
أسس تصنیف التنظیمات اإلرشادیة الزراعیةأسس تصنیف التنظیمات اإلرشادیة الزراعیة

ھناك عدة تصنیفات حاولت أن تقسم األنظمة اإلرشادیة الزراعیة إلى ھناك عدة تصنیفات حاولت أن تقسم األنظمة اإلرشادیة الزراعیة إلى ••
مجموعات ، وفى ھذا الصدد یصنف التنظیم اإلرشادى الزراعى وفقا مجموعات ، وفى ھذا الصدد یصنف التنظیم اإلرشادى الزراعى وفقا 

::لثالث أسس رئیسیة ھى لثالث أسس رئیسیة ھى 
وفقا للتبعیةوفقا للتبعیة: : أوال أوال §§
وفقا لمصدر السلطةوفقا لمصدر السلطة: : ثانیا ثانیا §§
وفقا لنوع التنظیموفقا لنوع التنظیم: : ثالثا ثالثا §§
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::  وفقا للتبعیةوفقا للتبعیة••
..التنظیمات اإلرشادیة التى تتبع كلیات الزراعة بالجامعاتالتنظیمات اإلرشادیة التى تتبع كلیات الزراعة بالجامعات§§
..التنظیمات اإلرشـــــادیة التى تتبع وزارة الزراعـــــــــةالتنظیمات اإلرشـــــادیة التى تتبع وزارة الزراعـــــــــة§§
التنظیمات اإلرشادیة التى تتبع وزارات أخرى غیر وزارة التنظیمات اإلرشادیة التى تتبع وزارات أخرى غیر وزارة §§

..الزراعةالزراعة
..التنظیمات اإلرشادیة التى تتبع سلطة أعلى من الوزارةالتنظیمات اإلرشادیة التى تتبع سلطة أعلى من الوزارة§§
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    ::  وفقا لمصدر السلطةوفقا لمصدر السلطة••
تنظیمات إرشادیة زراعیة حكومیةتنظیمات إرشادیة زراعیة حكومیة§§
تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع منظمات جماھیریة أو شعبیةتنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع منظمات جماھیریة أو شعبیة§§
تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع الشركات الزراعیةتنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع الشركات الزراعیة§§
تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع الشركات الزراعیة ولكن یوجد تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع الشركات الزراعیة ولكن یوجد §§

جانب ذلك أیضا جھاز إرشادى حكومى أو شعبىجانب ذلك أیضا جھاز إرشادى حكومى أو شعبى
تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع المشروعات الزراعیة التنمویة تنظیمات إرشادیة زراعیة تتبع المشروعات الزراعیة التنمویة §§

الریفیةالریفیة
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::  وفقا لنوع التنظیموفقا لنوع التنظیم••
Unified TypeUnified Typeالتنظیم اإلرشادى الموحد التنظیم اإلرشادى الموحد   §§
حیث یوجد تنظیم إرشادى واحد فى الدولة یقوم بمختلف المھام واإلنشطة حیث یوجد تنظیم إرشادى واحد فى الدولة یقوم بمختلف المھام واإلنشطة §§

    اإلرشادیةاإلرشادیة
Consolidated TypeConsolidated Typeالتنظیم اإلرشادى المندمج أو المجمع التنظیم اإلرشادى المندمج أو المجمع §§

ÑÑ حیث یوجد تنظیم إرشادى رئیسى بالدولة یتبعھ غالبیة األنشطة حیث یوجد تنظیم إرشادى رئیسى بالدولة یتبعھ غالبیة األنشطة
اإلرشادیة الرئیسیة بالدولةاإلرشادیة الرئیسیة بالدولة

Divided TypeDivided Typeالتنظیم اإلرشادى المجزأ أو الموزع التنظیم اإلرشادى المجزأ أو الموزع §§
ÑÑ حیث یوزع النشاط اإلرشادى الزراعى بین عدة أقسام مختلفة لكل قسم حیث یوزع النشاط اإلرشادى الزراعى بین عدة أقسام مختلفة لكل قسم

..جھازه اإلرشادى المستقل جھازه اإلرشادى المستقل 
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وعموما تصنف التنظیمات اإلرشادیة الزراعیة إلى ثالث أنواع وعموما تصنف التنظیمات اإلرشادیة الزراعیة إلى ثالث أنواع ••
رئیسیةرئیسیة
Cooperative Extension SystemCooperative Extension Systemالتنظیم اإلرشادى التعاونى التنظیم اإلرشادى التعاونى §§
 Governmental Extension Governmental Extensionالتنظیم اإلرشادى الحكومى التنظیم اإلرشادى الحكومى §§

SystemSystem
Local Development SystemLocal Development Systemالتنظیم التنموى المحلى التنظیم التنموى المحلى §§



--::التعاونىالتعاونى  اإلرشادىاإلرشادى  التنظیمالتنظیم  --أأ
  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  معمع  ))الجامعاتالجامعات((  واآلكادیمیةواآلكادیمیة  العلمیةالعلمیة  الھیئاتالھیئات  وتترابطوتترابط  تتعاونتتعاون  حیثحیث

  ومنومن  النمطالنمط  وھذاوھذا  اإلرشادیةاإلرشادیة  األنشطةاألنشطة  وإدارةوإدارة  علىعلى  لإلشرافلإلشراف  المحلىالمحلى  الحكمالحكم  وأجھزةوأجھزة
  --وفرنساوفرنسا  ،،  وإنجلتراوإنجلترا  ،،  األمریكیةاألمریكیة  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  مثلمثل  بلدانبلدان  فىفى  منفذمنفذ  التنظیماتالتنظیمات
..  الغربیةالغربیة  وألمانیاوألمانیا

