
الفصل الثالث الفصل الثالث 
النظم اإلرشادیة الزراعیةالنظم اإلرشادیة الزراعیة

:مقدمھ 
  مجھودات صورة فى أو فردیة مبسطة أشكال فى اإلرشادیة الخدمة أشكال بدأت

 العمل فبدایات محدود أثر ذات كانت أنھ غیر تعلیمیة صفھ ذات تعاونیة لجمعیات
 األنشطة ھذه بدأت حیث ، عام مائة عن یزید ما إلى محدود الزراعى اإلرشادى

 والوالیات أوروبا غرب دول التحدید وجھ وعلى األوروبیة الدول من كثیر فى
 - الناشئة الحركة كعھد بدایتھا فى اإلرشادیة الحركة أخذت وقد األمریكیة المتحدة
  للجمعیات كانت فقد عشر التاسع للقرن األول النصف من إبتداًء الفردیة الصورة
 فقد التعلیمى األھلى النشاط فى بارزًا دورًا م١٧٨٥ سنة منذ األمریكیة الزراعیة

 الزراعیة والمعلومات بالمعارف الزراع بإمداد والجمعیات المؤسسات ھذه عنیت
 شكل فى الحقلى الزراعى العمل عن الناشئة المشاكل مقابلة فى تساعدھم التى

الزراع بمعاھد یسمى ما وأنشأت تطورت ثم ومنشورات مطبوعات



 

 الرئیسیة الزراعیة باألنشطة المتعلقة المعارف من بمزید الزراع تزوید بقصد    
 . الحقلى للعمل الھامة المعارف من وغیرھا واألسمدة الحقل ومحاصیل كالرعى

 على ١٨٦٥ عام األمریكیة الزراعة وكلیات الزراعة وزارة إنشاء ساعد ثم
 محطات إنشاء واكب فقد بدوره القیام على یعد فیما اإلرشادى البنیان تمكین

 البحوث نتائج من كبیر قدر توفیر أتاحت والتى الكلیات بھذه ملحقة تجارب
 الطبیعیة الحقل ظروف تحت للزراع إیضاحھا إلى الحاجة برزت التى الزراعیة

.



    

 كورنیل جامعة وأنشأت الھدف بھذا األمریكیة الزراعة كلیات ذلك بعد إھتمت ثم    
 مجھودات ١٩٠٠ سنة بعدھا ونشطت الزراعى لإلرشاد قسم أول م١٨٩٤ سنة

 لتكملة الرسمیة غیر التعلیمیة الحركة فى الریفى الشباب إشراك إلى تھدف أخرى
 اإلرشادى العمل إنتشار ذلك تلى والفتیات الفتیة نوادى وأنشئت اإلنتظامى التعلیم
  بھا للعمل الزراعى لإلرشاد خاصة أقسام إنشاء على كثیرة الزراعة كلیات بإقدام

 "األمریكى الكونجرس" وإصدار األمریكیة الحكومة بتدخل العملیة توجھت ثم .
م١٩١٤ سنة



 بصفھ إرشادى بنظام األمریكیة الزراعة میز الذى ولیفر سمیث بقانون یسمى لما    
 على( األمریكیة الزراعة كلیات تعاون على مؤسسًا كونھ فى تتبدى تعاونیة
 إدارة فى )القومى المستوى على( الزراعة وزارة وكذلك )الوالیة مستوى

 من بشیئ النظام لھذا نتعرض وسوف الزراعى اإلرشادى العمل على اإلشراف
. حینھ فى التفصیل



   :أما على المستوى القومى 
 عقب الزراعیة الوحدات أنشئت حین ١٩٤٤ عام فى اإلرشادى النشاط بدأ فقد

 العواصم فى الوحدات ھذه أقیمت وقد ٣٠ رقم الریفى اإلصالح قانون إصدار
 الوحدات ھذه من الھدف وكان . )الحین ذلك فى مركزًا ١٢٥( للمراكز اإلداریة

 مستوى برفع الریفیة بالمجتمعات والنھوض العلمیة الزراعیة المعلومات نشر ھو
 الحقل منھا محدده وأقسام مرافق الزراعیة الوحدة وتضم بھا الزراعى اإلنتاج

  حیث المتوسط فى فدادین ٨ بنحو مساحتھ تتراوح الزراعى لإلرشاد النموذجى
 الزراع تدریب بھدف الزراعیة الفنیة األسالیب كافة فیة تستخدم نموذجًا تعتبر
. الزراعیة المستحدثات ونشر



 تعلیمیة ومعامل ومنحل للعالئق حظائر على كذلك الزراعیة الوحدة تشتمل كما    
 زراعیًا متحفًا الوحدات بعض وضعت كما ، واأللبان الزراعیة للصناعات

. زراعیة ومكتبة
  والتسھیالت المعدات نقص بسبب المنشود النجاح التجربة لھذه تكتب لم أنھ غیر

. الزراع من العریضة للقاعدة خدماتھا مد لعدم وكذلك الالزمة
  الخدمات توحید منھا الھدف وكان م١٩٥٤ عام المجمعة الوحدات إنشاء ذلك تلى
 الدولةبمساھمة تنشئھا حكومیة منظمة عن عبارة وھى - الریف ألھل تقدم التى

 -  الریف ألھل واإلقتصادیة واإلجتماعیة الصحیة الخدمات كافة لتقدیم األھالى
  حوالى م١٩٦٥ سنة فى عددھا بلغ والتى المجمعة الوحدات ھذه تشمل وعادة
 اإلجتماعیة الشئون - والتعلیم التربیة - الزراعیة الشئون أقسام على - وحدة ٣٥٥

. الصحیة الشئون -



    

 قسم أنشأ حینما م١٩٥٣ عام فى بدأ فقد  الحقیقى بمعناه الزراعى اإلرشاد أما    
 الخمسھ المصالح إحدى( الزراعیة الثقافة لمصلحة تابع الزراعى باإلرشاد خاص
 بعیدة إرشادیة خدمات آداء بھدف القسم یقوم مرة وألول )وقتھا الزراعة لوزارة

 الدیوان القسم ھذا ضم م١٩٥٨ عام وفى - بالدولة الخاصة القوانین تنفیذ عن
 العامة اإلدارة تتبع مراقبة بمثابة لیكون الوقت نفس فى ضم ثم للوزارة العام

 م١٩٦٢ سنة اإلرشادیة الخدمة أھمیة بوضوح اإلقلیمیة الزراعیة للخدمات
. "الزراعى لإلرشاد العامة اإلدارة" وسمیت واإلرشاد التدریب أنشطة ضمت



   

 م١٩٦٨ عام مستقلة كإدارة النھائى شكلھ وأخذ الزراعى اإلرشاد إستقل وأخیرًا    
 لإلرشاد العامة اإلدارة عاتق على ملقاه اإلرشاد مسئولیة بمقتضاه أصبحت والذى

. الزراعى
 فى اإلرشادیة األنظمة وتطویر نشأة عن التاریخیة الفقرة ھذه بعد المفید من لعلھ     

 المستوى على وكذا األمریكیة المتحدة والوالیات أوروبا غرب دول بعض
 بعض ھنا نورد أن اإلرشادیة النظم ھذه بعض نستعرض أن وقبل المحلى

. الموضوع تفھم تعناعلى التى التنظیمیة والمفاھیم المسطلحات



:  إتجــــــــاه التنظیــــــــم 

 الغایات ھو "ھیرن" و "كلسى" عند والھدف ، رئیسى ھدف إلى التنظیم یعنى
 بین البعض ویفرق معینھ حركة إتجاه ھو - لیجانز وعند جھودنا إلیھا توجھ التى

