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هيكل تنظيمي مقترح إلعالم المبادرة الزراعية في العراق
اشواق عبد الرزاق ناجي

ليث جميل ابراهيم الحمداني

استاذ

باحث
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المستخمص

 واالطالع عمى أراء الموظفين العاممين في المبادرة الزراعية والموظفين,هدف البحث إلى بناء هيكل تنظيمي مقترح إلعالم المبادرة الزراعية في العراق
 ولتحقيق اهداف البحث اعدت,العاممين في القطاع الزراعي واالعالمي عمى المستويات الثالثة كافة لمدى مالئمة الهيكل التنظيمي االعالمي المقترح

 وقد اجري البحث عمى عينة عشوائية, ) محورا22() مجاالت و6( ) فقرة موزعة عمى115( استمارة استبانة تضمنت مقياس خماس يشمل عمى

) محافظة عدا محافظات إقميم كردستان وبواقع محافظة15( محافظات العراق الشمالية والوسطى والجنوبية وعددها- من كل من اوال%50عنقودية بواقع

 الموظفين الزراعين- ذي قار) لمجنوبية ثانيا, ميسان,و( البصرة,  النجف االشرف) لموسطى, كربالء المقدسة, ديالى, و(بغداد,( كركوك)لمشمالية
 المستوى الثاني, المستوى األول تضمن المجنة العميا لممبادرة الزراعية في المركز والمجان الفرعية في المحافظات,الموزعين عمى المستويات الثالثهي
 المستوى الثالث تضمن الموظفين الزراعيين, تضمن موظفي األقسام اإلعالمية في مديريات الزراعة والقسم اإلعالمي في دائرة اإلرشاد والتدريب الزراعي

 ومن خالل عرض مقياس الهيكل التنظيمي االعالمي عمى عينة البحث تم التوصل إلى الشكل النهائي لفقرات بناء. العاممين في المراكز والشعب الزراعية
 تكون الفقرة ضمن الشكل النهائي لبناء الهيكل إذا حصمت عمى وسط مرجح اكبر من الوسط:الهيكل التنظيمي المقترح وذلك باستخدام المعيار اآلتي

الفرضي البالغ (ثالث) درجات وقد كانت النتيجة بقاء جميع الفقرات في الشكل النهائي لبناء الهيكل التنظ يمي اإلعالمي المقترح في كل من المستويات

يوصي الباحث بضرورة توفير مستمزمات نجاح,الثالث لعينة البحث ومن ثم التوصل إلى البناء النهائي لمهيكل التنظيمي المقترح إلعالم المبادرة الزراعية

.هذا الهيكل التنظيمي اإلعالمي بوصفه محورا أساسا لنجاح عمل المجنة العميا لممبادرة الزراعية
المبادرة الزراعية, المستويات, استطالع اآلراء:كممات مفتاحية

.*البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث االول
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ABSTRACT
The current paper aims at building Proposed Organizational Structure For Agricultural Initiative Media in Iraq for
observing the opinions of the employees working in the Agricultural initiative and those working in the media and
agricultural sector on three levels as to measure suitability of Proposed informational Organizational Structure . In order to
carry out goals of the research, a questionnaire has been prepared andincluded fifth scale consisting of 115 items distributed
on 6 space and 22 axils. The research has been carried out on cluster random sample with 50% of all offirst. Iraqi
governorates of southern, middle and northern (15) except Kurdistan governorates, withKirkuk governorate assign for the
north (the area of the research) while Baghdad, Diyala, Karbala, Al-Najaf for the middle, and Basra,Maysan and The Qar
for the south. Seconed.employees agriculturedistributedon three levels, the first level includes the supreme committee of
agriculture initiative in the center and branch committees in the governorates, the second level includes informational
department employees in directorates of agriculture and informational sector in agricultural training and instructions , while
the third level includes agricultural employees working in the centers and agricultural departments . Through having the
scale of informational organizational structure offered to the sample of the research , it has finally reached to items of
building proposed organizational structure by using the following scale: the item within the finished form for building the
structure has been obtained a larger average than the proposed average amounted (3 degree) ; the result was to remain all
items in the final form for building the proposed informational organizational structure in all three levels of the research
sample. Then, it has been reached to build the finished form of the proposed informational organizational structure of
agricultural initiative Media. The researcher has recommended tonecessarily provide necessities to succeed this proposed
informational organizational structure of agricultural initiative Media since being considered as a basic element for
succeeding the High Committee of Agricultural Initiative.
Key worde: opinions reconnaissance, levels, Agricultural Initiative
*Part of M. Sc. thesis of the first author.
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القروض المتوسطة األجل التي تزيد مدتيا عن سنة واحدة وال

المقدمة

تتجاوز عن خمس سنوات

نظ ار لمدى أىمية الدور الذي يضطمع بو اإلعالم الزراعي

تزيد مدتيا عن خمس سنوات وال تتجاوز العشر سنوات (.)7

فيإظيار خطط التنمية الريفية وتطويرىا باعتبارىا ىي نقطة
االرتكاز في المجتمعات المحمية ( ,)10لذا ال بد التركيز

وفي العراق ولدت المبادرة الزراعية (القروض الزراعية

عمى اإلنتاج اإلعالمي الزراعي المحمي وما لو من أىمية

الميسرة) نتيجة معاناة القطاع الزراعي من تدىور مستمر

عمى مدى نصف قرن مضى والتي انطمقت فعالياتيا في

كبرى إلظيار ما ىو جديد من نشاطات ومشاريع تتجسد من

األول من أب عام  2008أي بعد عام من إطالقيا إعالميا

خالل العممية اإلعالمية لمقروض الزراعية لمختمف األنشطة

الزراعية ولمختمف االزراع وبشروط ميسرة إذ تيدف

,القروض الطويمة األجل التي

في تموز عام  ,2007وكان اليدف من ىذه المبادرة تحقيق

إلى

نيضة شاممة بالقطاعين الزراعي واإلروائي في العراق (.)4

الترويج لممشاريع ذات المردود االيجابي لواقع الفرد والمجتمع

وقد أعطيت القروض الزراعية عمى ضوء تشخيص الباحثين

المحمي وبالتالي النيوض بالواقع الزراعي .يمعب اإلعالم

والخبراء لمعديد من المشكالت ومنيا تدني إنتاجية األرض

الزراعي دو اًر كبي اًر وميماً في مجال اإلرشاد الزراعي ,إذ يعد

بسبب تممح وتغدق التربة ,شحة المياه الواردة لمعراق بسبب

الركيزة األساس في العمل اإلرشادي الميداني وذلك من خالل
إحداث التغييرات االجتماعية واالقتصادية التي تظير أثارىا

