
  

  

  

           جامعة المنصورة
        كليـــة الزراعــة

  قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى
======================  

  

  

  ىــادى الزراعـــتحديات اإلصالح اإلرش
  )مفاهيــم وتطبيقـات( 

  

  

  

  

  

  إعــداد

  يحيى على زهـران/ د.أ

  أستاذ اإلرشاد الزراعى المتفرغ

   المنصورة جامعة–كلية الزراعة 

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٩نوفمبر 



 ٢

  )مفاهيم وتطبيقات(تحديات اإلصالح اإلرشادى الزراعى 

  

  : مفاهيم تتصل بالتنظيم اإلرشادى والمداخل اإلرشادية-١

  : المدخل اإلرشـادى١-١

  Style of action within a system.أسلوب لألداء داخل النظام اإلرشادى :لمفهـوم المدخـ •

  .بتكلفة أقل وإنتاجية أعلى إلى عمالء أكثرالوصول  :هدف المدخــل •

 : يتكون المدخل من عدة مكونات هى:مكونـات المدخل •
  .موارد بشرية وتسهيالت- ج  .إدارة وقيادة- ب  .ىــل تنظيمـــ هيك- أ

  ).عمالء ومنظمات(عالقات - هـ  )أهداف وطرق(برنامج -د

 :ء تختلف المداخل اإلرشادية من حيث الخصائص فى ضو:خصائص المدخل •
 .مشكالت يفترض مواجهتها استراتيجيا- أ
 .اـــب تحقيقهـــداف يجــأه- ب
  .) نطاق إشراف-  حوافز - تدريب ( العاملين الميدانيين- ج

 .ةـــة الخدمـــة وتكلفــموارد مطلوب-د
 .طريقة تخطيط البرامج الموجهة للمستهدفين- هـ
 .دمــذ المستخــــوب التنفيــــأسل- و
  .)مــالتقيي( احـــجاس النــف يقــكي- ز

  كــوعلى ذل

ن المدخل اإلرشادى يحدد ضمن ما يحدد شكل التنظيم اإلرشادى وليس العكس، استنادا ألن المدخل هو إ

وءه األهداف والطرق والموارد وأساليب التنفيذ والتقييم وكذا الهيكل ـل فى ضــأسلوب عام لألداء تتشك

 .التنظيمى
  

  :ـىالنظـام المعرفـى الزراع ٢-١

 . التى تبدأ بانتاج المعرفى وتنتهى باستخدامهاهو دورة حياة المعرفة الزراعية :مفهـوم النظـام •

  :أنظمة فرعية للنظام اإلرشادى الزراعى) ٤(وهناك 

  .)مؤسسات البحوث والتطوير والخبرة (وهو يختص بإنتاج المعرفة الزراعية: النظام البحثى  -  أ

 .)التعليم والتدريــب الزراعــى (معرفة الزراعيةوهو يختص بحفظ ال: النظام التعليمى -  ب
  .)التنظيم اإلرشادى واالستشارات الزراعية (وهو يختص بنقل المعرفة الزراعية :النظام اإلرشادى- ج

  .) التعاونيات– المنتجين –الزراع  (يختص باستخدام المعرفة الزراعيةنظام وهو : النظام اإلنتاجى-د
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  :ائف النظام المعرفى الزراعىوظ •

  :وظيفة يحققها النظام المعرفى فى حال تكامله وتسانده واتصاله بالمجتمع وهـى) ١٢(هنـاك   

  .)الدراسات العليا(إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين -٢    ).البحوث العلمية الزراعية (العلميةإنتاج المعرفة -١

  .نشر واستخدام المعارف الزراعية التطبيقية-٤    . ومؤهلـةتخريج قوة بشرية إرشادية متخصصة-٣

  .مطابقة التأهيل العلمى لحاجات المقتصد القومى-٦   .مساهمة القطاع اإلنتاجى فى دعم العمل اإلرشادى-٥

  .إيجاد حلول للمشكالت واالستجابة لحاجات اإلنتاج-٨      .ىـنقل المشكالت وتحديد أولويات البحث العلم-٧

  .توظيف اإلمكانات فى تقديم الخدمات اإلنتاجية-١٠      .م القطاع اإلنتاجى ألنشطة البحث الزراعىدع-٩

  .الدعم المادى للنظام التعليمى الزراعى-١٢.      تعليم تطبيقى مرتبط بالمشكالت اإلنتاجيــة-١١

  

  وعلى ذلــك

أنظمته ( حى له أجهزته الحيويةإن النظام المعرفى بشكل عام والزراعى بشكل خاص، ومثل الكائن الف

دورة حياة هذا  وإال فإن .التى ينبغى عليه المحافظة على تكاملها وتساندها وعالقاتها المفتوحة) الفرعية

 .تكون مهددة بالتدهور أو الشلل وربما الموت) النظام (الكائن

  

  :حتمية تعدد المداخل اإلرشادية الزراعية ٣-١

  :وأهم المداخل الشائعة هىالزراعى اختالف السياق اإلنتاجى ب تتعدد المداخل اإلرشادية   •

  .مدخل المشروعات-    .المدخل الحكومى-    . التدريب والزيارة-

  .مدخـل المشاركـة-    .المدخل السلعـى-    .المساهمة فى التكاليف-

  .الخ.. .المدخل التعليمى-

  

  نظام تعليمى نظام بحثى

  نظام إنتاجى  نظام إرشادى

3

4

2

1

5

6 12 8 7
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  :وتختلف المداخل اإلرشادية وفق عدد من المحددات  
  ).اصــ خـ–ى ـحكوم (:التبعيــة -ب  ).ىــمحلــ –زى ـمرك (: النطــاق-أ
  ).يهدف للربح–يهدف للربحال   (:الهـدف -د  ).ةـ بالمشارك–بيروقراطى     (:اإلدارة -ج
  ).ىــ قطاعـ–شامـــل  (:الغرض -و  ). تغطية تكاليف–ى ـمجان (:التمويـل -هـ

  

  وعلــى ذلــك

ة هى حتمية تقتضيها االستجابة الختالف األنماط اإلنتاجية الزراعية إن تعدد المداخل اإلرشادية الزراعيف
ونظم توجيه االستغالل  فى بلدان العالم، حيث أن أشكال الملكية الزراعية وأسلوب إدارة الزراعة القومية

وتحدد  مالمح السياق اإلرشادى الزراعى الخ هى التى تؤثر على...المزرعى وشروط التسويق واالئتمان 

