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 الحصول على المصادر

هي الحصول على المصادر  اإلداريةمن وظائف المدير عند التحدث عن الوظائف  

 وتقسم الى :

 . األفراد إدارةالحصول على الموارد البشرية : والتي تضم موضوع  -1

 لعمل المنظمة : التي تضم اإلدارة المالية . الالزمة األموالالحصول على  -2

 

 اوآل : ادارة االفراد

مجموعة القواعد واالساليب الخاصة بتنظيم ومعاملة العاملين من وتعرف بأنها ) 

اجل الحصول على قصارى امكانات كل فرد وطاقاته وقدراته بما يحقق كفاءة االداء 

 ( . الى ان يقدموا  افضل المزايا واعظم النتائج يؤدي وهذاللفرد والمنظمة . 

 

يار العاملين تواخ باجتذابالمتعلقة  واإلجراءاتكافة القواعد بأنها ) أيضاوتعرف 

عنهم وعالقات العمل بينهم  الكفاءةوتعينهم وتدريبهم وتنقالتهم وتقديم تقارير 

او  الخدمةبدا تعينهم الى انهاء  المتصلة بمعاملة الموظفين منذ األمورالى  باإلضافة.

 الى التقاعد.. أحالتهم

 

 اإلدارةالعناصر الرئيسة في 

 يةقواالختيار والتعيين والتر اإلعالناالجتذاب او  -1

 المرتبات والعالوات والحوافز -2

 التدريب -3

 النقل واالنتداب واالعارة والبعثات والزماالت -4

 تقارير الكفاءة -5

 عالقات العمل -6

 انهاء الخدمة -7

 

 اهمية ادارة االفراد :

. حيث ان أي  اهمية العاملين في المنظمة ينطلق من األفراد إدارةموضوع ان اهمية   

. وان تحقيق هذا الهدف يقع على عاتق   تحقيقههدف تسعى الى مؤسسة تنشأ من اجل 

في امكانية استخدامه وسيطرته على العنصر المادي وصوال للهدف  العنصر البشري

 .المنشود
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تفتيش ها اعاله تبدء من وقت اجتذاب والالتي تم ذكر األفراد إدارة عملية ان عناصر

عن الموظف  او العامل الجديد وبعدها تعينه وتوفير االجواء المناسبة له وصوآل الى 

 احالته الى التقاعد .

ومن الطبيعي ان عطائه سيكون جيد  عطاء الفرد لدائرتهوهذه الفترة تعبر فترة 

لى اداء الدائرة بهذه الصورة في حالة االهتمام به خالل تلك الفترة والعكس وينعكس ع

  صحيح .

هو االهتمام  بعالقات العمل  وتحسين  اإلدارةفأن االتجاه الحديث في عملية لذلك 

رغباته كعامل  وإغناءمما له عالقة بعمله ظروفها واشراك اعامل في اتخاذ القرارات 

 يد .للعطاء المتزا يدفعهمؤثر 
 

 االفراد العناصر الرئيسية في ادارة

 اوآل : االجتذاب والتعيين :

لتحقيق  المطلوبةان أي منظمة  او دائرة تحتاج الى موظفين وعمال لتأدية المهام  

 . األهداف

واالخصائيون الموضوعيون والمحاسبون والمرشدون الزراعيين ..  األقساممدراء ف

 . موظفين للدائرة االرشاديةنماذج من وغيرهم من الموظفين. 

 

 الموظفين الالزمين للعمل في المنظمة واختياركيفية تحديد 

 اوآل : تحديد الحاجة

 التجنيد او التحشيدثانيآ : 

 ثالثآ : االختيار

 رابعآ :  التعيين والمباشرة

 

: تحديد الحاجة : ان تحديد الحاجة من االيدي العاملة للتنظيم يأخذ بنظر االعتبار  اوآل

 عدد من الخطوات :

واالخذ بنظر .  تحليل التنظيم مع تحديد الواجبات وصالحيات المراكز فيه - أ

االعتبار التغيرات المستقبلية التي قد تحصل ) وفي كلتا الحالتين فأن التركيز 

 ون بحاجة الى اشغال (على المواقع التي تك

يقوم  بمهمة تحليل الهيكل التنظيمي لدائرته .  انفراد حيث ان على مدير األ

كادر يؤدي مهامه وعليه ان يأخذ المواقع التي تعاني من عدم وجود مشخصا 

 بالحسبان التغيرات المتوقعة والتي منها :

الى التقاعد . نتيجة لبلوغ الموظف العمر المحدد  اإلحالةالشواغر نتيجة  -1

 للتقاعد.



  3           م.م. رأفت رياض عبد الوهاب                االدارة واالشراف االرشادي           
 
 

 الشواغر الغير متوقعة كالوفيات -2

 الشواغر نتيجة التوسع في االقسام والشعب  -3

 

 : مدير االفراد بتحديدبعدها يقوم 

المواصفات الوظيفية المطلوبة لهذا الموقع او المنصب والتي  ) وصف الوظيفة (  -1

 تشمل :

  

 اسم الوظيفة المطلوبة .  - أ

 وصف عام لها .  - ب

 .الواجبات الي يقوم بها الموظف  - ت

 .عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم الموظف  - ث

 . األخرىعالقة الوظيفية بالوظائف  - ج

 

النسبية للوظائف في ضوء التحليل اعاله .. من اجل  األهميةتقسم الوظائف : تحديد  -2

عات عامة من الوظائف من اجل ) تحديد ترتيبها وتصنيفها ثم تقسيمها الى مجمو

يعني راتب المدير اعلى من المعاون والمعاون الى من الموظف  الوظيفة ( راتب

 وهكذا حسب طبيعة العمل .

  

حسب  ةفي فئات متشابه المتشابهةتصنيف الوظيفة : يقصد بها تجميع الوظائف  -3

على ما تتضمنه من واجبات مع الربط بينهما حسب  وبناءآنوع ومستوى الوظيفة .

نوع والمؤهالت والمواصفات المطلوبة في شغل كل وظيفة , وتهدف هذه العملية 

الى تحقيق العدالة في التعامل مع العاملين في المنشأة من اجل رفع الروح المعنوية 

 وبالتالي رفع مستوى ادائهم.  لديهم 

 الى  ) وصف , تصنيف , تقسيم ( قةالسابالثالثة يات تساعد العمل -4

 . الوظيفيةتحديد المسميات  -1

 . تحديد فئات الرواتب واالجور -2

 .التعيين  اتاربإجراءات اخت -3

 .وضع برامج التعيين  -4

 .وضع اسس النقل واالعارة والترقيات  -5

االفراد نظامين  ومن هذا المجال البد من االشارة الى ان امام المدراء لشؤون     

الواجبات والصالحيات للمراكز  أساسهو التصنيف على  األولللتصنيف  أساسيين

الوظيفية وبمعنى اخر اعطاء الوصف الدقيق للواجبات فيه الصالحيات لشاغلة , اما 
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المراكز حيث تقسم المراكز التنظيمية الى مجاميع كل  أساسالتصنيف الثاني فهو على 

آل المالحظ ومعاون المالحظ ... الخ . مجموعة منها تؤدي اهداف متقاربة , فنقول مث

حيث ان المالحظين يحتلون مواقع مختلفة ويؤدون اغراضآ متقاربة وكذا الكتبة حيث 

وكاتبآ في شعبة االستعالمات وكاتبآ في الذاتية  األوراقنجد ان هناك كاتبآ في شعبة 

 وهكذا .  )هم في شعب مختلفة يؤدون نفس الغرض تقريبآ ولهم نفس الدرجة 

 الوظيفية (.

