
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§§



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

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



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

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



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة
النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة : : أوالأوال••

األمریكیةاألمریكیة
    مستوى اإلقلیممستوى اإلقلیم§§

أقسام أقسام   ٣٣عادة ما یوجد على ھذا المستوى عادة ما یوجد على ھذا المستوى ••
))الفتیة والفتیاتالفتیة والفتیات  قسم نوادىقسم نوادى  --قسم زراعى قسم زراعى   --قسم منزلى قسم منزلى ((§§

یرأس كل قسم منھم مرشد زراعى أو مرشدة زراعیة یرأس كل قسم منھم مرشد زراعى أو مرشدة زراعیة ••
قد یدعم ھؤالء المرشدین بمساعدین لھم إلى جانب عدد مناسب من الموظفین قد یدعم ھؤالء المرشدین بمساعدین لھم إلى جانب عدد مناسب من الموظفین ••

للقیام بالوظائف والمھام اإلداریة والكتابیةللقیام بالوظائف والمھام اإلداریة والكتابیة

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

 برسم وتخطیط وتنفیذ البرامج المتصلة بإحتیاجات كل منطقة) والسكان الریفیین



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة
النظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیةالنظام اإلرشادى التعاونى الزراعى بالوالیات المتحدة األمریكیة: : أوالأوال••

أھم الخصائص التي  تمیز ھذا النظامأھم الخصائص التي  تمیز ھذا النظام§§

ÑÑبین وزارة الزراعة والجامعاتبین وزارة الزراعة والجامعات  الطابع التعاونىالطابع التعاونى  
ÑÑالعمل مع كافة قطاعات السكان الریفیینالعمل مع كافة قطاعات السكان الریفیین  
ÑÑالعمل في إتجاھینالعمل في إتجاھین
ÑÑ  اإلعتماد على أعداد كافیة وجیدة التدریب واإلعداد من إخصائین فنیین  اإلعتماد على أعداد كافیة وجیدة التدریب واإلعداد من إخصائین فنیین

فى مختلف التخصصاتفى مختلف التخصصات
ÑÑإستقالل العمل اإلرشادى على مستوى الوالیةإستقالل العمل اإلرشادى على مستوى الوالیة  



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 لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

النظام اإلرشادى الزراعى الحكومى بجمھوریة مصر العربیةالنظام اإلرشادى الزراعى الحكومى بجمھوریة مصر العربیة: : ثانیا ثانیا ••
یعد النظام اإلرشادى الزراعى بجمھوریة مصر العربیة مثاال للنظم یعد النظام اإلرشادى الزراعى بجمھوریة مصر العربیة مثاال للنظم §§

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

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

    جوھریة یمكن تتبعھا عبر ما یزید على قرن من الزمانجوھریة یمكن تتبعھا عبر ما یزید على قرن من الزمان



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    مم١٩٤٤١٩٤٤مرحلة ما قبل عام مرحلة ما قبل عام   ::أوال أوال ••
    كان التنظیم اإلرشادى فى معظمة تنظیما أھلیاكان التنظیم اإلرشادى فى معظمة تنظیما أھلیا§§
ھناك عدة تنظیمات أھلیة تتولى القیام بالعمل اإلرشادى الزراعى ھناك عدة تنظیمات أھلیة تتولى القیام بالعمل اإلرشادى الزراعى §§

    مثل الجمعیة الزراعیة المصریة والتعاونیات الزراعیةمثل الجمعیة الزراعیة المصریة والتعاونیات الزراعیة
ایضاایضا  كانت بعض المؤسسات التجاریة تقوم بمھام إرشادیةكانت بعض المؤسسات التجاریة تقوم بمھام إرشادیة§§



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    مم١٩٥٣١٩٥٣م إلى عام م إلى عام ١٩٤٤١٩٤٤المرحلة من عام المرحلة من عام   ::ثانیا ثانیا ••
وفیھا ظھر التنظیم اإلرشادى الزراعى الحكومى تطبیقا لقانون اإلصالح وفیھا ظھر التنظیم اإلرشادى الزراعى الحكومى تطبیقا لقانون اإلصالح 

