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 مصر محافظات بعض فى القرار إتخاذ لمهارات المحلى الزراعى اإلرشادى العمل مسئولي ممارسة
 يعقوب ممدوح محمد د/

 الخيمة بشبرا الزراعى للتعاون العالى بالمعهد زراعى إرشاد مساعد أستاذ
 

 المستخلص
 ذإستهدف هذا البحث التعرف على مستوى تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار، و تحديد العالقة بين درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخا

نوية لمعاالقرار وبين المتغيرات المستقلة المدروسة. وتحديد إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة الكلية  ذات العالقة اإلرتباطية 
 فى تفسير التباين لدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار.والتعرف على معوقات إتخاذ القرار من وجهة نظر المبحوثين. 

مسئوال للعمل اإلرشادى، وبلغ  181وقد تم إجراء البحث في ثالث محافظات هى الدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف. وكانت شاملة البحث 
 من شاملة المبحوثين. %96مسئوال للعمل اإلرشادى على مستوى المحافظات الثالثة المدروسة. لتمثل العينة نسبة  121حجم العينة 

وجمعت البيانات بالمقابلة الشخصية بإستخدام إستمارة إستبيان وأستخدم في عرض البيانات وتحليلها إحصائيا التكرارات والنسب المئوية 
 ط بيرسون، والتحليل اإلرتباطى اإلنحدارى المتعدد الصاعد.والمتوسط الحسابي، ومعامل إرتبا

 مستوياتهم التنفيذية متوسطة . كانت% 4,96اشارت النتائج الى ان المستوى التنفيذى الكثر من ثلثى المبحوثين حوالى 
 وتلخصت أهم النتائج فيما يلي:

 (%9691أن مستوى تنفيذ مهارات إتخاذ القراركان متوسطًا بصفة عامة فى رأى أكثر من ثلثى المبحوثين ) -1
 أن مستوى تنفيذ المبحوثين لكل مهارة من مهارات إتخاذ القرار كان متوسطًا لكل مهارة من مهارات إتخاذ القرار. -2
 ات اتخاذ القرار كانت عالقة معنوية وطردية ان العالقة بين الدرجة الكلية لتنفيذ المبحوثين لمهار  -3

 بجميع المتغيرات المستقلة المدروسة.  9,1,أن إجمالي درجات تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار كانت ذات عالقة معنوية طردية عند مستوى 
ال الداخلى خاذ القرار تمثلت فى الدافعية والحوافز، واإلتصان المتغيرات التى ساهمت فى تفسير التباين الكلى لدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارات ات -1

 ساهما فى تفسير التباين الكلى إلجمالى درجات تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار.
تخاذ القرارمن قات إعدم توفر المعلومات المتعلقة بالقرار بشكل كافى، و عدم المعرفة بأساليب إتخاذ القرار إحتلتا المرتبة األولى فى قائمة معو  -5

 .وجهة المبحوثين
 

 المقدمة والمشكلة
على  لتعتبرعملية إتخاذ القرار من أهم عناصر العملية اإلدارية، والتى تقوم على تحديد المشكلة التى يتطلب تدخل متخذ القرار لحلها، والحصو  

 (.198 -153: ,168رار ومتابعته وتقويمه، )درويش وليلى تكال ،البيانات والمعلومات الالزمة، ودراسة لإلحصائيات والبيانات، ثم إتخاذ الق
 فالقرار هو إختيار أسلوب من بين مجموعة من األساليب المتاحة، والتى تأتى الحاجة إلى إتخاذه عندما يوجد  موقف ما يحتاج لقرار حياله   

 (.111: 2,,2المتعلقة بالموقف ذاته، )زاهر،وذلك بإختيار البديل المناسب للموقف من بين العديد من البدائل المتاحة و 
لقرار ا وتعتبر عملية إتخاذ القرار إحدى الوظائف الرئيسية للمدير ويتوقف نجاح المدير فى إتخاذه للقرار على فهمه التام لما يترتب على إتخاذ   

المنظمة للتهديدات الداخلية والخارجية،  من إيجابيات وسلبيات والعمل على تجنب سلبيات القرار حتى يتسنى تحقيق األهداف وتجنب
(www.goodreads.com .) 
 ( إلى أن عملية إتخاذ القرار بالنسبة لإلدارة بمثابة القلب بالنسبة لإلنسان تنعدم اإلدارة بإنعدامها.,1: 2,15وفى ذلك يشير سليمان )  
حدى مهامهم الرئيسية التى تساهم فى Hall (1682 :129ويرى   ( أن عملية إتخاذ القرار تعتبر واحدة من أكثر األنشطة الحرجة للقادة وا 

 تحقيق األهداف وحل المشكالت وحسم الصراع الداخلى فى المنظمة ومواجهة كافة ما يهدد المنظمة.
 اعى من بين البدائل المتاحة فى موقف معين.( إلى أن القرار هو اإلختيار الو ,5: 1661ويشير عليوة )   
( أن عملية إتخاذ القرار هى عملية اإلختيار من بين البدائل.ومن ذلك تنتفى عملية إتخاذ القرار إذا لم يكن هناك 223: 1665ويذكرالمغربى)   

 بدائل
تتمثل فى تحديد المشكلة، وتحليلها، وتنمية العديد ويجب أن تتم عملية إتخاذ القرار بأسلوب عقالنى منظم فى ضوء مجموعة من الخطوات    

ختيار أنسب البدائل لحل المشكلة،)   James R, Lindner ( ،1665 :23)من البدائل لحل المشكلة، وتقييم البدائل، وا 
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ة من كونها مشاكل ( أن عملية إتخاذ القرار تختلف وفقا لطبيعة المشاكل التى تواجه المنظم2,,1 :255),Osborn, N., etal ويذكر   
المختلفة  لمتكررة وذات صبغة روتينية، والتى تتخذ القرارات حيالها بصورة مبرمجة، أم أنها مشاكل متجددة تتطلب  تحديدها وتحليلها وتحديد البدائ

