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  رــر وتقديـشك

  

تنمية الزراعية واألستاذ بجامعة المنصورة      استشارى المنظمة العربية لل    يحيى على زهران  / د.أيتقدم    

 مـدير  فيصل العواوده / د.أ للبحث واإلرشاد  قيادات المركز الوطنى    مصر بخالص الشكر والتقدير للسادة     –

 محمود جـرن   خليل /للسيد المهندس مع شكر خاص     ،نائب المدير لشئون البحث    ماجد فندى / د.أالمركز و   

  .ة واقع اإلرشاد الزراعى باألردنسمساعدتهم القيمة لى خالل مهمة درانائب مدير المركز لشئون اإلرشاد ل
  

العربيـة للتنميـة     مكتب المنظمـة   مسؤول ياسر محمود / أللسيد   كما يسعده أن يتقدم بخالص الشكر       

علـى تيـسير      رئيس مكتب المنظمة العربية باألردن     جهاد أبو مشرف  / للسيد المهندس  و ،اهرةقالزراعية بال 

  .ديم كافة التسهيالت إلتمامهاالمهمة وتق
  

كمـال  /م وبـاألخص للـزميلين      ،يتبقى شكر خاص لزمالء المهمة فى مديريات اإلرشاد وبـالمركز           

التى قـدموها لـى طـوال فتـرة           الصادقة والمساعدات القيمة   المعاونة على   خريسات معتصم/مو  الرحاحلة  

ـ  / ميرى مديريات اإلرشـاد    مد نـادة المهندسي ـر للس ـبخالص التقدي  كما أتقدم . المهمة و  ىيـسرى الموس

يات اإلرشـاد   ررؤسـاء أقـسام مـدي       ولجميع الزمالء   المفتى يةوما/م و   أسمهان حنتر /م و   نعمه عويس /م

للمساندة  ومديرى الوحدات اإلرشادية والمرشدين    ،حطات البحوث مو ،المراكز اإلقليمية مديرى  و ،بالمديريات

 العمل  وورش وإلعطائى الوقت الكافى طوال المناقشات       ،والوثائق معلوماتالبيانات وال  وإمدادى بكافة  العالية

 إلسهامهما فى التيسير لورشة     مدهاأشرف حو /مو  تى  ية المف وما/مكما أتقدم بشكرى لـ     . والزيارات الميدانية 

  .العمل الختامية
  

   .األردن الحبيبفى الزراعى لبنة لدعم العمل اإلرشادى  مع رجائى أن يسهم هذا التقرير فى إضافة  

  

  يحيى على زهران/ د.أ

  استشارى المنظمة العربية للتنمية الزراعية

   مصر–واالستاذ بجامعة المنصورة 

٢٠٠٩ / ٣ / ٣  
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  التقريـر النهائـى لمهمـة

 "ميةة األردنية الهاشبالمملك دراسة واقع اإلرشاد الزراعى"
  

  المحتويـــاتقائمـــة 

  ٥......................................................................مقدمـــة

  ١٣-٥...................تبارات المهمة وأهدافها الرئيسية واإلجرائيةمحددات واع: أوال

  ٥.............................................: محددات و اعتبارات إعداد خطة المهمة-١    

  ٨...................................................: األهداف العامة واإلجرائية للمهمة-٢    

  ٨.........................: إجراءات إقرار الخطة التفصيلية للمهمة وتنفيذها بالمشاركة-٣    

  ١١٤-١٤.............:شاد الزراعى بالمملكةالنتائج الرئيسية لمهمة دراسة واقع اإلر: ثانيا

  ١٤................: عالقة استراتيجية التنمية الزراعية بأهداف العمل اإلرشادى بالمملكة-١    

  ١٩............: كفاءة العمل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث باإلرشاد-٢    

  ٣٠  :رشاد واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإل-٣    

  ٣٠.................................... واقع برامج وأنشطة مديرية البرامج الزراعية١-٣             

  ٣٩............: واقع برامج وأنشطة مديرية تدريب المرشدين الزراعيين والمزارعين٢-٣             

  ٤٧..........................: واقع برامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم الزراعى٣-٣             

  ٥٨.......................:مج وأنشطة مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية واقع برا٤-٣             

  ٦٣.........................: واقع برامج وأنشطة العمل اإلرشادى على المستوى المحلى-٤    

  ٦٣...................: برامج وأنشطة العمل اإلرشاد على مستوى الوحدات اإلرشادية١-٤             

  ٧٣...............................................:FFS المدارس الحقلية للمزارعين ٢-٤             

  ٨٣...............................:تابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكةالم-٥    

  ٨٠.........................................: العالقة بين البحث العلمى واإلرشاد الزراعى-٦    

  ١٢٩-١١٥.................................االستخالصات والتوصيات الرئيسية للمهمة: ثالثًا

  ٢٣٢-١٣٠............................................................مالحــق التقريــر
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  "دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية"

  :قدمـــةم

  بناء على تكليف   مهمة دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية       عن   التقريرأعد هذا     

 واقع اإلرشاد الزراعى    وذلك لدراسة ،   لى كخبير فى مجال اإلرشاد الزراعى      المنظمة العربية للتنمية الزراعية   

كتـب المنظمـة     أرسـله لـى م     الذى (TOR)مة   اإلطار المرجعى للمه   ضوءفى   بالمملكة األردنية الهاشمية  

  إعداد خطة أولية ثم إرسالها لمكتب المنظمة إلبداء المالحظات عليها مـن قبـل              تم يمقتضاه بالقاهرة والذى   

، و انتهى إلى خطة تفصيرية للمهمة تم تحديـد           للبحوث واإلرشاد بالمملكة األردنية الهاشمية     المركز الوطنى 

  .افة الفئات المعنية بالعمل اإلرشادى الزراعى بالمملكةأولوياتها بمشاركة ممثلى ك

  :هذا التقرير ثالث أقسام رئيسيةويتضمن   

  .المهمة وأهدافها الرئيسية واإلجرائيةمحددات واعتبارات : أوال

النتائج الرئيسية لمهمة دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة :اثاني.  

  .ية للمهمةاالستخالصات والتوصيات الرئيس :اثالثً

  

  محددات واعتبارات المهمة وأهدافها الرئيسية واإلجرائية :أوال

  
  : محددات و اعتبارات إعداد خطة المهمة-١

 األولية للمهمة إلى     تطوير الخطة  هناك عدد من المحددات واالعتبارات التى فرضت على االستشارى          

  :مقترح خطة تفصيلية على هذا النحو أهمها

  : للمهمةالفترة الزمنية -أ

 فـى إعـداد     أيام تم استثمارها بالقـاهرة    ) ٤( منها   )ا يوم ٢٥(الفترة الزمنية للمهمة    استغرقت  حيث    

ـ    ) ٥( ثم   ، الخطة التفصيلية ونماذجها وإداراتها    ة األولية وتطوير  ـالخط ـ ر النهائ ـيوم إلعـداد التقري ى ــ

لتنفيذ خُصصت  فترة التى   هى ال  ١٤/٢/٢٠٠٩ - ٣٠/١ من   يوم فى الفترة  ) ١٦ ( ومن ثم تبقى   للمهمة بالقاهرة 

 واللقـاءات    الزيارات الميدانيـة   ألنشطة وختامية وإعداد    بما يتضمنه ذلك من ورش افتتاحية     الخطة التفصيلية   

 وتطبيق كم وافر من االستقصاءات على مختلف الفئات المـستهدفة           المعمقة ومراجعة البيانات الثانوية المتاحة    

  .زراعى الوطنىبدراسة الواقع اإلرشادى ال
  

  : إلمام االستشارى بالواقع األردنى الزراعى واإلرشادىمستوى -ب

 شـبكة المعلومـات      الحصول مـن    كما أتيح له   ،زيارة المملكة خالل أنشطة علمية    سبق لالستشارى     

 اإلنتاجيـة    والخـصائص   باستراتيجية التنميـة الزراعيـة      على بيانات ومعلومات وإحصاءات خاصة     الدولية
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تـم    على المـستوى المحلـى      اإلرشادية وخاصة  ن األنشطة  ع لية غير أن الصورة الفع    ، فى المملكة  ةالزراعي

توفيرها من خالل البيانات التى وفرتها المديريات على الخطط السنوية والتقارير الدورية وأنشطة وبرامج كل               

 وقيادات اإلرشاد والتنمية    عيين المرج  واللقاءات مع األشخاص   الزيارات الميدانية  إرشاد باإلضافة إلى     مديرية

  .فترة فى بداية المهمةاستغرق الزراعية وهو ما 
  

  : واتساع نطاق التكليفشمول اإلطار المرجعى للمهمة -ج

 أو جانبين رئيسيين من جوانب       على دراسة جانب   (TOR)حيث لم يقتصر اإلطار المرجعى للمهمة         

 اإلرشاد إلى جوانب أخـرى      - البحث ضم عالوة على عالقة    لي  بل امتد  ،فى المملكة العمل اإلرشادى الزراعى    

 والحمالت القومية والمدارس الحقلية والطـرق اإلرشـادية واإلعـالم            بالتدريب الزراعى واإلرشادى   تتصل

  . الزراعى بالمملكة األداء اإلرشادى عالقة بتحسينالزراعى والتقييم والمتابعة أو أى جوانب أخرى ذات

حين  أو كل هذه الجوانب ل      أن يغطى معظم   التفصيليةالخطة  خالل مرحلة إعداد      االستشارى  حاول وقد  

  أنشطة المهمة فـى ضـوء اإلمكانـات الزمنيـة           لتنفيذ كل أو بعض    فرص عملية وميدانية   وجود   النظر فى 

  . المشارك فى المهمة الفريق األردنى واألولويات التى يحددهاوالتسهيالت المتوفرة
  

  :التى تغطى دراسة الواقع اإلرشادى دفة واألنشطةتنوع الفئات المسته -د

 استخدام عدد كبيـر مـن أدوات المتابعـة          على االستشارى  (TOR) اتساع وعرض وشمول     فرض  

 للفئـات التـى    ما فـرض تنـوع مـوازى    وهو، المرجعى الواردة بهذا اإلطار التى تغطى الجوانب   والتقييم

  والعاملين اإلرشاديين   وباحثين بمراكز البحث الزراعى    شادية من قيادات زراعية وإر     الواقع دراسةها  تاستهدف

  .إلخ..  ومستوى القرية وزراع الحاصالت الرئيسيةعلى المستوى المركزى
  

  :مصادر االستشارى فى إعداد الخطة التفصيلية للمهمة -هـ

  أن  التفـصيلية   المقترحـة للخطـة    وأنـشطته  فى تنويع مصادره وإعداد أدواتـه        االستشارى ساعد  

 الزراعيـة بجامعـة      مدير مركز الخدمات اإلرشـادية واالستـشارية       شغل الباحث لمنصب  ( االستشارى قد 

  وشغله لمنصب مدير مشروع التعليم عن بعد المصرى الكندى المـشترك           ،ا عام ١٥المنصورة لمدة أكثر من     

 ألغذيـة والزراعـة   ه فى تقييم أنشطة زراعية وتنموية للبنك الدولى ومنظمـة ا          تشاركم و ،سنوات) ٧(لمدة  

 عالوة على الدراسات التى نـاهزت      ،نفردريش ناومان األلمانيتي  و KFWومشروعات هيئة المعونة الكندية و    

دراسة ) ٣٥(واإلشراف على ما يزيد عن       ، دراسة فى مجاالت اإلرشاد الزراعى والتنمية الزراعية       الخمسون

عالوة على عضوية فى المجـالس القوميـة         ،فيةماجستير ودكتوراه فى مجال العمل اإلرشادى والتنمية الري       

فـى تـوفير خبـرة      وقد أسهم فى ذلك كله       ،)إلخ..  للتعاونيات الزراعية على المستوى القومى       والجان العليا 

 ه للخطـة التفـصيلية     فترة إعداد   خالل االستشارى  وقد حاول  ، اإلرشادى المحلى  مجاالت دراسة وتقييم الواقع   

 غيـر أن    ،األردنىاإلرشادى   الواقع    لدراسة  وفعالة التى يراها مفيدة   واألنشطة   ياتانتقاء بعض األدوات واآلل   
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  أولويات تتالئم مع اإلمكانات الزمنية واالحتياجـات       توحددقد حسمت     التمهيدية مع الفريق األردنى    اللقاءات

لتقيـيم يمكـن أن      وا ا من مصادر أدوات المتابعة     مصدر الخطة التفصيلية مادة ونماذج    على أن تظل     ،الوطنية

  . واحتياجاته مستقباليستكملها الفريق األردنى وفق ظروفه
  

  :األولويات يحددها الفريق األردنى المشارك -و

رض أى نوع من األولويات     يفلم    األنشطة المقترحة فى الخطة التفصيلية      فإن تنوع  كما سبق اإلشارة  

 الذى  والعرض والزراع خالل الورشة االفتتاحية      ، حيث أن مساهمة ممثلى اإلرشاد والبحث      خالل فترة التنفيذ  

 مختلفة   لتحديد األولويات وبمشاركة عناصر     أداة مالئمة   التفصيلية ومن خالل استخدام     للخطة االستشارىقدمه  

  .المهمة ووجه نتائجهاأنشطة  أولوية حدد بوضوحقد   زراعية وإرشاديةمن قيادات علمية وتنفيذية
  

  :؟)د أم تقييمرص(مدخل دراسة الواقع  -ز

 أدوات   وفى بعض األحيان    استخدام عديد من أدوات الرصد والمتابعة       تتضمن دراسة الواقع اإلرشادى    

 الرئيسية لدراسة الواقع قد سـارت        فى المجاالت  التى اقترحها االستشارى    أن األدوات   وسوف نالحظ  ،التقييم

  :أبعاد محددة) ٣(فى إطار 

  )كانات واألنشطةليل المهام واإلمتح (؟ماذا يوجد-

  وقع أنشطة المجال من معايير الكفاية والجودة؟ما م-

  هل توجد أدوات مالءمة للمتابعة والتقييم فى المجال؟-

 واالقتراحات التـى     من التوصيات   الوصول إلى مجموعة   وتقييم بعض جوانبه  رصد الواقع   قد ساعد   و  

 الفريق  بمشاركةالمهم أن ذلك قد تم      ير أن    غ ، خطوات اإلصالح اإلرشادى فى المملكة     تصب فى جانب تدعيم   

 Participatory Monitoring and المشارك وفى إطار مـدخل المتابعـة والتقيـيم بالمـشاركة     األردنى

Evaluation (PME) والتى تقوم على فكر By the people for the people.  

ألنشطة انب التخطيط والتنفيذ     فى كل جو    وعى ومسئولية العاملين فى المشاركة     تنطلق من فكرة  التى  و  

  .ودراسة الواقع الحالى
  

  :المهمة فرصة لتوفير عدد من أدوات المتابعة والتقييم -ح

 أن يوفر عـدد مـن أدوات المتابعـة           خبرته فى مجال التقييم والمتابعة      وفى ضوء  حاول االستشارى   

  وكفاءة العمل اإلرشادى   دارس الحقلية  والحمالت القومية والم   والتقييم فى مجاالت التدريب والطرق اإلرشادية     

ـ   ومناقـشتها   وهى تمثل بعد مراجعتهـا     ،إلخ..  اإلرشادية على المستفيدين   ودراسة أثر الخدمة   يمكـن  وادة  م

 فرص جيدة لمناقشة     فريق أردنى مشارك   يمثل وجود األنشطة اإلرشادية المستقبلية وسوف     االستفادة منها فى    

  .واقع العمل اإلرشادى األردنىلا  بما يالئم وتعديلهاهذه األدوات
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  :األهداف العامة واإلجرائية للمهمة -٢

  :مستويين من األهداف هى على النحو التالىالمهمة تتضمن أهداف   

  :األهداف العامة -أ

  . الزراعى بالمملكة العمل اإلرشادى التنمية الزراعية بأهداف استراتيجيةدراسة عالقة -١

  .ل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشادأبعاد ومؤشرات كفاءة العمدراسة  -٢

 :دراسة واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -٣

  . برامج وأنشطة مديرية البرامج الزراعية١-٣

  . برامج وأنشطة مديرية التدريـــب٢-٣

  . برامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم٣-٣

  .امج وأنشطة مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية بر٤-٣

  :واقع برامج وأنشطة العمل اإلرشادى على المستوى المحلىدراسة  -٤

  .برامج و أنشطة الوحدات اإلرشادية الزراعية ١-٤

  .المدارس الحقلية للمزارعين برامج وأنشطة ٢-٤

  .المملكةالتعرف على نظم المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى ب -٥

  .دراسة عالقة البحث العلمى الزراعى بالتنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٦

  .الوصول إلى عدد من مقترحات اإلصالح اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٧

  

  :األهداف اإلجرائية-ب

  ملحق التقرير( الفرعية ا من األهداف اإلجرائيةيضم كل هدف من األهداف العامة عدد.(  

  

  :رار الخطة التفصيلية للمهمة وتنفيذها بالمشاركة إجراءات إق-٣

 لورشـة    اإلعـداد  ،على أكثـر تقـدير    ) اليوم الثانى أو الثالث   ( فى بداية المهمة     قترح االستشارى أن يتم   ا -أ

 ومـسئولى الهيئـات     اإلرشادية الزراعيـة العلميـة والتنفذييـة       من القيادات     يحضرها ممثلون  افتتاحية

وفريق العمل األردنى المشارك على أن يقوم االستشارى فى هذه الورشـة            اع  والزروالمؤسسات المعنية   

  :بعرض جانبين رئيسيين

بعض جوانـب الخبـرة      وذلك الستخالص    : العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر     عرض موجز لواقع   -

  .المشتركة

  .عرض لمقترح الخطة التفصيلية من حيث المحددات واألهداف العامة واإلجرائية للمهمة -

 وذلك لتحديـد أولويـات       الورشة االفتتاحية فى استخدامها    مشاركة حضور لضان  أداة رئيسية   تم تصميم    -ب

  .TOR فى  حيث أن األهداف العامة تم تحديدها، التفصيليةاألهداف اإلجرائية
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برة اللقاء بعد مناقشة جانبى العرض فى الورشة االفتتاحية إلى الوصول إلى جوانب الخ            وقد انتهى هذا     -جـ

وهو ما مهد الطريق الختيار أدق ألولويات المهام واألهداف         ) مصر واألردن (المشتركة للبلدين الشقيقيين    

 وتم إضافة بعض النماذج الستكمال بعض الجوانب التى أشار إليها الجانب            .التى يجب تنفيذها من الخطة    

  .األردنى

األهداف اإلجرائية  اختيار  فتتاحية، وتم بناء عليها     االهذه األداة تمهيدا ضمن أعمال الورشة       وقد اُستخدمت    -د

 وتحديد الفئات المستهدفة بدراسة الواقع األردنى اإلرشـادى الزراعـى وكـذا األنـشطة               ،ذات األولوية 

  .)راجع مجاالت خطة المهمة التفصيلية بملحق التقرير (الميدانية المختلفة

 الزمنـى لألنـشطة     إعداد البرنامج  المقررة تم    األنشطة والفئات و  فى ضوء األولويات التى تم تحديدها      -هـ

  : والذى جاء على النحول التالى. مع فريق العمل األردنى المشاركبمشاركة

  

  : للمهمةالخطة التفصيلية مجاالت -٤

رئيـسية  المجـاالت   عدد مـن ال    م مجاالت خطة دراسة واقع العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكة        ضت  

  :وسوف يتم عرض كل مجال من خالل عرض .للمهمةامة تنطلق من األهداف الع

  .األهداف اإلجرائية لدراسة واقع المجال -

  .اآلليات واألنشطة المقترحة -

  .األبعاد والمؤشرات الدالة -

  .النماذج المستخدمة فى دراسة واقع المجال -

  

بالمملكـة األردنيـة    ويعرض النموذج التالى مخطط التقرير النهائى لدراسة واقع اإلرشاد الزراعى           

  .الهاشمية
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  :المخطط العام لدراسة واقع العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٥

  

١-٣

 

البرامج 
٢-٣  اديةاإلرش

المعلومات 
واإلدارة 
المزرعية

٣-٣

 

البرامج 
٤-٣  اإلرشادية

 

البرامج 
  اإلرشادية

مخطط دراسة واقع العمل اإلرشادى باألردن

١  استراتيجية التنمية الزراعة وعالقتها بالعمل اإلرشادى

٣  دراسة واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز

٥ المتابعـة والتقييـم فـى العمـل اإلرشـادى

٧

مقترحات وتوصيات
  اإلصالح اإلرشادى الزراعى بالمملكة

١-٤

 

الوحدات 
٢-٤  اإلرشادية

المدارس 
الحقلية 
 للمزارعين

٦ عالقـة البحـث الزراعـى بالتنظيـم اإلرشـادى

٢ كفــاءة التنظيــم اإلرشــادى المركــزى

٤ كفــاءة العمــل اإلرشــادى المحلـى
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  :البرنامج الزمنى ألنشطة المهمة -٦

  الفرعيةاألساسية والمهام   ٢٠٠٩فبرايـــر   ٢٠٠٩ينايـــر 
٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦ 

                                                      : مرحلة اإلعداد للمهمة-١

                                                      . إعداد الخطة األولية١-١

                                                      . إعداد الخطة التفصيلية٢-١

                                            *          . إعداد نماذج مجاالت الدراسة٣-١

                                                      . اللقاء مع نائب المدير لإلرشاد٤-١

                                                      : مرحلة تنفيذ أنشطة المهمة-٢

                                                      . ورشة العمل االفتتاحية١-٢

                                                      . مقابالت مع العاملين بالمديريات٢-٢

                                                      . ورشة عمل مع الباحثين بالمركز٣-٢

                                                       استكمال وتفريغ بيانات المديرية٤-٢

                                                      . زيارة ميدانية لغور الصافى٥-٢

                                                      . زيارة ميدانية لمحافظة جرش٦-٢

                                                      . استكمال نماذج التقييم٧-٢

                                                      :لمهمة المرحلة الختامية ل-٣

                                                      . اإلعداد لورشة العمل الختامية١-٣

              *                                        . تحليل نتائج ورشة العمل الختامية٢-٣

                                                      . كتابة التقرير الختامى للمهمة٣-٣

  .سفر إلى عمان والقاهرة(*) 
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  نماذج دراسة الواقع اإلرشادى  ةـداف اإلجرائيـاأله  امـ العدفـاله

دراسة عالقة  -١
استراتيجية التنمية الزراعية 

بأهداف العمل اإلرشادى 
  .الزراعى بالمملكة

 .التعرف على وتحليل أهم أبعاد استراتيجية التنمية الزراعية الوطنية بالمملكة •
 .لزراعى بالمملكةتحديد أهم مالمح وخصائص سياق ونمط اإلنتاج ا •
 .دراسة العالقة بين مكونات وعناصر االستراتيجية وأهداف وتوجهات العمل اإلرشادى •
 .التعرف على أهم مداخل العمل اإلرشادى المنفذة ومستوى وعى العاملين بها •
  .هالتعرف على مستوى تكامل النظام المعرفى الزراعى بالمملكة وأهم معوقات •

  . وأهداف العمل اإلرشادىاالستراتيجية): أ-١(نموذج  •
 .المداخل اإلرشادية الزراعية): ب-١(نموذج  •
  .تكامل النظام المعرفى الزراعى): جـ-١(نموذج  •
  

 التعرف على أبعاد -٢
ومؤشرات كفاءة العمل 
  اإلرشادى الزراعى بالمملكة

  .)مديريات اإلرشاد بالمركز(

  .كة فى مرحلة النمو االقتصادىعرض وتحليل هيكل ودور التنظيم اإلرشادى الزراعى بالممل •

 .تحديد مستوى فعالية التنظيم اإلرشادى الزراعى •
 .تحليل دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى الزراعى ومجاالته بالمملكة •
  .التعرف على احتياجات بناء قدرات العاملين اإلرشاديين على مستوى مديريات اإلرشاد •

  .التحررهيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة ): أ-٢(نموذج  •
 .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج  •
 .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  •
  .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  •

 التعرف على أبعاد ١-٣
البرامج ومؤشرات كفاءة 

  .ية الزراعيةاإلرشاد

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة دراسة أهم مجاالت البرامج اإلرشادية الزراعية  •
 .التعرف على مراحل وخطوات بناء البرامج اإلرشادية الزراعية وأهم عناصرها •
  .دراسة المشكالت الفنية والتمويلية والتنظيمية التى تعوق تنفيذ البرامج اإلرشادية •

  .كفاءة البرامج اإلرشادية الزراعية): أ-١-٣(نموذج  •
 .برامج اإلرشاديةرأى المستفيدين من ال): ب-١-٣(نموذج  •
  . تبنى المستحدثات خالل البرامج اإلرشادية):ج-٢-٣(نموذج  •

 التعرف على أبعاد ٢-٣
أنشطة ومؤشرات كفاءة 

المعلومات واإلدارة 
  .المزرعية

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسة أهم مجاالت أنشطة المعلومات واإلدارة المزرعية خالل الفترة  •
  .يمية التى تعوق تنفيذ أنشطة المعلومات الزراعيةدراسة المشكالت الفنية والتمويلية والتنظ •

  .هيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة التحرر): أ-٢(نموذج  •
 .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج  •
 .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  •
  .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  •

أبعاد  دراسة ٣-٣
أنشطة رات كفاءة ومؤش

التدريب الزراعى 
  .واإلرشادى

 .التعرف على بنيان وإمكانات الطاقة التدريبية الزراعية واإلرشادية بالمملكة •
 .تقييم المستوى السائد لكفاءة مكونات وعناصر  العملية التدريبية الزراعية واإلرشادية •

  . واإلرشادية الطاقة التدريبية الزراعية):أ-٣-٣(نموذج  •

أبعاد دراسة  ٤-٣
أنشطة ومؤشرات كفاءة 

  .التوعية واإلعالم الزراعى

  .التعرف على معدالت استخدام الطرق اإلرشادية خالل األنشطة اإلرشادية الزراعية •
 .بالمملكة) TVراديو (دراسة معدالت استخدام وسائل اإلعالم الزراعى  •
 . التنموى بالمملكةدراسة مدى معدالت استخدام الوسائط اإللكترونية وشبكات االتصال •
  .التعرف على أهم خصائص أنشطة الحمالت اإلرشادية القومية •

.أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلرشادية): أ-٤-٣(نموذج  •

أنواع ومعدالت استخدام الطـرق     ): جـ-٤-٣(نموذج   •
 .اإلعالمية اإلرشادية

 .خصائص الحمالت اإلرشادية القومية): جـ-٤-٣(نموذج  •
  . الحمالت اإلرشادية القوميةجودة): د-٤-٣(نموذج  •
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  نماذج دراسة الواقع اإلرشاديى  األهداف اإلجرائية  الهدف العام

 التعرف على أبعاد ١-٤
ومؤشرات كفاءة العمل 

على اإلرشادى الزراعى 
  المستوى المحلى

الوحدات اإلرشادية (
  .)الزراعية

 .تقدير عناصر الفعالية للوحدات اإلرشادية الزراعية •
 .ف على مستوى الخصائص الشخصية االتصالية واالجتماعية للمرشدين الزراعيينالتعر •
  .تحديد المستوى المعرفى والمهارى الراهن للمرشدين الزراعيين •

  .كفاءة الوحدات اإلرشادية الزراعية): أ-١-٤(نموذج  •
  .المستوى المعرفى والمهارى للمرشدين): ب-١-٤(نموذج  •

 دراسة مجاالت -٢-٤
عاد وكفاءة وخصائص وأب

المدارس الحقلية 
  .للمزارعين

 .التعرف على أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين من حيث النوع والكم والتوزيع •
 .دراسة خصائص أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين المنفذة بالمملكة •
 .تقييم بعض أبعاد كفاءة المدارس الحقلية للمزارعين بالمملكة •
  .م كفاءة المدارس الحقليةاقتراح نموذج لمتابعة وتقيي •

  .خصائص أنشطة المدارس الحقلية): أ-٢-٤(نموذج  •
 .أداء ومهارات ميسرى المدارس الحقلية): ب-٢-٤(نموذج  •
  .جودة المدارس الحقلية للمزارعين): جـ-٢-٤(نموذج  •

 التعرف على نظم -٥
المتابعة والتقييم فى العمل 
 .اإلرشادى الزراعى بالمملكة

  .نات وأنشطة المتابعة والتقييم بالتنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكةالتعرف على إمكا •
 .التعرف على نماذج وآليات المتابعة والتقييم المستخدمة فى العمل اإلرشادى •
  .اقتراح بعض النماذج المالئمة للمتابعة والتصميم فى بعض مجاالت العمل اإلرشادى •

  .التقييمنموذج إمكانات وأنشطة المتابعة و): أ-٥(نموذج  •

النماذج المستخدمة فى المتابعة والتقييم فى      ): ب-٥(نموذج   •
  .العمل اإلرشادى

 دراسة عالقة البحث -٦
العلمى الزراعى بالتنظيم 
 .اإلرشادى الزراعى بالمملكة

 .تحديد شكل ومكونات بناء الطاقة البحثية الزراعية بالمملكة •
 .بيق نتائج البحوث الزراعيةالتعرف على المعوقات التى تواجه الباحثين عند تط •
  .تحديد المسار التطبيقى لنتائج البحوث الزراعية بالمملكة •
  .التعرف على أهم خصائص عالقة اإلرشاد بمؤسسات البحث الزراعى وجهود دعمه •

  .بناء وخصائص الطاقة البحثية الزراعية): أ-٦(نموذج  •

 .خصائص اإلنتاج البحثى الوطنى): ب-٦(نموذج  •
 . ورشة العمل حول عالقة فى البحث باإلرشاد):جـ-٦(نموذج  •

 الوصول إلى عدد من -٧
مقترحات اإلصالح اإلرشادى 

  .الزراعى بالمملكة

 .استخالص عدد من توصيات وإجراءات اإلصالح اإلرشادى فى مجال كفاءة التنظيم اإلرشادى •
  .لكةاستخالص عدد من توصيات فى مجال العالقة بين البحث واإلرشاد الزراعى بالمم •

  .كافة النماذج السابق اإلشارة إليها
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  ة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكةالنتائج الرئيسية لمهمة دراس: ثانيا

  
سوف نعرض لنتائج دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة من خالل تغطية األهداف   

  :العامة التى وردت فى بداية التقرير والتى جاءت على النحو التالى

  .ة عالقة استراتيجية التنمية الزراعية بأهداف العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكةدراس -١

دراسة أبعاد ومؤشرات كفاءة العمل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث            -٢

  .واإلرشاد

 :دراسة واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -٣

  .رية البرامج الزراعية برامج وأنشطة مدي١-٣

  . برامج وأنشطة مديرية التدريـــب٢-٣

  . برامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم٣-٣

  . برامج وأنشطة مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية٤-٣

  :دراسة واقع برامج وأنشطة العمل اإلرشادى على المستوى المحلى -٤

  . برامج و أنشطة الوحدات اإلرشادية الزراعية١-٤

  . برامج وأنشطة المدارس الحقلية للمزارعين٢-٤

  .التعرف على نظم المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٥

  .دراسة عالقة البحث العلمى الزراعى بالتنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٦

  .الوصول إلى عدد من مقترحات اإلصالح اإلرشادى الزراعى بالمملكة -٧

  
  :ستراتيجية التنمية الزراعية بأهداف العمل اإلرشادى بالمملكةعالقة ا -١

  : مستوى توفر بعض أبعاد استراتيجية التنمية الزراعية بالمملكة١-١

تم التعرف على مستوى توفر عدد من األبعاد المتصلة باستراتيجية التنمية الزراعية   

لوطنى للبحث واإلرشاد واألقسام بالمملكة من وجهة نظر العاملين بمديريات اإلرشاد بالمركز ا

  :المختلفة لتلك المديريات وذلك من حيث

  .مستوى وضوح ودقة استراتيجية التنمية الزراعية -أ  

  .مستوى الشمول والعمق للقضايا الزراعية والريفية -ب  

  .مستوى العالنية واإلتاحة التى توفرت لتلك االستراتيجية -ج  

  . العمل اإلرشادى الزراعىمستوى اتساق االستراتيجية مع -د  
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  .مستوى وعى العاملين اإلرشاديين بتلك االستراتيجية -هـ  

  .مستوى التطبيق والتنفيذ الفعلى لتلك االستراتيجية  -و  

من مديرى ورؤساء أقسام مديريات اإلرشاد الزراعى وممثلين من ) ١٦(وقد قام عدد   

  :االفتتاحية والذى ظهر من نتائجهاالباحثين والزراع باستفياء هذا البند خالل الورشة 

لم يطلعوا على االستراتيجية الوطنية للتنمية % ٥٦من حضور الورشة بنسبة ) ٩(أن عدد  -

  .الزراعية بالرغم أنهم يشغلون أدواراً رئيسية فى التنظيم اإلرشادى الزراعى

ستوى يتراوح ما يرى باقى الحضور أن االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية يتوفر لها م -

  .من الخصائص واألبعاد المتصلة بالدقة والشمول واإلتاحة% ٨١ -%٧١بين 

  %.٦٧فى حين توفر لبعد وعى العاملين بتلك االستراتيجية مستوى لم يتعد  -

  

  صـــالخصائ  المستوى
  محدود متوسط  عالى

 الوزن النسبى

  %٧٦  ١  ٣  ٣  الوضـــوح والدقـــة
  %٨١  -  ٤  ٣  الشمــول والعمــــق
  %٧١  ٢  ٢  ٣  العالنية واإلتاحـــــة
  %٨١  ١  ٢  ٤  اتساقها مع العمل اإلرشادى
  %٦٧  ٢  ٣  ٢  وعى العاملين اإلرشاديين بها
  %٨١  -  ٥  ٢  التنفيذ الفعلى لالستراتيجيــة

  

مستوى التقاء أهداف العمل اإلرشادى مع األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة            ٢-١

  :لالستراتيجية

تم مناقشة األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية الستراتيجية التنميـة الزراعيـة             

الوطنية بالمملكة وتم عرضها على المشاركين فى الورشة، وبناء على ذلك يرى المـشاركون              

أن هناك ثالث مستويات لعالقة أهداف العمل اإلرشادى مع أهداف االستراتيجية وذلك علـى              

  :النحو التالى

  : وهىبدرجة عاليةستراتيجية بأهداف العمل اإلرشادى االلتقى فيها أهداف تأهداف  -أ

  .زيادة دخول الزراع والمنتجين واألسر الريفية -  

  .زيادة إنتاجية الحاصالت الزراعيـــة -  

  .زيادة مساهمة المرأة فى العمل الزراعى -  

  .تحسين الخدمــــات الريفيــــة -  

  .لى العمل الزراعــىتشجيع الشباب ع -  

  .الحفاظ على الموارد الزراعية والبيئيـة -  
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  : وهىبدرجة متوسطة أهداف تلتقى فيها أهداف االستراتيجية بأهداف العمل اإلرشادى -ب

  .تكامل اإلنتاج النباتى والحيوانى -  

  .تحسين قدرات وإمكانات القطاع الزراعى -  

  .تأهيل العاملين بالقطاع الزراعى -  

  .الحفاظ على المورد المائى -  

  : مع أهداف العمل اإلرشادى وهىبدرجة ضعيفة أهداف تلتقى فيها أهداف استراتيجية -ج

  .إيجاد فرص عمل فى القطاع الزراعـــى -  

  .االعتماد على الذات فى المحاصيل الزراعية -

  .تشجيع االستثمار والتصنيع الزراعـــى -  

  .بتوازن العــــــرض والطلــــ -  

مستويات لمواجهة وتصدى العمل اإلرشادى للمخاطر التى أشارت        ) ٣(كما حدد المشاركون    -

  :إليها االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

  : ومنهابدرجة عاليةمخاطر تم مواجهتها  -أ

  .نقص أنشطة نقل التكنولوجيا الزراعية -  

  .تناقص كميات مياه الرى المتاحة -  

  . المطريةتذبذب المواسم -  

  .تراجع مستوى اإلنتاج الحيوانى -  

  .قصور فى برامج تأهيل العاملين الزراعيين -  

  : ومنهابدرجة متوسطةمخاطر تم مواجهتها -ب

  .القطع غير القانونى لألشجار -  

  .قصور مواكبة اإلنتاج لحاجة السوق المحلية -  

  .قصور أنشطة التصدير الزراعى -  

  .اج الحيوانى والنباتىنقص التكامل بين اإلنت -  

  .ضعف منظمات المنتجين الزراعيين -  

  .ضعف دور القطاع الخاص -  

  .قصور فى برامج التنمية الزراعية والريفية -  

  .قصور فى نظم المعلومات الزراعية -  

  :بدرجة ضعيفةمخاطر تم مواجهتها -ج

  .البناء على األرض الزراعيـة -  

  .تفتت الملكية الزراعيــــة -  
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  .السحب الجائر من المياه الجوفية -  

  .غياب برامج الحماية والضمان للعمالة الزراعية -  

  .عدم الثبوت السعرى والهامش العالى للربح -  

  .ضعف حماية المنتجات المحليــــــة -  

  
  : تكامل النظام المعرفى الزراعى٣-١

) ١٩٩٨ان،  زهـر (عرضت الورشة وناقشات نموذج تكامل النظام المعرفى الزراعى           

وتم تقدير مستوى توفر وظائف النظام على المستوى الوطنى، وجاءت النتائج لتؤكد أن هـذه               

وذلـك علـى النحـو      % ٤٨-١٢الوظائف يتراوح مستوى توفرها وفقاً للوزن النسبى ما بين          

  :التالى

  %مستوى التوفر   وظائف النظام المعرفى الزراعى بالمملكة

  %٤٠  ).البحوث العلمية الزراعية(ة إنتاج المعرفة الزراعي -١

  %٤٨  ).الدراسات العليا(إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين  -٢

  %٣٣  .ومؤهلة متخصصة إرشادية بشرية قوة تخريج -٣

  %٤٧  .الزراعية التطبيقية المعارف واستخدام نشر -٤

  %١٢  .ىاإلرشادالعمل  دعم فى اإلنتاجى القطاع مساهمة -٥

  %٢٩  .القومى المقتصد لحاجات العلمى التأهيل مطابقة -٦

  %٣١  .الزراعى البحث أولويات وتحديد المشكالت نقل -٧

  %٢٩  .اإلنتاج لحاجات واإلستجابة المشكالت حلول إيجاد -٨

  %١٩  .الزراعى البحث ألنشطة اإلنتاجى القطاع وتمويل دعم -٩

  %٢٤  .اإلنتاجية خدماتال تقديم فى النظام البحثي وإمكانات معامل توظيف -١٠

  %٢٤  .اإلنتاجية بالمشكالت مرتبط تطبيقى تعليم -١١

  %٣٠  .الزراعى التعليمى للنظام المادى الدعم -١٢

  

  :المداخل الشائعة فى العمل اإلرشادى ومستوى وعى العاملين بها ٤-١

تم عرض ومناقشة عدد من المداخل اإلرشادية الشائع اسـتخدامها فـى دول العـالم                 

األخص فى الدول ذات الظروف المشابهة لظروف ونمط اإلنتاج الزراعى بالمملكة وشملت            وب

  :هذه المداخل
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  المداخل اإلرشادية  المجموعة

  اإلرشاد الحكومى

  التدريب والزيارة

  التنمية الزراعية المتكاملة

سمية 
المداخل الر

العامة
  

  التنمية الريفية المتكاملة

  اإلرشاد التعاقدى

  االستشارات الخاصة

  إرشاد شركات المستلزمات

ت 
شاد الخدما

إر

التج
ارية

  

  المساهمة فى التكاليف

  اإلرشاد بالمشاركة

  المدارس الحقلية

  إرشاد النظم المزرعية

شاد المرتبط 
اإلر

بالمزارع
  

  إرشاد مزارع لمزارع

  اإلرشاد السلعى

  اإلرشاد الجامعى

  دخل المشروعم

ت 
شاد الخدما

إر

صة
ص
المتخ

  

  دعم اإلرشاد بالموارد المحلية

  الحمالت اإلرشادية القومية

  )TV-راديو(إرشاد وسائل اإلعالم 

  )نوادى االستماع والمشاهدة(إرشاد االتصال الجماعى 

سائل 
شاد و

إر

صال
اإلعالم واالت

  

  )راديكون-فيركون(إرشاد الوسائط المعلوماتية 

  

لنتائج الهامة تتصل بالمـداخل اإلرشـادية الزراعيـة         وقد أظهرت الورشة عدد من ا       

  :المستخدمة فى األردن

  .بين العاملين اإلرشاديين% ٤٠أن مستوى الوعى العام بالمداخل اإلرشادية ال يتجاوز  -

أن أهم المداخل التى تم تطبيقها بالمملكة هو مداخل اإلرشاد الحكومى، اإلرشاد التعاقـدى،               -

  .ت، المدارس الحقليةإرشاد شركات المستلزما
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هناك قصور عام فى متابعة خصائص وتطبيقات عدد من المداخل اإلرشادية الهامـة مثـل                -