إنشاء دول الجوار لمسدود ,وتدىور البنى التحتية الخاصة

واضحة بالوسائل اإلعالمية الزراعية كزيادة الوعي الزراعي,

بالمشاريع الزراعية ,وتدىور الثروة الزراعية بشقييا الحيواني

والنباتي بسبب استنزافيا من دون تعويضيا(  .)14وقد نالت

واضعاف العادات والتقاليد غير المرغوبة فييا ,ونشر وتبني

المبادرة الزراعية العراقية عالمياً صدى إعالمياً واسعا من

المبتكرات الزراعية,وتوجييا لقروض الى المسارات الصحيحة

( ,)1فضال عن نشر المشاريع التي تخدم الجميور العراقي

خالل مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقميمي لمشرق األدنى

بصورة عامة والمختصين بالزراعة بصورة خاصة وبالتالي

الذي عقد في روما عام  , 2012وقد أحاط المؤتمر بإطالق
الحكومة العراقية لممبادرة الزراعية لمنيوض بالقطاع الزراعي

تحقيق التنمية الزراعية.تحتاج التنمية الريفية إلى الدعم

وتوفير التمويل الالزم لصغار المزارعين عمى شكل قروض

المادي لغرض نجاحيا وذلك متمثال بالقروض الزراعية

ميسرة خالية من الفوائد .إذ تعد المبادرة الزراعية خطوة أولى

فعالمياً طبقت فكرة القروض الزراعية (المبادرة) في الدول

في طريق إصالح القطاع الزراعي العراقي وايمانا من إن

اإلفريقية ( بوركينا فاسو ,تنزانيا  ,أثيوبيا ,كوت ديفوار,

المبادرة الزراعية ىي مشروع وطني ىادف غايتو النيوض

موزنبيق ,غانا ) وذلك من خالل مساىمة كل من الواليات

بالواقع الزراعي العراقي( .)17وقد تركز دعم المبادرة عمى

المتحدة األمريكية والسويد بمنح قرض مقداره  23مميون دوالر

تطوير وتنفيذ أربعة وعشرين مشروعا تم انجاز ستة عشر

أمريكي لتنفيذ برامج التنمية الزراعية ( .)3كماعممت كندا

مشروعا منيا ,إال ان كادر الجانب اإلعالمي ال يتناسب مع

أيضاً كأحد األعضاء المؤسسين لمصندوق الدولي لمتنمية

حجم ىذه المشاريع وغياب شبو واضح لدور اإلعالم واإلعالم

الزراعية عمى منح مبمغ 75مميون دوالر أمريكي عمى مدى

الزراعي ألظيار ونشر مشاريع المبادرة الزراعية عمى

ثالث سنوات كجزء من استيراتيجية األمن الغذائي لمحد من

الجميور العراقي بصورة عامة وعمى المختصين بالزراعة

تأثير تغير المناخ عمى الزراع ( .)15أما عمى مستوى العربي

بصورة خاصة ,ونظراألىمية عمل مشاريع المبادرة الزراعية

وتحديدا الدول المجاورة لمعراق ,ففي المممكة العربية السعودية

وانعكاساتيا عمى الواقع الزراعي العراقي كونيا باكورة عمل

تم إطالق سبع مبادرات في عام 2010عمى غرار المبادرة

إلصالح وتطوير القطاع الزراعي والمساىمة في تحقيق

الزراعية العراقية والتي تسيم في تغيير واقع الزراعة في

األمن الغذائي,ولكي تقوم المبادرة الزراعية بتحقيق أىدافيا

المممكة العربية السعودية ,إذ بدا العمل بيا من منتصف

إعالمياً ,فينبغي العمل عمى تصميم ىيكل تنظيمي إعالمي

 .)6(2013أما في الجميورية العربية السورية ,ففي عام
 2002تم إطالق قروض بثالث مراحل ىي :القروض

توزع فيو األدوار والميام والمسؤوليات لتسييل عممية االتصال

القصيرة األجل التي ال يتجاوز استحقاقيا سنة واحدة ,

بين المستويات اإلدارية ,فضال عن عدم وجود دراسة سابقة
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تبحث في وضع اسس لييكل تنظيمي اعالمي لذا جاء البحث

أوال :محافظات العراق والمتمثمةباآلتي-1:محافظاتالمنطقة

ليؤشر التساؤالت اآلتية:ما الييكل التنظيمي المقترح إلعالم

الشمالية فكانت محافظة كركوك  -2,محافظات المنطقة

المبادرة الزراعية في العراق لتمبية حاجات المستيدفين ,ماآراء

الوسطى فكانت  5محافظات وىي (بغداد ,ديالى ,كربالء

الموظفين العاممين في المبادرة الزراعية والموظفين العاممين

المقدسة,

الجنوبية

في القطاع الزراعيواإلعالمي عمى المستويات كافة لمدى

فكانت  -3محافظات وىي ( ذي قار ,ميسان ,البصرة).

النجف

االشرف)-3,محافظاتالمنطقة

مالئمة الييكل التنظيمي اإلعالمي المقترح.ىدف البحث بناء

ثانيا :عينة الموظفين الموزعين عمى ثالث مستويات ىي:

ىيكل تنظيمي مقترح إلعالم المبادرة الزراعية في العراق

من

لتمبية حاجات المستفيدين,

المستوى االول:سحبت عينة عشوائية بنسبة %50

واالطالع عمى آراء الموظفين

الموظفين العاممين في المجنة العميا لممبادرة الزراعية والمجان

العاممين في المبادرة الزراعية والموظفين العاممين في القطاع

الفرعية في المحافظات ليكون حجم العينة  52موظفا .ثالثا:

مالئمة الييكل التنظيمي االعالمي المقترح.

الموظفين اإلعالميين العاممين في األقسام اإلعالمية

المستوى الثاني:سحبت عينة عشوائية بنسبة

الزراعي واإلعالمي عمى المستويات الثالثة كافة لمدى

 %50من

لمديريات الزراعةوالموظفين العاممين في القسم اإلعالمي

المواد والطرائق

لدائرة اإلرشاد والتدريب الزراعي ليكون حجم العينة (-20

منهج البحث :يعد البحث الحالي من أبحاث المنيج الوصفي

 )13موظفا وعمى التوالي لكل منيما.رابعا :المستوى الثالث:

اذ يسعى الى تصميم (ىيكل تنظيمي مقترح إلعالم المبادرة

سحبت عينة بنسبة  %20من الموظفين الزراعيين العاممين

الزراعية العراقية) وىو من أبحاث الرأي ,ويعد ىذا األسموب

في المراكز اإلرشادية والموظفين الزراعيين العاممين في

ناجحا في عممية جمع المعمومات والبيانات الكمية والنوعية

الشعب الزراعية ليكون حجم العينة ( )71.2-23موظفا

باعتبارىا تيتم بحرية أراء المبحوثين.

وعمى التوالي لكل منيما.وبذلك يكون حجم العينة النيائية

مجتمع البحث:

 179موظفا.

شمل مجتمع البحث اآلتي:
-1جميع محافظات العراق عدا اقميم كردستان والبالغ عددىا

بناء مقياس الهيكل التنظيمي اإلعالمي :لغرض تحقيق

االنبار,واسط,بابل,كربالء,النجف,القادسية,المثنى,ذيقار,ميسا

المعمومات من المبحوثين وىي أداة مالئمة لجمع البيانات

أىداف البحث استخدمت استبانة كوسيمة لمحصول عمى

 15محافظة وىي(:التاميم,نينوى,صالح الدين,بغداد,ديالى,

لكون االستبانة ذات موضوعية أكثر من غيرىا من الوسائل

ن,والبصرة).