 لحلها وتقييم تلك البدائل إلختيار أنسبها وأفضلها لحل المشكلة.
( أن القرار هو اإلختيار المدرك من بين البدائل المتاحة فى موقف معين، أو هو عملية المفاضلة بين حلول بديلة 21: 9,,2ويرى العزاوى ) 

ختيار الحل األمثل من بينها.   لمواجهة مشكلة معينة وا 
ئل غالبا ما تكون متنافسة، على أن يكون ذلك ( أن إتخاذ القرار هو إختيار بديل من بين مجموعة من البدا136: 2,11ويذكرحسين )   

 اإلختيار مصحوبا بتحديد إجراءات التنفيذ.
( أحد األدوار الرئيسية للمدراء والتى تساهم فى تحقيق أهداف 2,12 :12)William J, Stevenson وتعتبر عملية إتخاذ القرار كما يذكر   

 المنظمة.
ار هو عملية يتم بموجبها إختيار بديل قادرعلى تحقيق الهدف وعادة ما يكون هذا البديل أفضل ( أن إتخاذ القر 95: 2,15ويرى المسدى )    

 البدائل المتاحة  فى حدود الظروف السائدة
( أن مراحل إتخاذ القرار تتمثل فى سبع مراحل  ,,,2( وأبو معمر ) 1683وفيما يتعلق بمراحل إتخاذ القرار يتفق كل من سالم وآخرون )   

تحديد المشكلة وهي عبارة عن تشخيص للمشكلة بدقة حيث يسهل وضع حلول مالئمة لتلك المشكلة، وتحديد األهداف التي ينبغي تحقيقها وهى: 
ل ئوذلك لتوجيه القرار إلى الوجهة الصحيحة التي سيتم تحقيقها، وجمع المعلومات حول القرار ضمن الحدود الزمنية المفروضة، والبحث عن بدا

ختيار البديل األفضل، وتنفيذ القرار وتقييمه.مالئمة، و   تقويم البدائل المتاحة ليتسنى لإلدارة اختيار البديل المناسب ، وا 
(  أن هناك ثالث مهارات  إلتخاذ القرار وهى مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق، ومهارة وضع األهداف، 1,5 -1,2: 1685ويذكر درة ) 

 بالعمل. ومهارة إتخاذ القرار والقيام
ختيار و  فعملية إتخاذ القرار تمر بالخطوات التالية: التعرف على المشكلة" تشخيص المشكلة"، والبحث عن حلول بديلة، وتحليل البدائل ومقارنتها، ا 

 (228 -225: 1665البديل األفضل، وتنفيذ القرار،) المغربى،)
س مراحل تتمثل فى إدراك عدم التوازن فى الموقف، وتشخيص المشكلة، ( أن إتخاذ القرار يمر بخم516 -5,9ويرى سليمان )بدون تاريخ:

ختيار الحل، والتنفيذ.  وتعريف المشكلة، وا 
( أن عملية إتخاذ القرار تتم بمراحل متعددة ومتشابكة ومتداخلة وهى: التعرف على المشكلة وتحديدها، 92: 9,,2ويذكر باهى، وأحمد )   

صدار القرار. وجمع المعلومات والبيانات، وحصر تخاذ وا  ختيار أفضلها، وا   وتحديد البدائل، وتقييم البدائل وا 
( أن خطوات إتخاذ القرار تتمثل فى تحديد وتحليل المشكلة، وجمع المعلومات وتحليلها، وتحديد البدائل 23 -56: ,2,1ويرى الحميرى )   

ختيار البديل األفضل، وتنفيذ القراروتقييمه.  ومعايير اإلختيار، وا 
( إلى أن إتخاذ القرار يمر بمجموعة من الخطوات تتمثل فى اإلحساس بالمشكلة ، وجمع البيانات وتحليلها، ,11: 2,11ويشيرحسين )   

ختيار البديل األفضل، وتنفيذ القرار ومتابعته.  وتحديد البدائل المختلفة لتحقيق الهدف، وتقييم البدائل والموازنة بينها، وا 
( أن إتخاذ القرار هو عملية اختيار أفضل بديل من بين عدة بدائل تسهم جميعها بدرجة أو بأخرى فى حل 11: 2,15) ويذكر سليمان      

تخاذ القرارالمشكلة أومواجهة الموقف الراهن، أو تحقيق الهدف المنشود وهذا يعني "انه اذا لم يكن هناك اختيار فال يوجد قرار"،  مكن أن ال ي وا 
نما هو قدرة المدير على إختيار البديل الذى يحقق غايته من بين العديد من البدائل التى توصل  يصدر بطريقة عفوية أو بمحض المصادفة وا 

دراكه التام للموقف المراد إتخاذ قرار حياله، وحصوله على المعلومات الالزمة والمتعلقة بالموقف، والوصو ى العديد ل إلإليها عن طريق فهمه وا 
 من البدائل المناسبة وفحصها ليتسنى إختيار البديل األفضل الذى يحقق الهدف المنشود والشروع فى تنفيذه. 