مداخل التنمية الزراعية المتكاملة، المساهمة فى التكاليف، إرشـاد الـنظم المزرعيـة،             

  .إرشاد مزارع لمزارع، اإلرشاد بالمشاركة

ع تطبيق هذه المداخل بالمملكـة كمـا لـم          لم يستطع معظم الحضور تحديد توقيتات ومواق       -

يتمكنوا من الحكم على نتائج التطبيق ومن ثم ترتيب المداخل حـسب مالئمتهـا لـنمط                

  .اإلنتاج الزراعى باألردن

  
  :كفاءة العمل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث باإلرشاد -٢

دى بمديريات اإلرشـاد بـالمركز      يعرض هذا الجزء لعدد من أبعاد كفاءة العمل اإلرشا          

  :الوطنى للبحث واإلرشاد بالمملكة األردنية والهاشمية وهذه األبعاد هى

  .الهيكل التنظيمى لشون اإلرشاد الزراعى بالمركز -١

  .األهداف والمهام العام لمديريات اإلرشاد بالمركز -٢

  .دريبيةالكوادر اإلرشادية بمديريات اإلرشاد بالمركز واحتياجاتها الت -٣

  .اإلمكانات المادية المتوفرة لمديريات اإلرشاد بالمركز -٤

  .مستوى توفر الخصائص التنظيمية لمديريات اإلرشاد -٥

  .مسارات واتجاهات التطوير بمديريات اإلرشاد -٦

  .دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز -٧

  .لمقترحةمجاالت وإجراءات اإلصالح اإلرشادى ا -٨

  :واآلتى عرض لتلك األبعاد  

  
  : الهيكل التنظيمى لشئون اإلرشاد الزراعى بالمركز-١-٢

يتضمن الهيكل التنظيمى لشئون اإلرشاد الزراعى بالمركز الوطنى للبحث واإلرشـاد             

ا ويوضح الشكل التالى الهيكل التنظيمى لـشئون        ا إداري قسم) ١٤(مديريات إرشادية تضم    ) ٤(

  .المركزاإلرشاد ب
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  : األهداف والمهام العام لإلرشاد الزراعى٢-٢

يهدف اإلرشاد الزراعى إلى الحصول على المعـارف واألفكـار والتقانـات                

الجديدة ونقلها ونشرها بين المزارعين والمنتجين بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم وتشجيعهم           

مل الزراعى بما يساهم فى زيادة اإلنتاج وتحـسين نوعيتـه           على اعتماد األساليب العلمية بالع    

باستخدام الوسائل والطرق اإلرشادية إلحداث تغيير فنى واقتصادى فى نظم الزراعة يؤدى فى             

  .النهاية إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للقطاع الزراعى

  وزير الزراعة
  رئيس مجلس المركز

  

  مجلس المركز

 

  المدير العام للمركز

المساعد البحثى 
  العلمى

المساعد للشؤون
  المالية واإلدارية

للمراكز المساعد 
  اإلقليمية

 لإلرشاد المساعد
  الزراعى

  

مديرية البرامج 
 اإلرشادية

  

مديرية المعلومات 
  واإلداراة المزرعية

  مديرية
  التدريب

  

مديرية التوعية 
  واإلعالم الزراعى

  قسم البرامج
 اإلنتاجية النباتية

  جقسم البرام
 اإلنتاجية الحيوانية

  قسم البرامج
 اإلنتاجية المتخصصة

  قسم
 النوع االجتماعى

قسم التوثيق والمعلومات
 والسجالت المزرعية

قسم متابعة التنظيمات 
 والتشكيالت الزراعية

قسم دراسة االحتياجات

قسم تدريب المزارعين 
 والمرأة الريفية

قسم تدريب المرشدين 
 والفنيين الزراعيين

  

 ة والتقيمقسم المتابع

قسم المعارض 
 والمهرجانات

  قسم
 االتصال الجماهيرى

  قسم
 الوسائل اإلرشادية

  قسم
 الحمالت اإلرشادية
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  :مهام اإلرشاد الزراعى

واجه المزارعين والفئات المـستهدفة األخـرى       التعرف على المشاكل الزراعية التى ت      •

 .وحصرها بغرض تحديد أولويات األبحاث والبرامج اإلرشادية

إعداد الخطة السنوية لإلرشاد الزراعى بالتعاون مـع مـديريات البحـث واإلرشـاد               •

 .المركزية والوحدات اإلرشادية والمراكز اإلقليمية ومتابعة تنفيذها

تصادية الزراعية للمزارعين من خالل وسـائل االتـصال         توفير المعلومات الفنية االق    •

 .الفردى والجماعى والجماهيرى

تعريف المزارعين والفئات المستهدفة األخـرى ذات العالقـة بالقطـاع الزراعـى              •

بالخدمات الفنية والفرص المتاحة التى يقدمها المركز الوطنى والجهات األخـرى ذات            

 .تى تنظم العمل بالقطاع الزراعىالعالقة وكذلك التعريف بالتعليمات ال

التنسيق مع كافة الجهات فى القطاعين العام والخاص التى تقـدم خـدمات إرشـادية                •

 .للمزارعين والتأكد من مالئمتها لالستراتيجية الوطنية لإلرشاد الزراعى

وضع ومتبعة تنفيذ خطط تدريب المرشدين الزراعيين والمـزارعين بالتعـاون مـع              •

 .ت ذات العالقةالمديريات والجها

اإلشراف على إنتاج مواد اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة مثـل المطبوعـات             •

 .وأفالم التليفزيون والفيديو والبرامج اإلذاعية

تنفيذ برامج إرشادية متخصصة تتالئم واحتياجات المـزارعين والتقانـات الزراعيـة       •

 .المستحدثة

 .صاصهامتابعة تنفيذ المشاريع التى تقع ضمن اخت •

  

  : الكوادر اإلرشادية بمديريات اإلرشاد واحتياجاتها التدريبية٣-٢

تبين دراسة الكوادر اإلرشادية بمـديريات اإلرشـاد بـالمركز عـدد مـن النتـائج                  

  :والمالحظات الهامة هى

قسم ضمت أقسام المديريات األربعة     ) ١٤(ظهر بالهيكل التنظيمى بمديريات اإلرشاد وجود       -أ

  :نقص واضح فى الكوادر اإلرشادية تظهر فىغير أن هناك 
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وهو رئيس القسم بكل قسم من أقسام المديريات دون أى مساعدين           ) فرد واحد (وجود   -

فنيين أو إداريين وهو ما يمكن أن يسبب مشكلة حال وجود أى عذر طـارئ كمـا                 

حدث مع رئيس قسم االتصال الجماهيرى بمديرية التوعية واإلعالم، عالوة علـى            

  .ء اإلدارى والفنى الملقى على عاتق رئيس القسمالعب

بعض األقسام لم تكتمل كوادرها مثل قسم متابعة التنظيمات والتـشكيالت الزراعيـة              -

وقسم دراسة االحتياجات بمديرية المعلومات واإلدارة المزرعـة، وقـسم البـرامج            

  .اإلنتاجية المتخصصة بمديرية البرامج اإلرشادية

ملين رؤساء األقسام بالمديريات ال تالئم تخصصاتهم المهام التـى          هناك عدد من العا    -

  .يشغلونها كما فى بعض أقسام مديرية التوعية واإلعالم الزراعى ومديرية التدريب

توجد بطاقات توصيف وظيفى محدد وواضح وواف لكافة المجموعات الوظيفية بمديريات            -ب

بات الرئيسية والحد األدنـى لـشروط       اإلرشاد يتضمن االختصاص العام للوظيفة، والواج     

الوظيفة غير أن المؤهل العلمى المطلوب لمعظم الوظائف هى الدرجة الجامعة األولى فى             

أحد تخصصات العلوم الزراعية، وهو مؤهل عام وفـضفاض ال يتناسـب مـع بعـض                

الوظائف التى تحتاج إلى مهارات وخبرات خاصة فـى مجـاالت العمـل اإلعالمـى أو                

  . أو التدريب الزراعى  واإلرشادىالمعلوماتى

تتراوح نسبة سنوات الخبرة المرتبطة بالمهام التى يشغلها العاملون بمديريات اإلرشاد مـا           -ج

من سنوات الخبرة اإلجمالية، حيث هناك عدد من العاملين فـى أقـسام             % ١٠٠-٢٥بين  

 -ج التدريبيـة   ومتابعة وتقيـيم البـرام     - المعلومات الزراعية  -برامج اإلرشاد الحيوانى  

الوسائل اإلرشادية تقع كل سنوات خبرتهم اإلجمالية فى ذات المهام التى يشغلونها حاليـاً،              

فى حين أن هناك عاملين تقع معظم سنوات خبرتهم فى الوظائف التى يشغلونها وباألخص              

  النوع االجتماعى فى مقابل عدد من العاملين تقل سنوات         -فى أقسام برامج اإلنتاج النباتى    

من إجمالى سنوات العمل الوظيفى كما هو       % ٥٠خبراتهم فى مجال الوظائف الحالية عن       

 والتوعية واإلعالم، وتقوم الخبرة والتدريب بتغطية جزء مـن          -فى بعض أقسام التدريب   

هذه الفجوة وبخاصة أن معظم العاملين بمديريات اإلرشاد يمتلكون خبرات متراكمة فـى             

  .ت الخمس األخيرة للعملمجال تخصصاتهم خالل السنوا
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تتوزع أوقات العمل الخاصة بالعاملين بمديريات اإلرشاد الزراعى بالمركز فى مجملها ما             -د

  :بين

  %١٠  .إعداد الخطط السنوية والموازنات المالية لألنشطة -

  %١٠  .إعداد تقارير األنشطــة واإلنجـــــازات -

  %٢٠  .هــااإلعداد لتنفيذ األنشطة ومراجعتها واعتماد -

  %١٥  .أنشطة تقييم البرامـــج واألنشطـــــة -

  %١٥  .الزيــــــارات الميدانيــــــة -

  %٢٠  .اجتماعات وورش عمل ولقاءات عمـــل -

  %١٠  .ما يكلف به من أعمال المركز والمديرية -
  

التـى  وينبغى هنا مالحظة أهمية إحداث توازن بين األعمال اإلدارية واألعمال الفنية              

  .تخص مهام كل مديرية

  
تحددت االحتياجات التدريبية بمؤشرى أهمية الموضوع التدريبى للوظيفة وكذا الحاجـة            -هـ

المستقبلية للموضوع التدريبى لبناء القدرات الوظيفية للعاملين بمديريات اإلرشـاد علـى            

  :النحو التالى

أعداد العاملين ذوى االحتياج 
  الموضوع التدريبى   للتدريبالمستقبلى

  محدود  متوسط  ىعال

الوزن 
 النسبى

%  
 األولويات

  :مفاهيم التنمية والتغيير
 A  ٨١  ٢  ٤  ٨  .بناء القدرات -١
 C  ٦٩  ٣  ٧  ٤  .التمكين -٢
 C  ٦٤  ٤  ٧  ٣  .جودة الحياة الريفية -٣
 B  ٧١  ٢  ٨  ٤  .التنوع وقبول اآلخر -٤
 C  ٥٢  ٧  ٦  ١  .التقمص األخروى والتأكيدية -٥
 C  ٦٠  ٥  ٧  ٢  . االجتماعىالنوع -٦

  :مهارات القيادة واالتصال

 B  ٧٤  ٢  ٧  ٥  .المهارات االتصالية األساسية -١
  B  ٧٤  ٣  ٥  ٦  .المهارات القيادية األساسية -٢

  B  ٧٦  ١  ٨  ٥  .استخدام الوسائط االلكترونية -٣

 A  ٨٣  ١  ٥  ٨  .TOTالتدريب الفعال  -٤
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حتياج أعداد العاملين ذوى اال
  الموضوع التدريبى  المستقبلى للتدريب

  محدود  متوسط  عالي

الوزن 
 النسبى

%  
 األولويات

  :مهارات إدارة العمل اإلرشادى
 A  ٨٩  ١  ٧  ٦  .إدراكيه المشكالت المهنية -١
 C  ٦٩  ٢  ٩  ٣  .االستيعاب التكنولوجى -٢
 A  ٨١  -  ٨  ٦  .إدارة اإليضاحات العملية -٣
 C  ٦٧  ٤  ٦  ٤  .التنسيق مع المنظمات المعنية -٤
 B  ٧١  ٣  ٦  ٥  .اكتشاف القادة الريفيين -٥
 B  ٧٦  ١  ٨  ٥  .تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية -٦
 C  ٦٩  ٣  ٤  ٦  .إعداد ومراجعة التقارير اإلرشادية -٧
 A  ٨٣  -  ٧  ٧  .إعداد أدوات المتابعة والتقييم -٨
 B  ٧٦  ٣  ٤  ٧  .إدارة اإلجتماعات وورش العمل -٩
 B  ٧٤  ٢  ٧  ٥  .معية والبصريةاستخدام المعينات الس -١٠
 A  ٨٣  -  ٧  ٧  .التفاوض واتخاذ القرار -١١

  

  
  :مستوى االنغماس الوظيفى للعاملين بمديريات اإلرشاد-و

 مؤشرات الرضا الوظيفى للعاملين بمديريات اإلرشـاد وتحـددت          مناقشةوتم عرض     

بالعمـل والتـى    االستجابات التالية لمستوى الرضا الوظيفى عن عدد من الجوانب المتـصلة            

 لوجود فرص التعليم والتـدريب      Bللرضا عن المهام الوظيفية،     ) A(تراوحت مرتبتها ما بين     

  ).٢(المستقبلية فى حين أن باقى الجوانب قد استقرت معدالتها فى المرتبة 

أعداد العاملين ذوى االحتياج 
  جوانب الرضا الوظيفى  المستقبلى للتدريب

  محدودة متوسطة  عالية

الوزن 
 النسبى

%  
 األولويات

 توفير أجر من العمل لتغطيـة االحتياجـات         -١
  .المعيشية واالجتماعية

-  ٦٢  ٢  ١٢  C 

 توفير حوافز مادية وإدارية مالئمة لتحقيـق        -٢
  .األهداف

٩٥  ١  -  ١٣  A 

 وجود فرص للترقى مـن خـالل توصـيف          -٣
  .وظيفى محدد

٦٢  ٤  ٨  ٢  C 

 الزراع   وثقة لإلرشادمجتمع  ال الشعور بحاجة    -٤
  .فى الخدمة

٧٤  -  ١١  ٣  B 

 وجود فـرص تدريبيـة وتعليميـة لزيـادة          -٥
  .المعارف والمهارات

٦٤  ٤  ٧  ٣  C 

وجود تسهيالت مكتبية واتـصالية وانتقاليـة       -٦
  .للمرشدين

٦٩  ٤  ٥  ٥  C 
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  : اإلمكانات المادية المتوفرة لمديريات اإلرشاد بالمركز٤-٢

 مبانى وتجهزات ومستلزمات العمـل ووسـائل        تم التعرف على اإلمكانات المادية من       

االنتقال واالتصال بالمديريات األربعة لإلرشاد بالمركز، حيث اتضح أن المبـانى والغـرف             

المخصصة لمديريات اإلرشاد تعد كافية إلى حد ما فى الوقـت الـراهن بالنـسبة لمـديريات                 

اجة لتوفير مساحات أوسـع     البرامج اإلرشادية ومديرية التوعية واإلعالم الزراعى، وهناك ح       

لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية حيث المديرية فى طريقها إلى مزيـد مـن األنـشطة               

المتصلة ببنوك المعلومات وقواعد البيانات الزراعية الخاصة باإلمكانات البـشرية والماديـة            

  .واإلرشادية

 كافية تماماً فى حين     وقد صنفت مستلزمات العمل لمديريات التدريب والمعلومات بأنها         

وكافـة  . تحتاج مديريات البرامج اإلرشادية والتوعية واإلعالم إلى دعم فـى هـذا المجـال             

المديريات مزودة بوسائل اتصال وشبكة معلومات دولية جيدة غير أنها تفتقـد إلـى وسـائل                

مج اإلرشادية  االنتقال التى تيسر االنتقال إلى مواقع األنشطة اإلرشادية وبخاصه لمديريات البرا          

  .والتوعية واإلعالم

ويعد التدريب الذى تم توفيره للعاملين بأقسام كافة المديريات غير كاف بـشكل عـام                 

وبخاصة التدريب على اللغة االنجليزية والحاسب اآللى لمديرية المعلومات وكتابـة التقـارير             

  .ونظم المتابعة والتقييم لكافة المديريات

  :مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد الخصائص التنظيمية ل٥-٢

بناء على مالحظة االستشارى وخالل اللقاءات المعمقة وورش العمل التى تم عقـدها               

مع العاملين اإلرشاديين بالمركز يمكن القول بأن هناك عدد من السمات التى تميز خـصائص               

  :التنظيم بتلك المديريات وتمثل نقاط قوة لذلك التنظيم

  ).مكتوبة ومعلنة(وضوح أهداف مديريات أقسام بكافة المديريات بالمركز  -أ

  .كفاية ومالئمة التوصيف الوظيفى للوظائف المتضمنة فى كافة المديريات -ب

  .شيوع روح العمل الفريقى وتفهم المهام الوظيفية والحماس العالى ألداء هذه المهام -ج

  .على فى التنظيم بالمركزالعالقات التنسيقية مع المستويات األ -د

هناك اتساق فى ترتيب أولويات الخدمات المقدمة وبين توجيه الموارد البشرية والماليـة              -هـ

  .بكافة المديريات

وفى المقابل فإن هناك عدد من الخصائص التنظيمية التى تحتاج إلى دعم لعدم كفايـة                 

  :معدالتها فى معظم المديريات وهى خصائص
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  ).مسميات بعض األقسام( الداخلى للمديريات مالئمة الهيكل -أ

  ).بكل قسم عامل واحد هو رئيس القسم(كفاية أعداد ومؤهالت العاملين  -ب

العالقات التنسيقية مع المستويات األدنى وعدم وضوحها بشكل كاف لمديريات المعلومات            -ج

ع جهات البحث   واإلدارة المزرعية والتوعية واإلعالم والضعف العام فى مجال التنسيق م         

  .لكافة مديريات اإلرشاد

عدم مالئمة نطاق العمل ونطاق اإلشراف ويعود ذلك إلى العبء الـوظيفى النـاجم عـن                 -د

  .قصور أعداد العاملين باألقسام واتساع مساحة المناطق المخدومة

  .قصور فى أنشطة المتابعة والتقييم باستثناء مديرية البرامج ومديرية التدريب -هـ

ستوى المتوسط لالستقرار الوظيفى واالنغماس المهنى والذى تعكسه المعدالت الـسابق           الم -و

  .اإلشارة إليها فى بعد الكوادر اإلرشادية بالمركز

المستوى المتوسط لمعدالت التدريب وسنوات الخبرة فى بعض التخصـصات األساسـية             -ز

مـات واإلدارة   بالمديريات كما تظهر مالحظة عامــة تتصل بمـسمى مديريـة المعلو          

المزرعية والذى أرى أن تتعـدل إلـى مديريـة نظـم اإلدارة والمعلومـات الزراعيـة                 

Agricultural Information & Management Systems.  

  .نظم التحفيز بمعظم األقسام والمديريات تحتاج مراجعة -ح

  
  : مسارات واتجاهات التطوير بمديريات اإلرشاد الزراعى٦-٢

 الميدانية واللقاءات ومراجعـة وثـائق وخطـط وتقـارير كافـة             فى ضوء الزيارات    

المديريات تبين أن هناك عدد من االتجاهات الرئيسية التى يجب أن تتجـه إليهـا مـسارات                 

  :التطوير وأهمها

تحديد رسالة واضحة للعمل اإلرشادى تستند لتكامل عمل المديريات اإلرشادية ومجـاالت             -أ

  .الخدمة والفئات المستهدفة

  .توجيه البرامج اإلرشادية لتغطية مزيد من األنشطة فى مجال التنمية الريفية -ب

  .توجيه مديريات اإلرشاد لتوثيق العالقة مع القطاع الخاص الزراعى -ج

  .التحديد األدق للفئات المستهدفة وقاعدة البرامج فى ضوء اإلمكانات المتوفرة -د

ص تغطيـة بعـض تكـاليف الخدمـة         بحث فـر  (البحث عن مصادر إضافية للتمويل       -هـ

  ).اإلرشادية

التوسع فى المداخل اإلرشادية التى تتبنى نهج اإلرشاد بالمشاركة وبـاألخص المـدارس              -و

  .(FFSS , FTF)الحقلية للمزارعين وإرشاد مزارع لمزارع 

  .التدرج فى إجراءات التغيير التنظيمى السابق فى ضوء إعداد العاملين باألقسام -ز
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ئة حاضنة لتفهم ودعم القيادات السياسية والعلمية واإلرشـادية لـدور مـديريات             خلق بي  -ح

  .اإلرشاد فى التنمية الزراعية والريفية

مراجعة وإعادة توجيه بعض الوظائف األساسية لمسميات األقسام وبخاصة قسم دراسـة             -ط

واإلدارة االحتياجات وقسم متابعة المنظمات والتشكيالت الزراعية بمديريـة المعلومـات           

  .المزرعية وقسم البرامج اإلنتاجية المتخصصة فى مديرية البرامج اإلرشادية

التوعيه بخلق عالقات تفاعل بين مديريات اإلرشاد المختلفة وأقسام اإلرشـاد الزراعـى              -ى

 عالوة على ما سبق     NGOsواإلعالم بالجامعات األردنية والجمعيات والمنظمات األهلية       

  .قات مع القطاع الخاص الزراعىاإلشارة إليه من عال

قيام كل مديرية بتقييم وتفعيل نظام للمتابعة والتقييم لكافة األنشطة، وحتى قيـام إدارة أو                -ط

مديرية خاصة بالمتابعة والتقييم لألنشطة اإلرشادية بغرض توثيق األنشطة واسـتخالص           

  .الدروس المستفادة ومراجعة معدالت التقدم

ام المتوسط لفعالية العمل اإلرشادى على المستويين المركزى        وفى ضوء المستوى الع     

فهناك حاجة ماسة إلجراءات تتصل بـدعم فعاليـة         )  الوحدات اإلرشادية  -مديريات اإلرشاد (

  :التنظيم اإلرشادى ومنها

  ):المديريات(على مستوى التنظيم اإلرشادى  -أ

ن اإلنتاج النبـاتى والحيـوانى      درجة شمول األنشطة اإلرشادية لكل م      بدعم: الشمول والتنوع 

ووصـول اإلرشـاد الزراعـى      ،  والسمكى اإلدارة المزرعية واألنشطة غير التقليدية     

  . والشباب الريفى والمرأة الريفية،لمختلف فئات الجمهور وهى الزراع

درجة تدبير الجهاز اإلرشادى على مستوى المركـز للمـوارد الماليـة             بزيادة :تدبير الموارد 

  . وتوسيع نشاطاتهلبشرية الالزمة ألدائه لعملهوالمادية وا

درجة تقبل العاملين اإلرشاديين للمتغيرات التى تتم فى األنشطة التى          بتنمية   :المرونة المهنية 

  .يؤدونها ووضعها موضع التطبيق

درجة استيعاب العاملون اإلرشاديون لألجهزة واألفكار الجديدة        بتنمية   :االستيعاب التكنولوجى 

  .تخدم فى العمل اإلرشادى وتمكنهم من استخدامها والترويج لهاالتى تس

  :على مستوى الوحدات اإلرشادية -ب  

درجة تزويد المرشدون الزراعيون للزراع بالجديـد فـى         بزيادة   :األهداف اإلرشادية تحقيق  

وإكسابهم المهارات الالزمة وتغييـر اتجاهـاتهم بمـا         ،  مجاالت المعلومات الزراعية  

  .التنمية الزراعيةيواكب حركة 
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مستوى عالقة الجهاز اإلرشادى سواء علـى مـستوى    بدعم  :التكامل مع المنظمات األخـرى    

ة عمله والتـى يمكـن أن       ــالقرية أو المركز بالهيئات والمنظمات الموجودة بمنطق      

  .تسهم فى العمل اإلرشادى أو تسانده

رشاديون للمشكالت التى يمكـن أن      درجة توقع العاملون اإل    بتنمية   :إدراكية المشكالت المهنية  

  .تقابلهم فى عملهم واإلجراءات التى تتخذ فى مثل هذه الحاالت

درجة تحقيق المهنة اإلرشادية للتقدير واالعتـراف وتـوفير          بزيادة   :الرضا الوظيفى للعاملين  

الخلفية العلمية والمهارية الالزمة ألداء العمل وتحقيق الـدخل المناسـب للمرشـدين             

  .نالزراعيي

  :دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى واإلجراءات المقترحة ٧-٢

خالل مناقشات العاملين بمديريات اإلرشـاد بـالمركز اتـضح أن معظـم العـاملين                 

بالمديريات واألقسام المختلفة يصنفون دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى الزراعى بالمملكة          

  :إلى مستويين رئيسيين

  :األهمية عاجلة وعاليةدوافع  -أ

  . واضحة للعمل اإلرشادى الزراعىفلسفة الحاجة لسياسات و-١  

  ).تآكل قوى نقل المعرفة( التقلص فى أعداد العاملين -٢  

  . محدودية وقصور موارد العمل اإلرشادى الزراعى-٣  

  .)إلخ.. خصخصةوالسواق األتحرير ( انعكاس المتغيرات العالمية -٤  

  .اد الحكومى يسبب انخفاض كفاءته االنتقادات الموجهة لإلرش-٥  

  . حرية المزارع فى اتخاذ القرار المزرعى وظهور حاجات تعلم جديدة-٦  

  . زيادة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الريفيين-٧  

  
  : لإلصالح اإلرشادى وهىهامةدوافع  -ب

  . التطور الهائل فى تكنولوجيا االتصال والمعلومات-١

  .ه الحكومى للتوجه نحو الالمركزية فى اإلدارة االتجا-٢

  . تنوع المشروعات التنموية الممولة واختالف فلسفتها ومنطلقاتها-٣

  . التأكيد على دور القطاع الخاص فى مسيرة التنمية-٤

  . إقصاء المرأة عن المشاركة فى االنشطة التنموية واإلرشادية-٥
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  :ن وجهة نظر العاملين اإلرشاديين إجراءات اإلصالح اإلرشادى الزراعى م٨-٢

ويرى معظم العاملين بالمديريات واألقسام اإلرشادية أن هناك عدد مـن اإلجـراءات               

التى يجب اتخاذها لتحقيق اإلصالح اإلرشادى بالمملكة وهى إجراءات يمكن تـصنيفها إلـى              

  :ثالث مستويات من األولوية

  :لى اإلجراءاتمن إجما% ٤٢ وتمثل حوالى (A)أولويات عاجلة  -أ

  .توسيع المهام اإلرشادية من نقل التكنولوجيا لتنمية الموارد البشرية الريفية-١  

زارع الصغير بما يوازى حجم الموارد األرضـية والمائيـة التـى            ـاالهتمام بالم -٢

  .يسيطر عليها

  .تشجيع دور القطاع الخاص وتدعيم عالقاته وأنشطته مع التنظيم اإلرشادى-٣  

  .ركة الزراع فى تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشاديةدعم مشا-٤  

  . والزراعة العضويةIPM فى مجال بخاصةتشجيع ودعم روابط الزراع و-٥  

  .تقييم وإتاحة سياسة إرشادية واضحة ومعلنة للعاملين والجمهور-٦  

  .تدعيم الروابط بين البحث واإلرشاد ومراجعة جوانب القصور-٧  

بـرامج   - إنتاج   مستلزمات -فرص عمل   (لفئـات المحرومـة   ى دعم ا  التأكيد عل -٨

  ).اجتماعيةرعاية 

  :من اإلجراءات% ٣٢ وتمثل حوالى (B)  لحد ماأولويات عاجلة -ب

  .تحليل ودراسة المداخل اإلرشادية المطبقة ومدى اتساقها مع نمط اإلنتاج-١  

  .تفيدينوضع معايير وأدلة معلنة لجودة الخدمة اإلرشادية ورضاء المس-٢  

  .المزج بين أشكال الخدمة اإلرشادية المجانية واإلرشادية مدفوعة األجر-٣  

  .(APEX- FFS)تطوير منهجيات جديدة للعمل اإلرشادى -٤  

  ). المرأة والشباب- المنزلى-الزراعى(التوازن بين أنشطة اإلرشاد -٥  

  .يةزيادة المخصصات المالية لإلرشاد كاستثمار ذو عوائد تنموية عال-٦  

  :من إجراءات اإلصالح اإلرشادى% ٢٦ وتمثل حوالى (C)جلة آأولويات  -ج

  . مراجعة هيكل ودور التنظيم اإلرشادى واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة-١  

  . استطالع رأى الجمهور اإلرشادى فى منهجيات وأساليب العمل اإلرشادى-٢  

  .اع إلى مرحلة االحتياجات المحسة اقتصار استخدام الخدمات المجانية لنقل الزر-٣  

  .إلخ ...(VARCOM, EXP. System) تطوير نظم االتصال اإلرشادية -٤  

  . اإلرشاديين العاملينأوضاعتحسين -٥  
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  : واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد-٣

ات اإلرشاد بالمركز   يتعرض هذا الجزء من التقرير لدراسة واقع برامج وأنشطة مديري           

الوطنى للبحث واإلرشاد، وسوف يتم تناول هذا الواقع للمديريات األربعة اإلرشادية من خالل             

  :عرض ومناقشة األبعاد التالية

  .المهام الرئيسية للمديرية وأقسامها المختلفة-أ

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الخطط السنوية لعامى -ب

  .ذج المستخدمة إن وجدتنشاط المتابعة والتقييم بالمديريات والنما-ج

  .التقييم العام لبرامج وأنشطة المديرية-د

  : واقع برامج وأنشطة مديرية البرامج الزراعية١-٣

  :أقسام رئيسية هى) ٤(تضم مديرية البرامج اإلرشادية الزراعية   

  .قسم البرامج اإلنتاجية النباتية-

  .قسم البرامج اإلنتاجية الحيوانية-

  .قسم النوع االجتماعى-

  .قسم البرامج اإلرشادية المتخصصة-

  :المهام الرئيسية للمديرية وأقسامها المختلفة -أ

نقل التقنيات الحديثة ونتائج األبحـاث      : تختص المديرية بشكل عام بمهمة رئيسية هى       •

  .بشقيها النباتى والحيوانى إلى الفئات المستهدفة

 أيام  - حقول تجريبية  -إرشاديةبرامج  (وتستخدم المديرية فى ذلك عدة فعاليات ميدانية         •

  ).إلخ...  مشاريع مدرة للدخل- ندوات-حقل 

  :ويستلزم ذلك وعلى الترتيب •

بالتعاون مع المـديريات البحثيـة المراكـز اإلقليميـة          : أنشطة حصر وتحديد االحتياجات    -

  .والوحدات اإلرشادية، وإجراء المسوح الميدانية

البرامج التى ترد من الوحدات اإلرشـادية لتـوفير         بمراجعة وإقرار   : أنشطة تنفيذ البرامج   -

مستلزمات التنفيذ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية مثل المراكز            

اإلقليمية والوحدات اإلرشادية والتنسيق مع مديريات اإلرشاد للحصول على المعلومـات           

، وإعـداد   )وعيـة واإلعـالم   مديريـة الت  (وتغطية نشاطات البرامج    ) مديرية المعلومات (

  .المخصصات المالية للبرامج
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من خالل الزيارات الميدانية للمتابعـة واسـتخدام        : متابعة وتقييم وتوثيق البرامج اإلرشادية     -

  .نماذج التقييم المالئمة

إعداد الخطط السنوية والتقارير الدورية والسنوية والميزانيات المطلوبـة لتنفيـذ البـرامج              -

- حيـوانى  -نباتى(م كل قسم بمهام موازية فى إطار المجال الذى يختص به            وبالمثل يقو 

  ). برامج متخصصة-نوع اجتماعى

 نـشر   -مثل المشاركة فى لجان تشكلها الجهات البحثيـة والعلميـة         : أنشطة أخرى مرتبطة   -

  .إلخ... الوعى بمفهوم النوع االجتماعى

ا تقوم بالمهام الرئيسية التـى تتطلبهـا        وبتحليل مهام المديرية واألقسام التابعة لها فإنه        

  :والتى تشمل) نقل التقنيات الزراعية(المهمة الرئيسية 

  .تحديد االحتياجات -

  .مراجعة وإقرار البرامج اإلرشادية -

  .إعداد الخطة السنوية المتصلة -

  .إعداد الميزانية السنوية -

  .التنسيق مع جهات التنفيذ -

  . على التنفيذتوفير المستلزمات واإلشراف -

  .المتابعة وتقييم النتائج -

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية -

وتقوم كافة األقسام بهذه المهام باستثناء قسم النوع االجتماعى الذى تتطلـب طبيعـة                

المهام الموكولة إليه نشر مفهوم النوع االجتماعى فى القطاع الزراعـى الحكـومى واألهلـى               

معنية بهذا الموضوع، عالوة على المشاركة فـى حمـالت التوعيـة            والتنسيق مع الجهات ال   

واإلرشاد الموجهة لألسر الريفية وتعريف المجتمعات الريفية بمصادر التمويل للمـشروعات           

المولدة للدخل وما يستلزمه ذلك من تعاون مع جهـات وهيئـات محليـة ودوليـة وتقريـر                  

  .إلخ.. ىاالحتياجات التدريبية المرتبطة بالنوع االجتماع

وتعكس بطاقة الوصف الوظيفى لكافة األقسام عالقة وثيقة وواضحة بطبيعة مهام كل              

  .قسم

  : لمديرية البرامج اإلرشادية الزراعية٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الخطط السنوية لعامى -ب

 تالحظ وجود عدد من المؤشرات الدالـة علـى          ٢٠٠٨بمراجعة خطة المديرية لعام       

  : بمهام كل قسم حيثمستوى اكتمال الخطة وعالقتها
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وحدة إرشـادية   ) ١٨(تم تنفيذها من خالل     )  برنامجاً زراعياً  ٢٠ (٢٠٠٨تضم خطة    •

بمعدل برنامج واحد لكل وحدة إرشادية باستثناء الزرقاء وماديـا الـذى نفـذ بهمـا                

برنامجين إرشاديين، وهو ما يعكس توزيع متكافئ للبرامج واألنشطة وبخاصة أنه تم            

 .القطاعات السكانية بشكل متوازنتغطية كل أو معظم 

أما بالنسبة لمجاالت البرامج فهى تتوزع ما بين برامج لإلنتـاج الحيـونى واإلنتـاج                •

من إجمالى البرامج وتركز علـى      % ٢٠النباتى ويمثل برامج اإلنتاج الحيوانى حوالى       

 .األغنام والكلفة العلفية بشكل عام

من البرامج أمـا بـرامج      %) ٢٥(كافحة  وتركز هذه البرامج على برامج الوقاية والم       •

من البـرامج  %) ٣٠(الحاصالت الحقلية والبستانية والنباتات الطبية فتمثل هذه حوالى        

مع التركيز على الزيتون، كما تضم برامج للحدائق المنزلية والتصنيع الغذائى ويمثالن          

 .من البرامج المنفذة%) ٢٠(حوالى 

 مزارع عالوة علـى بـرامج       ١٨-١٠ج ما بين    ويتراوح عدد اللمستهدفين بكل برنام     •

 .التصنيع والحدائق المنزلية المنفذة بالجمعيات األهلية

نشاطاً هى الندوات وأيام الحقل     ) ١٠٩ (٢٠٠٨وقد استخدم فى تنفيذ هذه البرامج لعام         •

 .على الترتيب% ٣٧، %٣٠، %٣٣والبيان العملى بنسبة 

لباحثين وإن لم يظهر ذلك بصورة واضحة       ويتولى تنفيذ البرامج احد المرشدين واحد ا       •

  .٢٠٠٨فى كل برامج 

وبالقطع فإن الوحدة اإلرشادية التى تحظى ببرنامج إرشادى فى مجـال المقاومـة ال                

تتوفر لها طوال العام أى برامج إرشادية فى مجال اإلنتاج الحيوانى أو زراعـة الحاصـالت                

لى مستوى المحافظات من جانب واإلمكانـات       الحقلية والبستانية نظراً لقلة أعداد المرشدين ع      

المادية المتوفرة لدى مديرية البرامج، ويقترح فى هذا الصدد أن على برامج اإلنتاج النباتى أال               

تركز على عنصر المكافحة فقط وإنما تمتد لكافة تقنيات الزراعة بالمحصول المستهدف والذى             

  .مل الوحدة اإلرشاديةيتم اختياره من بين الحاصالت الرئيسية ومنطقة ع

 أن نسب اإلنجاز التى وردت عن األنشطة المنفـذة قـد            ٢٠٠٨وقد تالحظ فى خطة       

  :تراوحت ما بين

  .من الخطة% ٥ وتمثل حوالى ) الرمثا-مكافحة البياض الدقيقى بالعنب(أنشطة لم تنفذ أصال  -

  .من الخطة% ٢٠ برامج تمثل ٤لعدد %) ٥٠أقل من (معدالت إنجاز ضعيفة  -

  .من الخطة% ٢٥ برامج تمثل ٥لعدد %) ٧٠-%٥٠(معدالت إنجاز متوسطة  -

  .من البرامج% ٥٠ برامج تمثل ١٠لعدد %) ٧٠تزيد عن (معدالت إنجاز جيدة  -
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ويحسب للمديرية حرصها على حساب معدالت اإلنجاز لكل برنامج غير أن التقريـر               

 معدالت اإلنجاز بـين البـرامج        قد خال من تبرير أو شرح أسباب تباين        ٢٠٠٨الخاص لعام   

المختلفة وهل تعود إلى جوانب مالية او فنية أو تنظيمية أو لعوامل تتـصل بأولويـة النـشاط            

  .إلخ.. واستجابة المستهدفين

  : نالحظ اآلتى٢٠٠٩فى خطة   

 مع احتفـاظ بـرامج      ٢٠٠٨عن عدد البرامج فى     % ٣٥زيادة عدد البرامج الموجهة بنسبة       -

  %).٢٢(ى بنسبة متقاربة بالعام السابق اإلنتاج الحيوان

 مـع التركيـز     ٢٠٠٨أمثال أنشطة عام    ) ٣(تضاعف أعداد األنشطة المقترحة إلى حوالى        -

  .على أيام الحقل على حساب البيانات العملية

عن العام السابق وتم التركيـز فـى        % ٣٠قلت عدد الوحدات اإلرشادية المستهدفة بمقدار        -

برنامج تمثـل حـوالى     ) ١٢(تحوذ العاصمة وأربد والزرقاء على      مواقع البرامج حيث تس   

  .٢٠٠٩من إجمالى برامج عام % ٤٢

إلـخ  ..  والتربية ومؤسسة نور الحسين    -تم إضافة الجهات المشاركة من وزارات للزراعة       -

  . دينار أردنى٣١٤٠٠كما تم تحديد الميزانية التى وصلت إلى 

  :٢٠٠٨التقرير السنوى لعام 

  : نالحظ٢٠٠٨لتقرير السنوى للمديرية عن عام بمراجعة ا  

  .يقدم التقرير موجز عن المهام الرئيسية للمديرية -

 - المـشاركون  -يشير التقرير إلى أنشطة اإلنتاج النباتى والحيوانى من حيـث المـشرفون            -

 ومواقع البـرامج كمـا يعـرض        - والفترة الزمنية  - والجهات الممولة  -والجهات المنفذة 

  . وطريقة العمل ثم اإلنجازات الرئيسية-امجألهداف البر

 منها ورشة عمل عـن إدخـال        ٢٠٠٨يشير التقرير إلى أنشطة لم ترد فى الخطة السنوية           -

 ٣/مهنـدس )١٠( ودورة لمرشدى اإلنتاج الحيوانى      -المفاهيم البحثية فى البرامج الزراعية    

نـام، لقـاء إذاعـى،    مزارع ومربى أغ ) ٢٩٤(أيام، ومشاركة مديرية التدريب فى تأهيل       

أنشطة مشروع النوع االجتماعى واألصل أن تظهر هذه األنشطة فى الخطة السنوية حتى             

  .يمكن تقدير مستوى اإلنجاز عالوة على وضعها ضمن أنشطة المتابعة والتقييم بالمديرية

 تنفيذه  أشار التقرير إلى نشاط مركز المرأة فى البادية األردنية للصناعات الغذائية والذى يتم             -

جمعيات أهلية بمحافظتى المفرق والبلقـاء بهـدف تنميـة          ) ٦( فى   ٢٠٠٨لثالث سنوات من    

مشاركة المرأة فى المجتمع المحلى ومكافحة الفقر بخلق فرص عمل للـسيدات فـى مجـال                
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وقد انتهى التقرير إلى مخرجات هذه الفترة والتـى         . التصنيع الغذائى من خالل نهج تشاركى     

دورة تدريبية فـى مجـال      ) ١٤(سيدة فى التشخيص التشاركى وعقد      ) ٩٢(تتضمن مشاركة   

دورات فى مسك الدفاتر اسـتفادت      ) ٥(سيدة، عالوة على    ) ٩٤(التصنيع الغذائى شاركت فيه     