الخاصة لجمع البيانات لتحقيق أىداف البحث المنشود

-2الموظفون العاممون في المجنة العميا لممبادرة الزراعية في

(,)16وقد مرت عممية إعداد استبانة بناء مقياس الييكل

المركز والمجان الفرعية في المحافظات المشمولة في منطقة

التنظيمي اإلعالمي بالمراحل اآلتية:

البحث والبالغ عددىم  104موظفاً.

-3الموظفون الزراعيون اإلعالميون العاممون في األقسام

المرحمة األولى :بناء مقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي

والموظفون العاممون في قسم اإلعالم الزراعي التابع إلى دائرة

مجاالت و  22محو ار إذ تم ذلك من خالل االطالع عمى

بصورتو االولية والذي يتكون من  115فقرة موزعة عمى 6

اإلعالمية في مديريات الزراعة وعددىم  40موظفاً,

األدبيات والبحوث والدراسات الخاصة بالييكل التنظيمي

اإلرشاد والتدريب الزراعي والبالغ عددىم  26موظفاً.

واإلعالم واإلرشاد الزراعي واالستئناس بآراء بعض أصحاب

-4الموظفون الزراعيون العاممون في المراكز اإلرشادية

االختصاص فضال عن الزيارات المستمرة إلى المجنة العميا

وعددىم  115موظفاً ,والموظفون الزراعيون العاممون في

لممبادرة الزراعية واالطالع عمى الدور الذي يقوم بو القسم

الشعب الزراعية والبالغ عددىم  356موظفاً.

اإلعالمي في مديريات الزراعة في دعم إعالم المبادرة

عينة البحث :سحبت عينة عشوائية عنقودية (متعددة

الزراعية.

المراحل) بنسبة %50من كل من:
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الثانية:

تطوير

مقياس

الييكل
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التنظيمي

اإلعالمي(عرض المجاالت والمحاور والفقرات) .عرض

المرحمة السادسة :فحص صدق وثبات مقياس الييكل
التنظيمي اإلعالمي

مقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي عمى مجموعة من الخبراء

فحص الصدق :يعني ان مكونات المقياس تقيس ما يفترض

مكونات الييكل التنظيمي اإلعالمي (مجاالت ,محاور,

الظاىري (.)9ومن اجل التحقق من صدق مقياس الييكل

(موافق ,موافق مع التعديل ,غير موافق).

اإلرشاد الزراعي .أما صدق المحتوى والذي يعني ما يمثل

المرحمة الثالثة :حساب متوسطات درجات موافقة الخبراء

المقياس لمجوانب التي يراد قياسيا ومدى وضوح مكوناتو من

في مجال اإلعالم واإلرشاد الزراعي الستطالع أرائيم عن

فقرات) وبمغ عددىم

قياسو وال تقيس شيئا أخر بدال عنو وىذا ما يعرف بالصدق

التنظيمي اإلعالمي عرض المقياس عمى  5خبراء في مجال

 10خبراء في ضوء مقياس ثالثي

عمى مكونات مقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي .أعطيت

حيث الصياغة والتصميم والتحقق من قدرة االستبانة عمى

 ,درجتان لمستوى موافق ,درجة واحدة لمستوى موافق مع

من خالل عرض مقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي عمى 5

التعديل ,صفر لمستوى غير موافق ,وبذلك تراوح المقياس

خبراء في مجال األعالم

( )2-0درجة.

فحص الثبات :يعني مدى قدرة المقياس عمى إعطاء الدرجة

التعبير عن اليدف الذي صممت من اجمو (.)11فتحقق ذلك

أوزان تقديرية (قيم رقمية) لكل عبارة في مقياس موافقة الخبراء

نفسيا (النتيجة) أذا ما أعيد تطبيقو لمرة او مرات الحقو عمى

المرحمة الرابعة :تحديد معيار موافقة (عتبة القطع) لبقاء أي

نفس المجموعة من المبحوثين ( .)8كما ان الثبات يعني

من مكونات مقياس الييكل المقترح في صيغتو النيائية  ,تم

تحديد عتبة قطع بنسبة اتفاق  %75فأكثر من الدرجة العميا

الموضوعية بمعنى ان الفرد يحصل عمى الدرجة نفسيا ميما

حصمت عمى ىذه النسبة فأكثر.اذ ان حصول اتفاق بين

اختبار أولي  Pre-Testلمقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي

 %75من المحكمين او اكثر عمى صدق االداة يمكن الشعور

( االستبانة) عمى عينة مؤلفة من  7موظفين من كل من

بااالرتياح عمى صدقيا ( )13وقد بمغت نسبة عتبة القطع

موظفي المجنة العميا لممبادرة الزراعية ,وموظفين زراعيين من

.% 94,1

الكمي لمعينة  14مبحوثا ,وىذه العينة من خارج عينة البحث

المرحمة الخامسة :مرحمة إعداد مقياس الييكل التنظيمي

في االستبانة الرئيسة  ,وقد استخدم الباحث لقياس الثبات

اختمف الباحث الذي يطبق االختبار(.)2ولقياس الثبات اجري

لمقياس الموافقة ومعناىا بقاء الفقرة عمى صيغتيا األولية إذا

الشعب الزراعية المشمولة ضمن منطقة البحث ,ليكون العدد

لمجاالت ومحاور وفقرات مقياس الييكل التنظيمي اإلعالمي

معامل ألفا كرونباخ ,اذ يعد اختبارالفا كرونباخ من االختبارات

االعالمي بصورتو النيائية (وضع المجاالت والمحاور

األكثر دقة لمتأكد من صالحية المقياس ( .)12فاذا بمغت قيم

والفقرات بالصورة النيائية) بقيت معظم المحاور والفقرات عمى

معامل الفا كرونباخ  %80تعد مقبولة وتدل عمى ثبات

حاليا في معظم المجاالت باستثناء بعض التغييرات الطفيفة

االستمارة (.)5اذ بمغ معامل الثبات  0.984لمجاالت

في صياغة األىداف العامة لجعميا أكثر دقة بما يتناسب مع

أىداف وجود المبادرة الزراعية وحذف األىداف التنفيذية

ومحاور وفقرات الييكل التنظيمي االعالمي.

بوصفيا أىداف البحث المنشود ,وتم نقل الميام اإلدارية

المرحمة السابعة :تقسيم مستويات مقياس الييكل التنظيمي

والميام التنفيذية في مجال العناصر الوظيفية واإلدارية لمييكل

اإلعالمي استخدم مقياس خماسي متدرج الموافقة (موافق

التنظيمي اإلعالمي المقترح وجعميا ميام موحدة في محور

جدا,موافق,موافق الى حد ما ,غير موافق ,غير موافق مطمقا)

األولي لبناء الييكل والذي تكون من 115فقرة موزعة عمى6

المجاالت الستة لبناءالييكل التنظيمي اإلعالمي.