 .له المالئممدخ
  

  :ع التقليدى فى المقتصد الزراعىر مكانة المزا٤-١
نحو يشكل المزارع التقليدى من إجمالى الزراع ، فى حين % ١٥يشكل المزارع غير التقليدى   

  . من الزراع تحت الظروف المحلية%٨٥

  : أهمهاالمزارع غير التقليدىعن تميز المزارع التقليدى هناك خصائص  •
  المزارع غير التقليدى  دىالمزارع التقلي 

 .ضعيف أو معدوم الصلة بمصادر المعلومات •
  .يعتمد على اإلرشاد الحكومى والخدمة المجانية •

  .المتوارثةالزراعية الخبرات   يعتمد على •

  .غير متخصص وينتج لالستهالك والسوق المحلى •

  .يعانى صراع بين إشباعات غذائية ونقدية وعلفية •

  .نتاجيةإلا اية مصالحهليس لديه آلية واضحة لحم •

 .على صلة وثيقة بمصادر المعلومات الزراعية •
  .الزراعيةيعتمد على الخدمات االستشارية  •

  .خبراء واستشاريين  قادر على اجتذاب واستقدام •

  .متخصص غالبا وينتج للسوق الكبير الخارجى •

  .استثمارات زراعيةويسعى غالبَا إلنتاج تجارى  •

  .حماية مصالحهلديه آلية واضحة وفعالة ل •
  

  :ويتعامل مع حوالى/ويستخدم/وهذا المزارع يمتلـك
  

من الموارد األرضية % ٨٠
  القومية

من الموارد المائية % ٨٥
  القومية

من مستلزمات اإلنتاج % ٨٠
  الوطنى

  
  

  

  وعلـى ذلــك

مة تكاليف الخدمداخل إرشادية تعتمد على المشاركة فى إن الزعم بأنه يستحيل أو يصعب تطبيق ف
 لعدم قدرته المالية فى ظل محدودية موارد العمل - فى األراضى القديمة–اإلرشادية مع المزارع التقليدى 

بموارد هائلة  هو حكم ضمنى باستمرار خدمة إرشادية مجانية متواضعة وتضحية ال مبرر لها اإلرشادى
 المزارع هذا يسيطر عليها  أرضية ومائية قومية
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  :الح اإلرشادى الزراعى تحديات ومشكالت اإلص-٢
  : تفكك النظام المعرفى الزراعى١-٢

تكامل النظام المعرفى كنظام  على عكس هسبق عرض خصائص النظام المعرفى الزراعى ، إال أن  
فإن معظم األنظمة المعرفية المحلية تعانى من التفكك وبذلك ال تحقق ،  مفتوح ومتساند وعالى الفعالية
  :ف وهىسوى عدد محدود من الوظائ

  
  
  
 
  
  
  .إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين-٢  . ةــــة العلميــاج المعرفــإنت-١
  .نشر واستخدام المعارف الزراعيــة-٤  .تخريج قوة بشرية إرشادية متخصصة-٣

  كـى ذلـوعل
ال تقتصر مثالب تفكك النظام المعرفى الزراعى على تدنى عدد الوظائف التى يمكن أن يؤديها هذا 

فى وهن  تتصل) إرشـادى إنتاجـى(، )تعليمى-بحثى(نظام فقط وإنما تمتد لتشكيل أنظمة فرعية ال
 .التساند واالعتمادية واالتصال المفتوح على التوالى أو التوازى لتفتقـد بـذلك

  
  : ضعف مخرجات النظام البحثى٢-٢

  :مراحل يمر بها الباحث بعد إعداده للبحث وهـى) ٥(هناك   
  .مرحلة االتصاالت داخل المؤسسة البحثية- ب        .ريف بالبحــثمرحلة التع- أ
  .مرحلة التجريب المحدود-د    .مرحلة االتصاالت خارج المؤسسة البحثية- ج

  .مرحلة التطبيق الفعلى- هـ
  :المتصلة بمخرجات النظام البحثى الزراعىوتشير نتائج الدراسات   

  :المسار التطبيقى •
  . من الباحثين%٧١,٠       سوى  ال يمر بمرحلة التعريف بالبحث- 
  . من الباحثين%٤٨,٨   ال يمر بمرحلة االتصاالت داخل المؤسسة البحثية سوى - 
  . من الباحثين%٤٥,٠   ال يمر بمرحلة االتصاالت خارج المؤسسة البحثية سوى - 
  . من الباحثين%١٧,٦       ال يمر بمرحلة التجريـب المحدود سوى - 
  . من الباحثين%٨,٤      ــلى سوى  ال يمر بمرحلة التطبيق الفع- 

    :دوافع الباحثين إلنتاج بحوثهم حول عدد من الدوافع هى تتوزع :يةثـوافع البحالد •
  %.١١خطة بحثيـة للجهـة  -     %.١٦حل مشكلة إنتاجية  - 
  %.٢تعاقدات مع جهة بحثية  -     %.٦٨اختيــارات ذاتية  - 

 النظام التعليمى النظام البحثى

3  النظام اإلنتاجى النظام اإلرشادى
4

2
1
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 : الزراعىىإلنتاج البحثل التالية اتوتشير الدراسات إلى المتوسط :النزعة التطبيقية •

  %.٧,٣الباحث /متوسط البحوث التطبيقية-   %.٢٠,٢الباحث /متوسط إجمالى البحوث- 
  .%٤) %(اإلجمالى/متوسط البحوث المطبقة-   %.٠,٨متوسط البحوث التى طبقت بالفعل - 

 :بحوثبمعدالت تطبيق الالنسب التالية شيوع الدراسات إلى  كما تشير :استمرارية التطبيق •
  %.١٦تطبيق متقطـع -     %.٥١ال زال مستمراً  - 
  %.٩غير مبيـــن  -     %.٢٤تطبيق توقـف  - 

  

  وعلـى ذلــك
 : البحث العلمى الزراعى يعانى من عدد من المشكالت أهمهاف

  .سيطرة الدوافع الذاتية على إنتاج الباحثين - ب    .ىــاإلعاقة المتواصلة عن المسار التطبيق - أ
  .البحوثتطبيق  النسب العالية لتوقف أو تقطع -د   .ةـت تطبيق البحوث الزراعيتواضع معدال - ج

  :جعلنا نتساءل أى جوانب المشكلة أكبر ، هل هى فىوذلك ي  
 !!قطاع يحتاج المعرفة وال يعرف كيف يطلبها  
 !!قطاع يمتلك المعرفة وال يعرف كيف يقدمها  

