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 الالمركزية في جهاز االرشاد الزراعي في محافظات المنطقة الوسطى من العراق لإلدارةتصور مقترح 
 بيان عبد الجبار رضا السعدي                           قابي        صفا عباس حميد الع

 استاذ                                                     باحث                                              
 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات /كمية الزراعة /جامعة بغداد
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 المستخمص
بخصوص  حث وضع تصور مقترح لإلدارة الالمركزية في جهاز اإلرشاد الزراعي في  محافظات المنطقة الوسطى من العراق, والتعرف عمى أراء المبحوثيناستهدف الب

ع وأراء الخبراء المتخصصين التصور المقترح, ولتحقيق اهداف البحث اعدت استبانة مقياس التصور المقترح لالدارة الالمركزية في ضوء االدبيات ذات العالقة بالموضو 
ن مكونات الع أراءهم علتكوين الصورة االولية لمتصور المقترح ثم عرض مقياس التصور المقترح عمى مجموعة من الخبراء في مجال االدارة واالرشاد الزراعي الستط

ضمن ثر من اراء الخبراء كشرط لبقاء المجال او المحور او الفقرة فأك %75)محاور ,فقرات( والتحقق من صالحيته وتحديد نسبة اتفاق ) ,التصور المقترح )مجاالت
 (3( فقرة توزعت عمى )93. ومن خالل هذا العرض تم الخروج بالتصور المقترح  لإلدارة الالمركزية بصورته األولية المعدلة والمتكون من )الشكل االولي لمتصور المقترح

وقد اجري البحث عمى  .لتمويلا -6تدريب العاممين  -5مشاركة المستهدفين  -4التخطيط لمبرامج اإلرشادية  -3م التنظي -2التشريع  -1: مجاالت هي6) محاور و)
 6)وقد استبعد محافظتي االنبار وصالح الدين لسوء األوضاع األمنية فيهما , لذا اقتصر البحث عمى ) ,محافظات (8محافظات المنطقة الوسطى البالغ عددها )

بابل (, واقتصر البحث عمى جميع  ,هي )بغداد, كربالء المقدسة, النجف االشرف( محافظات و 4( وبواقع )%70عينة عشوائية منها بنسبة ) , وسحبتمحافظات
مة الشخصية لبيان , وقد جمعت البيانات من المبحوثين بوساطة االستبانة وبطريقة المقاب( مبحوثا188المبحوثين في المحافظات المشمولة بعينة البحث والبالغ عددهم )

زية وقد تم التوصل إلى الشكل النهائي لفقرات ومحاور ومجاالت التصور المقترح لإلدارة الالمرك ,ة لمحاور ومجاالت التصور المقترحدرجة موافقتهم عمى الفقرات المقترح
ى وسط مرجح اكبر من الوسط الفرضي لدرجات مقياس الموافقة المستخدم : تكون الفقرة ضمن الشكل النهائي لمتصور المقترح إذا حصمت عموذلك باستخدام المعيار االتي

. وقد كانت النتيجة بقاء جميع الفقرات والمحاور والمجاالت في الشكل النهائي لمتصور المقترح لحصول كل منها عمى وسط مرجح اكبر من ( درجات3في البحث والبالغ )
( التصور المقترح لالدارة دائرة االرشاد والتدريب الزراعي ,الزراعة الباحثتان بضرورة تبني الجهات المختصة )وزارة , وعميه قد اوصى( درجات3الوسط الفرضي البالغ )

 .سين جودة العمل االرشادي الزراعيالالمركزية في جهاز االرشاد الزراعي من اجل تطوير وتح
 التمويل ,مشاركة المستهدفين ,التشريع: كممات مفتاحية
 األولمن رسالة ماجستير لمباحث *البحث مستل 
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ABSTRACT 

The research aimed to conceiving a proposal for the management of the decentralization of agricultural extension system in 

the provinces of the central region of Iraq, and to identify the opinions of the respondents regarding the perception of the 

proposed, and to achieve the goals of the research a questionnaire of perception of the proposed of administration 

decentralization is designed in light of the literature related to the subject and expert opinions as well as specialists to form 

the initial image of the proposal. The proposed then introduced  to a group of experts in the field of administration and 

agricultural extension to solicit their views on the proposal visualization components (fields, axes, items) and validated it. And 

determine the percentage of agreement (75%) or more of the opinions of experts as a condition for the survival of the field or 

the axis or items within the figure the initial proposal of perception. Through this offer perception of the proposed 

decentralized administration has been outlined in its initial image consisting of (93) items distributed on 3 axes (6) fields : 1-

legislation 2-organization 3-planning programs guide way 4- people participation  5-employee training 6-finance.The 

research was conducted in  the provinces of the central region of Iraq of (8) provinces, Two provinces (Anbar and 

Salahuddin) ruled out because security. So the research included (6)provinces, A random sample of (70%) by (4) 

governorates (Baghdad, Karbala, Najaf, Babel) was pulled. The research community included all respondents in the 

provinces mentioned, totaling 188 respondents. Data were collected by questionnaire and personal interview in a way to 

indicate the degree of their approval of the proposal paragraphs of the axes and the fields. The final shape of the items and 

axes and fields of visualization of the proposal administration decentralization has been by using CAPS standard: items that 

included in the final form of the proposed imagine must get the center-weighted greater than the middle premise degrees 

ccerdiy to agreement scale of (3) degrees. The result should the survival of all the items and axes and the above-fields in the 

final form of proposal perception to get all of them on the center-weighted greater than the mean of premise (3) degrees. The 

researcher recommended the need to embrace the proposal by authorities (Ministry of Agriculture, Department of 

Agricultural Extension and training) in order to develop and improve the quality of agricultural extension work in the 

central region of lraq. 
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 مقدمة البحث ومشكمته
تحظى برامج تنمية المجتمعات الريفية باىتمام كبير من قبل 

الدول والسيما في  المؤسسات والييئات الدولية وحكومات
ه االىمية إلى حقيقة ىامة اال وىي , وترجع ىذالدول النامية

تطوير الايمان ىذه الدول ومنيا العراق بان االتجاه نحو 
االولى في  والنيوض بالمجتمعات الريفية يعد بمثابة المبنة

, وان رخاء االمة ورفاىيتيا يتوقف تطوير المجتمع بأكممو
ىذه  التي يتمتع بيا المواطنين في عمى االوضاع المعيشية

. إذ تيدف برامج التنمية الريفية إلى النيوض المجتمعات
بالمجتمع الريفي في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية 
والحضارية والعمرانية ورفع مستوى اإلنتاج وتحسينو إلى الحد 

م المعيشي وتوفير مستوى دخول الزراع ومستواىبالذي يرفع 
 اإلرشاديعد جياز . (91)االجتماعي  مستمزمات الرفاه

الزراعي أحد األجيزة التنموية االساس المساىمة في عممية 
التنمية الريفية إذ يؤدي دورا رئيسا في النيوض بمعدالت 
اإلنتاج الزراعي بما ينطوي عميو نشر المستحدثات العممية 

 .(6اع لألخذ بيا وتبنييا )الزراعية ونتائج البحوث إلى الزر 
رة الريفية وتحسين ل االسوالتي بدورىا تؤدي إلى زيادة دخ

م عمى الخدمات , فضال عن زيادة سبل حصوليتغذيتيم
ي اإلرشاد الزراعي ىو . إذ إن االساس فالصحية والتعميمية

الريف إلى ما فيو  أبناءتعميمية إلرشاد  ق ومناىجائإتباع طر 
, رغباتيم وحاجاتيم عمى أساس عممي خيرىم وذلك بتحقيق

بيا المرشد الزراعي ليست  مفاألعمال غير التعميمية التي يقو 
إذ يعتمد اإلرشاد الزراعي عمى التعميم االختياري  ,ارشادا

واالقناع ألنو يسير عمى أساس ديمقراطي ألحداث تغييرات 
في األساليب الزراعية وتبني مفاىيم جديده من قبل الفالحين 

 .(3) ضل وسعادة أكثر وتعميم اوفر ليمبيدف تحقيق حياة اف
أىمية دور جياز اإلرشاد الزراعي في عممية  وعمى الرغم من

 ,أداء ىذا الجياز اً التنمية الريفية اال إن الواقع يشير إلى ضعف
إذ اشارت دراسة الطائي إلى إن واقع نظام اإلرشاد الزراعي 
في العراق وعمى مدى عقود من الزمن يواجو ضعف 
ومشكالت في معظم مدخالتو وعممياتو وضعف مستوى جودة 

 ,(16االرشادية المقدمة لمفالحين والنساء الريفيات ) الخدمة
الطالباني في دراستيا إلى وجود ضعف في أداء  وأشارت