مجاالتو  22محو ار وبيذا تم تحقيق اليدف األول من البحث

جمع البيانات استخدمت االستبانة والمقابمة كأداة لمحصول

وأعطيت ليا األوزان( )5-1درجة عمى التوالي لجميع

ميام المستويات .وبذلك توصل الباحث إلى الشكل النيائي

عمى البيانات الالزمة لتحقيق أىداف البحث ,واستغرقت

بالخروج بالشكل األولي لبناء الييكل التنظيمي اإلعالمي .
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عممية جمع البيانات مدة زمنية ما بين  2014/11/5ولغاية

جدول . 2اختبار  tبين المستويين األول والثاني

2015/2/19
تحميل البيانات بعد االنتياء من عممية جمع البيانات
وتفريغيا,تم تحميل تمك البيانات باستخدام التحميل اليدوي

وبرنامج التحميل اإلحصائي

وىي اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  0.05وعميو ال

إحصائيا.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات عينة البحث في

الوسائل اإلحصائية استخدم التكرار والنسب المئوية والمعدل

المستوى األول وفئات عينة البحث في المستوى الثاني.

فضال عن

جدول . 3اختبار  tبين المستويين الثاني والثالث

اختبار  .t-testوالوسط الحسابي المرجح (المعدل الموزون)

الذي استخدم لترتيب فقرات المحاور حسب أىميتيا وفقا

إلجابات المبحوثين.
النتائج والمناقشة االطالع عمى آراء الموظفين العاممين في

توجدفروق ذات داللة إحصائية بين فئات عينة البحث في

المقترح .أظيرت نتائج البحث لممستوى االول والثاني والثالث

المستوى الثاني وفئات عينة البحث في المستوى الثالث.

ان الفقرة تكون ضمن الييكل التنظيمي االعالمي المقترح لكل

جدول . 4اختبار  tبين المستويين األول والثالث

مستوى اذا حصمت عمى وسط مرجح اكبر من الوسط
الفرضي البالغ  3درجات وكما موضح في جدول .1
جدول. 1المتوسطات المرجحة واالوزان المئوية لممستويات
الثالث لمهيكل التنظيمي االعالمي المقترح

اٌّغز٠ٛبد
اٌّغزٜٛ
االٚي
اٌّغزٜٛ
اٌضبٟٔ
اٌّغزٜٛ
اٌضبٌش

اػٍٚ ٝعظ
ِشعؼ
4.56

ادٔٚ ٝعظ
ِشعؼ
3.76

4.56

3.76

91.2

75.2

4.54

3.84

90.8

76.8

اٌّغز٠ٛبد

اٌّؼذي

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌفشق
اٌّؼٕٞٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

األٚي
اٌضبٌش

4.17
4.21

0.21
0.15

0.09

0.05

يتبين من الجدول  4أن قيمة الفرق المعنوي ىي  0.09وىي
اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  0.05وعميو ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين فئات عينة البحث في

المستوى األول وفئات عينة البحث في المستوى الثالث .وعمى
ضوء النتائج السابقة تقبل الفرضية اإلحصائية التي تنص
عمى أنو ال يوجد فرق معنوي بين فئات عينة البحث

يتضح من الجدول اعاله ان فقرات المستويات الثالث

لممستويات الثالث لمييكل التنظيمي اإلعالمي المقترح مما

حصمت عمى اوساط مرجحةتقع بين ( )4.56-3.76درجة
وىي اكبر من درجة الوسط الفرضي البالغة

اٌضبٟٔ
اٌضبٌش

4.19
4.21

0.15
0.15

0.39

0.05

اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية  0.05وعميو ال

واإلعالمي عمى المستويات الثالثة كافة لمدى مالئمة الييكل

اػٍٚ ٝصْ
ِئٞٛ
91.2

اٌّغز٠ٛبد

اٌّؼذي

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌفشق
اٌّؼٕٞٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

يتبين من الجدول 3أن قيمة الفرق المعنوي ىي  0.39وىي

المبادرة الزراعية والموظفين العاممين في القطاع الزراعي

ادٔٚ ٝصْ
ِئٞٛ
75.2

األٚي
اٌضبٟٔ

4.17
4.19

0.31

0.05

يتبين من الجدول  2ان قيمة الفرق المعنوي ىي 0.31

 SPSS 20ومعالجتيا

الموزون والوزن المئوي ومعادلة الفا كرونباخ

اٌّغز٠ٛبد

اٌّؼذي

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.21
0.15

اٌفشق
اٌّؼٕٞٛ

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اإلؽظبئ١خ

يؤكد عمى أن الييكل التنظيمي اإلعالمي المقترح بشكمو

 3درجات,

النيائي يعتمد عمى متوسط األوساط المرجحة لممستويات

وحصمت عمى اوزان مئوية تقع بين ()91.2-75.2وىي تقع

الثالث لعينة البحث.

ضمن الموافقة العالية اذا ما قورنت بدرجة الموافقة المتفق

الهيكل التنظيمي االعالمي المقترح بصورته النهائية :عمى

عمييا والبالغة . %75

ضوء نتائج اليياكل التنظيمية االعالمية المقترحة ونتائج

تحميل الفروق المعنوية بين فئات عينات البحث لممستويات

تحميل الفروق المعنوية لممستويات الثالث فان الفقرة تكون

الثالث لمهيكل التنظيمي اإلعالمي المقترح :تم اختيار اختبار

ضمن الشكل النيائي لبناء الييكل التنظيمي االعالمي

 tلعينتين مستقمتين لمعرفة مدى تجانس فئات البحث الثالث,

المقترح اذا حصمت عمى وسط مرجح اكبر من الوسط

لذلك أجري االختبار عمى المستوى األول والثاني والثالث

الفرضي البالغ  3درجات وكذلك حصوليا عمى وزن مئوي

وكانت النتائج وكما موضح في الجداول .4 ,3 ,2
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اعمى من عتبة القطع(درجة الموافقة) البالغة
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تقع بين ( )8978-7578وىي تقع ضمن الموافقة العالية وكما

%75

موضح في جدول .5

,اذحصمت فقرات الييكل عمى متوسط األوساط المرجحة
والتي تقع بين ( )4749-3779درجة ,ومتوسط اوزان مئوية

جدول 5الهيكل التنظيمي االعالمي المقترح بصورته النهائية
رغٍغً
اٌفمشح
فٟ
االعزجبٔخ
6
4
1
3
5
2