  .سيدات) ١٠(منها 

كما أشار التقرير إلى أهداف وأنشطة ومخرجات مشروع الماكورة ودوره فى تحسين دخل              -

  . بتمويل من وزارة الزراعة٢٠١٣-٢٠٠٨والذى يستمر من األسر الفقيرة باألردن 

والتقرير بشكل عام يعطى فكرة واضحة عن ما تم من برامج وأنـشطة غيـر أنـه                   

دون الحكم علـى نوعيـة      ) إلخ..  تكلفة - عدد أسر  -عدد متدربين (يستخدم المخرجات الكمية    

رشادية لكل برنامج ونـشاط     ، برغم من وجود تقارير فرعية من الوحدات اإل        )الكفاءة(البرامج  

يمكن استخدامه فى صياغة بعض المؤشرات الكيفية عن جودة تنفيذ البرامج، عـالوة علـى               

المشكالت والمعوقات التى تواجهها عند التنفيذ الستخالص الدروس المستفادة للبرامج المخطط           

  .لها والتى تنفذ فى السنوات التالية

  :نشاط المتابعة والتقييم

  :ية البرامج الزراعية بعدد من آليات المتابعة والتقييم أهمهاتتميز مدير  

  البيانات والبنود المتضمنة   اآلليات  

تقارير الزيارات -١
  :الميدانية

تضم اسم المزارع والمنطقة ونوع النشاط      -:بيانات أساسية  •
  ).أرضية وحيوانية(الزراعى وحجم الحيازة 

  ).االسم والوظائف(المشاركون فى الزيارة  •
  .الحظات الزيارات الميدانيةم •
توصيات الزيارة الميدانية مع ترك نـسخة مـن التقريـر            •

المزرعة حال غيابه إلعالمه بالتوصيات وترك      / للمزارع
  .رقم الهاتف لالتصال والمراجعة

  :تقرير لجنة المتابعة-٢

  مجموع الزيارات الميدانية عن الفترة من        إلى •
 -نـوع النـشاط   ) إلخ.. ل يوم حق  -ندوة(بيان بالنشاطات    •

  . عدد المستهدفين- عدد الحضور -تاريخه
  .األنشطة التى لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ •
  .الموازنة المالية والمبلغ المنصرف حتى تاريخه •
 التنـسيق مـع     - دفاتر -األنشطة(مالحظات لجنة الزيارة     •

  ). المستلزمات-الجهات
  .توصيات اللجنة وتوقيع أعضاءها •
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 للفئات االستبيان-٣
  :المستهدفة

 مكـان   - المستوى التعليمى  -العمر–) حسب الرغبة (االسم •
  .اإلقامة

  . وأسباب عدم الحضور-عدد األنشطة التى حضرها •
 -بيـان عملـى   - يوم حقـل   -دورة(األنشطة التى يفضلها     •

  ).إلخ..ندوة
  .الوقت المالئم لتنفيذ النشاط •
  .مالئمة موقع النشاط •
  .نامجأهم موضوعات االستفادة من البر •
  .مقترحات تحسين أداء البرنامج •

 :تقييم البرنامج اإلرشادى-٤

نوع وموضوع النشاط والتـاريخ     (جدول األنشطة المنفذة     •
  ).وعدد الحضور والمستهدفين

  :مؤشرات كفاية األنشطة مثل •
  %المنفذة        / عدد األنشطة المخططة     *
  %المستهدف     / نسب الحضور المخطط     *
  )  % مرات فأكثر٤(د المزارعين الذين تمت زياراتهم عد     *
  %عدد المزارعين الذين لم تنفذ لهم أى زيارات          *
موازنة البرنامج ونسب االتفاق وأسـباب عـدم اإلنفـاق           •

  .بالكامل
  .مشاركة المزارعين فى تقييم البرنامج ونسبتهم •
  ).ضعيفة-متوسطة-جيدة-ممتازة(الرضا عن سير التنفيذ  •
  .ة الرضا عن سير التنفيذ من قبل المنسقدرج •
  .أهم مشكالت ومالحظات التنفيذ •
  .توصيات تطوير البرنامج اإلرشادى •
  .اعتماد مدير وحدة اإلرشاد وتوثيق وتاريخ التقرير •

  

  :التقييم العام للبرامج وأنشطة مديرية البرامج الزراعية -د

 الزراعية النباتية والحيوانية وباألخص     تتوزع أنشطة المديرية ما بين نشر تقنيات المجاالت       ) ١

البستنة والمحاصيل الحقلية والزيتون وبالتركيز على وقاية المزروعات والـذى يعطـى            

من % ١٥من إجمالى األنشطة وأنشطة اإلنتاج الحيوانى الذى يغطى حوالى          % ٧٠حوالى  

مـن خـالل    إجمالى األنشطة، عالوة على أنشطة الصناعات الغذائية والتنميـة الريفيـة            

  %.١٥الجمعيات 
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 تم إضافة فئة جديدة من المستهدفين هم طالب المدارس من خـالل             ٢٠٠٩وفى عام     

برنامج وأعد هو برنامج تفعيل دور المدارس فى نشر الوعى البيئى داخل المجتمـع المحلـى                

 طالب وطالبة ويستهدف هذا البرنامج تحقيق عدد من األهـداف           ٦٠٠ويستهدف الوصول إلى    

  :أهمها

  .تفعيل الصلة بين المرشدين الزراعيين وطلبة المدارس -  

  .خلق جيل إرشادى فى المجتمع المحلى -  

  ).حب األرض(غرس مفاهيم تنمية اإلنتماء الوطنى  -  

  .إلخ.. عالوة على تحسين دخل األسرة والعناية بالحديقة المدرسية -  

وبها مساحة زراعة وتـشكيل  وتقوم آلية البرنامج على اختيار مدرسة ذات إدارة جيدة           

طالبات ومعلمة تقوم بتنظيم عدد من أنـشطة اللقـاءات          ) ٥(لجنة زراعية بالمدرسة من عدد      

والبرنامج . الزراعية ورسائل إرشادية من خالل اإلذاعة المدرسية وأنشطة الصناعات الغذائية         

، ويفتح  )ال المدارس تعليم الريفيين من خالل أطف    (يتالءم مع قلة أعداد المرشدين ويتبع مدخل        

الطريق إلسهامات مديرية البرامج من خالل الوحدات اإلرشادية فى أنشطة التنميـة الريفيـة              

  .وخدمة المجتمع الزراعى
  

مـن المـوارد البـشرية      % ٨٠وفيما يتصل بتوجيه الموارد البشرية والمادية فإن حوالى         ) ٢

نتاج النباتى فى حين أن أقل      من الموارد المادية توجه نحو أنشطة نشر تقنيات اإل        % ٧٠و

من هذه الموارد تتوجه نحو اإلنتاج الحيوانى ومثلها نحو الصناعات الغذائيـة            % ١٥من  

  .والتنمية الريفية
  

وتستخدم المديرية من خالل الوحدات اإلرشادية عدد من اآلليات للتعرف على احتياجـات             ) ٣

  :المستهدفين منها

  .طق المستهدفة والعالقات المباشرة بالمستهدفينخبرة المرشدين الزراعيين بالمنا -  

  .الزيارات الميدانية وزيارات المتابعة لفريق الوحدة اإلرشادية ومديرية اإلرشاد -  

  %.١٥مسوح االحتياجات وإن كانت تستخدم بنسبة ال تزيد عن  -  
  

  :ويمر اختبار واعتماد البرنامج اإلرشادى بعدد من الخطوات منها) ٤

  .لمشكلة موضوع البرنامج باستخدام اآلليات التى سبق اإلشارة إليهاتحديد ا -أ  

  .كتابة مقترح البرنامج من خالل الوحدة اإلرشادية شاملة كافة العناصر األساسية -ب  

  .مراجعة واعتماد البرنامج وخطة العمل والميزانية المطلوبة -ج  

  .تمهيدية للتنفيذإخطار الوحدات اإلرشادية بالخطة التخاذ اإلجراءات ال -د  
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تنفيذ البرنامج بتوفير التسهيالت الالزمة واختيار موقـع البرنـامج والـزراع             -هـ

  .المستهدفين

  .متابعة البرنامج ميدانياً واستيفاء نماذج المتابعة والتقييم -و  

  .التقييم النهائى للبرنامج باستخدام أدوات التقييم -ز  

د تنفذ دون مـشكالت وبمـساهمات مـن         وبالمناقشة اتضح أن الخطوات أ، ب، ج،          

مديريات اإلرشاد األخرى وبمشاركة المراكز اإلقليمية بالوحدات اإلرشادية فـى حـين تقـل              

  .مساهمات مديريات البحوث فى هذا الخصوص
  

وقد بلورت مديرية البرامج الزراعية نموذجاً لمقترح البرنامج اإلرشادى يتميز باشـتماله            ) ٥

  :لبناء البرنامج اإلرشادى وهىعلى الجوانب األساسية 

  .المنطقة وموضوع البرنامج واسم كل من المرشد والباحث المسئول -  

  ). فئات-مناطق(الفئة المستهدفة  -  

  .األهداف العامة والفرعية للبرنامج -  

  .الفترة الزمنية للتنفيذ -  

  ). الحيازة- الموقع-أسماء الزراع(موقع مشاهدات البرنامج  -  

  .ت التى يعالجها البرنامج والحلول المقترحةالمشكال -  

والعناصـر الماديـة    )  كلفـة  -وقـت -عدد(موازنة البرنامج شاملة القوى البشرية       -

  ). المصدر- الكلفة- الكمية-النوع(

 - المكان - تاريخ - أهدافه -نوع النشاط (جدول زمنى لألنشطة اإلرشادية المقترحة       -

اف تماماً وشامل على مختلف عناصر      وهو نموذج ك  )  المستهدفون -المشاركون

بناء وتنفيذ البرنامج اإلرشادى، باستثناء عنصرين يجب أن يضافا إلـى هـذا             

  :النموذج وهما

  .أساليب المتابعة والتقييم المستخدمة  - أ

  ).المخاطر(النتائج المتوقعة والمشكالت المحتملة  -ب
  

ة منهـا برنـامج الخدمـة       وقد قام االستشارى بمراجعة بعض نماذج لبرامج إرشـادي          

المتكاملة لخدمة شجيرات العنب والذى نفذ تحت إشراف مدير الوحدة اإلرشاديـــة بجرش            

يسرى المرسى وتبين استيفاءه لكافة العناصر السابقة عدا        / وليد الصمادى ومديره البرامج م    / م

  ).برغم أن االستشارى قد زار إحداها(تحديد مواقع المشاهدات 
  

 المشكالت التى تتصل بنقص الكوادر الميدانية من المرشدين وبعض مشكالت           هناك بعض ) ٦

المقار المالئمة للوحدات اإلرشادية، وتوفر االنتقاالت التى تسمح بمعدالت مالءمة للمتابعة           

وضمان الوصول المنتظم للفئات المستهدفة، عالوة على محدودية التمويل الـذى يحـول             

  . األنشطة التى تضمن التحقيق الكامل ألهداف البرنامجأحياناً دون تنفيذ عدد كاف من
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تستخدم مديرية البرامج الزراعية والوحدات اإلرشادية عدد من اآلليات بصفة دائمـة فـى      ) ٧

متابعة وتقييم البرامج اإلرشادية منها زيارات المتابعة والتقارير الدورية والمتابعة الماليـة         

ة على استخدامها فى بعض األحيان لتقارير عـن         وحصر مشكالت التنفيذ عالو   ) نفاقاإل(

، ونادراً ما يتم قياس أثر البرنامج علـى         )وإن لم يوجد نموذج محدد لذلك     (أداء المرشدين   

  .المستفيدين واستخالص الدروس المستفادة من البرامج سنوياً

ات  المساح -وقد تالحظ سيادة المؤشرات الكمية فى تقييم البرامج مثل عدد المستهدفين            

المخدومة وهذه مهمة للمتابعة وانتظام العمل غير أنها يجب أن تعزز بنماذج قياس األثر على               

اإلنتاجية والدخل وجودة اإلنتاج وتحسين معارف المستهدفين ومهاراتهم، عالوة على نقل أثر            

البرامج إلى الزراع اآلخرين غير المشاركين فى البرامج، فضالً عن مؤشرات تتصل بانتظام             

  .زراع فى األنشطة ومستوى تفاعل ومشاركة المستهدفين ومعدالت أداء المرشدينال

ويوصى االستشارى بتطوير نموذج للقياس الكمى والنـوعى ألثـر األنـشطة علـى                

المستفيدين المباشرين وأيضاً غير المباشرين، وقد وفر االستشارى نموذج من هذا النوع يمكن             

  .البرامج المختلفةاستخدامه وتعديله بما يالئم ظروف 

وبشكل عام فقد أتاح االستشارى لمديرية البرنامج نموذج لكفاءة اإليضاحات العمليـة              

 - األثـر االقتـصادى    -األثر الفنى (اإلرشادية يقوم على فكرة األثر الثالثى لإليضاح العملى         

ر  دو - دور المرشـد   -عالوة على التعرف على مستوى توفر شروط اإليضاح       ) األثر التعليمى 

المزارع ونأمل أن يسهم هذا النموذج فى تنمية وتطوير أساليب التقييم فـى مجـال البـرامج                 

  .اإلرشادية الزراعية
  

تتنوع عناصر نجاح البرنامج اإلرشادى الزراعى، وبالمناقشة على مستوى أقسام مديريـة            ) ٨

  فـى البـرامج    عناصـر القـوة   البرامج وعلى مستوى الوحدات اإلرشادية تبين أن أهم         

  :اإلرشادية المنفذة كانت على النحو التالى

  .اختيار موضوعات البرامج من بين المشكالت الملحة لزراع المنطقة -  

  .اختيار مجموعة متجانسة ومهمته من الزراع كأعضاء للبرنامج -  

  .تتوفر متابعة جيدة للبرامج على مستوى الوحدات اإلرشادية والمديرية -  

  .رف والمهارات المتكاملة حول موضوعات البرنامجتقدم مجموعة من المعا -  

  .يظهر للزراع المشاركين فروق فى كم ونوع اإلنتاج لديهم عن باقى الزراع -

  .يتم استفادة زوجات الزراع من برامج الصناعات الغذائية -  

  .تتوفر نماذج كافية للمتابعة والتقييم بمشاركة أعضاء البرنامج -  
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  : يجب التركيز عليها ومواجهتها أهمهافنقاط للضعغير أن هناك   

  .استثمار البرامج الخاصة بالوقاية والمكافحة لعرض ومناقشة كافة التقنيات بالمحصول ككل -

  .متابعة الزراع غير المنتظمين فى البرنامج وبحث أسباب عدم انتظامهم وإزالتها -

  . األنشطة المخططةااللتزام بالتوقيتات الزمنية بخطة البرنامج واستكمال تنفيذ -

  .توفير التسهيالت االنتقالية الكافية للمشرفين على البرامج اإلرشادية -

  .Facilitation Skillsخلق المواقف التعليمية بتدريب المرشدين على مهارات التيسير  -

متابعة الزراع المشاركين من حيث معدالت تبنيهم للتوصيات الزراعية والتقنيـات ضـماناً              -

  .لعام للبرنامجلألثر ا

  .التأكد من وجود معدالت مرضية لنقل التقنيات إلى الزراع غير المشاركين فى البرنامج -

تبقى نقطة هامة وهى استخالص النقاط العامة للقوة والضعف من خالل تقرير عـام                

يشمل تحليل لكافة برامج الخطة السنوية حيث يتم عادة قيام كل وحدة إرشادية بعمـل تقريـر                 

يم البرنامج فى نهاية العام، دون محاولة الستخالص عام وتحليل شامل لكافة البرامج بشكل              لتقي

يسمح باستخالص الدروس المستفادة وهو ما يمكن المديرية والوحدات اإلرشادية من اقتـراح             

  .مسارات جديدة أو تعديل المسارات الحالية عند تنفيذ البرامج اإلرشادية المستقبلية
  

  :مج وأنشطة مديرية تدريب المرشدين الزراعيين والمزارعين واقع برا٢-٣
  

  :المهام الرئيسية لمديرية التدريب وأقسامها المختلفة -أ

تختص مديرية التدريب بشكل عام بمهمة رئيسية هى تـدريب الكـوادر اإلرشـادية                

  :والمزارعين والنساء الريفيات وذلك من خالل) المرشدين(

  .يبية للمرشدين والمزارعين بالتعاون مع الجهات ذات العالقةتحديد االحتياجات التدر -

  .إعداد وتخطيط البرامج التدريبية وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات اإلرشادية الزراعية -

  .اقتراح وتنفيذ الخطة السنوية للمديرية -

  :وبتحليل مهام المديرية تبين أن المهام الرئيسية التى تقوم بها تتلخص فى  

  .د االحتياجات التدريبيةتحدي -

  .إعداد الميزانية السنوية -

  .توفير مستلزمات التدريب -

  .التنسيق مع جهات التنفيذ -

  .المتابعة وتقييم الدورات التدريبية -

  .إعداد التقارير الدورية السنوية -
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وتقوم كافة األقسام بهذه المهام مع تركيز قسم المتابعة والتقييم على تقيـيم الـدورات                 

التدريبية فى كافة المجاالت وإعداد دراسات االحتياجات التدريبيـة وتـشمل المهـام تقيـيم               

المحتويات التدريبية وتقييم المدربين من حيث األداء والقدرة على إيصال المعلومـات وتقيـيم              

  .المتدربين ومتابعتهم بعد انتهاء الدورات التدريبية
  

  :ية التدريب لمدير٢٠٠٩ و٢٠٠٨الخطط السنوية لعامى  -ب

منهـا للمرشـدين    % ٢٣دورة تدريبية تم توجيه حوالى      ) ٣٠ (٢٠٠٨تضمنت خطة     

الزراعيين فى مجاالت البرامج اإلرشادية وتدريب المدربين وإدخـال المفـاهيم البيئيـة فـى             

دورات تخصصية فى مجاالت اإلدارة المتكاملة للزيتـون        ) ٤(اإلرشاد الزراعى عالوة على     

للمبيدات وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء واألسمدة ودورة واحدة فى         واالستخدام اآلمن   

مـن الـدورات    % ٧٧مجال اإلدارة المتكاملة لألغنام أما باقى الدورات والتى تمثل حـوالى            

منها عن موضوعات تعقـيم وتقلـيم       % ٢٥التدريبية فقد وجهت للمزارعين والنساء الريفيات       

فى مجال اإلنتـاج    % ٢٥الطبية والعطرية ونبات الزيتون، و    آفات األشجار المثمرة والنباتات     

الحيوانى فى موضوعات صحة الحيوان وتغذية المجترات وإدارة مـزارع الـدواجن وإدارة             

منها لمجاالت الصناعات   % ٢٧كما وجهت حوالى    . مزارع األغنام والتلقيح الصناعى لألبقار    

  .انبالغذائية واأللبان والحدائق المنزلية وتربية األر

وقد تم إشراك معظم الوحدات اإلرشادية كجهات مشاركة فى التدريب وشمل التنفيـذ               

  .٢٠٠٨معظم شهور عام 

دورة تدريبيـة   ) ٣٢( لمديرية التدريب فقد تم التخطيط لتنفيـذ عـدد           ٢٠٠٩أما خطة     

مع ) %٧٠(احتفظ فيها المزارعين والنساء الريفيات بنفس النسبة تقريباً من الدورات التدريبية            

مـن الـدورات    % ٣٠ مرات فى حين مثلت دورات المرشدين الـزراعيين          ٥تنفيذ كل دورة    

وشملت موضوعات جديدة منها إدارة الميـاه والتربـة واإلدارة المتكاملـة للفـستق الحلبـى                

وأساسيات اإلرشاد الزراعى واإلدارة المتكاملة للزراعة المحمية عالوة على تدريب المدربين           

املة للعنب والمحاصيل الحقلية ودورة إنتاج حيـوانى عـن اإلدارة المتكاملـة             واإلدارة المتك 

  .لمزارع األبقار

القرطاسية والضيافة  ( دينار أردنى    ٢٠٠٠وتمثل كلفة دورة المرشدين الواحدة حوالى         

 دينار فقط للدورة الواحدة للمزارعين والنساء الريفيات وهو ما          ٢٠٠فى مقابل   ) والمستلزمات

 دورة تدريبية فى موضوعات منوعـة فـى         ١١٥ر هذه الدورات والتخطيط لتنفيذ      سمح بتكرا 

مجاالت آفات األشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية وأساسيات مكافحـة النحـل وإدارة             

  .مزارع اإلنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية والمنزلية



 -٤١-

  :د من المؤشرات منها إلى عد٢٠٠٨ويشير تقرير مديرية التدريب السنوى عن عام   

  .من الدورات المخطط تنفيذها لهذا العام% ٧٥دورات للمرشدين بنسبة ) ٦(أنه تم تنفيذ  -

دورات خارج الخطة بالتعاون مـع      ) ٣( مرشد زراعى، عالوة على      ١٣٤استفاد منها     

يات المركز الوطنى للبحث واإلرشاد، كما تم تنفيذ الدورات الخاصة بالمزارعين والنساء الريف           

حسب ما هو مخطط له، مع االستجابة لتنفيذ برامج إضافية لهذه الفئات نظراً للحاجة الملحـة                

 موضـوع   ٢٢ دورة تدريبيـة شـملت       ١٨٢لهذا النوع من التدريب، هذا وقد تم تنفيذ حوالى          

 ساعة تدريبية وزعت على كافة وحدات اإلرشاد فى         ٦٢٠ يوم تدريبى و   ٢١٤تدريبى وبمعدل   

 دينـاراً اسـتفاد منهـا       ٢٥٧٣٠هو موضح بالجدول المرفق وبكلفة مالية بلغت        المملكة وكما   

  . متدرب ومتدربة٣٤٦٤

 مرشداً زراعياً فـى مـصر       ٥٦دورات تدريبية خارجية استفاد منها      ) ٦(كما تم تنفيذ عدد      -

  . يوم تدريبى٦١واليونان والصين وإسرائيل بإجمالى عدد 

محافظة خالل  ) ١٣(ة على المحافظات المختلفة     ويبين الجدول توزيع الدورات التدريبي      

  :٢٠٠٨-٢٠٠٥األعوام 

 الدورات التى تم تنفيذها خالل
  اإلجمالى  أعوام

  ةـــالمحافظ
٢٠٠٥ 
  عدد

٢٠٠٦ 
  عدد

٢٠٠٧ 
  عدد

عدد
  الترتيب  عدد ٢٠٠٨

  ١  ١٢١  ٢٧  ٤٤  ٣  ٢٠  أريــــد
  -  ٢٧  ٧  ٧  ٦  ٧  المفـــرق
  ٥  ٥٤  ٢٠  ١١  ١٣  ١٠  الزرقـــاء
  -  ٢٠  ٨  ٣  ٤  ٥  عجلـــون
  -  ٢٣  ٩  ٥  ٥  ٤  جــــرش
  ٤  ٧٠  ٢٦  ٩  ٢٠  ١٥  العاصمــة
  -  ٢٤  ٦  ٦  ٣  ٩  ماديــــا
  ٢  ٩٧  ٢٥  ٢٤  ٢٨  ٢٠  البلقـــاء
  ٣  ٧٢  ١٩  ٢٦  ١٢  ١٥  الكـــرك
  -  ١٥  ٥  ٣  ٣  ٤  الطفيليــة
  -  ٣٠  ٩  ٦  ٩  ٦  معــــان
  -  ٤١  ١٦  ٧  ٦  ١٢  األغـــوار
  -  ٨  ٥  ١  ٢  -  العقبــــة
   ٦٠٢  ١٨٢  ١٥٢  ١٤١  ١٢٧  اإلجمالـــى

  



 -٤٢-

  :ويتضح من الجدول السابق  

  .٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥من % ٤٥الزيادة السنوية فى عدد الدورات التدريبية بمعدل حوالى  -

أن محافظات أريد والبلقاء والكرك والعاصمة والزرقاء تمثل أكبر المحافظات تركـزاً فـى               -

  .األنشطة التدريبية

 على كافة البيانات الخاصـة بعـدد المتـدربين والـساعات            يتميز التقرير السنوى باشتماله    -

  .التدريبية وتكاليف الدورات التدريبية موزعة حسب أجور المدربين وأجور المنسقين

  :نشاط المتابعة والتقييم بمديرية التدريب -ج

  :تستخدم مديرية التدريب نموذجين رئيسيين لتقييم الدورات التدريبية هما  

ويشمل هذا النموذج على عدة     : وى التدريب لدورات المرشدين الزراعيين    استبيان قياس مست   -

  :أبعاد وبنود

  ). التاريخ-الموضوع(بيانات الدورة  •

 - دقـة المعلومـات    -مطابقة المعلومات للتوقعات  (مستوى رضا المتدرب عن الدورة       •

  ). عالقتها بالوظيفة- كفاية المادة العلمية-اكتمال المعلومات

  .ضعف فى الدورةجوانب القوة وال •

  .الحاجة إلى معلومات إضافية ونوعها •

  .أثر الدورة على األداء الوظيفى ومعوقات ذلك •

  :للوجستيات التدريب)  ضعيف-ممتاز(تقدير خماسى  •

  .وسائل اإليضاح -  .تنسيق الدورة -    .الضيافــــة -

  .مـدة الدورة -    .التدريب العملى -  

  .اقتراحات تحسين التدريب مستقبال •

عن مدى استيعاب المتدرب للموضـوع التـدريبى        ) بعدى/ قبلى(ما يضم النموذج اختبار     ك -

  . عناصر عالوة على التطبيقات العملية والجولة الميدانية٥-٤يضم 

المادة التدريبية المقدمة، ربـط     : يضم) مقياس خماسى (ويشمل أيضاً نموذج لتقييم المدربين       -

رة االهتمام، االنفتاح على آراء المتدربين، اسـتثمار        الموضوع بواقع العمل، القدرة على إثا     

  .وقت المحاضرة، استخدام وسائل اإليضاح، التقويم العام للمدرب



 -٤٣-

وبشكل عام فإن هذا النموذج يعد نموذجاً وافياً لتقييم عناصر الموقف التدريبى حيـث                

لمـستقبلية ويحـدد   يحدد كفاءة العناصر التدريبية الرئيسية ويستشرف االحتياجات التدريبيـة ا         

  .البعدى/ مستوى األثر التدريبى القبلى

أما فيما يتصل بتقييم دورات المزارعين والنساء الريفيات فيـستخدم نمـوذج مبـسط                

  :يتناسب وخلفية المستهدفين ويشمل

  ).الوحدة اإلرشادية(منطقة الدورة  -    .التاريخ -    .عنوان الدورة -

ن األثر التعليمى للدورة مـن خـالل قيـاس          ثم عدد من المؤشــرات المباشـرة ع       

المعرفة المسبقة بموضوع الدورة، مستوى اكتـساب الخبـرة بعـد           : يتضمن) ال/نعم. (ثنائى

الدورة، مدى كفاية الوقت المخصص للدورة، التدريب العملى أمام المـدرب، مـدى كفايـة               

  ). ضعيف- متوسط-ممتاز(التدريب العملى، الرأى العام فى أداء المدرب 

وبمراجعة االستشارى لتقرير الدورات التدريبية اتضح أنها تشتمل على األبعاد السابق             

اإلشارة إليها فى نموذج استبيان قياس مستوى التدريب بشكل منهجى مـنظم، عـالوة علـى                

 البعـدى ونتـائج تقيـيم       -اقتراحها للتحسينات التى يراها المتدربون، ونتائج االختبار القبلـى        

  .وصيات المنسق مع مالحق للمشاركين وبياناتهم والجدول الزمنى للدورةالمدربين ثم ت

 وقد أتاح االستشارى للمديرية عدد مـن        -ويفتقد المركز لنموذج للمتابعة بعد التدريبية       

 وتقييم ما بعد التدريب ثم استيفاءها ومراجعتها لتقييم مدى مالءمتهـا،            -النماذج لتقييم التدريب  

 المديرية باستخدام النموذج األخير بعد مراجعته وتعديله بما يتناسب مع           ويأمل االستشارى قيام  

  :للمتدربين والمشرفين على األبعاد التالية) أ، ب(ظروف التدريب المحلية حيث يشمل النموذج 

  .البيانات الثانوية للمتدرب •

  .عالقة المحتويات بالمهام الوظيفية •

  .مستوى تطبيق المعارف التدريبية •

  :ب على األبعاد التاليةأثر التدري •

  .تنمية العمل الفريقى -      .تحقيق إنتاجية أعلى -  

  .تنظيم مستندات العمل -     .تحسين نوعية األداء -  

  .تنمية التفكير المنطقى -      .حل مشكالت العمل -  

  .زيادة االستيعاب التكنولوجى -    .زيادة المرونة المهنية -  

  .رضا الشخصىتحقيق ال -      .توفير فرص للترقى -  



 -٤٤-

  :تحليل مشكالت العمل التى تحول دون االستفادة من التدريب •

  .عدم تجاوب الزمالء -     .مناخ وظروف العمل -  

  .عدم توفر الموارد المالية للتطبيق -    .جمود اللوائح والقواعد -  

  .نظرية المعلومات وعدم القابلية للتطبيق -     .عدم تحمس الرؤساء -  

  :يباألثر العام للتدر •

  .تبادل الخبرات مع اآلخرين -     .السعى لإلطالع من مصادر أخرى -  

  .إلخ.. أمثلة للموضوعات المقترحة -     .الرغبة فى دورات جديـــــدة -  

ويرى االستشارى أن على قسم المتابعة والتقييم أن يقوم بتحليل سنوى لكافة الدورات               

تدريبية للخطة الـسنوية مجتمعـة عـالوة علـى          التدريبية للحكم العام على كفاءة العناصر ال      

  .استخالص الدروس المستفادة بما يمكنها من تعديل المسار التدريبى فى حالة الحاجة إلى ذلك

  :التقييم العام لبرامج وأنشطة مديرية التدريب -د

 والتقارير السنوية وكـذا نمـاذج       ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨بالرجوع إلى الخطط السنوية عامى        

 التدريبية المختلفة وبالمناقشات المستفيضة مع مدير المديرية ورؤساء األقـسام           تقييم األنشطة 

  :التابعة لها يمكن استخالص المالحظات التالية

مركز التدريب التابع للمديرية والذى يتبع إدارياً المركز الوطنى للبحث واإلرشـاد يكـاد               -١

 والنساء الريفيات بالمملكـة،   يكون المركز الرئيسى لتدريب المرشدين الزراعيين والزراع      

  .باستثناء مركز تدريبى آخر تابع لنقابة المهندسين الزراعيين

بالنظر إلى حجم الدورات التدريبية التى يقوم بها المركز بالتعاون سـنوياً مـع المراكـز               -٢

ساعات التدريب فإن المركز يقوم بجهـد       / اإلقليمية والوحدات اإلرشادية بمؤشر عدد أيام     

  ). رؤساء أقسام٣+ مدير (غاية فى ضوء اإلمكانات البشرية على مستوى المديرية جيد لل

  :ويصنف مدير المديرية اإلمكانات المادية للمركز التدريبى والتى تتضمن -٣

  ). متدرب٣٠فرعية سعة ) ٢( متدرب و٦٠رئيسية سعة ( قاعات تدريبية ٣-  

  .بوعات التدريبماكينات طباعة لتوفير مط) ٣( ماكينة تصوير و١عدد -

  .لربط المركز بالجهات المعنية) تليفون وفاكس(وسائل اتصال -  

بأنها كافيـة   ) ٥(وفيديو  ) ٢(، كاميرا فيديو    )٣(وعرض شرائح   ) ٣(أجهزة داتاشو   -

  .تماماً وأنها جيدة وتعمل

  



 -٤٥-

  :فى حين يحتاج المركز إلى التدعيم بعدد من األجهزة والتسهيالت التدريبية مثل  

  .لالنتقال ونقل المتدربين فى الزيارات الميدانية أو الترفيهيةسيارة  -

  .مكتبة تشمل على مطبوعات وكتب ذات عالقة بموضوعات التدريب -

  .معمل وسائل سمعية وبصرية لتدريب المرشدين على استخدام المعينات السمعية والبصرية -

 وهو ما يحـد مـن دور        )مطعم(أو لإلعاشة   ) غرف(المركز يخلو من أى وسائل لإلقامة        -

  .المركز فى إقامة تفاعلية تستلزمها بعض دورات التأهيل عالية المستوى

  .يحتاج المركز إلى تدعيم أجهزته التدريبية بسبورات الكترونية وكذا األجهزة الصوتية -

متدربـة  /  متـدرب  ٢٠يبلغ المتوسط العام لعدد المتدربين والمتدربات فى الدورة الواحدة           -٤

 متدرب فى حـين أن      ٢٥يد أعداد المتدربات فى دورات الصناعات الغذائية إلى         حيث تز 

 متـدرب وقـد بلـغ       ١٥متوسط عدد المتدربين فى دورات اإلنتاج النباتى والحيوانى هو          

 دورة تدريبيـة  ٦٠٠إجمالى الدورات التدريبية خالل السنوات األربع الماضـية حـوالى       

د كبير بالمقارنـة باإلمكانـات والتـسهيالت         دورة تدريبية سنوية وهو جه     ١٥٠بمتوسط  

  .البشرية والمادية المتوفرة

 دينـار   ٢٠٠٠متوسط كلفة الدورة التدريبية لدورات اإلنتاج الحيوانى والنباتى تصل إلى            -٥

فقط من هذه التكلفـة فـى الـدورات الموجهـة           % ١٠أردنى فى حين تصل إلى حوالى       

  .فة تعد مالءمة للدورات التدريبية من هذا النوعللمزارعين والنساء الريفيات، وهذه التكل

ويتمتع المركز التدريبى بعالقة تنسيقية جيدة مع الجهات المعنيـة كـالمراكز اإلقليميـة               -٦

والباحثين واألخصائيين والوحدات اإلرشادية بكافة المحافظات وهى التى مكنته من تنفيـذ            

  .هذا الكم الجيد من الدورات واأليام التدريبية

  :تقوم مديرية التدريب بعدد من األدوار المتصلة بالتدريب بدرجة فعالة وهى -٧

  .تحديد أهداف البرامج التدريبية -  

  .ختيار المتدربين بالتعاون مع الجهات المعنية -  

  .ترشيح المدربين -  

  .إعداد نظام التسجيل التدريبى -  

  .توفير المستلزمات التدريبية -  

  .ريبمتابعة وتقييم التد -  

  



 -٤٦-

  :فى حين أن هناك أدوار الزالت تحتاج إلى تدعيم من قبل المديرية مثل

  .تحديد االحتياجات التدريبية -  

  .إعداد أدلة للمحتويات التدريبية -  

  .TOTتنظيم اإلقامة واإلعاشة لبعض الدورات مثل  -  

  ).قياس األثر(التقييم الخاص بالمتابعة بعد التدريبية  -  

  .ئج العامة والدروس المستفادة خالل الخطة السنويةاستخالص النتا -  

زيادة التنسيق مع مديريات البحوث إلعداد أدلة تدريبية متكاملة حول الموضوعات ذات             -

  .األولوية

  

  :من المجاالت التدريبية التى يجب أن تهتم بها مديرية التدريب لتنمية وتطوير األداء -٨

اصة ببناء قدرات الكـادر اإلرشـادى بمـديريات         االهتمام بعقد عدد من الدورات الخ      -

  .اإلرشاد وفق ما تم اإلشارة إليه سابقاً

 سـبورات   -مكتبـة -معامـل (دعم التـسهيالت التدريبيـة ومـستلزمات التـدريب           -

  ).إلخ.الكترونية

  .الربط االلكترونى مع الوحدات اإلرشادية لتسهيل التخطيط والمتابعة التدريبية -

  .قال لتسهيل المهام التدريبية من متابعة وإعداد للدوراتتوفير وسيلة لالنت -

  ). مسابقات خالل البرنامج التدريبى-رحالت ترفيهية(تطوير نظام لحفز المتدربين  -

العمل على إيجاد صف ثان ذو خبرة بآليات اإلعـداد والتجهيـز والتقيـيم للـدورات                 -

  .ريب بالمديريةالتدريبية لنقص أعداد العاملين بشكل كبير بأقسام التد

التى وفرها االستشارى وتم استخدامها تجريبيـاً       (استخدام نماذج المتابعة بعد التدريبية       -

  .بعد تعديلها إذا لزم األمر لتتالءم مع احتياجات التقييم التدريبى بالمركز

عمل قاعدة بيانات عن الكفايات التدريبية فى مختلف التخصصات ذات العالقـة، مـع               -

انات الخاصة بتقييم المدربين على هذه القاعدة لسهولة االتـصال والختيـار            إدخال البي 

العناصر القادرة على خلق بيئة تعليمية تسهم فى التـأثير علـى معـارف ومهـارات                

  .المستهدفين بالعملية التدريبية



 -٤٧-

  :واقع برامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم الزراعى ٣-٣
  

  :توعية واإلعالم الزراعىالمهام الرئيسية لمديرية ال -أ

تختص مديرية التوعية واإلعالم بنقل المعارف والمعلومات الزراعية فـى مختلـف              

ميادين التنمية الزراعية وحلول المشكالت ونتائج وتوصيات البحوث للمزارعين عن طريـق            

  ).المرئية والمسموعة والمقروءة(الوسائل اإلرشادية اإلعالمية 

  :ف مديرية التوعية واإلعالم بأقسامها المختلفةويتم ذلك من خالل إشرا  

  .قسم المعارض والمهرجانات -    .قسم الحمالت اإلرشادية -

  .قسم االتصال الجماهيرى -    .قسم الوسائل اإلرشادية -

  :وبتحليل مهام المديرية وأقسامها المختلفة يتضح أن المهام الرئيسية بها هى  

  .دية والبحثية لتغطية أنشطتهم إعالمياًالتنسيق مع الجهات المعنية اإلرشا -

  .لنشر الرسائل اإلرشادية) صحف وإذاعة وتليفزيون(التعاون مع الجهات اإلعالمية  -

  .تصميم وتنفيذ المطبوعات اإلرشادية من مجالت وكتيبات ونشرات وأفالم -

  .تنفيذ الحمالت اإلرشادية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة -

لمعارض والمهرجانات الزراعية بالتعاون مع القطـاع الخـاص والجهـات           إقامة وتنظيم ا   -

  .المعنية

  .إعداد الخطط السنوية والموازنات الالزمة لتنفيذ البرامج -
  

  : لمديرية التوعية واإلعالم الزراعى٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الخطط السنوية لعامى  -ب

 اتضح أنهـا لـم      ٢٠٠٨بمراجعة الخطة السنوية لمديرية التوعية واإلعالم الزراعى          

تحدد أنشطة بعينها ليتم تنفيذها خالل العام وإنما تمت صياغتها فى صورة أهداف أكثر منهـا                

أنشطة إجرائية محددة، كما لم تصنف األنشطة وفق األقسام المختلفة وإنما قـسمت األنـشطة               

 -دية مطبوعات إرشا  -أفالم إرشادية ( إلى مجموعات من األنشطة      ٢٠٠٨المتوقع تنفيذها عام    

  ).مهرجانات وحمالت وهكذا

  : لألفالم اإلرشادية جاءت على النحو التالى٢٠٠٨وعلى سبيل المثال فإن خطة   

  .٢٠٠٨تحديد االحتياجات الميدانية لعام  -

  .اإلشراف على إعداد المادة العلمية بالتعاون مع األخصائيين -

  .طرح عطاء إلنتاج األفالم اإلرشادية -

  .إلخ.. وير الميدانى ومتابعة أعمال الونتاج والمكساجإعداد برنامج للتص -



 -٤٨-

 ١٧٠٠٠ دينار إلنتاج األفـالم و  ٦٠٠٠كما أشارت الخطة إلى توفير مخصصات تبلغ          

  ).دون تحديد نوعها أو عددها(دينار إلعداد المطبوعات 

وهذه الصياغة ال تمكن من المتابعة أو التقييم فى ضوء عدم وجود أهداف محددة لكل                 

  .ن أقسام المديريةقسم م

 فقد حدث بها تطور نوعى فى صياغة الخطة من خالل وجود خطـة        ٢٠٠٩أما خطة     

سنوية لكل قسم من األقسام مع تخصص ميزانية لكافة أنواع اإلنتاج بخطة كل قسم، وقد حدث                

ذلك بشكل واضح بالنسبة لقسمى الحمالت اإلرشادية وكذا المهرجانات والمعارض بأكثر ممـا   

  .سمى الوسائل اإلرشادية وقسم االتصال الجماهيرىتوفر لق

  :وسوف نتناول خطة كل قسم بإيجاز على النحو التالى  

  :قسم الحمالت اإلرشادية -أ

  : حمالت إرشادية فى موضوعات قومية هامة هى٥حيث خطط القسم لتنفيذ   

  .حملة خاصة باألعالف -

  .حملة عن تدوير المخلفات الزراعية -

  .لمدارس عن اإلرشاد المائىحملة لطالب ا -

  .حملة خاصة باإلرشاد التسويقى -

  .حملة عن تربية وإنشاء مزارع األسماك -

وقد حددت الخطة أهداف واضحة لكل حملة ثم خطة تنفيذية اقتـصرت علـى ذكـر                  

مع خلو الخطـة    )  مشاهدات حقلية  - نشرات - ندوات -محاضرات(األنشطة المتضمنة بالحملة    