في حين اشارت دراسة اخرى  .(9از اإلرشاد الزراعي )جي

المنظمة اإلرشادية الى عدم فاعمية البرامج التي تقدميا 
دراسة البيضاني إلى وجود ضعف  أشارتكما  ,(8)الزراعية 

وعمى جميع  في أداء االدارة االرشادية وغياب بعض انشطتيا
وقد يعزى ىذا الضعف في أداء جياز  ,(4المستويات )

اإلرشاد الزراعي في العراق إلى اسباب عده منيا المنيج 
, إذ إن ىذا المنيج ال يفي لسائد في العمل االرشاديالتقميدي ا

لزراعية إلى بمتطمبات نتائج البحث العممي ونقل المستجدات ا
, فضال عن ضعف (5راع والمزارع االنتاجية )انشطة الز 

عالقة جياز اإلرشاد الزراعي مع المجتمع المحمي بسبب 
حمي ضعف التنظيم االرشادي في االنفتاح عمى المجتمع الم

. كما إن ىناك اسباب اخرى (14ودراسة مشكالتو وحاجاتو )
االرشاد منيا ضعف الثقة والصمة بين منظمات البحوث و 

الزراعي ,وجود ضعف في فرص التطور الوظيفي لمعاممين 
, وقمة وغياب مشاركة المنظمات الزراعية ,(15باالرشاد )

فضال عن  ,مالية المخصصة لمبرامج االرشاديةاالعتمادات ال
شاد الزراعي عمى كافة ضعف التخطيط في اعمال اإلر 

راعي ومن اجل النيوض بواقع اإلرشاد الز  .(7)المستويات 
في العراق وتحسين جودتو البد من تطبيق عدد من 

ستراتيجيات ىو تطبيق االستراتيجيات واحدى تمك اال
. اذ ان تبني استراتيجية الالمركزية االدارية ضرورة الالمركزية

ات الزمة تزداد اىميتيا بازدياد قدرتيا عمى تحقيق متطمب
ع , وذلك من خالل توسيالمواطنين عمى المستوى المحمي

نطاق مشاركة المواطنين في عممية ادارة شؤونيم وتقميص 
دور الدولة في االنتاج واالدارة المباشرة لمؤسساتو لصالح 
المؤسسات الالمركزية ومنح القطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني دورا اكبر في عممية التنمية وتعزيز المساءلة 

تماد عمى , واالعفية لتقوية نظام االدارة المحميةوالشفا
الجماعات المحمية التي تمكن من تحقيق التنمية الشاممة 

مات . اذ تساعد الالمركزية عمى تبادل المعمو (12والمستدامة )
وتساعد عمى شرح السياسة , بين المركز والمنطقة المحمية

, ونقل متطمبات المناطق المركزية, وخمق القبول ليا محميا
ة سكان وتكثيف مشارك, المحمية وحاجاتيا لالجيزه العميا

, وتدريب القادة المحميين عمى المناطق المحمية في الحكم
محمية , وتشجيع سكان المناطق المناطقيمادارة شؤون 

ر الذي , والعمل عمى قبول التغييلالىتمام بامورىم الحياتية
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ىمية لالمركزية فقد وانطالقا من ىذه أ .(2)ينجم عن التنمية 
الباحثين الى ان تطبيقيا بالعمل العديد من الكتاب و  أشار

بحيث يمكن من خالليا تحقيق جوانب عده ايجابية   اإلرشادي
( الى ان تطبيق الالمركزية في واخرون )سوانسون أشارفقد 

العمل االرشادي يؤدي الى رفع مستوى مشاركة الزراع وكافة 
القطاعات ذات الصمة في دعم العمل االرشادي وتحسين 

ى مصادر المعمومات والتكنولوجيا من وصول الفالحين ال
, فضال ين مؤسسات االرشاد والبحث العمميخالل الربط ب

, والشباب من تطوير العمل الزراعي عن تمكين النساء
وتحسين وتقوية قابمية العاممين والمدراء في جياز االرشاد 

, واشار الطائي في دراستة 16)) .ن خالل تدريبيمالزراعي م
المركزية في العمل االرشادي يجعل الى ان تطبيق ال

الخدمات االرشادية اكثر مالئمة ومرونة وتكيفا لحاجات 
(, في حين 11)دفين ويضمن نجاح العمل اإلرشادي المستي

ا الى ان مفي دراستي (Zinnahو  tossonاشار كل من )
تطبيق الالمركزية في االرشاد الزراعي ادت الى مشاركة اكبر 

ة عمى مقدمي في التمويل والسيطر من قبل المستيدفين  
الى  دراستوالخزرجي في  وأشار (,18)الخدمات االستشارية 

ان اتباع سياسة الالمركزية في تخطيط البرامج االرشادية 
تساعد في اعطاء صالحية لممستويات الدنيا التخاذ القرارات 
في اطار السعي لتطوير قدرات المخططين في المستويات 

وبناءا  .(6) عاممين في بيئة المجتمع المحميلاالدنى وتنمية ا
في  344عمى ما سبق واستنادا الى امر وزارة الزراعة رقم 

لسنة  304وتنفيذ لقرار مجمس الوزراء رقم  2016/2/16
والمتضمن فك ارتباط مديريات الزراعة في  2014

ن المحافظات من وزارة الزراعة والحاقيا بالمحافظات م
ولكون تطبيق الالمركزية  ,(17)ة والمالية الناحيتين اإلداري

ة الحكومفي جياز االرشاد الزراعي ىي ميمو وطنية تدعميا 
ولندرة وجود دراسات سابقة تتناول  ,وتقودىا وزارة الزراعة
االرشاد الزراعي في العراق, لذلك ىدف الالمركزية في جياز 

وضع تصور مقترح لإلدارة الالمركزية في جياز  :البحث إلى
اإلرشاد الزراعي في  محافظات المنطقة الوسطى من العراق 

التشريع )اطر العمل ) -من خالل المجاالت اآلتية:
مشاركة  ,التخطيط لمبرامج االرشادية ,التنظيم القانونية(,

التعرف عمى أراء , و(التمويل تدريب العاممين, المستيدفين,

ية في المبحوثين بخصوص التصور المقترح لإلدارة الالمركز 
  جياز اإلرشاد الزراعي.

 المواد وطرائق العمل 

من اجل تحقيق اىداف البحث استخدم المنيج  :منهج البحث
الوصفي الذي يعد احد االساليب لمحصول عمى معمومات 
وافية ودقيقة من الواقع االجتماعي وتسيم في تحميل ظواىره 

ائق لذا يعد ىذا المنيج مناسبا لمتوصل إلى بيانات وحق .(10)
مركزية في جياز تفصيمية عن )التصور المقترح لإلدارة الال

 (.اإلرشاد الزراعي

شمل البحث محافظات المنطقة الوسطى من  :بحثمنطقة ال
كربالء  ي بغداد, ديالى,محافظات وى 8 العراق والبالغ عددىا

, ط, االنبار, صالح الدين, واسالمقدسة, النجف االشرف
في محافظتي صالح  األمنية األوضاعونظرا لسوء  .بابل

, لذا اقتصر فقد تم استبعاد ىاتين المحافظتينالدين واالنبار 
اختيرت عينة عشوائية  إذ. محافظات 6مجتمع البحث عمى 

عمى إن تكون  %70من محافظات المنطقة الوسطى بنسبة 
رشاد والتدريب الزراعي من محافظة بغداد التي فييا دائرة اإل

, المحافظات المشمولة بالبحث بغداد أصبحت, وبذلك ضمنيا
واقتصر البحث عمى  .ء المقدسة, النجف االشرف, بابلكربال

جميع المبحوثين في المحافظات المشمولة بعينة البحث 
 وكيل وزير الزراعة  الفني مبحوثا منيم 188والبالغ عددىم 
رشاد . ومعاون مدير عام دائرة اإل*واحد والبالغ مبحوث
وجميع مدراء  .**واحد مبحوثي والبالغ والتدريب الزراع
ومعاونييم التابعين لدائرة اإلرشاد  اإلرشاديةالمراكز التدريبية 

والتدريب الزراعي في المحافظات المشمولة بعينة البحث 
 اإلرشادية. وجميع مسؤولي المزارع مبحوثين 8والبالغ عددىم 

لمشمولة في المحافظات ا اإلرشاديةالتابعين لممراكز التدريبية 
جميع مدراء مديريات ,.مبحوثا 19بعينة البحث والبالغ عددىم 

, المشمولة بعينة البحث ومعاونييم الزراعة في المحافظات
اإلرشاد الزراعي في تمك  أقسام رؤساءفضال عن جميع 