أٚال:أ٘ذاف اٌزٕظ ُ١اإلػالِٟ
األ٘ذاف اٌؼبِخ
اٌفمشاد
اٌزؼش٠ف اػالِ١ب ثبٌٕشبطبد ٚاٌّشبس٠غ ٚاٌجشاِظ اٌز ٟرٕفز٘ب اٌّجبدسح
اٌضساػ١خ.
اٌؼًّ ػٍ ٝرغ٠ٛك ثشاِظ اػالِ١خ رم َٛثبظٙبس أشٙش اٌّشبس٠غ اٌز ٟلبِذ
ثٙب اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌٍّجبدسح اٌضساػ١خ ِٓ عٕخ ٌٚ 2008غب٠خ 2014
اٌزؼش٠ف ثبٌّجبدسح اٌضساػ١خ ٚأ٘ذافٙب ٚدٚس٘ب ف ٟخذِخ اٌفالؽ ٓ١ثشىً ػبَ
ٚاٌفالؽ ٓ١اٌفمشاء ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ػٍٔ ٝؾ ٛاٌخظٛص ٚخذِخ اٌمطبع
اٌضساػ.ٟ
رٛع١غ لبػذح اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠لشٚع ِٚشبس٠غ اٌّجبدسح اٌضساػ١خ ػٓ طش٠ك
اٌجشاِظ اإلػالِ١خ.
اػالَ اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌّشبس٠غ ثبأل٘ذاف اٌؾم١م١خ ٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌٍّجبدسح
اٌضساػ١خ ٚع١بعزٙب ٚثشاِغٙب ثشىً دائُ ِٚغزّش ٌزٛص١ك سٚاثظ اٌزؼبْٚ
اٌجٕبء ث ٓ١اٌّغزٙذفٚ ٓ١اٌّجبدسح.
اٌّغبّ٘خ ف ٟرّٕ١خ ٚرط٠ٛش اٌمطبع اٌضساػٚ ٟص٠بدح االٔزبط ٚاالٔزبع١خ
ٚرؾغٛٔ ٓ١ػ١خ دخٛي اٌفالؽٚ ٓ١اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّٛاسد

ِزٛعظ
األٚعبط
اٌّشعؾخ

اٌٛصْ
اٌّئٞٛ

رغٍغً اٌفمشح
ؽغت األّ٘١خ

4.28

85.6

1

4.22

84.4

2

4.20

84

3

4.18

83.6

4

4.14

82.8

5.5

4.14

82.8

5.5

صبٔ١بِ:غز٠ٛبد اٌزٕظ ُ١اإلػالِ:ٟ
( )1ػذد اٌّغز٠ٛبد ٚرٛص٠ؼٙب ِٚغّ١برٙب
1
2
3

15
14
12
11
10
3
2
1
13

اٌّغز ٜٛاٌٛطٕ( ٟاٌّشوضٌ - )ٞغٕخ اػالَ اٌّجبدسح.
ِغز ٜٛاٌّؾبفظخ (ٌغٕخ اٌّؾبفظخ ٌإلػالَ).
اٌّغز ٜٛاٌزٕف١زٌ( ٞغٕخ اٌمضبء ٌإلػالَ)

(ِٙ)2بَ اٌّغز٠ٛبد
اِٙ-بَ اٌّغز ٜٛاٌٛطٕ.ٟ
طشػ ِؾبٚس اٌّجبدسح ثبٌٛعبئً اٌّزبؽخ وٍٙب عٛاء وبٔذ ثشاِظ رٍفبص٠خ أَ
اراػ١خ أَ طؾف١خ أَ ٔشش اٌىزش ٟٔٚف ٟاٌٛعبئً اإلػالِ١خ اٌّزٛفشح وبفخ فٟ
اٌّؾبفظبد وٍٙب.
اعزؾذاس ِٛلغ اٌىزش ٟٔٚخبص ٌٍغٕخ اػالَ اٌّجبدسح اٌّؾبفظبد وٍٙب
ٚاإلششاف ػٍ.ٗ١
ٔشش ث١بٔبد ػٓ اػذاد اٌّمزشض ٓ١ف ٟاٌغٕخ وٍٙب ٚف ٟاٌّؾبفظبد وٍٙب.
رذِٙ ٓ٠ٚبَ اٌّغز٠ٛبد اٌىزش١ٔٚب ٚسطذ ِٚزبثؼخ ِب ٕ٠شش ثبإلػالَ وٍٗ ػٓ
اٌمضب٠ب اٌز ٟرزؼٍك ثبٌّجبدسح اٌضساػ١خ.
ٔشش ث١بٔبد ػٓ اػذاد اٌّشبس٠غ إٌّفزح ٚػٓ وّ١خ اٌّجبٌغ اٌز ٟطشفذ
ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌالٔغبص ف ٟاٌغٕخ وٍٙب ٚف ٟاٌّؾبفظبد وٍٙب.
ٚضغ ع١بعخ اػالَ اٌّجبدسح.
ٚضغ أ٘ذاف ٚاضؾخ ِٚؾذدٖ ٌٍّغز٠ٛبد وٍٙب.
سعُ اٌغ١بعبد ٚٚضغ اطبس ػًّ ٌٍزشى١الد اٌخبطخ ٌٍّغز٠ٛبد اػالَ
اٌّجبدسح عّ١ؼب ٚرمذ ُ٠أساء اعزشبس٠خ.
اعزؾذاس لٕبح رٍفبص٠خ فضبئ١خ ٚٚؽذاد رٍفبص٠خ ٚاراػ١خ خبطخ ثبٌّجبدسح.

