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المستخمص

 والتعرف عمى مستوى تطبيقيا من المدراء في،استيدف البحث تحديد معايير الجودة الشاممة من خالل االدبيات واالختصاصيين وخبراء الجودة الشاممة
 وقد شمل،) درجة0-4(  وتحقيقاًألىداف البحث أعد الباحث استبانة تضمنت مقياساً خماسياً تتراوح درجاتو‘ بين،بعض محافظات المنطقة الوسطى

 وقد تم أجراء.) التغذية الراجعة، المخرجات، العمميات،) مجاالت ىي ( المدخالت4( ) محاور تتوزع عمى10( ) فقرة موزعة عمى73( المقياس عمى
 النجف االشرف) وأختيرت، كربالء المقدسة، واسط، ) من محافظات المنطقة الوسطى من العراق وىي ( بغداد50%( البحث عمى عينة عشوائية – بنسبة
)96(  وبمغت عينة المبحوثين،) شعبة زراعية20(  ) من الشعب الزراعية التابعة لممحافظات المشمولة بعينة البحث وبواقع39%( عينة عشوائية بنسبة
 ورؤساء االقسام الفنية في، ومعاونو، ) مبحوثين في دائرة االرشاد والتدريب الزراعي وىم ( مدير عام دائرة االرشاد والتدريب الزراعي7(  منيم،ًمبحوثا

) مبحوثاً في مديريات الزراعة في المحافظات المشمولة بعينة البحث وىم (مدراء مديريات الزراعة ورؤساء أقسام االرشاد الزراعي15(الدائرة ) و
) مبحوثاً من الشعب الزراعية المشمولة بعينة البحث وىم (رؤساء الشعب الزراعية ومسؤولي وحدات60(ورؤساء اقسام التخطيط في تمك المديريات ) و

) مبحوثين من مسؤولي المزارع10( و،) مبحوثين من مدراء المراكز التدريبية االرشادية في المحافظات المشمولة بعينة البحث4( و،) االرشاد والتخطيط

 وقد اظيرت نتائج البحث الى ان مستوى تطب يق معايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية.االرشادية في المحافظات المشمولة بعينة البحث
 وقد أوصى الباحث بضرورة تبني نتائج البحث من دائرة التخطيط التابعة،)50%(  بنسبة،الزراعية من المدراء في بعض محافظات المنطقة الوسطى
 كما أوصى الباحث بضرورة مراجعة الميزانيات واالجراءات المالية لتأكيد توفير،لوزارة الزراعة من أجل تحسين عممية تخطيط البرامج االرشادية الزراعية
. وأىميتو ان يكون لألجيزة االرشادية ميزانيتيا التشغيمية المستقمة عمى كل المستويات،البنود الالزمة لمعمل االرشادي في الوقت المحدد
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ABSTRACT
The research aimed to determine the overall quality standards through literature and specialists and overall
quality experts , and to identifying the applied level by managers in some provinces of the central region . In
order to achieve the objectives of the research , the researcher developed five scale ranging from grades ' ( 0-4 )
degree for the purpose of identifying the level of application of total quality standards for program planning by
managers in the provinces of the central region , included (73) items distributed on (10) axes and ( 4) field (inputs
, processes , outputs , feedback ) . The research was conducted on a random sample of 50% of Iraqi middle
provinces ( Baghdad , Karblaa , Najaf , Wasit ) . A random sample about 39% of the agricultural divisions of
these provinces of 20 agricultural divisions were chosen . The sample of respondents was 96 , 7 of them ( general
manager , two assistants of the general manager and heads of the technical departments) were in department of
agricultural extension and training , 15 of them ( the managers of agricultural directorates and the heads of
agricultural extension and Heads of departments of planning in those offices) , 60 of them person ( heads of
agricultural divisions and the officials of the units of agricultural extension and planning ), 4 of them (
managers of extensional training centers ) 10 of them of extension farms officials in the chosen research
provinces . Results have showed that the level of application of total quality standards for planning and
agricultural extension programs by managers in some provinces of the central region , by (50% ) The researcher
recommende the adoption of the search results by the Ministry of Agriculture / Planning Department to improve
the agricultural extension programs planning process : Also the researcher recommended the need to review
budgets and financial measures to ensure the provision of the necessary work indicative items on time , and its
importance that the extension organization has independent operational budget on all levels , and to be
distributed to the terms and aspects of exchange of field activities.
*Part of M.Se. Theseis of first auther.
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الزيذي ونبجي
االرشاديين لتخطيط البرامج االرشاديةالفعالة والقادرة عمى