الشعب  رؤساءوجميع  .مبحوثا 15المديريات والبالغ عددىم 
الزراعي في  داإلرشاالزراعية ووكالئيم ومسؤولي وحدات 

 144 المحافظات المشمولة بعينة البحث والبالغ عددىم 
 .مبحوثا 188وبذلك بمغ العدد الكمي لعينة البحث  مبحوثا.
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اعدت استبانة البحث كأداة لجمع البيانات : اداة جمع البيانات
مركزية في جياز اإلرشاد المتعمقة بالتصور المقترح لإلدارة الال

, إذ ان مالئمة لمنيجية البحث المتبعةيا , نظرا لكونالزراعي
االستبانة ىي مجموعة من االسئمة المصممة لموصول من 

, فضال عن انيا اداة ليا إلى حقائق ييدف الييا البحثخال
لفظية بسيطة ومباشرة تيدف إلى التعرف عمى مالمح خبرات 

, وقد (13) المفحوصين واتجاىاتيم نحو موضوع معين
س تصور مقترح لإلدارة مقيا تضمنت االستبانة بناء

بناء المقياس( بسمسمة من , وقد مرت ىذه العممية )الالمركزية
 : المراحل ىي

 األدبياتفي ضوء  :األوليةالمقياس بصورته  إعداد: أوال
لخبراء ا وأراءالمتعمقة باإلدارة الالمركزية والدراسات السابقة 

ترح مقالتصور ال, اعد مقياس والمتخصصين في ىذا المجال
والمتكون من سبعة  األوليةلإلدارة الالمركزية بصورتو 
 التنظيم القانونية, اطر العمل مجاالت ومحورين وىي التشريع

واستحداث  ,اإلرشاديميام التنظيم  :المتكون من محورين ىما
, مشاركة اإلرشادية, التخطيط لمبرامج اإلرشاديةالوظائف 

, وقد بمغت التمويلتدريب العاممين,  ,المستيدفين, التنسيق
 .ةفقر  108الفقرات ليذه المجاالت 

والفقرات  : تطوير المقياس )عرض المجاالت والمحاورثانيا
المحاور عرضت المجاالت و ( عمى الخبراء المتخصصين

من الخبراء عمى مجموعة  األوليةالفقرات بصورتيا و 
والبالغ  واإلدارةوالمتخصصين في مجال اإلرشاد الزراعي 

لبيان  استبانوخبيرا بوساطة استخدام استمارة   15عددىم 
المحاور والفقرات في ضوء و  درجة موافقتيم عمى المجاالت

موافقة تكون من ثالثة مستويات ىي: موافق, موافق مقياس 
 .مع التعديل, غير موافق

مى مجاالت ععيار موافقة الخبراء عتبة القطع : تحديد مثالثا
د المعيار أو عتبة القطع إذ يع :ومحاور وفقرات المقياس

ذف مجاالت ومحاور وفقرات اساسا لمحكم عمى بقاء أو ح
فاكثر في  %75إذ تم تحديد عتبو القطع بنسبة , المقياس

قة الخبراء لبقاء أي من المكونات المجاالت درجة مواف
المقياس المقترحة في صيغتيا  والمحاور والفقرات

تم إحالتو عمى  *وكيل وزير الزراعة اإلداري//.النيائية
التقاعد, لذا اقتصرت العينة عمى الوكيل الفني فقط **مدير 

عام دائرة اإلرشاد والتدريب الزراعي تم إحالتو التقاعد, لذا 
 اقتصرت العينة عمى معاون مدير العام فقط

رابعا : حساب متوسطات درجات موافقة الخبراء عمى 
 أعطيتالمقياس:  ونات المجاالت والمحاور والفقراتمك

مقياس الموافقة وعمى ( لمستويات ةتقديرية )قيم رقمي أوزان
غير موافق  ,1, موافق مع التعديل =2: موافق =النحو اآلتي

, درجة 2 – 0, وبذلك تراوحت درجة المقياس بين =صفر
ت المتحصل واحتسبت المتوسطات بحساب مجموع الدرجا

 .عمييا عمى عدد الخبراء

رته النهائية )وضع المجاالت المقياس بصو  إعداد: خامسا
في ضوء مقارنة (: حاور والفقرات بصورتها  النهائيةوالم

متوسطات درجات موافقة الخبراء عمى مجاالت ومحاور 
ألعداد المقياس بصورتو  وفقرات المقياس مع عتبة القطع

, فقد حققت جميع المجاالت والمحاور والفقرات عتبة النيائية
ة القطع لمقياس التصور المقترح إذ بمغت عتب فأكثرالقطع 

التنسيق كمحور  , إذ تم دمج مجال%91لإلدارة الالمركزية 
ضافة, فضال عن  تعديل ضمن مجال التنظيم ودمج عدد  وا 

عدد فقرات  أصبحت, وبذلك من الفقرات وحذف بعضيا
 :ىي مجاالت6  محاور و 3فقره موزعة عمى  93المقياس 

من ثالث محاور وىي ميام التنظيم المتكون  -2, التشريع-9
-3 ,واستحداث الوظائف ,التنسيق ,اإلرشاديالتنظيم 

 -5 ,مشاركة المستيدفين -4 اإلرشاديةالتخطيط لمبرامج 
من  األولوبيذا حقق اليدف   (التمويل -6 ,تدريب العاممين

لمتصور  األوليةالبحث من خالل الخروج بالصيغة النيائية 
 .المقترح

يعني الحصول عمى نفس النتائج عند الثبات  :فحص الثبات
اعادة التحميل مع توافر نفس الظروف والفئات والوحدات 

لزمن الذي التحميمية ميما اختمف القائمون بالتحميل أو تغير ا
 أولي(, ولقياس الثبات اجري اختبار 1.)تتم فيو عممية التحميل

عمى عدد  2015في شير كانون األول  pre-test لالستبانو
مؤلفة من مدير مديرية بحوثين في محافظة واسط والمن الم

اد الزراعي في مديرية زراعة , رئيس قسم اإلرشزراعة واسط
الشعب الزراعية التابعة لمديرية زراعة واسط  رؤساء, واسط

, اإلرشادي, ومدير المركز التدريبي رئيسا 17والبالغ عددىم 
, لينمسؤو   4 البالغ عددىم  اإلرشاديةومسؤولي المزارع 
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مبحوثا. واستخدم   24وبذلك بمغت عينة االختبار األولي 
لقياس ثبات مقياس التصور المقترح لإلدارة الالمركزية معامل 

وتعد ىذه مقبولة   0.83بمغ مقدار الثبات  إذكرونباخ  إلفا
 .عمميا

البحث من خالل استمارة  جمعت بيانات :جمع البيانات
مع المبحوثين خالل المدة بطريقة المقابمة الشخصية  استبانو

 188والبالغ عددىم   2/2016/ 15 – 30/12/2015
 .مبحوثا

 ,ء عممية تجميع البيانات وتفريغيابعد إجرا :تحميل البيانات
حممت تمك البيانات باستعمال التحميل اليدوي وبرنامج التحميل 

 تحميل وألجل ,إحصائيا( ومعالجتيا spss) اإلحصائي
 لمفقرات المقترحة لمجال التشريع توزيع المبحوثين وفقا 1.جدول 

لمستويات مقياس  1,2,3,4,5 زاناألو  أعطيت البيانات
ح لإلدارة الالمركزية )موافق جدا, موافق, التصور المقتر 

واىم  .محايد, غير موافق, غير موافق جدا( عمى التوالي

لتحميل البيانات البحث ىي: الوسط  اإلحصائيةالوسائل 
 كرونباخ. إلفامعادلة و  ,المرجح, والوزن المئوي

 عرض النتائج ومناقشتها
 لإلدارةالتصور المقترح  حصمت الفقرات المقترحة لمجاالت

مرجحة تقع  أوساطعمى فقرة  93الالمركزية  البالغ عددىا 
مئوية تقع بين  وأوزان, ( درجة3.572-4.802بين )

المعبرة الفقرات , وعمية جميع ىذه ( درجة96.04-71.44)
الالمركزية تبقى ضمن التصور المقترح ولكن  اإلدارةعن 

بدرجات متفاوتة وذلك لحصول كل منيا عمى وسط مرجح 
لدرجات موافقة اكبر من الوسط الفرضي لدرجات مقياس 
التصور المقترح لإلدارة الالمركزية المستخدم في البحث 

وكما موضح في الجدول  درجات. 3والبالغ 
(1,2,3,4,5,6 ). 