777

4.02
3.88
3.79

80.4
77.6
75.8

1
2
3

4,25

85

1

4.20

84

2.5

4.20

84

2.5

4.18

83.6

4

4.10

82

5

4.08

81.6

6

4.07

81.4

7

4.06

81.2

8

4.05

81

9
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7
9
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ِزبثؼخ أداء اٌّغز٠ٛبد األخشٚ ٜاٌزٛاطً اإلػالِِ ٟغ اٌٍغبْ األخش ٜفٟ
رٛط ً١اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ؽٛي ٔشبطبرٙب ٚاٌزٕغ١ك ِبث ٓ١اٌٍغٕخ ٚاإلػالَ
اٌّؾٍ.ٟ
ربثغ ٌغذٚي 5
رٕغ١ك اٌغ١بعبد ٚاٌجشاِظ ٚإٌشبطبد ٌٍّغز٠ٛبد اٌٍغبْ األخش ٜوٍٙب.
رٛع ٗ١اٌّٛاسد ٚاػذاد اٌزٛعٙ١بد ٌٍّٙبَ اٌفشػ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؾبفظخ
ٚاٌمضبء.
رم ُ٠ٛأداء اٌّغز٠ٛبد ٚاٌٛؽذاد اٌفشػ١خ األطغش اٌزبثؼخ ٌٙب.
الشاس خطظ اٌؼًّ اٌز ٟأػذرٙب اٌٍغبْ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾبفظخ.
رؾذ٠ذ ِٙبَ ِغز٠ٛبد رٕظ ُ١اٌّجبدسح وبٌزٛط١ف اٌٛظ١فٌٍ ٟؼبٍِٚ ٓ١اػذاد
اإلعزشار١غ١خ إلػالَ اٌّجبدسح.
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ةِٙ -بَ ِغز ٜٛاٌّؾبفظخ
3
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اإلػالْ ػٓ اٌّجبٌغ اٌّخظظخ ٌٍّشبس٠غ وٍٙب ف ٟاٌّؾبفظخ.
اٌزؼش٠ف ثبٌّشبس٠غ اٌّمزشؽخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؾبفظخ ٚاٌز ٟرُ اٌّٛافمخ ػٍٙ١ب
ف ٟاٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ف ٟاٌّجبدسح اٌضساػ١خ.
اٌزٕغ١ك ِغ األلغبَ اإلػالِ١خ فِ ٟذ٠ش٠بد اٌضساػخ ٌٍّؾبفظبد وبفخ ٌغشع
رٛؽ١ذ ٔشش إٌشبطبد أ ٚاإلػّبي إٌّغضح ٌٍّشبس٠غ إٌّفزح ِٓ لجً اٌّجبدسح.
ِزبثؼخ ٚرم ُ٠ٛرٕف١ز اٌخطظ اٌّؾٍ١خ ٚأداء اٌّغز٠ٛبد.
رٍج١خ اٌؾبعبد ٌٍٛؽذاد اٌفشػ١خ ف ٟااللض١خ ٚإٌٛاؽ.ٟ
اػذاد اٌخطظ أ ٚاٌّشبسوخ ثٙب أ ٚالزشاػ خطظ ؽذ٠ضخ ثبالشزشان ِغ اٌٍغٕخ
اٌّشوض٠خ.
ِخبطجخ اٌغٙبد اإلػالِ١خ ف ٟاٌّؾبفظخ ٌٍّشبسوخ وٍٙب فٔ ٟشش ٔشبطبد
اٌّغزٙذف.ٓ١
ٔشش ثشاِظ اٌّجبدسح ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىزشِٛٚ ٟٔٚالغ اٌزٛاطً االعزّبػ.ٟ
أزبط ثشاِظ رٍفبص٠خ أعجٛػ١خ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍ ٝاٌّؾطبد اٌفضبئ١خ ٚوزٌه
ٔشش٘ب ػجش اٌمٕٛاد اٌزبثؼخ ٌٍّؾبفظخ.
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طِٙ-بَ ِغز ٜٛاٌمضبء
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اٌّشبسوخ ف ٟرٛص٠غ اٌظؾف ٚاٌّغالد اٌخبطخ ثبٌّجبدسح
عّغ اٌّمزشؽبد ِٓ اٌّغزٙذفٔٚ ٓ١مً أفىبسُ٘ اٌ ٝاٌغٙبد اٌؼٍ١ب.
ِزبثؼخ ٚرٕف١ز اٌخطظ.
رؼض٠ض دٚس اإلسشبد اٌضساػ ٟف ٟاٌمضبء ِٓ خالي اٌزٛاطً ثٌ ٓ١غٕخ اػالَ
اٌمضبء ِٚذ٠ش٠خ صساػخ اٌمضبء.
اٌّشبسوخ ف ٟرٛص٠غ إٌششاد اٌزؼش٠ف١خ ػٓ اٌّجبدسح ف ٟاٌّٛاعُ وٍٙب.
أػالَ اٌّغزٙذف ٓ١ثبٌخطظ اٌّٛضٛػخ ِٓ لجً اٌّغز٠ٛبد األػٍ.ٝ
ص٠بسح اٌّغزٙذف ٓ١ػٓ طش٠ك اٌىٛادس اإلػالِ١خ ٚاعشاء اٌٍمبءاد اٌزٍفبص٠خ
ٚاإلراػ١خ ٔٚشش٘ب فٚ ٟعبئً اإلػالَ.
صبٌضب:اٌظالؽ١بد
( )1طالؽ١بد سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ
اٌّظبدلخ ػٍ ٝاٌجشاِظ ٚاٌخطظ اٌّطجمخ ف ٟػًّ ٌغبْ اٌّؾبفظبد ٚااللض١خ.
رم ُ٠ٛػًّ اٌّٛظفٚ ٓ١طالؽ١خ ٔمٍٚ ُٙاإلششاف ػٍ ٝػٍّ.ُٙ
اإلششاف ػٍ ٝرؼٚ ٓ١١اخز١بس ِٛظفٚ ٓ١رؾذ٠ذ ِغئ١ٌٚبر.ُٙ
طالؽ١خ اٌظشف اٌّبٌٚ ٟاٌّىؤفبد ٚرٛص٠غ اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ؽغت أ٠ٌٛٚبد
اٌؼًّ.
اٌمذسح ػٍ ٝؽغت إِٔ ٚغ اٌمشاساد اٌز ٟال رخذَ اٌجشٔبِظ اإلػالِ.ٟ
٠مشس سئ١ظ اٌٍغٕخ ع١بعخ ٚأ٘ذاف اٌٍغبْ اإلػالِ١خ.
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ربثغ ٌغذٚي 5
رغٍغً
اٌفمشحفٟ
االعزجبٔخ
1
2
3
6
5
4
3
1
2

3
1

2

2
3
1
1
2
3

1
4
3
2

( )2طالؽ١بد أػضبء اٌٍغٕخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّشوضٞ
اطالع سئ١ظ اٌٍغٕخ ػٍ ٝاٌّغبالد اٌّبٌ١خ ٚاٌؾغبث١خ وبفخ.
اٌٛطٛي اٌ ٝاٌّؼٍِٛبد ِٓ ِظبدس٘ب وبفخ  ِٓٚوً ألغبَ اٌّجبدسح وٍٙب.
سفغ رمبس٠ش ِجبششح اٌ ٝسئ١ظ اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌٍّجبدسح.
دساعخ اٌّمزشؽبد اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌٍغبْ اٌفشػ١خ األطغش.
اٌزٛع ٗ١ثبسعبي ِٛظف ٟاإلػالَ اٌ ٝدٚساد خبسع١خ ٌزم٠ٛخ ِٙبسارُٙ
ٚخجشارٚ ُٙثٕبء ِئعغبد رذس٠ج١خ داخً اٌمطش ػٍٔ ٝفظ ِغز٠ٛبد
اٌذٚساد اٌخبسع١خ.
ِشبسوخ اٌٍغبْ عّ١ؼب ف ٟطٕغ ِؼظُ اٌمشاساد األعبع١خ.
( )3طالؽ١بد سئ١ظ ٌغٕخ اٌّؾبفظخ
الزشاػ ِىبفآد رشغ١ؼ١خ ٚؽٛافض ِبد٠خ شٙش٠ب اٌ ٝأػضبء اٌٍغٕخ ٚسفؼٙب
اٌ ٝاٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب.
االرظبي ثؤػضبء اٌٍغٕخ اٌفشػ١خ ٌٍّجبدسح اٌز ٟرُ رشىٍٙ١ب ف ٟاٌّؾبفظخ
ٚاالطالع ػٍ ٝاٌّشبس٠غ اٌز ٟألشد ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌفشػ١خ.
رٕف١ز رٛعٙ١بد اٌّشوض ٚسفغ رمبس٠ش ػٓ ٚالغ اٌؼًّ اإلػالِ ٟفٟ
اٌّؾبفظخ.
( )4طالؽ١بد اٌٍغٕخ ف ٟاٌّؾبفظخ
سفغ رمبس٠ش ػٓ ػًّ ٚرٕف١ز اٌّشبس٠غ ِجبششح اٌ ٝاٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ثؼذ
اٌزشبٚس ِغ سئ١ظ اٌٍغٕخ.
االرظبي ِغ اداسح اٌٛؽذاد اإلػالِ١خ األخش ٜاٌّٛعٛدح فِ ٟئعغبد
صساػ١خ ؽى١ِٛخ ٚاٌششوبد األٍ٘١خ ف ٟاٌّؾبفظخ.
ِشبسوخ أفشاد اٌٍغٕخ وٍٙب ف ٟطٕغ اٌمشاساد اإلػالِ١خ داخً اٌٍغٕخ.
( )5طالؽ١بد سئ١ظ ٌغٕخ اٌمضبء
سفغ رمبس٠ش ٌٍّؾبفظخ ػٓ اٌّشبس٠غ إٌّفزح ف ٟاٌمضبء.
رم ُ٠ٛػًّ اإلفشاد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌٍغٕخ ٚسفؼٙب اٌٌ ٝغٕخ اٌّؾبفظخ.
ِزبثؼخ ٚرٕف١ز اٌخطظ اٌز ٟأػذرٙب ٌغٕخ اٌّؾبفظخ.
( )6طالؽ١بد ٌغٕخ اٌمضبء
عّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشبس٠غ إٌّغضح ف ٟاٌمضبء ٚاٌّشبس٠غ اٌّزٍىئخ.
ػمذ ٔذٚاد ٌزضم١ف اٌّغزّغ اٌش٠فٔٚ ٟشش أفىبس اٌّجبدسح اٌضساػ١خ.
ٔشش اٌج١بٔبد ػٓ اٌّشبس٠غ إٌبعؾخ اٌزٔ ٟفز٘ب اٌّغزٙذف ٓ١اٌىٍغٕخ
اٌّؾبفظخ.
ساثؼب :اٌّغئ١ٌٚبد:
(ِ )1غئ١ٌٚبد سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ
اٌٛلٛف ػٍ ٝػًّ اٌٍغبْ ف ٟاٌّغز٠ٛبد األخشٚ ٜاػطبء اٌزٛعٙ١بد اٌٝ
سإعبء اٌٍغبْ األخش ٜثظٛسح دٚس٠خ.
اٌشثظ ث ٓ١اٌٍغبْ ٚاأللغبَ اإلػالِ١خ األخش.ٜ
٠م َٛثزض٠ٚذ اٌّٛظف ٓ١ثؤفىبس ٚٚضؼٙب ثّٛضغ اٌزٕف١ز ٚػٍِ ٝغئ١ٌٚزٗ
رمغ ِّٙخ رؾذ٠ذ ع١بعخ اٌؼًّ.
ِغئٚي ػٓ اٌجشاِظ عّ١ؼب اٌز٠ ٟزُ ٔشش٘ب ٚعّؼٙب اػالِ١ب ػٍٝ
اٌّغز٠ٛبد وبفخ.
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(ِ )2غئ١ٌٚبد اٌٍغٕخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّشوضٞ
1
4
2