 إستمراریة على محددة سلفة ھو المرمى أن إعتبار على والمرمى الھدف مفھوم
 ٣( الزیادة تحقیق ھو ھنا الھدف فإن مثًال أردب ١٢-٩ من كالقمح معین ھدف
 ١٠-٩ (من المحصول متوسط رفع محاولة ھو ھنا المرمى بینما )فدان/أردب
 النھائى الھدف یتحقق حتى وھكذا آخر مرمى ذلك یلى أكثر أو عام فى )أردب

  . كاملة أردب ثالث الفدان غلة  زیادة وھو ھنا



 تصنیفات عدة ھناك . العالم فى اإلرشادیة التنظیمات أنواع أھم ھى ما واآلن   
 نكتفى فسوف الصدد ھذا وفى . مجموعات إلى األنظمة ھذه تقسم أن تحاول

-: إلى التنظیمات ھذه تقسیم ھو وأولھما األنظمة ھذه من بتصنیفین
-:التعاونى اإلرشادى التنظیم -أ          
 الزراعة وزارة مع )الجامعات( واآلكادیمیة العلمیة الھیئات وتترابط تتعاون حیث

 ومن النمط وھذا اإلرشادیة األنشطة وإدارة على لإلشراف المحلى الحكم وأجھزة
 - وفرنسا ، وإنجلترا ، األمریكیة المتحدة الوالیات مثل بلدان فى منفذ التنظیمات

. الغربیة وألمانیا



-:التنظیم اإلرشادى الحكومى - ب
 وزارة بالدولة الزراعى اإلرشاد أنشطة وتنفیذ وإدارة ھى باإلشراف تقوم حیث

 من النمط وھذه بھا األكادیمیة بالھیئات صلة ماإلیجاد محاولة ودون الزراعة
 العربیة الدول من وكثیر النامیة الدول بلدان من  كثیر فى منتشر التنظیمات

. مصر ومنھا
-:المحلى التنموى التنظیم - ج

 واإلجتماعیة والصحیة الزراعیة الخدمات من بعدید تقوم ومؤسسات ھیئات وھى
 من النمط ھذا ویسود الزراعیة اإلرشادیة الخدمة بینھا ومن موحد إطار فى

. وإیران وباكستان الھند مثل العالم دول من عدد فى  التنظیمات
  بالتنظیمات متأثر التقسیم ھذا كان وإن التنظیمات لھذه آخر تقسیمًا "شانج" ویورد
- : إلى اإلرشادیة لنظم تقسم حیث األسیویة الدول فى الشائعة



-:اإلرشادیة المجزءأ  -أ
 فإن وبالتالى . مستقلة إرشادیة خدمة الزراعة بوزارة فنى قسم لكل یكون وفیھ
 فى الزراع معھم یتعامل اللذین المرشدین من كبیر عدد بوجود یسمح النظام ھذا

. األسیویة البلدان معظم فى النمط ھذا ویسود متباینھ تخصصات
-: المجمع النمط - ب

 وھو واحده إدارة تحت الزراعیة التخصصات شتى الزراعى اإلرشاد یضم حیث
 أمثلة ومن والوقت المجھود فیھ یضیع الذى السابق النظام عیوب یتالفى نظام
. الیابانى النظام ھذا تطبق التى الدول



-: الموحد النمط - ج
 ھذا ویمثل . المجتمع فى والعلمیة الھامة الزراعیة الفنیة األقسام كل تمثل حیث
. والفلبین كوریا بدول الزراعیة اإلرشادیة األنظمة بعض النمط
: الجید اإلرشادى التنظیم خصائص
 وتقسیم العمل أسلوب فى السابقة الزراعیة اإلرشادیة األنظمة إختالف ورغم

 الزراعى اإلرشاد مجال فى جیدة خدمة تقدیم إلى تسعى جمیعًا أنھا إال األھداف
 لبناء الجید التخطیط بإستخدام األنظمة ھذه على اإلشراف إدارة على معتمدة
 كل على الحقلى اإلرشادى العمل بأعباء القیام على قادر زراعى إرشادى تنظیم

 الذى مؤلفھم فى "وسالمة عساف" یحدد الصدد ھذا وفى التنظیمیة مستویاتھ
 ومن ، الجید التنظیم فى توفرھا ینبغى خصائص والتنظیم اإلدارة أصول یتناول

-: الخصائص ھذه أھم



 -:وحدة وتسلل القیادة - ١         
 من غیره دون معھ یتعامل- فقط  واحد لرئیس المرؤس خضوع فى وتتلخص
 القیادة وحدة أن أى. رئیس من ألكثر الفرد إستجابة لصعوبة وذلك الرؤساء
 تقاریره إلیة ویرفع أمامھ مسئوًال یعد واحد رئیس من األوامر الفرد تلقى معناھا
  كما ، التنظیم داخل واضحة للسلطة خطوط حفظ المبدأ ھذا ویتیح عملھ ونتائج
 تسلسل بھذا ونعنى والمرؤسین الرؤساء بین واضحة قویة إتصاالت خطوط یتیح

 وظیفى لتسلل التنظیم أفراد یخضع أن السابق المبدأ على المؤسس -  القیادة
 وتدفق إنسیاب بسھولھ یسمح مما والمرؤسین الرؤساء بین العالقة یوضح
. أدناھا إلى اإلداریة المستویات أعلى من األوامر



  - :تجنب اإلزدواج  -٢         
 ضیاع لعدم متعددین أشخاص بواسطة العمل نفس آداء تكرار تجنب بھ ویقصد
 عن ذلك یتم ما وعادًة. للمسئولیات الدقیق التحدید وبغرض طائل بدون الجھد
 تبعًا العدد ھذا یختلف ما وغالبا واحد قسم فى المتشابھھ الوظائف تجمیع طریق

 ویعد بھ یختص ممیز عمل بأداء داخلھ فى المطلوب والجھد العمل ونوع لطبیعتھ
.عنھ مسئوًال



-:النطاق المناسب لإلشراف -٣       
 أن لھ یمكن واحد رئیس إشراف تحت العاملین من مناسب عدد یخضع بأن وذلك
  ونوع لطبیعة تبعًا العدد ھذا یختلف ما وعادة .لھ آدائھم على ویشرف عملھم یتابع
 فقد. اإلشراف إلختالف تبعًا العدد ھذا یختلف ما وغالبا ، المطلوب والجھد العمل
 یتراوح الحالة ھذه وفى وعقلیًا ذھنیًا فعًال اإلشراف خالل المطلوب العمل یكون
 فى ثمانیھ إلى یرتفع أن یمكن العدد أن حین فى أفراد ٤-٣ بین اإلشراف نطاق
.والتقلیدیة بالرئاسة یتمیز والذى الیومى الروتینى العمل حالة



 -:تكافؤ السلطة مع المسئولیة  - ٤         
 أن ذلك . عملھ مھام إداء من تمكنھ التى السلطة شخص كل لدى یكون بأن وذلك

  للمخاطر الرئیس ھذا یعرض العمل ألداء الالزمة السلطات من ما رئیس حرمان
 قد التى أو الطارئة المواقف فى التصرف على قدرتھ وعدم سلطاتھ وإھتزاز
 لسلطات آخرین أفراد إعطاء فإن ذلك من العكس وعلى .خاصة قرارات تستدعى

 إلى األفراد بعض ویدفع والسلطات المسئولیات تحدید مبدأ یھدد لھا لزوم ال
 عدم حالة فى المؤسسة أو المنظمة یجعل ببساطة أنھ سلطاتھم إستخدام إساءة
.قیادى توازن



- :المرونة والبساطة -٥

 المؤسسة تعیق وربما واضحًا عمًال تؤدى التى األقسام أو األجھزة بإستبعاد وذلك
 .داع دون العاملین عدد تضخم على عالوة لمھامھا والفعال السریع اآلداء عن