ارة إلى هيكل الحملة والجهات المشاركة ومراحل التنفيـذ وآليـات المتابعـة             التنفيذية من اإلش  

  .والتقييم أو المخرجات المتوقعة

  :قسم الوسائل اإلرشادية -ب

 إلنتاج أفالم إرشادية تلفزيونية ومواد إعالميـة مـع تحديـد            ٢٠٠٩خطط القسم فى      

وإعـداد المجلـة    )  وديـسمبر  فى نهاية العام شهرى نوفمبر    (االحتياجات من المواد اإلعالمية     

  ).دون ذكر العدد أو السنة(الزراعية الدورية التى يصدرها المركز الوطنى للبحث واإلرشاد 

  :قسم المهرجانات والمعارض -ج

وقد تميز القسم بتحديد إسهاماته فى عدد من المعارض والمهرجانات القوميـة حيـث                

) ١٢(نية والتمويل المطلوب وضـم ذلـك        حدد أهداف كل نشاط وخطته التنفيذية والفترة الزم       

 معـرض   - معرض المفرق  - مهرجان األغوار السابع   -نشاط أهمها مهرجان الزيتون العاشر    

 معرض  - معرض منتجات المرأة الريفية    - معرض األغوار الجنوبية األول    -الشونة الجنوبية 

  .إلخ...  معرض منتجات العسل-الرمان ومنتجاته



 -٤٩-

  :قسم االتصال الجماهيرى -د

  :وجاءت صياغة الخطة عامة غير محددة لمكان ونوع النشاط مثل  

  . إعداد نشره زراعة تليفزيونية- التغطية اإلعالمية-تنظيم برنامج إذاعى صباحى -

  .٢٠٠٩كما لم يذكر بالخطة وجود أى مخصصات مالية لتمويل أنشطة عام   

ركين فى األنـشطة     إلى مهام المديرية والمشا    ٢٠٠٨ويشير التقرير السنوى عن عام        

والجهة الممولة المركز الوطنى للبحـث واإلرشـاد        ) مديرية التوعية واإلعالم  (والجهة المنفذة   

  : وأهمها٢٠٠٨وقد أشار التقرير إلى أهم إنجازات عام 

التغطية اإلعالمية لألنشطة الزراعية فى الدورات وورشات العمل فى المركز الوطنى            •

  .رض والمهرجانات واألنشطة األخرىللبحث واإلرشاد الزراعى والمعا

نشر الرسائل اإلرشادية الزراعية المتنوعة فى الصحف المحلية اليومية علـى مـدار              •

  . رسالة إرشادية فى السنة٥٠٠العام وبمعدل 

 بالتعاون مع الحكومة االلكترونية     SMSرسائل قصيرة إرشادية متخصصة من خالل        •

  .ترسل للمهتمين بالقطاع الزراعى

  . مطوية وكتيب١٠٠٠٠٠نشرة وكتيب زراعى ودليل بمجموع ) ٢٨(باعة إعادة ط •

  .إقامة مهرجان الزيتون التاسع بنتائج فاقت التوقعات •

بالـشراكة مـع القطـاع      ) ، والسوسنة Agrifood( المشاركة فى معارض زراعية      •

  .الخاص

المشاركة فى مهرجان األغوار السادس وإعداد المـواد اإلعالميـة مـن بوسـترات               •

  .شوراتوبرو

  . بالتعاون مع جمعية مصدرى الزيتون(Iotex)المشاركة فى معرض أيوتكس  •

  ".الرمان استشمار مظلوم"عقد لقاء بين منتجى ومصدرى الرمان تحت عنوان  •

  .تنظيم معرض الرمان األول ضمن الحملة الوطنية للرمان •

  . دينار لتطوير قطاع الرمان٢٨٠٠٠الحصول على تمويل بقيمة  •

  .نتاج فيلم وثائقى خاص بإنجازات البحث فى المركز الوطنىالعمل على إ •

للبحث العلمى الزراعى وتصميم المـواد اإلعالميـة        " باليوبيل الذهبى "تنظيم االحتفال    •

  .الخاصة باالحتفال



 -٥٠-

التنسيق مع مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون إلشراك األخصائيين فـى المركـز الـوطنى        •

يـوم  " اإلذاعى اليومى والبرنامج التليفزيـونى       للبحث واإلرشاد الزراعى فى البرنامج    

  ".جديد

اإلعداد والتنسيق ما بين المركز الوطنى للبحث واإلرشـاد ووزارة الزراعـة لعمـل               •

  .دقيقة أسوة بالقطاعات األخرى) ١٥(نشرة زراعية لمدة / برنامج زراعى

لمدارس عقد اجتماع تنسيقى للجنة المشتركة بخصوص إعادة االعتبار للزراعة ودور ا           •

فى وزارة التربية والتعليم بشكل عام والمدارس المهنية بشكل خاص من أجل وضـع              

  .برنامج تنفيذى تقره اللجنة

  .إعداد مشروع مركز الدعم اإلعالمى وتطوير التقنيات الحديثة •

  .للبحث واإلرشاد الزراعى" نشرة حصاد"إصدار  •

فلمـين  (لتعـداد المواشـى     المشاركة فى إنتاج الوسائل اإلعالمية للحملـة الوطنيـة           •

  ).تليفزيونيين وبوسترات وبروشرات

  .العمل على تصميم بوسترات ونشرات لمواضيع زراعية مختلفة •

مشاركة أعضاء المديرية فى التدريب لمواضيع زراعيـة مختلفـة داخـل المركـز               •

  .وخارجه
  

  :نشاط المتابعة والتقييم لمديرية التوعية واإلعالم الزراعى -ج

كون من المكونات التى تحتاج إلى مراجعة ودعم من المديريـة حيـث أن              يعد هذا الم    

المديرية ال تمتلك أى نماذج أو آليات تتناول أثـر الطـرق اإلرشـادية أو اإلعالميـة علـى                   

المستهدفين، وتقتصر أساليب التقييم على األثر العام الذى تحدثه الطـرق اإلرشـادية خـالل               

م المواد اإلعالمية والمطبوعات بين المرشدين والزراع       المعارض والمهرجانات وخالل استخدا   

  .والمعنيين من القطاع الخاص

وقد وفر االستشارى للمديرية عدد من أدوات التقييم لجودة إنتاج عـدد مـن الطـرق            

إلخ، يرجى اسـتخدامها وتقييمهـا      ..  البوستر - الفيديو -اإلرشادية مثل االجتماعات اإلرشادية   

لتحقيق أهداف التقييم وتعديل مسار متابعة وتقييم اإلنتـاج اإلعالمـى           ودراسة مدى مالءمتها    

  .للمديرية



 -٥١-

  :التقييم العام لبرامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم الزراعى -د

تم خالل اللقاءات المجمعة مع مدير المديرية ورؤسـاء األقـسام بمديريـة التوعيـة                 

إلرشادية واإلعالميـة والحمـالت القوميـة       واإلعالم ومن خالل نماذج تم استفاءها للطرق ا       

  :الوصول إلى عدد من االستخالصات التى تتصل بمسار العمل بالمديرية أهمها

تعانى المديرية شأن بقية المديريات من نقص حاد فى الكوادر التى تخطط وتشرف علـى                -١

يتصل األمر  بدو الحاجة ماسة أكثر حين      وت .األنشطة اإلعالمية وأنشطة التوعية بالمديرية    

تقييم وتنفيذ عدد من الوسـائل اإلرشـادية        يوكل إليه   بأخصائى ورئيس قسم الوسائل الذى      

) رئيس قـسم  (عالوة على التنسيق مع الجهات المعنية بالتوعية واإلعالم وهو فرد واحد            

ليس له من يعاونه فى أداء المهام وكذا األمر بالنسبة لقسم المعارض والمهرجانات رغـم               

  .ا النشاط ومتطلباته العديدة على المستوى القومىكثافة هذ

تعانى صياغة الخطة السنوية من عدد من جوانب القصور تم اإلشارة إليها سـابقاً حيـث                 -٢

الصياغة عامة واألهداف ال تحدد أماكن أو مواقع أو موضوعات محددة وبخاصـة فـى               

لمهرجانـات   أن تتجاوزها وباألخص لقـسمى ا      ٢٠٠٩ والتى حاولت خطة     ٢٠٠٨خطة  

والمعارض والحمالت القومية وإن لم تحـدد أى مخصـصات ماليـة لقـسم االتـصال                

  .الجماهيرى

٣- ا لظروف العمل اإلرشادى بالمملكة وقلة أعداد المرشدين على المستوى الحقلى فـإن             نظر

على مديرية التوعية واإلعالم تشجيع استخدام بعض األشكال المالئمـة التـى يمكـن أن               

نـوادى  (ا المواد اإلعالمية المنتجة فى مجموعـات مـن المـشاهدين مثـل              تستخدم فيه 

وهى أشكال معروفة وتستخدم فى العمل اإلرشادى فى عديد         )  نوادى المشاهدة  -االستماع

  .من الدول وتالئم الظروف فى األردن

 /VARCONكما ننصح تحت نفس الظروف بابتعاث أكثر من فرد للتعرف على أنظمة  -٤
RADCON بقة فى مصر تحت إشراف       المطFAO      وهى شبكات للمعلومات الزراعيـة 

والتنمية الريفية يمكنها ربط الباحثين بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد وبالمراكز اإلقليمية           

  .البحثية والوحدات اإلرشادية والزراع

 إذاعـة   -هناك أكثر من برنامج إذاعى يقدم فقرات زراعية مثل برنامج إذاعـة الـشمال              -٥

لحسين فى المفرق تقدم فقرات علمية وإرشادية وتغطية ألنشطة المعارض والمهرجانات،           ا

والذى يعرض لقضايا زراعيـة     " يوم جديد "باإلضافة لفقرة زراعية فى برنامج تليفزيونى       

فى مقابالت تليفزيونية مع باحثين ومرشدين بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد، والمهم هو            

إلعطاء أولوية للمشكالت الملحة للزراع والمنتجين الزراعيين وإمداد        التنسيق مع المديرية    

هذه البرامج بالمواد اإلعالمية المنتجة من خالل المديرية والتى تناسب ظروف الـزراع             

  .والمرأة الريفية
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هناك حاجة ملحة الستخدام عدد من أدوات المتابعة والتقييم للحكـم علـى أثـر المـواد                  -٦

م على المستهدفين عالوة على اختبار هذه المواد المنتجة ومدى مطابقتها           اإلعالمية والتعلي 

  .لشروط الجودة الفنية

  :تعرف االستشارى على كم اإلنتاج الفنى للمديرية والذى ضم -٧
  

  : فى مجاالت اإلنتاج المختلفة ومنهاالنشرات والكتيباتعديد من  -أ

  . الزينةأشجار وشجيرات *    .النباتات الطبية فى األردن *  

  .التقنيات الحديثة لتربية الماعز *    .أضرار الصقيـــــع *  

  .آفات النخيل *     .التقليم التجديدى للزيتون *  

  .تحسين واستخدام مياه الصرف الصحى *        .زيت الزيتون *  

  .الدليل العلمى لمحصول العنب *    .الدليل العلمى لمحصول الخس *  

  .إلخ. الدليل العلمى لمحصول القرنفل *  .كلىالدليل العلمى لمحصول البرو *  

  : وأهمهاالملصقات والبروشوراتالتعرف على عديد من  -ب

  .التسميد بالرى*       .جدولة مياه الرى*  

  .استخدام المياه المعالجة فى زراعة الزهور*      .حملة الوطنيين للرومان*  

  .إلخ... تشجيع تربية النحل*  

  : التى تم إنتاجها لحساب المركز ومنهاألفالم التليفزيونيةاراجع االستشارى عدداً من  -ج

  .سوسة أغصان الزيتون*       .المصائد الحشرية*  

  .تخمير األسمدة البلدية*      .صيانة الجرار الزراعى*  

  .قطف ثمار الزيتون*        .حرائق الغابات*  

  .إلخ.. تطعيم األشجار*      .تجميد الخضار والفاكهة*  
  

تم إنتاجها بأعداد مالئمة وتنوعت الفئات المستهدفة من مـزارعين         وهى مواد إعالمية      

ومنتجين ومصدرين وباحين ومرشدين والمطلوب متابعة هذا اإلنتاج وإعادة طباعة أو إنتـاج             

  .الموضوعات ذات األولوية وتخصيص الميزانيات الالزمة لذلك

اد البيئى الريفى سواء    لوحظ وجود حاجة ماسة إلنتاج مواد إعالمية تغطى مشكالت اإلرش          -٨

 -حيوانات(أو البيئة المزرعية    ) صحة/نغذية/ سكن(من خالل إنتاج يغطى البيئة المنزلية       

-قـيم (أو البيئة االجتماعيـة     ) تربة-مياه-خدمات(والبيئة العمرانية   ) نباتات-مزروعات

ـ            )إلخ.. معايير الل ، وذلك لدعم دور المديرية فى أنشطة التوعية الريفية واسـتخدامها خ

  .أنشطة الحمالت اإلرشادية
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أما فيما يتصل بقسم الحمالت اإلرشادية فهو يحتاج إلى دعم خاص حيث انقطعت الـصلة                -٩

بالحمالت التى قامت بها مديريات الزراعة مع أقسام اإلرشاد الزراعى منذ سـنوات وال              

م فقط وبالتالى   توجد خلفيه حالية لهذا النشاط وقد استحدث قسم الحمالت اإلرشادية هذا العا           

  :فهناك حاجة إلى

ترسيخ مفهوم الحمالت اإلرشادية باعتبارها حشد لجهود منظمة من مختلف الجهـات             -أ

المعنية بقضية ذات أولوية تستخدم فيها كافة الطرق اإلرشادية فـى فتـرة زمنيـة               

  .قصيرة نسبياً إلحداث تغيير ملموس فى اإلنتاج أو الدخل أو نوعية اإلنتاج

  :رف على هيكلية بناء وتنفيذ الحملة اإلرشادية ودور كل منالتع -ب  

  .دور الفريق البحثى -    .اللجان االستشارية -    

  .دور الجهات المحلية -    .دور فريق اإلرشاد -    

تحليل وتوقع المشكالت المحتملة التى يجب التخطيط لمواجهتها خـالل اإلعـداد وتنفيـذ               -ج

  :الحمالت وتقييمها والتى أهمها

  :شكالت خاصة بالجهاز اإلرشادىم

  . والمرشديننقص عدد األخصائيين اإلرشاديين •

  .نقص الحوافز المالية للمشاركين فى الحملة •

  .نقص االعتمادات المالية المخصصة للحمالت اإلرشادية •

  .نقص وسائل المواصالت لدى لجهاز اإلرشادى •

  .لة االنسجام بين الباحثين واإلرشاديين المشاركين فى الحمضعف •

  .المركزية الشديدة فى إدارة الحمالت •

  .نقص أعداد الباحثين بالفرق العلمية •

  :مشكالت خاصة بالطرق اإلرشادية

  .صعوبة استخدام عدد كافى من الطرق اإلرشادية بشكل متوازى •

  .نقص أعداد الملصقات اإلرشادية المتعلقة بالحملة •

  .عمل دعاية غير كافية للحملة اإلرشادية •

  . الفنية بعد الميعاد المناسبوصول النشرات •

  .عدم كفاية أعداد الحقول اإلرشادية •

  .قلة عدد زيارات الباحثين الميدانية •

  .قصر زيارة المسئولين على كبار الزراع •

 .نقص معرفة المرشدين بكيفية استخدام الطرق والمعينات •
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  :مشكالت خاصة بمستلزمات اإلنتاج

  .عدم توفر األسمدة فى الوقات المناسب •

  .تفاع أسعار التقاوى الموصى بزراعتهاار •

  .عدم توفر اآلالت والمعدات الالزمة للتنفيذ •

  .عدم توفر المبيدات الالزمة للمكافحة فى الوقت المناسب •

  .عدم توفر عبوات من التقاوى المنتقاة تناسب صغار الزراع •

  :مشكالت خاصة بالزراع

  .تمسك الزراع باألفكار القديمة •

  .اركة فى أنشطة الحمالتإحجام الزراع عن المش •

  .نقص القدرة المالية للزراع •

  .انتشار األمية بين الزراع •

  .االتجاهات غير اإليجابية نحو اإلرشاد الزراعى •

  .انخفاض ثقة الزراع بالعاملين باإلرشاد الزراعى •

  :مشكالت خاصة بالجهات والهيئات المشاركة

  .ضعف الصلة بين اإلرشاد الزراعى واألجهزة البحثية •

  .ف التنسيق بين اإلرشاد الزراعى وأجهزة الخدمات المحليةضع •

  .سوء فهم القائمين على األجهزة الخدمية الريفية لدور اإلرشاد الزراعى •

  .عدم معرفة القائمين على األجهزة الخدمية والمحلية بدورهم فى الحملة •

  .عدم قيام التعاونيات وبنوك القرى بدور فى توفير مستلزمات اإلنتاج •

  :ت خاصة بتوصيات الحملةمشكال

  .عدم كفاية توصيات الحملة لتحقيق األهداف المحددة لها •

  .عدم فاعلية بعض التوصيات •

  .قلة العائد من تطبيق التوصيات الموصى بها •

  .عدم وصول توصيات الحملة فى الوقت المناسب للزراع •

  .صعوبة تنفيذ توصيات الحملة •

  .ولنقص التوصيات المتعلقة بما بعد حصاد المحص •
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إدارة الحمـالت   إجـراءات   يجب تدريب الفرق المحلية وعقد ورش عمل متخصصة حول          -د

اإلرشادية يحضرها ممثلين عن الجهات المشاركة فى الحمالت اإلرشادية ومن أهم هـذه             

  :اإلجراءات

  :التخطيط للحملـــة

  .جمع البيانات والمعلومات عن منطقة تنفيذ الحملة اإلرشادية الزراعية •

  .لى المستوى التعليمى والثقافى للزراع المستهدفينالتعرف ع •

  .التعرف على نوع التربة ودرجة خصوبتها وطرق الرى والمناوبات •

  .معرفة الجهات البحثية بالمنطقة وإمكانيات المساهمة فى الحملة •

  .التعرف على المؤسسات الخدمية بالمنطقة وعدد ونوعية العاملين بها •

  .اع المستهدفين بناء على تحليل البياناتتحديد مشكالت واحتياجات الزر •

  .تحديد أهداف الحمالت على أساس مشكالت واحتياجات الزراع •

  .تحديد نوع وكمية التغيير السلوكى المطلوب إحداثه فى الزراع •

  .تحديد األنشطة التعليمية التى تتضمنها الحملة •

  .تحديد مواعيد تنفيذ كل نشاط تعليمى •

  .ل رسالة الحملة وأسلوب استخدامهاتحديد الطرق المختارة لحم •

  .التوزيع الزمنى الستخدام الطرق اإلرشادية على مدار الحملة •

  .تحديد الشعار المميز للحملة •

  .النتائج لمعرفة مدى تحقيق الحملة ألهدافهاقياس تحديد كيفية  •

  .تحديد االعتمادات المالية الالزمة وكيفية تدبيرها •

  :تنفيذ الحملــــة

  .المسبقة للحملة اإلرشاديةعمل الدعاية  •

  .تدريب األخصائيين على توصيات الحملة من جانب الباحثين •

  .باحثينتدريب المرشدين الزراعيين المحليين من جانب ال •

  .عقد مؤتمرات وندوات إرشادية وإعالمية عن أهداف الحملة •

  .استخدام الطرق اإلرشادية المختارة بأسلوب مكثف ومتوازى •

  .شادية الجماهيرية فى المراحل األولى للحملةاستخدام الطرق اإلر •

  .استخدام الطرق اإلرشادية الجماعية والشخصية فى المراحل الالحقة •
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  .إنشاء مراكز لالستفسارات والمعلومات واإلعالم لتوجيه الزراع •

  .المرور األسبوعى من جانب الفريق العلمى على مواقع التنفيذ •

  .لقادة والزراع المتميزينتنظيم رحالت إرشادية لمحطات البحوث ل •

  .إقامة التجارب التأكيدية من خالل الحملة اإلرشادية •

  ).حقول وتجميعات إرشادية(تنفيذ اإليضاحات العملية بالممارسة  •

  .إقامة يوم حقل بكل حقل إرشادى لبيان وإيضاح توصيات الحملة •

  .عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومواجهة أى عقبات تطرأ أثناء التنفيذ •

  .قد اجتماعات بعد الحصاد لتحديد المشكالت والمعوقاتع •

  ).مرشدين-زراع(عقد اجتماع ختامى لتقديم الشكر وتكريم المميزين  •

  : والتى أهمهاتقييم الحمالت اإلرشاديةالوعى العام بإجراءات -هـ

  .تحديد الهدف من التقييم •

  .التى يتم على أساسها تقييم الحملة) األسس(وضع المعايير  •

  . نوعية البيانات الالزم جمعها إلجراء التقييم النهائى للحملةتحديد •

  .مصادر الحصول على البياناتتحديد أسلوب جمع البيانات و •

  .تحديد القائمين بجمع البياناتتحديد أداة وطرق جمع البيانات و •

  .جمع البيانات السابق تحديدها •

  .التعرف على رأى الزراع فى مدى نجاح الحملة •

  .ات التى تم جمعها إحصائياًتحليل البيان •

  .اتخاذ قرار بشأن درجة نجاح الحملة •

  .تقدير العائد االقتصادى نتيجة لتنفيذ الحملة •

  .نتيجة لتنفيذ توصيات الحملة) التغيير السلوكى(تقدير العائد التعليمى  •

  .إعداد وكتابة تقرير التقييم •

  .ةنشر نتائج التقييم على جميع المهتمين والمشاركين فى الحمل •
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وأخيراً هناك عدد من المقترحات التى ناقشها وأقرها االستشارى مع العاملين بمديرية              

 وتستحق  لتطوير العمل وتحسين األداء فى مديرية التوعية واإلعالم الزراعى        التوعية واإلعالم   

  :أن توضع فى اعتبار إدارة المركز الوطنى للبحث اإلرشادى وهى

فيذ األعمال التى تتطلب إنتاجاً فنياً أو مطبعياً أو كـأجور           تخصيص موازنة مالية تكفى لتن    -١

  .للبث التليفزيونى للحلقات والبرامج التى تم إنتاجها من قبل المديرية

توفير سيارة أو أكثر للعاملين فى المجال اإلعالمى حيث أن أعمالهم تتطلب حركة مستمرة              -٢

  .عومة من قبل المركزللمؤسسات اإلعالمية وكذلك تزويدهم بهواتف محمولة مد

تحسين قدرات العاملين فى اإلعالم الزراعى من خالل إيفادهم فى دورات داخلية وخارجية             -٣

  .ودولية متخصصة

العمل على تأسيس إذاعة خاصة باإلرشاد الزراعـى تـديرها مديريـة اإلعـالم لخدمـة                -٤

الجامعـات  المزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى وكذلك لتوجيه الشباب وخريجـى           

وطالب المدارس لتوعيتهم بالعمل الزراعى وتوجيه الشباب الريفى إلى أهمية العمل فـى             

القطاع الزراعى كمهنة استشمار بحيث تغطى هذه اإلذاعة كافة مناطق المملكة ويمكن أن             

  .تساهم فى تخفيف البطالة ومحاربة الفقر

الوطنى لعرض منتجات المزارعين    التأكيد على فكرة إقامة معرض دائم يكون تابع للمركز          -٥

  .مباشرة أمام المستهلكين وكذلك توفير جناح للمتحف الوطنى الزراعى

توجيه جزء من اإلنتاج اإلعالمى إلى طلبة المـدارس لتـوعيتهم بالتحـديات الزراعيـة               -٦

  .المستقبلية

 توفير أجهزة ومعدات إنتاجية كالكاميرات وأجهزة المونتـاج والـصوتيات والمـسجالت           -٧

  .المعتمدة فى محطات البث

تحديد مواعيد بث ثابتة وحسب فترة المشاهدة المناسبة للمزارعين مـن خـالل اإلذاعـة               -٨

والتليفزيون بناء على دراسة واستبيان إعالمى يشمل واقع المزارعين من حيث ظـروفهم             

  .وأوقاتهم المناسبة واحتياجاتهم المعرفية

  . حوافز مالية ثابتة لهم لصعوبة العمل وتميزهتحسين دخل العاملين باإلعالم وتوفير-٩
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  :واقع برامج وأنشطة مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية ٤-٣
  

  : المهام الرئيسية لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية-أ

تختص مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية بعدد من المهام تتركز فى إنشاء قواعـد               

، وتدريب المزارعين على السجالت المزرعية، وإجـراء المـسوح          )لوماتبنك المع (البيانات  

الميدائية للتعرف على المشكالت التى تواجه الزراع، وبمراجعة األهـداف المعلنـة والمهـام              

الموكولة إلى المديرية نجد أنها من أكثر المديريات التباساً فى تنـاول موضـوعات متـشبعة                

  :رى إرشادية وعلى سبيل المثالومتداخلة مع اختصاصات مديريات أخ

إعداد قاعدة بيانات تشمل العمليات الزراعية الفنية على مستوى المحـصول الواحـد              •

والحيوان الواحد وهذ المهمة هى من مهام قسم البرامج أو األدلـة التدريبيـة لقـسم                

  .التدريب ومن الصعب أن تكون مجاالً لجهد قاعدة بيانات فنية

دارة المزرعية واألصل أن توصى المديريـة بعقـد دورات          تدريب المرشدين على اإل    •

تدريبية على اإلدارة المزرعية تتم من خالل مديريـة التـدريب وحـسب أولوياتهـا               

  .ومخصصاتها المالية

إجراء دراسات التقويم للبرامج والوسائل اإلرشادية بهدف معرفـة مـستوى تحقيـق              •

. ة ومديريـة التوعيـة واإلعـالم      أهدافها وهذه ضمن مهام مديرية البرامج اإلرشادي      

ومتابعة عمل األقسام التابعة للمديريات وتقييم أداءها من المفترض أن توكل إلى وحدة             

متابعة وتقييم خاصة بمديريات اإلرشاد، إال إذا أسند هذا العمل إلى مديرية المعلومات             

مـن  ويتبقى  . وأصبح ضمن مهامها األصيلة حتى إنشاء مثل هذه الوحدة المتخصصة         

  :المهام المذكورة مهام ترتبط بطبيعة عمل المديرية وأهدافها ومنها

  .متابعة وتصنيف البيانات الخاصة بكوادر اإلرشاد الزراعى -

  .قواعد ومعلومات لنتائج األبحاث التطبيقية فى مختلف المجاالت الزراعية -

  .إعداد الخطط السنوية للمديرية -

  .إعداد الموازنات السنويــة -
  

  : لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ الخطط السنوية لعامى -ب

تتضمن خطة المديرية ثمان أنشطة رئيسية تم تحديد خطة تنفيذية لكل نشاط رئيـسى                

، والمالحظة الرئيسية هى عدم إدراج أى ميزانيـات         ٢٠٠٨منها وتوزيعها على شهور السنة      

  .٢٠٠٨لتخطيط لها عام ألى من األنشطة الرئيسية التى تم ا
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  :وقد شملت الخطة األنشطة الرئيسية التالية  

  ).المقصود كافة أقسام المديريات اإلرشادية(متابعة توثيق نشاطات االقسام  -

  ). نتائج األبحاث التطبيقية–الفنية واالقتصادية (إنشاء بنك للمعلومات  -

  .تدريب المرشدين على اإلدارة المزعية -

  .رعين على السجالت المزرعيةتدريب المزا -

  .إجراء دراسات تقويم البرامج اإلرشادية -

خدمات، إدارة الزراعة، اإلرشـاد المـائى، اإلرشـاد         (عقد ندوات تعريفية للمزارعين من       -

  ).التسويقى، اإلرشاد التعاونى

د تصميم استمارة، جمع وتحليل بيانات، إعـدا  (إجراء مسوحات ميدانية ألولويات المشكالت       -

  ).التقرير

  .إعداد التقرير السنوى لمديريات اإلرشاد والمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -

 مع إضـافة بعـض األنـشطة        ٢٠٠٩وقد استمــرت نفس االتجاهـات فى خطة         

  :الرئيسية منها

واسـتخدام الـسجالت    ) Spss(تنفيذ دورات تدريبية للمرشدين حول جمع وتحليل البيانات          -

  .لميزانيات الزراعيةالمزرعية وإعداد ا

 لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية ورد فيها ما تم إنجازه          ٢٠٠٨وبمراجعة تقرير     

  :خالل هذا العام على النحو التالى

المساهمة بإعداد واعتماد الوصف الوظيفى الخاص بمديريات اإلرشاد الزراعى المركـزى            -

  .والوحدات اإلرشادية الميدانية

  .الخاص باإلرشاد الزراعى" ر السنوىالتقري"إعداد  -

  .متابعة إعداد الخطط السنوية لمديرية اإلرشاد الزراعى -

بما يتناسب والوضع الجديد من حيـث       " نموذج التقارير الشهرية للميدان   "العمل على تطوير     -

  .العمل المشترك ما بين البحث واإلرشاد

-٢٠٠٢قية المنفذة فى المركـز منـذ        محاولة متابعة وتوثيق ورصد نتائج األبحاث التطبي       -

٢٠٠٧.  

لغايات ) المركز والميدان (إدخال البيانات الخاصة بالكوادر اإلرشادية على مستوى اإلرشاد          -

على مـستوى المركـز الـوطنى للبحـث         " قاعدة البيانات الخاصة بالكوادر الفنية    "تعزيز  

  .واإلرشاد
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بالمساهمة بإعداد ورقتى عمـل     " لعاتاإلرشاد واقع وتط  "المشاركة بالتحضير لورشة عمل      -

حول واقع اإلرشاد الزراعى والثانية حول الرؤية المستقبلية لإلرشاد الزراعى والذى عقـد             

  .٢٧/٥/٢٠٠٧فى المركز الوطنى بالتنسيق مع كلية الزراعة، الجامعة األردنية بتاريخ 

  .للوحدات اإلرشادية" اإلنجازات الشهرية"توثيق تقارير  -

للكوادر اإلرشادية على الموقع االلكترونى     ) CV" (البيانات الشخصية "وتنسيق إدخال   متابعة   -

  .بالتعاون مع مديرية المعلومات فى المركز

جغرافياً وتنزيل مواقع الوحدات على الخارطـة       " مسح الوحدات اإلرشادية  "تصميم استمارة    -

 ومديريـة الدراسـات     GIS وإدخال البيانات المتعلقة بالواقع الزراعى بالتنسيق مع وحـدة        

  .االجتماعية بخصوص إدخال البيانات وتحليلها

توثيق ورصد النشرات الزراعية والبدء بتحويلها إلى شكل إلكترونـى لنـشرات األعـوام               -

٢٠٠٨-١٩٩٥.  

  ".واقع وآفاق تطوير زراعة الرمان فى األردن"المساهمة بإعداد دراسة عن  -

االتصال فى اإلرشاد والبحث ودورهمـا فـى خدمـة          المشاركة بإعداد تقرير قطرى حول       -

  .صغار المزارعين

عمل نموذج للتقارير السنوية وتوزيعها على الوحدات اإلرشادية لغايـات إعـداد التقريـر               -

  .٢٠٠٨السنوى لعام 

ويتضح من هذه اإلنجازات أن المديرية بذلت جهداً كبيراً وبخاصة أن كوادر المديرية               

  .رية ورئيس قسم التوثيق والمعلومات والسجالت المزرعيةتقتصر على مدير المدي
  

  :نشاط المتابعة والتقييم لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية -ج

 لم ترد لها أى إشارة باإليجاب أو السلب فى          ٢٠٠٨هناك أنشطة رئيسية وردت فى خطة        •

رشـاد المـائى     ومنها أنشطة الدورات التدريبية والندوات التعريفة عـن اإل         ٢٠٠٨تقرير  

  .الخ.. والتعاونى والتسويقى أو المسوح الميدانية لمشكالت المزارعين 

قامت المديرية بتقييم نماذج توثيق ألنشطة البرامج اإلرشادية لألقسام المختلفة وتتـضمن             •

ندوات، بيان عملى، دورات، مواد إعالم، زيـارات        (موضوعات النشاط وإعداد األنشطة     

وذلك داخل وخارج البرنامج لكنها ال ترقى إلى مستوى التقييم          ) تفيدينميدانية، وإعداد المس  

الكيفى حيث أنها حصر عددى كمى لألنشطة وهذه البيانات يفضل الحصول عليها مركزياً             

  .من مديريات اإلرشاد بدالً من تكرار الجهد بحصرها على مستوى المحافظات واأللوية



 -٦١-

  : برغم أهميتها منها٢٠٠٨قامت المديرية بأنشطة لم ترد فى خطة  •

  .إعداد واعتماد الوصف الوظيفى لمديريات اإلرشاد ووحدات اإلرشاد -

  .تطوير نموذج التقارير الشهرية -

  .اتصال بيانات الكوادر اإلرشادية -

  .المشاركة فى التحضير لورش العمل -

  .توثيق تقارير اإلنجازات الشهرية للوحدات اإلرشادية -

  ).GLS(سح الوحدات اإلرشادية جغرافياً تصميم استمارات لم -

  .رصد النشرات الزراعية وتحويلها الكترونياً -
  

  :التقييم العام لمديرية المعلومات واإلدارة المزرعية -د

بمناقشة مدير المديرية حول إمكانات وطاقات واحتياجات المديرية ألداء دورها فـى              

 ٢٠٠٨طالع علـى الخطـط الـسنوية        منظومة عمل المركز الوطنى للبحث واإلرشاد وبـاإل       

  : يتضح اآلتى٢٠٠٨ والتقرير السنوى ٢٠٠٩و

هناك حاجة ماسة لدعم الطاقة البشرية للقسم وبخاصة لدوره المميز فـى إنـشاء بنـوك                 -١

  .للمعلومات وتوثيق األنشطة

ل هناك حاجة لمناقشة المهام الرئييسة للمديرية واالقتصار على المهام التى ال تحدث تداخ             -٢

البرامج والتدريب والتوعيـة  (أو تشابك مع مهام أخرى لمديريات اإلرشاد الثالثة األخرى      

 ).واإلعالم
) ٢٠٠٨كما هو واضح مـن خطـة        ( وعدم تخصص أى موازنات      ٢٠٠٨غياب موازنة    -٣

ربما كان وراء عدم تحقيق كثير من المهام الرئيسية التى وردت بالخطة واستبدالها بمهام              

 ).٢٠٠٩تم رصد ميزانية لخطة ( للوقت والجهد أخرى استثماراً
ينبغى مراجعة الهيكل التنظيمى للمديرية وكذا مسميات األقسام والتى أرى أن تكون على              -٤

  :النحو التالى

  

  

  

  

  

  

  

  :على أن تتحدد المهام الرئيسية لتلك األقسام على النحو التالى  

قسم قواعد المعلومات 
 الزراعية

قسم دعم العالقات 
 الخارجية 

قسم تخطيط ومتابعة الموارد 
 البشرية والبيئة الزراعية

 مديرية نظم المعلومات واإلدارة الزراعية

مديـر المديريــة
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  :قسم قواعد المعلومات الزراعية

  :معلومات يشتمل على قواعد فرعية للبيانات المعنية بـإنشاء بنك  •

  .الكوادر البشرية اإلرشادية على كافة المستويات-

  .نتائج األبحاث التطبيقية والباحثين-

  .المنظمات والروابط والجهات ذات العالقة بالعمل اإلرشادى-

واقـع  تشجيع ودعم استخدام نظم المعلومات الجغرافية فـى توثيـق المعلومـات والم             •

  .اإلرشادية

  
  :قسم دعم العالقات الخارجية

  .تنمية ودعم الروابط وتبادل الخبرة مع مديرية الزراعة والجامعات ومراكز البحوث •

  .تنمية ودعم الروابط مع القطاع الخاص الزراعى من خالل ورش العمل واللقاءات •

  .تنمية ودعم الروابط مع منظمات وروابط المزارعين •

  .خارجية للمركز بالتنسيق مع مديريات البحث ومديريات اإلرشادتيسير العالقات ال •

  

  :قسم تخطيط ومتابعة الموارد الزراعية

التوثيق االلكترونى ألنشطة األقسام الميدانية من خالل نماذج ممثلة علـى المـستوى              •

  .المركزى

األهـداف،  (المشاركة فى إعداد نماذج للخطط السنوية تـستوفى عناصـر الخطـة              •

  ).الخ..المشاركون، الفترة الزمنية، التمويل، مؤشرات تحقيق األهداف األنشطة، 

الجهة، مـستوى   (المشاركة فى إعداد نماذج التقارير السنوية تستوفى عناصر التقرير           •

تحقيق األهداف، معدالت اإلنجاز، أسباب عم تحقيق األهـداف، الـدروس المـستفادة      

  ).الخ..