الن االعالن  األسهلالتعيين هو  إجراءاتالثاني في  األسلوبومن البديهي ان     

فيما االسلوب االول يجب ان تكون مواصفاته ادق لكل من للوظيفة يحدد بكاتب , 

انواع الكتاب المذكورين وفيما يتعلق بواجباتهم باإلضافة الى المؤهالت التي يجب ان 

 التي يفترض ان تالحظها االدارة في هذا المجال .يمتلكها المتقدم و

 

 : تحديد مواصفات الشخص الذي يمكن ان يشغل الوظيفة - ب

يقصد بها المواصفات التي يجب ان يمتلكها الموظف ليؤدي واجباته بنجاح .وقد    

تركز على ما يجب ان   إنجازيهمتطلبات بصورة  األولىالتحديدات بصورتين   تكون

يجب ان يكون قادر  فالمرشدللموقع المعين  بالنسبةدر على انجازه يكون الموظف قا

يجب  الطابعة. وكاتب  الفالحين بنجاحعلى تأديه مهمة االرشاد وبالتالي تغيير سلوك 

. ان هذه الطريقة سهلة االستعمال ) اعتماد قابلية  ..الخ الطباعةان يكون جيد في 

   التعليم للمرشد على سبيل المثال ( . لكن الصعوبة تكمن في كيفية قياس اثر التعليم 

 الصورة) مدى حصوله لدى الفالح ( العتبارات عديدة , لذلك فغالبية ما نستعمل 

      القتها بتأدية المهمة مجموعه صفات وسلوكيات لعالثانية والتي يعتمد فيها على  

 او المهام للموقع المعين

نجد اتفاق  الصفات التي يجب ان يمتلكها من يشغل موقع وظيفي عند الحديث عن 

كامل حول الموضوع على الرغم من كثرة الدراسات في هذا المجال وبصورة عامة 

 : مرتبة حسب اهميتها ايسيطر احد المعنيين للصفات األساسية التالية للقيادة العلي

 الحيوية بما في ذلك الطاقة , االستعداد , والصفات الديناميكية االخرى . (1

 عليه .الرغبة االتخاذ القرار والقابلية  (2

 الشي كما يريد  اليعلمو األخرين ألقناعالقابلية لألقناع : قابليتة  (3

شعور  ة التي تولد لدى الشخصيفة : والتي يقصد بها الحالة العاطالمسؤولي (4

بعدم الرضا بسبب الفشل إلنجاز عمل يعتقد انه ملزم بإنجازه او القيام بعمل 

 يتقد انه غير ملزم به .

 القابلية الذهنية . (5
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 صفات المدراء

 الخدمة في المؤسسة ) النوع والسمة والمستوى( -1

 . القابلية الفنية والمهنية -2

 . القابلية الذهنية -3

 . القابلية الكالمية -4

 بصورة كمية . تحديد المسببات -5

 . التصور الذهني في مسببات الحوادث -6

 . الحكم على مشكل المنظمة -7

 . الحكم على سياسة المنظمة -8

 . قابلية الحكم على الناس -9

 . هارة للتفاوضمال  -11

 . المرونة  -11

 . الحيوية الجسمية -12

 . الثقة بالنفس والنضج العاطفي -13

 ) واسباب هذا الطموح (. مستوى الطموح -14

 النظرية العامة .الرغبة في االمور  -15

 الرغبة في الحب والتعامل مع الناس ..الخ  -16

 الرغبة للعمل االداري . -17

 المزاج . -18

بما في ذلك تحمل المسؤولية واالعتماد على  ةالمعايير االجتماعية والفلسفي -19

 النفس .

 عادات العمل . -21

 الرغبة في الجزء المحدد من المنظمة . -21

 الرغبة للعمل االستشاري مقابل االمر . -22

 شجاعة .ال -23

 قابلية الجسم . -24

 القابلية للحصول على موافقة االخرين له . -25

 التوافق او االتزان العاطفي -26

 الموقع بالنسبة لحقل االختصاصي . -27
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 ثانيآ : التجنيد او التحشيد

ضرورة  يبدو واضحآ . اإلرشاديالحاجة من العاملين في الجهاز  دبعد ان تم تحد  

بذل الجهد واالتصال بصورة مباشرة او غير مباشرة مع الناس الذين يمتلكون 

على المدير في ,  اإلرشاديللعمل  الحقاالمؤهالت والمواصفات او الذين سيمتلكونها 

.  الزراعي ( واإلرشاد) الهيئة العامة للتدريب  هذا المجال ان يعرف الناس بدائرته

وفي هذا  لتي تقدم لها خدماتها من اجل ترغيبهم للعمل فيهاوالناس ا وأعمالها وأهدافها

 الصدد يمكنه عمل االتي :

وسيلة للعالقة مع طلبة كلية الزراعة والمعاهد والثانويات الزراعية  إيجاد -1

تعريفهم و .وطلبة المؤسسات التعليمية االخرى التي تمول دائرته بالخريجين 

محاضرات او  فيحدث تومهام منظمته وترغيبهم للعمل فيها . كأن ي بأهداف

 ندوات.

  جل االستفادة منهم عاله من أاالتصال بإدارات وأساتذة المؤسسات المذكوره ا -2

 . للعمل في دائرته

لزيارة دائرته والتعرف على نشاطاتها والتحدث  أعالهحث الطلبة المذكورين  -3

الدائرة واخذ  ألعمالرف على الواقع التطبيقي من العاملين فيها . من اجل التع

 صورة واقعيه عنها .

( نفقة دائرته  علىالداخلية  األقساممنح مالية او دراسة )كالقبول في  إعطاء -4

 .في دراستهم مقابل التعهد للعمل في دائرته  للطلبة المتقدمين

من اجل الدائرة ودعوة المعنيين بالعمل في الدائرة  ألنشطةترتيب ايام حفل  -5

 زيادة معرفتهم ورغبتهم في العمل في الدائرة

ين عامة بالمنظمة والمعنيين في تعريف المواطن األعالمهذا وألهمية وسائل  -6

هذا المجال  اإلداريفال بد من ان يستنفذ منهم بالعمل فيها بصورة خاصة .

استكماآل لتحقيق الهدف المرجو لترغيب اكثر ما يمكن للعمل في دائرته 

 . اديةاإلرش

 

 ثالثآ : االختيار

عمل في المنظمة . تأتي مرحلة في  ي انبعد ان تم تهيأة الجو ورغبة العديد ممن يمكن  

 عملية ) اختيار الموظف المناسب ( ليعمل في الموقع المحدد .وهي  األهميةغاية 

يعني  يار شخص لمركز معين التفي هذا المجال ان عدم اخ  اإلشارةومما تجدر اليه 

 يتطلبعمل بل على العكس فقد يكون هو الموظف الجيد لوقع اخر  ألييصلح  انه ال

 .مواصفات هو يمتلكها 
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 : منظمة ما اختيار العاملين في اعتبارات تهتم بعملية

بوظيفته . من حيث  والقناعةالسليم يجعل الفرد يشعر بالرضا  االنتخابان  -1

 .مناسبه مؤهالته لمتطلبات الوظيفية والسيطرة على العمل 

 اإليجابيةالسليم يحقق العديد من المردودات المادية والمعنوية  االنتخابان  -2

امثلة على  ماديه والمكافآتالى مناصب اعلى , فالتقديم الوظيفي  للمنتخب 

 . ذلك 

ورفع مستوى  األداء إتقان م يعمل علىفأن االختيار السليعلى مستوى المنظمة  -3

 .وانخفاض معدل الغياب والمرض  واالجازات  اإلنجازسرعه  ,الجودة 

نتيجة هذا االختيار السليم يؤدي الي موظفين اكفاء يعملون الى ذلك فأن  إضافة -4

لشعورهم  نتيجةلها  همومؤازرت ينالمواطنفي شد  مما يؤثرفي المؤسسة 

 . الحسنة مع الموظفين لعالقةواالحصول على مايبتغون 

البد من اإلشارة  ان هذه اإلجراءات ليست القاعدة المتبع هاو التي تتبع في كل 

المؤسسات ذلك الن بعض المنظمات قد تضيف إجراءات او خطوات اخرى فيما 

 تختزل منظمات اخرى بعضها

كد من توفر ان المؤسسات عادة ما تشكل لجنة لو لجان لمقابله المتقدمين والتأ    

وتطابق المعاير المطلوبة مع طبيعة العمل وتحتوي هذا اللجنة على شخص متخصص 

 بالعمل المطلوب . وتقوم بالمهام االتية :

 االعالن عن الشواغر المطلوب العمل فيها : -1

عن تلك  باإلعالن أدارتهاتقوم المنظمة من خالل  أشغالهابدءآ بالشواغر المطلوب   

الوظائف والمواصفات المطلوبة فيمن يشغلها وكيفيه تقديم الطلبات وموعد بداية 

 وانتهاء التقديم ..الخ . 

ينفذ اذا كان لدى مدير المؤسسة  اإلدارة( من قبل  اإلعالن ان هذا االسلوب )

له صالحيه في ذلك فتكون هناك جهة مركزية اعلى  ين .اما اذا لم تكنيالصالحية للتع

 اإلجراءاترسل المنظمة اليها طلباتها والمواصفات المطلوبة لمن يشغلها لتتخذ ت

بذلك  أداريالالزمة من قبل الوحدة المركزية وصوال الى اجراء التعيين واصدار امر 

 من قبل المنظمة .