لمفقرات المقترحة لمجال  توزيع المبحوثين وفقا2. جدول 
 التنظيم

الوحبّس  الوحبّس 

 الثبًْٗخ 

الْعططططط   الفقشاد

 الوشخح

الططططططْصى 

 الوئْٕ

 د

 

 اّال

:هِبم 

التٌظ٘ن 

 االسشبدٕ 

 

ػلططططططٔ -أ

هغططتْٓ 

الوشكططططض 

)دائطططططشح 

اإلسشططبد 

ّالتطططططذس

ٗططططططططططططططت 

الططططضساػ

) ٕ 

سعطططططططططططططططططططططن أّ   -1

صطططططط٘بسخ ع٘بعططططططخ 

اإلسشططططبد الضساػططططٖ 

 فٖ الجلذ

4.513 90.26 1 

    

اػطططططططذاد قبػطططططططذح 4-

ث٘بًبد تحتْٕ ػلطٔ 

كبفطططططططططَ الج٘بًطططططططططبد 

ّاالػوطططبا ّالوِطططبم 

االسشططططططبدٗخ دا طططططط  

دائططططططططشح اإلسشططططططططبد 

ّالتططذسٗت الضساػططٖ 

. 

4.422 88.44 2 

تططذسٗت الؼطططبهل٘ي 9-

فططططططططٖ التٌظ٘وططططططططبد 

االسشططططططططبدٗخ فططططططططٖ 

الوْاضطططططططططططططططططططططططططط٘غ 

التخصصطططططططططططططططططططططط٘خ 

الضساػ٘ططططططططططططططططططططططططططططخ 

ّاالسشططططططططططططططططططططططبدٗخ 

 الوغتحذثخ

 

4.283 85.66 3 

هتبثؼطططططططخ تٌف٘طططططططز -6

 ط  الؼو  ثشاهح ّ

االسشبدٕ الضساػطٖ 

فطططططططططططٖ هغطططططططططططتْٓ 

الوحبفظطططططططططططططططططططططططبد 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.272 85.44 4 

االشطططشال ػلطططٔ  -5

الؼوططططط  االسشطططططبدٕ 

الضساػطططططططططٖ  فطططططططططٖ 

هغتْٓ الوحبفظبد 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.235 84.7 5.5 

سعططن أّ صطط٘بسخ 2-

اعتشات٘د٘خ اإلسشبد 

 الضساػٖ فٖ الجلذ

4.235 84.7 5.5 

الوصطططبدقخ ػلطططٔ 3-

ططططططط  ّه ططططططبسٗغ  

ّثطططططشاهح اإلسشطططططبد 

الضساػطططٖ الغطططٌْٗخ 

4.171 83.42 7 

الْعططططط   الفقشاد         

 الوشخح 

ّصى 

 الوئْٕ

 د

تحذٗذ هؼبٗ٘ش ّاضحخ لتشق٘خ الؼبهل٘ي فطٖ خِطبص 8-

اإلسشطططططبد الضساػطططططٖ ػلطططططٔ هغطططططتْٓ الوحبفظطططططبد 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ )االقض٘خ ّالٌْاحٖ (

4.326 86.52 1 

تخْٗطططط  التٌظطططط٘ن االسشططططبدٕ ػلططططٔ الوغططططتْٓ 11-

الوحلطططٖ )ّحطططذاد االسشطططبد الضساػطططٖ فطططٖ ال طططؼت 

خ ,ّالوضاسع االسشطبدٗخ ( صطيح٘خ تخطط٘  الضساػ٘

الجططططشاهح االسشططططبدٗخ الضساػ٘ططططخ ّثو ططططبسكخ افططططشاد 

 الودتوغ الشٗفٖ فٖ تحذٗذ حبخبتِن ّه كيتِن

4.320 86.4 2 

هطططٌح اداساد اإلسشطططبد الضساػطططٖ ػلطططٔ هغطططتْٓ -1

الوحبفظطططبد ّالوغطططتْٓ الوحلطططٖ الغطططلطخ اليصهطططخ 

 جخالتخبر القشاساد االسشبدٗخ الضساػ٘خ الوٌبع

4.288 85.76 3 

اعتقيل٘خ اداسح اإلسشبد الضساػطٖ ػلطٔ هغطتْٓ 7-

 ٖ ٖ )االقض٘خ ّالٌْاح الوحبفظبد  ّالوغتْٓ الوحل

( فطططٖ ّضطططغ لطططْائح دا ل٘طططخ هٌظوطططخ لغططط٘ش الؼوططط  

 االسشبدٕ الضساػٖ فِ٘ب

4.278 85.56 4 

تأك٘طططذ الؼوططط  التكطططبهلٖ ثططط٘ي هغطططتْٗبد الِ٘كططط  -2

فطٖ الوحبفظططبد  التٌظ٘وطٖ إلداسح اإلسشطبد الضساػطٖ

 ّالوغتْٓ الوحلٖ )االقض٘خ ّالٌْاحٖ (

4.272 85.44 5 

ّخطططْد دل٘ططط  ػوططط  ّاضطططح ٗحطططذد الؼيقطططبد ثططط٘ي 6-

الْظطططبئي فطططٖ اإلسشططططبد الضساػطططٖ ػلطططٔ هغططططتْٓ 

الوحبفظطططططططبد ّالوغطططططططتْٓ الوحلطططططططٖ )االقضططططططط٘خ 

 ّالٌْاحٖ(

4.224 84.48 6 

تحذٗططذ ُ٘كل٘ططخ التٌظطط٘ن االداسٕ االسشططبدٕ ػلططٔ 5-

فظططبد ّالوغططتْٓ الوحلططٖ )االقضطط٘خ هغططتْٓ الوحب

ّالٌْاحٖ(  ثوب ٗحقق هجذأ التفْٗض الغلطخ حغت 

 الكفبءاد

4.171 83.42 7 

اعتقيل٘خ اداسح اإلسشبد الضساػطٖ ػلطٔ هغطتْٓ 4-

الوحبفظبد ّالوغتْٓ الوحلٖ )االقض٘خ ّالٌْاحٖ 

( ثوغططططألخ ا ت٘ططططبس هحتططططْٓ الجططططشاهح االسشططططبدٗخ 

 الضساػ٘خ الوٌبعجخ 

4.101 82.02 8 

هٌح هذٗشٗبد الضساػخ فٖ الوحبفظطبد  صطيح٘خ 9-

 اقشاس ثشًبهح الؼو  االسشبدٕ الضساػٖ  للوحبفظخ

4.064 81.28 9 

اعتقيل٘خ اداسح اإلسشبد الضساػطٖ ػلطٔ هغطتْٓ -3

الوحبفظطططططططبد ّالوغطططططططتْٓ الوحلطططططططٖ )ا قضططططططط٘خ 

ّالٌطططططْاحٖ( ثوغطططططألخ ا ت٘طططططبس اُطططططذال الجطططططشاهح 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.032 80.64 10 

هطٌح هطذٗشٗبد الضساػطخ  فطٖ الوحبفظطبد سصططذ 10-

التخص٘صططططبد الوبل٘ططططخ اليصهططططخ لتٌف٘ططططز الجططططشاهح 

 ّاالً طخ االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.01 80.2 11 
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ػلطططططططططٔ هغطططططططططتْٓ 

 الوحبفظبد

تقططططططططططططططططططْٗن أداء 7-

التٌظ٘وطططططططططططططططططططططططططبد 

االسشططططططططبدٗخ فططططططططٖ 

 الوحبفظبد

4.139 82.78 8 

تقططططططططْٗن ًتططططططططبئح 8-

الجططططططشاهح ّ طططططططط  

الؼوططططط  االسشطططططبدٕ 

الضساػططططططططططٖ فططططططططططٖ 

 هغتْٓ الوحبفظبد

4.128 82.56 9 

 

ػلططٔ -ة

هغططتْٓ 

الوحبفظ

 ح 

ت الؼطططبهل٘ي تططذس8ٗ-

فططططططططٖ التٌظ٘وططططططططبد 

االسشطططططططبدٗخ ػلطططططططٔ 

هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

ّالوغططتْٓ الوحلططٖ 

فططططططططٖ الوْاضطططططططط٘غ 

التخصصطططططططططططططططططططططط٘خ 

الضساػ٘ططططططططططططططططططططططططططططخ 

ّاالسشططططططططططططططططططططططبدٗخ 

 الوغتحذثخ

4.508 90.16 1 

    