دد من الوحدات اإلرشـادية موزعـة علـى         إنشاء عدد من نقاط معلومات زراعية بع       •

تربة، مياه، محاصيل، مستلزمات    (مستوى المملكة وعمل نماذج رصد الموارد البيئية        

الحالـة  لرصد التغييرات الـسنوية وإصـدار تقريـر        ) وعالوة على العنصر البشرى   

  . من خالل المديريةالزراعية السنوية
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  :لمستوى المحلىواقع برامج وأنشطة العمل اإلرشادى على ا -٤

يتناول هذا الجزء من التقرير التعرف على دراسة واقع العمل اإلرشاد المحلى علـى                
ونظراً ألن اإلطار المرجعى للدراسة قد أكد فـى أحـد نقاطـه             . مستوى الوحدات اإلرشادية  

FFSsالرئيسية على الحقول اإلرشادية للمزارعين      
-

 فسوف يتم تناول الواقع اإلرشادى المحلى       ،
ن خالل بعدين رئيسيين على مستوى الوحدات اإلرشادية ثم على مستوى بـرامج وأنـشطة               م

  .المدارس الحقلية
  

  :برامج وأنشطة العمل اإلرشاد على مستوى الوحدات اإلرشادية ١-٤
سوف نعرض لواقع العمل اإلرشادى على مستوى الوحدات اإلرشـادية مـن خـالل                

  :دراسة األبعاد التالية
  . البشرية اإلرشادية على مستوى الوحدات اإلرشاديةتحليل القوى-أ
  .التعرف على مهام مدير الوحدة اإلرشادية ورئيس الشعبة والمرشد الزراعى-ب
  .دراسة مستوى فعالية العمل اإلرشادى على مستوى الوحدات اإلرشادية-ج
  .مستوى توفر الخصائص الشخصية واالتصالية واالجتماعية للمرشدين الزراعيين-د
  .تحديد االحتياجات التدريبية المعرفية والمهارية للمرشدين الزراعيين-ـه
  .مالحظات الزيارات الميدانية لألنشطة اإلرشادية-و
  

  :تحليل القوى البشرية اإلرشادية على مستوى الوحدات اإلرشادية -أ
ض توزيع المرشدين الزراعيين العاملين بالمملكة على مستوى الوحدات اإلرشادية وفق بع

  الخصائص الشخصية والوظيفية

  المتغيرات  الخصائــص  التوزيــع
  %  عدد

  ١٣,٠  ٩  أربد
  ٨,٧  ٦  البلقاء
  ٨,٧  ٦  الزرقاء
  ١١,٦  ٨  العاصمة
  ٢,٩  ٢  الطفيلية
  ١,٤  ١  العقبة
  ١١,٦  ٨  الكرك
  ٥,٨  ٤  المفرق
  ٧,٢  ٥  جرش
  ١,٤  ١  عبلون
  ٨,٧  ٦  ماديا
  ٧,٢  ٥  نمعا

  المحافظة التابع لها

  ١١,٦  ٨  وادى األردن
  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى
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  المتغيرات  الخصائــص  التوزيــع
  %  عدد

  ٦٩,٦  ٤٨  ذكر
  الجنس

  ٣٠,٤  ٢١  أنثى

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى

  ٤,٣  ٣  دبلوم عالى
  الدرجة العلمية  ٨٤,١  ٥٨  بكالوريوس

  ١١,٦  ٨  ماجستيـر

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى

  ١٥,٩  ١١  مدير وحدة
  الوظيفة  ٢٠,٣  ١٤  رئيس 

  ٦٣,٨  ٤٤  مرشد

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى

  ٢٤,٦  ١٧  إنتاج نباتى
  ٢٤,٦  ١٧  وقاية نبات
  ٧,٢  ٥  تربة ورى
  ١١,٦  ٨  بستنــه
  ٥,٨  ٤  إنتاج حيوانى

اقتصاد زراعى 
  وإرشاد

٢٠,٣  ١٤  

  ٢,٩  ٢  شعبة عامة

  التخصص

  ٢,٩  ٢  محاصيل حقلية

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى

-٢٦,١  ١٨  ١٩٦٥  
-١٨,٨  ١٣  ١٩٧٠  
-٢٧,٥  ١٩  ١٩٧٥  
-١١,٦  ٨  ١٩٨٠  

  سنواتالعمر بال

  ١٥,٩  ١١   فأكثر١٩٨٥-

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى

  ٥٨,٠  ٤٠   سنـوات٥ -
  ٢٦,١  ١٨   سنوات١٠ -
  ١٣,٠  ٩   سنـة١٥ -

  الخبرة بالعمل اإلرشادى

  ٢,٩  ٢٣   سنة فأكثر٢٠-

  ١٠٠,٠  ٦٩  اإلجمالى
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  :ية على مستوى الوحدات اإلرشاديةمهام الكوادر البشر -ب

  :مهام مدير الوحدة اإلرشادية •
  

المشاركة فى تحديد احتياجات مديريات الزراعة من البرامج اإلرشادية والتدريبية واقتـراح       -

  .البرامج المالئمة لتنفيذها بالتنسيق مع المراكز اإلقليمية المجاورة

  .مة المركزية والوحدات الفرعية التابعةتأمين المستلزمات والوسائل اإلرشادية المالئ -

  .التنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التى تعنى بالتنمية الريفية واألسرية -

  .المشاركة فى وضع الخطط التى تستهدف التنمية الريفية وحماية البيئة فى المحافظة -

  .حثية المجاورةمتابعة األبحاث الزراعية التطبيقية التى تجريها المراكز الب -

توفير المشورة الفنية للمرشدين الزراعيين فى الوحدات المركزية والفرعية وبالتنسيق مـع             -

  .األخصائيين والباحثين فى المركز الوطنى والمراكز اإلقليمية

متابعة توثيق األنشطة المشتركة مع المراكز اإلقليمية والمؤسسات األخرى حسب النمـاذج             -

  . إلى المركز الوطنىالمعتمدة وإرسالها

مرافقة المرشدين الزراعيين أثناء تنفيذهم األنشطة اإلرشادية والتدريبية بموجـب برنـامج             -

  .متابعة وحسب الحاجة

  .عمل زيارات دورية للمركز اإلقليمية المجاورة والوحدات الفرعية التابعة لها -

يـة والوحـدات الفرعيـة      عقد اجتماعات دورية للعاملين فى الوحدات اإلرشـادية المركز         -

  .لمراجعة سير أعمال األنشطة واإلنجازات اإلرشادية
  

  :رئيس شعبة اإلرشاد الزراعى •
  

إعداد الخطط السنوية للوحدة وحصر معوقات العمل ومحاولة إيجاد الحلول بالتنـسيق مـع               -

  .مدير الوحدة المركزية

كة واألنشطة بالتعاون مع الجهات     متابعة تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية والتدريبية المشتر       -

  .ذات العالقة

  .تشجيع المزارعين على العمل التعاونى وتنظيم الجمعيات المتخصصة -

حفظ السجالت والبيانات المتعلقة باإلرشاد الزراعى ومتابعة إرسال التقارير الشهرية للوحدة            -

  .اإلرشادية المركزية

لتدريبية ضـمن البـرامج وخـارج البـرامج         مشاركة المرشدين فى األنشطة اإلرشادية وا      -

  .اإلرشادية

  .المشاركة فى تنفيذ خطط وبرامج تطوير معارف ومهارات المرأة الريفية زراعياً -
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  :مهام المرشد الزراعى •

تنفيذ البرامج اإلرشادية المتخصصة الموكولة إليه لمصلحة الفئة المستهدفة وبالتعاون مـع             -

  .الجهات ذات العالقة

يانات والمعلومات المتعلقة بالحيازات والموارد الزراعيـة والنـشاطات الزراعيـة           جمع الب  -

  .والنباتية والحيوانية

المشاركة فى حصر المعوقات والمشاكل الفنيـة والتنظيميـة واالقتـصادية التـى تواجـه                -

  .المزارعين

اطات البحثيـة   التعاون مع االختصاصيين والباحثين فى المراكز اإلقليمية لتسهيل تنفيذ النش          -

  .واإلرشادية فى المنطقة

دراسة االحتياجات اإلرشادية الزراعية لألسر الريفية واقتراح تنفيذ بـرامج لتلبيـة هـذه               -

  .االحتياجات

  .العمل على بناء جسور من الثقة واالحترام مع المستهدفين بخدمات اإلرشاد الزراعى -

  .المركز الوطنى للبحث واإلرشادتعريف المزارعين بدور وواجبات وزارة الزراعة و -

  .تعريف المزارعين بالخدمات الفنية التى تقدمها لهم وزارة الزراعة وكيفية الحصول عليها -

  .العمل على االهتمام بخبرات المزارعين وتشجيعهم على تبادل المعلومات والخبرات -

  

  )•( :مستوى فعالية العمل اإلرشادى على مستوى الوحدات المحلية-ج

مكن من خالل الزيارات الميدانية واللقاءات الموسـعة مـع المرشـدين الـزراعيين              أ  

ويمكن بقدر كبير من الثقة تصنيف      . التعرف على العوامل المحددة لكفاءة الوحدات اإلرشادية      

  :مستويات من التوفر) ٣(هذه العناصر إلى 

  

  .بدرجة عاليةعناصر متوفرة -

  . ومهام وأدوار فريق العملالتحديد الواضح لألهداف اإلرشادية -

  .مالءمة الهيكل الوظيفى لطبيعة األهداف ونطاق الخدمة -

  .تنوع أساليب جذب الريفيين وكسب ثقتهم وخلق الطلب على خدماته -

  .استخدام أساليب مالئمة للتعرف على احتياجات المستهدفين -

                                                 
  مـديرى الوحـدات  جرش ولقـاءات ور الصافى وبناء على لقاءات المرشدين بغتويات تحديد هذه المس  تم   ) •(

  .والمرشدين
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  .بدرجة متوسطةعناصر متوفرة  -

  .وتوفير سجالت وتقارير منتظمة عن النشاطوجود قاعدة بيانات عن القرية  -

  .حسن اختيار المسئول واكتمال خبرة فريق العمل -

  .توفير تمويل مستدام وكاف ومالئم لطبيعة األنشطة التى يستهدفها -

  .التنسيق األفقى والمتكامل مع باقى المنظمات الريفية -

  .هاامتطوير نماذج وأنشطة للتقييم والمراجعة والمتابعة واستخد -

  . وتحتاج أى دعمبدرجة محدودةعناصر متوفرة -

  .التحديد الواضح لمجاالت الخدمة والفئات المستهدفة -
  . توفير المقر المتسع والمجهز والمالئم وصيانته والحفاظ عليه -

  .الدعم التنظيمى باإلمكانات والتسهيالت اإلدارية -

  .متابعتهم تدريبياًالتدريب المخطط المتوازن المستمر لفريق العمل و -

  ).خطوط السلطة بين المركز والجهات اإلشرافية(وضوح التبعية اإلدارية  -

  .إغناء القرية معلوماتياً بمدها بالمواد الفنية الزراعية المنتجة خصيصاً له -

  .المزارع الخبيرلخلق ساليب التيسير والتعلم الذاتى استخدام أ -

  )•( :تصالية واالجتماعية للمرشدينمستوى توفر الخصائص الشخصية واال -د

  :يتوفر للمرشدين الزراعيين بشكل عام عدد من الخصائص الشخصية واالتصالية منها  
  

  .األخالق والسلوكيات واللياقة فى التعامل -

  .قدرات االتصال واإلقناع والتأثير وبناء شبكة عالقات قوية -

  .ثقافيةإحساسه بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية وال -

  .عالقاته المتميزة مع مسئولى المنظمات الريفية -

  .عالقاته الواسعة بقيادات وجمهور الزراع -

  .المبادأة باألنشطة فى مقابل انتظار التعليمات -

  .القدرة على إعداد التقارير اإلرشادية واالحتفاظ بسجالت األنشطة -
  

يجب التدريب على القيام بها      و تحتاج إلى دعم  غير أن هناك عدد من الخصائص التى          

  :الكتمال الخصائص الالزمة للمرشد الفعال وهى
  

  .ثقافته العامة ومعلوماته الزراعية واإلرشادية -

  .قدرته على حل مشكالت العمل بالزراع -

  .عالقاته المتوازنة بين القوى االجتماعية -

  .ألعلىالعالقات والروابط الفعالة بينه وبين رؤسائه فى المستويات ا -
  .تفهمه لدور المركز ودوره كوكيل تغيير -

  .الخبرة باستخدام المعينات والطرق اإلرشادية المختلفة -
                                                 

  .تم تحديدها من خالل مناقشة مديرى الوحدات اإلرشادية والمالحظة الشخصية واللقاءات مع المرشدين ) •(
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  :االحتياجات التدريبية المعرفية والمهارية للمرشدين الزراعيينتحديد  -هـ

تم دراسة االحتياجات التدريبية على مجموعتين مـن مرشـدى الوحـدات المحليـة                

د وقد تم تحليل المهام الرئيسية للمرشـدين قبـل دراسـة احتياجـاتهم              بمحافظات جرش وأرب  

التدريبية المعرفية والمهارية كما تم التعرف على مستوى الرضا الوظيفى لهم وكانت النتـائج              

  :على النحو التالى

  :المهام الرئيسية للمرشدين بالوحدات اإلرشادية

  .م به بمستوى عالـىوتقو    تحديد المشكالت الفنية التى تواجه الزراع -

  .وتقوم به بمستوى متوسط    إمداد الزراع بالخدمات والمستلزمات الزراعية -

  .وتقوم به بمستوى عالـى     تدريب الزراع على القيام بمكافحة اآلفات -

  .وتقوم به بمستوى عالـى        تنفيذ القوانين الزراعيـــة -

  .ه بمستوى محدودوتقوم ب    اإلشراف الفنى على المشاريع المتخصصة -

  .وتقوم به بمستوى متوسط    مساعدة الزراع على تنفيذ نتائج البحـوث -

  .وتقوم به بمستوى عالـى   نقل المشكالت اإلدارية إلى جهات االختصاص -

  .وتقوم به بمستوى متوسط     تزويد الزراع بالمطبوعات اإلرشاديــة -

  . به بمستوى عالـىوتقوم    القيام بالجوالت الميدانية على المـزارع -

  .وتقوم به بمستوى عالـى    إقامة حقول إرشادية فى أراضى الزراع -

  .وتقوم به بمستوى متوسط    اختبار وتدريب القيادات المحلية الريفية -

  .وتقوم به بمستوى محـدود      التنسيق مع المؤسسات المحليـــة -

  .محـدودوتقوم به بمستوى       إعطاء الرخص لحفر اآلبار الزراعية -

  .وتقوم به بمستوى محـدود          إقامة المناحـــل -

  :مستوى االنغماس والرضا الوظيفى •

   توفير أجر من العمل لتغطية االحتياجات المعيشية واالجتماعية     يتوفر بدرجة محدودة-١

         يتوفر بدرجة محدودة     توفير حوافز مادية وإدارية مالئمة لتحقيق األهداف-٢

         يتوفر بدرجة متوسطة  .فرص للترقى من خالل توصيف وظيفى محدد وجود -٣

         يتوفر بدرجة عالـية  . الشعور بحاجة مجتمع القرية وثقة الزراع فى الخدمة-٤

         يتوفر بدرجة محدودة  . وجود فرص تدريبية وتعليمية لزيادة المعارف والمهارات-٥

         يتوفر بدرجة متوسطة   .نتقالية للمرشدينوجود تسهيالت مكتبية واتصالية وا -٦
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  :المعرفية للمرشدين بالوحدات اإلرشادية التدريبية االحتياجات •

تم التعرف على االحتياجات التدريبية المعرفية للمرشدين من خالل مناقشاتهم فى هذه              

ين وبنـاء   االحتياجات وتم الحصول على استجاباتهم نحو مستوى توفرها ألفراد عينة المرشد          

  :مستويات من االحتياج) ٣(على ذلك تم تصنيف االحتياجات المعرفية إلى 

  : وتضماحتياج عالىمعارف ذات  -أ

  .ارـــنظريات التعلم وتعليم الكب -    .ق الزراعـــــىــــالتسوي -

  .ىـالتنمية والتخلف واإلطار البيئ -  .المداخل واألنظمة اإلرشادية الزراعية -

  .اإلدارة والتقييم اإلرشادى الزراعى -   .ةـماعى ودوره فى التنميالنوع االجت -

  .ةـالتبنى ونشر األفكار المسحدثـ -  .ةــاإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعي -

  .خصائص المرشدين والميسر الجيد -   .ةــالنظام البيئى والزراعة المستدام -

  : وتضماحتياج متوسطمعارف ذات  -ب

  .العمليات الوسيطة الزراعية -    .دية الزراعيةالعمليات التمهي -  

  .المنظمات الريفية وتوليد الدخل -    .تخطيط البرامج اإلرشادية -  

  : وتضماحتياج محدودمعارف ذات  -ج

  .أهداف ومبادئ العمل اإلرشادى -    .الطرق اإلرشادية الزراعية -  

  .القادة والقيادة الريفية -      

  :ية لمرشدى الوحدات اإلرشاديةاالحتياجات التدريبية المهار •

باتباع نفس المنهج تم تصنيف االحتياجات التدريبية المهارية للمرشـدين بالوحـدات              

  :مستويات من االحتياج هى) ٣(اإلرشادية إلى 

  :احتياج مرتفعمهارات ذات  -أ

  .التنسيق مع أخصائى أو باحـث -    .إجراء إيضاح عملى بالمشاهدة -  

  .جــإجراء إيضاح بعرض النتائ -    .ةـــرشادياستخدام معينات إ -  

  . للمزارعينة حقليةـإدارة مدرس -    .PRAإجراء بحث ريفى بالمشاركة  -  

  .ىـى مزرعـإجراء تحليل بيئ -      

  :احتياج متوسطمهارات ذات  -ب

  .كتابة تقرير إرشادى -     .ادىــــعقد اجتماع إرش -  

  . حقـــلعقد يوم -    .اكتشاف إصابة مرضية مبكرة -  

  .ىـاكتشاف قائد ريف -     .ادىــقل إرشــاختيار ح -  
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  :احتياج محدودمهارات ذات  -ج

  .إمداد الزراع بمطبوعة إرشادية -  .استقبال مزارع فى زيارة مكتبية -  

  .ةــتنفيذ زيارة إرشادية منزلي -  .زراعـــــة للــحل مشكل -  

  .ادىـــنامج إرشط برـتخطي -  .المشاركة فى تقييم نشاط إرشادى -  

  .ةـة ريفيــالتنسيق مع منظم -      

  :نتائج الزيارات الميدانية للوحدات اإلرشادية- و

قام االستشارى بزيارة وحدتين إرشاديتين بغور الصافى وجرش عالوة على لقـاءات              

بعدد من المرشدين الزراعيين بمحافظات أخرى خالل ورش العمـل ودراسـة االحتياجـات              

  :هارية وقد لوحظ أثناء الزيارات الميدانيةالتدريبية والم

  :نطاق اإلشراف •

التى يشرف عليها المرشد الواحد ففى غـور        ) دونمات(عدد  / ويقصد به عدد الزراع     

 أسرة ريفية بكافة الخـدمات      ٢٠٠٠الصافى كان على المرشد الوحيد أنه يغطى ما يقرب من           

نمية الريفية ولمسافة تمتـد إلـى حـوالى         اإلرشادية النباتية والحيوانية عالوة على أنشطة الت      

كم طولى، وفى جرش وإن خفت حدة نطاق اإلشراف فاليزال هناك حاجة ماسة للتوازن              ١٢٠

بين أعداد المرشدين بالوحدات اإلرشادية وبين أعداد الزراع واحتياجـاتهم اإلرشـادية فـى              

  .مختلف األنشطة الزراعية

  :مهارات االتصال والتيسير •

 حيث تم زيارة مدرسة حقلية للمزارعين يقوم فيها المرشد الزراعى           فى غور الصافى    

بدور الميسر كان هناك درجة عالية من مهارات التيسير وفق متطلبـات المدرسـة الحقليـة                

  .وسوف تعرض لذلك عند تناول المدارس الحقلية للمزارعين

ـ    ) بيان عملى عن تقليم العنب    (وفى جرش تم حضور لقاء تدريبى          دير فى حـضور م

وحدة اإلرشاد والمرشدين وعدد من المزارعين وقد تميز مدير وحدة اإلرشاد بمهارات اتصال             

عالية ومعارف غزيرة عن الموضوع وحال ضيق الوقت وبرنامج الزيارة المزدحم دون الحكم             

على مهارات التيسير لدى المرشدين بالموقف التعليمى، ولكن وبصفة عامة فإن األصل فـى              

 Facilitationامة والبيانات العملية وأيام الحقل هو ممارسة مهـارات التيـسير   اللقاءات الع

Skills              وذلك بخلق مواقف تعليمية يشارك فيها الزراع فى إثراء الموقف التعليمى بمعـارفهم 

، بمعنى أنه يـدير  )بسؤال.. الميسر الجديد هو الذى يجيب على السؤال   (ومهاراتهم دون تدخل    

رعين اإلجابة على كافة االستفسارات التى ترد منهم ويمكن فـى النهايـة             الحوار ويترك للمزا  

  .تدخله لتنظيم االستجابات والمعلومات التى وردت والتأكيد على المهارات المطلوب اكتسابها
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  :أنشطة المرأة الريفية •

مركز بسمة للتنمية   (تم خالل زيارة محافظة جرش زيارة أحد مراكز التنمية المجتمعة             

وعقد لقاء مع السيدات والفتيات بالمركز وتطبيق عدد من النماذج المتصلة بـدور             ) معيةالمجت

 بمديرية البرامج ومديرة المديرية، كما تم تطبيـق         Genderالمرأة الريفية فى حضور مسئوله      

 وقد أوصى االستشارى باستخدام النمـوذجين مـن         -NGOsنموذج لكفاءة المنظمات االهلية     

  .ة والمرأة الريفية ومن خالل قسم النوع االجتماعى بمديرية البرامجخالل أنشطة التنمي

  :التوثيق الجيد ألنشطة البرامج الزراعية •

ناقش االستشارى مديرى الوحدات اإلرشادية فى مستوى توثيـق أنـشطة البـرامج               

الزراعية، وحصل االستشارى أثناء زياراته الميدانية على صورة من برنامج إرشـادى عـن              

 المتكاملة لخدمة شجيرات العنب بوحدة اإلرشاد الزراعى بجرش وقد تميـز البرنـامج     الخدمة

  :بالعناصر التالية

  :تحديد البيانات األساسية للبرنامج -

  .المرشد المسئوول *    .عنوان البرنامج *  

  .اعتماد البرنامج من مدير الوحدة *    .الباحث المسئوول *  

  .لمساعدى المدير لشئون اإلرشاد والبحثنسخة  *  .اعتماد مديرية البرامج *  

  .تحديد المشكالت التى يعالجها البرنامج والحلول المقترحة -

  . مزارع١٥-١٠تحديد الفئة المستهدفة  -

  ).بوحدة المساحة% ١٠زيادة إنتاجية العنب بنسبة (تحديد الهدف العام  -

  :تحديد األهداف النوعية -

  . الزراع فنياً على العمليات المزرعيةتدريب *       .ثمار عالية الجودة *  

  .تقليل اإلصابة باآلفات *     .إدخال أصناف تصديرية *  

  .تشجيع عمليات ما بعد الحصاد *     .تعلم الزراع لتصنيع الفائض *  

  :خطة تفصيلية للعمل وتشمل -

  .أهداف كل نشـاط *  ). بيان عملى- أيام الحقل-ندوات(نوع النشاط  *  

  .المشاركون والمستهدفون *    .المكــان - التنفيـــذتاريــــخ  *  
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وبشكل عام يتسق هذا البرنامج مع النموذج العام لمديرية البرامج الزراعية ويـشتمل               

على كافة البيانات الالزمة إلدارة برنامج ناجح غير أن هناك عنصرين يجب إضافتهما إلـى               

  :النموذج هما

  .روض والمخاطر المحتملةالف*     .أساليب المتابعة والتقييم* 

  :استثمار الزيارات الميدانية فى التدريب على نماذج تقييم لألنشطة اإلرشادية •

كانت أحد األهداف العامة للمهمة هى تدريب العاملين اإلرشاديين على بعض الطـرق               

) ١٤(والنماذج الخاصة باألنشطة اإلرشادية، وقد قام االستشارى بإمداد مديريات اإلرشاد بعدد            

  ).راجع الخطة التفصيلية (-نموذج تقييم

وخالل الزيارات الميدانية تم استثمار تواجد االستشارى مع رؤساء األقسام بمديريات             

اإلرشاد ورؤساء الوحدات اإلرشادية والمرشدين لتطبيق بعض من هذه النمـاذج والتـدريب             

  :عليها ومن هذه النماذج

  :أبعاد) ٣(إلرشادية والذى يضم نموذج تقييم االجتماعات واللقاءات ا -أ

  .خصائص المتحدث -  

  ).المستمعون(خصائص الحضور  -  

  .الجوانب التنظيمية للقاء -  

وبعد ملئ النموذج بشكل جماعى مع المرشدين تم مناقشة جوانب القوة والضعف فـى                

  .االجتماعات واللقاءات اإلرشادية

 والذى يضم عدد من المؤشـرات التـى         نموذج كفاءة مكونات وعناصر العملية التدريبية      -ب

  :تغطى مكونات المواقف التعليمية التدريبية الزراعية اإلرشادية وهى

  .المحتوى التدريبـى -  .المتـــدرب -    .المــــــدرب -

  .المساعدات التدريبية -  .مكان التدريب -    .المدة الزمنيـــة -

  .التسهيالت التدريبية -

لعناصر ذات المستوى العالى فى مجمل األنشطة التدريبية        وتم مناقشة والتعرف على ا      

  .الزراعية واإلرشادية والعناصر التى تحتاج إلى دعم أثناء المواقف التدريبية

  : ويضم هذا النموذجNGOsنموذج تقييم جمعية أهلية -ج

  .بيانات أساسية للجمعية األهلية-

  .أنشطة الجمعية ومستوى انتظامها-
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 - الجهـات المـسئولة  - سنوات التنفيـذ  -نوع الخبرة والمشروع  (للجمعية  الخبرات السابقة    -

  ).أهداف النشاط

  :مؤشرات كفاءة الجمعية األهلية وتضم مؤشرات تتصل بالجوانب التالية -

  ).الخ.. توفر المعدات- كفاية التجهيزات- اتساع-حداثة(المبنى والتجهيزات  *  

  ).إلخ..  االتصاالت الخارجية-سجالت انتظام ال-العاملين(الجوانب اإلدارية  *  

  ). أنشطة مولدة للدخل- األنشطة الخدمية واإلنتاجية-رأس المال (الجوانب المالية  *

 تنـوع   - توفير فرص عمل   -مساعدة األسر الفقيرة  (االستجابة الحتياجات المجتمع     *

  ).األنشطة والفئات المخدومة

  :نموذج التغير فى دور المرأة الريفية -د

  :أبعاد فى أدوار المرأة الريفية هى أبعاد) ٣( نموذج يتناول وهو  
  

  ). الرجل والمرأة معاً- المرأة-الرجل(توزيع الدور  -

  ). بالنقصان- كما هو-بالزيادة(حجم الدور  -

  ). محدود- كما هو-عالى(قبول الدور  -
  

  :وذلك لعدد من أدوار المرأة الريفية المتعددة التى تتصل بـ  
  

  ).إلخ..  رعاية األطفال- شراء المستلزمات- توفير الوقود-إعداد الطعام( المنزلية األدوار-

  ).إلخ.. الحصاد- التسميد- الترقيع والخف-زراعة البذور(األدوار المزرعية -

  ).إلخ.  تربية طيور منزلية- حليب- رعى- تغذية-تنظيف حيوانات(أدوار اإلنتاج الحيوانى -

  ).إلخ..  شراء وبيع لبن وطيور- تحديد األسعار- المنزلبيع داخل(أدوار التسويق -

  ).إلخ..  جبن ومنتجات ألبان- مربات- تجفيف خضر- سمن-خبز(أدوار تصنيع غذائى -

  ).إلخ.. إمساك مصروف- زيارات عائلية- شراء أثاث منزلى-زواج األبناء(قرارات سرية -
  

دية واحتياجات تنميـة المـرأة      ويمكن استخدام هذه النماذج فى تحديد األنشطة اإلرشا         

  .الريفية وتدعيم دورها داخل وخارج المنزل

  

  :FFS المدارس الحقلية للمزارعين ٢-٤
  

يستند هذا الجزء من دراسة واقع العمل اإلرشادى الزراعى باألردن على مقابلة معمقة            

يعتمـد   وحتى اآلن، كما     ٢٠٠٤مع منسق مشروع المدارس الحقلية والذى يطبق باألردن منذ          

.. على زيارة ميدانية للمدارس الحقلية للمزارعين وعلى مقابلة ميـسرى المـدارس الحقليـة             

  :وسوف نغطى هذه الجوانب من خالل عرض ومناقشة النقاط التالية
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  .خلفية المشروع واعداد وتوزيع المدارس الحقلية للمزارعين باألردن - أ

  .يسيةأهداف المدارس الحقلية وعناصر التنفيذ الرئ -ب

  .أهم الخصائص التى تميز المدارس الحقلية للمزارعين بالمملكة وأهم المشكالت -ج

  .نتائج الزيارة الميدانية للمدارس الحقلية - د  

  :خلفية المشروع وعداد وتوزيع المدارس الحقلية للمزارعين -أ

 وذلك من خالل مـشروع      ٢٠٠٤تم إدخال المدارس الحقلية للمزارعين باألردن عام          

البرنامج اإلقليمى لإلدارة المتكاملة لآلفات فى الشرق األدنى من خالل منظمة األغذية            "قطرى  

 وبمشاركة صندوق األمن الغذائى اإليطالى وقد طبق المشروع         FAOوالزراعة لألمم المتحدة    

  : على النحو التالى٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٤خالل 

  المجاالت اإلنتاجية  المدارس الحقليةعدد 
  المحافظة

 بطاطا  بطيخ  قمح  بندورة  خيار إجمالى  مزارعات  مزارعين

الى عدد إجم

  المستفيدين

  ٦٦٧  ١  -  -  ١٧  ٢٢  ٤٨  ٨  ٤٠  وادى األردن

  ٦٨٨  -  ٧  -  ٤٩  -  ٤٦  ٦  ٤٠  األغوار الجنوبية

  ١٢٧  -  -  ٢  ١  ٤  ٩  -  ٩  األراضى المرتفعة

  ١٤٩٣  ١  ٧  ٢  ٦٧  ٢٦  ١٠٣  ١٤  ٨٩  ىــاإلجمال

  

  :مزارعين وعناصر تنفيذهاأهداف المدارس الحقلية لل -ب

تنسجم أهداف المدارس الحقلية للمزارعين باألردن مع األهداف العامة لتطبيقات هـذا              

  :المدخل فى دول العالم وهى
  

  . للظروف المحليةIPMتنمية وتطوير أساليب المكافحة المتكاملة لآلفات  •

  .ةتطوير الممارسات الزراعية الجيدة للحاصالت موضوع المدرسة الحقلي •

  .توفير فرص تفاعل ونشاطات اقتصادية واجتماعية بين المزارعين •

  .تأمين القدرة على التأثير على السياسات الزراعية المحلية وتطويرها •
  

  :غير أن هناك أهداف أخرى ذات عالقة وثيقة بالمدارس الحقلية منها  

  .خلق بيئة تعلم يديرها ميسر تقوم على االكتشاف والتعلم الذاتى •

  .المزارع الخبير الذى يتعلم بالعمل ويقارن ويتخذ قراره بنفسهإيجاد  •

  .إدخال أسلوب التحليل البيئى لنقل المزارع من مرحلة الحزم إلى مرحلة األسس •
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ا للزيارة الميدانية فإن أهم عناصر المدارس الحقلية التى وضحت فى منطقة غور             وفقً  

  :الصافى كانت هى
 

  . مزارع٣٠-٢٥اعين يتراوح ما بين عبارة عن مجموعة صغيرة من المزر •

  . حيث يتم تنفيذ كافة األنشطة التعليمية،المادة األساسية للتعليم هى الحقل •

  .يجتاز ميسري المدرسة الحقلية موسم تدريبى مكثف إلعدادهم إلدارة المدرسة •

  .عضاءاألقبل بدء أنشطة المدرسة يعقد إجتماع تمهيدى لتحديد اإلحتياجات وإختيار  •

  .مكان قريب منه الحقل التعليمى أو فى بجانبأعضاء المدرسة يجتمع  •

  . والمشاركة فى الخبرات،تتبع المدرسة طرق التعلم عن طريق التجريب •

  .جتماع يتضمن تحليل النظام البيئى والموضوع التعليمى الخاص وديناميكية الجماعةاإل •

  . والحقول األخرى،تيتم إجراء دراسة للمقارنة بين حقول المكافحة المتكاملة لآلفا •
  

  :فى حين لم تتضح عناصر أخرى خالل الزيارة الميدانية وهى التى تختص بـ  

  .Full Cropping Seasonيتم التعليم فى الحقل ويستمر لمدة موسم زراعى  •

ألنـشطة  التخطـيط   نتـائجهم الحقليـة و    ليعرض الزراع   لتتضمن المدرسة يوم للحقل      •

  .المتابعة
  

  :ميز المدارس الحقلية للمزارعين بالمملكة وأهم المشكالتأهم الخصائص التى ت -ج

فى حدود الزيارة الميدانية لغور الصافى نستطيع الجزم بأن تطبيق هذا المـدخل يـتم                 

بشكل جيد وبتفهم عال من الميسرين والمسئولين عن هذه المدارس وباألخص بالنسبة لألبعـاد              

  :التالية

  :الحقـــل •

  .وتتم فيه كافة األنشطة التعليمية*   .موعات صغيرةيتعلم فيه الزراع فى مج* 

  .وتتم فيه المناقشة وإتخاذ القرار*   .اـــوتجمع فيه البيانات ويتم تحليله* 

  :المنهــج •

  .ويشمل المحاصيل واآلفات والبيئة     * .ةــــأساسه مشكالت الزراع اليومي* 

  .واهــالزراع بأنفسهم محتويحدد      * .ظات الحقلية الفعليةحويعتمد على المال* 

  :المادة التعليمية •

  .متسقة مع الظروف المحلية*    .ةـــة غير مكلفــادة محليـم* 

  .ويرسمون مالحظاتهم اليومية*    .يجرى فيها الزراع تجاربهم الحقلية*
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  :التعلـــم •

  .يوضح العالقة بين األسباب والنتائجو*  .ىــيستخدم اإلكتشاف والتعلم الذات*

  .إلكتساب المهارة وتحقيق اإلستمرارية*  .حزم مركزيةبوارد محلية ال مويتم ب*

  :بــالتدري •

  .ويمتد من إعداد األرض للحصاد*   .يتبع الدورة المحصولية الموسمية* 

  .ويتماشى أسبوعيا مع العمليات الزراعية*   .لــ لموسم زراعى كامستمريو* 

  :دــالمرش •

  .الزراع فيما يجب عملهيساعد *    .ينظم سير األنشطة التعليمية*

  .يناقش كمشارك وليس كقائد*    . يقدم العون كلما طلب منه*

  :زارعــالم •

  .ينفذ بنفسه دراساته الحقلية*      .يتعلم عن طريق العمل*

  .يتخذ قراره ويناقشه مع المجموعة*  .يقارن بين الدراسات وممارسات اآلخرين*

  :الخصائص العامة •

 .ج هو احتياجات الزراعالمنه*     .الحقل معمل المدرسة*

  .المرشد ميسر ال معلم*      .التعليم أسس ال حزم*

  

  :غير أن هناك عدد من المشكالت التى تحول دون استكمال العناصر السابقة ومنها  
  

  .قلة الكادر اإلرشادى فى المناطق المستهدفة* 

  .صعوبة المواصالت للمناطق البعيدة من قبل الميسرين* 

  .ل الزراعية للممدارس الحقليــةضعف تنوع المحاصي* 

  ).نسبة ضئيلة(بعض المزارعين فى الحضور عدم انتظام * 

  .االرتفاع النسبى لكلفة المدارس الحقلية مقارنة بالبرامج اإلرشادية العادية* 

  .الحاجة إلى ميسرين مدربين وعلى درجة عالية من المهارات* 

  

  :نتائج الزيارة الميدانية للمدارس الحقلية -د

فى ضوء الحلقية التى تم عرضها والزيارات الميدانية التى قام بها االستشارى فهنـاك           

  :عدد من المالحظات التى تتصل بإدارة المدارس الحقلية للمزارعين أهمها
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  :وعى المزارعين وتفهمهم للمدخل •

خالل النقاش الذى تم مع أعضاء المدرسة الحقلية اتضح أن عدد كبير مـنهم يـتفهم                  

ة جيدة لألسس واالعتبارات التى تقوم عليها المدرسة الحقلية وخالل برنامج المدرسـة             بصور

  :فى االنعقاد األسبوعى اتضح تفهمهم للبرنامج اليومى الذى يتضمن

      .العرض والمناقشة -    .التحليل البيئـى -  

  .ديناميكية الجماعة -    .الموضوع الخاص -

لذى يبذله الميسرون للوصول إلى عدد كبير من        وكان اندماجهم طبيعياً ويعكس الجهد ا       

  ".المزارعين الخبراء"

  

  ):مرشدين وزراع(الميسرون  •

مدرسة حقليـة يـستفيد منهـا أكثـر مـن           ) ١٤(فى غور الصافى يتم تنفيذ حوالى         

من إجمالى األسر فى منطقةغور الصافى وبوجود مرشـد         % ١٠مزارع وهؤالء يمثلون    ٢٠٠

المدارس الحقلية باالستعانة بزميلين مـن المهندسـين الـزراعيين    واحد فقط فى المنطقة يدير     

بالوحدة اإلرشادية، فقد تم اعتماد أسلوب مناسب لتغطية العجز فى الميسرين وذلـك باختيـار               

وانتقاء عدد من المزارعين الذين يظهرون استعداداً عالياً وتجاوبا خالل المدرسة الحقلية ويتم             

ة لمدرسة حقلية جديدة لالستفادة بخبراتهم، باإلضافة لتأهيلهم للعمل         االستعانة بهم فى دورة ثاني    

 لهؤالء القادة مـن     FFSs و   IPMحيث يتم عقب الدورة الثانية لهم عمل دورة فى          . كميسرين

يوم كى يتولوا بعد ذلك العمل كميسرين بالمدارس الحقلية وهو مـا يعـرف              ) ٧(الزراع لمدة   

مدخل مزارع لمزارع عالوة على إنتهاجهم لمدخل       " FTF"و  بالمداخل التى يديرها مزارعون أ    

  .المدارس الحقلية بمميزاته التى سبق ذكرها

  :اختيار المدرسة واختيار األعضاء •

بمناقشة الميسرين وأعضاء المدارس الحقلية أكدوا تفهمهم لشروط اختيـار المدرسـة              

رسـة وقريبـة مـن      الحقلية بحيث تكون قريبة من أراضى معظم الـزارعين أعـضاء المد           

المواصالت وأن يتوفر بها موقع ومكان مالئم الجتمـاع األعـضاء بالمدرسـة وأن تـزرع                

مع اختيار األعضاء على أساس معايير الرغبـة فـى          . المدرسة المحصول الشائع فى المنطقة    

وهـم عـادة مـن ذوى التعلـيم     . التعلم وقبول االنضمام للمدرسة الحقلية واقتناعهم باألهداف      

ويمثلون مجموعة متجانسة األعمار وفى نفس الوقت مـن أصـحاب           . ط أو المتواضع  المتوس

القرار فى مزارعهم وهى شروط يراها االستشارى مالءمـة الختيـار المدرسـة واختيـار               

  .أعضاءها
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  :مستوى تنفيذ أنشطة المدرسة الحقلية •

ن فى حدود الزيارات الحقلية للمدارس فقد ابدى أعـضاء المدرسـة مـن المـزارعي                

والميسرين مستوى جيد سواء فى ترتيب أنشطة المدرسة أو فـى مـستوى التنفيـذ الفعلـى                 

  :ألنشطتها حيث الحظ االستشارى
  

  :خالل المشاهدات الحقلية* 
  

  . مزارعين على األكثر)٥(تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة بكل منها -

  ).التقليدية/المكافحة المتكاملة( كل مجموعة بمشاهدة الحقول التعليمية والمقارنة قامت-

  .لخا … واآلفات ،بأخذ عينات ونماذج من النباتاتوقامت  كل مجموعة مالحظاتها دونت-
  

  :ل البيئىـيخالل التحل* 
  

  .مشاهدتها الحقليةوفق  ي كل مجموعة برسم خريطة النظام البيئتماق-

والتربـة   ، الطقـس  ،طبيعيةفات واألمراض واألعداء ال   خريطة رسوم للنباتات واآل   التتضمن  -

  .والمياه

  . المجموعاتي مع باقي البيئالتحليل كل مجموعة بعرض ومناقشة قامت-

  .هتخاذ قرار موحد بمكافحة اآلفة من عدمام المشاركين بناءا على المناقشات باق-
  

  :خالل نشاط الموضوع الخاص* 
  

البياض  ( حول موضوع خاص   التجارب والتمارين والتدارس  إجراء   المشاركين بالنقاش و    قام -

  .)الدقيقى

  . الوقت الراهني الموضوع يتناول مشكلة هامة تعترض زراع المدرسة ف حيث أنه هو-
  

  :خالل نشاط التفاعل االجتماعى* 
  

تمرين نقل رسالة من     (ةي وتفعيل العملية التعليم   ، هذا النشاط بهدف إثراء أنشطة المدرسة      عقد-

  .)فرد آلخر

 .تماسك الجماعة وإضفاء نوع من المرح على النشاط التعليمي تقوية وذلك بهدف-
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  :مهارات التيسير واإلرشاد بالمشاركة •

راجع االستشارى مع منسق المدرسة الحقلية ومدير الوحـدة اإلرشـادية مهـارات التيـسير               

واتضح أن مستوى تلك المهارات وفق      ).  ميسرين ٦(واإلرشاد بالمشاركة لدى فريق الميسرين      

وهى نسبة جيدة   % ٨٠-٧٠ متوسطة لالستشارى ومدير الوحدة اإلرشادية تصل إلى         تقديرات

  : فى المهارات التالية للميسرينظهرت نقاط القوة واضحةحيث 
  

  .تأكد من جلوسه فى وضع يسمح لكل أعضاء المدرسة برؤيته ومتابعتـــه-

  . بدأ بالترحيب بأعضاء المدرسة وسأل عن الزراع الذين لم يحضـــــروا-

  .تحدث بصوت واضح ونبرة قوية وصلت لجميع أعضاء المدرســــــة-

  .  بل كان يجيب عن السؤال بسؤال لباقى األعضاء،لم يكن يسرع فى اإلجابة-

  .وقت الجلسة فى الحديث بل كان حديث أعضاء المدرسة هو الغـالبلم يستول على -

  .مدرســـــــةأشاد باإلجابات واإلستنتاجات الصحيحة للزراع أعضاء ال-

  ).قواعد األوراق/درجات مئوية/الجراثيم الفطرية(لم يستخدم كلمات ومصطلحات علمية مثل -

  .لم يترك األعضاء غير المتفاعلين دون محاولة لفت إنتباههم وجذبهم للمشاركــة-

  . إستعان بنماذج حية من الحقل وشجع الزراع على إكتشاف ماهيتهـــــا-

  على البنود المختلفة للجلسة وأعطى لكل بند وقت مناسبقسم وقته بالتساوى -
  

  : أن على الميسر أنيجب تداركها ومنهافى حين أن هناك نقاط كان   

  .إلخ… وفر كافة مستلزمات التحليل البيئى من ورق وأقالم ملونـــــــة ي-

  .اطــــقبل بدء النش خطر المشاركين بهدف النشاط والخطوات المتبعة خاللهي-

  .مــــــ بالتنقل من مجموعة ألخرى للمساعدة فى اإلجابة على تساؤالتهوميق-

  .ةــــنظم العروض والمناقشات التى يقوم بها ممثل عن كل مجموعة فرعيي-

  

  ):غير المباشرين/المباشرين(المستهدفون  •

مدرسة حقلية  ) ١٤(كما سبق اإلشارة فإن عدد المدارس الحقلية بغور الصافى حوالى             

وبسؤال أعضاء المدرسة عن عدد الزراع غيـر        . من األسر فى المنطقة   % ١٠والى  تغطى ح 

األعضاء الذين ينقل إليهم عضو المدرسة المعلومات والمهارات التى يتعلمها خالل المدرسة،             

 أعضاء، وهو ما يعنى أن عدد الزراع المستفيدين استفادة مباشـرة            ٨-٥تراوحت اإلجابة بين    

كمستفيدين غير مباشرين، ولذا وجب التأكيد على       %) ٨٠-٥٠(لى    يمكن أن يرتفع إ   %) ١٠(
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دور أعضاء المدرسة فى نقل خبراتهم وما تعلموه إلى مستهدفين غير مباشرين بحيث يـصبح               