رؤع١ظ ػاللبد اػالِ١خ ِغ اٌّغز٠ٛبد عّ١ؼٙب ف ٟداخً ٚخبسط اٌٍغٕخ .
رّبسط اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌمشاساد اٌز ٟرزخز٘ب ِغز٠ٛبد
اٌّؾبفظخ ٚاٌمضبء.
ِغئ١ٌٚزٙب اٌزخط١ظ فِ ٟغبي اإلػالَ اٌؾذ٠ش ِشبسوخ ِغ سئ١ظ اٌٍغٕخ
ٚرمذّٙ٠ب اٌ ٝاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٍّ ٞجبدسح اٌضساػ١خ.
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اٌؾّذأٔٚ ٟبعٟ

(ِ )3غئ١ٌٚبد سئ١ظ اٌٍغٕخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؾبفظخ
٠ظغ ٟاٌشئ١ظ اٌ ٝأساء ِٚمزشؽبد أفشاد اٌٍغٕخ ثشىً ع١ذ ٚا٠غبد
اٌؾٍٛي ٌّشبوٍ.ُٙ
ط١بغخ األ٘ذاف ِٓ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٠ٚىِ ْٛشبسوبثظ١بغزٙب ِٚغئٚال
ػٓ رؾم١مٙب.
رٛص٠غ اٌّغئ١ٌٚبد ٚاٌّٙبَ ػٍ ٝاٌّٛظفٚ ٓ١اإلػالِ.ٓ١١
(ِ )4غئ١ٌٚبد اٌٍغٕخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؾبفظخ
رٕف١ز اعزشار١غ١بد اٌؼًّ اإلػالِ ٟاٌّشع ِٓ َٛلجً اٌّغز ٜٛاٌّشوض.ٞ
ػشع ِشبس٠غ اٌّجبدسح فٚ ٟعبئً اػالَ اٌّؾبفظخ .
اإلششاف اإلػالِ ٟػٍ ٝاداسح اٌّشبس٠غ.
(ِ )5غئ١ٌٚبد سئ١ظ اٌٍغٕخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌمضبء
اخز١بس اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝأعبط اٌخظبئض ٚاٌّئ٘الد ٚثؼ١ذا ػٓ اٌّؾبثبح
ٚاٌزؾ١ض.
ادخبي اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌّغبي اإلػالِ.ٟ
ٚضغ اطبس ػبَ ٌٍؼًّ ٌزغ ً١ٙػًّ اٌٍغٕخ.
(ِ )6غئ١ٌٚبد اٌٍغٕخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌمضبء
ٔمً ؽبعبد ِٚزطٍجبد اٌّغزٙذف ٓ١اٌٌ ٝغٕخ اٌّؾبفظخ ٚالعّ١ب فٟ
إٌّبطك اٌش٠ف١خ.
وغت صمخ اٌّغزٙذف ٓ١اٌز ٟرزؼبًِ ِغ اٌّجبدسح ِٓ خالي االرظبي ث.ُٙ
اٌّؼشفخ اٌىبٍِخ ػٓ اٌّشبس٠غ اٌّطجمخ ف ٟاٌمضبء.
خبِغب:خظبئض ِٚئ٘الد اٌؼبٍِٓ١
(ِٛ )1اطفبد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌ١ٙىً اإلػالِٟ
ٌٗ خجشح فِ ٟغبي رخظظٗ ف ٟإٌّظت اٌز٠ ٞشغٍٗ.
اٌف ُٙاٌٛاضؼ ثطج١ؼخ ػًّ اٌٍغٕخ ٚأ٘ذافٙب.
اٌمذسح ػٍ ٝاالرظبي اٌفؼبي ثبٌغّٛٙس اٌّزٕٛع.
ٌٗ خجشح ف ٟاعزخذاَ أعٙضح اٌؾبعٛة ٚاٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ.
اإلٌّبَ ثبٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ اٌغبئذح ثبٌّغزّغ.
اْ ٠ى ْٛرؾظ ٍُٙ١اٌذساع ٟدسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط أ ٚأػٍٚ ٝؽغت
االخزظبص اٌّطٍٛة.
أْ رى ٌٗ ْٛلذساد اػالِ١خ ٚاداس٠خ ٚل١بد٠خ.
اإلٌّبَ ثؤطٛي اػذاد اٌزمبس٠ش اإلخجبس٠خ ٚاإلداس٠خ.
اٌّؼشفخ اٌغ١ذح ثبٌٍغخ االٔىٍ١ضٞ
(ِ )2شبسوخ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌزخط١ظ ٌٍجشاِظ االػالِ١خ ف ٟعّ١غ
اٌّغز٠ٛبد
اٌّشبسوخ فٚ ٟضغ اٌخطظ ِٓ لجً سئ١ظ ٚأػضبء اٌٍغبْ اٌّخزظخ.
اٌّشبسوخ فٚ ٟضغ اٌخطظ ِٓ لجً اٌؼبٍِ.ٓ١
(ٚ )3عٛد ٚظبئف ِؾذدح ِٛٚصمخ ٌٍغٕخ اػالَ اٌّجبدسح ٚػٍ ٝعّ١غ
اٌّغز٠ٛبد
اٌٛظبئف رى٘ ْٛبدفخ ِٚئصشح ف ٟرجٕ ٟأفىبس اٌّجبدسح.
رؾذ٠ذ اٌٛظبئف ؽغت ؽبعبد ٔٛع اٌؼًّ اإلػالِ.ٟ
رؾذ٠ذ اٌّغئ١ٌٚبد ٚاٌٛاعجبد ؽغت اٌّشوض اٌٛظ١ف.ٟ
عبدعب:اٌؼٕبطش اٌٛظ١ف١خ ٚاإلداس٠خ ٌٍ١ٙىً اٌزٕظ:ّٟ١
( )1اٌزخط١ظ
ٚعٛد خطظ اػالِ١خ رفظ١ٍ١خ ِؾذدح ٚٚاضؾخ ِٚىزٛثخ ٌّغز٠ٛبد
اٌزٕظ ُ١وٍٙب
.
ٚعٛد رشاثظ ٚرؼب ْٚث ٓ١اٌخطظ اإلػالِ١خ ٌّغز٠ٛبد ٌغبْ اػالَ
اٌّجبدسح وٍٙب
.
780