  
  : ضعف الطلب على المعرفة الزراعية٣-٢
  :أغلب المشكالت لدى الزراع هى مشكالت تتصل بـفإن  ):الزراع(لمستوى الفردى  على ا- أ

 .األصناف المحسنة-     .المشكالت التعاونية-   .اجـات اإلنتـــمستلزم- 
 .اقتصاديات اإلنتاج-     .التمويل واإلقراض-   .الموارد الزراعية اإلنتاجية- 
  .ةـالميكنة الزراعي-   .ةـات الزراعيــالتشريع- 

 .تضاءل أو تنخفض المشكالت الخاصة بالمعرفة الزراعيةفى حين ت
  :فإن تحليل مطالب الحركة التعاونية تتركز فى :)الحركة التعاونية( المنظمى على المستوى - ب

  الخ.. كوادر بحثية– دراسات تقييمية -  بنك معلومات -  تعاونى تشريع :تنظيمية وإداريةمطالب  •

  الخ..سياسات ضريبية– سياساة تسعيرية- مسوح تسويقية –ىبنك تعاون :اقتصادية وتمويليةمطالب  •

  .الخ ..  مكتبات تعاونية– عمل اإلعالمى - صالت دولية  :برامج وأنشطة تعاونيةمطالب  •

 .الخ...  منظمات دولية-  االتحاد العام -  لجان وزارية –استراتيجية متكاملة  :مطالب تنسيقية •
  .مية المعارف والمعلومات والمعرفة الزراعيةه جادة ألهرعن مطالب الحركة أى إشاويغيب 

  وعـلى ذلــك
إذا كانت مشكالت الزراع تتركز حول المستلزمات والمشكالت اإلدارية واقتصاديات اإلنتاج والتمويل ف

وإذا كانت المطالب المؤسسية . واإلقراض دون إشارة لمشكالت تتصل بالمعرفة الزراعية أو الحاجة إليها
فإن خلق الطلب على ... أيضا إلى اإلحساس بمطلب توفير المعرفة الزراعية واستخدامهاالتعاونية تفتقر 

 .المعرفة الزراعية لدى األفراد والمؤسسات يصبح أولوية قصوى لمواجهة تحديات اإلصالح اإلرشادى



 ٧

  : مكانة التعليم والتعلم فى منظومة العمل اإلرشادى٤-٢

دائرة التعلم خالل تساعد المزارع على المرور أن يمية فى اإلرشاد الزراعى كعملية تعلاألصل   

  :ىــكاآلت

 : حيث يمر المزارع بخبرة ملموسة مثل:الوعى واإلدراك •
  .تفش أمراض جلدية فى المواشى-   .إصابة فطرية لمحصول البرتقال- 

  .ارتفاع ملوحة األرض الزراعية- 

 : التفكير والتأملرع على اتخاذ القرار من خاللازمساعد الن حيث :اتخاذ القرار •
  كيف نوقف إصابات المواشى؟-    ؟فطرية الصابة ما هو سبب اإل- 

  ؟ملوحةنسبة الارتفاع ما هو مصدر - 

 :يسعى المزارع للتجريب النشط خالل حيث :القرارتنفيذ  •
  .الذهاب للوحدة البيطرية لالستشارة-     .مقابلة المرشد لسؤاله عن اإلصابة- 

  .لهااختيار عينة من التربة وتحلي- 

 : فى صورة حيث يتم بعد تنفيذ القرار والتعرف على نتائجه استخالص النتائج:تقييم نتائج التعلم •
  .انحسار األمراض الجلدية بالمواشى-    .القضاء على اإلصابة الفطرية- 

  .اختيار محصول يالئم نسب الملوحة- 

  : محدد حيثوالمرشد فى كل مرحلة له دور 

  .تحفيز وإثارة اهتمام المزارع     فى مرحلة الوعى واإلدراك •

  .تبادل األفكار وتسهيل القرار    فى مرحلة اتخاذ القــرار  •

  .المساندة وحل مشكالت التطبيق    فى مرحلة تنفيـذ القـرار  •

  .المساعدة فى تقييم النتائج واستخالصها    فى مرحلة تقييم نتائج التعلم  •

  وعلــى ذلـك

 :التنظيم اإلرشادى للتعليم والتعلم كجوهر للخدمة اإلرشادية من عدمهيحدد التساؤل التالى مدى تبنى 
   هل ندفع المزارع لتطبيق حزم من التوصيات التى تتسق أو ال تتسق مع نظامه المزرعى؟-

  أم نشجع المزارع بمساعدة المرشد على تعلم أسس مستدامة التخاذ قراره المزرعى؟-

 .ق األفق ومرشد فاقد الكفاءة، ومترهل الخبرةإن مخرجات األسلوب األول هو مزارع ضي

أما مخرجات األسلوب الثانى فهو مزارع متفاعل مع نظامه المزرعى الخاص وميسر يبنى الوعى ويسهل 

  .اتخاذ القرار

  إن التساؤل حزم أم أسس؟ هو المقابل الموضوعى لتنمية اإلنتاج بديال عن تنمية مهارات المزارع

  “ليم الصيدإهداء السمكة مقابل تع”

على المرشد

على المرشد

على المرشد

على المرشد



 ٨

  : العالقة بين أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنى٥-٢

  : هىأطراف للقطاع الخاص الزراعى الوطنى) ٣(يوجد   

  ).قطاع مرشد موجه(الوحدات ذات الطابع الخاص -١

  ).قطاع ممد ومصدر(القطاع التجـارى الـزراعى -٢

  ).قطـاع منتــج(القطاع التعاونـى الزراعـى -٣

  

التى ) االختالالت(، كما تختلف المشكالت هذه القطاعات المادية والبشرية بين  إلمكاناتوتتباين ا  

  : وذلك على النحو التالىكل قطاعيعانى منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبرغم ذلك ال تتكامل أو تتساند هذه القطاعات الخاصة الحيوية فى برامج قومية تستهدف تبادل   

  . ، ويمثل ذلك أحد تحديات العمل اإلرشادىإلنتاج الزراعىاإلمكانات والطاقات لصالح العمل وا

  

  وعلــى ذلــك

 بين أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنى إلى إمكانية قيام عالقة جديدةالوضع الراهن لعالقة شير ي

، حيث اختالالت كل قطاع يمكن أن تجد شفاءها فى ممكنات القطاع اآلخر، ليرتفع الشعار هذه األطراف