تططططططذسٗت عططططططكبى 9-

الشٗطططططططططططططي فطططططططططططططٖ 

الوْاض٘غ الضساػ٘خ 

 الوغتحذثخ

4.395 87.9 2 

الو طططططبسكخ فطططططٖ 1-

ػول٘ططططططططخ تخططططططططط٘  

الجططشاهح ّاالً طططخ 

سشبدٗخ الضساػ٘خ اال

ػلطططططططططٔ هغطططططططططتْٓ 

 الوحبفظخ

4.374 87.48 3 

هشاخؼطططططخ  طططططط  2-

الؼوططططط  االسشطططططبدٕ 

الضساػططططٖ  لل ططططؼت 

الضساػ٘طططططططططخ فٌ٘طططططططططب 

 ّتٌغ٘ق٘ب

4.288 85.76 4 

الوغطططططبُوخ فطططططٖ 6-

تقططططططططْٗن الجططططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

فطططططططططططٖ هغطططططططططططتْٓ 

 الوحبفظخ

4.213 84.26 5 

تحذٗططططططططططططططططططططططططططططططذ 7-

التخصصبد الوبل٘خ 

هخ لتٌف٘ز  طخ اليص

الؼوططططط  اإلسشطططططبدٕ 

الضساػططططططططٖ ػلططططططططٔ 

هغططططططتْٓ ال ططططططؼت 

 الضساػ٘خ

4.181 83.62 6 

اقطططططشاس ثشًطططططبهح 3-

الؼوططططط  االسشطططططبدٕ 

الضساػططططططططٖ ػلططططططططٔ 

 هغتْٓ الوحبفظخ

4.171 83.42 7 

هتبثؼطططططططخ تٌف٘طططططططز -5

الجططشاهح ّاالً طططخ 

االسشبدٗخ الضساػ٘خ  

فطططططططططططٖ هغطططططططططططتْٓ 

 الوحبفظخ

4.026 80.52 8 

االشططططشال ػلططططٔ -4

جططشاهح ّاالً طططخ ال

االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

فطططططططططططٖ هغطططططططططططتْٓ 

الوحبفظطططططططططططططططططططططططططططخ 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.005 80.1 9 

 

ػلططٔ -د

الوغطططتْ

 ٓ

 الوحلٖ 

تحذٗطططططذ حبخطططططبد -1

ّه طططططكيد عطططططكبى 

الشٗططططي )الططططضساع , 

الوططططططططشأٍ الشٗف٘ططططططططخ 

 ,ال جبة الشٗفٖ (

4.529 90.58 1 

الو طططططبسكخ فطططططٖ 2-

تخططططططط٘  الجططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

االسشبدٗخ الضساػ٘خ  

لطططططططٔ الوغطططططططتْٓ ػ

4.278 85.56 2 

 الوحلٖ

تٌف٘طططططز الجطططططشاهح 3-

ّالٌ ططططططططططططططططططططططب بد 

االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

ػلطططططططٔ الوغطططططططتْٓ 

 الوحلٖ

4.187 83.74 3 

الو طططططبسكخ فطططططٖ 4-

تقططططططططْٗن الجططططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

االسشططططططططططططططططططططططططططبدٗخ  

الضساػ٘ططططططططخ ػلططططططططٔ 

 هغتْٓ الوحلٖ

4.149 82.98 4 

 

ثبً٘ططططططب : 

 التٌغ٘ق 

 

 

ٌٗجغطططططططٖ ّخطططططططْد -6

تٌغ٘ق ثط٘ي ّحطذاد 

سشططططبد الضساػططططٖ اال

فططططططططططططٖ ال ططططططططططططؼت 

الضساػ٘خ ّالوضاسع 

االسشططططططططبدٗخ فططططططططٖ 

الوغططططتْٓ الوحلططططٖ  

لتخطططططططط٘  ّتٌف٘طططططططز 

الجططشاهح ّاالً طططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.609 92.18 1 

ضططشّسح ّخططْد 11-

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

الوغططططتْٓ الوحلططططٖ 

)ّحططططذاد االسشططططبد 

فططططططططططططٖ ال ططططططططططططؼت 

الضساػ٘خ ّالوضاسع 

االسشطططططططططططططططططططططططبدٗخ( 

ض الجحث٘ططططخ ّالوشاكطططط

الضساػ٘طططخ لتخطططط٘  

ّتٌف٘طططططططز الجطططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.401 88.02 2 

ضططشّسح ّخططْد 10-

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

الوغتْٓ الوحبفظخ 

)قغططططططططن االسشططططططططبد 

الضساػططٖ , الوشكططض 

التذسٗجٖ االسشطبدٕ 

(  ّالوشاكض الجحث٘خ 

الضساػ٘طططخ لتخطططط٘  

ّتٌف٘طططططططز الجطططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

 السشبدٗخ الضساػ٘خ  ا

4.379 87.58 3 

ضططططشّسح ّخططططْد 8-

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

الوغتْٓ الوحبفظخ 

)قغططططططططن االسشططططططططبد 

الضساػططٖ , الوشكططض 

التذسٗجٖ االسشطبدٕ 

( , ّكل٘بد الضساػخ 

ّالططططططت الج٘ططططططشٕ 

لتٌف٘ططططططططز الجططططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

4.368 87.36 4 

ٌٗجغطططططططٖ ّخطططططططْد 4-

ق ثطططط٘ي قغططططن تٌغطططط٘

االسشططططبد الضساػططططٖ 

فططٖ هذٗشٗططخ صساػططخ 

الوحبفظخ ّالوشاكطض 

التذسٗج٘ططططخ لتخططططط٘  

ّتٌف٘طططططططز الجطططططططشاهح 

ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

4.304 86.08 5 

ٌٗجغطططططططٖ ّخطططططططْد -5

تٌغطططط٘ق ثطططط٘ي قغططططن 

االسشططططبد الضساػططططٖ 

فططٖ هذٗشٗططخ صساػططخ 

الوحبفظخ ّالوشاكطض 

التذسٗج٘ططططخ لوتبثؼططططخ 

ّتقططططططْٗن الجططططططشاهح 

4.283 85.66 6 
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 ّاالً طططططططططططططططططططططططططططخ

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

ٌٗجغطططططططٖ ّخطططططططْد 7-

تٌغ٘ق ثط٘ي ّحطذاد 

االسشططططبد الضساػططططٖ 

فططططططططططططٖ ال ططططططططططططؼت 

الضساػ٘خ ّالوضاسع 

االسشططططططططبدٗخ فططططططططٖ 

الوغططططتْٓ الوحلططططٖ  

لوتبثؼطططططططخ ّتقطططططططْٗن 

الجططشاهح ّاالً طططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.267 85.34 7 

ضططططشّسح ّخططططْد -1

تٌغطططططططططططط٘ق ثطططططططططططط٘ي 

هغططططتْٗبد التٌظطططط٘ن 

بفطططططططخ االسشطططططططبدٕ ك

)الوشكططططططططططططططططططططططططططض , 

الوحبفظخ , الوحلطٖ 

( لتحذٗطططططذ ع٘بعطططططخ 

الؼوططططط  االسشطططططبدٕ 

 الضساػٖ

4.262 85.24 8 

ضططططشّسح ّخططططْد 3-

تٌغطططططططططططط٘ق ثطططططططططططط٘ي 

هغططططتْٗبد التٌظطططط٘ن 

االسشطططططططبدٕ كبفطططططططخ 

)الوشكططططططططططططططططططططططططططض , 

الوحبفظخ , الوحلطٖ 

( لوتبثؼطططططططخ تٌف٘طططططططز 

الجططشاهح االسشططبدٗخ 

الضساػ٘ططططططططططططططططططططططططططططخ  

 ّتقْٗوِب  

4.208 84.16 9.5 

ٌٗجغططططٖ ّخطططططْد -12

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

)قغططططططططن االسشططططططططبد 

الضساػطططٖ ,الوشكططططض 

التطططططططططططططططططططططططططططططذسٗجٖ 

االسشططططططططططططططططططططططططبدٕ( 

ّاالخِططضح التٌوْٗططخ 

ّالخذه٘ططططططخ لتٌف٘ططططططز 

الجططشاهح ّاالً طططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.208 84.16 9.5 