 قد التى الطارئة للظروف تبعًا التعدیل على التنظیم بقدرة أیضًا المرونھ وترتبط
 سریان تكفل ومحددة واضحة شبكة وجود فتعنى التنظیم بساطة أما .یصادفھا

.وبالعكس مستویاتھ أدنى إلى التنظیم مستویات من المعلومات



عرض لبعض األنظمة اإلرشادیة الزراعیةعرض لبعض األنظمة اإلرشادیة الزراعیة
فى مصر وبعض دول العالمفى مصر وبعض دول العالم

 لنماذج كمثال الزراعیة اإلرشادیة األنظمة من كبیرة أعداد تناول لصعوبة نظرًا
-: اإلرشادیة النظم بمقتضاه قسمت والذى عرضھ تم الذى للتقسیم وفقًا مختلفة

 الوالیات فى الزراعى اإلرشادى مثالھا وسنأخذ : التعاونیة اإلرشادیة النظم•
. األمریكیة المتحدة

 فى الزراعى اإلرشادى النظام مثالھا وسنأخذ : الحكومیة أإلرشادیة النظم•
. العربیة مصر جمھوریة



:النظم التنمویة المجتمعیة -
 عرض نتناول أن وقبل البدایة فى.بالھند المجتمعى التنموى النظام مثالھا وسنأخذ    

 والتى اآلتیة النقاط نتناول أن سنحاول المختارة الزراعیة اإلرشادیة األنظمة ھذه
 فیھ تؤدى الذى المختلف والمناخ التمایز على الضوء تلقى أن یمكن أنھا نعتقد

 اإلرشادى العمل كفاءة على ینعكس مما وظیفتھا اإلرشادیة النظم النظم مختلف
. بھا



-:أھم ما یمیز تنظیم إرشادى عن آخر
:مركزیة أو محلیة التنظیم ) ١(

 فیقوم الالمركزیة من كبیر بقدر الزراعیة اإلرشادیة األنظمة بعض تسمح حیث
 األمریكى الزراعى اإلرشادى التنظیم فى األعلى المستوى أو الفیدرالى المستوى

 یسمح حین فى الالزم المادى الدعم وتوفیر العامة السیاسات تحدید بوظیفة مثًال
 رسالتھا بتحقیق لھا یسمح اإلرشادى للعمل خاص بتشكیل الوالیات من والیة لكل
 النظم على المركزیة النظرة تسیطر ما وعادًة .بھا المالئمة الظروف وفق

 یناسب منطقى أمر وھو الزراعى باإلرشاد العھد الحدیثة البلدان فى اإلرشادیة
.العمل لھذا تخصص التى واإلمكانیات الموارد قلة



:إندماج أو إستقالل أنظمة المعلومات واإلرشاد الزراعى والبحث ) ٢(

 الزراعیة المعلومات ھیئات تنظم الھولندى النظام مثل معینة إرشادیة أنظمة ففى
 أنظمة تستقل حین فى ، موحد إشراف تحت العلمى والبحث الزراعى واإلرشاد
 یقوم والذى الزراعیة المعلومات أنظمة عنھا وتغیب مصر فى الزراعیة البحوث

متواضع زراعى إعالم أو صحفى نشر فى متفرقة جھود على



:شمولیة األنظمة اإلرشادیة ، وذلك من حیث ) ٣(
 -شباب -رجال (مد الخدمات اإلرشادیة إلى قطاعات السكان الریفیین جمیعًا أ-

) :نساء
 والوالیات الغربیة أوربا بلدان فى اإلرشادیة األنشطة معظم تحققھ ما وھو     

 البلدان معظم فى اإلرشادیة األنشطة معظم اآلن حتى بھ یھتم ال حین فى المتحدة
 مع التعامل على الزراعیة اإلرشادیة الخدمة تقتصر حیث مصر ومنھا العربیة
 فى .الزراع كبار مع العمل فى اإلرشادیة الزراعیة الخدمة تتركز قد بل الزراع
 الشبابى القطاع مع العمل تتناول وزن ذات برامج أى ھناك لیس الوقت نفس
  .المستقبل زراع یمثل الذى



:قصر الخدمة اإلرشادیة على األنشطة اإلنتاجیة الرئیسیة  - ب

 
 فى وزن لھا التى بالمحاصیل اإلھتمام یعنى اإلرشادى العمل مازال مصر ففى    

 بعید حد إلى یمھل حین فى ، والذرة والقمح كالقطن المصریة الزراعیة السیاسة
 وإدارة البستانیة الحاصالت - الریفى التصنیع -  الزراعى كالتسویق أنشطھ

 إلى اإلرشادیة البرامج نطاق مد ھو الزراعى العمل فى األصل أن رغم المزارع
. العدیدة وأنشطتھ تخصصاتھ بكافة الزراعى العمل مجاالت كل



: إسھام منظمات وإتحادات الزراع) ٤(

 إتحادات على اإلرشادى العمل عبء یقع الدانیمارك فى اإلرشادى النظام ففى
 اإلرشادى بالتوجیھ العاملین وإختیار تعیین حریة اإلتحادات لھذه ویترك الزراع

 اإلشراف جانب إلى الحقیقیة العمل حاجة حسب وذلك وفنیین أخصائیین من
 اإلرشاد مستویات كافة فى الزراع ویمثل . اإلرشادیة األنشطة على الكامل

 ال ذلك فإن النامیة الدول بلدان معظم فى أما .الغربیة أوروبا بلدان فى الزراعى
 بصورة وجودھا عدم أو أصًال اإلتحادات ھذه لغیاب وذلك صوریًا إال یتحقق
. مؤثرة



:نوعیة السلطات الموجھھ للعمل اإلرشادى ) ٥(

 وتنفیذًا تمویًال الكاملة التبعیة لھا والحكومة بحتھ حكومیة السلطات تكون فقد
  األنظمة بعض وفى .فقط إشرافیة سلطة الحكومة سلطة تكون وقد وإشرافًا

 العمل عن المسئول وھو الحاكم الحزب أو الرئیسى الحزب تكون قد اإلرشادیة
. األلمانى الزراعى اإلرشادى النظام فى موجود ھو مثلما الزراعى اإلرشادى



 یسمح ال بما ومتداخلھ مندمجة تكون أو ومحددة واضحة السلطة تكون وقد ھذا    
 التنفیذیة الزراعیة األنشطة باقى عن وإستقاللھا اإلرشادیة األنشطة بإستقالل

 العمل على المشرفة الجھات تختلط حیث مثًال السودانى النظام فى یحدث مثلما
 كان وما ، إداریة وأخرى فنیة جھات اإلشراف فیتقاسم الزراعى اإلرشادى

  وتنفیذى إرشادى عمل من بأكثر مصر فى الزراعى المشرف تكلیف من یحدث
.مشرفة زراعیة جھة من ألكثر بتنفیذ یقوم الذى العمل وتبعیة



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیة: أوًال 
 التعاونیة للنظم مثًال األمریكیة المتحدة بالوالیات الزراعى اإلرشادى النظام یعد

  الزراعیة اإلرشادیة
  جامعتھا خالل من الوالیة مع القومى المستوى على الزراعة وزارة فیھ تشترك الذى

 المحلیة المؤسسات طریق عن الریفیین والسكان
- : ثالثة مستویات خالل من النظام ھذا یعمل

  القومى المستوى
الوالیة مستوى
 اإلقلیم مستوى



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:المستوى القومى 
 من جمیع یعاونھ مسئول مدیر الزراعة بوزارة القومى الزراعى اإلرشاد ھیئة یرأس