 استقبال طلبات التعيين : -2

بعد االعالن عن الوظائف الشاغرة . يأتي الى الدائرة عدد من الراغبين إلمالء هذه 

الشواغر وممن يعتقدون انهم اهل لذلك . وعلى المنظمة في هذا المجال ان تستقبل 

 .أشغالهالعمل المراد  وطبيعةهؤالء وتعطيهم فكرة  ومعلومات محددة عن المنظمة 

او يرغبون لمثل هذه  ال يميلونيم معلومات كافية عن العمل فالبعض دولذلك لتق

 ويسحبون اوراقهم من التقديم للعمل األعمال
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 :ملئ نموذج طلب التعيين  -3

علومات عن العمل وطبيعته لمبعد مراجعة الراغب للتعيين الدائرة واخذ المزيد من ا   

التي عادة ما تعدها المؤسسات  وتأكيد رغبته . يقوم بملئ االستمارة الخاصة بالتقديم

وحالته  وجنسهتحتوي على مجموعة اسئلة بهدف التعرف على اسمه التي مسبقآ 

اجل  وتاريخه الوظيفي واهتماماته وتفضيالته من  وتخصصهاالجتماعية ومؤهالته 

 ة المتقدم للوظيفية المطلوبة .تمطابقاالستفادة منها بصورة عامة ومبدئية في مدى 

 

 : التمهيدية المقابلة -4

الهدف منها التأكد من ان ما ادرج في استمارة طالبي التعيين من معلومات مطابقة     

تقوم للمتقدم . وهنا  األساسيةباإلضافة الى توفر بعض الشروط للشروط المطلوبة , 

 المتقدمين الذين لم يتوفر لديهم الحد االدنى من الشروط . باستبعاد اللجنةهذه 

 

 :االختبار التحريري  -5

ار يجري للمتقدمين سواء كان اختبار لمعارفهم او مهاراتهم او قابليتهم او بهو اخت  

 ذلك بالنسبة جيدة إلعطاء صورة عن وسيلهتعتبر  .حيث ان هذه االختبارات ذكائهم

 . في انتقاء الموظف المناسب تساعدهمامام لجنه االختيار  توضع متقدم للوظيفةلل

 

 ر الشخصي :االختبا -6

من االختبار التحريري .بهدف  نجاحهمي يجري للمتقدم بعد صهو اختبار شخ 

يمكن  اكتشاف بعض الصفات ) مثل اللياقة والقدرة على االقناع ...الخ ( التي ال

ة , من خالل توجيه اللجنة الى المتقدم مجموعة من التحريري اتاكتشافها باالمتحان

 . األسئلة تهدف لذلك

 

 مبدئي ادائي من لجنة المقابلة :اختبار  -7

           أسبقيتهمحسب  تقوم اللجنة بترشيح المتقدمين ووضعهم في الوظائف الشاغرة  

 ةالتحريري اتان االختبار من منطلق.  عمليآ همكاختبار لمالئمتهم وانجازهم لمهام

لذا من  .مهامه  تأديةكافيآ في احتمال نجاح الفرد في  وحدها ليست دليآل ةوالشخصي

 الضرورة تقضي التأكد من التوافق بين الفرد والعمل ميدانيآ .
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 الكشف الطبي  -8

. يتم  والقناعة االيجابية عليه ألشغال الوظيفةبعد اجتياز المتقدم الخطوات السابقة 

 من الناحية الصحية للقيام بالعمل .لتمكنه الكشف عليه 

 

 : استكمال االجراءات الرسميه -9

تطلب  الدوائر ممن يكون موظفآ او عامآل فيها ان يكمل او يتقدم بوثائق رسميه 

  من اجل التعيين المطلوبةوالمستمسكات 

 

  رابعآ : التعيين والمباشرة :

) تحديد الحاجة والتجنيد او التحشيد واالختبار(  السابقةبعد االنتهاء من المتطلبات      

بموجبها  )امر اداري ( يعتبر المنظمةر امر من يأتي التعيين والمباشرة .حيث يصد

المنتخب موظفآ في المنظمة . ويتضمن هذا االمر الوظيفية التي سيشغلها والراتب 

هذا وان تاريخ صدور االمر  .بالعمل  عند مباشرته في الشهر الذي يتقاضاه الموظف

ان امر التعيين هو  نفس تاريخ البدأ بالعمل ) اذ ان يكونليس بالضرورة االداري 

بدأ المعين في عملة  إعالنوثيقة أل مكانية احتالل الموقع الوظيفي( وامر المباشرة هو 

الموظف في  بداية, وألهمية فترة  فعليآ . ومن تاريخ المباشرة تحسب خدمه الموظف

 يتلقىعمله من ناحية كونها فترة حرجة لنجاحة او فشلة في العمل فمن الضروري ان 

وقبل  اإلداري األمرالتدريب قبل الخدمة ) بعد صدور   ما يسمىالجديد   المعين

لما لذلك من دور فعال في  الممارسة الفعلية العمل ( لتكوين فكرة عن طبيعة العمل .

هذا ومن منطلق اهمية الفترة  لمساعدته في العطاء الجيد . باإلضافةاقلمته لعمله 

ل المعين الجديد في الخدمة تحت التجريب يدخاالولى من مباشرة الموظف ألعماله 

لمدة سنة من تاريخ تسلم العمل . حتى تقرر مدى صالحياته في تسلم العمل . في هذه 

مر بالعمل تينقل الى وظيفة اخرى. وبعدها يس اما يفصل او كفاءتهاذا اثبت عدم  الحالة

 معينة .بصورة دائمة ويرقي حسب فترات  ) ليس تحت التجربة (كموظف ثابت

 

اجراءات التعيين للموظفين في العراق ) مجموعه قوانين الخدمة والمالك  

 واالنضباط :

 لجنة او اكثر تتكون من رئيس وال ارهتؤلف بأمر من الوزير في كل وز اوآل :

تقل كل منهما عن وظيفة  وعضوين وال تقل وظيفته عن وظيفة معاون مدير عام

واعادة التعيين في الخدمة المتقدمين للتعيين .مدير , يختص بالنظر في طلبات 

المدنية عدا الوظائف الوارد ذكرها في المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم 

) المعدل ( ) التي تشمل الوظائف الخاصة : العميد , المدير العام  1961لسنة  24
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الضوابط و األسسحسب  , مفتش عام , وزير مفوض , محافظ , مستشار مساعد(

 االتيه :

كل من  إعالناتعن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية وفي لوحة  اإلعالن -1

) عنوان الوظيفة , الراتب  اإلعالنالوزارة والدائرة المختصة على ان يتضمن 

 , المؤهالت , الدائرة المراد التقديم عليها (

 ستمارةاالوظائف الشاغرة المعلن عنها وفق  ألشغالتقبل طلبات التعيين  -2

تكون مدة التقديم , (المدنية الخدمةخاصة تسمى استمارة ) طلب الدخول في 

 في الصحيفة اليومية اإلعالنيوم من تاريخ نشر  15خالل 

بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الطلبات والتأكد  من توفر المؤهالت المطلوبة .  -3

 لغرض ترشيح المؤهلين منهم : اإلجراءاتتتبع اللجنة مجموعه من 

اذا كان عدد الموظفين اكثر من عدد الوظائف )على اللجنة اختبار  - أ

 المتقدمين باالختبار او االمتحان (

اذا كان ضمن المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة شخص جيد في مهنة  - ب

او استخدام الحاسبة ( فيجرى له اختبار تحرير بذلك .  كالترجمةمعينة ) 

 . في االختبار ر المرشحين حسب معدل النجاحثم اختيا

تعلن اللجنة في لوحة الوزارة او  (3في للفقره ) اعاله باإلجراءاتبعد القيام  -4

الذين تم اختيارهم ومعدالتهم  ,الدائر المختصة جدوآل بأسماء المتقدمين للتعين 

 . عليها في االختبار حصلواومؤهالتهم وسنة تخرجهم والدرجات التي 

 . الدولةمن شرط االنتساب للنقابات قبل التعيين في دوائر البد  -5

كهم التعيين يبقون احتياط لوظائف مماثله ويسقط حقهم رالمتقدمين الذين لم يد -6

 بالتعين بعد سنة

 

 وإصدارترفع اللجنة توصياتها المتخذه الى الوزير او من يخوله للمصادقة ثانيآ: 

 . بذلك األوامر
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 العناصر الرئيسية في االدارة

 