  الذى نص علىالذى نص على  الزراعى القروىالزراعى القروى
..إنشاء مجموعات زراعیة لكل دائرة ریفیة مساحتھا خمسھ عشر ألف فدان إنشاء مجموعات زراعیة لكل دائرة ریفیة مساحتھا خمسھ عشر ألف فدان §§
تكوین مجلس زراعى بكل مجموعة زراعیة یھتم بنشر إرشادات وزارة تكوین مجلس زراعى بكل مجموعة زراعیة یھتم بنشر إرشادات وزارة §§

  ..الزراعة ومعاونتھا فى مكافحة اآلفاتالزراعة ومعاونتھا فى مكافحة اآلفات
مم١٩٥٨١٩٥٨إلى عام إلى عام ١٩٥٣١٩٥٣المرحلة من عام المرحلة من عام   ::ثالثا ثالثا ••

وفیھا ظھر التنظیم اإلرشادى المستقل فى ھیكلھ ووظائفھ عن بقیة أقسام وفیھا ظھر التنظیم اإلرشادى المستقل فى ھیكلھ ووظائفھ عن بقیة أقسام   §§
    وزارة الزراعةوزارة الزراعة

فرع البرامج ، وفرع فرع البرامج ، وفرع : : فروع ھى فروع ھى   ویتكون قسم اإلرشاد الزراعى من أربعھویتكون قسم اإلرشاد الزراعى من أربعھ§§
  التدریب ، وفرع الخدمات التعاونیة ، وفرع المنظمات الریفیةالتدریب ، وفرع الخدمات التعاونیة ، وفرع المنظمات الریفیة



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    مم١٩٦٢١٩٦٢إلى إلى ١٩٥٨١٩٥٨المرحلة من عام المرحلة من عام   ::رابعا رابعا ••
بدأت بتطویر الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى الزراعى لیصبح مراقبة بدأت بتطویر الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى الزراعى لیصبح مراقبة §§

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

وقد تعدلت الفروع التنظیمیة لإلرشاد الزراعى لتصبح ثالثة وقد تعدلت الفروع التنظیمیة لإلرشاد الزراعى لتصبح ثالثة   §§
أقسام ھىأقسام ھى

ÑÑقسم البرامج والخدماتقسم البرامج والخدمات    
ÑÑقسم الوسائل التعلیمیةقسم الوسائل التعلیمیة  
ÑÑقسم الوحدات الزراعیة والحقول النموذجیةقسم الوحدات الزراعیة والحقول النموذجیة    



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    مم١٩٦٤١٩٦٤إلى إلى ١٩٦٣١٩٦٣المرحلة المرحلة   ::خامسا خامسا ••
فیھا تم ضم اإلرشاد الزراعى إلى التدریب فیما سمى باإلدارة العامة لإلرشاد فیھا تم ضم اإلرشاد الزراعى إلى التدریب فیما سمى باإلدارة العامة لإلرشاد §§

الزراعى والتدریب ، مع تقسیم مراقبة اإلرشاد الزراعى إلى ثالثة أقسام ھى الزراعى والتدریب ، مع تقسیم مراقبة اإلرشاد الزراعى إلى ثالثة أقسام ھى 
..قسم الوحدات الزراعیةقسم الوحدات الزراعیة  - - ٢٢                  ..قسم البرامج قسم البرامج   --١١

..قسم الوسائل اإلرشادیة والبحوث قسم الوسائل اإلرشادیة والبحوث   --٣٣
    مم١٩٦٨١٩٦٨إلى إلى ١٩٦٤١٩٦٤المرحلة من المرحلة من   ::سادسا سادسا ••

فصل اإلرشاد الزراعى عن التدریب ، وتم تطویر الوضع اإلدارى للتنظیم  فصل اإلرشاد الزراعى عن التدریب ، وتم تطویر الوضع اإلدارى للتنظیم  §§
اإلرشادىاإلرشادى

عدل الوضع التنظیمى لإلرشاد الزراعى على مستوى المحافظة والمركزعدل الوضع التنظیمى لإلرشاد الزراعى على مستوى المحافظة والمركز§§