 ...رك بين هذه القطاعاتالمشت

  “إن وراء الظاهر المتعارض كامن ملىء بالمصالح”

  ختالالتاال   الممكنات  القطاع

 ذات الوحدات
 الخاص الطابع

  الزراعية

  .باحث ٦٠٠٠ من أكثر تضم طاقة •
  .اإلنتاج قطاعات بكافة البحوث نتائج •
  .جاهـزة زراعية مستحدثات بنوك •
  .إلخ...دعمها يمكن وتجهزيات معامل •

  
   .ألعضائها والنفسى العلمى الترهل •
  . المستوى دون تجهيزاتوال المعامل •
  .تستخدم ال زراعيــة معرفة إنتاج •
  .إلخ.. اإلنتاج بوحدات العالقة ضعف •

  .الغربية بالتكنولوجيا الوثيقة العالقة  •
  . للربـح والسعى القرار إتخاذ حرية  •
  .الزراعى بالقطاع توفيرإستثمارات  •
  .الخ...الوطنى الزراعى اإلنتاج طاقة دعم  •

   . راسخـــــة تقاليد وجود عدم •
  .االحتياجات ال السوق مسح إلى اإلتجاه •
  .المجموعات من أكثر ألفرادا مع التعامل •
  .الخ...الحكومية القطاعات مع المنافسة •

 التجارى القطاع
  الزراعى

  

  ).التعاونيات جمهور (التفاوضية القوة •
   .والمنتجيـن بالزراع الوثيقة العالقة •
  .إلـخ...العريضة الزراعية اإلنتاجية البنية •
  .الخ...القوية المؤسسية والبنية االتحادات •

   .وتنظيميـــــة إدارية مشكالت •
  .للقطـــاع المعلوماتى الدعم غياب •
   .المفاجئة اإلقتصادية التغيرات صدمة •
  التنمية لمطالب استجابة دون المطالب تنمية •

 التعاونى القطاع
  الزراعى

  

 مرشد قطاع
  وموجه

  ومصدر ممد قطاع

  منتج قطاع

  القطاع دور



 ٩

  : الحاجة إلى إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى٦-٢

  أهمية إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى ، حيث ب التى تشير التنظيميةهناك عدد من المؤشرات   

  :وجود مستوى عالى من الذين يرونلإلرشاد اإلدارة العامة باإلدارة المركزية مديرو 

 . فقط%٤٧,١      ادىــــمالءمة الهيكل التنظيمى اإلرش •

 . فقط%٣٥,١      للوظائف والمـــهامالتوصيف الواضح  •

 .فقط %٧٠,٦      المتابعة والتقييم المستمر لألنشطة والبرامج •

 . فقط%٣٨,٣      وجود فرص لتطوير المهام واألنشطــة •

 . فقط%٠,٦      نيةكفاية التخصصات الفنية باإلدارات المع •

 . فقط%٧٠,٦       العالقات التنسيقية مع المستويات األعلى •

  . فقط%٥٨,٨        العالقات التنسيقية مع المستويات األدنى •

  . فقط%٧٦,٥      العالقات التنسيقية مع مركز البحوث الزراعية •

  . فقط%١١,٨      العالقات بالقطاع الخاص والمنظمات األهليـة •

  . فقط%٦,٠      قسام اإلرشاد بالجامعاتالعالقات التنسيقية مع أ •

  

  وعـلى ذلـك

هناك حاجة ماسة وآنية لالنتقال بالتنظيم اإلرشادى من تنظيم ذو طبيعة مجالية خدمية يعدد ويفرع 

 مجاالته ويبعثر كوادره فى وحدات منفصلة إلى تنظيم ذو طبيعة مهامية وظيفية

لمهام واألنشطة ودعم العالقات التنسيقية ضمانًا لمالءمة الهيكل الوظيفى وزيادة فرص تطوير ا

  .بالجهات المعنية

  



 ١٠

  :البطالة العلمية وتآكل قوى نقل المعرفة الزراعية ٧-٢

انفردت اإلدارة الحكومية بالتخطيط المركزى كقوة نقل معرفية تكنولوجية وحيدة  :البطالة العلمية •

ارة الديموقراطية كثيفة العمالة سيادة اإلد :  مثلمتخصصة األداء وولد ذلك عديد من المشكالت

  . تضخم الهياكل اإلدارية فى القطاع الزراعى  ،  منخفضة األداء

  :ولمواجهة هذه المشكلة تم اتخاذ عدة إجراءات منها

  .بيع القطاع العام- ب    .توصيات صندوق النقد- أ

  .الخ..وقف التكليف والتعيينات-د    .المعاش المبكــــر- ج

  : المشكلة لتولد عدة مشكالت أخرى خطيرة منهاوكمشكلة خبيثة حلت هذه

  .العنوسة ومشكالت اجتماعية وأخالقية- ب      .البطالة ونقص فرص العمل- أ  

  .ةــل المعرفــ قوى نقتآكل- ج        

 :تآكل قوى نقل المعرفة •

  اإلرشادى حال استمرار هذه الظروفويشير الشكل التالى إلى التآكل المتوقع لقوى العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  وعــلى ذلـك

فى ) الداء والدواء(تمثل كل من ظاهرة البطالة العلمية وظاهرة تآكل قوى نقل المعرفة الزراعية معا 

 .قضية التنمية البشرية اإلرشادية

  ؟؟لدينا جهاز إرشاد يتآكل ولدينا خريجى كليات ومدارس زراعية يمكن تدريبهم كميسرين 

  كلىتآكل
٦٠  

٥٠  

٤٠  

٣٠  

٢٠  

 السنوات

 للمعاشلةاإلحا
  المبكر الخروج
  الظل وظائف

-المرض(
  )العمل إصابات

سن
 النشاط
  والعطاء

 حادتآكل

  جزئىتآكل

عـام

٢٠١٠

٥٣

٢٠٠٣

٤٦ 

٢٠١٧

٦٠



 ١١

  :ى قصور موارد العمل اإلرشادى الزراع٨-٢

  :أشكال لتمويل العمل اإلرشادى الزراعى) ٤(يوجد  •

  Sharing         .مشاركة فى التكاليف-   Free          .تمويـل مجانـــى- 

 Self Finance.   التمويل الذاتـــى-   Cost Recovery  . تغطية التكاليــف- 

 :ويتم التمويل من خالل عدة أشكال منها  •

  . اإلرشاديةخدمة اللمقابأو أجر كامل أجر رمزى  - 

  .لتعاقد مع مرشـد خاصلرسوم للجمعيات الزراعية  - 

  الخ..ستشارية مقابل مادى للشركات والمراكز اال- 

 : الخدمة اإلرشادية حيثمميزات المشاركة فى تكاليفوهناك عدة  •

  . تحسن الخدمة واإلدارة والمهنة اإلرشــادية -   .يتفرغ المرشد للتعليم ال للسياسات الحكومية - 