ضططططشّسح ّخططططْد -2

تٌغطططططططططططط٘ق ثطططططططططططط٘ي 

هغططططتْٗبد التٌظطططط٘ن 

االسشطططططططبدٕ كبفطططططططخ 

)الوشكططططططططططططططططططططططططططض , 

الوحلطٖ الوحبفظخ , 

( لتخطططط٘  الجطططشاهح 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

4.192 83.84 11 

ٌٗجغططططٖ ّخطططططْد 13-

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

الوغططططتْٓ الوحلططططٖ 

)ّحططططذاد االسشططططبد 

الضساػططٖ ,الوططضاسع 

االسشططططططططططططططططططبدٗخ (, 

ّالوٌظوبد الشٗف٘طخ 

)الحكْه٘ططططخ ّس٘ططططش 

الحكْه٘ططططخ (لتٌف٘ططططز 

الجططشاهح ّاالً طططخ 

 االسشبدٗخ

4.106 82.12 12 

ضططططشّسح ّخططططْد 9-

تٌغ٘ق ثط٘ي التٌظط٘ن 

االسشطططططططططبدٕ فطططططططططٖ 

الوغططططتْٓ الوحلططططٖ 

)ّحططططذاد االسشططططبد 

فططططططططططططٖ ال ططططططططططططؼت 

الضساػ٘خ ّالوضاسع 

االسشبدٗخ ( ّكل٘بد 

الضساػططططططخ ّالطططططططت 

الج٘ططططططططشٕ لتٌف٘طططططططز 

الجططشاهح ّاالً طططخ 

 االسشبدٗخ الضساػ٘خ

3.853 77.06 13 

 

 ثبلثب :

اعطططتحذا

 ث

 

الْظطططططبئ

 ل

 

 

 

 

 

 

 

تططططْف٘ش الْظ٘فططططخ 1- 

لحبشططططططططططططططططططططططشاف٘خ ا

)الو ططططططططططططططططططططططططططشل 

االسشططططططططططططططبدٕ راد 

هؤُطططططططططط  ػلوططططططططططٖ 

ثكططططططبلْسْٗط فوططططططب 

فططْ( ( فططٖ التٌظطط٘ن 

االسشطططططططبدٕ ػلطططططططٔ 

هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.315 86.3 1 

تططططططْف٘ش ّظ٘فططططططخ 2-

ا صطططططبئٖ تخطططططط٘  

الجططشاهح االسشططبدٗخ 

)راد هؤُطط  ػلوططٖ 

هبخغططت٘ش فوططب فططْ( 

( فططططططططططٖ التٌظطططططططططط٘ن 

االسشطططططططبدٕ ػلطططططططٔ 

هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

 ٓ الوحلٖ  ّالوغتْ

4.251 85.02 2 

تططططططْف٘ش ّظ٘فططططططخ 3-

ا صطططططططبئٖ تقطططططططْٗن 

الجططططططططططططططططططططططططططططططططشاهح 

االسشطططططططططططططبدٗخ)راد 

هؤُطططططططططط  ػلوططططططططططٖ 

هبخغططت٘ش فوططب فططْ( 

( فططططططططططٖ التٌظطططططططططط٘ن 

االسشطططططططبدٕ ػلطططططططٔ 

هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.164 83.3 3 

تططططططْف٘ش ّظ٘فططططططخ 4-

ا صطططططططبئٖ اػطططططططذاد 

ّت ططططغ٘  الوؼٌ٘ططططبد 

ّالْعطططططططططططططططططططططططططططبئ  

االسشطططططططططططبدٗخ )راد 

هؤُطططططططططط  ػلوططططططططططٖ 

غططت٘ش فوططب فططْ( هبخ

(ػلططططططططٔ هغططططططططتْٓ 

الوحبفظطططططططططططططططططططططططططططخ 

 ّالوغتْٓ الوحلٖ

3.994 79.88 4 

لمجال مفقرات المقترحة لتوزيع المبحوثين وفقا . 3 جدول
 لتخطيط البرامج االرشاديةا

الْعططططططط   الفقشاد                  

 الوشخح 

الططططططططططططططْصى 

 الوئْٕ 

 د 

تحذٗذ اثشص الو كيد التطٖ 3-

تؼبًٖ هٌِب الوٌطقخ فٖ ضْء 

٘بًبد ّالوؼلْهطبد التطٖ تطن الج

 خوؼِب ّاػتوبد االّلْٗخ فِ٘ب

4.802 96.04 1 

ق٘ططططططططبم لدٌططططططططخ التخططططططططط٘  -4

االسشططططبدٕ ثتحذٗططططذ ا ُططططذال 

ػلٔ ضْء الو كيد التٖ تطن 

تحذٗططططذُب ّاػتوططططبد االّلْٗططططخ 

فِ٘ططب ّفططق االهكبًططبد الوتبحططخ 

لططططططذٓ الوٌظوططططططخ االسشططططططبدٗخ 

 ّالودتوغ الوغتِذل

4.722 94.44 2 

اسد الوبل٘طططططخ تحذٗطططططذ الوططططط5ْ-

ّالوبدٗطططخ ّالج طططشٗخ اليصهطططخ  

لتٌف٘ططططططز الخطططططططخ االسشططططططبدٗخ 

 الضساػ٘خ

4.701 94.02 3 

ق٘طططططبم اللدٌطططططخ التخط٘ط٘طططططخ 6-

ثبػططططططططذاد  طططططططططخ الجشًططططططططبهح 

االسشطططبدٕ الضساػطططٖ ّسفؼِطططب 

إلٔ لدٌطخ التخطط٘  االسشطبدٕ 

فٖ هشكض الوحبفظطخ  )هذٗشٗطخ 

 الضساػخ(

4.611 92.22 4.5 
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ت طططططططططك٘  لدٌطططططططططخ ػلطططططططططٔ 1-

الوحلطططٖ )االقضططط٘خ  الوغطططتْٓ

ّالٌططططططْاحٖ( تقططططططْم ثوِوططططططخ 

التخط٘  االسشبدٕ تتكْى هي 

: 

فشٗططططططق ٗقططططططْم ثوِوططططططخ -أ    

التخطططططططط٘  ٗوثططططططط  التٌظطططططططط٘ن             

االسشطططططبدٕ ػلطططططٔ الوغطططططتْٓ 

الوحلٖ ّالوتكطْى هطي سئط٘ظ 

ال طططططؼجخ الضساػ٘طططططخ , هطططططذٗش 

الوضسػططخ االسشططبدٗخ ,الوششططذ 

الضساػطططططططططٖ فطططططططططٖ ال طططططططططؼجخ 

الضساػ٘طططططططططططخ ,ا تصبصطططططططططططٖ 

 ٖ . هْضْػ

فشٗططططططق ٗقططططططْم ثوِوطططططططَ -ة  

التخططططططط٘  ٗوثطططططط  الودتوططططططغ 

الشٗفططٖ ّالوتكططْى هططي هوثلططٖ 

التؼبًّ٘ططططططططططبد الضساػ٘ططططططططططخ , 

الق٘ططططبداد الفيح٘ططططخ ,هوثلطططط٘ي 

ػطططي افطططشاد الودتوطططغ الشٗفطططٖ 

)الطططططضساع , الوطططططشأح الشٗف٘طططططخ 

 ,ال جبة الشٗفٖ (

4.611 

 

 

4.661 

 

 

 

 

 

4.560 

 

 

92.22 

 

 

93.22 

 

 

 

 

 

91.2 

 

 

4.5 

لتخطط٘  ثدوططغ تقطْم لدٌطخ ا2-

الج٘بًطططططبد ّالوؼلْهطططططبد ػطططططي 

الوٌطقخ فطٖ هختلطي الدْاًطت 

الضساػ٘ططططططططططخ ّاالختوبػ٘ططططططططططخ 

 ّالج٘ئ٘خ ..الخ

4.515 90.3 6 

ق٘طططططططبم دائطططططططشح االسشطططططططبد -11

ّالتطططططططططططططططذسٗت الضساػطططططططططططططططٖ 

ثبلوصبدقخ ػلٔ ثطشاهح الؼوط  

 االسشبدٕ الضساػٖ

4.465 89.3 7 

ق٘طططططبم اللدٌطططططخ التخط٘ط٘طططططخ -7

ػلٔ هغتْٓ الوحبفظخ )هذٗش 

ذٗشٗخ الضساػخ , سئ٘ظ قغن ه

االسشطططططبد الضساػطططططٖ , هطططططذٗش 

الوشكططططض التططططذسٗجٖ , هوثلطططط٘ي 

ػططططططي ال ططططططشكبد الضساػ٘ططططططخ 

الخبصطططخ )ًجطططبتٖ ,ح٘ططططْاًٖ ( 

فطططٖ الوحبفظطططخ ,هوثلططط٘ي ػطططي 

كل٘طططططبد الضساػطططططخ ّالوشاكطططططض 

الجحث٘ططططططخ  فططططططٖ الوحبفظططططططخ ( 

ثوشاخؼططططططططخ  ططططططططط  الؼوطططططططط  

االسشطططبدٕ الضساػطططٖ لل طططؼت 

 الضساػ٘خ

4.405 88.1 8 

  اللدٌطططططخ التخط٘ط٘طططططخ تخْٗططططط9-

االسشططبدٗخ فططٖ الوحبفظططخ ثبػططذاد 

 ط   الؼو  االسشطبدٕ الضساػطٖ  

ثصططط٘غخ ثشًطططبهح ػوططط  اسشطططبدٕ 

 ػلٔ هغتْٓ الوحبفظخ

4.399 87.98 9 

ق٘طططططططبم اللدٌطططططططخ التخط٘ط٘طططططططخ 8-

االسشبدٗخ فٖ الوحبفظطخ ثتٌغط٘ق 

 ططط  الؼوطط  االسشططبدٕ الضساػططٖ  

 لل ؼت الضساػ٘خ

4.304 86.08 10 

ذٗشٗطططططططططخ صساػطططططططططخ ق٘طططططططططبم ه-10

الوحبفظطططخ اقطططشاس ثشًطططبهح الؼوططط  

االسشططبدٕ الضساػططٖ   للوحبفظططخ 

)اقطططشاس  طططط  الؼوططط  االسشطططبدٕ 

 لل ؼت الضساػ٘خ(

4.158 83.16 11 

 

