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أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة

:تعریف اإلرشاد الزراعى•
ةــــــــــــــــرسمی غیر تعلیمیة عملیة عن عبارة الزراعى اإلرشاد§
المحلیین ادةــوالق المھنیین من متكامل فنى ھیكل بھا یقوم بھا یقوم§
 اإلقتصادیة إحتیاجاتھم وسد وبیئتھم وأسرھم الزراع خدمة بھدف§

..  واإلجتماعیة
  وإتجاھاتھموإتجاھاتھم  معارفھممعارفھم  فيفي  مرغوبةمرغوبة  تغییراتتغییرات  إحداثإحداث  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك§§

..ومھاراتھمومھاراتھم



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة
::تعریف التنظیم اإلرشادىتعریف التنظیم اإلرشادى••

:بأنھ عامة بصفة التنظیم یعرف ×
الناس من رةــــــــكبی دادـــــــــــــألع الخاص الشكل§
الشخصیة المواجھة بعالقات یسمح ال الذى الحد الى§
  معقدة أعمال فى والمشتركین§
ةـــمحسوس بطریقة ومرتبین§
اــعلیھ متفق أھداف لتحقیق §

:كما یعرف التنظیم علي أنھ ×
.تجمـــــــــــــــع بشري §
.یستھدف غایة مشتركة §



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة
    بإستعراض ھذه التعریفاتبإستعراض ھذه التعریفات••

یمكن القول بأن أى تنظیم ومنھ التنظیم اإلرشادى حتى یمكن قیامھ البد من یمكن القول بأن أى تنظیم ومنھ التنظیم اإلرشادى حتى یمكن قیامھ البد من §§
::توافر ثالثة عناصر فیھتوافر ثالثة عناصر فیھ

.   .   ھدف معینھدف معین  --أأ                                  
..أفراد تربطھم عالقة محسوسةأفراد تربطھم عالقة محسوسة  --بب                                
..التعاون المشترك بین ھؤالء األفراد لتحقیق ذلك الھدفالتعاون المشترك بین ھؤالء األفراد لتحقیق ذلك الھدف  --جـجـ                                

::ذلك یعرف التنظیم اإلرشادى بأنھذلك یعرف التنظیم اإلرشادى بأنھ••
تجمیع منطقى ألفراد أو وحدات إرشادیة مترابطة فى كل موحد تمارس تجمیع منطقى ألفراد أو وحدات إرشادیة مترابطة فى كل موحد تمارس " " §§

".".خاللھ السلطة والتنسیق والرقابة لتحقیق أھداف محددة خاللھ السلطة والتنسیق والرقابة لتحقیق أھداف محددة 



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة

األسس العامة التى یجب مراعاتھا لتمكین التنظیم اإلرشادى من األسس العامة التى یجب مراعاتھا لتمكین التنظیم اإلرشادى من ••
أداء عملھ بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیةأداء عملھ بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیة

أن یكون تشكیل التنظیم اإلرشادى متناسبا مع األوضاع واإلتجاھات السیاسیة أن یكون تشكیل التنظیم اإلرشادى متناسبا مع األوضاع واإلتجاھات السیاسیة §§
..  للدولة والسیاسة الزراعیةللدولة والسیاسة الزراعیة

..  أن یكون التنظیم متناسبا مع القدرات البشریة واإلمكانیات المادیة المتوفرةأن یكون التنظیم متناسبا مع القدرات البشریة واإلمكانیات المادیة المتوفرة§§
تحدید مھام وأھداف التنظیم بدقة ووضوح دون تداخل مع غیرھا من تحدید مھام وأھداف التنظیم بدقة ووضوح دون تداخل مع غیرھا من §§

..التنظیماتالتنظیمات
وجود إطار متكامل واضح المعالم یحدد اإلختصاصات واإلھتمامات وجود إطار متكامل واضح المعالم یحدد اإلختصاصات واإلھتمامات §§

واألھداف مع المنظمات األخرى المھتمة باإلنتاج الزراعىواألھداف مع المنظمات األخرى المھتمة باإلنتاج الزراعى
  وضوح مسالك اإلتصال فى التنظیم اإلرشادىوضوح مسالك اإلتصال فى التنظیم اإلرشادى§§