 واإلداریین األخصائیین
  الزراعة وزیر أمام القومى الزراعى اإلرشادى العمل عن المسئول وھو
- : ھى الھیئة ھذه مھام أھم

 الزراعة وزیر أمام القومى اإلرشادى العمل بمشكالت الخاصة التقاریر إعداد
. بالوالیات اإلتصال خالل من المختلفة وبرامجھ

. الوالیات مستوى على الزراعیة اإلرشادیة لألنشطة الكافى المالى الدعم توفیر
  المستویـــــــــــــات كافة على اإلرشادیة األنشطة تحققھ الذى التقدم مدى تقییم



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:مستوى الوالیة 
یختلف النظام اإلرشادى الزراعى من والیة ألخرى 

لكل والیة تنظیم ممیز فقد یكون عمید كلیة الزراعة ھو نفسھ مدیر اإلرشاد الزراعى 
.بالوالیة ، أو أن یكون مدیر اإلرشاد الزراعى بالوالیة مسئوًال أمامھ  

یدیر العمل اإلرشادى بالوالیة ھیئة اإلرشاد الزراعى للوالیة ویرأسھا مدیر بكلیة 
.الزراعة أو مسئول آخر یكون مسئوًال أمام عمید الكلیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یقوم بالعمل على ھذا المستوى مجموعة من المتخصصین والفنیین فى مختلف 
التخصصات اإلرشادیة الزراعیة 

إلى جانب قادة للمرشدین الزراعیین وقادة للمرشدات المنزلیات وقادة لألخصائیین 
الفنیین

-:إلى جانب قادة لمرشدى الفتیة والفتیات وھؤالء مسئولون عن  
تحدید السیاسات اإلرشادیة والبرامج الالزمة لتحقیق األھداف اإلرشادیة 

.مراقبة تنفیذھا على مستوى المراكز



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

تدبیر الموارد المالیة الالزمة 
اإلھتمام بتوفیر اإلخصائیین وتدریبھم على مستوى المراكز 

توفیر المعارف والمعلومات الالزمة وإیضاحھا للمرشدین الزراعیین بالمراكز  
.   أوًال بأول فى مختلف التخصصات

.تقییم األنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى الوالیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

تحدید السیاسات اإلرشادیة والبرامج الالزمة لتحقیق األھداف اإلرشادیة ومراقبة 
.تنفیذھا على مستوى المراكز

تدبیر الموارد المالیة الالزمة ، واإلھتمام بتوفیر اإلخصائیین وتدریبھم على مستوى 
المراكز وتوفیر المعارف والمعلومات الالزمة وإیضاحھا للمرشدین الزراعیین 

.   بالمراكز أوًال بأول فى مختلف التخصصات
.تقییم األنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى الوالیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:  مستوى اإلقلیم 
أقسام  ٣عادة ما یوجد على ھذا المستوى 

)الفتیة والفتیات قسم نوادى -قسم زراعى  -قسم منزلى (
یرأس كل قسم منھم مرشد زراعى أو مرشدة زراعیة 

قد یدعم ھؤالء المرشدین بمساعدین لھم إلى جانب عدد مناسب من الموظفین للقیام 
بالوظائف والمھام اإلداریة والكتابیة



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

تشكل فى كل قسم مجالس إستشاریة إرشادیة تتم باإلنتخاب بین المتقدمین من الزراع 
الذى یمثل فیھا الزراع والسكان (یقوم المرشدین بالتعاون مع المجالس اإلستشاریة 

برسم وتخطیط وتنفیذ البرامج المتصلة بإحتیاجات كل منطقة ) الریفیین
من العرض السابق للتنظیم اإلرشادى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

 ھذه تمیز التى الخصائص أھم نعدد أن یمكن إیضاحھ تم الذى التنظیمى الشكل من
- :وھى النظام

 الزراعة وزارة بین والتنسیق التعاون فیھ یتم الذى الممیز التعاونى الطابع
  )الزراعة كلیة( والجامعات

 التمویل فى الریفیین والسكان الوالیة وحكومة الفدرالیة الحكومة خالل من ذلك
.الزراعیة اإلرشادیة البرامج تنفیذ على واإلشراف

 من )ریفى شباب-بیوت ربات-زراع( الریفیین السكان قطاعات كافة مع العمل
.والمراكز الوالیة مستوى على فئة بكل خاصة أقسام خالل



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یعمل الجھاز اإلرشادى الزراعى فى ھذا النظام خالل إتجاھیین رئیسیین
اإلتجاه األول

یتمثل فى نقل مشكالت العمل الزراعى عن طریق األخصائیین إلى الكلیات 
ومراكز البحث العلمى لدراستھا وإیجاد الحلول العلمیة المناسبة لھا

بنقل نتائج ھذه األبحاث وتبسیطھا ونشرھا وسط  اإلتجاه اآلخرثم العمل فى 
الزراع

.عن طریق األخصائیین والمرشدین الزراعیین 
اإلعتماد على أعداد كافیة وجیدة التدریب 



المدير 

اإلرشاد الزراعى بالوالية

جامعة كورنيل  وزارة الزراعة

قائد مرشدو أندية 
الشباب

قائد اإلخصائين 
اإلرشاديين

قائدة مرشدات 
اإلقتصاد المنزلى

قائد المرشدين 
الزراعيين

مرشدو أندية  
الشباب بالمركز

مرشدات  
اإلقتصاد المنزلى 

بالمركز 

المرشدون  
الزراعيون بالمركز

قسم النوادى 
الريفية

القسم المنزلى القسم الزراعى

مجلس المديرين باإلقليم

القادة
المحليون

قادة 
الوحدات

رئيس المنطقة 
المحلية

األسر الريفية

بوالیة نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة شكل یوضح البنیان التنظیمى لجھاز اإلرشاد الزراعى



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    :التنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى: ً ثانیا
یعد النظام اإلرشادى الزراعى بجمھوریة مصر العربیة مثاال للنظم اإلرشادیة 

الزراعیة  الحكومیة 
الذى تقوم فیھ وزارة الزراعة باإلشراف على وإدارة وتنفیذ أنشطة اإلرشاد الزراعى 

.بالدولھ 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:تطور التنظیم اإلرشادى الزراعى فى جمھوریة مصر العربیة 
مرت الخدمة اإلرشادیة الزراعیة فى مصر منذ نشأتھا بعدة تحوالت جوھریة 

یمكن تتبعھا عبر ما یزید على قرن من الزمان 
:خالل ھذا التتبع یمكن تمییز المراحل المحددة التالیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  :م ١٩٤٤مرحلة ما قبل عام : أوال 
فیھا كان التنظیم اإلرشادى فى معظمة تنظیما أھلیا

حیث كانت ھناك عدة تنظیمات أھلیة تتولى القیام بالعمل اإلرشادى الزراعى 
مثل الجمعیة الزراعیة المصریة والتعاونیات الزراعیة 

.إلى جانب ذلك كانت بعض المؤسسات التجاریة تقوم بمھام إرشادیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

األعداد من األخصائین الفنیین فى مختلف التخصصات إلى جانب أعداد كافیة 
من المساعدین الفنیین واإلداریین الذین یمكن اإلعتماد علیھم فى أعداد كافیة 

.من المساعدین الفنیین واإلداریین بكفاءة عالیة
إستقالل العمل اإلرشادى على مستوى الوالیة 

إختیاره لنوع التنظیم الخاص لھ یعطیة قدر من المرونھ فى الحركة 
إختیار برامجھ اإلرشادیة وفق حاجات السكان الریفیین والزراع ومشكالتھم  

.الخاصة بكل منطقة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:م ١٩٥٣م إلى عام ١٩٤٤المرحلة من عام : ثانیا 
فیھا ظھر التنظیم اإلرشادى الزراعى الحكومى تطبیقا لقانون اإلصالح 