 ثانيآ : الترقية او الترفيع الى منصب اعلى :

ان الغرض من ترقية الموظف الى منصب اعلى في التنظيم )وتخويله الصالحية 

 للمنصب من اجل تأديه متطلبات ذلك النصب بكفاءة (

 لماذا يتم ترقية الموظف ؟, هناك عدة اعتبارات منها :

مما الموظف لعملة يكسبه خبرة في العمل ذاته والمؤسسة ككل ,ان ممارسة  -1

 . مصلحة المؤسسة االستفادة منه في مواقع واعمال اخرى اعلى( يجعل من

عادة ما يرتبط راتب الموظف بالموقع الذي يشغله . بمعنى انه عنوان الوظيفي  -2

اال  مالحظ تبه حتى لو انهى المدة المخصصة لكونهيادة رايمكن ز مالحظ  ال

ولذلك ولكونه كموظف والمؤسسة من جانبها .اذا اصبح رئيس مالحظين 

 منصب اعلى . إلىجيدآ ترفيعه  موظفاوحرصآ عليه ان كان 

 يوجد معيارين للترقية هي :

( الذي يعتمد على عدد  األقدميةهو معيار  ) الترقيةان احد المعايير المستخدمة في ** 

) تعتمد على فرضيه من  هقبل غير للترقيةسنوات خدمه الموظف في خدمته وانتخابه 

 .( ويصبح اكثر كفاءه  يستفيد اكثر اطوليعمل 

ين الجيدين بين العامل تسويته له مساوئ عدة منها انه الترقية باألقدمية اال ان أساس

النبوغ خاصة فيما يتعلق بالموظفين الجيدين قتل الطموح وقهر . ينوالكسول ينوالخامل

مرتبطة بخدمتهم في المؤسسة وهذا ات ال  –وغيرهم من الموظفين  –اذ ان ترقيتهم 

 محاله دون ان يكون هناك مجال فعال وحافز للمباداة او االتقان

يفترض ليس من قدم اكثر كانت كفاءته احسن في  باألقدمية ترقيةال ان.زد على ذلك 

فقط بل انه اقدر على تأديه المهام للمركز الذي يرقى اليه وهذا امر ال يصح في  موقعة

كل الحاالت خاصة عندما تكون القدرات والخبرات التي اكتسبها بالخبرة في العمل 

 السابق ليست هي ما مطلوب للعمل الالحق 

ارير  ** اما المعيار الثاني للترقية فهو ) كفاءة الموظف( التي تحدد عن طريق تق

مع اخذ واضحة واختبارات ومقابالت تقوم بها لجنة مختصة ومستقله لهذا الغرض 

 , رأي رئيس الموظف المباشر بنظر االعتبار

هذا وبالنسبة لنوع المعيار وفقا  للمستوى اإلداري , فأن من الممكن اخذ األقدمية 

عمال التي كأساس للترقية في الدرجات الصغرى في السلم اإلداري او بالنسبة لال

 الحسابية والكتابية. األعمالمثل تتطلب قدرات اليه 
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   اما في حاله الترقية الى مستويات القيادة ) وليس موظف عادي ( يكون عن طريق 

 ) االختبار( لألسباب األتية :

 .تأكد من الوالء السياسي لوجوب ال -1

 .لصعوبة قياس المهارات القيادية المطلوب توفرها  -2

 .تبارات الشخصية واالنسجام بين هذه المستويات ألهمية االع -3

ألنها المستويات التي تحتاج اكثر فأكثر الى إظهار قدرات االبتكار والمبادأة  -4

 ومن الخطر ان يكون األساس الوحيد لالرتقاء اليها هو مجرد األقدمية .

 

) المالكات الصغرى  بين في منتصف الطريق ونقفاما بالنسبة للموظفين الذين ي

 من خالل : والعليا( فيمكن مزج النظامين لترقيتهم 

 واالختيار بنسبه اخرى . معينة بنسبه باألقدميةجعل الترقية  -1

.مع مراعاه  من الخدمة جعل الترقية بشرط الكفاءة وبحد زمني ادني -2

 . في قياس الكفاءة والموضوعيةالدقة 

 

 في ادارة االفرادالعناصر الرئيسة 

 ثالثآ : الحوافز ) الرواتب واالجور(

من اجل  األداءفي المنظمة لوصول العاملين الى درجة عالية من   اإلدارةى عست   

رغباتهم وحاجياتهم  المختلفة مقابل  إشباعبالمقابل يسعى العاملين الى  تحقيق اهدافها .

 عملهم  وعطائهم في المنظمة وتحقيق اهدافها .

البديل الذي يحصل علية الموظف لقاء عملة في المنظمة  هو ) الحوافز( التي قد ان 

تكون رواتب او عالوات او مكافئات. او معنوية  كالتقديرات والتشكرات والترقية 

او )سالبا( كتنزيل الموظف  إضافيةلمنصب اعلى .و قد يكون )موجبا( كإعطاء عالوة 

 او التوبيخ .الرديء الى درجة اوطأ , او التنبيه 

حدد لتلك ماهال  الستالم الراتب ال يجعلهان اشغال وظيفة ما من قبل احد المتقدمين   

 69الزراعة على راتب قدرة  إعداديةالوظيفة اذ على سبيل المثال يحصل خريج 

باستثناء المخصصات , فيما لو تم اختياره للعمل كمرشد  أساسيدينار شهريا  كراتب 

زراعي . هذا وتحدد المنظمات او الدوائر المركزية للدولة  زراعي بدرجة مراقب

الموظف ) المراقب الزراعي ( في المثال السابق في هذا  هيقضي المعنية فترة ما

الراتب ليرفع الى راتب اعلى في نهايتها فيما لوكان عملة مرتبطا  على اساس تقديرات 

رؤسائه ) اذ بخالفه يؤجل ترفيعه الى الراتب االعلى ( وهكذا يحصل على الترفيعات 

شهريا ( وبعدها  157دينارالى ان يصل الى الحدود العليا لدرجة مراقب زراعي ) 

يجب ان يرقى وظيفيا  ) يصبح بدرجة مرشد زراعي ( من اجل ان يرفع ماديآ الى 
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دينار وصوآل الى الحد  157الدرجة االعلى في سلم الرواتب التي هي اكثر من 

دينار وبمعنى اخر هناك ارتباط بين  178لدرجة مرشد زراعي التي هي  األعلى

ما بلغ حدودها العليا فأن راتبه            الرواتب للوظيفة فأذا الترقية الوظيفية وسلم 

 ) الموظف( يقف ما لم يرقى الى درجة اعلى .

هذا ومن الجدير بالذكر ان هناك أسلوب اخر مضاف للحوافز يعمل به في بعض 

الدول كما هو في قطرنا يعطي بموجبه للموظف عالوات سنوية بين فترات الترفيع , 

دينار  85ن يرفع معاون المهندس الزراعي الذي بدأ براتب أساسي مقداره فبدآل من ا

مرة واحدة بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه الى الدرجة التاليه يعطي في كل سنة 

دينار في السنة ليرفع في السنة الثالثة الى  2من السنتين االوليتين عالوة مقدراها 

 دينار شهريآ في حال كون االداء مرضيآ 91المرتبة التالية ليكون راتبة االساسي 

يجب ان يتملك كل موظف اضبارة شخصية ) تحتوي على كتب الشكر والعالوات 

 وتاريخ التعيين باإلضافة الى االمور السلبية بالتنبيهات واالنذارات والتوبيخ ..(.

 

 سليمة لألجور والرواتب :ال الخطة من مميزات

 . العاملون من استيعابهاان تكون سهله الفهم حيث يتمكن  -1

 . هان تكون الخطة عادلة وان يتشابه الوضع للمواقع المتشابه -2

وقد يكون هذا السبب في تفضيل انظمة ان تسمح الخطة بمستويات مستقرة  -3

التي تسمح للعمال والموظفين الحصول على الدخول  الرواتب الثابتة

  المضمونه.

لعاملين على بذل اقصى جهد تصميم الخطة التي تساعد على تشجيع ا يحسن -4

من طريقه العمل والجهد  ممكن  وهذا يتحقق اذا توازن االجر المدفوع

 .المبذول

 رتفاع النفقاتواذا كان اارتفاع في العبء الكلي .  الخطةيجب اال تسبب  -5

يمكن تخفيض هذه النفقات فقط بإدخال  العامة مرجعه االجور والرواتب فال

  تحسينات على طريق االداء.