المقدمة

احداث التغييرات السموكية حتى يتمكن ىؤالء العاممين من

يتزايد الوعي واالىتمام في السنوات االخيرة بين الحكومات

التخطيط الجيد لمبرامج  ،فالبد ان يتوفر لدييم اطار معرفي

وشعوب الدول النامية ،لمحاجة الى تعبئة كافة المصادر

مناسب لألسس والمبادئ والخطوات المتعمقة بيذه العممية،

(الطبيعية والبشرية والتمويمية) المتاحة والممكنة لألفراد

وكذلك المعايير التي تحكم سالمة عممية التخطيط في مختمف

والجماعات والمجتمعات الريفية واستخداميا بطريقة حكيمة

مراحميا ( .)16كما أن عممية تخطيط البرامج االرشادية

ومستدامة لتحقيق أفضل مستوى معيشي لمسكان الريفيين(.)9

الزراعية وسيمة ميمة اذ يتعمم المشاركون في ىذه العممية

ونشأت الحاجة الى التخطيط العممي من حقيقة ان جميع

منظمات االعمال تقريبا تعمل في بيئات مختمفة ومتنوعة

تحديد الحاجات والمشكالت البارزة في المجتمع المحمي

وليذا السبب البد لممنظمات ان تقوم بعممية تنبؤ لمعرفة ىذه

والمشاركة في تخطيط البرامج االرشادية الزراعية والذي يتم

من خالليا معالجة المشكالت واالخطاء التي تمارس بغية

المتغيرات وتحديد اتجاىاتيا ورصد تأثيراتيا عمى المنظمة

تصحيحيا وتصويبيا لتحسين اداء المزارعين انفسيم

واالستعداد مسبقا لمواجيتيا من خالل التخطيط السميم الذي

مماينعكس ايجابا عمى زيادة انتاجيم وتحسينو كما ونوعا

يحفف من درجة عدم التأكد ،كما نشأت الحاجة الى التخطيط

لرغبة المؤسسة بتطويرمعدالت اداء األفراد واالستخدام االمثل

وفضال عن تعميميم كيفية استخدام التقانات واالساليب

لمموارد ،فالتخطيط اصبح في عصرنا الراىن اساس لمعمل

الزراعية الحديثة ( .)19فالتخطيط لمعمل االرشادي الزراعي
ىو التنسيق بين مايريد الجياز االرشادي ان يحققو من

االقتصادي واالداري من أجل تحقيق اىداف المنظمة ،واثبتت

اىداف تخدم المجتمع وبين امكانيات الجياز االرشادي

الدراسات ان نحو  80%من المؤسسات وجد انيا لم تكن

وقدراتو المادية والبشرية التي يمكن ان تتحكم فيو وذلك في

تطبق التخطيط العممي عمى انشطتيا ( .)13لذا فإن ادارات

مدة زمنية معينة ( .)1وتعمل نظم واجيزة االرشاد الزراعي

المنظمات تستخدم التخطيط لتحسين وتطوير العمل ،وان

والتنمية الريفية عمى توفير الظروف التي تؤدي الى تحسين

العممية التخطيطية تتباين في مدى شموليتيا ومداىا الزمني،

طرائق ووسائل استغالل الموارد المتاحة لألىالي الريفيين،

كذلك طورت االدارات وسائل مختمفة تسيم في تعزيز العممية

وذلك من خالل البرامح والمشاريع واالنشطة والجيود

التخطيطية وتجعل منيا عممية منيجية ذات فاعمية عالية

التشاركية التي تستيدف تحديث القطاع الزراعي وزيادة قدرتو

( .)4لذا يعد التخطيط الوظيفة االولى الميمة في إدارة أي

عمى المنافسة في السوق ( المحمي واالقميمي والعالمي )