المدخل اقتصادى للغاية ومناسب لظروف نقص المرشدين الزراعيين فى المنطقة وفى األردن            

  .بشكل عام

  :التوثيق وتسجيل األنشطة •

ويضم سجل المدرسة البيانـات     . االستشارى سجل المدارس الحقلية للمزارعين    راجع    

  :التالية

  .البلدة واسم المشرف والمساعدين الفنيين–المحافظة واللواء -

  :المعلومات األساسية وتشمل-
  

  .موقع لمدرسة*    .اسم المزارع*    .المحصـول*

  ).ثانية/أولى(دورة المدرسة *  .تاريخ االنتهاء*   .تاريخ البـدء*

  .عدد األعضاء*
  

  .أهم اآلفات واألمراض وأهم المشاكل التى يواجهها المزارع-

  .خريطة مخطط لموقع المدرسة/وصف-

  .نتائج تحليـــــــل التربــة-

  .الزراعات السابقة والندوات الثالثة األخيرة-

  .IPMمقارنة اساليب المزارع التقليدية بأساليب -

  ).التكاليف-المعامالت-المساحة(لدى المزارع التجارب الحقلية التى تمت -

  .كشف حضور المزارعين للمدرسة الحقلية اسبوعياً-

  :صفحة عن كل اجتماع أسبوعى يدون فيه-

  .نتائج التحليل البيئى*   .عدد الحضور*  .التاريـــــــــخ*  

  .نشاط ديناميكية الجماعة*  .عنوان الموضوع الخاص*  

  .داً إعداداً جيداً ويتم استيفاءه بشكل منتظمويرى االستشارى أن السجل مع  

  :المتابعة والتقييم للمدارس الحقلية

  :تستخدم المدارس الحقلية للمزارعين عدداً من آليات المتابعة والتقييم منها  

  .الزيارات الميدانية الدورية-

  .سجل المدرسة الحقليــة-

  .نموذج تقييم مدرسة حقلية-
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ر المدرسة على تحديد عدد المزارعين الـذين يـستخدمون          تقوم فكرة نموذج تقييم أث      

  ):الخيار مثالً(اساليب المكافحة المتكاملة فى محصول معين 

عدد المزارعين قبل   أساليب المكافحة المتكاملة
  المدارس

عدد المزارعين بعد 
  المدارس

  ١٥  ٧  .التعقيم الشمسى

  ١  -  .الباب المزدوج

  -  -  .النحل الطنــان

  ٣  ١  .دالمصائـــ

  ٣  ١  .التنشوميتـــر

  ٩  ٤  .المبيدات اآلمنة

  ١٥  ١٢  .الشـــــاش

  -  -  .الخ... االصناف المقاومة 

  

وهى آلية كافية لضمان متابعة وتقييم مناسب وقد أمد االستشارى منـسق المـدارس                

 قائمة  Chiklistالحقلية بعدد من النماذج الخاصة بالمتابعة والتقييم ومن هذه اآلليات واألدوات            

  :استقصاء خاصة بجودة المدرسة الحقلية وتشمل هذه القائمة

  :نشاط النظام البيئى الزراعى* 
 

   هل تم إخطار المشاركين بهدف النشاط والخطوات المتبعة خالله؟،قبل بدء النشاط-

   هل نزل كل المشاركين إلى الحقل؟،خالل المشاهدة الحقلية-

  زء من نشاط مشاهدتهم الحقلية؟ جيع أجزاء النبات كهل قام المشاركون بفحص ومالحظة جم-

  هل دون المشاركون أية مالحظات أثناء وجودهم بالحقل؟-

  هل قام المشاركون بجمع عينات ونماذج حية من الحقل؟-

  ؟يهل تم تلخيص المالحظات الحقلية من خالل خريطة النظام البيئى الزراع-

   معينة؟ وجه أسئلة تتصل بخريطة النظام البيئى؟هل قام القائد بإثارة النقاش حول مشكالت-

  ة الحقل؟لهل تطرقت المناقشات لتشمل حا-

   ووجه أسئلة واستجاب لها المشاركـــون؟  ،"ماذا لو؟"هل أستخدم القائد سيناريو أسئلة -



 -٨٢-

تخـاذ القـرارات    ا فـي " الحد اإلقتصادى الحرج  "هل تم مراعاة أى عوامل أخرى بخالف         -

  افحة؟ المتصلة بالمك

  هل كان المشاركين نشيطين ويعملون معا بشكل جيد فى المجموعات الصغيرة؟-

  هل إستطاع المشاركون ذكر الفروق بين اآلفات واألعداء الطبيعية؟ -

هل كانت قررات المشاركين مبنية على تعداد مجتمع اآلفات وتحليل عالقاتـه البيئيـة فـى                -

  الحقل؟
 

  :الموضوع الخاص* 
 

   هل أوضح القائد للمشاركين الهدف من النشاط والخطوات المتبعة خالله؟،شاطقبل بدء الن-

   هل كان جميع المشاركين نشطين ومندمجين فى النشاط؟،أثناء النشاط-

  هل سيطر أحد األفراد على أنشطة مجموعة ما خالل النشاط؟-

  ا؟هل إستطاع المشاركين خالل عرض النتائج ذكر أو تلخيص ما الذى حدث؟ ولماذ-

  هل إستطاع المشاركين ذكر ما الذى تعلموه من خالل النشاط؟-

هل وجه القائد أسئلة مفتوحة ومغلقة لمساعدة المشاركين على اختبار ما الذى يحدث خـالل               -

  النشاط؟ 
 

 :التفاعل الجماعى* 

   هل أخبر القائد جميع المشاركين بالهدف والخطوات المتبعة خالله؟،قبل بدء النشاط-

   كل المشاركين فى النشاط بفعالية؟هل ساهم-

 مـا يحـدث خـالل       معرفة  هل وجه القائد أسئلة مفتوحة ومغلقة لمساعدة المشاركين على          -

  النشاط؟

 هل خرج المشاركون بتعميمات من النشاط لتطبيق ما تعلموه خالل حياتهم الواقعية؟-
 

  :نقل المنهج واألثر للبرامج اإلرشادية •

  :مزارعين بميزتين رئيسيتينتمتاز المدارس الحقلية لل

  .أسلوب التيسير لخلق بيئة تعلم جيدة-  

  .خلق المزارع الخبير عن طريق التحليل البيئى والعرض والمناقشة-  
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 فإن هناك حاجة ماسة     FAOوألن المدارس الحقلية تنفذ من خالل مشروع ممول من            

ل البرامج الزراعية والتى    الستدماج هذه المميزات ضمن األنشطة اإلرشادية التى تتم من خال         

  :تنفذها الوحدات اإلرشادية من خالل

 أو أكثر عن مهارات التيسير يحضرها مرشـد مـن كـل وحـدة               TOTعقد دورة تدريبية    -

إرشادية، ويشرف عليها منسق المدارس الحقلية بهدف التعريف والتدريب علـى مهـارات             

والتى تستخدم كأنشطة   )  بيان عملى  ندوات، أيام حقل،  (التيسير وخلق بيئات تعلم جيدة خالل       

  .شائعة فى البرامج اإلرشادية اإلرشادية الزراعية

وهى تجرى بالفعل خالل البرامج اإلرشـادية دون التـسجيل          " مالحظة الحقل "التوصة بآلية   -

والمناقشة التى تتم فى المدارس الحقلية، وبذلك نؤمن ادماج ميزتين رئيسيتين مـن مزايـا               

  .للمزارعين مع تدنية تكاليف األنشطة التى ال تصل لتكلفة المدارس الحقليةالمدارس الحقلية 

  

  :موقع نشاط المدارس الحقلية ضمن هيكل المركز الوطنى للبحث واإلرشاد 

 للمدارس الحقلية للمزارعين فإنه لالحتفاظ وتنميـة هـذه          FAOعقب انتهاء مشروع      

مزارعين على أن يتبع هذا القـسم مديريـة   الخبرة الحيوية يجب إنشاء قسم للمدارس الحقلية لل    

البرامج الزراعية أو يدمج مع قسم الحمالت اإلرشادية تحت مـسمى الحمـالت اإلرشـادية               

حيث أنه من المتوقع أن كثافة أنشطة الحمالت اإلرشادية كمـا           . والمدارس الحقلية للمزارعين  

 تتطلب قسم مستقل للحمـالت      تقول الشواهد ودراسة واقع العمل اإلرشادى ليست بالكثافة التى        

  .اإلرشادية

  

  :المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى بالمملكة-٥
  

تمثل المتابعة والتقييم منظومة متكاملة من المفاهيم واآلليات والنماذج التـى تـستخدم               

لرصد وتقييم اآلداء بكافة المنظمات والمشروعات، وسوف نتناول هذا الجانـب مـن العمـل               

  :رشادى الزراعى من خالل عرض عدة نقاط هىاإل

  .هيكل ودور المتابعة والتقييم داخل مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -أ

  .احتياجات نظام المتابعة والتقييم اإلرشادى الزراعى بالمملكة -ب

  .نماذج اقترحها االستشارى لدعم المتابعة والتقييم للعمل اإلرشادى الزراعى -ج
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  :هيكل ودور المتابعة والتقييم داخل مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -أ

خالل دراسة واقع العمل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد وعلى المستوى المحلى اتـضح              

وجود أنشطة متابعة وتقييم على مستوى أنشطة مديرية البرامج الزراعية وأنـشطة مديريـة              

 وجودها على مستوى المدارس الحقلية فى حـين أن أنـشطة المتابعـة              التدريب، كما اتضح  

والتقييم لم تظهر واضحة ضمن أنشطة مديرية التوعية واإلعالم أو أنشطة مديرية المعلومات             

واإلدارة المزرعية، أما على مستوى المركز الوطنى للبحث واإلرشاد الزراعى فتوجد وحـدة             

  :ا ومهامها فى اآلتىالمتابعة والتقييم وقد حددت أهدافه

  .جمع المعلومات وتحليلها وأخذ المؤشرات المناسبة وتقديمها لإلدارة •

  .تقدير ما حققته المشاريع واألنشطة المختلفة من نتائج من حيث الفعالية والمخرجات •

تزويد اإلدارة بمعلومات عن التوافق بين المخطط والمنفـذ وبيـان أوجـه القـصور                •

  .المحددة

  .يد بالميزانيات والتوقيتات المحددة فى الخططالتأكد من التق •
  

 للمركز الوطنى   ٢٠٠٧غير أن مراجعة المخرجات التى صدرت عن التقرير السنوى            

  :للبحث اإلرشادى الزراعى يتبين منه أن أنشطة المتابعة والتقييم قد تمركزت حول

  .كم وقيمة المحروقات المستهلكة للمركز والمراكز اإلقليمية -

  .الصيانة واإلصالح للسيارات فى المركز الرئيسى والمراكز اإلقليميةكلفة  -

  .التكاليف المتفرقة فى المركز الرئيسى والمراكز اإلقليمية -

  .تقدير السلف المصروفة فى المركز الرئيسى والمراكز اإلقليمية -

  .إصدار تقارير شهرية ألهم األعمال الفنية واإلدارية بالمراكز اإلقليمية -

) ٣(أعـضاء للمتابعـة مـنهم       ) ٩(ما فيما يتصل بكادر الوحدة فيضم مدير الوحدة و        أ  

بالمراكز اإلقليمية البحثية ومعظمهم مسجل ككادر متابعة وتقييم ولـم          ) ٦(بالمركز الرئيسى و  

  .يتم تفعيل دورهم حتى اآلن حيث يقومون بمهام أخرى على المستوى المركزى والمحلى

 وفقاً لكتاب من الوحدة إلى مدير عام المركز         ٢٠٠٨ة لعام   وبمراجعة خطة عمل الوحد     

  :فقد حدث تطور نوعى فى مهام الوحدة المعلنة حيث شملت خطة العمل
  

جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بمهام وواجبات البرامج والمديريات والوحدات ومتابعـة            -١

تقديمها لإلدارة لتمكينهـا    ما يطرأ عليها من تغيرات وتحليلها وأخذ المؤشرات المناسبة و         
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من تقدير مدى التقدم المحرز فى مجال التنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استمرار             

  .هذا التقدم فى تنفيذ النشاطات والمشاريع المختلفة

  :متابعة أعمال البرامج البحثية المختلفة من خالل -٢

  .تحديد األبحاث المنفذة من قبل البرامج-أ  

  .األهداف العامة لكل برنامج حسب االستراتيجية الوطنية للبحوثتحديد -ب  

  .تحديد ما حققته المشاريع واألنشطة المختلفة وفق األهداف العامة للبرنامج-ج

  .الزيارات الميدانية للمراكز اإلقليمية والمحطات التابعة لها -٣

 أوجه القـصور غيـر      تزويد اإلدارة بمعلومات عن مدى توافق التنفيذ مع الخطط، وبيان          -٤

  .المتوقعة والمعوقات التى تتطلب من اإلدارة اتخاذ إجراءات تصحيحية لها

التأكد من التقيد بالميزانية المحددة والفترة الزمنية المحددة والتى ينتظر خاللها مخرجـات              -٥

  .المشاريع واألنشطة المختلفة

انب البحثيـة والماليـة     وفى ضوء هذه الخطة قامت الوحدة بإعداد نماذج خاصة بالجو           

  :واإلدارية ومن هذه النماذج

  محتويات النموذج  موضوع النموذج  النموذج

) ١(نموذج 
  عام

  .متابعة تكاليف المشروعات البحثية-
  .القوى البشرية لبرامج التنمية-

  .المعوقات اإلدارية والمالية-

  .اسم المشروع والباحث والتاريخ •
ت مـستلزما -تجهيـزات   : عناصر التكلفـة   •

  .إلخ..  تقارير طباعة-تجربة
  ). الراتب-العدد بالمشاركة(القوى البشرية  •
)  أجهزة - نقص مستلزمات  -إدارية(معوقات   •

  .أثر كل معوق على التنفيذ

  )٢(نموذج 
  خاص

  .متابعة تكاليف المشروعات البحثية-
  .القوى البشرية لبرامج التنمية-

  .المعوقات اإلدارية والمالية-

  .باحث والتاريخاسم المشروع وال •
مـستلزمات  -تجهيزات نجدية : عناصر التكلفة  •

  .إلخ..  تقارير طباعة-تجربة
  ). الراتب-العدد بالمشاركة(القوى البشرية  •
)  أجهزة - نقص مستلزمات  -إدارية(معوقات   •

  .أثر كل معوق على التنفيذ

  متابعة نشاطات مديرية نقل التكنولوجيا  )٣(نموذج 

 - اسـم الباحـث    - اسم البرنامج  -اسم النشاط  •
 . عدد النشرات المجهزة-مكان التنفيذ

 المـشاكل   - كلفـة النـشاط    -عدد المستفيدين  •
  .والمعوقات

  متابعة أمور وحدة تكنولوجيا البذور  )٤(نموذج 

 نـوع   - الكميـة  -أسماء البـذور المعالجـة     •
 - العينات التى تم تحليلها للمزارعين     -الفحص

د  أعـدا  -العينات التى تم تحليلهـا للبـاحثين      
  .االجهزة المستخدمة

  متابعة مديرية المختبرات  )٥(نموذج 

 . أعداد األجهزة الجديدة-اسم المختبر •
 العينات التى جـرى     -أعداد األجهزة العاطلة   •

 ).قيمة/ عدد(تحليلها للمزارعين 
/ عـدد (العينات التى جرى تحليلها للبـاحثين        •

  ).قيمة
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  محتويات النموذج  موضوع النموذج  النموذج

  )٦ (نموذج
متابعة المحطات التابعة للمركز الوطنى 

  والمراكز اإلقليمية
 نــوع -أيــرادات ومــصروفات المحطــات •

  ). قيمة- كمية-وحدة( اإلنتاج -اإليراد

  خبرات ومخرجات برامج مديريات األبحاث  )٧(نموذج 

   السنة والشهر-اسم البرنامج •
  ). موقع التنفيذ- الباحث-موضوع(النشرات  •
  ) موقع التنفيذ- الباحث-موضوع(الندوات  •
موقـع  -الباحـث -موضـوع (الزيارات اإلرشادية  •

  ).التنفيذ
  ).موقع التنفيذ-الباحث-موضوع(األوراق العلمية •
موقـع  - الباحـث  -موضـوع (االستشارات الفنية  •

  ).التنفيذ
 موقـع   -الباحـث -موضـوع (المؤتمرات العلمية  •

  ).التنفيذ

  )شهرى(متابعة لجنة المشتريات   )٨(نموذج 
 - الجهة اآلمرة بالـشراء    -دة المشترا اسم الما  •

  . القيمة- الكمية-الوحدة
  .المشكالت والمعوقات •

  )٩(نموذج 
  متابعة حركة السواقين

  )شهرى(

  . اسم السائق-رقم ونوع السيارة •
  ).تكلفة/كم/عدد(الرحالت مع الشئون اإلدارية  •
  ).تكلفة/كم/عدد(الرحالت مع برامج األبحاث  •
  ).لفةتك/كم/عدد(الرحالت األخرى  •
  ).تكلفة/كم/عدد(اإلجمالى  •
 قيمـة   - كمية المحروقات  -المسافة المقطوعة  •

  . الزيت والقيمة-المحروقات

  إصالح وصيانة السيارات واآلالت  )١٠(نموذج 
  )شهرى (

  .نوع السيارة أو اآللة أو المعدة •
  .رقم السيارة أو المعدة •
  .نوع السيارة أو اآللة أو المعدة •
  . التكلفة-نوع اإلصالح أو الصيانة •

  متابعة شئون الموظفين  )١١(نموذج 
  )شهرى(

 - ماجستير - مهندس -دكتور(القوى البشرية    •
  ).إلخ.. بكالريوس

  . التنقالت- التقنيات الجديدة-العدد •
 - اسـتيداع  - دورات تدريبية  -بعثات دراسة  •

  .المجموع..  ترقيات-استقاالت

المساحة المزروعة والنشاطات المنفذة لكل   )١٢(نموذج 
  )شهرى(محطة 

كميـة  /وحـدة (اسـم النـشاط     -اسم المحطة  •
  ).مساحة/
  . النتائج-المشروع-الباحث الرئيسى •
  :ساعة/العمليات المنفذة •
  ).إلخ..رعى-حالبة- قطف- رش-حراثة(

  )١٤(نموذج 
  متابعة نشاطات اإلرشاد الزراعى

  )شهرى(

  . الفئات المستهدفة-عنوان الدورة •
  .مكان التنفيذ-عدد المستفيدين •
  . التكلفة- الساعاتعدد •
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ويتضح من استعراض النماذج السابقة أنها فى معظمها نماذج متابعة ماليـة وإداريـة              

تركز على المؤشرات الكمية دون نظر إلى التقييم الكيفى أو النوعى أو تقييم اآلداء، ومن ثـم                 

عمـل   ال توجد رؤية واضحة للمتابعـة والتقيـيم وبـاألخص لل           ٢٠٠٨يمكن القول أنه وحتى     

اإلرشادى فى أنشطة مديريات البرامج الزراعية والتدريب واإلعالم والمعلومات، ويعـد مـا             

تقوم به مديريات التدريب والبرامج من استخدام لنماذج المتابعة والتقييم أكثر تطوراً ومالئمـة              

  .لطبيعة النشاط اإلرشادى الزراعى

  :احتياجات نظام المتابعة والتقييم اإلرشادى -ب

" تخصص إنتاج نباتى  " بمهمة إدارة وحدة المتابعة والتقييم بالمركز مديرة للوحدة          تقوم  

ا فى أعمال المتابعة والتقييم للمشاريع المختلفة وباألخص البرامج          عام ١٢ولديها خبرة حوالى    

) ٩(الزراعية والتنسيق بين الوزارات، ومن المفترض أن يساعدها فى هذه المهمة عدد حوالى              

متابعة غير أن دورهم لم يتم تفعيله بعد على مستوى المركز الرئيسى أو المراكـز               أخصائيين  

  .اإلقليمية

ومن المناقشـة ومراجعـة النمـاذج واستيفاء بيانات عن وحدة المتابعـة والتقيـيم فقـد              

  :اتضح اآلتى

معظم العاملين بالوحدة ليست لديهم خبرات واضحة أو محددة حول أساسـيات المتابعـة               -١

  :تقييم ومستوى اإللمام محدود بجوانب هامة منهاوال

  .المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالمتابعة والتقييم •

  .أنواع التقييم ومحدداته •

  .دور واهمية المتابعة والتقييم واالعتبارات الرئيسية •

  .مكونات اإلطار المنطقى وسلسلة النتائج •

  .مؤشرات األداء الفعال •

  .دفينتحليل المعنيين وتحليل المسته •

  .طرق جمع وتحليل البيانات •

  .إلخ.. مهارات وضع وتقييم خطة المتابعة والتقييم •

  

ليس هناك نظام واضح للمتابعة والتقييم خاص بالبرامج واألنشطة اإلرشـادية التدريبيـة              -٢

  :واإلعالمية وهذا النظام لم يحدد مالمحه من حيث

  ). آلى- خليط-يدوى(مستوى درجة التطور  •
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  ). على هامش أنشطة أخرى-كاف(صص التمويل المخ •

  ). حسب الظروف- إقليمى-مركزى(المسئوليات  •

  .التدريب المطلوب إلدارة هذا النظام •

  .مشاركة المعنيين واألطراف الشريكة •

  .مستوى إتاحة نتائج التقييم •
  

  .أنشطة رئيسية للمتابعة والتقييم) ٣(هناك حاجة ماسة للفصل بين  -٣

وهى هكذا فى   ) لتى يجب أن تكون مديرية للمتابعة والتقييم      ا(ويقترح أن تضم الوحدة       

  :أقسام منها) ٣(هيكل المراكز 

  .قسم المتابعة والتتقييم المالى واإلدارى •

  .قسم المتابعة والتقييم للبرامج والمشروعات البحثية •

  .قسم المتابعة والتقييم للبرامج واألنشطة اإلرشادية •
  

عاجل ومكثف على الجوانب السابق اإلشارة إليها وذلك        فريق العمل فى حاجة إلى تدريب        -٥

لإلحاطة بمفهوم المتابعة والتقييم ودوره وآلياته وذلك فـى ضـوء دراسـة وافيـة عـن           

االحتياجات التدريبية ألعضاء فريق المتابعة والتقييم مع دعمه بكوادر لها خبـرة سـابقة              

  .اديةبالمتابعة والتقييم فى البرامج البحثية والبرامج اإلرش
  

 واقترح أنه تقـوم المنظمـة       -هناك حاجة ماسة إلى خبير متخصص فى المتابعة والتقييم         -٦

  :العربية للتنمية الزراعية بتوفير هذا الخبير الذى يتولى

  .دراسة واقع المتابعة والتقييم فى المركز الوطنى تفصيالً •

  .تصميم نظام شامل ومتكامل للمتابعة والتقييم بالمركز الوطنى •

  .اسة االحتياجات التدريبية للعاملين بالوحدة وتحديد احتياجات تأهيليهم للعملدر •

المساعدة فى صياغة نماذج للمتابعة والتقييم تشمل كافة األنشطة اإلداريـة والبحثيـة              •

  .واإلرشادية

  .تدريب العاملين بالوحدة على مهارات جمع وتحليل وتوثيق البيانات وإتاحتها •
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  :ستشارى لمتابعة وتقييم العمل اإلرشادى الزراعىنماذج اقترحها اال -ج

وحتى يتم اتخاذ اإلجراءات السابق اإلشارة إليها لـدعم أنـشطة المتابعـة والتقيـيم                 

اإلرشادى فقد اقترح االستشارى فى بداية المهمة عدداً من نماذج التقييم فى مجاالت مختلفـة               

يب واإلعالم والبرامج اإلرشـادية وتـم       لألنشطة اإلرشادية، وتم مناقشتها مع مديريات التدر      

التدريب على جمعها خالل الزيارات الميدانية وخالل جلسات الحوار مع المعنيين بكل نموذج             

وهذه النماذج يمكن للعاملين بوحدة التقييم والمتابعة بالمركز وبمـديريات اإلرشـاد بـالمركز              

  .استخدامها لتغطية العجز فى أدوات المتابعة والتقييم

    
  :وهذه النماذج هى

  ).متدرب(تقييم برنامج تدريبى   ):تقييم-١(نموذج 

  ).متدربين(متابعة بعد التدريبية   ):تقييم-٢(نموذج 

  ).مشرفين(متابعة بعد التدريبية   ):تقييم-٣(نموذج 

  .االجتماعات واللقاءات اإلرشادية  ):تقييم-٤(نموذج 

  . زراعيـةتقييم نشرة إرشادية  ):تقييم-٥(نموذج 

  .ىـو تعليمـم فيديـتقييم فيل  ):تقييم-٦(نموذج 

  .تقييم الملصـقات اإلرشـادية  ):تقييم-٧(نموذج 

  .تقييم حملة إرشادية زراعية قومية  ):تقييم-٨(نموذج 

  .متابعة أسبوعية للمدارس الحقلية  ):تقييم-٩(نموذج 

  .تقييم حقل إيضاح عملى إرشادى  ):تقييم-١٠(نموذج 

  .أثر القروض الريفية على المستفيدين  ):ييمتق-١١(نموذج 

  .الجمعيات األهلية لتنمية المجتمع  ):تقييم-١٢(نموذج 

  .التغير فى دور المرأة الريفية فى التنمية  ):تقييم-١٣(نموذج 

  .االحتياجات اإلرشادية للزراع فى مجال الزراعة المستدامة  ):تقييم-١٤(نموذج 
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  :ى واإلرشاد الزراعىالعالقة بين البحث العلم -٦

يتناول هذا الجزء من التقرير واقع عالقة البحث العلمى الزراعى ممثالً فى مـديريات      

البحوث الزراعية بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد الزراعى مع مديريات اإلرشاد الزراعـى            

لزراعى على المستوى الرئيسى ومستوى األقاليم وألن المهمة ال تتعرض لدراسة واقع البحث ا            

بالمملكة سـوى بعالقته بالعمل اإلرشادى الزراعى فسوف نتعرض لذلك من خـالل تنـاول              

  :األبعاد التالية

  .البنية البحثية الزراعية وأهم أنشطة البحوث الزراعية بالمركز الوطنى - أ

  .٢٠٠٧أهم المشروعات والبرامج الجارية وفقاً لخطة  -ب

  . العمل مع الباحثين بالمركز الوطنىنتائج المقابالت واللقاءات وورشة -ج

  .نتائج ورشة العمل الخاصة بعالقة البحث باإلرشاد الزراعى  -د

  
  :البنية البحثية الزراعية وأهم أنشطة البحث العلمى الزراعى بالمركز الوطنى -أ

) ١٩/١١/٢٠٠٧(بمطالعة الهيكل التنظيمى للمركز الوطنى للبحث واإلرشاد الزراعى           

وة على المديريات المالية واإلدارية والمديريات اإلرشادية والمراكز اإلقليميـة          يتضح أنه عال  

  :فهناك تسع مديريات للبحوث عالوة على مديرية المختبرات تضم

  .مديرية بحوث الثروة الحيوانية والمراعى-  

  .مديرية بحوث األراضى والمياه والبيئة-  

  .مديرية بحوث الزيتون-  

  . الحيوى واألصول الوراثيةمديرية بحوث التنوع-  

  .مديرية بحوث الوقاية-  

  .مديرية بحوث البستنة-  

  .مديرية الدراسات االقتصادية واالجتماعية-  

  .مديرية بحوث المحاصيل-  

  .وحدة أبحاث النحل والتقانات الحيوية-  

وتستكل البنيـة البحثيـة للمركز الوطنى بعدد مـن المراكـز اإلقليميـة ومحطـات                

  :ىالبحوث ه
  

  :مركز إقليمى الرمثا ويضم محطات-
  .محطة التنقية-    .محطة مرو-    .محطة الرمثا-  
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  :مركز إقليمى الربه ويضم محطات-

  .غور الصافى-    .الغوير-     .الربة-  

  :مركز إقليمى دير العال ويضم محطات-

  .ديرعال-    .الكرامة-    .شرحبيل-  

  .مركز إقليم الشويك-

  :مركز إقليمى المفرق ويضم-

  .الخناجرة-    .الخالدية-  
  

وتشير بيانات مديرية الموارد البشرية بالمركز الوطنى إلى أن المركـز يـضم فـى                 

مـن حملـة    ) ٥(من حملة الماجستير و   ) ٨٣(من حملة الدكتوراه و   ) ٤٦(مختلف التخصصات   

) ١٣٢(دبلوم كلية المجتمع و   ) ٣٢(من حملة البكالريوس و   ) ١١٠(الدبلوم العالى باإلضافة إلى     

مبعوثـاً  ) ٢٦(من العاملين بالمركز، فضالً عن عدد       ) ٤١٤(حملة توجيهى فما دون بإجمالى      

  .لدرجة الماجستير) ٨(لدرجة الدكتوراه و) ١٨(للخارج منهم 

  :٢٠٠٧أهم المشروعات والبرامج البحثية الجارية وفق خطة  -ب

  :سبيل المثالتقوم مديريات البحوث بعديد من البرامج والمشروعات البحثية وعلى   

  : من خالل وحداتها المختلفة بعدة مشروعات وبرامج بحثية مثلمديرية بحوث البستنةتقوم  *

  .مشروع أسطر مراقبة أنواع وأصناف خضار جديدة، بطاطا، فلفل حلو-  

  .مشروع تقييم وتوصيف سالالت الخضر المحلية-  

  .مشروع االستخدام األمثل لمياه الرى-  

  . أصناف حمضيات مطعمة على أصول مختلفةمشروع تقييم سلوك-  

  .مشروع زراعة أصناف مختلفة من النخيل فى األراضى المالحة-  

  .مشروع تطوير زراعة النخيل بوادى األردن-  

  .مشروع زراعة العنب الالبذرى فى األغوار الجنوبية-  

  .مشروع التسميد بالرى-  

  :اثية ببرامج ومشروعات منها واألصول الورمديرية بحوث التنوع الحيوىكما تقوم *

  .وضع آلية لتنفيذ الخطة العالمية عن حالة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة-  

  .مشروع البنك الوراثى والتوثيق-  

  .المعشب النباتى لحفظ األصول الوراثية-  
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  :مثل والمراعى فتقوم من خالل وحداتها المختلفة ببرامج بحوث الثروة الحيوانيةأما مديرية *

  .مشروع تطبيق الحزم المتكاملة إلدارة الثروة الحيوانية-  

  .مشروع استخدام االسفنجــات عند األغنام-  

  .مشروع تنمية المجتمعات المحلية فى منطقة البادية-  

  .مشروع حصر المؤسسات والخبراء فى مجال البادية والمراعى-  

  .إلنزيميةتحسين القيمة الغذائية للقش باستخدام المعامالت ا-  

  : بعدد من المشروعات منهامديرية الدراسات االقتصادية واالجتماعيةوتقوم *

  .برنامج تطوير مصادر الرزق المستدام الرعوية الزراعية-  

  .مشروع المسح االقتصادى االجتماعى ألعضاء الجمعيات التعاونية وأسرهم-

  .ادية فى الزراعةدراسة المسح االقتصادى واالجتماعى الستعمال المياه الرم-  

  .مسح ميدانى عن واقع الوافدين العرب فى محافظة الزرقاء-  

  : أهمهالمديرية بحوث الزيتونكما أن هناك عدد من البرامج والمشروعات البحثية *

  .صيانة وحفظ وتوصيف واستخدام المصادر الوراثية للزيتون-  

  .نقل تكنولوجيا التقليم التجديدى للزيتون-  

  .جيا القطاف اآللى للزيتوننقل تكنولو-  

  .استخدام المياه المستصلحة فى رى اشجار الزيتون-  

  .الزراعة المستدامة الشجار الزيتون التاريخيـــة-  

  :مديرية بحوث المحاصيلومن البرامج والمشروعات التى يقوم بها *

  .مشروع تربية الشعير-  

  .مشروع تربية القمح-  

  .يةمشروع تحسين البقوليات الغذائ-  

  : والبيئة بمشروعات وبرامج بحثية أهمهامديرية بحوث األراضى والمياهوتقوم *

  .محور استخدامات المياه الحدية/برنامج الشرق األوسط للتعاون االقليمى الزراعى-  

  .دراسة تحمل محصول الفلفل لمستويات مختلفة من الملوحة-  

  . زراعة األراضى الجافةمحور/مشروع برنامج الشرق األوسط للتعاون اإلقليمى-  

  .إعادة استخدام المياة الرمادية فى رى الحديقة المنزلية-  

  .استخدام النظم المعلوماتية فى إدارة مياه الرى-  

  .استعمال المياه المتدينة النوعية فى الزراعة-  
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  .جدولة الرى المتتابع لزيادة الكفاءة الزراعية-  

  .لجفافتعزيز قدرات المركز الوطنى فى رصد ا-  

  .التوسع فى زراعة النخيل تحت الظروف المحلية-  

  .أنشطة وحدة نظم المعلومات الجغرافية-

  : بالبرامج والمشروعات البحثية التاليةمديرية بحوث الوقايةكما تقوم * 

  .المكافحة المتكاملة لحفار عنق النخيل على أشجار النخيل-  

  .لزرعتقييم مقاومة سالالت القمح والشعير لدودة ا-  

  .المكافحة المتكاملة لعينة ثمـــــار التفــاح-  

  .المكافحة المتكاملة آلفات النباتات الطبية والعطرية-  

  .دراسة المكافحة المتكاملة لحشرة التين الشمعيــة-  

  .استخدام مخلفات العائلة الصليبية فى التعقيم الحيوى لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور-  

  .ية خاصة لبعض األمراض الفيروسيةإنتاج أمصال نبات-  

  .التنبؤ يوبائية مرض اللفحة المتأخرة على البطاطــا-  

  .المكافحة المتكاملة لذبابة ثمــــــار الزيتــون-  

  : بعدد من المشروعات أهمهاوحدة أبحاث النحلوأخيراً تقوم *

  .التسجيل األول ألمراض فيروسية نحل العسل باستخدام التقنيات الحيوية-  

  .مشروع حماية النخيل البلدى فى األردن-  

  .تحسين أداء خاليا نحل العسل باستخدام بدائل حبوب اللقاح-  

هذا وقد حددت الوثيقة الزراعية للمرحلة الحالية والقادمة الصادرة عـن وزارة الزراعـة              * 

مـن  دوراً للمركز الوطنى للبحث واإلرشاد الزراعى بالتعاون مع الجهات المعنية بدايـة             

  : فى مجاالت ٢٠٠٩

  .صيانة الموارد الزراعية وتطوير البنية البحثية للقطاع-  

  .استبدال الزراعات المكشوفة بالزراعات المحمية-  

  .تنفيذ مشروعات مولــدة للدخل-  

  .إنشاء مركز تدريبى فى قطاع الثروة الحيوانية-  

  .برنامج استصالح األراضى وحصاد المياه-  

  .وى األسر الريفية الفقيرةبرنامج تحسين مست-  

  .برنامج تطوير المشاريع الصحراوية-  

  ). الزيتون- الزراعة المحمية-الحبوب(برنامج تنمية قطاع الثروة النباتية -  
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  :وقد ورد فى تلك الوثيقة أولويات للبحث واإلرشاد الزراعى تضمنت  

  :فى مجال التطوير على المستوى المؤسسى -١

 يصبح من أفضل المركز البحثية الزراعية فى المنطقة ونقل          رفع مستوى المركز حتى    •

خبراته إلى الدول المجاورة من حيث التنمية والتأهيل للكوادر وتزويـد المختبـرات             

  .بأحدث األجهزة

  .التركيز على مختبرات زراعة األنسجة والبيوتكنولوجى •

  .والمالالتنسيق بين الجهات العاملة بالبحث العلمى الزراعى لتوفير الجهد  •

  .التركيز على البحث من أجل االستثمار •
 

  :متطلبات المرحلة القادمة لتطوير البحث واإلرشاد الزراعى -٢

مخصصات مالية لإلرشاد لتمكينه من القيام بدوره حيث يحتاج إلى مبانى، سـيارات،              •

  . مليون دينار٣وسائل اتصاالت بكلفة تقدر بحوالى 

  .مراكز البحثية فى الدول العربية واألجنبيةتعديل نظام المركز ليصبح مماثل لل •

إنشاء مراكز بحث وإرشاد فى عدد من محافظات المملكة التى تتوفر فيهـا مراكـز                •

  ). مليون دينار أردنى٦(إقليمية بكلفة تقديرية 

  . طبيب بيطرى١٢ و١٢ ودبلوم عدد ٨٥تعيين حملة ماجستير وبكالريوس عدد  •
 

  :فى مجال اإلرشاد الزراعى -٣

يل وتدريب الكوادر اإلرشادية وإدخال اإلرشاد البيطرى فى البـرامج اإلرشـادية            تأه •

والمتحف الزراعى ونقل نتائج البحث إلى المزارعين وكذلك تنفيذ بـرامج إرشـادية             

  .إنتاجية لمساعدة األسر الفقيرة
 

  :فى مجال إدخال الزراعات الجديدة -٤

التركيز على الجمعيـات والزراعـة      التوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية مع         •

العضوية وتقليل استخدام المبيدات وتأهيل أكبر عدد ممكن من المزارعين المصدرين           

  .لتصدير المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية
  

  :فى مجال الثروة الحيوانية -٥

ال التوسع فى إنتاج الكباش المحسنة وإدخال عروق أغنام ذات إنتاجية عالية، واسـتعم        •

  ).مكعبات علفية وسيلجه(المخلفات الزراعية فى تغذية المجترات 
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  :فى مجال الحبوب واألعالف -٦

المالئمة واالستمرار فـى إدخـال      ) القمح والشعير (التوسع فى إنتاج أصناف الحبوب       •

بالدورة ) حمص، عدس (أصناف األعالف المتحملة للملوحة وإدخال أصناف البقوليات        

  .لبحوث إلنتاج أصناف متفوقةالزراعية وإجراء ا

التعاون العربى واإلقليمى لمواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية من خالل تنفيذ            •

  .مشاريع بحثية إقليمة هادفة إليجاد سالالت وصفات وراثية مستوى الحمض النووى

  .الزراعة بدون حرث •

 وتعميم تقنية الزراعة بدون     إدخال التقنيات لتوفير المياه واستغالل المياه غير التقليدية        •

  .تربة وتحديد الزراعات المالئمة للمياه العادمة

وتحويل جزء  من الزراعات المكشوفة من الخضار إلى زراعات محمية للتوفير فـى               •

  .كميات المياه واالسمدة المستخدمة

  

  :رشادنتائج المقابالت واللقاءات وورشة العمل مع الباحثين بالمركز الوطنى للبحث واإل -ج

نفذ الباحث ورشة عمل حضرها عدد من الباحثين ممثلى مديريات البحـث للمركـز                

 وتناولت عدد من األهداف     ٤/٢/٢٠٠٩الوطنى للبحث واإلرشاد الزراعى وذلك يوم األربعاء        

منها عرض تحديات اإلرشاد الزراعى والبحث العلمى فى التجربة المصرية، ونماذج لبـرامج         

نيات بحثية، عالوة على استيفاء بعض نماذج خاصة بخصائص اإلنتاج          إرشادية تتصل بنشر تق   

البحثى الزراعى بالمملكة منها نموذج خاص بمديريات البحث وقد تم اسـتيفاء كافـة نمـاذج                

من هذه النمـاذج    % ٤٠المديريات، أما نموذج خصائص اإلنتاج البحثى فلم يتم استيفاء سوى           

البحث العلمى وتم تداركه فى ورشـة العمـل         وهو ما شكل عائق فى توصيف بعض جوانب         

الختامية التى خصصت بشكل رئيسى لدراسة عالقة البحث العلمى باإلرشاد الزراعى، ومـن             

  :المالحظات التى اسفرت عنها الورشة األولى والنماذج التى تم استيفاءها يتضح اآلتى

  

يم مستوى تـوفر بعـض      تقي) مديريات٩(حين طلب من ممثلى المديريات البحثية المختلفة        * 

  :الجوانب الخاصة بالبحث العلمى الزراعى بالمركز، أشارت النتائج إلى
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  جوانب التقييم  : توفرهاترىعدد المديريات التى 
 بدرجة عالية  

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  منخفضة

الوزن 
 النسبى

%  
  ٦٧  ٢  ٥  ٢  كفاية الباحثين لمواجهة أعباء العمل

  ٨١  -  ٥  ٤  ت والتسهيالت البحثيةكفاية المعامل والتجهيزا

  ٦٣  ٢  ٦  ١  كفاية وسائل االنتقال لمواقع التطبيق

  ٨٥  -  ٤  ٥  كفاية وسائل االتصال والمعلومات

  ٨١  ١  ٣  ٥  كفاية المزارع التجريبية البحثية

  ٦٧  ٢  ٥  ٢  كفاية الموارد المالية المخصصة للبحث

  ٤٨  ٦  ٢  ١  عالقة البحث الزراعى باإلرشاد

  

باحثين فى مصادر البحوث الزراعية اتضح أن المصادر الرئيسية لالفكـار           بمناقشة ال  •

والموضوعات البحثية مصدرها باحثى المركز الوطنى للبحث واإلرشاد فى المرتبـة           

األولى يليها مصدر المشروعات البحثية الممولة ثم المشروعات البحثية المحليـة ثـم             

  .كليات الزراعة فى المرتبة األخيرة

 