  . يستغل المزارع وقت المرشد ألنها بمقابـل - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وعلــى ذلــك

فإن االستمرار فى تقديم خدمات مجانية للزراع دون مساهمتهم فى تكاليف هذه الخدمة سوف ينعكس على 

  خدمة إرشادية تفتقد الجودة والمشاركة وتقديم المعرفة الزراعية على مستوى 

  النظام الزراعى لألفراد

  

الدولة عاوزة إنتاج

واإلنتاج عند الفالح

واإلرشاد عاوز تدعيم والفالح عاوز إرشاد

لةوالتدعيم عند الدو
الدائرة المفرغة
 للعمل اإلرشادى



 ١٢

  : قصور المشاركة وملكية الزراعة للعمل اإلرشادى٩-٢

  :وهمارئيسيين للتعليم والتعلم بالعمل اإلرشادى يوجد أسلوبين   

 Telling Approach     .ىـ األسلوب اإلمالئ- أ

 Participatory Approach   . اإلرشاد بالمشاركة- ب

 األسلوب اإلمالئـــى •

  :ومن نماذج األسلوب اإلمالئى

  

  

  

  

  
  

  

  

 رشـاد بالمشـاركةاإل •

عملية تعلم مستمر لتبادل الخبرات المتوارثة للمزارع مع المعلومات الحديثة المختبرة هو 

 :تضمنوالتى للمرشد 

  . تطوير ممارسات مستدامة-  .      حلول للمشكالت الراهنة-

  .ى اإلرشادللعمل ملكية الزراع -    . تشجيع التفكير اإلبداعى-

  

  وعـلى ذلـك

اإلمالئى رافدا مستداما لإلرشاد التقليدى بصورة انعكست على فلسفة إرشادية عاجزة يشكل المنهج 

 :تتبنى اعتقادا خاطًئا مفاده أن

  .كل الزراع لديهم نفس المشكلة، ومن ثم يحتاجون ذات المعلومة فى نفس اللحظة

لمزرعى الخاص على العكس تماما من منهج المشاركة الذى يستند إلى أن كل مزارع لديه نظامه ا

ومن ثم مشكالته المميزة لضمان ملكية الزراع ومشاركتهم باألنشطة ) الخ...معرفة-أساليب-موارد(

  .اإلرشادية

ملزمة تعليمات
لإلدارةالمركزى األسلوب

التعليمفى التلقينى األسلوب

)مخطـط(
)منفــذ(

جامدة معارف
)تلميــذ()مـدرس(

التقليدىاإلرشادى األسلوب
محددة إرشادية حزم

)مـزارع()مـرشد(

.للتعليمات حرفى تنفيذ

.للمعرفــة سلبى تلقى

.للتوصيات جامد تنفيذ



 ١٣

  : محدودية فعالية العمل اإلرشادى١٠-٢

متنوعة لفعالية العمل اإلرشادى على مستوى القرية وفى دراسة علمية حول هذا هناك مؤشرات 

  : ، جاءت النتائج على النحو التالىقرية مصرية) ١٦٥( ومحافظات) ٤(البعد طبقت فى 

  :بمؤشرات% ٧٥,٦ المتوسط تتجاوزالتنظيمات اإلرشادية التى حيث نسبة  :تحقيق األهداف اإلرشادية- أ

  .تحسين اإلدارة-   .صيانة الموارد-   . الكفاية اإلنتاجية-   
  

  :بمؤشرات% ٤٦,٣ المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزتحيث نسبة  :الشمول والتنوع- ب

  .تنوع الجمهور-   .شمولية األنشطة-   
  

  :بمؤشرات% ٦١,٧ المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت حيث نسبة :الرضا الوظيفى- ج

  .زيادة الدخل-   .الخلفية المهارية-   .التقدير المهنى-   
  

توفير  :بمؤشرات% ٥٧,٦  المتوسطالتنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت حيث نسبة :تدبير الموارد-د

  .الموارد المالية والبشرية
  

 :بمؤشرات% ٣٩,٤المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت  حيث نسبة :إدراكية المشكالت- هـ

  .اإلجراءات المتخذة-   .توقع المشكالت-   
  

  :بمؤشرات% ٥٤,٥ المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت حيث نسبة :المرونة المهنية- و

  .تقبل التغيرات والتكيف معها-   
  

  :بمؤشرات% ٤٥,٥ المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت حيث نسبة :االستيعاب التكنولوجى- ز

  .استخدام المعدات واألجهزة الحديثة-   
  

  :بمؤشرات% ٣٨,٩ المتوسط التنظيمات اإلرشادية التى تجاوزت حيث نسبة :التكامل المنظمى- ح

  .اندة لإلرشادمع المنظمات المس-   

  



 ١٤

المواد التكنولوجية بين معارف الباحثين وأخصائيين كما أن الدراسات التى تتصل بالفجوة   

  :اإلرشادية والمرشدين والزراع لعدد من المحاصيل الحقلية قد جاءت على النحو التالى

  

  :محصول القطن •

  الفجوة         الفجوة                         الفجوة
  الـزراع       المرشدون الزراعيون     أخصائى المواد اإلرشادية              الباحثــون

  ٥٢      ١٧,٨   %٦٩,٨          ١٥,٤       %٨٥,٢            ١٤,٨%       ١٠٠%  

  :القمحمحصول  •

  الفجوة         الفجوة                         الفجوة
  الـزراع       مرشدون الزراعيون ال     أخصائى المواد اإلرشادية             الباحثــون 

  ٥١,٦      ١٨,٨   %٧١,٤          ١٥,٠       %٨٦,٤            ١٣,٦%       ١٠٠%  

  

  :الذرةمحصول  •

  الفجوة         الفجوة                         الفجوة
  الـزراع        المرشدون الزراعيون     أخصائى المواد اإلرشادية             الباحثــون 

  ٥١,٢      ١٩,٧   %٧٠,٩          ١٦,٢       %٨٧,١            ١٢,٩%       ١٠٠%  

  

  وعلــى ذلـك

أبعادا كثير للفاعلية يفتقدها العمل اإلرشادى من خالل تنظيمه الحالى، فباستثناء أهداف الكفاءة اإلنتاجية 