 ين الموظف  يخضع الى مدة التجربة وتتضمن :يعند تع

جربة عندل اول تعيينه لمدة سنة واحدة  بخدمة فعلية تالموظف يكون بوضع ال -1

ال تجدد لمدة سته أو كفاءته, وبعد انتهاء المدة يصر امر بالتثبيت , اذا تأكد 

 اشهر اخرى .

خالل المدة المعين يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه ال يصلح للعمل  -2

 . اعاله المحددة

 



  14           م.م. رأفت رياض عبد الوهاب                االدارة واالشراف االرشادي           
 
 

 العناصر الرئيسة في ادارة االفراد

 رابعآ : االجازات :

 يوجد نوعين من االجازات واكثرها شيوعآ :

يقصد بها االنقطاع عن العمل بموافقة  الدائرة من اجل  –االجازة االعتيادية  -1

 الراحة او انجاز اعمال خاصة او عائلية للموظف او ما شابه ذلك .

االنقطاع عن العمل بسبب عدم تمكن الموظف من اجاز  –االجازة المرضية  -2

 العمل بسبب المرض .

لموظف في دائرته ينظر الى االجازات على انها مسألة ضرورية للمحافظة على اداء ا

اذ عادة ما يلجأ اليها الموظف ) االجازة االعتيادية( عندما يشعر بأنه مرهق وغير 

لك فأنها مفيدة للموظف إلعادته الى حالته 1متمكن من اداء عملة بصورة جيدة وب

الطبيعية من الراحة والوضع النفسي باإلضافة الى المؤسسة حيث ان الموظف سيعيد 

 بقآ في عملة .عطاؤه كما كان سا

وعادة  لإلجازةيرد في القوانين والنظم  والتعليمات على استحقاق الموظفين 

مايعرفها الحميع من المعيين خاصة وانها تعطى براتب تام , اال اذا تجاوزت عن 

فتكون نصف راتب وقد تبلغ لحد اعلى بدون راتب, هذا وقد  األيامحدود معينة في 

      للموظف من ترخيص اجازه باالنقطاع عن العمل  يدخل ضمن االجازات مايعطى

 والدراسة لمصلحة المؤسسة خاصة اذا كان التدريب ( ) للدراسة او التدريب

اما بالنسبة لإلجازة المرضية يتطلب اجراءات معينة منها ) الفحص من قبل لجنة  

مختصة او طبيب والتأكد من ان الموظف يستحق او يحتاج وقت للراحة بسبب 

 المرض .

كما وان هناك بعض الخدمات االخرى التي يمكن ان يحصل عليها الموظفون تلقاء 

عملهم في منظمة ما , فالمرشد الزراعي في القطر يكون عضوآ في نقابة المهندسين 

الزراعيين او العمال الزراعيين على سبيل المثال ويمكنه الحصول على الخدمات التي 

 نسبة مؤية من الراتب االسمي تعطى له كممارسة للمهنة .تقدمها النقابة بما في ذلك 

حصل عليها جازات والخدمات االخرى التي يينظر الى اال وبصورة عامة يجب ان ال

منحة بل كحافز  الموظف ) بما في ذلك راتب التقاعد الذي سيذكر الحقآ على انها

 سسة (.لجذب االفراد االكفاء واالبقاء عليهم وحسين العالقات ضمن المؤ

 العناصر الرئيسة في ادارة االفراد

 خامسآ : التقاعد والراتب التقاعدي 

يحال الموظف الى التقاعد )ترك العمل( عند بلوغة عمر معين )السن القانونية ( او اذا 

تأدية العمل بجداره .اال ان النوع االول اكثر تمكنه من  اصبحت حالته الصحية ال

) على سبيل المثال عند بلوغ الموظف الستين من العمر يصدر امر بإحالته  شيوعآ
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على التقاعد ( , اال اذا كان هناك حاجة لخدماته وكان متمكن لألستمرار في العمل 

يتم تطبيق نظام التقاعد في المنظمات ومنها الحكومية على استقطاع .بعض الوقت 

على  التقاعد , حيث  اإلحالةفع عند له ليد وتجميعهجزء من راتب الموظف شهريآ 

وقد يستثمر في التنمية صندوق خاص )ه للتقاعد في عالمئويه المستقط النسبةتتراكم 

 االقتصادية ( ويوزع كما ذكر الى المتقاعد حينها .

تقوم بإعطاء التقاعد عند نهاية الخدمة بشكل شهري ولكن تقوم على  وهناك انظمة ال

ا مكافأت نهاية الخدمة ) وهي عبارة عن مبالغ اجمالية اعطاء مكافأت يطلق عليه

 تتناسب مع سنوات الخدمة (
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  التوصيف الوظيفي لبعض العاملين في االرشاد الزراعي

تعرف عملية التوصيف الوظيفي )التحديد الكامل للواجبات والمسؤوليات الخاصة 

, باإلضافة الى المؤهالت الواجب توفرها في من يشغل تلك الوظيفة بوظيفة معينه 

في الفقرات التالية سنتطرق  من اجل ان يقوم بواجباته ومسؤولياته بصورة مرضية .

الى الوصف الوظيفي لكل من المدير االرشادي واالخصائي الموضوعي , والمشرف 

ون بصورة عامة وفي االرشادي ثم المرشد الزراعي من زاوية ما يفترض ان يك

 القطر العراقي بصورة خاصة .

 

 يتكون الجهاز االرشادي من :

 الزراعي : اإلرشاداوآل: مدير 

 هي : اإلرشادييشير كلسي وهيون الى ان المؤهالت الواجب توفرها في المدير 

 خبرة ناجحة في مجال او اكثر من مجاالت العمل الذي يديره . -1

 ثقة االخرين ممن يعملون معه .شخصيه قيادية قادرة على كسب  -2

 خلفية زراعية او ريفية . -3

 مستوى تعليمي جامعي . -4

 صفات شخصية مثل : -5

 االستقامة والتكامل . - أ

 االنصاف والحكم الصحيح . - ب

 الصحة . - ت

 االحساس بالهدف . ) يسعى الى تحقيق اهداف المنظمة ( . - ث

 التفوق الفني - ج

 الحسم والبت في االمور - ح

 االيمان بالعمل - خ

 الشجاعة  - د

 المبادأة - ذ

 المثابرة - ر

 المرونة - ز

 قوة التعبير في الكتابة والكالم - س

 روح الفكاهة - ش

 القابلية والحس التنظيمي - ص
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 ومن واجبات المدير االرشادي :

التنظيم : والذي يشمل وضع الخطوط العريضة لهيكل المنظمة , اضافة خطط  -1

 وبرامج بما يتفق مع االسس التي تسير عليها المنظمة .

اختيار الموظفين : والذي يشمل اعداد خطه والتهيأ للحصول على الموظفين  -2

يعني انه اختيار  الجيدين للعمل في المؤسسة االرشاد الزراعي ) وهذا ال

حب اشراك المستشارين تالموظفين حصري بيد المدير ولكن من الممكن والمس

ين ) رأي الموظف ألختياراو موظفين من االدارات الوسطى  المعاونيناو 

.لذا عليه اعداد قائمة بالمؤهالت الواجب توفرها  خير من رأي الفرد( الجماعة

 في الوظيفية .

في  األعمالتحديد السياسة : يقصد بالسياسة ) التوجيهات الخاصة بطبيعة  -3

( , وهناك عده انواع من السياسات )السياسة في ادارة االفراد والسياسة التنظيم

خطيطية ... الخ ( . على المدير اختيار السياسة المناسبة المالية والسياسة الت

واعطاء هذه اآلراء ما تستحق من عناية  لدائرته وعليه اشراك المعاونين

 ولكن القرار النهائي يعود اليه . واعتبار

تحديد الخطط والبرامج اإلرشادية :على الرغم من ان كل وحده من وحدات  -4

برامج , اال انها تخضع لموافقات االدارة التنظيم االرشادي خطه خاصة بها و

العليا . وهنا يبرز دور المدير االرشادي عليه اختيار الخطة المناسبة للمنظمة 

 ككل وللوحدات أيضا .

 اإلدارية واإلجراءاتاالشراف : االشراف مهمتها التأكد من ان السياسات  -5

) الفقرات  مرسوممقرر و ما هوتنفذ وتسير وفق  اإلرشاديةوالبرامج التعليمية 

 اعاله (.

التقييم : من واجبات المدير االرشادي ان يقيم النتائج لمؤسسته وبرامجها وان  -6

يفعل ذلك باستمرار وبموضوعية , ان الهدف من التقييم لمعرفه ) نقاط 

 الضعف ؟ ولماذا ؟ وكيف تعالج ؟( .) ما لفرق بين التقييم والتقويم ( .