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

  مم١٩٧٦١٩٧٦إلى عام إلى عام ١٩٦٨١٩٦٨المرحلة من عام المرحلة من عام   ::سابعا سابعا ••
فیھا أعید تنظیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى مع عدم وجود تعدیل فیھا أعید تنظیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى مع عدم وجود تعدیل §§

تنظیمى جوھرى علیھاتنظیمى جوھرى علیھا
أھم تطور فى ھذه المرحلة ھو إنشاء مجلس أعلى لإلرشاد الزراعى یضم أھم تطور فى ھذه المرحلة ھو إنشاء مجلس أعلى لإلرشاد الزراعى یضم §§

ممثلین لكلیات الزراعة بالجامعة والمعاھد الزراعیةممثلین لكلیات الزراعة بالجامعة والمعاھد الزراعیة
    مم١٩٧٩١٩٧٩الى عام الى عام ١٩٧٦١٩٧٦المرحلة من عام المرحلة من عام   ::ثامنا ثامنا ••

    فیھا تركز التعدیل على المستویات الفرعیة للتنظیم  اإلرشادى الزراعىفیھا تركز التعدیل على المستویات الفرعیة للتنظیم  اإلرشادى الزراعى§§
وتركز ھدف ھذا التعدیل فى إعطاء دعم حقیقى للعمل اإلرشادى الزراعى وتركز ھدف ھذا التعدیل فى إعطاء دعم حقیقى للعمل اإلرشادى الزراعى §§

وتنظیم الموارد البشریة فى مواقع العمل اإلرشادى الفعلىوتنظیم الموارد البشریة فى مواقع العمل اإلرشادى الفعلى



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

    مم١٩٨٣١٩٨٣م الى عام م الى عام ١٩٧٩١٩٧٩المرحلة من عام المرحلة من عام   ::تاسعا تاسعا ••
فیھا عاد اإلھتمام بالتنظیم اإلرشادى على مستوى القمة فى وزارة الزراعة فیھا عاد اإلھتمام بالتنظیم اإلرشادى على مستوى القمة فى وزارة الزراعة §§

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

المتعددةالمتعددة
ÑÑتطویر رسالة الوحدات الزراعیة كمراكز إشبـــــــــــــــاعتطویر رسالة الوحدات الزراعیة كمراكز إشبـــــــــــــــاع    
وفى ضوء ذلك أعید تقسیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى لتشمل ستھ وفى ضوء ذلك أعید تقسیم اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى لتشمل ستھ §§

  مراقبات ھىمراقبات ھى
  مراقبة اإلرشاد الحیوانىمراقبة اإلرشاد الحیوانى--٢٢              مراقبة النھوض بالمحاصیل الزراعیةمراقبة النھوض بالمحاصیل الزراعیة  --١١
    مراقبة الوسائل اإلرشادیةمراقبة الوسائل اإلرشادیة- - ٤٤                                                مراقبة التنمیة الریفیةمراقبة التنمیة الریفیة  --٣٣
    مراقبة البرامج اإلرشادیةمراقبة البرامج اإلرشادیة  --٦٦        مراقبة المیكنة والمشروعات المشتركةمراقبة المیكنة والمشروعات المشتركة  --٥٥
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مم١٩٨٥١٩٨٥م الى عام م الى عام ١٩٨٣١٩٨٣المرحلة من المرحلة من   ::عاشرا عاشرا ••
تمیزت ھذه المرحلھ بحدوث نقلة تنظیمیة نوعیة مؤداھا نقل تبعیة التنظیم  تمیزت ھذه المرحلھ بحدوث نقلة تنظیمیة نوعیة مؤداھا نقل تبعیة التنظیم  §§

اإلرشادى إلى مركز البحوث الزراعیة تحت إسم وكالة مركز البحوث اإلرشادى إلى مركز البحوث الزراعیة تحت إسم وكالة مركز البحوث 
    الزراعیة لإلرشاد الزراعىالزراعیة لإلرشاد الزراعى

إدارة اإلرشاد العام ، إدارة اإلرشاد العام ، : : تضمن ذلك تقسیم تلك الوكالة الى ثالثة إدارات ھى تضمن ذلك تقسیم تلك الوكالة الى ثالثة إدارات ھى §§
..وإدارة اإلرشاد التخصصى ، وإدارة اإلرشاد البحثى وإدارة اإلرشاد التخصصى ، وإدارة اإلرشاد البحثى 