4.44

88.8

1

4.25

85

2.5

4.25

85

2.5

4.22
4.21
4.14

84.4
84.2
82.8

1
2
3

4.40

88

1

4.33

86.6

2

4.27

85.4

3

4.36

87.2

1

4.34

86.8

2

4.33

86.6

3

4.49
4.45
4.42

89.8
89
88.4

1
2
3

4.40
4.38
4.32
4.30
4.28
4.19

88
87.6
86.4
86
85.6
83.8

4
5
6
7
8
9

4.24
4.08

84.8
81.6

1
2

4.29
4.27
4.22

85.8
85.4
84.4

1
2
3

4.28

85.6

1

4.23

84.6

2

4.04

80.8

3

اٌؾّذأٔٚ ٟبعٟ

ِغٍخ اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ اٌؼشال١خ – 2016/ 783 -772 :)3(47
ِشبسوخ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّغز٠ٛبد األدٔ ٝف ٟػٍّ١خ اٌزخط١ظ اإلػالِٟ
()2اٌّزبثؼخ ٚاٌزمُ٠ٛ
1
3
8
6
2
7
5
4
1
2
3
1
3
2

ٚعٛد ِٛظفِ ٓ١ئٍِ٘ٚ ٓ١ذسثٌٍ ٓ١م١بَ ثّزبثؼخ اٌجشاِظ اإلػالِ١خ فٟ
اٌمٕٛاد اإلػالِ١خ ٚاٌفضبئ١خ ِٛٚالغ اٌزٛاطً االعزّبػ.ٟ
ٚعٛد ِؼبٌغخ أٔ١خ ٌٍّشىالد اٌز ٟرظٙش خالي ػٍّ١خ اٌزٕف١ز.
ٚعٛد ِٛضٛػ١خ ف ٟػٍّ١خ اٌزم ِٓ ُ٠ٛخالي اعزخذاَ اٌّؼب١٠ش ٚاألدٌخ
اٌٛالؼ١خ ٚاٌخشٚط ثبؽىبَ رخذَ ػٍّ١خ ارخبر اٌمشاس.
ٚعٛد رمٌ ُ٠ٛىً ِشاؽً اٌؼًّ(رخط١ظ ,رٕف١زٔ ,زبئظ).
ٚعٛد آٌ١خ ٚطشائك ٚٚعبئً ِؾذدٖ ٌؼٍّ١خ اٌّزبثؼخ.
ٚعٛد آٌ١خ ٚطشائك ٚٚعبئً ِؾذدح ٌؼٍّ١خ اٌزم.ُ٠ٛ
ٚعٛد رمِ ُ٠ٛغزّش ٌّغبالد اٌؼًّ اإلػالٌٍِّ ٟجبدسح وبفخ(اٌزٕظُ١
,اٌؼبٍِ,ٓ١اٌزخط١ظ,اٌزٕف١ز,اٌّزبثؼخ ,إٌزبئظ أ ٚاٌّخشعبد).
ٚعٛد ِم ِٓ ٓ١ِٛداخً اٌّجبدسح اٌضساػ١خ أ ٚخبسعِ ٓ١١ذسثِٚ ٓ١ئٍ٘ٓ١
ٌٍم١بَ ثّٙبَ رم ُ٠ٛاٌجشاِظ اإلػالِ١خ(رم ُ٠ٛلجٍٚ ٟرم ُ٠ٛثؼذ.)ٞ
( )3اإلششاف
اإلششاف ػٍ ٝاٌجشاِظ لجً ٔشش٘ب.
اإلششاف ػٍ ٝاٌّطجٛػبد لجً ٔشش٘ب
اإلششاف ػٍِٛ ٝالغ االٔزشٔ١ذ.
( )4االرظبي ٚاٌزٛػ١خ ٚاإلسشبد
االرظبي اٌّغزّش ثٌ ٓ١غٕخ اػالَ اٌّجبدسح ٚدائشح اٌجؾش اٌؼٌٍّ ٟذػُ
اٌجؾٛس اٌذساع١خ اٌؼٍ١ب اٌز ٟرخذَ اػالَ اٌّجبدسح.
ارظبي ِغزّش ث ٓ١اٌٍغبْ اإلػالِ١خ إلػالَ اٌّجبدسح.
ارظبي اػالِِ ٟغزّش ِغ اٌّغزف١ذٌ ٓ٠زٕف١ز ِشبس٠غ اٌّجبدسح اٌضساػ١خ.

4.47

89.4

1

4.31

86.2

2

4.30

86

3

4.29

85.8

4

4.28

85.6

5

4.26

85.2

6

4.23

84.6

7

4.18

83.6

8

4.39
4.36
4.22

87.8
87.2
84.4

1
2
3

4.29

85.8

1

4.27

85.4

2

3.92

78.4

3

شكل  1المخطط االفتراضي لصالحيات ومسؤوليات رؤساء المجان عمى المستويات الثالث
781
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شكل  2الخارطة التنظيمية لمهيكل التنظيمي االلعالمي المقترح لممبادرة الزراعية العراقية

يبين الجدول  5يتضح ان اسباب الفروقات البسيطة في

اإلعالمي المقترح) في عمميا بوصف ىذا الييكل محو ار

االوساط المرجحة بين المستويات الثالث ىو ان عينة البحث

أساسا لنجاح عمل المبادرة الزراعية.

المتكونة من طبقة الموظفين ليس جميعيم لو نفس الخبرة
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