:الزراعى القروى الذى نص على 
.إنشاء مجموعات زراعیة لكل دائرة ریفیة مساحتھا خمسھ عشر ألف فدان 

تكوین مجلس زراعى بكل مجموعة زراعیة یھتم بنشر إرشادات وزارة 
.الزراعة ومعاونتھا فى مكافحة اآلفات 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یتضح من ذلك أن المھام اإلرشادیة الزراعیة ھنا محدودة إلى درجة كبیرة 
.كانت تسند إلى العاملین فى وزارة الزراعة بجوار مھامھم األخرى 

على ذلك لم یكن ھناك فصل واضح بین التنظیم اإلرشادى الزراعى وغیره من 
.تنظیمات وزارة الزراعة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

: ١٩٥٨إلى عام ١٩٥٣المرحلة من عام : ثالثا 
وفیھا ظھر التنظیم اإلرشادى المستقل فى ھیكلھ ووظائفھ عن بقیة أقسام وزارة 
الزراعة ، وبدأ بإنشاء تنظیم إرشادى زراعى مستقل فى وزارة الزراعة بإسم 
قسم اإلرشاد الزراعـى التابع لمصلحـة الثقافة الزراعیة ، ویتكون قسم اإلرشاد 

فرع البرامج ، وفرع التدریب ، وفرع الخدمات : فروع ھى  الزراعى من أربعھ
.التعاونیة ، وفرع المنظمات الریفیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    :م ١٩٦٢إلى ١٩٥٨المرحلة من عام : رابعا 
بدأت بتطویر الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى الزراعى لیصبح مراقبة لإلرشاد 

الزراعى 
مع نقل تبعیتھ من مصلحة الثقافة الزراعیة إلى اإلدارة العامة للخدمات اإلقلیمیة 

.ھو ما یعد إشارة واضحة إلى الطبیعة اإلقلیمیة والمحلیة للعمل اإلرشادى الزراعى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:قد تعدلت الفروع التنظیمیة لإلرشاد الزراعى لتصبح ثالثة أقسام ھى 
.قسم البرامج والخدمات 
.قسم الوسائل التعلیمیة 

.قسم الوحدات الزراعیة والحقول النموذجیة 
ویعد أھم تطور تنظیمى شھدتھ ھذه المرحلة ھو تحدید شكل ممیز للتنظیم اإلرشادى 

الزراعى على مستوى المحافظات والمراكز 
حیث تقرر أن یكون ھناك مفتش لإلرشاد الزراعى على مستوى المحافظة 

.یعاونھ مھندسون زراعیون على مستوى المركز بالوحدة الزراعیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:م ١٩٦٤إلى ١٩٦٣المرحلة : خامسا 
فیھا تم ضم اإلرشاد الزراعى إلى التدریب فیما سمى باإلدارة العامة لإلرشاد 

الزراعى والتدریب 
:مع تقسیم مراقبة اإلرشاد الزراعى إلى ثالثة أقسام ھى 

.قسم البرامج 
.قسم الوحدات الزراعیة

.قسم الوسائل اإلرشادیة والبحوث 
لعل أھم تطور فى ھذه المرحلة یتمثل فى اإلعتراف بأھمیة البحوث الزراعیة فى 

.العمل اإلرشادى الزراعى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:م ١٩٦٨إلى ١٩٦٤المرحلة من : سادسا 
فیھا أعید فصل اإلرشاد الزراعى عن التدریب 

تم تطویر الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى لیصبح اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى 
.تحولت األقسام التابعة لھا إلى مراقبات 

كما عدل الوضع التنظیمى لإلرشاد الزراعى على مستوى المحافظة والمركز 
لیضم مفتش إرشادى یعاونھ وكالء على مستوى المحافظة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

.  أما على مستوى المركز فیوجد وكیل إرشاد زراعى 
تضمن التنظیم أیضا ألول مرة تحدید إختصاصات واضحة لكل وظیفة إرشادیة على 

.مستوى المحافظة وعلى مستوى المركز 
ولعل الوظائف اإلرشادیة تحدید إختصاصاتھا على مستوى المحافظة والمركز 

یعد من أھم التطورات التى أدخلت على التنظیم اإلرشادى الزراعى فى ھذه المرحلة 
.



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:م ١٩٧٦إلى عام ١٩٦٨المرحلة من عام : سابعا 
فیھا أعید تنظیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى مع عدم وجود تعدیل تنظیمى 

جوھرى علیھا
إال أن أھم تطور فى ھذه المرحلة ھو إنشاء مجلس أعلى لإلرشاد الزراعى 

یضم ممثلین لكلیات الزراعة بالجامعة والمعاھد الزراعیة وأقسام البحوث التابعة 
.  لوزارة الزراعة باإلضافة الى ممثلین للھیئات التعاونیة والزراعیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

ھذا التطور یعبر عن إدراك سلیم لطبیعة العمل اإلرشادى بإعتباره حلقة وصل بین 
مصادر المعلومات والتقنیة الزراعیة 

) الكلیات والمعاھد وأقسام البحوث(
وبین مستخدمى المعلومات والتقنیة 

) .الزراع والمنظمات التعاونیة لھم(



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:م ١٩٧٩الى عام ١٩٧٦المرحلة من عام : ثامنا 
فیھا تركز التعدیل على المستویات الفرعیة للتنظیم  اإلرشادى الزراعى 

شمل ذلك وجود مدیر مساعد لشئون اإلرشاد الزراعى على مستوى المحافظة یعاونھ 
. مفتش إرشاد لكل مركزین 

أما على مستوى المركز فیوجد مفتش إرشاد یتبعھ عدد من وكالء قطاعات اإلرشاد 
.الزراعى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

تركز ھدف ھذا التعدیل فى إعطاء دعم حقیقى للعمل اإلرشادى الزراعى وتنظیم 
الموارد البشریة فى مواقع العمل اإلرشادى الفعلى

ذلك بوصول التنظیم اإلرشادى الزراعى ألول مره الى مستوى القریة
ذلك بالتأكید على ضرورة تخصیص مرشد زراعى بكل قریة یتولى القیام بالمھام 

.اإلرشادیة الزراعیة دون غیرھا من المھام 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

: م١٩٨٣ عام الى م١٩٧٩ عام من المرحلة : تاسعا
  الزراعة وزارة فى القمة مستوى على اإلرشادى بالتنظیم اإلھتمام عاد فیھا

: ھى أمور ثالثة فى الزراعى لإلرشاد العامة اإلدارة إختصاصات تحددت
. المختلفة المجاالت فى اإلرشادیة والبرامج الخطط تطویر
 المجاالت فى الكفاءة من حد أقصى الى للوصول الھادفھ البرامج تخطیط

.المتعددة
. إشبـــــــــــــــاع كمراكز الزراعیة الوحدات رسالة تطویر



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:فى ضوء ذلك أعید تقسیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى لتشمل ستھ مراقبات ھى 
مراقبة النھوض بالمحاصیل الزراعیة مقسمة إلى أقسام للمحاصیل الحقلیة 

.والبستانیة والحقول اإلرشادیة 
.مراقبة اإلرشاد الحیوانى مقسمة الى أقسام لإلرشاد الحیوانى والداجنى 

مراقبة التنمیة الریفیة مقسمة إلى أقسام لإلقتصاد المنزلى وتنمیة الدخل الریفى 
.والشباب الریفى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

.                 مراقبة الوسائل اإلرشادیة 
.مراقبة المیكنة والمشروعات المشتركة 

.  مراقبة البرامج اإلرشادیة 
لعل أھم ماتمیزت بھ ھذه المرحلة اإلھتمام بتحدید مجاالت رئیسیة للعمل اإلرشادى 