    مم١٩٩٢١٩٩٢الى عام الى عام ١٩٨٥١٩٨٥الفترة من عام الفترة من عام   ::حادى عشر حادى عشر ••
وتم فیھا عودة تبعیة اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى الى وزارة الزراعة وتم فیھا عودة تبعیة اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعى الى وزارة الزراعة §§

    مباشرةمباشرة
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م وحتى اآلنم وحتى اآلن١٩٩٢١٩٩٢الفترة من عام الفترة من عام   ::ثانى عشر ثانى عشر ••
تم فیھا رفع الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى بوزارة الزراعة تم فیھا رفع الوضع اإلدارى للتنظیم اإلرشادى بوزارة الزراعة §§

::الى قطاع اإلرشاد الزراعى الذى یضم ثالث إدارات عامھ ھىالى قطاع اإلرشاد الزراعى الذى یضم ثالث إدارات عامھ ھى
ÑÑ   اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة البحرى اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة البحرى..
ÑÑ اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة القبلــى اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالوجة القبلــى..
ÑÑ اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالقاھــــــــــرة اإلدارة العامھ لإلرشاد التطبیقى بالقاھــــــــــرة..
  ویتضح من العرض السابق عدة أمور لعل أبرزھاویتضح من العرض السابق عدة أمور لعل أبرزھا§§

ÑÑعدم إستقرار التنظیم اإلرشادى الزراعى فى مصرعدم إستقرار التنظیم اإلرشادى الزراعى فى مصر    
ÑÑاإلنتشار المستمر للتنظیم  اإلرشادىاإلنتشار المستمر للتنظیم  اإلرشادى  
ÑÑ عدم وجود أساس ثابت لربط التنظیم اإلرشادى الزراعى بالبحث عدم وجود أساس ثابت لربط التنظیم اإلرشادى الزراعى بالبحث

    الزراعىالزراعى
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  التنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى الحالىالتنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى الحالى§§
ÑÑالتنظیم اإلرشادى الزراعى الرئیسىالتنظیم اإلرشادى الزراعى الرئیسى

ØØ القومىالقومى((المستوى المركزى المستوى المركزى((  
ØØالمستوى اإلقلیمىالمستوى اإلقلیمى    
ØØمستوى المحافظةمستوى المحافظة  
ØØمستوى المركزمستوى المركز  
ØØ  مستوى القریةمستوى القریة  
ÑÑالتنظیمات  اإلرشادیة الزراعیة المعاونةالتنظیمات  اإلرشادیة الزراعیة المعاونة  
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    اإلرشاد البستانىاإلرشاد البستانى••
ویتبع اإلدارة العامة للبساتین بوزارة الزراعة ، وتتولى ھذه اإلدارة القیام  ویتبع اإلدارة العامة للبساتین بوزارة الزراعة ، وتتولى ھذه اإلدارة القیام  

::بالمھام اإلرشادیة التالیة بالمھام اإلرشادیة التالیة 
..توجیة زراع بساتین الفاكھة إلى أفضل الطرق إلنشاء بساتین الفاكھةتوجیة زراع بساتین الفاكھة إلى أفضل الطرق إلنشاء بساتین الفاكھة§§
إرشاد وتوجیة أصحاب المشاتل األھلیة إلى أفضل طرق إكثار أنواع الفاكھةإرشاد وتوجیة أصحاب المشاتل األھلیة إلى أفضل طرق إكثار أنواع الفاكھة§§
  اإلشراف على مشاتل الوحدات الحكومیة اإلشراف على مشاتل الوحدات الحكومیة §§
توجیة زراع الخضر إلى األنواع واألصناف التى تجود زراعتھا بمختلف توجیة زراع الخضر إلى األنواع واألصناف التى تجود زراعتھا بمختلف §§