برنامج أو مشروع سواء كان صناعياً او تجارياً او زراعياً او

فضال عن تحسين نوعية الحياة الريفية من خالل توفير

خدمياً وتزداد اىمية التخطيط في مجال الزراعة من حيث

المستويات المتميزة من الخدمات الريفية الضرورية ،وتتطمب

تحديد اليدف من المزروعات ونوع المزروعات المطموبة

نظم واجيزة االرشاد الزراعي االىتمام الكافي والرعاية

والسيما بالنسبة لعدد من السكان سواء عمى المستوى الفردي

المستمرة ،كما تعتمد اوضاعيا الحالية عمى البرامح والجيود

او العالمي اذ يتمكن من يعمل في الزراعة من امداد السكان

واالنشطة والمشاريع التي تقوم بتنفيذىا( .)3وقد تبين اىمية

والسوق بحاجاتيم من المواد الغذائية ( .)12وان التخطيط

تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية بيدف نشر وتعميم

االرشادي عممية منظمة تتضمن التفكير العممي والمنطقي كما

وتطبيق التوصيات التكنولوجيا والزراعة المستحدثة ،وتعد

تتضمن اتخاذ مجموعة من االجراءات والق اررات لموصول الى

كفاءة عممية التخطيط من اىم األسس لتحديد فعاليو كفاءة

اىداف ارشادية ميمة ومحددة عمى مراحل معينة وخالل مدة

األجيزة االرشادية ،وترتكز اجراءات تخطيط العمل االرشادي

زمنية مقررة لمواجية الكثير من المعوقات وذلك من خالل

عمى خطوات اساس ،تبدأ بمعرفة وتحديد المشكالت وحاجات

االستخدام الرشيد لكافة االمكانات المادية والموارد البشرية

االفراد ،ثم معرفة تحديد الموارد واالمكانيات ،ويحدد فيو أيضاً

المتاحة والمتوقعة في المستقبل ( .)3ويعد تخطيط البرامج
االرشادية ىو احد مجاالت االىتمامات الرئيسة في العمل

خطة العمل ،ثم التقويم لتصحيح نواحي القصور ( .)10وفي

االرشادي الزراعي ،ويتطمب جيودا مخمصة من العاممين

ضوء التحديات اليائمة التي تفرضيا ظاىره المنافسة الشديدة
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في