الزراعى 
إعادة ھیكلة اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى على أساس ھذه المجاالت لتوفیر قدر 

.مناسب من التخصص فى العمل 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

 :م ١٩٨٥م الى عام ١٩٨٣المرحلة من : عاشرا 
تمیزت ھذه المرحلھ بحدوث نقلة تنظیمیة نوعیة مؤداھا نقل تبعیة التنظیم اإلرشادى 
إلى مركز البحوث الزراعیة تحت إسم وكالة مركز البحوث الزراعیة لإلرشاد 

الزراعى 
:تضمن ذلك تقسیم تلك الوكالة الى ثالثة إدارات ھى 

إدارة اإلرشاد العام 
إدارة اإلرشاد التخصصى

.إدارة اإلرشاد البحثى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

كان القصد من ھذا التعدیل تحقیق أكبر قدر من الربط الوظیفى بین إنتاج التقنیة  
)  البحث الزراعى ممثال فى مركز البحوث الزراعیة( الزراعیة 

) .ممثال فى اإلرشاد الزراعى(نقل التقنیة الزراعیة 
.إال أنھ لم یكتب لھذا التنظیم أن یستمر طویال  



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

: م ١٩٩٢الى عام ١٩٨٥الفترة من عام : حادى عشر 
تم فیھا عودة تبعیة اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى الى وزارة الزراعة مباشرة  

.  مع عدم حدوث تعدیل  یذكر فى ھیكلھا التنظیمى 
 :م وحتى اآلن ١٩٩٢الفترة من عام : ثانى عشر 

تم فیھا رفع الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى بوزارة الزراعة الى قطاع اإلرشاد 
:  الزراعى الذى یضم ثالث إدارات عامھ ھى 

.اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة البحرى 
.اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة القبلــى 
.اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالقاھــــــــــرة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

إلى جانب ذلك تم إنشاء عدد من األجھزة اإلرشادیة المتخصصھ وفقا للدورة 
الزراعیة 

یختص كل منھا بنشاط من األنشطة اإلرشادیة المختلفة 
.تدریب العاملین بھ على العمل المتخصص الذى یقومون بھ 

الھدف من ذلك ھو اإلرتقاء بمستوى الخدمة اإلرشادیة الزراعیة المقدمة للزراع 
كما تضمن ھذا التنظیم تحدید توزیع العمل اإلرشادى الزراعى على مستوى القریة 

بین عدد من المرشدین الزراعیین
.  فدان  ٢٠٠یتولى كل منھم جزءا من مساحة القریة فى حدود  



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:ویتضح من العرض السابق عدة أمور لعل أبرزھا 
:عدم إستقرار التنظیم اإلرشادى الزراعى فى مصر 

م إلى التعدیل ١٩٩٢ -١٩٥٣فقد تعرض التنظیم فى خالل أربعین عاما من  
.عشر مرات متتالیة 

:اإلنتشار المستمر للتنظیم  اإلرشادى 
فقد إمتد التنظیم اإلرشادى الزراعى فى المراحل االولى إلى مستوى المركز ثم  

) .جزء من القریة(الى مستوى القریة وأخیرا الى مستوى الحوض 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:عدم وجود أساس ثابت لربط التنظیم اإلرشادى الزراعى بالبحث الزراعى 
فحین یتم إغفال ھذا الربط یتشكل مجلس أعلى لإلرشاد الزراعى یضم فى  

تشكیلھ ممثلین ألجھزة البحث وبذلك یصبح اإلرشاد الزراعى تحت مظلة 
.البحث الزراعى 

أن التنظیم اإلرشادى الزراعى فى أى مرحلة من مراحلھ لم ینطلق من نظرة شاملة 
وفھم كامل لطبیعة العمل اإلرشادى بقدر انطالقھ من رغبة حقیقیة فى توفیر  

خدمھ ارشادیة للزراع بأى شكل



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:التنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى الحالى 
یتضمن التنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى حالیا وجود تنظیم رئیسى وعدد من 

.التنظیمات الفرعیة 
فى الغالب یمیل البعض الى الحدیث عن التنظیم الرئیسى بإعتباره التنظیم اإلرشادى 

الزراعى المصرى



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

غیر أن ھذا المیل یغفل جزءا ھاما من التصور العام للتنظیم اإلرشادى الزراعى فى 
.جمھوریة مصر العربیة 

لذا فإن العرض التالى یشتمل على وصف للتنظیم اإلرشاد الزراعى الرئیسى أوال 
.ثم عرض للتنظیمات اإلرشادیة الزراعیة األخرى العاملة فى المجال 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:التنظیم اإلرشادى الزراعى الرئیسى 
:یتكون التنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى حالیا من خمسھ مستویات رئیسیة ھى 

  ) :القومى(المستوى المركزى 
.  یتمثل فى قطاع اإلرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واإلدارات التابعة لھا 

.مھمتھا الرئیسیة تخطیط األنشطة والبرامج اإلرشادیة والتنسیق بینھا 
.تضم عددا من اإلدارات العامة واألقسام التى یتوزع العمل علیھا 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:  المستوى اإلقلیمى 
:ھناك ثالث أقالیم جغرافیة رئیسیة ھى 

الوجة البحرى  
الوجة القبلى 

.  القاھرة 
توجد إدارة عامة لإلرشاد الزراعى لكل إقلیم تتولى تنسیق األنشطة اإلرشادیة فى 

.  ربوع اإلقلیم واإلشراف على المستویات التنظیمیة األولى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:تضم كل إدارة عامة أربعة إدارات ھى 
.                 إدارة المجالس الزراعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

.إدارة الوحدات الزراعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
.إدارة النھوض بالمحاصیل والمجتمعات الجدیدة 

.إدارة التنمیة الریفیة واإلنتاج الحیوانــــــــــــــــى 
إلى جانب ھذه اإلدارات یوجد بكل إدارة عامة أقسام للشئون المالیة واإلداریة 

.والسكرتاریة الفنیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

كما یوجد إثنى عشر قسما إرشادیا بكل إدارة عامة یتبع كل منھا إحدى اإلدارات 
المذكورة  

:ھذه األقسام ھى 
قسم الوحدات والحقول اإلرشادیة  

قسم مشروعات المجالس اإلستشاریة ومراجعتھا 
قسم إجتماعات المجالس اإلستشاریة

قسم النھوض بالمحاصیل 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

قسم الزراعات المحمیة 
قسم ترشید المیاه

قسم إرشاد المرأة الریفیة 
قسم إرشاد الشباب الریفى 

قسم الماشیة واألغنام 
قسم األعالف 

قسم الدواجن واألرانب 
.قسم اإلرشاد السمكى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  :مستوى المحافظة 
یوجد بكل مدیریة زراعیة على مستوى المحافظة إدارة لإلرشاد الزراعى تتبع 

اإلدارة العامة لإلرشاد التطبیقى باإلقلیم مباشرة 
یرأسھا مدیر اإلرشاد الزراعى بالمحافظة

.یعاونھ عدد من مفتشى اإلرشاد على مستوى المحافظة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  :مستوى المركز 
یتكون التنظیم اإلرشادى الزراعى على مستوى المركز من مفتش لإلرشاد الزراعى 

ینسق األعمال اإلرشادیة فى القرى التابعة للمركز 
یعاونھ عدد من وكالء اإلرشاد الزراعى 

.یتولى كل منھم تنسیق العمل فى قطاع محدد یتكون من عدد من القرى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  :مستوى القریة  
یتكون التنظیم اإلرشادى على مستوى القریة من عدد من المرشدین الزراعیین 