تحديد المشكلة وجمع الحقائق، وأخيرا إتخاذ القرار والقيام بالعمل. ومن هنا فعملية إتخاذ القرار تتوقف على مهارة اإلدارة فى وضع األهداف، و    
ير ثواجه اإلرشاد الزراعى في تلك اآلونة من تحديات إن لم تواجه بإدارة علمية قادرة على إتخاذ العديد من القرارات الفعالة ستكون ذات تأومع ما ي

 سلبى على الخدمة اإلرشادية وتحقيق أهدافها.
ق عتباره المنظمة الرسمية التي تسعى إلى تعليم الزراع طرويعتبراإلرشاد الزراعي عنصراً مكماًل لمنظومة اإلنتاج والتنمية الزراعية الشاملة با     

الزراعة المتطورة بأساليب غير رسمية للمساهمة في تنمية الزراع اقتصاديا واجتماعيا مستندة إلى عمليات وبرامج وطرق تعليمية مدروسة 
 (.2: 9,,2تعليم، )سليمانتتناسب مع طبيعة التعليم غير الرسمي ومع خصائص وفئات المستهدفين بهذا النوع من ال

( هي عملية توجيه وسيطرة علي الحياة في المنظمة اإلرشادية وتعني "إنجاز األهداف 22: 1661/1662واإلدارة اإلرشادية كما يري الرافعي )   
شاد ي يلتزم بها العاملون في اإلر التي من أجلها وجد تنظيم اإلرشاد الزراعي"، وذلك من خالل بعض اإلجراءات والوظائف والعمليات الديناميكية الت

 تخاذ القرار.ا  الزراعي بقصد اإلستمرارية والبقاء معتمدا علي وظائف التخطيط، والتنظيم، واإلتصال، وتنمية العاملين، والرقابة والتنسيق والتوجيه، و 
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مل اإلرشادى وقدرتهم علي إتخاذ قرارات رشيدة بالدور المنوط به علي كفاءة وخبرة مسئولى الع هوقيام هويعتمد اإلرشاد الزراعي في نجاح   
وفعالة تساهم فى تحقيق أهداف اإلرشاد الزراعى وتعمل على التصدى لما يواجه التنظيم اإلرشادى من تحديات وضغوط قد تعصف به وتقلل من 

 كفاءته فى أداء رسالته األمر الذى قد يؤدى إلى إنهيار اإلدارة اإلرشادية والتنظيم اإلرشادى. 
 والتعرف على ماقد يواجههم من مسئولي العمل اإلرشادى الزراعى المحلى لمهارات إتخاذ القرارمن هنا جاء هذا البحث للوقوف على درجة تنفيذ 

 معوقات تقف حائال دون إتخاذهم للقرار.
 

 أهداف البحث: 
 لمهارات إتخاذ القرار.تنفيذ التعرف على مستوى  -1
، ونمط اإلتصال الداخلى، والصراع التنظيمىلمهارات إتخاذ القرار وبين المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: تنفيذ تحديد العالقة بين درجة  -2

 السلوك القيادى، والرقابة، والدافعية والحوافز.
ا لمهارات فيذ تنتحديد إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية فى تفسير التباين الكلى  لدرجة  -3

 إتخاذ القرار.
 التعرف على معوقات إتخاذ القرار من وجهة نظر المبحوثين.-1
 

 الطريقة البحثية
 التعريفات اإلجرائية:

: يقصد بهم فى هذا البحث مدير عام اإلرشاد الزراعى ومديرى اإلدارات اإلرشادية الزراعية بمديريات الزراعة اإلرشادى الزراعى مسئولي العمل -1
 بالمحافظات المدروسة.

مشكلة وجمع الهى مجموع الدرجة الكلية  التى يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة  بمهارة تحديد مهارات إتخاذ القرار: -2
  الحقائق، ومهارة وضع األهداف، ومهارة تنفيذ القرارات والقيام بالعمل.

: هى مجموع التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة بسهولة التمييز بين مظاهر مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق-3
وصياغتها بعبارات واضحة، والحصول على الحقائق المتوفرة بسهولة، والحرص على صحة وأسباب أى موضوع للقرار، وسهولة تحديد المشكالت 

 ودقة المعلومات التى يتم جمعها.
هى مجموع التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة بالحرص على فهم ووضوح أهداف المنظمة  مهارة وضع األهداف: -6

توضيح تلك األهداف للعاملين معه، وأخذ أهداف المنظمة اإلرشادية بعين اإلعتبار عند إتخاذ القرار، والتمييز اإلرشادية لديه، والحرص على 
 بسهولة بين القرارات األساسية والقرارات الروتينية

ئل لمواجهة تحديد عدة بداهى مجموع التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة ب مهارة تنفيذ القرارات والقيام بالعمل:-5
يم القرارات يالموقف، والحصول على تقبل العاملين للقرارات المتخذة، واإللتزام بالقرارات التى يتم إتخاذها، وتحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات، وتق

 والنتائج المترتبة عليها.
ع ابته للعبارات المتعلقة بحدوث التفاوض لحل المشكالت والتراجهو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجالصراع التنظيمى: -4

 في القرارات عند التعامل مع المرؤوسين والتحكم في اآلراء إزاء أي مشكلة، وتنحية األمور الشخصية بعيدًا عن الصراع .
 متعلقة بدرجة إعالم العاملين بتغيرات العملهو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات ال اإلتصال الداخلى: -7

نجازاته ليتسنى فهم المرؤوسين لتوجيهات الرئيس لما تسير عليه المنظمة. خبارهم بسياسة العمل وا   قبل حدوثها وا 
من سلوك  ا يراههو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة برأي المبحوث لم نمط السلوك القيادى: -8

 الرئيس المباشر المتعلق بالتركيز على المرؤوسين ومعاملتهم كبشر، أم التركيز على إجراءات اإلدارة والتشغيل .
نتظامه للمحافظة  الرقابة: -, هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة بالتأكد من حسن سير العمل وا 

ستمراره ووجود الرقابة الذاتية دون الحاجة إلى رقابة الرؤساء باإلستناد إلى الخبرة والضمير لضبط األداء وتقييم األعمال ومحاسبة  على جودته وا 
 النفس قبل محاسبة اللوائح .

اإلثابة  المبحوث لنظم وأساليبهو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث نظير إستجابته للعبارات المتعلقة بإدراك  الدافعية والحوافز: -11
 والعقاب القائمة بالمنظمة والتي تناسب أداء العاملين.
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 شاملة البحث وعينته:
المدروسة،  الثالثةبمديريات الزراعة بالمحافظات  مسئولي العمل اإلرشادى الزراعى المحلىوهى تمثل إجمالي عدد  181بلغت شاملة البحث    

مبحوث بمديرية الزراعة  91مبحوث بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ويوجد  51مبحوث، و 99حيث تضم مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية
 بمحافظة بنى سويف. 