تحاول البرامج الناجحة أن تجعل عممية تحقيق الجودة ىدف

مقدمة اىتمامات واولويات المنظمات التي تحرص عمى

محدد تسعى لتحقيقو ،كما انيا عممية مستمرة في أطار الجودة

االحتفاظ بمركز تنافسي جيد وقوي ،وتزايد االىتمام بتخطيط

الشاممة والتي تؤدي الى تقميص الدورة الزمنية لمبرنامج ،ومن

الجودة عمى المستوى العالمي ويضيف العالم ديمينغ

ثم تحسين الجودة ،وبشكل عام يسيم تخطيط البرنامج في

 Demingجودة التخطيط بأنو نشاط يتم فيو تقرير حاجات

االستجابة لمعايير البرنامج الناجح ( .)14إن نظام االرشاد

ورغبات المستيدف وتطوير المنتجات والعمميات الالزمة

الزراعي يواجو تحديات اىميا وجوب تحسين برامجو وخدماتو

لتوفير ىذه الحاجات وكل منظمة مطالبة بالجودة في

المقدمة الى المزارعين بما ينسجم مع متطمبات االىداف

التخطيط لكل خدمة  /منتج داخل المنظمة وليس فقط السمع

المركزية لو ازرة الزراعة وفي مقدمتيا زيادة االنتاجية واالنتاج

والخدمات التي تباع أو تقدم الى مستيدف الخارجي وأن أحد

الزراعي واستدامة الموارد الزراعية وتحسين دخول المزارعين

( )TQMوالتي تعني مجموعة االعمال واالنشطة التي يمتزم

الى تحسين الخدمات وتحسين رضا المستيدفين وعميو يمكن

بيا جميع االفراد المنظمة االرشادية عمى اختالف مستوياتيم

االستفادة منو في تحسين نظام تخطيط البرامج االرشادية

من اجل تمبيو حاجات المستيدفين ورغباتيم والتي تركز عمى

الذي يعد ضرورة لتحسين خدمات ىذا النظام وتحسين

مشاركة المستيدفين ،وعمل فريق وتوجيو المنظمة بأكمميا

مساىمتو في مواجيو تحديات القطاع الزراعي ( .)2وجاء

المنظمة االرشادية اىتماميا بعممية الجودة في عممية

االرشادية من خالل االدبيات واالختصاصيين وخبراء الجودة

المنظمة

الشاممة ،والتعرف عمى مستوى تطبيقيا من قبل المدراء في

وتحقيق االمن الغذائي ،وان المدخل لمجودة الشاممة ييدف

مداخل الجودة في التخطيط ىو إدارة الجودة الشاممة

نحو المستيدف وتحقيق رضاه لذا بات من الضروري أن تجد
التخطيط،

وأن

يكون

من

ضمن

أىداف

ىدف البحث تحديد معايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج

بعض محافظات المنطقة الوسطى.

الرئيسة،الجودة ،والتحسين المستمر في جميع عمميات

المنظمة والتركيز عمى توفير حاجات المستيدف ،وان سر

المواد وطرائق

التركيز في االونة االخيرة عمى استخدام ادارة الجودة الشاممة

منيج البحث :استخدم اسموب المسح الميداني في تحقيق

في المنظمات الخدمية وال سيما في مجال التخطيط يعود

اىداف البحث ألنو ُيعد اسموباً مناسباً في جمع البيانات
والمعمومات التفصيمية عن مستوى تطبيق مدراء االرشاد

الحقيقة تسعى اليو المنظمة ومنيا ماحققتو المنظمات

وىو يتفرع من المنيج الوصفي في البحث االجتماعي(.)8

السباب عدة منيا ان معايير ادارة الجودة الشاممة ليس
برنامجا في المنظمات الخدمية تطبقة المنظمة ولكن في

الزراعي لمعايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية.

الصناعية في كل من اليابان والواليات المتحدة واوربا الغربية

منطقة البحث :وقد تم أجراء البحث عمى عينة عشوائية –

ادى الى تشجيع منظمات تقديم الخدمة عمى االخذ بيا

وأختيرت

من جراء تطبيق الجودة الشاممة من نتائج ايجابية االمر الذي

بنسبة  50%من محافظات المنطقة الوسطى من العراق وىي
بغداد ،واسط ،كربالء المقدسة ،النجف االشرف

كوسيمة الدارة وتحسين الجودة الخدمات التي يتم تقديميا

عينة عشوائية بنسبة  39%من الشعب الزراعية التابعة

( .)15وان من اىم عناصر نجاح اي برنامج ،قبول

لممحافظات المشمولة بعينة البحث وبواقع  20شعبة زراعية،

المستيدف اوالمستفيد لمنتائج النيائية لمبرنامج ،ويؤدي تخطيط

وبمغت عينة المبحوثين  96مبحوثاً ،منيم  7مبحوثين في

مرحمو تعريف البرنامج والتخطيط لجودتو ،ومن اىم اىداف

والتدريب الزراعي ،ومعاونو ،ورؤساء االقسام الفنية في الدائرة

البرامج دو اًر رئيساً في تحديد توقعات وحاجات المستيدف في

دائرة االرشاد والتدريب الزراعي وىم مدير عام دائرة االرشاد

جودة تخطيط البرنامج ،ان تكون التغيرات في مواصفات

و 15مبحوثاً في مديريات الزراعة في المحافظات المشمولة

المستيدفين في عمميات تصميم البرنامج لتقميل الفجوة بين

االرشاد الزراعي ورؤساء اقسام التخطيط في تمك المديريات و

الناتج النيائي لو أقل مايمكن وذلك من خالل اشتراك

بعينة البحث وىم مدراء مديريات الزراعة ورؤساء أقسام

توقعات المستيدف وادراك ادارة البرنامج ليذه التوقعات ،كما

 60مبحوثاً من الشعب الزراعية المشمولة بعينة البحث وىم
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رؤساء الشعب الزراعية ومسؤولي وحدات االرشاد والتخطيط ،

تخطيط البرامج االرشادية في ظل معايير الجودة الشاممة

و 4مبحوثين في المراكز التدريبية االرشادية في المحافظات

 87%من قبل الخبراء (المحكمين).