لبحث العلمى الزراعى عدد من التحديات والمعوقات التى يصنفها البـاحثون           ويواجه ا  •

  :مستويات وفق درجة تأثيرها على مسيرة البحث العملى على النحو التالى) ٣(إلى 

  التحدى أو المعوق  أثر المشكلة على البحث العلمى
  منخفض  متوسط  عالى

  :أهم المعوقات المالية واإلدارية

    *    وحدة المسئولة عن توجيه وإستخدام البحوثغياب الجهة أو ال

    *    عدم توفير التمويل الالزم من الجهات المستفيدة

    *    عدم تقنين الصلة بين الجامعة والجهات المستفيدة

    *    إرتفاع تكلفة البحوث ذات القيمة التطبيقية

  *      ضعف اإلمكانيات المعملية والبحثية بالجامعة
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  أثر المشكلة على البحث العلمى

  قالتحدى أو المعو
  منخفض  متوسط  عالى

  )البحوثأعضاء هيئة (المعوقات البشرية 

      *  غياب الحافز األدبى والمادى لعضو الهيئة

    *    زيادة العبء التدريسى والبحثى على عضو الهيئة

  *      عدم إقتناع وتجاوب أعضاء الهيئة مع الوظيفة اإلرشادية

    *    ث التطبيقية فى إنتاج الباحثينانخفاض نسبة البحو

  *      سيطرة أغراض الترقية على توجيه البحوث الزراعية

  :معوقات قومية وعامة

      *  البحثيةغياب فكر إستخدام المعرفة عن المخططين للسياسات 

    *    غياب الخطة القومية لإلفادة من البحوث العلمية

      *  عدم التنسيق بين الجامعات فى هذا الصدد

  *      عدم إحترام المجتمع للعلم كقيمة

  :أهم المعوقات االتصالية

  *      للمنتجينقصور فى حصر المشكالت اإلنتاجية وإيصالها 

      *   والمركز الوطنىضعف الصلة بين الجامعة ووزارة الزراعة

      *  ضعف الصالت الشخصية لألساتذة بالمنتجين

  *      اجغياب الندوات المتخصصة حول مشكالت اإلنت

  :معوقات نفسية

      *  الحواجز الوهمية بين المنتجين والباحثين

      *  إعتزاز المنتجين بأفكارهم اإلنتاجية التقليدية

    *    خوف المسئولين من اإلفصاح عن مشكالت اإلنتاج

  *       بهذه الوظيفةالباحثينال مباالة 

      *  انعدام الثقة بين الجمهور فى نتائج البحث العلمى

  
  

وفيما يتصل بأنشطة البحث والتدريب واإلرشاد لدى الباحثين بالمركز الوطنى للبحث            •

واإلرشاد، فقد كان المتوسط العام لتوزيع وقت وجهد الباحثين نحـو هـذه األنـشطة               

  :الرئيسية على النحو التالى
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  .من الوقت والجهد يوجه إلى أنشطة البحث% ٦٥ -

  .إلرشادمن الوقت والجهد يوجه ألنشطة ا% ٢٢ -

  .من الوقت والجهد يوجه ألنشطة التدريب الزراعى% ١٣ -

من دوافع البـاحثين فـى      % ٦٠وتمثل دوافع حل مشكلة إنتاجية وطنية نسبة حوالى          •

من هذه الدوافع وتوزع باقى النسبة من دوافع        % ٣٥حين يمثل الخطة البحثية حوالى      

 .الترقية للدرجة األعلى واالختيار الذاتى للموضوع

لتعرف على مستوى إندماج الباحثين فى أنشطة إرشادية على المستوى المركـزى      وبا •

 : ألنشطة منهااألولوية تأتىوالمحلى اتضح أن 
  

  .المساهمة فى تدريب المرشدين ميدانيا-

  .المساهمة فى فرق بحثية إرشادية-

  .القيام بالزيارات الميدانية مع المرشدين-
    

  : فى أنشطة منهاينأولوية مشاركة الباحثيليها فى     
  

  .حضور اجتماعات ولجان مشتركة-

  .االشتراك فى الحمالت اإلرشادية القومية-  

  .تقديم مادة علمية لكتابة نشرة إرشادية-  

  .المساهمة فى ندوات إرشادية قروية-  
  

  : تأتى فى أنشطة مثلأقل المساهماتوأخيرا فإن     

  .تقديم استشارات فنية للمرشدين-  

  . متابعة الحقول اإلرشاديةالمساهمة فى-  

  

  :ورشة العمل حول عالقة البحث العلمى باإلرشاد الزراعى -د

تم عقد ورشة العمل الموسعة حول موضوع عالقة البحث العلمى باإلرشاد الزراعى   

  )*(:  وذلك بحضور ممثلين عن المجموعات التالية١٢/٢/٢٠٠٩يوم 

                                                 
أشـرف  /، م إلعـالم ماويه المفتى مديرية مديريـة التوعيـة وا       / م يتقدم االستشارى بوافر الشكر لكل من        (*)

  .فى التيسير لورشة العمل والمشاركة فى إدارتها لمساهمتهمامنسق المدارس الحقلية باألردن الحوامده 
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  مديرين) ٤(مديرى مديريات البحوث   )A(مجموعة 

  مدراء) ٤(مدراء المراكز اإلقليمية البحثية   )B(مجموعة 

  باحثين) ٤(الباحثين بالمركز الوطنى   )C(مجموعة 

  مديرين) ٤(مديرى مديريات اإلرشاد   )D(مجموعة 

  مدراء) ٤(مدراء الوحدات اإلرشادية   )E(مجموعة 

  مرشدين) ٤(المرشدون الزراعيون   )F(مجموعة 

فيصل /د.تتاح الورشة بحضور السيد المدير العام للمركز الوطنى أ        وقد تم فى البداية إف      

جهاد أبو مشرف رئيس مكتب ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعمـان،            /العواودة، و أ  

  .خليل جرن نائب مدير المركز لشئون اإلرشاد/م

عاتهم حول وقد بدأت الورشة بقيام المبسران بالتعارف بين المشاركين ثم بإستطالع توق  

  :نتائج الورشة والتى جاءت على النحو التالى

 .ادـتحسس المشكالت بين البحث واإلرش •

 .كسر الحاجز النفسى بين الباحث والمرشد •

 .فرصة للتعرف على العمل المشتــرك •

 .إعادة النظر فى هيكلية المركز الوطنى •

  .الرضا عن نتائـــــج الورشــة •

 .رشادإيجاد آلية واضحة لربط البحث واإل •

 .برنامج عملى لتدعيم العالقـــة •

 .تقييم المرحلة السابقة للدمــــج •

 .التكامل العملى بين الباحث والمرشد •

  )جامعات أردنية(إيجاد مرشد متخصص 

  :يحيى زهران إستشارى المنظمة لبرنامج الورشة وهدفها والذى تحدد فى/د.ثم قدم أ  

  ىــد الزراعمفهوم العالقة بين البحث واإلرشا تحديد -أ

  المستوى الراهن لعالقة البحث باإلرشاد الزراعى التعرف على -ب

   تحليل أسانيد ودوافع العالقة بين البحث واإلرشاد الزراعى-ج

    عرض المداخل الخاطئة فى عالقة البحث واإلرشاد الزراعى-د

   عرض المداخل المقترحة لعالقـة البحـــث باإلرشــاد-هـ

  ليات المقترحة لعالقة البحث باإلرشـاد عرض األشكال واآل-و

  )٢٠٠٩ ،زهران(كما يوضحها النموذج التصورى لعالقة البحث باإلرشاد   



 -١٠٠-

  أهم نتائج الورشة

  :مفهوم العالقة بين البحث واإلرشاد الزراعى: أوال

مدراء المراكز االقليمية مفهوم الدمج،     ) B(من بين المجموعات الست استخدمت المجموعة       -١

لوصف العالقة بـين البحـث   ) التكامل( اختارت باقى المجموعات الخمس مفهوم فى حين 

  .واإلرشاد

قامت كل مجموعة بصياغة تعريف تراه مالئما لدعم العالقة بين البحث واإلرشـاد علـى               -٢

  ).١(النحو التالى وذلك من خالل التطبيق رقم 

  

  :مديرى مديريات البحوث) A(مجموعة -أ

ة بهدف نقل مخرجات البحث العلمى والتغذيـة الراجعـة مـن            يقصد به عالقة تكاملي     

  .الميدان بواسطة المرشد من خالل العمل كفريق متكامل

  

  :مدراء المراكز اإلقليمية البحثية) B(مجموعة -ب

 بهدف تفعيـل ورفـع كفـاءة اإلدارة وسـهولة           ،العمل فى حلقة واحدة وإدارة واحدة       

  .االتصال وإيجاد هيكل إدارى واضح

  

  :الباحثين) C(جموعة م-ج

عملية تكاملية بهدف إيصال المعلومة الصحيحة للزراع من خالل وسـائل إرشـادية               

  .فاعلة والصفات الشخصية العالية

  

  :مديرى مديريات اإلرشاد) D(مجموعة -د

هى العملية التى يتم من خاللها قيام كل طرف بتنفيذ مهام مختلفة تتكامل للوصول إلى                 

ف لخدمة الفئة المستهدفة من خالل تفعيل جميع اإلمكانات الخاصة بكـل            مخرجات محددة تهد  

  .مجموعة



 -١٠١-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخطة 
التنفيذية 
لبناء إطار 
  العالقة بين
البحث 
  واإلرشاد

١٠

األشكال 
ليات واآل

المالئمة 
للعالقة بين 

البحث 
  واإلرشاد

٩

٤

  
العالقات 
التنسيقية 

بين 
األطراف 
  المعنية

٥

  
أسانيد 
ودوافع 

العالقة بين 
البحث 
  واإلرشاد

٦ 
  تحليل جوانب
  القوة والضعب
(SWOT)  

٧ 
مداخل تقود إلى نتائج سلبية 

  فى العالقة بين
  البحث واإلرشاد

٨ 
  مداخل مقترحة لعالقة
  البحث باإلرشاد

  مفهوم العالقة بين
 ١  البحث واإلرشاد

  المستوى الراهن لعالقة
 ٢  البحث واإلرشاد

  عدم وجود/أثر وجود
  العالقة بين

  البحث واإلرشاد
٣ 

 تحديدالنموذج التصورى لمراحل

  مداخل وآليات العالقة بين

  البحث واإلرشاد
  

 )٢٠٠٩زهران، (



 -١٠٢-

  :مدراء الوحدات اإلرشادية) E(مجموعة -هـ

العمل المشترك وتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى نتائج إيجابيـة تخـدم القطـاع                

  .الطرفينالزراعى من خالل وضع خطة عمل مشتركة من قبل 

  :المرشديـن) F(مجموعة -و

تكامل العالقة بين الباحث والمرشد من خالل تحديد آليات عمل مشتركة بهدف تسهيل               

  .نقل المعرفة الزراعية لقطاع المزارعين ونقل مشاكل المزارعين إلى الفريق البحثى
  

  :لبحث باإلرشاديحيى زهران باستخالص التعريف التالى الذى تبنته الورشة لعالقة ا/قام د-٣

تجميع وتفعيل كافة الطاقات والممكنات البحثية واإلرشادية اإلدارية والفنية لتحقيق أهداف 

المركز الوطنى للبحث واإلرشاد لضمان مستوى عال من التكامل المنظمى واالتصال 

  المفتوح ووحدة الهدف

  

  :المستوى الراهن لعالقة البحث باإلرشاد: ثانيا

ن لبعض مؤشرات العالقة بين البحث واإلرشاد والمستخلـصة مـن           يحيى زهرا /عرض د -١

نتائج استقصاءات تمت خالل فترة المهمة مع ممثلى مديريات اإلرشاد ومديريات البحوث            

  :وذلك على النحو التالى

  :عالقة البحث باإلرشاد-أ

  :يرون أناللذين ممثلى مديريات البحوث بالمركز % 

 %٢٠    القة مستمرة ومستقرةالعالقة بين البحث واإلرشاد ع 

  %٣٤      صعود المشكالت لجهات البحث مخطط وموجه 

  %٨       توجد إدارات متخصصة لربط البحوث باإلرشاد 

  %٢٠    وصول المعارف العلمية للمرشدين يتم فى وقت مناسب 

  %٨     يوجد أساس قانونى ملزم لعالقة البحث واإلرشاد 

  %١٧     ثةالتوصيات اإلرشادية تستند لمعارف بحثية حدي 

  %٢٠    معظم الزراع يستندون لخبراتهم أو خبرة جيرانهم 

  %٨    معظم العاملين اإلرشاديين يطلبون حلوال من الباحثين 

  %٢٠    توجد ترتيبات مؤسسية لدعم عالقة البحث واإلرشاد 

  

  



 -١٠٣-

  :عالقة اإلرشاد بالبحث-ب

  :لذين يرون أن العاملين اإلرشاديينلممثلى مديريات اإلرشاد ا% 
 %٥٠    ون مع الباحثين فى الزيارات الميدانية بدرجة ضعيفةيشترك 
  %٥٠    يشتركون مع الباحثين فى الزيارات الميدانية بدرجة ضعيفة 

  %٢٥  يشتركون مع الباحثين فى الحمالت القومية الزراعية بدرجة ضعيفة 

  %٢٥      يطلبـون الرأى والمشورة من الباحثين بدرجـة عاليـة 

  %٢٥      ات مع الزراع بدرجة عاليةيدعون الباحثين لحضور ندو 

  %٥٠     التدريب بدرجة عاليةضيطلبون مادة علمية من الباحثين ألغرا 

  %٢٥         يحضرون لجان أو اجتماعات مشتركة مع الباحثين بدرجة عالية 

والذى جاءت نتائجه على    ) ٢(تم تكليف المجموعات المختلفة بعرض ومناقشة التطبيق رقم         -٣

  :النحو التالى

  بم تصف العالقة ين البحث واإلرشاد؟-أ

  .ضعيفـة وصورية) E( مجموعة •  .ضعيفة وهامشية وصورية) B( مجموعة •  
  .صوريـة) F(،) C( مجموعة •  .ضعيفة وفى بدايتهـــا) D( مجموعة •  

  .محدودة الفعاليــة) A(  مجموعة •
  كيف تتوقع هذه العالقة مستقبال؟-ب

  %١٧    ستتدهـور) C(مجموعة -  
  %١٧    تطور بطئ) F(مجموعة -  
  %٦٦  باقى المجموعات تتحسن وتتطور-  

  من المسئوول أكثر عن الشكل الحالى للعالقة؟-ج
  المسئوول

المرشدين %   المرشدين%   الباحثين%   المجموعات
  والباحثين

عوامل % 
  التنظيمداخل 

عوامل % 
  التنظيمخارج 

  اإلجمالى

  ١٠٠  ١٠  ٣٠  ٤٠  ١٠  ١٠ )A(مجموعة 
  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٢٠  -  ١٠ )B(مجموعة 
  ١٠٠  ٥  ٤٠  ١٠  ٤٠  ٥ )C(مجموعة 
  ١٠٠  ٥  ٣٠  ٥٠  ١٠  ٥ )D(مجموعة 
  ١٠٠  ١٥  ٤٠  -  ١٠  ٣٥ )E(مجموعة 
  ١٠٠  ٢٠  ٥٠  -  -  ٣٠  )F(مجموعة 
  ١٠٠  ١١  ٤٢  ٢٠  ١٢  ١٦  المتوسط

  :العالقة بين البحث واإلرشاد على عدد من الجوانب) عدم وجود/وجود(أثر -د

فى كفاءة الجوانب المختلفة حالة     % لمجموعات فى نسب التغير     مع اختالف تقديرات ا     
 فإن االتجاه العام لكافة المجموعات والمشاركين هو أن هناك أثر معنوى علـى              ،وجود العالقة 

. الكفاءة لكافة الجوانب التى تم عرضها فى حالة وجود عالقة بين البحث باإلرشـاد             % تحسن  
عالقة هو أمر حيوى للتحسن والتغيـر اإليجـابى فـى           األمر الذى يشير إلى ان وجود هذه ال       

جوانب كفاءة العمل اإلرشادى والمشروعات البحثية واألنشطة مع الزراع واإلمكانات الماديـة     
  .الخ...والبشرية وتبادل الخبرة والعمل الفريقى



 -١٠٤-

  العالقة بين البحث واإلرشاد وعلى الجوانب التالية؟) عدم وجود/وجود(كيف ترى 

A B C D E F تالمجموعا  المتوسط العام 
                              الجوانب

  ٧٨,٣  ٤٥,٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٥٠  ٨٠  ٥٠  ٧٠  ١٠  ٦٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  التوصيات اإلرشادية للزراع
  ٧٥,٠  ٤٧,٥  ٦٠  ٤٠  ٩٠  ٥٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ١٥  ٦٠  ٤٠  ٩٠  ٦٠  تدريب الزراع والمرشدين
  ٨١,٧  ٣٧,٥  ٨٠  ٧٠  ٩٠  ٤٠  ٨٠  ٥٠  ٩٠  ٥  ٧٠  ٢٠  ٨٠  ٤٠  كفاءة العمل اإلرشادى
  ٨١,٧  ٤٦,٧  ٨٠  ٦٠  ٨٠  ٤٠  ٩٠  ١٠  ٩٠  ٥٠  ٨٠  ٦٠  ٧٠  ٦٠  كفاءة المشروعات البحثية

  ٥٧,٢  ٦٢,٥  ٧٥  ٧٥  ٩٠  ٦٠  ٨  ٧٠  ٧٠  ٣٠  ٥٠  ٧٠  ٥٠  ٧٠  األعباء الوظيفية
  ٨١,٧  ٦١,٧  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٦٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٠  ١٠  ٨٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  التقدير المهنى

  ٧٩,٢  ٤٠,٨  ٨٠  ٦٠  ٨٥  ٥٠  ٩٠  ٤٠  ٨٠  ١٥  ٦٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  توفر اإلمكانات البشرية
  ٧٥,٠  ٣٨,٣  ٧٠  ٥٠  ٩٠  ٤٠  ٩٠  ٤٠  ٨٠  ١٠  ٦٠  ٤٠  ٦٠  ٥٠  توفر اإلمكانات المادية

  ٨١,٧  ٤١,٧  ٨٠  ٦٠  ٩٠  ٤٠  ٩٠  ٣٠  ٨٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ٧٠  ٤٠  تبادل الخبرة
  ٨٥,٠  ٣٦,٧  ٨٥  ٦٥  ٩٥  ٣٠  ٨٠  ٨٠  ٩٠  ٥  ٨٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  العمل الفريقى
  ٧٠,٠  ٣٥,٨  ٨٠  ٦٠  ٩٠  ٣٠  ٦٠  ٤٠  ٩٠  ٥  ٥٠  ٣٠  ٥٠  ٥٠  الدخل والحوافز
  ٥٦,٧  ٣٨,٣  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٥٠  ١٥  ١٥  ٨٥  ١٥  ٤٠  ٣٠  ٥٠  ٥٠  المصالح الشخصية
  ٧٧,١  ٤٤,٢  ٧٩  ٦٤  ٨٧,٥  ٤٦  ٧٩  ٥٠  ٨٢  ١٦  ٦٥  ٤٠  ٧٠  ٤٩  المتوسط العام

وجود عالقة        عدم وجود عالقة     



 -١٠٥-

  :العالقات التنسيقية بين أطراف العالقة بين البحث واإلرشاد-هـ

  :وة العالقـــةقــ-١

  أطراف العالقة
مديريات 

  البحوث

المراكز 

  االقليمية

مديريات 

  اإلرشاد

الوحدات 

  اإلرشادية

  ضعيفة  متوسطة  متوسطة  متوسطة  مديريات البحث

  ضعيفة  ضعيفة  متوسطة  قوية  المراكز االقليمية

  قويـة  قويـة  ضعيفة  قوية  مديريات اإلرشاد

  ضعيفة  ةقويـ  ضعيفة  ضعيفة  الوحدات اإلرشادية

  

  :فرص إنشاء عالقات مستقبالً-٢

  .من األطراف% ٨مديريات البحوث لديها فرصة إلنشاء عالقات قوية جديدة مع -أ  

  .من األطراف% ٨المراكز االقليمية لديها فرصة إلنشاء عالقات قوية جديدة مع -ب  

  .من األطراف% ٨مديريات اإلرشاد لديها فرصة إلنشاء عالقات قوية جديدة مع -ج  

  .من األطراف% ٦الوحدات اإلرشادية لديها فرصة إلنشاء عالقات قوية جديدة مع -د  

  

  :أسانيد ودوافع العالقة بين البحث واإلرشاد: ثالثا

ختلفة لمدى قناعتهـا بأهميـة هـذه        تم عرض عدد من األسانيد والدوافع وتم إستيفاء المجموعات الم           

  :األسانيد والدوافع وهى

 :)نظامي (سـند قانونـى

 .قرار المشرع على المستوى القومى يضم البحوث واإلرشاد فى بنيان تنظيمى واحد 

  .يعنى وضوح قصد العمل المشترك ووحدة الهدف بين البحث واإلرشاد 

   .د ويفرغ قرار الضم من مضمونه وجوهرهوعدم السير فى هذا االتجاه يتضمن مخالفة هذا المقص 

 :سـند علمـى

 ).البحث والتعليم واإلرشاد واإلنتاج(أنظمة فرعية ) ٤(النظام المعرفى الزراعى يضم  

  .وهى أنظمة تتكامل وتتساند إلنتاج وحفظ ونقل واستخدام المعرفة الزراعية 

ـ دتح(ظام  وفقدان العالقة بين البحث واإلرشاد يقود لضياع أهم مخرجات الن           ـ    دي يم د المـشكالت وتق

   ).الحلول

  :سـند عملـى

 . الوطنىمديريات البحوث تعمل حاليا بمعزل عن مديريات اإلرشاد بالمركز 

  .الخ...والمؤشرات الدالة تكمن بالنظر إلى الخطط البحثية والتقارير وأساليب تحديد األولويات  



 -١٠٦-

  . بوجود إليه قابلية لالستدامة ولكن لحين اإلسراع،حداثة تجربة الضم قد تكون زريعة 

 :مهنـىسـند 

 .عدم وجود عالقة قوية بين البحث واإلرشاد سوف ينعكس على معدالت األداء البحثى واإلرشادى 

  .وسوف ينال ذلك من مهنية وكفاءة وجدارة كافة العاملين بالمركز باحثين وإرشاديين 

  ).ومشاكل ال تحل... دم بحوث ال تستخ(التالى ينعكس على مكانة المركز وسمعته بو 

 :أخالقـىسـند 

 .لمنتجيناالمركز يمثل طاقة وأمل قومى إلنتاج واستخدام المعرفة الزراعية لصالح اإلنتاج و 

  .عدم الوفاء بهذا الدور يعنى استثمار موارد بشرية ومادية كبيرة دون مردود اقتصادى مالئم 

ة الوطنية التى ترى فى المركز قيمـة        يالخدمقطاعات اإلنتاجية و  الويقود ذلك بالضرورة للتخلى عن       

  .عملية وتطبيقية

  
وقد تبين أن هناك معدالت عالية من الموافقة على هذه األسانيد والدوافع على النحو التـالى وذلـك                  

  ):المجموعات الستة(إلجمالى المشاركين 

  مستوى الموافقة
  األسانيد  )عدد المجموعات(
  ال أوافق  فق لحد ماأوا  أوافق تماما

  الوزن النسبى
%  

  %١٠٠  -  -  ٦  )النظامى(السند القانونى 

  %١٠٠  -  -  ٦  السند العلمى

 %٨٨  -  ٢  ٤  السند العملى

 %٨٨  -  ٢  ٤  السند المهنى

  %٨٨  -  ١  ٥  السند األخالقى

    -  %١٧  %٨٣  المتوسط العام



 -١٠٧-

  :تحليالت نقاط القوة والضعف فى عالقة البحث واإلرشاد: رابعا

  : لعالقة البحث واإلرشادSOWTم لتحليل اإلطار العا-١

  

  

  :نستثمر الفرص السانحة  :نوظف جوانب القوة الحالية

 .منظمة واحدة تتعلق بهـا آمـال وطنيـة •

 .لها قيادة موحدة توفر بيئة حاضنة للتكامل •

  .تتساند إمكاناتها وخبراتها فى هدف موحد •

 .هـو عــام الزراعـة٢٠٠٩عـام •

 .ى للبحث واإلرشادتعزز مكانة المركز الوطن •

  .اسـتجابة الـدولة الحتياجات المركز •

  

  

  

  :ونسـتدعى مخاطـر مؤكـدة  :نستسلم لجوانب الضعفو

 .قصور الموارد البشرية •

 .تزايد االعباء الوظيفية  •

  . عدم وضوح مفهوم و مداخل العالقة •

 .إنتـاج معرفـة زراعيـة ال تســتخدم •

ــشرية     • ــوارد الب ــتظم للم ـــدار من إه

 .ديـةوالما

 نتــامى العزلــة بــين المكــون البحثــى  •

  .واإلرشادى
  

  

 لعالقة البحث واإلرشاد حيث قـام كـل فريـق مـن     SOWT نتائج تحليل مجموعات المشاركين لـ -٢

 والتى أسفرت عن قائمة من نقـاط  SOWT المشاركين بتحليل وعرض ومناقشة النتائج التالية لـ

  :القوة والضعف والفرص والتهديدات التالية

  :نقاط القوة -أ

 .وجود هدف ورؤية واضحة للمركز •
 .انتشار وحدات المركز الوطنى على كل المستويات •
 ).الزراع(وحدة الفئة المستهدفة  •
 .توفر كفاءات إرشادية وبحثية عالية •
 .توفر اإلرادة لتحقيق عالقة قوية •
 . هو عام الزراعــة٢٠٠٩عام •
 .وجود البحث واإلرشاد تحت مظلة واحدة •
 .ئة بحثية جيدةتوفر بي •
 .توفر كم من المعلومات اإلرشادية •

هل 

  أم

 و



 -١٠٨-

  .دعم صانع القرار للمركز ودورة •
 

  :نقاط الضعف -ب

 . ضعف اإلمكانات البشرية والمادية •
 ).لآلخر( عدم قبول األطراف  •
 .الضيقة الشخصية النظرة  •
 . التقنىءالعبء اإلدارى على حساب العب •
 .عدم وضوح العالقات واألدوار •
 .تصال بين البحث واإلرشادضعف معدالت اال •
 .ة للتعاونعدم وجود خطط واضح •
 .ضعف العالقات الشخصية بين الباحثين والمرشدين •
 .ميم نتائج البحوث وانسياب المعلوماتعقصور فى ت •
 . والتقييممتابعةضعف أساليب ال •
 . وجود قصور فى تغطية التخصصات الزراعية •
 . القضايا الزراعيةفى ة كثيرتجهار اوتعارض إد •
 .سوء توزيع الكوادر البحثية واإلرشادية •
  . العالقةيةعدم فهم أو وضوح مفهوم وأهم •

  

  : الفرص المتاحـــة-ج

 .وجود قرار وطنى لدمج البحث واإلرشاد •
 .دعم الرأى العام الزراعى لدور المركز •
 . وجود مؤسسة عامة للبحث واإلرشاد •
 . فرص تأهل كوادر جديدة •
 . دعم خارجى المشروعات الممولة التى توفر •
 . توفر البنية التحتية على كل المستويات •
 . عالقة إيجابية مع الجهات الدولية واالقليمية •
 . زيادة ثقة المزارع فى دور المركز •
 . وجود فرص لمواجهة المشكالت الطارئة •
 . استغالل وجود الوثيقة الزراعية •
 .ة العامة الداعمة للزراعةداراستثمار اإل •
  .رات مع الدول األخرىإمكانية تبادل الخب •

  :التهـــديدات -د

 .البحثية واإلرشاديةالسياسات  تغيير  •
 ).الخ.. جفاف،صقيع( الظروف المناخية  •



 -١٠٩-

 . تغليب المصالح الشخصية على الوطنية •
 . الملكية الزراعيةتت تف •
 .فقدان المكانة البحثية واإلرشادية للقطاع الزراعى •
 . اآللية المشتركة مستقبالً وجود ضياع فرص •
 .إمكانية االنفصال والعودة إلى نقطة الصفر •
 . وصول المعلومات للزراعآلية فقدان  •
 .عدم االستفادة من المخرجات البحثية •
 .التنافس غير اإليجابى بين الباحثين والمرشدين •
 .هدر فى اإلمكانات والطاقات البشرية •
 .عدم االستقرار اإلدارى والمالى •
  .ولةخارج المركز والدالكفاءات تسرب  •

  

  :المداخل التى قد تقود لنتائج سلبية: خامسا

تم عرض ومناقشة عدد من المداخل التى قد تقود لنتائج سلبية وتم أخذ رأى المجموعات فى فـرص                    

  :نجاح هذه المداخل وهى

  ات النظريةقالسيا

 .باالعتماد على أسس نظرية لتحقيق التنسيق بين المنظمات •

 .ب دعم العالقات بينهادون النظر لخصائص الجهات المطلو •

 الروابط المؤسسية

 .اإلسراع بقرارات إلنشاء مجالس عليا ولجان للتخطيط والتنفيذ •

 .بدالً من االعتماد على رابطة البرنامج التى ال تمس خصائص كل جهة •

 إستيراد النماذج

 .بالتطبيق النسخى لتجارب ناجحة فى دعم العالقة بدول أخرى •

 ).النظم-األهداف-اإلمكانات(الوطنى دون تحليل خصوصية النموذج  •

 القرارات الملزمة

 .بقرارات دعم عالقة ال تأخذ فى الحسبان األعباء الوظيفية وإمكانات التنظيم •

 ".النصر ال يأتى من الغرف العالية"تقود عادة الحتراق وظيفى حيث  •

 المنافع العاجلة

 .دارية أو ماليةباتخاذ قرار بدعم العالقة سعياً وراء الحصول على مميزات إ •

 .والحصول على موارد وطنية إضافية دون اعتبار لقابلية المدخل للتطبيق •
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 توازن القوة

 .بالموافقة على دعم العالقة سعياً وراء توازن للقوى بين الجهات •

 .فى مجال الدرجات الوظيفية أو المخصصات المالية أو المقار أو التسهيالت •
  

 التغطية الصورية

 .عالقة يصدر بها قرار مع العلم باستحالة تطبيقهابإجراء لدعم ال •

 .أو صعوبة تطبيقها لوجود موانع فنية أو مالية أو تنظيميــــة •
  

 الجهود الفردية والشخصية

 .بترك أمر دعم العالقة لألفراد كل حسب جهده وقناعته وطاقته •

 .تصبح العالقة بين البحث واإلرشاد عالقة شخصية غير مستقرة وغير مستمرة •
  

  :وقد جاءت النتائج على النحو التالى

  فرص نجاح المدخل

  المداخل  عدد المجموعات

  محدودة  متوسطة  عالية

  الوزن النسبى

%  

  %٣٩  ٥  ١  -  السياقات النظرية

  %٦٦  ٣  ٢  ١  الروابط المؤسسية

  %٥٠  ٣  ٣  -  استيـراد النماذج

  %٣٣  ٦  -  -  القرارات الملزمة

  %٣٩  ٥  ١  -  المنافع العاجلـة

  %٦٦  ٢  ٢  ٢  وازن الــقوىت

  %٣٣  ٦  -  -  التغطية الصورية

  %٣٩  ٥  ١  -  الجهود الفردية والشخصية

  

  

  

  :المداخل المقترحة لعالقة البحث واإلرشاد: سادسا

 وتم مناقشتها وأخذ رأى     ،تم خالل الورشة عرض عدد من المداخل المقترحة لعالقة البحث واإلرشاد          

  :لمداخل هىالمجموعات المشتركة نحوها وهذه ا

  :مدخل التفاعل الحــر-أ
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إن وجود مراكز اقليمية ومحطات للبحوث بالمحافظات محددة األهداف والمهام باإلضـافة لوجـود                

وحدات إرشادية تنفذ برامج ومهام مديريات اإلرشاد وطلب كل طرف مساندة الطرف اآلخـر فـى أنـشطة                  

  .مشتركة كفيل بتحقيق دعم العالقة بين البحث واإلرشاد

  :مدخل األولويات المشتركة-ب

هو مدخل يسعى إلى وجود قائمة سنوية مشتركة تعد من خالل البحث واإلرشاد ألولويات مـشكالت                  

اإلنتاج واحتياجات المنتجين الزراعيين بالمجاالت المختلفة من خالل تصميم نماذج مبسطة ومـشاركة كافـة               

  .خطط السنوية لكل من مديريات البحث واإلرشاد بحيث تصبح مصدراً رئيسياً لل،المستويات التنظيمية

  :مدخل اإلصالح الهيكلى والتنظيمى-ج

وذلك بالتقنين الواضح للعالقة بين الكيانات البحثية واإلرشادية على مستوى المحافظـات واللـواءات         

 بين مدراء المراكز االقليمية ومحطات البحوث الزراعية من جانـب وبـين مـديرى الوحـدات اإلرشـادية       

والمرشدين إلعطاء صالحيات للعمل اإلرشادى بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظة عالوة على المهـام    

  .المشتركة مع المراكز البحثية ومحطات البحوث

  :مدخل إعادة توجيه الموارد البشرية-د

ـ                 ات من خالل مراجعة العمالة والقوى البشرية بمديريات البحث واإلرشاد وعلـى مـستوى المحافظ

مع إعطاء فرص لمـديرى     ) مياه وبيئة -زيتون-حيوانى_والقرى الستكمال النقص فى التخصصات األساسية       

الوحدات اإلرشادية والمرشدين للحصول على كورسات أو دورات متخصـصة فـى المجـاالت األساسـية                

ء اإلضـافية   وحساب االحتياجات العاجلة واحتياجات الخطط الخمسية التالية بشكل يسمح بمواجهـة األعبـا            

  .لألنشطة المشتركة لدعم عالقة البحث باإلرشاد

  :مدخل تقييم األداء الوظيفى-هـ

مدخل يربط بين تقرير الكفاية وتقييم األداء للعاملين بالبحث واإلرشاد على كافة المـستويات وبـين                  

) تدريب-إرشاد-حثب(قيامهم بواجبات وأنشطة مشتركة بحثية إرشادية بهدف إحياء الوظائف الثالثة للباحث            

من جهة وبين تأكيد حق المرشد فى اكتساب المعارف العلمية الجديدة وتحصيلها وربط ذلـك كلـه بتقـارير                   

  .الكفاية السنوية

  :المدخل النفسى السلوكى-و

مدخل يسعى إلزالة الحساسية الناجمة عن التباين فى طبيعة مهام كل من المرشد والباحث وتكـريس                  

بارها وظائف ومهام متكاملة ومتساندة فى إطار وحدة الهدف مـن خـالل ورش العمـل                الفهم المشترك باعت  

  .واللقاءات المشتركة تمهيداً لقيام األنشطة المشتركة بذلك بطريقة تلقائية وفعالة

  :مدخل األقاليم اإلرشادية البحثية-ز

بحيـث يـصبح   )  والجنوبإقليم الشمال والوسط(وذلك بتقسيم المملكة إلى عدد من األقاليم اإلرشادية          

  .لكل اقليم مركز إقليمى للبحث واإلرشاد تجمع فيه كافة إمكانات اإلقليم البحثية واإلرشادية فى إدارة موحدة
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  :مدخل القيادة الموحــدة-ح

فى كل محافظة يوجد بها مركز اقليمى ومحطات بحوث زراعية باإلضافة لوحدة إرشادية يتم تعيـين                  

 األمر الذى يضمن وحـدة األمـر واإلشـراف          ،رشاد سواء كانت بحثية أو إرشادية     قيادة موحدة للبحث واإل   

  .والمتابعة الموحدة

  :مدخل المديريات البحثية اإلرشادية التخصصية-ط

وذلك بإعادة هيكلة المركز الوطنى للبحث واإلرشاد إلى مجاالت نشاطية زراعية تمثلها مديريات مثل                

ضم الباحثين والمرشدين فى مجال الثروة الحيوانية تحت إدارة موحدة وهكـذا            مديرية اإلنتاج الحيوانى التى ت    

  .الخ.... للبستنة ،مديرية للوقاية

  : المشاركة إلى النتائج التاليةاتالمجموعحددتها وقد أسفرت المناقشات والتقديرات التى    

  مستوى واقعية المدخل وقابليته للتطبيق
  عدد المجموعات

  المـــداخل
واقعى وقابل 
  للتطبيق

واقعى لحد 
ما ويمكن 
  اختباره

غير واقعى 
أو قابل 
  للتطبيق

ن الوز
  النسبى

%  

%  
  التقدم

  ١٤  ٦٦  ٣  -  ٣  مدخل التفاعل الحر
مدخل األولويات البحثية اإلرشادية 

  المشتركة
١٧  ٨٨  ١  -  ٥  

  ٦  ٧٢  ١  ٣  ٢  مدخل اإلصالح الهيكلى والتنظيمى
  ١٠  ٨٣  -  ٣  ٣  ريةمدخل إعادة توجيه الموارد البش
  ٦  ٧٧  ٢  -  ٤  مدخل معدالت األداء الوظيفى
  ٦  ٧٢  ٢  ١  ٣  المدخل النفسى السلوكى

  ٥  ٦١  ٣  ٢  ١  مدخل األقاليم البحثية اإلرشادية
  ١٤  ٥٦  ١  ٣  ٢  مدخل القيادة الموحدة

مدخل المديريات البحثية اإلرشادية 
  ٢٢  ٧٢  ١  ٢  ٣  التخصصية

  

  : لعالقة البحث واإلرشاداألشكال واآلليات المالئمة: سابعا

تم عرض ومناقشة أهم األشكال واآلليات التى يمكن أن تستخدم فى األنـشطة البحثيـة اإلرشـادية                   

  .وأسهمت كل مجموعة فى تقييم هذه األشكال من حيث مدى مالئمتها لألنشطة المشتركة. المشتركة

  :وقد أسفرت هذه التقديرات عن النتائج التالية  

  مدى مالءمة هذا الشكل

  )عدد المجموعات(
  ةاألنشطة المشترك

مالءمة 

  تماما

مالئم 

 لحد ما

غير 

  مالئم

  الوزن النسبى

%  

  ١٠٠  -  -  ٦  تدريب المرشدين على الموضوعات الفنية

  ١٠٠  -  -  ٦  المشاركة فى ندوات إرشادية قروية

  ٩٤  -  ١  ٥  تقديم مواد علمية لألدلة التدريبية
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  ٩٤  -  ١  ٥  نيةتقديم مواد علمية للنشرات الف

  ٧٨  ١  ٢  ٣  تقديم استشارات للمرشدين عند الطلب

  ٩٤  -  ١  ٥  متابعة الحقول اإلرشادية

  ٩٤  -  ١  ٥  المساهمة فى الحمالت القومية الزراعية

  ١٠٠  -  -  ٦  تحديد أولويات إرشادية بحثية مشتركة

  ٩٤  -  ١  ٥  تشكيل فرق بحثية إرشادية مشتركة

  ٧٢  ٢  ١  ٣  طة اإلرشاديةمشاركة الباحثين فى تقييم األنش

  ٩٤  -  ١  ٥  اشتراك المرشدين فى التجارب البحثية التأكيدية

  ٨٨  ١  -  ٥  تقديم حلول للمشكالت الطارئة

  ٩٤  -  ١  ٥  الزيارات الميدانية للزراع والمنتجين

  ٩٤  -  ١  ٥  توفير قراءات ومراجع فنية للمرشدين

  

  :الخطة الزمنية للعالقة بين البحث واإلرشاد: ثامنًا

يحيى زهران لمقترح بمراحل الخطة التنفيذية لبناء إطار دعم العالقة بين البحث واإلرشاد              /عرض د   

  :من حيث

  .المهام الرئيسية فى كل مرحلة -ب    .مراحل اإلطــار -أ    

وهـذه  . مع ترك الفترة الزمنية لكل مرحلة لرؤية وتقدير قيادات المركز الوطنى للبحـث واإلرشـاد            

  :المراحل هى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
جمع كافة المعلومات والبيانات عن إمكانات البحث

واإلرشاد من خالل تحليل األنشطة والبرامج 
  .واإلمكانات

  
) ………………………………………( 

  الفتـرة الزمنيـة  المهـام الرئيسـية  مراحل بناء اإلطار

 
التعرف على مجاالت وفرص التعاون الفعال بين

لبحث والتدريب البحث واإلرشاد فى مجاالت ا
  .واإلعالم والبرامج والمعلومات الزراعية

  
) ………………………………………( 

 
اختيار المداخل المالئمة لدعم العالقة من بين 

المداخل المطروحة فى الورشة والتيقن من عدم 
وجود أى عوائق فنية أو تنظيمية أو مالية ألشكال

 .دعم العالقة المختلفة

  
) ………………………………………( 

 
إعطاء الفرصة لتجريب أشكال دعم العالقة على
المستويات المختلفة والتعرف على المعوقات 

  .والدروس المستفادة
  

) ………………………………………( 

 
يتم الصياغة النهائية آللية دعم العالقة بين البحث

موضع لوضعه واإلرشاد وإصدار القرارات الالزمة
  .التطبيق

  
) ………………………………………( 

المرحلة 
  التعريفية

المرحلة 
  التنسيقية

مرحلة بناء 
  االطار

مرحلة اختبار 
  االطار

مرحلة اعتماد 
  االطار
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 -١١٥-

  الصات والتوصيات الرئيسية للمهمةاالستخ: ثالثًا

اتساقًا مع بينة التقرير فسوف نقوم بعرض االستخالصات والتوصيات الرئيسية للمهمة بنفس ترتيـب              

ج وسوف نكتفى فى كل مجال بذكر التوصيات الرئيسية مع اإلشارة لموضـع النتـائ           . عرض النتائج الرئيسية  

  .التى استدعت هذه التوصية من التقرير

 :عالقة استراتيجية التنمية الزراعية بأهداف العمل اإلرشادى -١
نظرا لما أظهرته الدراسة من أن عددا كبيرا من قيادات العمل اإلرشادى والبحثى لم يطلعوا على                 ١-١

ى أشارت إليها، حيـث  استراتيجية التنمية الزراعية الوطنية، ومن ثم على أهدافها أو المخاطر الت         

يتم صياغة هذه الوثائق الهامة كاستراتيجية التنمية الزراعية واسـتراتيجية العمـل اإلرشـادى              

والوثيقة الزراعية وغيرها من الوثائق القومية الهامة بحضور ممثلين محدودى العدد من قيادات             

ـ           وط بهـم تنفيـذ هـذه       الجهات المعنية دون إتاحتها للعاملين فى مجاالت العمل اإلرشادى المن

االستراتيجيات على المستوى الميدان، لذا توصى الدراسة بعقد عدد مـن اللقـاءات والـورش               

التعريفية إلعالم وإعالن وإتاحة هذه الوثائق القومية لكافـة العـاملين اإلرشـاديين إلحـاطتهم               

رشـادية  بمتطلبات هذه االستراتيجيات القومية كى تنطلق على هداها بـرامجهم وأنـشطتهم اإل            

 .الميدانية
 

فى ضوء عدم وضوح مفهوم النظام المعرفى الزراعى لمعظم العاملين اإلرشـاديين بالمملكـة ،                ٢-١

وألهمية هـذا   . برغم أهميته كنظام يقوم بوظائف إنتاج وحفظ ونقل واستخدام المعرفة الزراعية          

ة بإدماج هـذا    المفهوم ولمحدودية مستويات توفر وظائفه على المستوى الوطنى، توصى الدراس         

المفهوم ضمن ورش العمل واللقاءات التدريبية للمرشدين لزيادة الوعى بمتطلبات تكامله وتسانده            

 .واتصاله المفتوح وأثره على كفاءة األطراف البحثية والتعليمية واإلرشادية واإلنتاجية بالمملكة
 

ة المطبقة حول العالم وتلك     نظرا لتواضع وعى العاملين اإلرشاديين بالمداخل اإلرشادية الزراعي        ٣-١

التى يتم تنفيذها بالمملكة مع عدم اإلحاطة بخصائص مداخل إرشادية هامة يمكن اإلفادة منها فى               

العمل اإلرشادى الوطنى كمدخل الخدمات التجارية ومدخل اإلرشاد المرتبط بالمزارع وإرشـاد            

رشـة عمـل للعـاملين      الخدمات المتخصصة وإرشاد وسائل اإلعالم واالتصال، نوصى بعقد و        

اإلرشاديين على مختلف المستويات لعرض ومناقشة مختلف المداخل اإلرشادية وعالقتها بـنمط            

اإلنتاج الزراعى بالمملكة، واستخالص بعض السمات والخصائص التى يمكن اإلفادة منها فـى             

 .دعم العمل اإلرشادى الزراعى
  وطنى للبحث واإلرشادكفاءة العمل اإلرشادى بمديريات اإلرشاد بالمركز ال -٢

يجب التنبه إلى حساسية ومخاطر االعتماد على كوادر محدودة العدد بأقسام مـديريات اإلرشـاد                ٤-٢

، وما يمكن أن يسببه ذلك مـن تزايـد األعبـاء            ) بكل قسم فرد واحد هو رئيس القسم      (بالمركز  

ل قسم لتيسير انتقال    وفقدان التوازن بين المهام اإلدارية والفنية، واإلسراع بتدريب صف ثانى بك          

الخبرة مع االستجابة الحتياجات بناء قدرات العاملين على مستوى مديريات اإلرشـاد واألقـسام              
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وفق ما أظهرته دراسة االحتياجات وبخاصة ما يتصل بمفاهيم التنمية والتغير ومهارات القيـادة              

 .واالتصال وإدارة العمل اإلرشادى
 

ية ودعم الخصائص التنظيمية التى ظهـر عـدم كفايـة           فى هذا الخصوص يجب االستجابة لتغط      ٥-٢

 :معدالتها بشكل عام بكافة مديريات اإلرشاد بالمركز وباألخص

  .مالئمة الهيكل الداخلى للمديريات •

  .كفاية أعداد ومؤهالت العاملين •

  .العالقات التنسيقية مع المستويات األدنى وعدم وضوحها بشكل كاف •

  .شراف لقصور أعداد العاملينعدم مالئمة نطاق العمل ونطاق اإل •

  .قصور فى أنشطة المتابعة والتقييم باستثناء مديرية البرامج ومديرية التدريب •

  .المستوى المتوسط لالستقرار الوظيفى واالنغماس المهنى •

  .المستوى المتوسط لمعدالت التدريب وسنوات الخبرة فى بعض التخصصات •

 .اج مراجعةنظم التحفيز بمعظم األقسام والمديريات تحت •
 

 كما تظهر مالحظة عامــة تتصل بمسمى مديرية المعلومات واإلدارة المزرعية والـذى أرى              ٦-٢

 & Agricultural Informationأن تتعدل إلى مديرية نظم اإلدارة والمعلومـات الزراعيـة   

Management Systems. 
 