رشادي تقدير االعمال المطلوب انجازها ) في التمويل : حيث على المدير اال -7

للقيام بها  الالزمةالفترة الزمنية المحددة( والمستلزمات المادية والبشرية 

.وتقديمها الى الجهات العليا للحصول على مبالغ ماليه للصرف منها ) مثل 

برامج ارشاديه , يوم حقل , حقل نموذجي .. الخ( والتأكد من ان االموال 

صرفت لألغراض المطلوبة . ومن المهم ان يكون هناك جهاز كشف 

 للحسابات واالمور المالية

ر على تكوين عالقات طيبه بين هيئة االرشاد العالقات : يجب ان يحرص المدي -8

يكون الناس دائما على علم  والهيئات الخرى ذات العالقة . وكذلك يجب ان
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ليس فقط عن طريق  قام به وما انجازاته يه ببرامج االرشاد وعملياته وماودرا

المراسالت او التقارير او وسائل االعالم ولكن البد من المقابالت الشخصية 

 رات والندوات التي تتطلب تواجد المدير .والمؤتم

عادة ما يطلبون تقرير للفترة  اإلرشادالتقارير للمسؤولين وللجمهور : مدراء  -9

الزمنية المحددة ورفعة الى الجهات العليا , يشمل هذا التقرير كيفيه استعملت 

 االعتمادات المالية وما تم انجازه خالل الفترة الزمنية .

المدير تقارير بين الحين واالخر ليقدمها الى المسؤولين  ومن المفيد ان يضع

, اضافة لما قدمه للجهات  اإلرشاديالذين يحسن ان يلموا دائما بسير العمل 

 العليا في الفترة السابقة

 

تشير االدبيات ان من واجبات المشرف االرشادي هي  ثانيآ : المشرف االرشادي :

 االتي :

 لمستويات المحلية بوضع وتنفيذ وتقييم خططه .مساعدة المرشد الزراعي في ا -1

المساعدة في الربط بين االنشطة والبرامج االرشادية في المستويات المختلفة  -2

 للجهاز االرشادي .

تحديد المشاكل التي تجابه عملية التخطيط والتنفيذ االرشادي والتي اليمكن  -3

 .حلها موضعيآ وعرضها الى الجهات العليا 

المساعدة في عملية تنسيق البرامج اإلرشادية مع برامج الجهات االخرى ذوات  -4

 . اإلرشاديالعالقة بالعمل 

 االشتراك في تدريب المرشدين الزراعيين ضمن دورات تدريبيه . -5

اعتماد مبدأ تنمية وتطوير قابلية المرشدين الزراعيين من خالل العالقة  -6

 . ف لذا يطبق هذا المبدءالوظيفية ) األشرفية( يعني وظيفته مشر

التحلي بالروح القياديه في عالقته مع االخرين من اجل جو جيد للعمل .  -7

 اضافه الى جعل كل من يعمل معه قائد في المستقبل .

 . االشراف ومتابعة تنفيذ البرامج في المستوى المحلي -8

 . رفع التقارير عن مجريات العمل الى مستويات العليا في النتظيم -9

الى الجمهور  اإلرشاديةان يكون قدوة حسنة ألسماع وتوضيح البرامج   -11

 . والمؤسسات ذات العالقة
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 مؤهالت المشرف الزراعي :

 سنوات 3تقل عن  خبرة في مجال العمل االرشادي ال -1

تقل عن درجة البكالوريوس في  والتي يفضل ان ال: المؤهالت العلمية   -2

عام . وان يكون ضمن دراسته مواضيع االرشاد الزراعي او الزراعة بشكل 

 .ارشادية واجتماعية ونفسيه .

ان المشرف قائد , فيجب ان يمتلك الصفات  اعتبار  على : مؤهالت شخصية -3

الشخصية للتأثير واالداء الجيد كالحماس والمثابرة واالبتكار والرغبة الصادقة 

 للعمل االرشادي والطموح والتقدم .. الخ .

عية : كالحب للعمل والتعاون مع االخرين والتفاعل معهم  المؤهالت االجتما -4

 عملية تعاونية  اإلشرافيهالعملية  خاصة وان

المؤهالت التعليمية والتوجيهية :ان المشرف موجه ومعلم للمرشدين, ومن هنا  -5

الى  الرسالةنرى ضرورة توفر المؤهالت للمعلم الجيد ) مثل كيفية توصيل 

 . المرشد , كيفية التأثير فيهم , كيفة تقيم انجازهم (

المؤهالت االدارية : ايصال المعلومات الى الجهات العليا ,  لديه القابلية  -6

 التنظيمية , القابلية التخطيطية ..الخ .

 ثالثآ : االخصائي الموضوعي : ان مهام االخصائي الموضوعي هي االتي :

المرشدين الزراعيين لينقلوها الى الفالحين , من تبسيط البحوث ونقلها الى  -1

 او االتصاالت الشخصية مع المرشدين . اإلرشاديةخالل النشرات 

تدريب المرشدين الزراعيين في مجال اختصاصهم في التورات التدريبية التي  -2

 تعقد لهذا الغرض .

االشتراك في االجتماعات اإلرشادية للفالحين وتوجيههم او مساعدتهم في  -3

 .ايجاد الحلول التي يعانون منها في مجال تخصصه 

المساعدة في اعداد خطط التدريب سواء كانت للفالحين او المرشدين وضمن  -4

 . اختصاصهم

مساعدة المرشدين في عملية تخطيط البرامج االرشادية ) تحليل الحقائق ,  -5

تحديد المشاكل , انتخاب انسب الوسائل الكفيلة بالقضاء على المشاكل , 

 الى اعداد خطط العمل . باإلضافة

 المساعدة في عملية تقييم البرامج االرشادية . -6

المساعدة في نقل المشاكل التي يعاني منها الفالحين الى المراكز البحثية  -7

 لغرض ايجاد الحلول  ) في حال عدم تمكنة من االجابة عليها ( .
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 مؤهالت االخصائي الموضوعي :

 . في الزراعةيفضل ان يكون ذو خلفية ريفية مع خبرة علميه  -1

 .يفضل ان يكون بدرجة بكالوريوس على االقل في مجال اختصاصه  -2

 يفضل ان تكون له خبره ميدانيه وخبره عمل مع الجماهير . -3

ان يتملك الصفات التعليمية التي تسهل مهمته في ايصال الرسالة اإلرشادية  -4

 واجتماعية  مثل  شخصيةلك صفات وان يمت ,المسؤول عنها 

          العمل  ومواصلةاالستمرار  -الحماس د -االبتكار ج -التعاون ب - أ

 التأثير .. -هـ 

 . االيمان بفلسفة واهميه العمل االرشادي في تطوير الريف  -5

 

 رابعآ : المرشد الزرعي :

 : ومؤهالت المرشد الزراعي اوآل : الواجبات

 البرامج االرشادية : في مجال التخطيط واعداد - أ

 معرفة االهداف والسياسة والمؤشرات العلميه للتخطيط االرشادي . -1

في عملية التخطيط االرشادي ) باألهداف  او الذين يساعدوا تعريف المساهمين -2

والمؤشرات والسياسة الخاصة بالتخطيط االرشادي (. من اجل المساهمة في 

 ايجاد خطة رصينة.

تشكيل اللجان التخطيطية على المستوى المحلي ) دائمية ومؤقته ( كلما اقتضت  -3

على ان تمثل هذه اللجنان المنطقة اإلرشادية جغرافيآ واجتماعيآ الحاجة 

 .واداريآ

 تدريب اعضاء اللجان التخطيطية على المهام التي ستوكل اليهم . -4

وتقسيم المهام فيما  عقد االجتماعات الدورية مع اعضاء اللجان التخطيطية , -5

 بينهم من اجل تسهيل وانجاز العمل .

دراسة منطقة العمل الجغرافي وجمع المعلومات عنها وتحديد مشاكلها  -6

 ارشادية من تجل وضعها في خطه العمل . أهداف.وضعها في 

حضور عمليات التخطيط للجهات االخرى , من اجل تنسيق خططه مع خطط  -7

 ت والتوجيهات(.هذه الجهات ) توحيد المعلوما

 واخيرآ وضع الخطه اإلرشادية واخذ الموافقات االصولية لتنفيذها. -8

 

 الواجبات في مجال تنفيذ البرامج االرشادية ::  ب

اعتماد خطة العمل ومحاولة حل المشاكل الشخصية فيها عن طريق الوسيلة  -1

 المناسبة )تطبيق الخطة كما مقرر لها( .
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االجتماعات  وفق الوسيلة المنتخبة ( مثلتهيئة المستلزمات التعليمية )  -2

) تهيئة القاعة , اآلالت السمعية, نشرات . افالم (  لتفيد  االرشاديه تتطلب

 عملية اتصال ناجحة بالفالحين .

