
تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعىتقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى

ØØ ویعتبر التقییم فى مجال التنظیم اإلرشادى نقطة البدایة ومحور ویعتبر التقییم فى مجال التنظیم اإلرشادى نقطة البدایة ومحور
    اإلرتكاز األساسى فى تخطیط وتنفیذ أى سیاسة أو برنامج إرشادىاإلرتكاز األساسى فى تخطیط وتنفیذ أى سیاسة أو برنامج إرشادى

ØØ مستویات التقییم اإلرشادى مستویات التقییم اإلرشادى::
..المالحظات الیومیة العابرةالمالحظات الیومیة العابرة  --١١
..المالحظة المنتظمةالمالحظة المنتظمة  --٢٢
..دراسات الحالة التى یقوم بھا المرشددراسات الحالة التى یقوم بھا المرشد  --٣٣
..الدراسات اإلرشادیةالدراسات اإلرشادیة  --٤٤
..البحث العلمىالبحث العلمى  --٥٥



تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعىتقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى
ØØ خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى::    

..تحدید الغرض من عملیة التقییمتحدید الغرض من عملیة التقییم  - - ١١
::  تحلیل وتحدید أھداف التنظیم اإلرشادىتحلیل وتحدید أھداف التنظیم اإلرشادى  - - ٢٢
::بالنقاط التالیة بالنقاط التالیة ) ) المقیمالمقیم((ویتطلب ذلك إلمام المرشد الزراعى ویتطلب ذلك إلمام المرشد الزراعى §§
..كیفیة بناء الھیكل التنظیمى للجھاز اإلرشادى الزراعى كیفیة بناء الھیكل التنظیمى للجھاز اإلرشادى الزراعى   --أأ

..عدد الموظفین فى كل مكون رئیسى أو فرعى وتخصصاتھم الدقیقةعدد الموظفین فى كل مكون رئیسى أو فرعى وتخصصاتھم الدقیقة  - - بب
..حجم وطبیعة األعمال الجاریةحجم وطبیعة األعمال الجاریة  --جـجـ
..مسالك اإلتصـال وسرعتـھ بیـن مختلف مستویات التنظیم اإلرشادىمسالك اإلتصـال وسرعتـھ بیـن مختلف مستویات التنظیم اإلرشادى  --دد
مدى مناسبة التنظیم القائم للجھاز اإلرشادى مع الظروف السیاسیة مدى مناسبة التنظیم القائم للجھاز اإلرشادى مع الظروف السیاسیة   --ھـھـ

..واإلقتصادیة واإلجتماعیة السائدة بالدولة واإلقتصادیة واإلجتماعیة السائدة بالدولة 
درجة إنعكاس فلسفة ومبادئ وأھداف اإلرشاد الزراعى على التنظیم درجة إنعكاس فلسفة ومبادئ وأھداف اإلرشاد الزراعى على التنظیم   - - وو

    ..اإلرشادى القائم اإلرشادى القائم 



تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعىتقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى

    ::خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى تابع تابع 
::تحدید نوع المعلومات والبیانات الالزمة إلجراء عملیة التقییم تحدید نوع المعلومات والبیانات الالزمة إلجراء عملیة التقییم   - - ٣٣
::جمع البیانات الالزمھ جمع البیانات الالزمھ   - - ٤٤

::وتوجد سبعة طرق رئیسیة لتجمیع البیانات الالزمة لعملیة التقییم ھى وتوجد سبعة طرق رئیسیة لتجمیع البیانات الالزمة لعملیة التقییم ھى 
..المقابلة الشخصیة المقابلة الشخصیة   --بب                                          ..اإلستبیان البریدى اإلستبیان البریدى   --أأ

..دراسة الحاالت دراسة الحاالت   - - دد.                    .                    مقابلة الجماعات مقابلة الجماعات   --جـجـ
..الدراسات المنتظمة للتقاریر الدراسات المنتظمة للتقاریر   --وو.                 .                 المالحظة المنتظمة المالحظة المنتظمة   --ھـھـ
.  .  المقابالت والمناقشات التسجیلیة المقابالت والمناقشات التسجیلیة   --زز



تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعىتقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى

ØØ خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى تابع تابع::    
::تفریغ البیانات وجدولتھا وتحلیلھا وإستخالص النتائج تفریغ البیانات وجدولتھا وتحلیلھا وإستخالص النتائج   --٥٥
::كتابة تقریر التقییم واإلستفادة من النتائج كتابة تقریر التقییم واإلستفادة من النتائج   - - ٦٦
::وبصفة عامة تستخدم نتائج التقییم وبصفة عامة تستخدم نتائج التقییم §§

..كأساس للتخطیط المستقبلى للتنظیم اإلرشادى الزراعى كأساس للتخطیط المستقبلى للتنظیم اإلرشادى الزراعى   --أأ      
..لإلعالن عن أھداف التنظیم اإلرشادى وماحققھ منھــا لإلعالن عن أھداف التنظیم اإلرشادى وماحققھ منھــا   - - بب
لتبریر إستمرار التنظیم بتشكیلھ الحالى ، وحصولھ على الدعم لتبریر إستمرار التنظیم بتشكیلھ الحالى ، وحصولھ على الدعم   --جـجـ

  ..المناسب المناسب 