 ( والتى تحدد حجم العينة بمعلومية حجم الشاملة وهى. Israel  ،2,13ولتحديد حجم عينة البحث تم استخدام معادلة )    
N 

n =--------------------- 
21+ N (e)  

 ,و 5 %  =,5 ( e )خطأ تقدير                = nحجم العينة         Nحجم الشاملة =
    
( مبحوثا موزعة بنسب تواجدهم بالمحافظات الثالثة المدروسة وهي )الدقهلية، والمنوفية، وبني سويف( 121وبتطبيق المعادلة بلغ حجم العينة )  

 ( علي الترتيب وقد تم إختيارهم بطريقة عشوائية من كشوف الشاملة بالمحافظات المدروسة 11، 35، 15فكان عدد المبحوثين )
 جمع البيانات:طريقة أدوات  

 ىتم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية بإستخدام إستمارة إستبيان تم تصميمها بالشكل الذى يحقق أهداف البحث، وبعد التأكد من صالحيتها ف   
 .2,12فبراير من عام شكلها النهائى لتحقيق الغرض الذى أعدت من أجله، تم جمع البيانات خالل شهر

 ة للمتغيرات:القياس والمعالجة الكمي
 أوال: قياس المتغير التابع:

( بتعديل عباراته لتناسب المنظمة 2,15(  والذى قام ) سليمان :1,5-1,2: 1685تم تصميم إستمارة إستبيان بإستخدام مقياس درة )  
الحقائق، ومهارة وضع األهداف،   عبارة موزعة على ثالث مهارات هى: مهارة تحديد المشكلة وجمع 23اإلرشادية الزراعية فى مصر، والمكون من 
( عبارات 6( عبارات لمهارة وضع األهداف، و)9(عبارات لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق، و )8ومهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل، بواقع)

نادرا، نقاط هى) دائما، وغالبا، وأحيانا، و لمهارة تنفيذ القراروالقيام بالعمل. وتم الحصول على إستجابة المبحوثين حيال كل عبارة متصل من خمس 
درجة. وقد تم تقسيم  115درجة وحد أعلي قدرة  23( وذلك على الترتيب بحد أدني قدرة 1، 2، 3، 1، 5وال( وينال المبحوث عن استجابته )

 المدى على النحو التالى:
 مستوى التنفيذ المهارات

 مرتفع متوسط منخفض
 درجة فأكثر 23 درجة23أقل من  -19من  درجة 19أقل من  وجمع الحقائقمهارة تحديد المشكالت 
 درجة فأكثر 22 درجة22أقل من -11من  درجة 11أقل من  مهارة وضع األهداف

 درجة فأكثر,3 درجة,3أقل من  -,2من  درجة ,2أقل من  مهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل
 درجة فأكثر26 درجة 26منأقل  -53من درجة 53أقل من  إجمالى المقياس

 
 ثانيا: قياس المتغيرات المستقلة:

تم قياسه بثمانية عبارات يستجيب المبحوث حيالهاعلى متصل من خمس فئات هى: موافق بشدة، وموافق إلى حد ما، الصراع التنظيمى: -1
 (.1، 2، 3، 1، 5وموافق، وغير موافق بشدة، وغير موافق وينال المبحوث عن إستجابته )

عبارة  يجب المبحوث عليها من خالل مقياس خماسى تم قياسه بثالث عبارات يستجيب  32هو مقياس مكون من  اإلتصال الداخلى: -2
المبحوث حيالهاعلى متصل من خمس فئات هى: موافق بشدة، وموافق إلى حد ما، وموافق، وغير موافق بشدة، وغير موافق وينال المبحوث عن 

 (.1، 2، 3، 1، 5إستجابته )
 عبارة يستجيب المبحوث حيالها علي متصل من خمس نقاط هى 32تم قياسه بعدد نمط السلوك القيادى:  -3

( فى حالة 5، 1، 3، 2، 1( فى حالة العبارات الموجبة، )1، 2، 3، 1، 5) دائما، وغالبا، وأحيانا، ونادرا، وال( وينال المبحوث عن استجابته)
 بية (السل –العبارات  ) االيجابية 

تم قياسه من خالل عشرة عبارات، يستجيب المبحوث حيالها علي متصل من خمس نقاط هى )دائما، وغالبا، وأحيانا، ونادرا، وال( الرقابة:   -6
 ( في حالة العبارات السالبة.5، 1، 3، 2، 1( في حالة العبارات الموجبة والدرجات ) 1، 2، 3، 1، 5وأعطيت الدرجات )
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عبارة، يستجيب المبحوث حيالها علي متصل من خمس نقاط هى )دائما، وغالبا، وأحيانا، ونادرا،  21تم قياسه من خالل حوافز:  الدافعية وال -5
 ( في حالة العبارات السالبة.5، 1، 3، 2، 1( في حالة العبارات الموجبة ، والدرجات ) 1، 2، 3، 1، 5وال( وأعطيت الدرجات )

 الفروض البحثية
 لتحقيق الهدف الثانى والثالث للبحث تم صياغة الفروض البحثية التالية:     
لكل مهارة من مهارات إتخاذ القرار وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: المبحوثين تنفيذ "توجد عالقة إرتباطية بين درجة -1

 والرقابة، والدافعية والحوافز. اإلتصال الداخلى، والصراع التنظيمى، ونمط السلوك القيادى،
 لمهارات إتخاذ القرار وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة السابقة.المبحوثين فيذ "توجد عالقة إرتباطية بين إجمالي درجات تن-2
رات إتخاذ وثين لكل مهارة من مهادرجة تنفيذ المبح " تسهم المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية فى تفسير تباين-3

 القرار".
 قرار".إجمالى درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ ال " تسهم المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية فى تفسير تباين-1
 هذا وقد تم وضع الفروض اإلحصائية المقابلة فى صورتها الصفرية حتى يمكن إختبارها. 
 