.یتعاونون معا فى أداء المھام اإلرشادیة بالقریة مع الزراع 
قد یتم تقسیم العمل بین المرشدین الزراعیین على مستوى القریة على أساس 

)إلخ...مرشد القطن ، مرشد األرز، ومرشد القمح، ومرشد الخضر( التخصص
بأن یخصص لكل منھم مساحة فدانیة معینة یشرف علیھا  الموقعأو على أساس 
إشرافا كامال

) .مرشد الحوض(یقوم بجمیع األعمال والمھام اإلرشادیة مع المزارعین بھا 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

اإلرشادیة الزراعیة المعاونةالتنظیمات
یمكن تمییز التنظیمات اإلرشادیة الزراعیة المعاونھ التالیة على ساحة العمل 

:اإلرشادى بجمھوریة مصر العربیة حالیا 
اإلرشاد البستانى 
اإلرشاد البیطرى 
اإلرشاد السمكى
اإلعالم الریفى 

اإلرشاد اإلروائى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

اإلرشاد البستانى
یتبع اإلدارة العامة للبساتین بوزارة الزراعة و 

:وتتولى ھذه اإلدارة القیام بالمھام اإلرشادیة التالیة 
توجیة زراع بساتین الفاكھة إلى أفضل الطرق إلنشاء بساتین الفاكھة وفقا آلخر 

.نتائج البحوث العلمیة 
إرشاد وتوجیة أصحاب المشاتل األھلیة إلى أفضل طرق إكثار مختلف أنواع 

الفاكھة 
.إلنتاج شتالت تتوافر بھا المواصفات الفنیة السلیمة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

اإلشراف على مشاتل الوحدات الحكومیة التى تنتج شتالت ألصحاب المشاتل 
األھلیة بالمحافظات

توجیة زراع الخضر إلى األنواع واألصناف التى تجود زراعتھا بمختلف 
.المناطق واألراضى 

توجیة زراع الخضر إلى التقنیات الزراعیة 
.التى تحقق لھم إنتاجیة عالیة لمختلف محاصیل الخضر 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

توجیة مزارعى الخضر والفاكھة إلى األصناف المرغوبة فى األسواق المحلیة 
والخارجیة 

.األسس الفنیة للجمع والتعبئة حسب مواصفات األسواق الخارجیة و
اإلشراف على توفیر بعض تقاوى األساس للخضر والعمل على توفیرھا 

.مصحوبة بالتوصیات الفنیة الكفیلة برفع إنتاجیتھا وجودة تداولھا
.  توصیة وإرشاد مربى نباتات الزینة إلكثار وإنتاج مختلف نباتات الزینة 

ویتبع اإلرشاد البستانى عدد من المرشدین
الذین یعملون على مستوى المراكز اإلداریة إال فى حاالت نادرة 

فیتوفر مرشدون على مستوى القریة فى المناطق ذات التركیز الخارجى لزراعة 
.البساتین 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:اإلرشاد البیطرى 
ویتبع الھیئة العامة للشئون البیطریة 

:یضم ثالثة إدارات عامة ھى 
اإلدارة العامة للبرامج اإلرشادیة البیطریة  

اإلدارة العامة للحمالت اإلرشادیة البیطریة 
.  اإلدارة العامة لإلتصاالت اإلعالمیة 

.  یتولى العمل بھا عدد من األطباء البیطریین الذین یقومون بالمھام اإلرشادیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:یتولى اإلرشاد البیطرى المھام التالیة 
.إرشاد المواطنین بنتائج األبحاث والمستحدثات العلمیة لحمایة الثروة الحیوانیة 
اإلشراف على أحداث الوسائل الطبیة البیطریة فى العالج والمقاومــــــــــــة 
نقل المشاكل الحیوانیة التطبیقیة المتعلقة بأمراض وعالجات الثروة الحیوانیة 

.إلى معاھد البحوث إلیجاد الحلول لھا 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

.توعیة الزراع بمظاھر اإلصابة باألمراض الحیوانیة وأسالیب عالجھـــا 
.اإلشراف على حمالت التلقیح الصناعى والرعایة البیطریــــــــــــــــــة 
.توعیة األطباء البیطریین والعاملین بالحقل التطبیقى لمداركة أى أخطاء 

متابعة تنفیذ خطط العمل والتأكد من التقید بالتوصیات وحل المشكالت التى 
.تعوق العمل 

.تخطیط حمالت اإلرشاد البیطرى واإلعالم عنھا 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:اإلرشاد السمكى 
وتقوم بھ اإلدارة العامة لإلرشاد السمكى التابعة للھیئة العامة للثروة السمكیة 

:  تتولى المھام الرئیسیة التالیة 
.وضع الخطة العامــــــــــــــــــــــــة لإلرشـــــــــــــاد السمكـــــــــــــى 

.اإلشراف على تنفیذ البرامج الفنیة الالزمة للنھوض باإلنتاج السمكى 
توعیة الزراع والمربین باألسس الصحیحة لتربیة السمك فى أقفاص عائمة بنھر 

.النیل أومزرعة كبیرة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

.توعیة الزراع والمربین باألسس الصحیحة لتربیة السمك فى أحواض 
توعیة الزراع والمربین بمصادر الحصول على زریعة جیدة لألسماك 

واألسالیب السلیمة لرعایتھا وتغذیتھا وتربیتھا للحصول على أفضل إنتاج 
.ممكن 

نقل مشكالت زراع ومربى األسماك بمختلف فئاتھم إلى المعاھد البحثیة إلیجاد  
.حلول لھا وتوصیل الحلول إلى الزراع 

ویصل المستوى التنظیمى لإلرشاد السمكى إلى مستوى المركز فى معظم المناطق 
.بإستثناء مناطق زراعة األرز فیصل إلى مستوى القریة



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:اإلعالم الریفى  
ھو جھاز إرشادى بھذا اإلسم تابع لوزارة الزراعة ویقوم بالمھام اإلرشادیة التالیة

تنظیم صلة وزارة الزراعة بالزراع عن طریق شرح السیاسة الزراعیة للدولة 
.من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 

تقدیم الخدمات اإلعالمیة الریفیة بغرض النھوض بالمستوى الثقافى ألھل  
.الریف وتشجیع إقامة أندیة اإلستماع والمشاھدة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

المساعدة فى محو األمیة الوظیفیة بین الفالحین وتمكینھم من الفھم الصحیح 
.لحساباتھم مع الجمعیات التعاونیة الزراعیة وبنوك القرى 

.تقدیم سلسلة كتب ثقافیة شھریة للزراع وأسرھم بإسم إخترنا للفالح 
.تشجیع تعلیم الزراع من خالل إستخدام أسلوب العرض المسرحى الریفى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:اإلرشاد اإلروائى 
ھو تنظیم إرشادى یتبع وزارة األشغال العامة والموارد المائیة 
:یسمى جھاز التوجیة المائى ، ویختص بالمھام اإلرشادیة التالیة 

توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بالمقننات المائیة المثلى لمختلف 
حاصالتھم الحقلیة والبستانیة فى مختلف المناطق ولمختلف أنواع األراضى 

توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بفترات الرى المناسبة فى المواسم 
.المختلفة ولمختلف الحاصالت وفى مختلف أنواع األراضى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بأھمیة عدم اإلسراف فى الرى مع عدم 
.تعطیش النباتات وأھمیة تطھیر الترع والمصارف 

توعیة الزراع فى المناطق الستصلحة حدیثا والمناطق شحیحة المیاه بأسالیب 
.الرى الحدیثة ومقنناتھا المائیة المناسبة 

.  نقل المشكالت اإلروائیة إلى مراكز ومعاھد البحوث للتوصل إلى حلول لھا 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یتضح من السرد المسبق للتنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى 
كذا من البنیان التنظیمى السابق أن ھذا التنظیم یحمل مالمح خاصة بھ