المشمولة بعينة البحث وىم مدراء المراكز التدريبية ،و10

المرحمة الخامسة :مرحمة إعداد االستبانة بصورتو النيائية:

مبحوثين من مسؤولي المزارع االرشادية في المحافظات

تُعد عتبة القطع مصطمح شائع اإلستعمال في البحوث
التربوية والنفسية ،إذ حددت عتبة قطع بنسبة (،)75%

بناء المقياس :استخدم الباحث االستبانة كوسيمة لجمع

ومعناىا بقاء الفقرة عمى صيغتيا األولية إذا حصمت عمى

المشمولة بعينة البحث.

نسبة ( )75%فأكثر من الدرجة العميا لمقياس الموافقة (.)17

البيانات المتعمقة بموضوع البحث ،اذ تعد االستبانة اداة

مالئمة لجمع البيانات والحقائق والمعمومات التفصيمية من

وقد بمغت عتبة القطع لممجاالت والمحاور والفقرات مقياس

مرت عممية بناء

تحديد معايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية

المبحوثين لتحقق اىداف البحث ،وقد
مقياس المعرفة في ست مراحل ىي(:)7

الزراعية ( ،( 87%وبذلك بقيت معظم المحاور والفقرات

المرحمة االولى:مرحمة اعداد االستبانة بصورتيا االولية :في

ضمن المقياس والمتكون من 4مجاالت و  73فقرة و10

محاور كما مبين في جدول.1

ضوء االدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث

المرحمة السادسة :مرحمة فحص صدق وثبات االستبانة:

وأراء الخبراء والمتخصصين في ىذا المجال تم إعداد استبانة
تحديد معايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية من

صدق

خالل االدبيات واالختصاصيين بعممية التخطيط وخبراء

المقياس :ان الصدق يعني مدى صالحية االداة

لقياس اليدف الذي وضعت من آجمو ( ،)5او ان االداة

الجودة الشاممة ،بمغت مجموع فقراتيا النيائية  73فقرة توزعت
عمى  4مجاالت و  10محاور.

تتصف بالصدق إذا كان عنوانيا وظاىرىا يشير الى المحتوى
الذي وضعت من أجمو وىذا مايعرف بالصدق الظاىري

المرحمة الثانية :مرحمة تطوير االستبانة :عرضت مجاالت

( ،)21من اجل التحقق من الصدق الظاىري تم عرض
المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة من الخبراء في ميدان

ومحاور وفقرات المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة من
الخبراء والمتخصصين في ميادين االرشاد الزراعي واالدارة

االرشاد الزراعي لبيان درجة موافقتيم عمى محاور وفقرات

المجاالت والمحاور والفقرات الخاصة باالستبانة في ضوء

المقياس لمختمف اىداف وجوانب موضوع البحث( ،)20أو

المقياس ،أما صدق المحتوى فيو مدى تمثيل مكونات

وبمغ عددىم  9خبي اًر لتحديد درجة موافقتيم عمى كل من
مقياس يتكون من ثالث مستويات ىي :موافق ،موافق مع

مدى وضوح مكونات المقياس من حيث المعنى والصياغة

التعديل ،غير موافق.

والتصميم المنطقي( ،)11ومن اجل التحقق من صدق
المحتوى تم عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة

المرحمة الثالثة :مرحمة حساب متوسطات درجات موافقة

من الخبراء في مجال االدارة لبيان درجة موافقتيم عمى محاور

الخبراء عمى مكونات االستبانة :حدد وزن (قيمة رقمية) لكل

وفقرات المقياس.

عبارة في مقياس موافقة الخبراء عمى مجاالت والمحاور
والفقرات مكونات المقياس وعمى النحو االتي 2 :درجة لعبارة

ثبات المقياس :يقصد بالثبات أن يعطي االختبار نتائج

غير موافق.