 لنتائج ومناقشتها:ا

 أوال:مستوى تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار:
أن مستوى تنفيذ مهارات إتخاذ القرار بصفة عامة كان فى المستوى المتوسط فى رأى أكثر من ثلثى ( 1تبين النتائج الواردة بالجدول رقم )   

نحراف معيارى قدره )1982(، بمتوسط حسابى قدره )%9691المبحوثين )  %2192(، فى حين كان ما يقترب من ربع المبحوثين  952,( درجة وا 
 . %995إتخاذ القرار، وبلغت نسبة من كانوا فى مستوى التنفيذ المرتفع  فى مستوى التنفيذ المنخفض لإلجمالى العام لمهارات

رات اأما عن تنفيذ كل مهارة من مهارات إتخاذ القرار فقد إتضح من النتائج الواردة بنفس الجدول أن مستوى تنفيذ المبحوثين لكل مهارة من مه
(، %8192رتبة تنازليا على النحو التالى : مهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل بنسبة )إتخاذ القرار كان فى المستوى المتوسط لكل مهارة من المهارات م

، 1962، و1911( ، وذلك بمتوسط حسابى قدره )%5,98(، و مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق بنسبة )%5198ومهارة وضع األهداف بنسبة )
 ( على الترتيب. 993,، و 992,، و 953,( درجة وبإنحراف معيارى قدره ) 2925و
 

 (:توزيع المبحوثين وفقا لمستوى تنفيذهم لمهارات إتخاذ القرار1جدول )
 % العدد % التكرار مستوى التنفيذ المهارة   

 ,,1 121 9.,3 38 درجة( 19منخفض )أقل من  مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق
 5,98 93 درجة(23أقل من  -19متوسط  )من 

 1895 23 درجة فأكثر( 23عالى ) 
 مهارة وضع األهداف

 
 ,,1 121 2999 33 درجة   ( 11منخفض)أقل من 
 5198 98 درجة  (22أقل من -11متوسط )  من 

 1895 23 درجة فأكثر  ( 22عالى )  
 ,,1 121 599 2 درجة   ( ,2منخفض )أقل من  مهارة تنفيذ القراروالقيام بالعمل

 8192 1,5 درجة   (,3أقل من  -,2متوسط )من 
 692 12 درجة فأكثر   (,3عالى )

 ,,1 121 2192 ,3 درجة 53منخفض أقل من  إجمالي المهارات
 9691 89 درجة 26أقل من -53متوسط من

 995 8 درجة فأكثر26عالى 
     

القرار فى إدارة العمل اإلرشادى بدرجة متوسطة بالرغم من أهمية تلك وتشير النتائج السابقة إلى أن المبحوثين يقومون بتنفيذ مهارات إتخاذ 
 المهارات لإلدارة اإلرشادية.األمر الذى يتطلب العمل على تنمية تلك المهارات لدى مسئولي العمل اإلرشادى الزراعى.

 المدروسة: ثانيا: العالقة بين درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار وبين المتغيرات المستقلة
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مهارات إتخاذ  لكل مهارة منالمبحوثين تنفيذ لتحقيق الفرض البحثى األول تم صياغة الفرض اإلحصائى التالى "التوجد عالقة إرتباطية بين درجة 
افعية رقابة، والدالقرار وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: اإلتصال الداخلى، والصراع التنظيمى، ونمط السلوك القيادى، وال

 والحوافز. 
 ( أن:2أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم )

 بجميع المتغيرات المستقلة المدروسة.   9,1,درجة تنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف كانت ذات عالقة معنوية طردية عند مستوى-1
بجميع المتغيرات المستقلة  9,1,ات عالقة معنوية طردية عند مستوىدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق كانت ذ -2

 المدروسة.  
بجميع المتغيرات المستقلة  9,1,درجة تنفيذ المبحوثين لمهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل كانت ذات عالقة معنوية طردية عند مستوى -3

 المدروسة.  
 وبناءا على ما تقدم من نتائج: 
الفرض اإلحصائى األول وقبول الفرض البحثى البديل وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة المدروسة كان لها أثر إيجابى على يمكن رفض  -1

 المبحوثين وذلك في عالقتها بدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف.
يرات المستقلة المدروسة كان لها أثر إيجابى على يمكن رفض الفرض اإلحصائى األول وقبول الفرض البحثى البديل وهذا يعنى أن المتغ -2

 المبحوثين وذلك في عالقتها بدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق.
يمكن رفض الفرض اإلحصائى األول وقبول الفرض البحثى البديل وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة المدروسة كان لها أثر إيجابى على -3

 وثين وذلك في عالقتها بدرجة تنفيذ المبحوثين لمهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل.المبح
 
لمهارات ثين المبحو فيذ تم صياغة الفرض اإلحصائى التالى"التوجد عالقة إرتباطية بين إجمالي درجات تنوإلختبار صحة الفرض البحثى الثانى  

( أيضا أن إجمالي درجات تنفيذ المبحوثين لمهارات 2وسة السابقة". أوضحت بيانات جدول )إتخاذ القرار وبين كل من المتغيرات المستقلة المدر 
 بجميع المتغيرات المستقلة المدروسة. 9,1,إتخاذ القرار كانت ذات عالقة معنوية طردية عند مستوى 

بى على يرات المستقلة المدروسة كان لها أثر إيجاوبالتالى يمكن رفض الفرض اإلحصائى الثانى وقبول الفرض البحثى البديل وهذا يعنى أن المتغ
 المبحوثين في مهارات إتخاذ القرار. 