خلل طاٍغ فى أبعاد وصيانة الموارد فهناك ضعف عام فى مستويات الرضا الوظيفى وتدبير الموارد و

األمر الذى . ،إدراكية المشكالت واالستيعاب التكنولوجى والتكامل مع المنظمات المساندة للعمل اإلرشادى

ينعكس على سبيل المثال فى فجوة تكنولوجية معلوماتية بين المعارف المتوفرة لدى الجهات البحثية 

 .والعاملين اإلرشاديين وبينهم وبين الزراع

  



 ١٥

  :ات لمدخل دعم اإلرشاد بالموارد المحلية تطبيق-٣

  : عالقة التحرر االقتصادى بطبيعة المدخل اإلرشادى١-٣

  : اتخاذ القرارات المزرعيةاً لمعدالتوفقيمكن رصدها  أنماط انتاجية زراعية )٣(هناك   

  : ويشيع فى بلدان مثل االتحاد السوفيتى السابق والدول االشتراكية وفيه: النمط التعاقدى- أ

 ).بواسطة المزارع(تقل معدالت اتخاذ القرار المزرعى الفردى  •

 ).زيادة اإلنتاج لصالح الوطن(يسود اإلرشاد الدعائى التبريرى  •

  .تقل فيه مساحات العمل اإلرشادى الزراعى وتتضــــاءل •
  

  : ويشيع فى بلدان كالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وفيه:الحر النمط - ب

 ).بواسطة المزارع(اذ القرار المزرعى الفردى يزيد معدالت اتخ •

 ).استخدام المعرفة الزراعية بواسطة الزراع(يسود اإلرشاد التعليمى الزراعى  •

  .تزيد مساحات العمل اإلرشادى الزراعى التعليمى •
  

  : كالسائد فى دول مثل مصر ومعظم البلدان العربية وفيه:التعاقدىشبه  النمط - ج

 ).تزيد حاليا بفضل التحرر االقتصادى(سطة التخاذ القرار تحقق معدالت فردية متو •

 .الخ.. يسود فيها خليط من المداخل اإلرشادية الحكومية والمشاركة  •

  .تتوسط فيها المساحات المتاحة للعمل اإلرشادى وتتجه للزيادة حاليا •

  

  وعلـى ذلـك

 العمل اإلرشادى استجابة لزيادة إنه مع محدودية وثبات كفاءة العمل اإلرشادى الحكومى وزيادة مساحات

معدالت القرار المزرعى الذاتى واالتجاه نحو النمط اإلرشادى الحر، فمن المتوقع تراجع معدالت األداء 

والبديل المنطقى هو ظهور ... اإلرشادى فى صورة خدمات منخفضة الجودة وعاملين محدودى الكفاءة

ادية وتأهيل العاملين وتحفيزهم ومشاركة الزراع مداخل إرشادية جديدة تضمن جودة الخدمات اإلرش

 .وتفاعلهم

  



 ١٦

  : قبول الزراع للمشاركة فى تكاليف الخدمة اإلرشادية٢-٣

تم تنفيذ برنامج بالتعاون بين مؤسسة فريدريش ناومان األلمانية وجامعة المنصورة الختبار مدى قبول  - 

 .الزراع للخدمات االستشارية

وذلك فى )  اإلنتاج الحيوانى-المحاصيل الحقلية والخضر ( للزراع فى مجاالت تم تقديم خدمة استشارية - 

 ). مــزارع٢٨٠(ثالثة قرى 

 أخصائيو - أساتذة كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية (تم تقديم الخدمة من خالل فريق استشارى  - 

 ). مرشدى القرى- مواد إرشادية 

  

  قدمت الخدمة من خالل نمطين

  :ويضمن هذا النمط ،  بتقديم الخدمة مباشرة للمزارعالفريق االستشارى والمرشديقوم فيه  :نمط مباشر-١

  .دعم االتصال بمراكز البحث -     .راءــتصال مباشر مع الخب ا- 

 تصحيح المعلومات الفنية للزراع -     .سرعة حل المشكالت الطارئة - 
  

  :للزراع ، ويضمن هذا النمطالخدمة بتقديم القرية وحده يقوم فيه مرشد حيث : نمط غير مباشر-٢

  .فرصة للتدريب العملى للمرشدين -     .زيادة عدد الزراع المســتهدفين - 

  .انخفاض تكاليف الخدمة اإلرشادية -     .بناء ثقة الزراع بمرشد القريــة - 
  

  أهم نتائج البرنامـج

 .نــألخير بتدريب المرشدي استخدام اإلىهناك فروق غير معنوية بين النمط المباشر وغير المباشر، - 

 .لـالخدمة بمقاب%) ٧١(من زراع الخضر والذرة واإلنتاج الحيوانى % ١٠٠و % ٣٥و % ٦١قبل  - 

 ).جــــمن تكلفة البرنام% ٥٠( جنيه عن تلك األنشطة بالترتيب ١٠ و ١٧ و ٢٠تحدد المقابل بـ - 

 . الزراعيةمج مختلف الفئات الحيازيةلم يقتصر قبول الخدمة على كبار الزراع ، حيث مثل زراع البرنا- 

 .جـهى جهة التعاقد مع البرنامالتعاونية وافقوا على أن تكون  %)٦٧(غالبية المشاركين فى البرنامج - 
  

  وعلـى ذلك

  من نمط الخدمة اإلرشادية المجانية إلىحلىتوجـد فـرص عالية النتقال المزارع الم

  .نمط المشاركة فى التكاليف

  



 ١٧

  :تغطية تكاليف الخدمة اإلرشادية إمكانية ٣-٣

تبنى التوصيات فى ضوء معدل فئات يتم تصنيفها ) ٣(فى أى نشاط زراعى عادة ما توجد   
 مزارع من ١٠٠نموذج لـ(والشكل التالى يوضح ، الزراعية وبالتالى فى ضوء معدالت العائد المزرعى 

  ).زراع محصول الطماطم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمكن )  زراع مشاركين– مرشدين مؤهلين –خبراء وباحثين (ارية زراعية استشوبتقديم خدمة   