المناطقالمناطق
    توجیة زراع الخضر إلى التقنیات الزراعیة التى تحقق لھم إنتاجیة عالیةتوجیة زراع الخضر إلى التقنیات الزراعیة التى تحقق لھم إنتاجیة عالیة§§
  توصیة وإرشاد مربى نباتات الزینة إلكثار وإنتاج مختلف نباتات الزینةتوصیة وإرشاد مربى نباتات الزینة إلكثار وإنتاج مختلف نباتات الزینة§§
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    اإلرشاد البیطرىاإلرشاد البیطرى••
ویضم ثالثة إدارات ویضم ثالثة إدارات   ویتبع الھیئة العامة للشئون البیطریةویتبع الھیئة العامة للشئون البیطریة

    عامة ھىعامة ھى
    اإلدارة العامة للبرامج اإلرشادیة البیطریةاإلدارة العامة للبرامج اإلرشادیة البیطریة§§
    اإلدارة العامة للحمالت اإلرشادیة البیطریةاإلدارة العامة للحمالت اإلرشادیة البیطریة§§
    اإلدارة العامة لإلتصاالت اإلعالمیةاإلدارة العامة لإلتصاالت اإلعالمیة§§
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  اإلرشاد السمكىاإلرشاد السمكى••
وتقوم بھ اإلدارة العامة لإلرشاد السمكى التابعة للھیئة العامة للثروة وتقوم بھ اإلدارة العامة لإلرشاد السمكى التابعة للھیئة العامة للثروة 

السمكیة ، وتتولى المھام الرئیسیة التالیةالسمكیة ، وتتولى المھام الرئیسیة التالیة
  وضع الخطة العامـــــــــــــــــة لإلرشاد السمكىوضع الخطة العامـــــــــــــــــة لإلرشاد السمكى§§
  اإلشراف على تنفیذ البرامج الفنیة الالزمة للنھوض باإلنتاج السمكىاإلشراف على تنفیذ البرامج الفنیة الالزمة للنھوض باإلنتاج السمكى§§
توعیة الزراع والمربین باألسس الصحیحة لتربیة السمك فى أقفاص عائمة توعیة الزراع والمربین باألسس الصحیحة لتربیة السمك فى أقفاص عائمة §§

  بنھر النیلبنھر النیل
  توعیة الزراع والمربین بمصادر الحصول على زریعة جیدة لألسماكتوعیة الزراع والمربین بمصادر الحصول على زریعة جیدة لألسماك§§
نقل مشكالت زراع ومربى األسماك بمختلف فئاتھم إلى المعاھد البحثیة  نقل مشكالت زراع ومربى األسماك بمختلف فئاتھم إلى المعاھد البحثیة  §§

    إلیجاد حلول لھا وتوصیل الحلول إلى الزراعإلیجاد حلول لھا وتوصیل الحلول إلى الزراع
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    اإلعالم الریفىاإلعالم الریفى••
وھو جھاز إرشادى بھذا اإلسم تابع لوزارة الزراعة ویقوم بالمھام وھو جھاز إرشادى بھذا اإلسم تابع لوزارة الزراعة ویقوم بالمھام 

اإلرشادیة التالیةاإلرشادیة التالیة
    من خالل وسائل اإلعالم المختلفةمن خالل وسائل اإلعالم المختلفة  تنظیم صلة وزارة الزراعة بالزراعتنظیم صلة وزارة الزراعة بالزراع§§
ييتقدیم الخدمات اإلعالمیة الریفیة بغرض النھوض بالمستوى الثقافى الریفتقدیم الخدمات اإلعالمیة الریفیة بغرض النھوض بالمستوى الثقافى الریف§§
    المساعدة فى محو األمیة الوظیفیة بین الفالحین وتمكینھم من الفھم الصحیحالمساعدة فى محو األمیة الوظیفیة بین الفالحین وتمكینھم من الفھم الصحیح§§
تقدیم سلسلة كتب ثقافیة شھریة للزراع وأسرھم بإسم إخترنا للفالحتقدیم سلسلة كتب ثقافیة شھریة للزراع وأسرھم بإسم إخترنا للفالح§§
    تشجیع تعلیم الزراع من خالل إستخدام أسلوب العرض المسرحى الریفىتشجیع تعلیم الزراع من خالل إستخدام أسلوب العرض المسرحى الریفى§§
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    اإلرشاد اإلروائىاإلرشاد اإلروائى••
تنظیم إرشادى یتبع وزارة األشغال العامة والموارد المائیة ویسمى تنظیم إرشادى یتبع وزارة األشغال العامة والموارد المائیة ویسمى 