 .االستعانه بالقادة المحليين في تنفيذ البرامج االرشادية بعد تدريبهم  -3

 ادة من خبرتهم .الموضوعيين والباحثين واالستف باألخصائييناالتصال  -4

او في دوائر الزراعة او  حقولهماالتصال المستمر بالفالحين سواء كانوا في  -5

 .بالوسائل االخرى 

 

 : الواجبات في مجال تقييم البرامج االرشادية : ج

الخاصة بموضوع ان يعرف ويحدد نتيجة التعلم )عدد من يعرف الخبرة  -1

 البرنامج ( قبل تنفيذ البرنامج .

تنفيذ خطوات البرنامج ومالحظة أي خلل يحصل خالل التنفيذ , متابعة  -2

 واجراء التصحيح الالزم في حينه .

قياس مستوى التعلم بعد االنتهاء من تنفيذ البرامج , لمعرفة التغير الحاصل من  -3

 جراء التنفيذ .( .

 اعالم الجهات المسؤولة بنتائج التقييم -4

 ناء برامج الحقة .بنظر االعتبار نتائج التقييم عند ب األخذ -5

 

 ثانيآ : مؤهالت المرشد الزراعي :

القدرة الفنية : اذا يجب ان يكون المرشد جيدآ بالنواحي الفنية لعملة ويمتلك  -1

المعارف والمعلومات العلمية الضرورية لتأدية المهام اإلرشادية بشكل كفؤ 

م باإلضافة الى التدريب المستمر للمرشدين الزراعيين خاصة وان العلو.

التطبيقية في تطور مستمر وفي هذا المجال نرى ان يكون الهدف للمستوى 

العلمي المرشد الزراعي هو خريج الجامعة ) الحاصل على شهادة 

 البكالوريوس في االرشاد الزراعي ( .

: اذ يجب على المرشد الزراعي ان يكون قادرآ  اإلرشاديةالقدرة التعليمية او  -2

الى  باإلضافة, المناسبة في الوقت المناسب  ,دية على اختيار الوسيلة االرشا

 االرشادية بصوة سهله ومختصرة . للرسالةاقناع المسترشدين وافهامهم 
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 ) الحصول على الموارد المالية( للحصول على المصادر من وظائف المدير االدارية

  ثانيآ :  االدارة المالية :

بأنها الوظيفة االدارية المتعلقة بإدارة وتوجيه مجرى النقد  ) تعرف االدارة المالية

بقصد تمكين المنظمة من تحقيق اهدافها بكفاءة ومواجهة ما يستحق عليها من 

 . امات ) خدمات ( في الوقت المحدد(التز

 

 تقسم وظائف االدارة المالية الى :

 ويعتبر من اهم  وظائف المدير المالي . التخطيط المالي والرقابة : -1

اتخاذ القرار  قبل بدء الفعل فيما يتعلق يمكن تعريف التخطيط المالي )  

م بذلك عليه ان يشترك برسم السياسات ,وللقيا( بالتخصيصات ألنشطة المؤسسة 

للمؤسسة ) مصروفات المنظمة لفترة طويله وثابته ( من اجل اعداد  األمدالطويلة 

 ه تقديرية .ميزاني

ان يقوم بتصميم نظام للرقابة المالية عند وضعة لخططه ,  على المدير الماليو

تمكنه من مراجعه العمليات الفعلية مع الخطط التي وضعها مسبقآ وبالتالي يتمكن 

 . من اكتشاف االنحرافات غير العادية

 الحصول على االموال والتمويل : -2

المنظمات , فعلى من أنواع  هذا المجال بعض التباين في على الرغم من وجود 

لها اموآل للمؤسسات  السنوية العامة الميزانيةضمن  الدولةسبيل المثال تخصص 

بعض المؤسسات االخرى لها من اجل تحقيق اهدافها , بينما تعتمد  التابعةالخدمية 

, تبقى الوظيفة ) الحصول على االموال  كالتجارة على مصادر اخرى لألموال

 .والتمويل ( وظيفة من وظائف المدير المالي يبذل عليها جهدآ بشكل او اخر

لذا على المدير المالي ان يقوم بالتنبؤ باحتياجات مؤسسته المالية , والتنبؤ بمستقبل 

 .المصادر التي يلجأ اليها للحصول على االموال  

 

 استثمار االموال : -3

من  الممكنةعلى المدير المالي الحصول على اكفاء الخدمات ) تحقيق الخدمات (  

 االموال المستثمرة في نشاطات مختلفة , لغرض سداد ما عليه من اعباء مالية .

التغذية او الحصول  )من المهام االساسية في االدارة المالية في المؤسسات ما يسمى 

  على االموال (

كاإلرشاد الزراعي مثآل هي منظمات خدمية غير ربحية , لذا المؤسسات الحكومية 

نظرية ) تخضع للنظام المحاسبي الحكومي ( أي ان  الوحدات المحاسبيةتعتبر من 
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هذه النظرية وتخضع لها كافة الوحدات المحاسبية الحكومية  مخصصة ال االموال

 تشمل :

ان المخطط المالي ) حيث  االنفاقية فصل موارد الوحدة المحاسبية عن قدرتها -1

ة ال ينظر الوحدة المحاسبية للهيئ تنفقه يقرر ماأي عندما  السلطة التشريعية (

 الى مواردها وانما ينظر الى طبيعة الخدمة التي تؤديها الوحدة وأهميتها

 .الى الوضع المالي للدوله في ظل سياستها باإلضافة

الموارد  (ونوعا ) كمآ  المحاسبية تتحكم بها للوحدةان القدرة االنفاقيه   -2

والتي تسمى         والموجودات التي توضع تحت تصرفها لفترة زمنية معينة

 . وليس في حدود ماتجنيه من ايرادات  ) تخصيصات( 

 يتصف النظام المحاسبي واالدارة المالية للمؤسسات الحكومية الخدمية باالتي :

 فصل موارد الوحدة المحاسبية عن نفقاتها . -1

ة االنفاقية للوحدة المحاسبية تتحكم بها كمأ ونوعآ الموارد والموجودات القدر -2

 ( للدولةالتي تصرف لها خالل فترة زمنية معينة ) عن طريق الموازنة العامة 

التي تحدد القدرة االنفاقية للوحدة  بعد تصديقها من ) السلطة التشريعية (

 .المحاسبية

م اعداد ) موازنة تخمينية ( ويقصد بها ) عملية ألعداد الموازنة العامة للدولة , يت  

االنفاق لفترة زمنية قادمة , اذ تعد  خاذ القرارات ووضع الخطط المتعلقة باقتراحاتتا

والتي بدرها ) الفصول ( تشتمل على عدد من المواد ممثله وفقآ لفصول انفاق معينه .

عة للفصل الواحد نتعرف النواع معينة من األنفاق ,وم ن مجموع نفقات المواد التاب

 على نفقات الفصل المعين

 وتتكون فصول المؤسسة من االتي :

 : الذي يشمل ) نفقات االفراد العاملين والذي يحتوي على المواد االتية : الفصل االول

 المادة االولى : تمثل رواتب الموظفين .

 المادة الثانية : تمثل اجور العمال .

رواتب المستخدمين غير العراقيين ) مثل المهندسين االجانب المادة الرابعة : تمثل 

 وغيرهم (.

 المادة الرابعة : تمثل مخصصات الزوجية واالوالد للعمال والموظفين .

 

 تمثل المستلزمات الخدمية وتحتوي على المواد : الفصل الثاني :

 المادة االولى : تمثل مخصصات السفر .

 اليفاد .المادة الثانية : تمثل مخصصات ا

 ......الخ 
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 الفصل الثالث : الخاص بالمستلزمات السلعية ويضم :

 المادة االولى : تمثل نفقات القرطاسية والمطبوعات .

 المادة الثانية : تمثل اساله وتصريف المياه .

 المادة الثالثة : تمثل مخصصات الكهرباء .

 

 الفصل الرابع : تمثل صيانه الموجودات الثابتة ويضم : 

 المادة االولى : تمثل صيانه االثاث .

 المادة الثانية : تمثل صيانه المباني .