ھذه المالمح التى أشار إلیھا كثیر من المتخصصین والباحثین فى ھذا المجال یمكن 
:إیجازھا فى 

إتصاف العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر بالمركزیة 
المستوى القومى  مفوض فى رسم السیاسات الخاصة بالعمل اإلرشادى 

فى وضع وتخطیط البرامج التى ستنفذ على المستوى المحلى دون مشاركة 
.كبیرة من المستویات التالیة فى تخطیط ھذه السیاسة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

ضعف صلة الجامعات ممثلة فى كلیات الزراعة بالمرفق اإلرشادى الزراعى 
مما یضعف من قدرة ھذا المرفق على الحركة والنشاط 

وجود عدید من كلیات الزراعة فى   خاصة فى ظروف الحكم المحلى الذى أتاح
محافظات شتى كخالیا ملیئة بالحركة والنشاط العلمى واإلمكانیات المادیة 

والبشریة 
دون محاولة ما لربط ھذه  الكلیات بحركة التنمیة المجتمعیة بصفة عامة 

.وباإلرشاد الزراعى بصفة خاصة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یقتصر العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر على األنشطة اإلنتاجیة الرئیسیة
.  ال یمتد نشاطھ لیشمل كل جوانب الحیاة الریفیة 

كما أن العمل اإلرشادى الزراعى یشمل أنشطة موجھة للعمل مع بعض القیادات 
.الریفیة أو كبار الزراع 

قلة أعداد اإلخصائیین والفنیین فى المستویات المختلفة وعدم توفر المعدات 
.والتجھیزات الالزمة ألنشطة إرشادیة فعالة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

من المھم ھنا أیضا أن نسجل إتجاھات الدولة فى السنوات األخیرة لتوفیر مرشد 
. جمعیة  ٤٢٠٠زراعى فى كل جمعیة زراعیة من الجمعیات البالغ عددھا نحو 

تم توفیر ھذا المرشد فى أعداد كبیرة من القرى
ما زال األمل موجود فى تغطیة كل من القرى والجمعیات التعاونیة الزراعة 

بالجمھوریة بالمرشدین الزراعیین 
الذین یتولون مسئولیة العمل اإلرشادى الزراعى وحده بعیدا عن المسائل اإلداریة 

.والرقابیة األخرى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

یتأثر العمل اإلرشادى الزراعى على مستوى القریة بعدید من المشكالت  
إلى جانب وجود بعض المشكالت اإلخرى الخاصة بالظروف اإلقتصادیة 

واإلجتماعیة التى تعوق نجاح العمل التنموى المجتمعى فى الریف المصرى 
التى منھا نسبة األمیة العالیة 

صغر حجم المزارع 
إختالف وسائل اإلستغالل الزراعى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:ھذه المشكالت یمكن إیجازھا فى 
عدم تفرغ المشرف الزراعى للعمل اإلرشادى وإنشغالھ فى األنشطة الزراعیة 

.العدیـدة 
عدم وجود وعى إرشادى وإتجاھات إیجابیة تجاه العمل اإلرشادى بین جمھور  

.الزراع 
عدم وجـــــود قیـــــــادات ریفیـــــــــة تتـــــــولى مسئولیـــــــــــة العمل 

.اإلرشــــــادى 
) وسیلة مواصالت -دعم مادى  -إتصالیة إعالمیة (ضعف اإلمكانیات المادیة 

.للوصول بالخدمة اإلرشادیة للقرى 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:التنظیم المجتمعى بالھند : ثالثا 
یتمیز النظام اإلرشادى الزراعى بالھند یمیزة خاصة 

حیث یمثل النمط الثالث الذى سبق الحدیث عنة فى تصنیفات النظم اإلرشادیة 
.  الزراعیة

خدمات التنمیة  ھحیث یعتبر ھذا التنظیم عنصرا من عناصر تنظیم شامل نقدم فی
الریفیة االقتصادیة واالجتماعیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

من خالل تنظیم موحد یھدف للنھوض بالمجتمع الریفى الھندى نھضة شاملة فى 
.كافة المجاالت 

یعتمد التنظیم على مبدأ الجھود الذاتیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

السكان الریفیین للمشاركة فى األنشطة  عن طریق التعلیم ولھذا التنظیم خمس  ھتوجی
-:مستویات ھى 

  المستوى القومى
مستوى الوالیة

 مستوى المقاطعة
 مستوى اإلقلیم
مستوى القریة



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  المستوى القومى
عن طریق وزارة تنمیة المجتمع والزراعة

من خالل مجلس التنمیة القومى 
. یتم رسم السیاسات والبرامج وتوفیر اإلعتمادات المالیة وإجراء البحوث 

.كما یتولى ھذا المستوى تدریب األخصائیین والعاملین 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:مستوى الوالیة 
من خالل قسم التنمیة الریفیة على مستوى الوالیة

یقوم ھذا القسم بوظائف التخطیط والتنسیق
.  وتنفیذ البرامج وتقییم السیاسات واألنشطة اإلرشادیة على مستوى الوالیة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:مستوى المقاطعة 
سم التنمیة على مستوى المقاطعة قیتم العمل من خالل 

بھ أخصائیین یمثلون مختلف األنشطة والخدمات الزراعیة والصحیة 
تدریب العاملین إلى جانب قیامھ بكافة المھام اإلشرافیة والتنفیذیة على مستوى 

.المقاطعة 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:مستوى اإلقلیم 
بھ موظف لكل قطاع من قطاعات الخدمات

.یقوم مجلس اإلقلیم بتخطیط األنشطة واإلشراف على التنفیذ والتقییم



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

:مستوى القریة
یعمل بھ مرشد زراعى 

مرشدة إقتصاد منزلى
.مرشدین آخرین فى مجاالت الصحة والثقافة والتعلیم

یقوم مجلس القریة باإلشتراك مع القادة والسكان الریفیین بإختیار المشكالت  
وضع الخطوط وتنمیة القریة فى شتى النواحى بھدف رفع المستوى اإلقتصادى 

.واإلجتماعى للسكان الریفیین بالھند



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

ومن العرض السابق یتضح أن أھم سمات ھذا النوع من التنظیمات اإلرشادیة یمكن 
:  إیجازھا فى السمات الرئیسیة التالیة وھى 

یتعامل مع البرامج اإلرشادیة الزراعیة كجزء من كل متكامل لبرامج تنمیة 
.المجتمعات المحلیة الریفیة 

ال تنتمى وحدات ھذا النظام إلى وزارة الزراعة وال ترتبط بالجامعات والمراكز  
.البحثیة بل تنتمى لوزارة تنمیة المجتمع 



نماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

.تھتم أنشطتھا بدفع العمل الجماعى للمجتمع المحلى الصغیر 
تزداد أھمیة التدریب فى مثل ھذه البرامج على التعریف بعلم اإلجتماع وبعض  

.القدرات التكنولوجیة 
.  مدخلھ فى التعامل مع الناس ھو التعلیم لمعاونة الذات 



المستوى القومى                  وزارة تنمية المجتمع والزراعة

مستوى الوالية                            قسم التنمية الريفية

مستوى اإلقليم                            قسم التنمية
)موظف لكل قطاع(

القادة المحليون

وكالء التغيير المحليون

المستوى المحلى                            شباب نساء رجال

السكان الريفيون

مشكالت 
مجتمع 
محلى

مشكال
ت 
خدمية

مشكال
ت 
منزلية

مشكال
ت 
مزرع
ية

شكل یوضح البنیان التنظیمى لجھاز اإلرشاد الزراعى 
 وتنمیة المجتمع بالھند