مماثمة ( ،)18او ىو ان فحص الثبات يعني مدى قدرة

متقاربة إذا ما تم اعادة االختبار أكثر من مرة تحت ظروف

موافق ،درجة واحدة لعبارة موافق مع التعديل ،صفر لعبارة

المقياس عمى إعطاء الدرجة نفسيا إذا ما أُعيد تطبيقو في

المرحمة الرابعة :مرحمة تحديد عتبة القطع (معيار الموافقة

المرة او المرات الالّحقة عمى نفس المبحوثين ( ،)6ومن اجل

عمى مكونات االستبانة) :ان المقصود بعتبة القطع الدرجة

قياس الثبات اجري اختبار اولي لالستبانة  pre-testفي بداية

التي يجب ان تحصل عمييا في متوسطات درجات موافقة

شير ايمول من عام  2015عمى عينو مكونة من  2رئيس

الخبراء (المحكمين) عمييا لبقائيا في المقياس المذكور ،اذا

قسم في مديرية زراعة الحمة و  4مدراء الشعب الزراعية

كانت درجة موافقة الخبراء (المحكمين)  75%فأكثر فان

التابعة لمديرية و 3من مسؤولي المزارع االرشادية التابعة

معامل الصدق يعد مقبوالً ،وقد بمغت عتبة القطع لمقياس
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لدائرة االرشاد والتدريب الزراعي و 2مدير الزراعة ومعاونو

واالتساق الداخمي لمفقرات ،وقد بمغ قيمة معامل ثبات لجميع

ليكون العدد الكمي  11وىذه العينة من خارج عينة البحث،

المجاالت والمحاور والفقرات (.)0.96%

واستخدمت معادلو الفاكرونباخ لقياس ثبات التطبيق أذ تعد
من المعادالت االحصائية المناسبة لقياس صالحية المقياس
جدول .1محاور وفقرات مستوى تطبيق المدراء لمعايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية الزراعية
الوجبالث

الوحبور

الحاجات

والمشكالت

اىداف تخطيط

البرامج االرشادية

الزراعية

الزقن
1

الفقزاث
مشاركة المزارعين وممثمي المنظمات في تحديد حاجاتيم ومشكالتيم .

2

وجود ترتيب لمحاجات والمشكالت حسب اولويتيا .

3

يساعد التخطيط عمى التحديد الدقيق والتشخيص السميم لحاجات ومشكالت لالفراد والجماعات والمجتمعات المحمية .

4

تحديد الحاجات والمشكالت االساسية لمنظم الزراعية المستيدفة .

6

تبنى البرامج االرشادية عمى اساس رغبات واىتمامات الحقيقية لممزارعين .

1

وجود اىداف مكتوبة لعممية تخطيط البرامج االرشادية .

3

مالئمة االىداف البرامج في تمبية الحاجات والمشكالت االساسية لمنظم الزراعية المستيدفة .

5

2
4
5
6
7
1
2
3

تنظيم لعممية
الوذخالث

تخطيط البرامج االرشادية
الزراعية

4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

اختيار القائمين

بعممية تخطيط

البرامج االرشادية

الزراعية

6
7
8
9

المستمزمات

والموارد

الجدوى من

البرامج االرشادية

الزراعية

تحديد خصائص النظم الزراعية المستيدفة ( الطبيعة المناخية  ،االفات  ،العاممين  ،التركيب المحصولي  ،القدرات المالية

الدقة في تحديد اىداف تخطيط البرامج االرشادية الزراعية .

مالئمة اىداف البرامج الزراعية لممزارعين وممثمي المنظمات .

امكانية تحقيق االىداف في ظل الظروف والزمن واالمكانيات المتاحة .

تكون اىداف البرامج االرشادية الزراعية قابمة لمقياس والتقويم .

مشاركة المزارعين وممثمي المنظمات في تحديد اىداف تخطيط البرامج االرشادية الزراعية .
مشاركة جميع االطراف ذات العالقة (البحث  ،االرشاد  ،التجييزات الزراعية  ،ممثمي المزارعين ) في تخطيط البرامج االرشادية .

تنظيم محدد او فريق عمل مكمف بمسؤولية القيام بتخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .
تحديد الميام والمسؤوليات والواجبات لكل من االطراف المشاركة بالتنظيم واالتفاق عمييا .

امتالك افراد التنظيم او فريق العمل المعارف والميارات االساس في تخطيط البرامج االرشادية الزراعية .

التزام االطراف المشاركة في تنظيم البرامج االرشادية بواجباتيا المقررة المتفق عمييا .
ادراك افراد التنظيم بأىمية العمل بأسموب الفريق الواحد المتعدد االختصاصات .

ىنالك الية محددة وواضحة لالتصال والتنسيق بين اطراف التنظيم .
وجود لقاءات مستمرة بين اطراف التنظيم او فريق العمل .

مالئمة تخصصات وتأىيل فريق العمل لطبيعة اىداف وفعاليات عممية تخطيط البرامج االرشادية .