  :تحقيق اآلتى

  .جنيهألف  ٧٥ التبنى وتحقيق عائد إضافى ةمنخفضة التبنى إلى متوسطالفئة انتقال  - أ

  .جنيهألف  ١٥٠التبنى وتحقيق عائد إضافى عالية  التبنى إلى متوسطةالفئة انتقال  - ب

  . ألف جنيه٢٢٥ قدره مزارع ١٠٠إجمالى لـ ضافىتحقق عائد إيك لذبو - ج

  :ى على النحو التالىفتم توزيع العائد اإلضا -د

  . الف جنيه١٤٦ وقدرها رة ـحقوق المخاطنظير للزراع % ٦٥ -   

  . ألف جنيه٤٥نظير حقوق الملكية الفكرية وقدرها للباحثين % ٢٠-   

  .ألف جنيه ٢٢,٥للمرشدين نظير حقوق اإلشراف الفنى وقدرها % ١٠-   

  . ألف جنيـه١١,٥إلدارة البرنامج نظير حقوق التطوير وقدرها % ٥-   

  وعلى ذلـك

فى أى نشاط إنتاجى زراعى هناك فرص عالية ومفتوحة لحصاد العائد الناجم عن تباين مستويات تطبيق 

 الزراع للتوصيات المزرعية، بشكل يغطى حقوق كافة األطراف المشاركة فى برامج تستهدف إدماج

، وتبقى نسبة لتغطية تكاليف تلك البرامج )مرشدين-باحثين- زراع(المكون المعرفى فى العملية اإلنتاجية 

مما يشير بجالء إلى أن نمط اإلنتاج الزراعى المحلى ضامن لتطبيق آمن لالنتقال من مرحلة المساهمة فى 

 .التكاليف إلى مرحلة تغطية تكاليف الخدمة

  )أ (   عائد

  ) ألف جنيه٧٥(

  )ب(  عائد

  ) ألف جنيه١٥٠(

زراع ذوى   ) ألف جنيه٢٢٥(
  تبنى عالى

  ٢٥= ن 
٨٠٠٠

زراع ذوى 
  تبنى منخفض

  ٢٥= ن 

زراع ذوى 
  تبنى متوسط

٥٠٠٠  ٥٠= ن 

٢٠٠٠ 

 عائد منخفض

بنى متوسطت
٦٠-٥٠%  

  تبنى منخفض
٥٠-٤٠%  

 عائد متوسط

  عائد مرتفع

 تبنى عالى
٧٠-٦٠%  

متوسط صافى 
 العائد لفدان
  الطماطم



 ١٨

  :دى مفترضات المدخل اإلرشا٤-٣

  

  : المعطيــات- أ

 .أنظمتهم المزرعيةواإلرشاد الحكومى يقدم خدمة عامة دون قدرة على تغطية احتياجات الزراع  

  .ودةـلخدمة إرشادية ذات جكافية اإلرشاد الحكومى توفير مخصصات فى  يصعب على الدولة  

  .لمعلومات الفنيةأى دور فى توفير ا دون دورا محدودا فى توفير المستلزماتالتعاونيات تمارس   

  .ومن ثم يحدث تفاوت بين الزراع فى تطبيق وتبنى الممارسات وفى مستويات اإلنتاج والدخول  

  .الـــ ويتم ذلك دون استثمار طاقة المراكز البحثية أو االستفادة من القطاع الخاص بشكل فع 

  .ةــــ المقبل خالل الفترة، ال توجد بادرة بحدوث تغيير جذرىالحاليةوفى ضوء المعطيات   

  

  : التوقعــات- ب

 .تشكيل لجنة لدعم اإلرشاد بالموارد المحليةب المدخل من خالل التعاونية الزراعية إن تجريب 

  .هـــمخرجاتوشرح أهدافه و اللجنة بدعوة الزراع الراغبين لإلشتراك فى البرنامج قيام و 

   .نـدريب خريجى الزراعة المتبطليالمراكز العلمية اإلقليمية بتقديم  المعونة الفنية وت وقيام  

  .دخول إضافية تقنع الزراع بعد التقييم الذاتى بأهمية االستمرار فى تطبيق المدخليمكن أن يوفر   

  .زراعــالوقد تتحدد االستمرارية فى صورة عقود مع الميسرين أو مساهمات رمزية من   

  .وتوفير موارد ذاتية لزراعية خلق الطلب على المعرفة ا:نجاح هذا النشاط يمكن أن يحقق و 

  .لبرامج اإلرشادية ودعم المراكز البحثية وتوفير خدمة ذات جودةبا كما يضمن مشاركة الزراع  

  



 ١٩

  : إجراءات المدخل المقترح٥-٣

إن البدأ بأنشطة التمهيد للمدخل وبناء الثقة داخل المجتمع المحلى كفيل بدعم : األنشطة التمهيدية •

تجريب مدخل دعم اإلرشاد بالموارد المحلية وتنظيم مساهمات األطراف المختلفة مبادرة محلية ذاتية ل

 :فى النشاط من خالل
 .عقــد اللقاءات التمهيدية مع قيادات المجتمع والزراع للتعريف بالمدخل واحتياجاته ونتائجه 

  .مستقلة تشـكيل لجنة دعم اإلرشاد بالموارد المحلية من خالل التعاونية أو روابط الزراع ال 

  .التطبيق وتحديد الزراع الراغبين فى تجريب المدخل المقترح) محاصيل/ محصول ( اختيـار  

  . حصـر خريجى الكليات والمدارس الزراعية من أبناء المجتمع المحلى إلعدادهم كميسرين 

  .رحــ قيـام كليات الزراعة ومحطات البحوث بالمشاركة فى تخطيط وتنفيذ المدخل المقت 

 

إن االستمرار فى تنفيذ أنشطة بناء القدرات والتعلم الذاتى بمشاركة أقرب الجهات : ة التنفيذيةاألنشط •

العلمية للمجتمع المحلى سوف ينعكس على عمل إرشادى مخطط على مستوى النظام المزرعى 

 :للزراع المشاركين من خالل

 .لمشاركة فى التجريبوضـع خطة زمنية لألنشطة اإلرشادية الميدانية وتحديد دور األطراف ا 

  .نــ بالمجتمع المحلى على المهارات الفنية واالتصالية وإعدادهم كميسريينخريجال تدريـب  

  .ةـ تحديـد مجموعات وروابط الزراع ومسئوليات الفريق العلمى والميسرين فى تنفيذ األنشط 

  .رةــمتابعة مستمال استخدام أساليب اإلرشاد بالمشاركة والتعلم الذاتى مع الزراع من خالل  

 

إن مشاركة األطراف المعنية اللجنة فى تخطيط األنشطة اإلرشادية ومتابعة : أنشطة المتابعة والتقييم •