لمجال مفقرات المقترحة لتوزيع المبحوثين وفقا  4.جدول 
 مشاركة المستهدفين

الْعططططططط   الفقشاد 

 الوشخح

الططططططططْصى 

 الوئْٕ

 د

ٖ تحذٗططذ ه ططبسكخ الوغططتِذف٘ي فطط-1

حبخططبد ّه ططكيد الودتوططغ الشٗفططٖ 

 ّّضغ االّلْٗخ ثٌِ٘ب

4.427 88.54 1 

اتبحخ الفشصخ للق٘بداد الفيح٘طخ 10-

ثٌقطط  ًّ ططش التقبًططبد الضساػ٘ططخ الططٔ 

 الضساع اال شٗي فٖ الوٌطقخ

4.390 87.8 2 

ه ططبسكخ الوغططتِذف٘ي فططٖ هتبثؼططخ -6

تٌف٘ططز الجططشاهح ّاالً طططخ االسشططبدٗخ 

 ثوٌطقخ ػولِن الضساػ٘خ الخبصخ

4.251 85.02 3 

ه طططبسكخ الوغطططتِذف٘ي فطططٖ تٌف٘طططز 5-

الجطططططططشاهح ّاالً ططططططططخ االسشطططططططبدٗخ 

 الضساػ٘خ الخبصخ ثوٌطقخ ػولِن

4.235 84.7 4 

ه ططبسكخ الوغططتِذف٘ي فططٖ تحذٗططذ 3-

هْضططططططْػبد الجططططططشاهح االسشططططططبدٗخ 

 الضساػ٘خ الخبصخ ثوٌطقخ ػولِن

4.139 82.78 5 

ه ططبسكخ الوغططتِذف٘ي فططٖ تحذٗططذ 2-

اُذال الجشاهح االسشطبدٗخ  الضساػطٖ 

 الخبصخ ثوٌطقخ ػولِن

4.064 81.28 6 

ه طططبسكخ الوغطططتِذف٘ي فطططٖ تِ٘ئطططخ 4-

هغططططططططتلضهبد تٌف٘ططططططططز الجططططططططشاهح اّ 

الٌ طططططب بد  االسشطططططبدٗخ الضساػ٘ططططططخ 

 الخبصخ ثوٌطقخ ػولِن

4.016 80.32 7 

ه طططبسكخ الوغطططتِذف٘ي فطططٖ تقطططْٗن 9-

الجطططططططشاهح ّاالً ططططططططخ االسشطططططططبدٗخ 

 فزح فٖ هٌطقخ ػولِنالضساػ٘خ الوٌ

3.951 79.02 8 

ه طططبسكخ الوغطططتِذف٘ي فطططٖ تقطططْٗن 7-

اداء الْحطططذح االسشطططبدٗخ ّالوضسػططططخ 

 االسشبدٗخ فٖ الوغتْٓ الوحلٖ

3.882 77.64 9 

ه طططبسكخ الوغطططتِذف٘ي فطططٖ تقطططْٗن -8

اداء الوششططذٗي الططضساػ٘٘ي الؼططبهل٘ي 

 فٖ الوغتْٓ الوحلٖ

3.877 77.54 10 

لمجال فقرات المقترحة موفقا ل توزيع المبحوثين. 5جدول 
 لتدريب العاممينا

الْعططططططط   الفقشاد

 الوشخح

الططططططططططْصى 

 الوئْٕ

 د

ا ت٘بس االفشاد الزٗي ٗتقذهْى للؼوط  1-

فطٖ االسشطبد الضساػطٖ ّفطق هْاصططفبد 

 هؼٌ٘خ لتغِ٘  ػول٘خ تذسٗجِن  

4.433 88.66 1.5 

اػططططططبء فشصطططططخ كبف٘طططططخ للؼطططططبهل٘ي 5-

٘ن )الوطططْظف٘ي ّاالداسٗططط٘ي ( فطططٖ التٌظططط

االسشططططبدٕ ػلططططٔ هغططططتْٓ الوحبفظططططخ 

ّالوغطططططططططتْٓ الوحلطططططططططٖ الو طططططططططبسكخ 

 ثبلذّساد التذسٗج٘خ  بسج  الؼشا(

4.433 88.66 1.5 

تقْٗططططططخ الؼيقططططططخ ّالتؼططططططبّى ثطططططط٘ي 6-

الؼططبهل٘ي فططٖ التٌظطط٘ن االسشططبدٕ )ػلططٔ 

هغتْٓ الوحبفظطخ ّالوغطتْٓ الوحلطٖ 

( ّالوتخصصطط٘ي فططٖ الوشاكططض الجحث٘ططخ 

ْهططططبد الضساػ٘ططططخ لغططططشا تجططططبدا الوؼل

 ّالخجشاد ثٌِ٘ن

4.417 88.34 3 

تقْٗططططططخ الؼيقططططططخ ّالتؼططططططبّى ثطططططط٘ي 7-

الؼططبهل٘ي فططٖ التٌظطط٘ن االسشططبدٕ )ػلططٔ 

هغتْٓ الوحبفظطخ ّالوغطتْٓ الوحلطٖ 

4.406 88.12 4 



 الؼقبثٖ ّالغؼذٕ                                                                       2017/ 48 (5) 1294 :-1284 –هدلخ الؼلْم الضساػ٘خ الؼشاق٘خ 