::جھاز التوجیة المائى ، ویختص بالمھام اإلرشادیة التالیة جھاز التوجیة المائى ، ویختص بالمھام اإلرشادیة التالیة 
توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بالمقننات المائیة المثلىتوعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بالمقننات المائیة المثلى§§
توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بفترات الرى المناسبةتوعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بفترات الرى المناسبة§§
توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بأھمیة عدم اإلسراف فى الرى مع توعیة الزراع فى مناطق الوادى القدیمة بأھمیة عدم اإلسراف فى الرى مع §§

عدم تعطیش النباتاتعدم تعطیش النباتات
توعیة الزراع فى المناطق الستصلحة حدیثا والمناطق شحیحة المیاه بأسالیب توعیة الزراع فى المناطق الستصلحة حدیثا والمناطق شحیحة المیاه بأسالیب §§

الرى الحدیثةالرى الحدیثة
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ویتضح من السرد المسبق للتنظیم اإلرشادى الزراعى المصرىویتضح من السرد المسبق للتنظیم اإلرشادى الزراعى المصرى••
  إتصاف العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر بالمركزیةإتصاف العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر بالمركزیة§§
ضعف صلة الجامعات ممثلة فى كلیات الزراعة بالمرفق اإلرشادى ضعف صلة الجامعات ممثلة فى كلیات الزراعة بالمرفق اإلرشادى   §§

    الزراعىالزراعى
  یقتصر العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر على األنشطة اإلنتاجیة الرئیسیةیقتصر العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر على األنشطة اإلنتاجیة الرئیسیة§§
قلة أعداد اإلخصائیین والفنیین فى المستویات المختلفة وعدم توفر المعدات قلة أعداد اإلخصائیین والفنیین فى المستویات المختلفة وعدم توفر المعدات §§

..والتجھیزات الالزمة ألنشطة إرشادیة فعالة والتجھیزات الالزمة ألنشطة إرشادیة فعالة 
إلى إلى   یتأثر العمل اإلرشادى الزراعى على مستوى القریة بعدید من المشكالتیتأثر العمل اإلرشادى الزراعى على مستوى القریة بعدید من المشكالت§§

جانب وجود بعض المشكالت اإلخرى الخاصة بالظروف اإلقتصادیة جانب وجود بعض المشكالت اإلخرى الخاصة بالظروف اإلقتصادیة 
..  واإلجتماعیة التى تعوق نجاح العملواإلجتماعیة التى تعوق نجاح العمل
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ØØ التنظیم التنموى المجتمعى بالھندالتنظیم التنموى المجتمعى بالھند: : ثالثا ثالثا
ØØ یعتمد ھذا التنظیم على مبدأ الجھود الذاتیة ، وتوجیھ السكان یعتمد ھذا التنظیم على مبدأ الجھود الذاتیة ، وتوجیھ السكان

..الریفیین للمشاركة فى األنشطة عن طریق التعلیم الریفیین للمشاركة فى األنشطة عن طریق التعلیم 
ØØمستویات العمل بھذا التنظیممستویات العمل بھذا التنظیم::

    ..المستوى القومى المستوى القومى   --١١
..مستوى الوالیة مستوى الوالیة   --٢٢
..مستوى المقاطعة مستوى المقاطعة   --٣٣
..مستوى اإلقلیم مستوى اإلقلیم   --٤٤
..مستوى القریة مستوى القریة   --٥٥
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ØØ التنظیم التنموى المجتمعى بالھندالتنظیم التنموى المجتمعى بالھند: : ثالثا ثالثا
ØØأھم سمات ھذا النوع من التنظیمات اإلرشادیةأھم سمات ھذا النوع من التنظیمات اإلرشادیة::

یتعامل مع البرامج اإلرشادیة الزراعیة كجزء من كل متكامل لبرامج تنمیة یتعامل مع البرامج اإلرشادیة الزراعیة كجزء من كل متكامل لبرامج تنمیة   --١١
..المجتمعات المحلیة الریفیة المجتمعات المحلیة الریفیة 