 
 ( قيم معامالت اإلرتباط بين درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار وبين المتغيرات المستقلة المدروسة:2جدول )

 إجمالي المهارات مهارات إتخاذ القرار المتغيرات المستقلة
تحديد المشكلة مهارة 

 وجمع الحقائق
مهارة تنفيذ القرار  مهارة وضع األهداف 

 والقيام بالعمل
 **9526, **9326, **9929, **9352, اإلتصال الداخلى
 **9281, **9853, **9559, **9562, الصراع التنظيمى

 **9295, **9821, **9523, **9592, نمط السلوك القيادى
 **9232, **9892, **,918, **9539, الرقابة

 **9262, **9821, **9529, **9582, الدافعية والحوافز
 

 ات إتخاذ القرارر ثالثا: إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية فى تفسير تباين درجة تنفيذ المبحوثين لمها
المستقلة المدروسة ذات اإلرتباط المعنوى فى تفسير تباين درجة تنفيذ المبحوثين لكل مهارة من لتقدير نسبة مساهمة كل متغير من المتغيرات 

لمستقلة " التسهم المتغيرات امهارات إتخاذ القرار، استخدم نموذج التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد الصاعد إلختبار الفرض اإلحصائى القائل
 درجة تنفيذ المبحوثين لكل مهارة من مهارات إتخاذ القرار". لمعنوية فى تفسير تباينالمدروسة ذات العالقة اإلرتباطية ا

 ( ما يلى:3وقد إتضح من النتائج الواردة بجدول )
 وكلأن هناك ثالث متغيرات ساهمت فى تفسير التباين الكلى لتنفيذ مهارة وضع األهداف وهما اإلتصال الداخلى، والدافعية والحوافز، ونمط الس -1

وهذا يعنى أن نسب إسهام هذه المتغيرات فى القدرة التنبؤية لتطبيق مهارة تحديد المشكلة  9931,(2rالقيادى حيث بلغت قيمة معامل التحديد)
منها إلى نمط السلوك  %925,منها إلى الدافعية والحوافز، و%1951منها إلى اإلتصال الداخلى ، و%1958تعزى  %9931وجمع الحقائق 
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 9,1,وبإختبار معنوية هذا اإلسهام بإستخدام"ف" لمعنوية معامل اإلنحدار، إتضح أن نسبة إسهام هذه المتغيرات معنوية عند مستوى القيادى.  
 وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائى الثالث فيما يتعلق بهذه المتغيرات من حيث عالقتهم بتنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف.

ت ساهمت فى تفسير التباين الكلى لتنفيذ مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق وهما الصراع التنظيمى، واإلتصال أن هناك ثالث متغيرا -2
وهذا يعنى أن نسب إسهام هذه المتغيرات فى القدرة التنبؤية لتطبيق مهارة وضع  9112,(2rالداخلى، والرقابة حيث بلغت قيمة معامل التحديد )

 إلى متغير الرقابة.923,منها إلى اإلتصال الداخلى، و %933,نها إلى الصراع التنظيمى ، وم%3959تعزى  %1912األهداف 
وبذلك  9,1,وبإختبار معنوية هذا اإلسهام بإستخدام"ف" لمعنوية معامل اإلنحدار، إتضح أن نسبة إسهام هذه المتغيرات معنوية عند مستوى   

 المتغيرات من حيث عالقتهم بتنفيذ المبحوثين لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق. أمكن رفض الفرض اإلحصائى الثالث فيما يتعلق بهذه
لداخلى، اأن هناك ثالث متغيرات ساهمت فى تفسير التباين الكلى لتنفيذ مهارة تنفيذ القرار والقيام العمل وهما نمط السلوك القيادى، و اإلتصال  -3

وهذا يعنى أن نسب إسهام هذه المتغيرات فى القدرة التنبؤية لتنفيذ مهارة تنفيذ القرار والقيام  ,9263(2rوالرقابة حيث بلغت قيمة معامل التحديد)
 إلى متغير الرقابة. 923,منها إلى اإلتصال الداخلى، و %929,منها إلى نمط السلوك القيادى، و %2956تعزى  %2963بالعمل 

وبذلك  9,1,امل اإلنحدار، إتضح أن نسبة إسهام هذه المتغيرات معنوية عند مستوى وبإختبار معنوية هذا اإلسهام بإستخدام"ف" لمعنوية مع
 .أمكن رفض الفرض اإلحصائى الثالث فيما يتعلق بهذه المتغيرات من حيث عالقتهم بتنفيذ المبحوثين  المهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل

لمدروسة ذات اإلرتباط المعنوى فى تفسير تباين إجمالى درجة تنفيذ المبحوثين ولتقدير نسبة مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة ا  
المستقلة  " ال تسهم المتغيراتلمهارات إتخاذ القرار، استخدم نموذج التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد الصاعد إلختبار الفرض اإلحصائى القائل

 إجمالى درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار". ير تباينالمدروسة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية فى تفس
( أيضا  أن هناك متغيرين فقط ساهما فى تفسير التباين الكلى إلجمالى درجات تنفيذ المبحوثين لمهارات 3فقد أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم)

وهذا يعنى أن نسب إسهام هذين المتغيرين فى  9221,(2rيمة معامل التحديد)إتخاذ القراروهما الدافعية والحوافز،واإلتصال الداخلى،حيث بلغت ق
منها إلى اإلتصال  %963,منها إلى الدافعية والحوافز، و %9928تعزى  %2921القدرة التنبؤية إلجمالى تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار

امل اإلنحدار، إتضح أن نسبة إسهام كل من هذين المتغيرين معنوية عند مستوى الداخلى. وبإختبار معنوية هذا اإلسهام بإستخدام"ف" لمعنوية مع
وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائى الرابع فيما يتعلق بهذين المتغيرين من حيث عالقتهما بإجمالى درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ  9,1,
 القرار".
دد الصاعد للعالقة بين درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار وبين المتغيرات المستقلة ( نتائج التحليل اإلرتباطى اإلنحدارى المتع3جدول )