--::الحكومىالحكومى  اإلرشادىاإلرشادى  التنظیمالتنظیم  - - بب
  وزارةوزارة  بالدولةبالدولة  الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  أنشطةأنشطة  وتنفیذوتنفیذ  وإدارةوإدارة  ھىھى  باإلشرافباإلشراف  تقومتقوم  حیثحیث

    منمن  النمطالنمط  وھذهوھذه  بھابھا  األكادیمیةاألكادیمیة  بالھیئاتبالھیئات  صلةصلة  إلیجادإلیجاد  ماما  محاولةمحاولة  ودونودون  الزراعةالزراعة
    ومنھاومنھا  العربیةالعربیة  الدولالدول  منمن  وكثیروكثیر  النامیةالنامیة  الدولالدول  بلدانبلدان  منمن    كثیركثیر  فىفى  منتشرمنتشر  التنظیماتالتنظیمات

..  مصرمصر

--::المحلىالمحلى  التنموىالتنموى  التنظیمالتنظیم  - - جج
  والصحیةوالصحیة  الزراعیةالزراعیة  الخدماتالخدمات  منمن  عدیدعدیدالال  تقدیمتقدیمبب  تقومتقوم  ومؤسساتومؤسسات  ھیئاتھیئات  حیثحیث

  ھذاھذا  ویسودویسود  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الخدمةالخدمة  بینھابینھا  ومنومن  موحدموحد  إطارإطار  فىفى  واإلجتماعیةواإلجتماعیة
..  وإیرانوإیران  وباكستانوباكستان  الھندالھند  مثلمثل  العالمالعالم  دولدول  منمن  عددعدد  فىفى    التنظیماتالتنظیمات  منمن  النمطالنمط



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  اإلرشادیةاإلرشادیة  األنظمةاألنظمة  منمن  كبیركبیر  عددعدد  تناولتناول  لصعوبةلصعوبة  نظرانظرا••
  ھناھنا  سنكتفىسنكتفى  فإننافإننا  والتحلیلوالتحلیل  والشرحوالشرح  بالعرضبالعرض  الزراعیةالزراعیة
الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  األنظمةاألنظمة  لبعضلبعض  بعرضبعرض
..  النظم اإلرشادیة التعاونیــــةالنظم اإلرشادیة التعاونیــــة§§
..  ةةــــــالنظم اإلرشادیة الحكومیالنظم اإلرشادیة الحكومی§§
..  النظام التنمویة المجتمعیـــةالنظام التنمویة المجتمعیـــة§§
..النظم اإلرشادیة المشتركـــةالنظم اإلرشادیة المشتركـــة§§
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النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة : : أوالأوال••
    األمریكیةاألمریكیة

یعد النظام اإلرشادى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیة مثاال للنظم یعد النظام اإلرشادى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیة مثاال للنظم 
التعاونیة اإلرشادیة الزراعیة الذى تشترك فیھ وزارة الزراعةالتعاونیة اإلرشادیة الزراعیة الذى تشترك فیھ وزارة الزراعة

    المستوى القومىالمستوى القومى§§
أھم مھام ھذا المستوىأھم مھام ھذا المستوى

ÑÑإعداد التقاریر الخاصة بمشكالت العمل اإلرشادى القومىإعداد التقاریر الخاصة بمشكالت العمل اإلرشادى القومى    
ÑÑ توفیر الدعم المالى الكافى لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى توفیر الدعم المالى الكافى لألنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى

..الوالیات الوالیات 
ÑÑتقییم مدى التقدم الذى تحققھ األنشطة اإلرشادیة على كافة المستویــــاتتقییم مدى التقدم الذى تحققھ األنشطة اإلرشادیة على كافة المستویــــات
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النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة : أوال•
األمریكیة

مستوى الوالیةمستوى الوالیة§§
ÑÑ یدیر العمل اإلرشادى بالوالیة ھیئة اإلرشاد الزراعى للوالیة ویرأسھا یدیر العمل اإلرشادى بالوالیة ھیئة اإلرشاد الزراعى للوالیة ویرأسھا

..عمید كلیة الزراعة أو مسئول أخر یكون مسئوال أمام عمید الكلیة عمید كلیة الزراعة أو مسئول أخر یكون مسئوال أمام عمید الكلیة 
ÑÑ   وھؤالء مسئولون عن تحدید السیاسات اإلرشادیة والبرامج الالزمة وھؤالء مسئولون عن تحدید السیاسات اإلرشادیة والبرامج الالزمة

..لتحقیق األھداف اإلرشادیة ومراقبة تنفیذھا على مستوى المركز لتحقیق األھداف اإلرشادیة ومراقبة تنفیذھا على مستوى المركز 
ÑÑتدبیر الموارد المالیة الالزمةتدبیر الموارد المالیة الالزمة    
ÑÑ توفیر المعارف والمعلومات الالزمة وإیضاحھا للمرشدین الزراعین توفیر المعارف والمعلومات الالزمة وإیضاحھا للمرشدین الزراعین
ÑÑتقییم األنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى الوالیةتقییم األنشطة اإلرشادیة الزراعیة على مستوى الوالیة