من الضروري ان يمتمك القائم بعممية تخطيط البرامج االرشادية مؤىالً عمميا .

ان يمتمك القائم بعممية تخطيط البرامج االرشادية الزراعية الكفاءة الفنية العالية .

ان يمتمك القائم بعممية التخطيط البرامج االرشادية صفات معينة تتناسب مع العمل كمنشأ الريفي .

من الضروري لمقائم بعممية تخطيط البرامج االرشادية الزراعية ان يؤمن بالعمل االرشادي .

استمرار جيود وأنشطة االرشاد الزراعي المنفذة في اطار برامج وليا وثائق محددة حتى اذا تغيرالقائمون بعممية تخطيط وتنفيذ ىذه البرامج

االرشادية الزراعية .

بناء عمى اسس العممية .
تخطط وتنفذ البرامج االرشادية الزراعية ً
االبتعاد عن العشوائية واالرتجال والتخبط في مواجية المشكالت التي يعاني منيا المستيدفين عند تخطيط البرامج االرشادية الزراعية .
المرشد الزراعي يقوم بتسجيل وتوثيق البرامج وجيود انشطة االرشاد الزراعي المنفذة عمى المستويات المختمفة .

االحتفاظ بوثائق التخطيط وتقويم كل مايتم من اجراءات وجيود وانشطة تعميمية ارشادية وتنموية ريفية أذ يستعان بيذه الوثائق في االعداد

لمبرامج المستقبمية .

1

تتوفر تخصيصات مالية كافية لتخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .

3

وجود مستيدفين يساىمون في عممية تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .

2
4

تتوفر المستمزمات المادية لتخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .

تحديد الفئات المستيدفة عند اجراء عممية التخطيط البرامج االرشادية الزراعية .

1

تحقق البرامج االرشادية الزراعية جدوى اقتصادية لممستيدفين .

3

مالئمة البرامج االرشادية الزراعية لممنطقة المستيدفة ومقبولة اجتماعيا .

2

التخطيط لبرامج ارشادية جديدة تتميز عن غيرىا من البرامج السابقة .
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1
2
3

وضع خطط

الزراعية

4
البرامج االرشادية
5
6
7
8
1
2
3

العوليبث

4
تنفيذ خطة

البرامج االرشادية

الزراعية

5
6
7
8
9

10

الوخزجبث

التغذيت
الزاجعت

تقويم التخطيط

الزراعية

مشاركة جميع اطراف التنظيم في اعداد وترتيب خطط البرامج االرشادية الزراعية .

تشتمل الخطط عمى الموضوعات الرئيسة او المشكالت المراد معالجتيا وفقا ألىداف البرامج االرشادية الزراعية .

توضح الخطط وصف موجز لنوع العمل المراد انجازه وتحديد الطرائق والوسائل التعميمية المستخدمة.

تحدد خطط البرامج االرشادية الزراعية لمعاممين المطموب مساىمتيم في العمل .

وجود جدول زمني يبين الوقت المخصص لكل مرحمة بالبرنامج االرشادي الزراعي .

تعطي الخطط صوره تفصيمة عن الفئات المستيدفة في البرنامج االرشادي .

تتضمن الخطط البرامج االرشادية الزراعية االىداف المراد تحقيقيا .

مالئمة محتويات الخطط في تحقيق مسؤوليات كل طرف في التنظيم وفي تحقيق اىداف التخطيط لمبرامج االرشادية الزراعية .

تتصف خطط البرامج االرشادية بتكامميا وترابطيا .

امكانية تنفيذ الخطط في ضوء االمكانيات المتاحة .

اتباع االسموب العممي في عممية اعداد الخطط البرامج االرشادية الزراعية .

خطط البرامج االرشادية الزراعية معدة في ضوء الواقع وممكنة التطبيق في ظل ظروفو .

تكون خطط البرامج االرشادية الزراعية مكتوبة وموثقة .

ان تكون خطط البرامج االرشادية الزراعية ممكنة التطوير والسيما عند التنفيذ .

تعريف المزارعين بالبرامج االرشادية الزراعية التي سوف تقدم (ترويج ليا).

توضيح مزايا البرامج االرشادية التي سوف تقدم ليم .