 المدروسة.
خطوات 

 التحليل

المتغير المستقل الداخل فى 

 التحليل

معامل 

اإلرتباط 

 (rالمتعدد)

معامل 

 التحديد

(2r) 

التراكمية  %

للتباين المفسر 

 للمتغير التابع

للتباين  %

المفسر 

 للمتغير التابع

معامل 

 اإلنحدار

قيمة)ف( إلختبار 

معنوية معامل 

 اإلنحدار

 مهارة وضع األهداف

 7607204 ,,776 47,0 47,0 674,0 670,0 اإلتصال الداخلى األولى

 247400 67744 77,7 0762 67062 67,07 الدافعية والحوافز الثانية

 027467 67040- ,670 07,4 670,4 67,20 نمط السلوك القيادى الثالثة

 مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق

 6,,0,7 ,,,67 7,0, 7,0, 0,,67 ,67,2 الصراع التنظيمى األولى

 ,,,07, 67020 ,,67 702, 67,02 67004 اإلتصال الداخلى الثانية

 ,00760 67402- ,670 4770 67470 67040 الرقابة الثالثة

 العملمهارة تنفيذ القرار والقيام 

 0,7047, 670,0 7,2, 7,2, 2,,67 670,7 نمط السلوك القيادى األولى

 00672,0 67,00 6700 ,70, ,67,0 67000 اإلتصال الداخلى الثانية

 ,706,,7 67026 6760 ,72, ,67,2 67027 الرقابة الثالثة

 إجمالي المهارات

 06,7,44 67,27 0700 0700 67000 67,20 الدافعية والحوافز األولى

 7227,,7 77474 ,672 707, 67,07 67042 اإلتصال الداخلى الثانية

 
عتمادا على هذه النتيجة يمكن القول بأن:  وا 

أسهم بدرجة معنوية فى تفسير تباين درجات تنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف ، ومهارة تحديد المشكلة  اإلتصال الداخلى أن متغير -1 
زراعى لما فى اإلرشاد ال اإلتصال الداخلىوجمع الحقائق، ومهارة تنفيذ القرار والقيام بالعمل، مما يشير إلى أهمية هذا المتغيروضرورة اإلهتمام ب

 اعلية القرارات المتعلقة باإلرشاد الزراعى األمر الذى يترتب عليه نجاح العمل اإلرشادى وتحقيق أهدافه المنشودة.له من أهمية كبيرة فى ف
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الصراع التنظيمى أسهم بدرجة معنوية فى تفسير تباين درجات تنفيذ المبحوثين لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق، مما يشير إلى أهمية  -2
 هتمام وأخذه فى اإلعتبار عند إتخاذ القرارات لضمان فاعليتها.هذا المتغير وضرورة اإل

ل، منمط السلوك القيادى أسهم بدرجة معنوية فى تفسير تباين درجات تنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف ومهارة تنفيذ القرار والقيام بالع -3
ة كبيرة فى فاعلية القرارات المتعلقة باإلرشاد الزراعى األمر الذى يترتب مما يشير إلى أهمية هذا المتغير وضرورة اإلهتمام به لما له من أهمي

 عليه نجاح العمل اإلرشادى وتحقيق أهدافه المنشودة. 
أسهم بدرجة معنوية فى تفسير تباين درجات تنفيذ المبحوثين لمهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق، ومهارة تنفيذ القرار والقيام  الرقابة متغير -1
تعلقة مالعمل، مما يشير إلى أهمية هذا المتغيروضرورة اإلهتمام بالرقابة فى اإلرشاد الزراعى لما لها من أهمية كبيرة فى فاعلية القرارات الب

 باإلرشاد الزراعى األمر الذى يترتب عليه نجاح العمل اإلرشادى وتحقيق أهدافه المنشودة.
وية فى تفسير تباين درجات تنفيذ المبحوثين لمهارة وضع األهداف ، مما يشير إلى أهمية هذا متغير الدافعية والحوافز أسهم بدرجة معن -5

اإلرشادى  لالمتغير وضرورة اإلهتمام به لما له من أهمية كبيرة فى فاعلية القرارات المتعلقة باإلرشاد الزراعى األمر الذى يترتب عليه نجاح العم
 وتحقيق أهدافه المنشودة. 

، أسهما فى إجمالى درجة تنفيذ المبحوثين لمهارات إتخاذ القرار مما يستوجب أخذ هذه  اإلتصال الداخلى ت الدافعية والحوافز، ومتغيرا  -9
 المتغيرات فى اإلعتبار.

 
 رابعا: معوقات إتخاذ القرار من وجهة نظر المبحوثين:

 
 %88.2( أن عدم توفر المعلومات المتعلقة بالقرار بشكل كافى قد إحتلت المرتبة األولى فى قائمة المعوقات حيث أقرها 1تشير بيانات جدول )   

ركة فى ، يليها فى المرتبة الثالثة إنخفاض درجة المشا%81من المبحوثين، وجاءت عدم المعرفة بأساليب إتخاذ القرار فى المرتبة الثانية بنسبة 
من المبحوثين، فى حين كانت اإلمكانيات المالية المتاحة، وتهدئة المواقف الحرجة، والسياسة التى تتبعها اإلدارة  %96إتخاذ القرار حيث أقرها 

 ( على الترتيب.%12، %1,93، %3993فى المرتبة األخيرة بنسبة )
 

 126ن=              ( التكرار والنسبة المئوية لمعوقات إتخاذ القرار     6جدول)
 الترتيب % التكرار  المعوقات

 1 88.2 ,11 عدم توفر المعلومات المتعلقة بالقرار بشكل كافى
 2 81 ,,1 عدم معرفة أساليب إتخاذ القرار

 3 96 85 إنخفاض درجة المشاركة فى إتخاذ القرار
 1 9,95 25 ضعف اإلمكانيات المالية المتاحة