 :تنفيذها سوف يسهل القيام بأنشطة التقييم الذاتى بمشاركة أطراف التجريب من خالل

 ).بعدية/مسوح قبلية(زراع للتوصيات وعالقتها بصافى العائد الحسـاب معدالت تبنى  

  .فى ضوء نتائج التجريب) عدم االستمرار/لالستمرار( اتخـاذ الزراع من خالل اللجنة قرار  

  .الخ واستخالص الدروس المستفادة) ...اللجنة-  ميسرين-باحثين–زراع(داء األ تقييـم معدالت  

  ).حنظام التمويل الذاتى المقتر –العالقة مع جهات البحث ( تحديـد شكل االستمرار ومنهجه  

  ).الخ..عالقة بالقطاع الخاص –مجموعات زراع جديدة–محاصيل أخرى(لعام الثانى فى ا التطبيق  

 



 ٢٠

  : سلسلة النتائج المتوقعة٦-٣

  : المخرجــات - أ

 سـوف يضمـنإن اختتام أنشطة التوعية وبناء الثقة بإنشاء لجنة لدعم اإلرشاد بالموارد المحليـة  •

  .اإلرشاديةمشاركة الزراع وملكيتهم لألنشطة 

 يعد خطوةق الريفية سوف كما أن إختيار وتدريب خريحى الكليات والمدارس الزراعية بالمناط •

  . تآكل قوى نقل المعرفة الزراعية والبطالة العلمية الزراعيةمواجهةمنطقية ل

 وسوف يمثل إستثمار طاقة المراكز البحثية باألقاليم دعما متبادال لكل من البحوث واإلرشاد وذلك •

  . مخرجات عالية للنظام البحثى الزراعىلـضمان
  

  :العوائـد- ب

إحياء  كما أن إختيار الزراع الراغبين فى المشاركة والعمل من خالل نظمهم المزرعية سوف يحقق •

  .مفهوم التعليم والتعلم كجوهر للعملية اإلرشادية

تفيد منها كل األطراف وسوف ينتهى التجريب باكتشاف الزيادة المحسوسة فى الدخول المزرعية تس •

  .توفير موارد ذاتية للخدمة اإلرشاديةلضمان 

كما أن تقييم الزراع لنتائج األنشطة وقبولهم لالستمرار فى التطبيق سوف يسمح فرديا ومؤسسيا  •

  . طلب فعال على الخدمة اإلرشاديةبخلق
  

  : اآلثــار- ج

 فير المستلزمات والخبرات مما يوفراللجان سوف يسمح لها بتطوير عالقتها لتو/إن نجاح الروابط •

   .عالقة وطيدة وفعالة بالقطاع الخاص الزراعى الوطنى

وسوف ينعكس نجاح التجريب والتوسع فيه على التنظيم اإلرشادى بتواجد إدارات مستحدثة تمهد  •

  .الهيكل التنظيمى اإلرشادىبمالءمة لتغييرات 

دعم المزارع التقليدى وتواكب احتياجات إن هذه اإلجراءات سوف تنعكس على خدمة ذات جودة ت •

  .وتدعم كفاءة وفاعلية العمل اإلرشادى التحرر االقتصادى

وسوف يؤثر ذلك على كافة األنظمة الفرعية للنظام المعرفى البحثية والتعليمية واإلرشادية واإلنتاجية  •

  .وجود نظام معرفى زراعى متكامل ومتساند وفعالوعلى 



 ٢١

  حاضرةتطبيقات عملية على الم

  مستوى فعالية النظام اإلرشادى الزراعى المحلىمستوى فعالية النظام اإلرشادى الزراعى المحلى: :  التطبيق األول  التطبيق األول ١١--٤٤
فى ضوء مفهوم النظام المعرفى الزراعى ، ما هو مستوى حكمك على الوظائف الفرعية لهذا النظام فى 

  بلدك وما هى االسباب؟
  الوظائف  مستوى الوظيفة

  محدود متوسط  عالى
  االسباب

          ).الزراعيةالبحوث العلمية ( العلميةإنتاج المعرفة -١
          ).الدراسات العليا(إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين -٢
          .تخريج قوة بشرية إرشادية متخصصة ومؤهلة-٣
          . التطبيقيـــةالعلميةستخدام المعـارف انشر و-٤
          .ىاإلرشادالعمل مساهمة القطاع اإلنتاجى فى دعم -٥
          .هيل العلمى لحاجات المقتصد القومىمطابقة التأ-٦
          .العلمى الزراعىنقل المشكالت وتحديد أولويات البحث -٧
          .ستجابة لحاجات اإلنتاجإيجاد حلول المشكالت واال -٨
          .الزراعىدعم وتمويل القطاع اإلنتاجى ألنشطة البحث -٩
           .مكانات فى تقديم الخدماتاإلمعامل والتوظيف -١٠
          .تعليم تطبيقى مرتبـــط بالمشكالت اإلنتاجية-١١
          .الزراعىدعم المادى للنظـام التعليمى لا-١٢

  
  اإلرشادى الزراعى اإلرشادى الزراعى المشكالت المحلية لإلصالح المشكالت المحلية لإلصالح : : الثانىالثانى التطبيق  التطبيق ٢٢--٤٤

على وجود هذه   فى ضوء عرض تحديات ومشكالت اإلصالح اإلرشادى ، ما هو مستوى حكمك-أ
  ظام اإلرشادى فى بلدك وما هى المؤشرات؟التحديات بالن

لوجود %  التحديات
  التحديات

  المؤشرات

      تفكك النظـام المعرفـى الزراعـــى-١ 
      ضعف مخرجـات النظـام البحثـــى-٢ 
      ضعف الطلب على المعرفة الزراعية-٣ 
      مكانة التعليم والتعلم فى منظومة العمل اإلرشادى-٤ 
        أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنىالعالقة بين-٥ 
      الحاجة إلى إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى-٦ 
      البطالة العلمية وتآكل قوى نقل المعرفة الزراعية-٧ 
      قصور موارد العمل اإلرشادى الزراعـى-٨ 
      قصور المشاركة وملكية الزراع للعمل اإلرشادى-٩ 
      ل اإلرشادى الزراعىمحدودية فعالية العم-١٠ 

  صنف النظام اإلرشادى فى بلدك وفق المداخل اإلرشادية ونوع التمويل -ب
  المداخل اإلرشادية  %نوع التمويل 

  تمويل ذاتى  تغطية تكاليف  مشاركة  مجانى
-                                  -  
-                                  -  

        

  