 ......الخ 

 

 الفصل الخامس : التفقات الرأسمالية وتضم : 

 المادة االولى : نفقات اثاث مكتبة .

 المادة الثانية : مخصصات اجهزة ومكائن .

 .... الخ .

 

ادة له نسبه معينه وحسب خبرة المعنيين عادة ما يتم اعتماد موازنة العام السابق بزي

 لتكوين الموازن التخمينية للفترة الالحقة .
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 االشراف

وتعرف بأنها ) العملية التي يراد بواسطتها وضع البرامج االدارية موضع التنفيذ من 

نقوم بتنفيذها اثناء خالل االجراءات اليومية المستمرة (.)أي لدينا برامج ادارية 

 العمل اليومي (

 

من  باألشرافللتدريب واالرشاد او أي مدير يقوم  العامةان المدير العام في الهيئة 

 موقعين على االقل هما :

 االشراف وتوجيه مرؤوسيه المباشرين . -1

االشراف وتوجيه االعمال الجارية في المنظمة بصورة عامة والميدانية  -2

 , من خالل الزيارات الميدانيه لموقع العمل والتقارير. بصورة خاصة

 

من  بارزة للعملية االشرافيه أهميهطي على الرغم من ان المدير الجيد هو الذي يع

وقت او جهد ولكن ما يصرفه عليها من وقت اقل من االعمال االخرى ) كاالطار 

 ة باألموال ( .العام لألعمال والتخطيط والتنظيم والحصول على المصادر الخاص

اذا البد له من االعتماد على المشرفين االرشاديين او الجهاز االشرافي الذي ينظمه 

 لهذا الغرض .

 حة في المنظمة هي التي تعتمد على :جان العملية االشرافية النا

العملية االشرافية للمدير العام والمدراء االخرين كل من موقعة ,اذ ان العالقة  - أ

 مرؤوسين تتضمن عملية اشرافيهبين الرؤساء وال

 جهود المشرفين المعنيين لهذا الغرض .  - ب

 

 مكونات عملية االشراف :

تعني العالقات اليومية بين المدير او االداري ومساعده او  هطالما ان العملية االشرافي

 المرؤوسين فيمكن تشخيص االعمال التالية ضمنها :

 التدريب -1

 التوجيه -2

 الترغيب -3

 التنسيق -4

 االتصال -5

 المحافظة على النظام -6

 التعديالت الصغيرة للخطط لمواجهة  التغيرات في المواقف . -7
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 مفهوم االشراف قديمآ وحديثآ :

لقد كان االشراف قديمآ يسمى ) التفتيش ( والذي يقوم على اساس استخدام السلطة من 

ة اجل رصد االخطاء وتوجيه النقد واللوم والعتاب وانعدام التوجيه االرشادي لدرج

كبيرة .حتى ان المفتش عندما يريد ان يقوم بجوله تفتيشيه فانه يقوم  بها في وقت 

 يعرف مسبقآ ان الموظف مرتكب لخطأ ) كأن يكون غير متواجد في موقع العمال (

من اجل ان يكشف الجانب السلبي . وينفذ االجراءات العقابية , وهذا ما يجعل 

لمفتشين ) مما يسيء العالقة بين المرؤوسين ينظرون نظر خوف ورهبه الى ا

 الطرفين ( .

تحتل حيزآ محدودآ ’ يتبعها من تقديرات حسنة  ومن هنا فأن العوامل االيجابية وما

 التفتيشيةمقارنه بالسلبيات في العملية 

 

 فهو يبنى على عملية التعليم حيث نسعى دومآاما النسبة للمفهوم الحديث لألشراف 

من خالله الن نشخص السلبيات من اجل وضع حلول لها وتجاوزها, وتشخيص 

 االيجابيات من اجل تعميقها وتعميمها كنموذج جيد للعمل به .

وان الكشف على السلبيات ليس من اجل عقاب من قام به , بل ) لتعديلها اوتقويمها 

 الموظف القائم بها . الجيد على األثرخشيه تعمقها واتساعها وازدياد اثرها . مما له 

’ في هذا الموقع وفي حاله تكرار الموظف للخطأ هذا ال يعني انه فاشل او غير متمكن 

 بل ينقل الى موقع اخر يناسب قابليته وامكاناته .

وهكذا تكون عمليه تحديد السلبيات هي باألساس لتقويمها من خالل التعاون بين 

ن نصحح خطأ قمنا به في وضع شخص المشرف والمشرف عليه وبالدجة الثانية ال

 ليس في محلة

وهكذا بالنسبة لالداء الجديد ) اإليجابيات ( فاننا نكشفها لنتعلم اننا سائرون بتجاه 

الهدف ونعلمها الى االخرين بتعميمها لهم اضافة لتقديرنا لجهود هؤالء المبدعين او 

 المتمكنين في اعمالهم

 اهداف عملية االشراف :

ساسي لعمليه االشراف هو االرتقاء بأداء الموظف او العامل لينعكس ان الهدف اال

 ايجابيآ على كفاءه المنظمة وتحقيق اهدافها .

 : هويمكن اجمال اهداف العملية االشرافي

     تحسين المستوى المهني للموظفين او العاملين في المنظمة مما يؤدي الى  -1

 مما ينعكس على اداء المنظمة ككل (. ) تحسين ادائهم في منظمتهم

رفع الروح المعنوية للموظفين العاملين في المنظمة من خالل مساعدتهم على  -2

 .تالفي اخطائهم وشعورهم, بأدائهم الجيد وموقعهم في انجازات المنظمة 
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 خلق الظروف لتحسين العالقة وشد الموظفين الى منظمتهم . -3

 ومحاولة تالفيها . كشف االخطاء في العمل اوآل الول -4

 المساعدة في عملية تقييم اداء العاملين والمنظمة ككل . -5

المساعدة في عملية اسراع عملية التنفيذ للبرامج من خالل ايصال التوجيهات  -6

 اوآل باول .

في عملية االستفادة القصوى من الموارد المتاحة في المنظمة من  المساعدة -7

 منها في المكان المناسب .خالل امكانية نقلها انيآ لالستفادة 

 هالمشرف كونه حلقة الوصل بين  المدير والمنفذ ,وان العملية االشرافي -8

باعتبارها عملية دائمة ومستمرة في كافة مستويات التنظيم , سيلعب دورآ مهمآ 

 في معظم ان لم نقل كل االعمال االدارية االخرى, كالتخطيط والرقابة وغيرها 

 مبادئ عملية االشراف :

تسعى دائمآ الستعمال السبل عملية ديناميكية متطورة ,  ة االشرافيهان العملي -1

 الجديدة من اجل تحقيق التطوير المهني واالدائي للموظفين .

ان يستهدف التوجيه واالرشاد , ال تصيد االخطاء .فالمشرف عليه ان يقوم  -2

نفسة . وعليهتطوير بدور الموجه والناصح الذي يستهدف تقديم المساعدة 

 وتطوير مستوى ادائه وبالتالي االرتفاع بمستوى العملية االرشادية ككل .

ان هدف االشراف في مفهومة الحديث يتركز حول مساعدة المرشدين على  -3

 النمو المهني وتحسين مستوى ادائهم .

ان االشراف يمتاز بالطابع التجريبي واالسلوب العلمي , وهذا يعني ان توضع  -4

 موضع االختبار والتقويم والتحليل العلمي . ديةاإلرشاالممارسات 

يقوم االشراف على اساس ان يستمد المشرف سلطته ومكانته من قوة افكاره  -5

 والمهنية ومعلوماته المتجددة باستمرار . الفنيةومهاراته 

يقوم االشراف على اساس المشاركة والتعاون بين المرشد والمشرف وهذا  -6

سليم وان تكون الصلة  م على اساس ديموقراطييتطلب ان تكون العالقه بينه

 . بينهما على اساس قوي من العالقات االنسانية الصحيحة

يعتبر االشراف برنامجآ متكامآل مخططآ لتحسين العملية االرشادية , فالموجه  -7

يستخدم اساليبآ متنوعة مثل الزيارات والمؤتمرات والندوات وتبادل المعلومات 

 .والخبرات 

يقوم المفهوم الحديث لألشراف على ان تقويم المرشد ليس هدفآ في ذاته وانما  -8

هو وسيله لتحسين مستوى ادائه واالرتفاع بمستواه ,لذا يجب ان يكون هذا 

 هالتقويم هادفا وموضوعيا وبناءآ , بعيد عن التحيزات الشخصية والمجال

 والمحسوبية