 1 9,95 25 فى إتخاذ القراراإلعتماد على الخبرة 
 5  5392 99 كثرة البدائل أو ندرتها

 9 1891 ,9 السياسة التى تتبعها اإلدارة
 

 االهمية التطبيقية للبحث      
مل عومن خالل ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن القول بأن إتخاذ القرار ذو أهمية كبرى في العمل اإلرشادى الزراعى  األمر الذى يتطلب ال 

عى من اعلى تنمية مهارات إتخاذ القرار لدى كافة المستويات اإلدارية بالمنظمة اإلرشادية الزراعية، ليتسنى تحقيق مايصبوا إليه اإلرشاد الزر 
اعات طأهداف بإعتباره أحد األنشطة اإلنسانية الالزمة لعملية تنمية وتحديث الريف الزراعى، والنهوض بقطاع الزراعة ألهميته القصوى كأحد الق

 الرئيسية في البنيان اإلقتصادى وكقطاع رائد للتنمية الشاملة. 
 المراجع:

دارة األزماتالتفاوض، -(: مهارات إدارية,2,1الحميرى، باسم ) -1 دارة الوقت، وا  تخاذ القرار،و إدارة اإلجتماعات، وتنظيم المؤتمرات، وا   -وا 
 الطبعة األولى،دار الحامد،عمان، األردن.

ستصالح األراضي،مركزالبحوث الزراعية، معهد بحوث 1661/1662الرافعي،احمد كامل ) -2 (: اإلرشاد الزراعي، علم وتطبيق، وزارة الزراعة وا 
 زراعي والتنمية الريفية، مكون نقل التكنولوجيا الجيزة.اإلرشاد ال
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(:السلوك التنظيمى،مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة فى التنظيم،الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر 1665المغربى،كامل محمد )  -3
 والتوزيع،عمان.

 الخولى للطباعة.(: إدارة األعمال،فكر تحليلى معاصر، دار 2,15المسدى،عادل عبدالمنعم )-1
 ( إدارة إتخاذ القرار اإلدارى، دار كنوز المعرفة العلمية9,,2العزاوى،خليل محمد ) -5
 غزة : مكتبة أفاق 1( : اإلدارة المالية واتخاذ القرارات ، ط  ,,,2أبو معمر ، فارس محمود )  -9
الرياضى فى ضوء اإلتجاهات الحديثة،مكتبة األنجلوا  (:مهارات القيادة فى المجال9,,2باهى،مصطفى حسين، أحمد كمال نصارى )  -2

 المصرية، القاهرة.
 (: مدخل فى اإلدارة التربوية،مطبعة أكتوبر الهندسية، القاهرة2,11حسين، سالمة عبدالعظيم ) -8
 (: تقنيات إدارية حديثة، المنهجية ونماذج منتقاه،مكتبة المحتسب، دار الجيل بيروت1685درة،عبدالبارى ) -6

 (: أصول اإلدارة العامة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.,168درويش،عبدالكريم، ليلى تكال )  -,1
(إتخاذ القرارات، ملتقى اإلحصاء وبحوث العمليات ودورها فى إتخاذ القرار، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.شرم 2,,2زاهر، حجازى ) -11

 الشيخ، جمهورية مصر العربية
 ( : بحوث العمليات نظرية وتطبيق ، مجدالوي للنشر والتوزيع عمان األردن1683، فؤاد الشيخ ، حسن ، فالح محمد ) سالم -12
 سليمان،حنفى محمود ) بدون تاريخ(: السلوك اإلدارى وتطوير المنظمات،دار الجامعات المصرية،اإلسكندرية. -13
ة لدى العاملين فى الجهاز اإلرشادى الزراعى المصرى،رسالة دكتوراة غير منشورة، (: الثقافة التنظيمي9,,2سليمان،محمد أبوالمعاطى )-11

 كلية الزراعة بطنطا، جامعة طنطا.
(: إتخاذ القرار لدى قادة العمل اإلرشادى الزراعى في بعض محافظات مصر، مجلة األزهر لبحوث قطاع 2,15سليمان،محمد أبوالمعاطى ) -15

 2,15رس ( ما22العلوم الزراعية عدد)
 (: دليل المدير العربى إلى صنع القرار، القاهرة.1661عليوة، السيد ) -19
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Abstract 

The aim of this research was to identify the level of implementation of local agricultural extension 

workers who are subject to decision-making skills. And to determine the relationship between the degree 

of implementation of the local agricultural extension workers interviewed for the decision-making skills 

and the independent variables studied. And to determine the contribution of each variable of the 

independent variables studied in relation to the significant correlation in the interpretation of the variation 

in the degree of implementation of the local agricultural extension workers interviewed for the decision-

making skills and to identify the obstacles to decision making from the point of view of the respondents. 

The research was conducted in three governorates: Dakahlia, Menoufia and Beni Suef. The total number 

of respondents was 181 officials for extension work, and the sample size was 124 officials for extension work 

at the level of the three studied governorates. The sample represented 69% of all respondents.  

 

The data were collected in a personal interview using a questionnaire form and used in data 

presentation and statistical analysis of frequencies, percentages and arithmetic mean, Pearson correlation 

coefficient, and multiple ascending regression correlation analysis. 

 

The main findings are summarized as follows:  

1 - The level of implementation of decision-making skills in general was at the intermediate level in 

the opinion of more than two-thirds of the respondents (69.4%) 

 2 - The level of implementation of the respondents for each skill of decision-making was at the average 

level of each skill of decision-making. 

 3 - The overall score of respondents' implementation of decision-making skills was significantly 

positive at 0.01 all independent variables studied. 

 4 - Motivation variable and communication variables contributed to the interpretation of the total 

variance of the total score of respondent's implementation of the skills of decision-making. 

5. Lack of adequate information on the decision and lack of knowledge of decision-making methods 

ranked first in the list of decision-making obstacles. 

 