اكساب المزارعين المعرفة بالبرامج االرشادية لغرض المشاركة فييا واالستفادة منيا .

1
3

تنجز البرامج االرشادية الزراعية وفق الوقت المحدد ليا .

4
انجاز خطط

اعداد خطط تفصيمية مكتوبة لجميع فعاليات عممية تنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .

البرامج االرشادية تنجز وفق ماموجود في خطة البرنامج .

2

البرامج االرشادية
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5
6
7
8
9

التزام بواجبات وادوار العاممين في البرامج االرشادية الزراعية .

مشاركة المستيدفين في تنفيذ البرامج االرشادية الزراعية .

قبول المزارعين لممعمومات المقدمة من خالل البرامج االرشادية الزراعية .
احالل معمومات جديدة محل المعمومات السابقة .

تحقيق نسبة االنتشار لممعمومات في المنطقة المستيدفة .

تطبيق المزارعين المستيدفين المعمومات التي حصموا عمييا من خالل البرامج االرشادية الزراعية .

تشخيص الضعف الموجود في تطبيقيم لممعمومات والتوصيات المقدمة ليم من خالل البرامج االرشادية الزراعية .

1

رضا المزارعين عن البرامج االرشادية وجدواىا لنظميم الزراعية المستيدفة .

3

نجاح البرامج االرشادية الزراعية في احداث تغيرات مرغوبة في سموك المزارعين .

2
4
5

استمرار المزارعين في تطبيق المعمومات التي قدمت ليم من خالل ىذه البرامج االرشادية الزراعية.

حدوث تغيرات التي طرأت عمى اوضاعيم االقتصادية واالجتماعية والزراعية .

تحقيق البرامج االرشادية الزراعية لألىداف المرسومة ليا.

قياس متغيرات البحث قياس مستوى التطبيق :لمعرفو

والمعدل الموزون والوزن المئوي فضالً عن معادلة الفا

االرشادية تم بناء مقياس خماسي يتكون من  4مجاالت و10

بإستعمال برنامج .20 spss

كرونباخ في تحميل بيانات البحث .أجري التحميل االحصائي

مستوى تطبيق المدراء لمعايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج
محاور لقياس مستوى التطبيق يتكون من المستويات اآلتية

النتائج والمناقشة

(تنطبق ،تنطبق الى حد ما ،تنطبق مع اجراء التعديل،

التعرف عمى مستوى تطبيق معايير الجودة الشاممة لتخطيط

التنطبق الى حد ما ،التنطبق مطمقاً) ،وأعطيت لو األوزان

البرامج االرشادية الزراعية من المدراء الزراعيين في بعض

اآلتية  0،1،2،3،4درجة عمى التوالي ،وكانت درجات ىذا

محافظات المنطقة الوسطى .أظيرت نتائج البحث أن أعمى

المقياس تتراوح بين(.)276 -139

قيمة رقمية لمستوى تطبيق معايير الجودة الشاممة من المدراء

كانت  276درجة وادنى قيمة رقمية ىي  139درجة ،عمى

جمع البيانات

جمعت البيانات من مدراء االرشاد الزراعي خالل الفترة من

مقياس خماسي تنطبق ،تنطبق الى حد ما ،تنطبق مع اجراء

 2015/9/15إلى 2015/12/15من عينة البحث البالغة

التعديل ،التنطبق الى حد ما ،التنطبق مطمقا بمغت درجاتو

 96مدير .استعممت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 139-276وبمتوسط مقداره  209.6درجة وبانحراف
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معياري مقداره  ،32.38وقد وزع المبحوثين عمى ثالث فئات
قميمة ،متوسطة ،كبيرة
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الجودة الشاممة لتخطيط البرامج من المدراء الزراعيين وكما
موضح في الجدول (.)2

عمى وفق مستوى تطبيق معايير

جدول  2توزيع المبحوثين عمى وفق مستوى تطبيق معايير الجودة الشاممة لتخطيط البرامج االرشادية الزراعية في بعض

محافظات المنطقة الوسطى
S.D
هعذل التطبيق
%
العذد
درجت الفئت
ث الفئبث
̅
166.54
23
22
139-184
 1قليلت
209.6 32.38
207.62
50
48
 2هتوسطت 185-230
249.65
27
26
231-276
 3كبيزة
100
96
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