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة

األسس العامة التى یجب مراعاتھا لتمكین التنظیم اإلرشادى من األسس العامة التى یجب مراعاتھا لتمكین التنظیم اإلرشادى من ••
أداء عملھ بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیةأداء عملھ بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیة

إمداد كل مكون تشكیلى بالتنظیم باألعداد المناسبة من العنصر البشرى ذات إمداد كل مكون تشكیلى بالتنظیم باألعداد المناسبة من العنصر البشرى ذات §§
..الكفاءة واإلعداد والتدریب المتناسبةالكفاءة واإلعداد والتدریب المتناسبة

توضیح المھام المحددة لكل مكون تشكیلى أو مستوى من مستویات التنظیم  توضیح المھام المحددة لكل مكون تشكیلى أو مستوى من مستویات التنظیم  §§
..بالدقة المناسبةبالدقة المناسبة

..توفیر المیزانیات واإلمكانیات المادیة واألجھزة العلمیة المتطورة المناسبةتوفیر المیزانیات واإلمكانیات المادیة واألجھزة العلمیة المتطورة المناسبة§§
..المعاییر العلمیة الدقیقة لقیاس مدى تحقیق التنظیم ألھدافھ المرجوةالمعاییر العلمیة الدقیقة لقیاس مدى تحقیق التنظیم ألھدافھ المرجوة§§
لضمان نجاح لضمان نجاح ) ) حفز سلبىحفز سلبى((والعقاب والعقاب ) ) حفز إیجابىحفز إیجابى((أسس واضحة للثواب أسس واضحة للثواب §§

التنظیمالتنظیم



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة

أسس عامة رئیسیة فى اإلدارة اإلرشادیةأسس عامة رئیسیة فى اإلدارة اإلرشادیة••
تعریف اإلدارة اإلرشادیةتعریف اإلدارة اإلرشادیة§§

إنجاز األھداف التى من أجلھا وجد تنظیم اإلرشاد الزراعى من إنجاز األھداف التى من أجلھا وجد تنظیم اإلرشاد الزراعى من " " 
خالل بعض اإلجراءات والوظائف والعملیات الدینامیكیة التى خالل بعض اإلجراءات والوظائف والعملیات الدینامیكیة التى 

من أجل ضبط وتوجیة من أجل ضبط وتوجیة عي عي یلتزم بھا العاملین فى اإلرشاد الزرایلتزم بھا العاملین فى اإلرشاد الزرا
        ""أنشطتھم داخل التنظیم اإلرشادى أنشطتھم داخل التنظیم اإلرشادى 



أسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیةأسس التنظیم واإلدارة اإلرشادیة

األسس العامة لإلدارة اإلرشادیة فى التنظیم اإلرشادىاألسس العامة لإلدارة اإلرشادیة فى التنظیم اإلرشادى••
..  اإلیمان الكامل بمفھوم الطبیعة التعلیمیة للعمل اإلرشادى الزراعــــــــىاإلیمان الكامل بمفھوم الطبیعة التعلیمیة للعمل اإلرشادى الزراعــــــــى§§
توفیر الوقت الكافى لتدریب وتأھیل العاملین بالتنظیم على القیام بمھامھم  توفیر الوقت الكافى لتدریب وتأھیل العاملین بالتنظیم على القیام بمھامھم  §§

..الوظیفیة الوظیفیة 
اإللمام بالعملیات األساسیة التى تغطى وظائف اإلدارة المختلفة لضمان اإللمام بالعملیات األساسیة التى تغطى وظائف اإلدارة المختلفة لضمان §§

..  إستمراریة وفعالیـة المنظمة اإلرشادیةإستمراریة وفعالیـة المنظمة اإلرشادیة
القدرة على الخیرة فى تنظیم العاملین والموارد المحدودة لتحقیق األھداف القدرة على الخیرة فى تنظیم العاملین والموارد المحدودة لتحقیق األھداف §§

..الرئیسیةالرئیسیة
..توفر السمات والقدرات القیادیة بالمدیرتوفر السمات والقدرات القیادیة بالمدیر§§
  اإللمام بمبدأ الثواب والعقاب والقدرة على إتباع األسالیب العلمیةاإللمام بمبدأ الثواب والعقاب والقدرة على إتباع األسالیب العلمیة§§
..  اإلحتفاظ بقاعدة بیانات كاملة عن التنظیم اإلرشادىاإلحتفاظ بقاعدة بیانات كاملة عن التنظیم اإلرشادى§§