ال تنتمى وحدات ھذا النظام إلى وزارة الزراعة وال ترتبط بالجامعات  ال تنتمى وحدات ھذا النظام إلى وزارة الزراعة وال ترتبط بالجامعات    --٢٢
..والمراكز البحثیة بل تنتمى لوزارة تنمیة المجتمع والمراكز البحثیة بل تنتمى لوزارة تنمیة المجتمع 

..تھتم أنشطتھا بدفع العمل الجماعى للمجتمع المحلى الصغیر تھتم أنشطتھا بدفع العمل الجماعى للمجتمع المحلى الصغیر   --٣٣
تزداد أھمیة التدریب فى مثل ھذه البرامج على التعریف بعلم اإلجتماع  تزداد أھمیة التدریب فى مثل ھذه البرامج على التعریف بعلم اإلجتماع    --٤٤

..وبعض القدرات التكنولوجیة وبعض القدرات التكنولوجیة 
    ..مدخلھ فى التعامل مع الناس ھو التعلیم لمعاونة الذات مدخلھ فى التعامل مع الناس ھو التعلیم لمعاونة الذات   --٥٥



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

ØØ النظام اإلرشادى الزراعى المشترك فى ھولنداالنظام اإلرشادى الزراعى المشترك فى ھولندا: : رابعا رابعا
ØØفیھ وزارة الزراعة مع ھیئات إشرافیة مختلفة فى فیھ وزارة الزراعة مع ھیئات إشرافیة مختلفة فى تشتركتشترك

اإلشراف على األنشطة اإلرشادیة الزراعیة ، وتتعدد ھذه الھیئات اإلشراف على األنشطة اإلرشادیة الزراعیة ، وتتعدد ھذه الھیئات 
..المعاونھ وفق أنظمة ھذه الدولالمعاونھ وفق أنظمة ھذه الدول

ØØ ویتكون التنظیم اإلرشادى الزراعى فى ھولندا من ثالث مستویات ویتكون التنظیم اإلرشادى الزراعى فى ھولندا من ثالث مستویات
::رئیسیة ھى رئیسیة ھى 

المستوى القومىالمستوى القومى  --١١
مستوى المحافظة مستوى المحافظة   --٢٢
المستوى المحلىالمستوى المحلى  --٣٣



نماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفةنماذج لألنظمة اإلرشادیة الزراعیة المختلفة

ØØ النظام اإلرشادى الزراعى المشترك فى ھولنداالنظام اإلرشادى الزراعى المشترك فى ھولندا: : رابعا رابعا
ØØالتنظیم اإلرشادى الزراعى الھولندى یتسم بسبع سمات رئیسیة ھىالتنظیم اإلرشادى الزراعى الھولندى یتسم بسبع سمات رئیسیة ھى
..تواجد المرشدین الزراعیین المتخصصـــــین تواجد المرشدین الزراعیین المتخصصـــــین   --١١
..وضوح خطوط السلطة الخطیة واإلستشاریة وضوح خطوط السلطة الخطیة واإلستشاریة   --٢٢
..تمثیل الزراع فى المجالس اإلستشاریـــــــــة تمثیل الزراع فى المجالس اإلستشاریـــــــــة   --٣٣
..تجنب اإلزدواجیة إلى حد كبیـــــــــــــر تجنب اإلزدواجیة إلى حد كبیـــــــــــــر   --٤٤
..ربط مراكز البحوث الزراعیة واإلرشاد الزراعى فى إطار واحد ربط مراكز البحوث الزراعیة واإلرشاد الزراعى فى إطار واحد   --٥٥
..یتكرر المستوى الواحد فى صورتھ على كافة المستویات التنظیمیة یتكرر المستوى الواحد فى صورتھ على كافة المستویات التنظیمیة   --٦٦
خط اإلرشاد یصل إلى الزراع مباشرة وال ینقطع عند أى مستوى من خط اإلرشاد یصل إلى الزراع مباشرة وال ینقطع عند أى مستوى من   --٧٧

  ..المستویات المستویات 