1292 

( ّالخجشاء فٖ كل٘بد الضساػخ  لغشا 

 تجبدا الوؼلْهبد ّالخجشاد ثٌِ٘ن

اتبحططططططططططخ الفشصططططططططططخ للؼططططططططططبهل٘ي 10-

ٖ التٌظطططط٘ن )الوطططْظف٘ي ّالوططططذساء ( فططط

االسشطططبدٕ )ػلطططٔ هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

ّالوغتْٓ الوحلٖ ( لتكولخ الذساعطبد 

 الؼل٘ب

4.363 87.26 5 

تطططْٗش قططذساد الؼططبهل٘ي )الوططْظف٘ي 3-

ّالوذساء( فٖ التٌظط٘ن االسشطبدٕ ػلطٔ 

هغتْٓ الوحبفظطخ ّالوغطتْٓ الوحلطٖ 

 ثبلوغتدذاد الضساػ٘خ ّاالسشبدٗخ

4.352 87.04 6.5 

ف٘طططططخ للؼطططططبهل٘ي اػططططططبء فشصطططططخ كب4-

)الوطططْظف٘ي ّاالداسٗططط٘ي ( فطططٖ التٌظططط٘ن 

االسشططططبدٕ ػلططططٔ هغططططتْٓ الوحبفظططططخ 

ّالوغطططططططططتْٓ الوحلطططططططططٖ الو طططططططططبسكخ 

 ثبلذّساد التذسٗج٘خ دا   الؼشا(

4.352 87.04 6.5 

تطططْٗش هؼططبسل ّهِططبساد هططذساء 11-

الْحططططططذاد االسشططططططبدٗخ فططططططٖ التٌظطططططط٘ن 

االسشطططبدٕ )ػلطططٔ هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

 ططيا ػقططذ ّالوغططتْٓ الوحلططٖ ( هططي 

 ًذّاد ّّسػ ػو 

4.328 86.56 8 

ت ططططد٘غ الوططططْظف٘ي فططططٖ التٌظطططط٘ن -12

االسشططبدٕ ) ػلطططٔ هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

ّالوغططتْٓ الوحلططٖ ( ػلططٔ الو ططبسكخ 

 فٖ هٌبق بد هتؼلقخ فٖ هدبا ػولِن

4.315 86.3 9 

تطططْٗش قططذساد الؼططبهل٘ي )الوططْظف٘ي -2

ّالوذساء( فٖ التٌظط٘ن االسشطبدٕ ػلطٔ 

ّالوغطتْٓ الوحلطٖ  هغتْٓ الوحبفظطخ

 فٖ هدبا اليهشكضٗخ

4.262 85.24 10 

تٌو٘خ قطذساد الوطْظف٘ي فطٖ التٌظط٘ن -8

االسشطططبدٕ )ػلطططٔ هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

ّالوغتْٓ الوحلٖ (هي  يا اػذادُن 

تقططططططبسٗش ػططططططي هْضططططططْػبد هؼٌ٘ططططططخ 

ّهٌبق ططططتِب فططططٖ حلقططططبد دساعطططط٘خ اّ 

 هؤتوشاد صساػ٘خ

4.219 84.38 11 

فٖ التٌظط٘ن تطْٗش ّتؼل٘ن الوْظف٘ي -9

االسشطططبدٕ )ػلطططٔ هغطططتْٓ الوحبفظطططخ 

ّالوغطططططططططتْٓ الوحلطططططططططٖ ( ّاٗصطططططططططبا 

الوؼلْهطططططبد ّالوغطططططتدذاد الضساػ٘طططططخ 

 الِ٘ن هي  يا الو شل االسشبدٕ

4.187 83.74 12 

لمجال فقرات المقترحة متوزيع المبحوثين وفقا ل6.  جدول
 لتمويلا

الْعططططططط   الفقشاد 

 الوشخح

الططططططططططْصى 

 الوئْٕ

التطططططشت٘

 ة 

تخص٘صططبد الوبل٘ططخ الكبف٘ططَ تططْف٘ش ال-2

للتٌظ٘وطططبد االسشطططبدٗخ ػلطططٔ هغطططتْٓ 

الوحبفظططبد ّالوغططتْٓ الوحلططٖ لتٌف٘ططز 

ثشاهدِططططططططب ًّ ططططططططب بتِب االسشططططططططبدٗخ 

 الضساػ٘خ

4.475 89.5 1.5 

تخصطط٘ا االهططْاا اليصهططخ لشّاتططت 3-

الؼططبهل٘ي فططٖ التٌظطط٘ن االسشططبدٕ ػلططٔ 

 هغتْٓ الوحبفظخ ّالوغتْٓ الوحلٖ

4.475 89.5 1.5 

٘ا التوْٗ  الكطبفٖ لوطذٗشٗبد تخص1-

الضساػخ فٖ الوحبفظبد هطي اخط  عط٘ش 

الؼو  الضساػٖ ّالعط٘وب ػوط  االسشطبد 

 الضساػٖ ضوي قبًْى الوحبفظبد

4.411 88.22 3 

تحذٗططذ التخصصططبد الوبل٘ططخ اليصهططخ 7-

لْعطططبئ   ًقططط  الؼطططبهل٘ي فطططٖ التٌظططط٘ن 

االسشططططبدٕ ػلططططٔ هغططططتْٓ الوحبفظططططخ 

هتِن ّالوغطتْٓ الوحلطٖ هططي هكطبى اقططب

 الٔ هْاقغ ػولِن ّثبلؼكظ

4.395 87.9 4.5 

تحذٗذ التخصصبد الوبل٘خ اليصهخ 10-

ل ططططشاء االخِططططضح ّالوؼططططذاد ّاالثططططبث 

 الوكتج٘خ ّالقش بع٘خ ّالوطجْػبد

4.395 87.9 4.5 

تحذٗططذ التخصصططبد الوبل٘ططخ اليصهططخ 8-

لغططططفش ّاٗفططططبد الؼططططبهل٘ي فططططٖ التٌظطططط٘ن 

االسشططططبدٕ ػلططططٔ هغططططتْٓ الوحبفظططططخ 

ْٓ الوحلططططٖ دا طططط  ّ ططططبسج ّالوغططططت

 الؼشا(

4.336 86.72 6 

تخصططططط٘ا الوجطططططبلا الوبل٘طططططخ التطططططٖ 4-

ٗحتبخِطططططب اللدطططططبى )لدطططططبى التخطططططط٘  

ّالتقططْٗن ( ػٌططذ اللدططْء الططٔ الخجططشاء 

 الخبسخ٘٘ي

4.251 85.02 7 

تحذٗططذ التخصصططبد الوبل٘ططخ اليصهططخ 9-

لصطط٘بًخ الوْخطططْداد  الثبثتططخ )صططط٘بًخ 

 االثبث ّالوجبًٖ(

4.181 83.62 8 

هغبُوخ ثؼض الوٌظوبد الحكْه٘طخ 6-

ّس٘ططش الحكْه٘ططخ فططٖ توْٗطط  االً طططخ 

 ّالجشاهح االسشبدٗخ الضساػ٘خ

4.144 82.88 9 

هغطططططبُوخ الوغطططططتِذف٘ي هطططططي اُططططط  5-

الشٗططططي فططططٖ توْٗطططط  ثؼططططض االً طططططخ 

 ّالجشاهح االسشبدٗخ الضساػ٘خ 

3.572 71.44 10 

زية الالمرك لإلدارةوبصدد ترتيب مجاالت التصور المقترح  
إذ جاء  ,مجاالت 6في جياز اإلرشاد الزراعي والبالغ عددىا 

بالترتيب األول بوسط   اإلرشاديةمجال  التخطيط  لمبرامج 
, وقد ( درجة90.351, ووزن مئوي)رجة( د4.518مرجح )

التي يولييا المبحوثين  األىميةيعزى السبب في ذلك إلى 
الذي يقوم  األساسلكونيا  اإلرشاديةلعممية تخطيط البرامج 

الزراعي وبيان  اإلرشاد أىمية إن إذ, اإلرشاديعميو العمل 
خطط مناسبة  إعداديتطمب  أىدافودوره الحقيقي في تحقيق 

الريف وحاجاتيم  أىللبرامجو ونشاطاتو في ضوء مشكالت 
 .ورغباتيم واىتماماتيم الحقيقية 

توزيع المبحوثين وفقا لمجاالت التصور المقترح  .7جدول 
 مركزية في جهاز االرشاد الزراعيارة الاللالد

الْع   الودبالد

 الوشخح 

الْصى 

 الوئْٕ 

 د 

 1 90.351 4.518 التخط٘  للجشاهح االسشبدٗخ 3-

 2 86.778 4.339 تذسٗت الؼبهل٘ي 5-

 3 85.27 4.264 التوْٗ 6-

 4 85.06 4.253 التٌظ٘ن2-

الت شٗغ )ا ش الؼو  1-

 القبًًْ٘خ (

4.190 83.793 5 

 6 82.464 4.123 ه بسكخ الوغتِذف٘ي4-

مجال مشاركة المستيدفين  فقد جاء بالمرتبة االخيرة  إما
, ( درجة82.464, ووزن مئوي )( درجة4.123بوسط مرجح)
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ثين بمشاركة وقد يعزى السبب في ذلك إلى قمة اىتمام المبحو 
االرشادي بصورة عامة لقمة خبراتيم  المستيدفين في العمل

 :يمكن االستنتاج من البحث. في ىذا المجالوقدراتيم 
ان اتفاق المبحوثين جميعا عمى اىمية فقرات ومحاور  -1

ومجاالت التصور المقترح لالدارة الالمركزية يعبر عن مالئمة 
استخدام التصور المقترح في ظل الظروف الحالية لجياز 

 .حافظات المنطقة الوسطى من العراقاالرشاد الزراعي في م
اتفاق المبحوثين جميعا عمى اىمية فقرات ومحاور  ان -2

ومجاالت التصور المقترح يدل عمى ان تطبيق الالمركزية في 
جياز االرشاد الزراعي لو دور فعال في تطوير العمل 

لى االرشادي الزراعي وتحسين جودة خدماتو المقدمة ا
 .المستيدفين من المجتمع الريفي

ميع مجاالت التصور وجود اىتمام من المبحوثين لج -3
وسة بالبحث والمتمثمة المقترح لالدارة الالمركزية المدر 

, مشاركة , التخطيط لمبرامج االرشاديةالتنظيم ,بـ)التشريع
ولكن بدرجات  , التمويل(المستيدفين, تدريب العاممين

 .متفاوتو
ىناك اىتمام وتأكيد اكبر من المبحوثين لمجال التخطيط  -4

تصور المقترح مقارنة ببقية مجاالت اللمبرامج االرشادية 
 .لالدارة الالمركزية
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