 نحـو عـدد مـن       يجب قيادة وتوجيه مسارات التطوير بمديريات اإلرشاد الزراعـى بـالمركز           ٧-٢

االتجاهات التى أظهرت المهمة الحاجة الملحة لها باتفاق العاملين اإلرشاديين مـع التـدرج فـى            

 :إجراء التغيير التنظيمى فى ضوء أعداد العاملين وهى

  .تحديد رسالة واضحة للعمل اإلرشادى تستند لتكامل عمل مديريات اإلرشاد •

  .نشطة فى مجال التنمية الريفيةتوجيه البرامج اإلرشادية لتغطية مزيد من األ •

  .توجيه مديريات اإلرشاد لتوثيق العالقة مع القطاع الخاص الزراعى •

  .التحديد األدق للفئات المستهدفة وقاعدة البرامج فى ضوء اإلمكانات المتوفرة •

 .البحث عن مصادر إضافية للتمويل وبحث فرص تغطية بعض تكاليف الخدمة •

ة التى تتبنى نهج اإلرشاد بالمشاركة وباألخص المـدارس الحقليـة           التوسع فى المداخل اإلرشادي    •

  .(FFSS , FTF)للمزارعين وإرشاد مزارع لمزارع 

خلق بيئة حاضنة لتفهم ودعم القيادات السياسية والعلمية واإلرشادية لدور مديريات اإلرشاد فـى               •

  .التنمية الزراعية والريفية
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 .ابعة والتقييم لكافة األنشطةقيام كل مديرية بتقييم وتفعيل نظام للمت •
 

 فى ضوء الدوافع عالية األهمية لإلصالح اإلرشادى التى أقرها العاملون بمديريات اإلرشاد مـن              ٨-٢

محدودية وقصور   و التقلص فى أعداد العاملين   ،و واضحة للعمل اإلرشادى   فلسفةالحاجة لسياسات و  

ظهور  ، و  ى يسبب انخفاض كفاءته   االنتقادات الموجهة لإلرشاد الحكوم   ، و موارد العمل اإلرشادى  

، ينبغى  زيادة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الريفيين         ، و  حاجات تعلم جديدة  

 :اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو وضع األولويات التالية لإلصالح اإلرشادية موضع التنفيذ

  .بشرية الريفيةتوسيع المهام اإلرشادية من نقل التكنولوجيا لتنمية الموارد ال •

  .زارع الصغير بما يوازى حجم الموارد األرضية والمائية التى يسيطر عليهاـاالهتمام بالم •

  .تشجيع دور القطاع الخاص وتدعيم عالقاته وأنشطته مع التنظيم اإلرشادى •

  . والزراعة العضويةIPM فى مجال بخاصةتشجيع ودعم روابط الزراع و •

 ).رعايةبرامج -مستلزمات-فرص عمل(ة ى دعم الفئات المحرومالتأكيد عل •

 
  :واقع برامج وأنشطة مديريات اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -٣

، ومع التسليم بالجهـد     مديرية البرامج الزراعية  استنادا لمناقشة ومراجعة خطط وأنشطة وتقارير        ٩-٣

 :المتميز بهذه المديرية نوصى باستكمال هذا الجهد وبلورته من خالل

 بين المؤشرات الكمية والكيفية فى الحكم على البرامج اإلرشادية، وتحليل هذه المؤشـرات              المزج •

 .على مستوى كافة البرامج سنويا الستخالص الدروس المستفادة

 .االتجاه نحو التوزان بين برامج اإلنتاج النباتى والحيوانى وأنشطة التنمية الريفية •

 ظهرت خارج الخطة حتى يمكن تقدير مستوى اإلنجاز         تضمين الخطة السنوية كافة األنشطة التى      •

  .لمجمل األنشطة المخطط لها، مع االلتزام بتفسير تباين معدالت اإلنجاز وأسبابها لكل برنامج

دعم وتشجيع نشر برامج تفعيل دور المدارس فى نشر الوعى البيئى فى ضوء األهداف المتميزة                •

 .شدينلهذا البرنامج والذى يالئم نقس أعداد المر

مع اإلقرار بتميز نموذج إعداد البرامج اإلرشادية الذى تستخدمه الوحـدات اإلرشـادية، يجـب                •

إضافة بندين أساسيين سعيا وراء اكتماله وتغطتيه ألسس بناء البرنامج اإلرشادى، وهما أسـاليب              

 . والفروض والمخاطر المحتملة–المتابعة والتقييم المستخدمة فى البرنامج 

خدام والتدريب على نموذج كفاءة اإليضاحات العمليـة الـذى وفـره االستـشارى              تجريب واست  •

 .للمديرية لتنمية وتطوير أساليب التقييم فى البرامج اإلرشادية

هناك نقاط قوة فى أداء مديرية البرامج الزراعية، لكن هناك نقاط يجب التنبه لهـا ومواجهتهـا                  •

 .لتحسين األداء وأهمها
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  .صة بالوقاية لعرض ومناقشة كافة تقنيات لمحصول ككلاستثمار البرامج الخا -

  .متابعة الزراع غير المنتظمين فى البرنامج وبحث أسباب عدم انتظامهم -

  .االلتزام بالتوقيتات الزمنية بخطة البرنامج واستكمال تنفيذ األنشطة المخططة -

  .توفير التسهيالت االنتقالية الكافية للمشرفين على البرامج اإلرشادية -

  .لق المواقف التعليمية بتدريب المرشدين على مهارات التيسيرخ -

  .التأكد من وجود معدالت مرضية لنقل التقنيات إلى الزراع غير المشاركين فى البرنامج -

أهمية استخالص النقاط العامة للقوة والضعف من خالل تقرير عام يشمل تحليل لكافـة بـرامج                 •

دة إرشادية بعمل تقرير لتقييم البرنامج فى نهاية العـام،  الخطة السنوية حيث يتم عادة قيام كل وح      

دون محاولة الستخالص عام وتحليل شامل لكافة البرامج بشكل يـسمح باسـتخالص الـدروس               

المستفادة وهو ما يمكن المديرية والوحدات اإلرشادية من اقتراح مـسارات جديـدة أو تعـديل                

 . المستقبليةالمسارات الحالية عند تنفيذ البرامج اإلرشادية

  

  

، ومـع   تدريب المرشدين والمـزارعين   مديرية  استنادا لمناقشة ومراجعة خطط وأنشطة وتقارير        ١٠-٣

 :التسليم بالجهد المتميز بهذه المديرية نوصى باستكمال هذا الجهد وبلورته من خالل

 ٢٠٠٩التوصية بالمزاوجة بين اتجاه زيادة عدد الدورات واألنشطة التدريبية كما حدث فى خطة               •

 .٢٠٠٨وبين تغطية أكبر عدد من المحافظات كما حدث فى 

باإلضافة إلى النماذج الجيدة لتقييم الدورات التدريبية للمرشدين والمزارعين والنـساء الريفيـات              •

 تفتقد المديرية لنموذج للمتابعة بعد التدريبية يركز على أثر التدريب، ويحتوى على أبعـاد منهـا               

ية العمل الفريقى وتحسين نوعية األداء وتنظيم مستندات العمـل وحـل            تحقيق إنتاجية أعلى وتنم   

  .الخ... مشكالت العمل وتنمية التفكير المنطقى وزيادة المرونة المهنية واالستيعاب التكنولوجى

  :أهمية تدعيم المركز باحتياجات التدريب الفعال التى أظهرتها الدراسة ومنها •

  .الزيارات الميدانية أو الترفيهيةسيارة لالنتقال ونقل المتدربين فى  -

  .مكتبة تشمل على مطبوعات وكتب ذات عالقة بموضوعات التدريب -

  .معمل وسائل سمعية وبصرية لتدريب المرشدين على استخدام هذه المعينات -

  .وسائل لإلقامة أو اإلعاشة تستلزمها بعض دورات التأهيل عالية المستوى -

 يبى بعدد من األدوار الهامة فى عملية اإلدارة التدريبية مثل         تقوم المديرية من خالل مركزها التدر      •

تحديد أهداف البرامج التدريبية واختيار المتدربين بالتعاون مع الجهات المعنية وترشيح المدربين            

وإعداد نظام التسجيل التدريبى وتوفير المستلزمات ومتابعة وتقييم التدريب، غير أن هناك حاجة             

 :ديرية فى جوانب هامة لإلدارة التدريبية منهاماسة لتطوير دور الم
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  .تحديد االحتياجات التدريبية -

  .إعداد أدلة للمحتويات التدريبية -

  .TOTتنظيم اإلقامة واإلعاشة لبعض الدورات مثل  -

  ).قياس األثر(التقييم الخاص بالمتابعة بعد التدريبية  -

  .نويةاستخالص النتائج العامة والدروس المستفادة خالل الخطة الس -

 .زيادة التنسيق مع مديريات البحوث إلعداد أدلة تدريبية متكاملة -

  

 

 :هناك حاجة ماسة لتطوير دور المديرية فى العملية التدريبية وباألخص •

  .عقد دورات خاصة ببناء قدرات الكادر اإلرشادى بمديريات اإلرشاد -

  .ة التدريبيةالربط االلكترونى مع الوحدات اإلرشادية لتسهيل التخطيط والمتابع -

  ).مسابقات خالل التدريب-رحالت ترفيهية(تطوير نظام لحفز المتدربين  -

العمل على إيجاد صف ثان ذو خبرة بآليات اإلعداد والتجهيز والتقييم للـدورات التدريبيـة                -

  .لنقص أعداد العاملين بشكل كبير بأقسام التدريب بالمديرية

  . وفرها االستشارىاستخدام نماذج المتابعة بعد التدريبية التى -

 .عمل قاعدة بيانات عن الكفايات التدريبية لتسهيل اختيار المدربين األكفاء -
 

، ومع التسليم بالجهـد     التوعية واإلعالم مديرية  استنادا لمناقشة ومراجعة خطط وأنشطة وتقارير        ١١-٣

 :المتميز بهذه المديرية نوصى باستكمال هذا الجهد وبلورته من خالل

ة الخطط السنوية كى تصبح فى صورة أنشطة إجرائيـة محـددة بـدال مـن                التدقيق فى صياغ   •

، وتوزيع األنشطة المقترحة بالخطة     ٢٠٠٨صياغتها فى صورة أهداف عامة كما حدث فى خطة          

 )٢٠٠٩حدث ذلك جزئيا فى (على األقسام المختلفة للمديرية 

 والفنى، حيث ال يتم تحديد      تحديد وتوزيع المخصصات المالية للخطة على أنواع اإلنتاج اإلعالمى         •

عدد ونوع المطبوعات واألفالم، وذلك لسهولة المتابعة والتقييم والحكم على معدالت اإلنجاز بكل             

 .قسم من أقسام المديرية

ضرورة اشتمال خطة قسم الحمالت اإلرشادية على هيكل كل حملة والجهات المشاركة ومراحل              •

م والمخرجات المتوقعة لكل حملة، وذلك بدال من اقتصارها         وآليات التنفيذ وأدوات المتابعة والتقيي    

 .على الموضوعات المقترحة واألنشطة الرئيسية

حفل التقرير عن واقع برامج وأنشطة مديرية التوعية واإلعالم بكم وافر من األنشطة التى نُفذت                •

ـ    ٢٠٠٨، غير أن المالحظ أن معظم هذه األنشطة لم ترد فى خطة             ٢٠٠٨عام   صعب ، ومن ثم ي
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الحكم على معدالت إنجاز الخطة، حيث أن معظم األنشطة كانت استجابة أو رد فعـل ألنـشطة                 

 .قومية أو وطنية

يجب مراجعة مكون المتابعة والتقييم بالمديرية، حيث ال تمتلك المديريـة أى نمـاذج أو آليـات                  •

 .تتناول أثر الطرق اإلرشادية أو اإلعالمية على المستهدفين

وصى باستخدام أدوات التقييم التى وفرها االستشارى للمديرية لتقييم جودة إنتاج           وفى هذا الصدد ن    •

الخ، ودراسة مـدى    ..  البوستر - الفيديو -عدد من الطرق اإلرشادية مثل االجتماعات اإلرشادية      

 .مالءمتها لتحقيق أهداف التقييم وتعديل مسار متابعة وتقييم اإلنتاج اإلعالمى للمديرية

تعانى المديرية من نقص حاد فى الكوادر التى تخطط وتشرف           صف ثانى حيث     التوصية بتدريب  •

 .على األنشطة اإلعالمية وأنشطة التوعية بالمديرية

نظرا لظروف العمل اإلرشادى بالمملكة وقلة أعداد المرشدين على المستوى الحقلى فـإن علـى                •

التى يمكـن أن تـستخدم فيهـا       مديرية التوعية واإلعالم تشجيع استخدام بعض األشكال المالئمة         

)  نوادى المـشاهدة   -نوادى االستماع (المواد اإلعالمية المنتجة فى مجموعات من المشاهدين مثل         

وهى أشكال معروفة وتستخدم فى العمل اإلرشادى فى عديد من الدول وتالئـم الظـروف فـى                 

  .األردن

 /VARCON كما ننصح تحت نفس الظروف بابتعاث أكثر من فـرد للتعـرف علـى أنظمـة     •
RADECON       المطبقة فى مصر تحت إشراف FAO        وهى شـبكات للمعلومـات الزراعيـة 

والتنمية الريفية يمكنها ربط الباحثين بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد وبالمراكز اإلقليمية البحثية            

  .والوحدات اإلرشادية والزراع

يئى الريفى سواء مـن خـالل       هناك حاجة ماسة إلنتاج مواد إعالمية تغطى مشكالت اإلرشاد الب          •

) نباتات-مزروعات-حيوانات(أو البيئة المزرعية    ) صحة/تغذية/سكن(إنتاج يغطى البيئة المنزلية     

، وذلك لـدعم دور     )إلخ.. معايير-قيم(أو البيئة االجتماعية    ) تربة-مياه-خدمات(والبيئة العمرانية   

 .ة الحمالت اإلرشاديةالمديرية فى أنشطة التوعية الريفية واستخدامها خالل أنشط

فيما يتصل بقسم الحمالت اإلرشادية فهو يحتاج إلى دعم خاص حيث انقطعت الصلة بـالحمالت                •

التى قامت بها مديريات الزراعة مع أقسام اإلرشاد الزراعى منذ سنوات ، وال توجد خلفيه حالية                

الى فهنـاك حاجـة إلـى       لهذا النشاط وقد استحدث قسم الحمالت اإلرشادية هذا العام فقط ، وبالت           

ترسيخ مفهوم الحمالت اإلرشادية والتعرف على هيكلية بناء وتنفيذ الحملة اإلرشـادية وتحليـل              

المشكالت المحتملة المتصلة بالجهاز اإلرشادى أو الطرق اإلرشادية أو مـستلزمات اإلنتـاج أو              

 .الزراع أو الجهات المشاركة

إدارة الحمالت اإلرشادية   إجراءات  صصة حول   يجب تدريب الفرق المحلية وعقد ورش عمل متخ        •

 للتدريب علـى تخطـيط وتنفيـذ        يحضرها ممثلين عن الجهات المشاركة فى الحمالت اإلرشادية       

 .وتقييم الحمالت كما وردت تفصيال فى التقرير الحالى



 -١٢١-

 االستجابة لمقترحات العاملين بالمديرية التى تم مناقشتها وتطويرهـا لتحـسين األداء بالمديريـة              •

 :وأهمها

  .تخصيص موازنة مالية تكفى لتنفيذ األعمال التى تتطلب إنتاجا فنيا أو مطبعيا -

  .توفير سيارة للعاملين فى المجال اإلعالمى وتزويدهم بهواتف محمولة -

  .تحسين قدرات العاملين بإيفادهم فى دورات داخلية وخارجية متخصصة -

  .ديرها مديرية اإلعالمالعمل على تأسيس إذاعة خاصة باإلرشاد الزراعى ت -

  .التأكيد على فكرة إقامة معرض دائم يكون تابع للمركز الوطنى -

  .توجيه إنتاج إعالمى لطلبة المدارس لتوعيتهم بالتحديات الزراعية المستقبلية -

 .تحسين دخل العاملين باإلعالم وتوفير حوافز مالية لصعوبة العمل وتميزه -

 

، ومـع   المعلومات واإلدارة المزرعيـة  مديرية  ة وتقارير   استنادا لمناقشة ومراجعة خطط وأنشط     ١٢-٣

 :التسليم بالجهد المتميز بهذه المديرية نوصى باستكمال هذا الجهد وبلورته من خالل

هناك حاجة لمناقشة المهام الرئييسة للمديرية واالقتصار على المهام التى ال تحـدث تـداخل أو                 •

 ).البرامج والتدريب والتوعية واإلعالم(ثة األخرى تشابك مع مهام أخرى لمديريات اإلرشاد الثال

ينبغى مراجعة الهيكل التنظيمى للمديرية وكذا مسميات األقسام والتى أرى أن تكون على النحـو                •

  :أقسام هى) ٣(مديرية نظم المعلومات واإلدارة المزرعية وتضم : التالى

  . قسم قواعد المعلومات الزراعية-

  .جيــة قسم دعم العالقات الخار-

 قسم الخطط ومتابعة الموارد الزراعية مع تحديد اختصاصات ومهام كل قسم كما             -

  .ورد تفصيالً فى تقرير االستشارى

ضرورة اشتمال خطة المديرية السنوية على كافة األنشطة المنفذة طوال العام لمـا لـوحظ مـن                  •

 المـشاركة فـى     ثـال ، وعلى سبيل الم    ٢٠٠٨وجود أنشطة متعددة لم ترد فى خطة العمل لعام          

التحضير لورش العمل ، وتوثيق تقارير اإلنجازات الشهرية للوحـدات اإلرشـادية ، وتـصميم               

، ورصد النـشرات الزراعيـة وتحويلهـا        ) GIS(استمارات لمسح الوحدات اإلرشادية جغرافياً      

 .الكترونياً

عناصـر الخطـة    تدعيم دور المديرية فى المشاركة فى إعداد نماذج للخطط السنوية تـستوفى              •

) الـخ ..األهداف، األنشطة، المشاركون، الفترة الزمنية، التمويل، مؤشرات تحقيـق األهـداف            (

الجهة، مـستوى تحقيـق     (والمشاركة فى إعداد نماذج التقارير السنوية تستوفى عناصر التقرير          

 ).الخ..األهداف، معدالت اإلنجاز، أسباب عم تحقيق األهداف، الدروس المستفادة 



 -١٢٢-

 بإنشاء عدد من نقاط معلومات زراعية بعدد مـن الوحـدات اإلرشـادية              صية بقيام المديرية  التو •

تربـة، ميـاه، محاصـيل،      (موزعة على مستوى المملكة وعمل نماذج رصد المـوارد البيئيـة            

الحالـة  لرصد التغييرات الـسنوية وإصـدار تقريـر         ) مستلزمات عالوة على العنصر البشرى    

 . المديرية من خاللالزراعية السنوية

قامـت بتقيـيم نمـاذج      هناك حاجة لدعم آليات المتابعة والتقييم بالمديرية ، برغم أن المديرية قد              •

لتوثيق أنشطة البرامج اإلرشادية لألقسام المختلفة وتتضمن موضوعات النشاط وإعداد األنـشطة            

وذلـك داخـل   ) ندوات، بيان عملى، دورات، مواد إعالم، زيارات ميدانية، وإعداد المـستفيدين      (

  .وخارج البرنامج لكنها ال ترقى إلى مستوى التقييم الكيفى حيث أنها حصر عددى كمى لألنشطة

  

 :واقع برامج وأنشطة العمل اإلرشادى على المستوى المحلى -٤   
 البشرية على مستوى المرشدين وبخاصة فى المحافظات ذات النقص الواضـح فـى               دعم القوى  ١٣-٤

ظات العقبة وعجلون ومنطقة غور الصافى فى محافظة الكرك ، وبـاألخص            المرشدين مثل محاف  

فى التخصصات التى تعانى قصور فى إعداد المرشدين مثل المحاصيل الحقلية واإلنتاج الحيوانى             

  .والتربة والرى
 

 والتوصية بدعم أعداد وتخصصات المرشدين تتأكد فـى ضـوء التوزيـع العمـرى للمرشـدين          ١٤-٤

عاماً األمر  ٤٠ليين ، حيث أن حوالى نصف أعداد المرشدين تقترب أعمارهم من            الزراعيين الحا 

الذى يعنى تعرض القوى البشرية اإلرشادية لتآكل جزئى خالل السنوات القادمة يدعمه الـنقص              

  .الحالى ألعداد المرشدين
 

د  كما تظهر أهمية وضرورة هذا الدعم فى ضوء اتساع نطاق اإلشراف الـذى يقـصد بـه عـد                   ١٥-٤

التى يشرف عليها المرشد الواحد ففى غور الصافى كان علـى المرشـد        ) دونمات(عدد  / الزراع

 أسرة ريفية بكافة الخدمات اإلرشادية النباتية والحيوانيـة         ٢٠٠٠الوحيد أنه يغطى ما يقرب من       

  .كم طولى١٢٠عالوة على أنشطة التنمية الريفية ولمسافة تمتد إلى حوالى 

على أسس اإلدارة اإلرشادية ومهاراتها فى ضوء ما ظهر مـن نقـص سـنوات                تكثيف التدريب    ١٦-٤

منهم ال تتجاوز خبرته فى     % ٦٠الخبرة فى العمل اإلرشادى للمرشدين الزراعيين ، حيث حوالى          

  . سنوات١٠ال تتجاوز خبرتهم فى العمل اإلرشادى % ٨٥ سنوات ، وحوالى ٥العمل اإلرشادى 
 

 اإلرشادى ذات المستوى المحدود على المستوى المحلـى التـى وردت           دعم عناصر فعالية العمل    ١٧-٤

  :بالتقرير نتيجة لمالحظات الزيارات الميدانية ومناقشة المرشدين الزراعيين ومنها

  .التحديد الواضح لمجاالت الخدمة والفئات المستهدفة -

  . توفير المقر المتسع والمجهز والمالئم وصيانته والحفاظ عليه-

  .لتنظيمى باإلمكانات والتسهيالت اإلداريةالدعم ا -



 -١٢٣-

    .التدريب المخطط المتوازن المستمر لفريق العمل ومتابعتهم تدريبياً -

  ).خطوط السلطة بين المركز والجهات اإلشرافية(وضوح التبعية اإلدارية  -

  . معلوماتياً بمدها بالمواد الفنية الزراعية المنتجة خصيصاً لهالوحدةإغناء  -

  .المزارع الخبيرلخلق ساليب التيسير والتعلم الذاتى دام أ استخ-
 

 برغم اتصاف نسبة عالية من المرشدين بخصائص شخصية واتصالية واجتماعية جيدة ، إال أنـه                ١٨-٤

توجد حاجة الستكمال القصور فى بعض الخصائص التى يجب بناء قدرات المرشدين فيها مـن               

  :خالل التدريب وتبادل الخبرة ومنها

  .ثقافته العامة ومعلوماته الزراعية واإلرشادية -

  . قدرته على حل مشكالت العمل بالزراع-

  . عالقاته المتوازنة بين القوى االجتماعية-

  . العالقات والروابط الفعالة بينه وبين رؤسائه فى المستويات األعلى-

  . تفهمه لدور المركز ودوره كوكيل تغيير-

  .والطرق اإلرشادية المختلفة الخبرة باستخدام المعينات -
 

  النظر إلى أوضاع المرشدين المادية والمعنوية فى ضوء أعبـاءهم الميدانيـة واتـساع نطـاق                  ١٩-٤

اإلشراف ، وفى ضوء ما ظهر من المستوى المحدود للرضا واالنغماس الوظيفى التى أظهرتهـا               

االحتياجـات المعيـشية    توفير أجر من العمل لتغطيـة       : قوائم االستقصاء وباألخص فى مجاالت    

واالجتماعية ، وتوفير حوافز مادية وإدارية مالئمة ، ووجود فرص تدريبيـة وتعليميـة لزيـادة                

  .المعارف والمهارات

 التوصية لدى مديرية التدريب بتصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستجيب لالحتياجات المعرفية             ٢٠-٤
التـسويق  اء الزيارات الميدانية وبخاصة فى مجـاالت        والتدريبية التى أظهرتها االستقصاءات أثن    

التنميـة  اخل واألنظمة اإلرشادية الزراعيـة ، و      المد ، و  نظريات التعلم وتعليم الكبار   ، و الزراعى

اإلدارة والتقيـيم اإلرشـادى      ، و  ةيالنوع االجتماعى ودوره فى التنم    ى ، و  والتخلف واإلطار البيئ  

النظام البيئـى    ، و  التبنى ونشر األفكار المسحدثة    ،   ت الزراعية اإلدارة المتكاملة لآلفا   ،   الزراعى

  .خصائص المرشدين والميسر الجيد  ، ووالزراعة المستدامة
 

 وبالمثل االستجابة لالحتياجات المهارية التدريبية التى أظهرتها نفـس االستقـصاءات وأهمهـا              ٢١-٤ 

إجـراء   ، و  دام معينات إرشـادية   استخ ، و  إجراء إيضاح عملى بالمشاهدة   التدريب على مهارات    

 للمزارعين  إدارة مدرسة حقلية, PR Aإجراء بحث ريفى بالمشاركة  ، وإيضاح بعرض النتائج
التقـارير ،   كتابـة    ، و  عقد اجتماع إرشادى   ، باإلضافة لمهارات     إجراء تحليل بيئى مزرعى   ، و 

  . الخ..اً مرضية مبكرال اتصاباإلاكتشاف و
 



 -١٢٤-

لمرأة الريفية واستخدام النماذج التى أوصى االستشارى باستخدامها والمتـصلة           دعم أنشطة تنمية ا    ٢٢-٤

 من خالل قسم النـوع      -NGOsبدور المرأة الريفية فى التنمية ونموذج لكفاءة المنظمات االهلية          
  .االجتماعى بمديرية البرامج

 

يات اإلرشـاد مـن خـالل         أهمية الدعم السياسى والمادى لفكرة المرشد المتنقل الذى تتبناه مدير           ٢٣-٤

باعتباره إسهاماً معنوياً وفعاالً لحل مشكالت قصور أعـداد المرشـدين           ) سيارة إرشادية مجهزة  (

للوصول ألكبر عدد من المستفيدين بما يتطلبه ذلك من تعديل نظام الحوافز والتحرر من ساعات               

  .الدوام الرسمية الختيار التوقيتات المالئمة للمستفيدين
 

ل معمـل   قالحلمزايا هذا المدخل الذى يجعل من        -FFSجربة المدارس الحقلية للمزارعين      دعم ت  ٢٤-٤

 .المرشد ميـسر ال معلـم      ، و  التعليم أسس ال حزم    ، و  المنهج هو احتياجات الزراع    ، و  المدرسة

  :ومواجهة المشكالت التى ظهرت عند تطبيقه فى المملكة وأهمها

  .هدفة قلة الكادر اإلرشادى فى المناطق المست-

  . صعوبة المواصالت للمناطق البعيدة من قبل الميسرين-

  . ضعف تنوع المحاصيل الزراعية للممدارس الحقليــة-

  ).نسبة ضئيلة(بعض المزارعين فى الحضور  عدم انتظام -

  . االرتفاع النسبى لكلفة المدارس الحقلية مقارنة بالبرامج اإلرشادية العادية-

  .ين وعلى درجة عالية من المهارات الحاجة إلى ميسرين مدرب-

 التأكيد على نهج تدريب الزراع المتميزين للعمل كميسرين على المدارس الحقلية لمواجهة النقص              ٢٥-٤

الحاد فى أعداد المرشدين من جانب والتساقها مع المداخل اإلرشادية الحديثة التى تعلى من شأن               

  .Farmer to Farmerالمداخل التى يديرها مزارعون مثل مدخل 
 

 التأكيد على دور أعضاء المدارس الحقلية فى نقل المعارف والمهـارات المتعلمـة مـن خـالل                  ٢٦-٤

المدارس لغير األعضاء وتحفيزهم على ذلك ، وذلك لمضاعفة عدد االسر التى يمكن اسـتفادتها               

  .من هذا المدخل ولجعله مدخالً اقتصادياً مالئماً لظروف المملكة
 

استخدام نماذج المتابعة والتقييم التى وردت فى الخطة التوصيلية للمهمـة والتـى أمـد        التوصية ب  ٢٧-٤

االستشارى بها منسق المدارس الحقلية وتم تجربتها خالل الزيارة الميدانيـة للمـدارس وأهمهـا               

  .نموذج جودة المدرسة الحقلية وتدريب الميسرين عليها فى مواقع عمل المدارس الحقلية
 

أسلوب التيسير لخلق بيئة تعلم جيدة ، وخلق       : مدارس الحقلية للمزارعين بميزتين رئيسيتين    تمتاز ال  ٢٨-٤

وألن المدارس الحقلية تنفـذ مـن   . المزارع الخبير عن طريق التحليل البيئى والعرض والمناقشة   

 فإن هناك حاجة ماسة الستدماج هذه المميزات ضمن األنـشطة           FAOخالل مشروع ممول من     

  .تى تتم من خالل البرامج الزراعية والتى تنفذها الوحدات اإلرشاديةاإلرشادية ال
 



 -١٢٥-

 أو أكثر عن مهارات التيسير يحضرها مرشد مـن          TOT ويتم ذلك من خالل عقد دورة تدريبية         ٢٩-٤

كل وحدة إرشادية، ويشرف عليها منسق المدارس الحقلية بهدف التعريف والتدريب على مهارات             

والتـى تـستخدم كأنـشطة    ) ندوات، أيام حقل، بيان عملى (جيدة خالل   التيسير وخلق بيئات تعلم     

  .شائعة فى البرامج اإلرشادية اإلرشادية الزراعية
 

وهى تجرى بالفعل خالل البرامج اإلرشادية دون       " مالحظة الحقل " كما نوصى بالتركيز على آلية       ٣٠-٤

دماج ميزتين رئيسيتين من مزايـا  التسجيل والمناقشة التى تتم فى المدارس الحقلية، وبذلك نؤمن ا  

  .المدارس الحقلية للمزارعين مع تدنية تكاليف األنشطة التى ال تصل لتكلفة المدارس الحقلية

 للمدارس الحقلية للمزارعين فإنه لالحتفاظ وتنمية هذه الخبرة الحيوية          FAO عقب انتهاء مشروع     ٣١-٤

تبع هذا القسم مديرية البرامج الزراعية أو       يجب إنشاء قسم للمدارس الحقلية للمزارعين على أن ي        

. يدمج مع قسم الحمالت اإلرشادية تحت مسمى الحمالت اإلرشادية والمدارس الحقلية للمزارعين           

حيث أنه من المتوقع أن كثافة أنشطة الحمالت اإلرشادية كما تقول الشواهد ودراسة واقع العمـل            

  . للحمالت اإلرشاديةاإلرشادى ليست بالكثافة التى تتطلب قسم مستقل

  

  :لمتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى ا-٥ 

أفراد علـى   ) ٩(  تفعيل دور الكادر المخصص لوحدة المتابعة والتقييم بالمركز الوطنى وعددهم             ٣٢-٥

مستوى المركز والمراكز اإلقليمية واإلسراع بإعدادهم وبناء قدراتهم حيث أن معظـم العـاملين              

خبرات واضحة أو محددة حول أساسيات المتابعة والتقييم ومستوى اإللمـام           بالوحدة ليست لديهم    

  :بجوانب منها

  . المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالمتابعة والتقييم-

  . أنواع التقييم ومحدداته-

  . دور واهمية المتابعة والتقييم واالعتبارات الرئيسية-

  . مكونات اإلطار المنطقى وسلسلة النتائج-

  . األداء الفعال مؤشرات-

  . تحليل المعنيين وتحليل المستهدفين-

  . طرق جمع وتحليل البيانات-

  .إلخ..  مهارات وضع وتقييم خطة المتابعة والتقييم-
 

  أهمية بناء نظام واضح للمتابعة والتقييم خاص بالبرامج واألنشطة اإلرشادية التدريبية واإلعالمية              ٣٣-٥

ـ    ام والتمويـل المخصص لـه والتـدريب الطلـوب إلدارتـه     مع تحديد مستوى تطور هذا النظ

  .وإشراك المعنييـن فيه وتحديـد مستـوى إتاحة نتائج التقييم
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التى (أنشطة رئيسية للمتابعة والتقييم ، ويقترح أن تضم الوحدة          ) ٣( هناك حاجة ماسة للفصل بين       ٣٤-٥

  :أقسام منها) ٣(مراكز وهى هكذا فى هيكل ال) يجب أن تكون مديرية للمتابعة والتقييم

  . قسم المتابعة والتتقييم المالى واإلدارى-

  . قسم المتابعة والتقييم للبرامج والمشروعات البحثية-

  . قسم المتابعة والتقييم للبرامج واألنشطة اإلرشادية-

  واقترح أنه تقوم المنظمـة العربيـة       - هناك حاجة ماسة إلى خبير متخصص فى المتابعة والتقييم         ٣٥-٥

للتنمية الزراعية بتوفير هذا الخبير الذى يتولى دراسة واقع المتابعة والتقييم فى المركز الـوطنى               

تفصيالً ، وتصميم نظام شامل ومتكامل للمتابعة والتقييم بالمركز الوطنى ، باإلضافة إلى دراسـة       

مساعدة فى صـياغة    االحتياجات التدريبية للعاملين بالوحدة وتحديد احتياجات تأهيليهم للعمل ، وال         

  .نماذج للمتابعة والتقييم تشمل كافة األنشطة اإلدارية والبحثية واإلرشادية
 

 وحتى يتم اتخاذ اإلجراءات السابق اإلشارة إليها لدعم أنشطة المتابعة والتقييم نوصـى باسـتخدام               ٣٦-٥

) ١٤(مـة وعـددها   نماذج المتابعة والتقييم لألنشطة اإلرشادية والتى أعدها االستشارى قبيل المه      

  .نموذجاً

    

  :العالقة بين البحث العلمى واإلرشاد الزراعى -٦  

 اعتبار الوثيقة الزراعية أحد المصادر األساسية لخطط مديريات البحـوث ومـديريات اإلرشـاد               ٣٧-٦

بالمركز الوطنى وبخاصة ما أوردته الوثيقة من دور قومى للمركز الوطنى فى مجـاالت هامـة                

  :منها

  . الموارد الزراعية وتطوير البنية البحثية للقطاع صيانة-  

  . استبدال الزراعات المكشوفة بالزراعات المحمية-  

  . تنفيذ مشروعات مولــدة للدخل-  

  . إنشاء مركز تدريبى فى قطاع الثروة الحيوانية-  

  . برنامج استصالح األراضى وحصاد المياه-  

  .رة برنامج تحسين مستوى األسر الريفية الفقي-  

  . برنامج تطوير المشاريع الصحراوية-  

  ). الزيتون- الزراعة المحمية-الحبوب( برنامج تنمية قطاع الثروة النباتية -  
 

 كما يجب اعتبار األولويات التى أوردتها الوثيقة للبحث واإلرشاد الزراعى فى مجاالت التطـوير               ٣٨-٦

مجال الثـروة الحيوانيـة والحبـوب       المؤسسى واإلرشاد الزراعى وإدخال الزراعات الجديدة و      

واألعالف مصدراً لبرامج وأنشطة مديريات البرامج اإلرشادية والتوعية واإلعالم والمعلومـات           

واإلدارة المزرعية والتدريب باعتبارها توجهات قومية يجب تضافر جهود المؤسسات والهيئـات            

  .هود والتساند واالتصال المفتوحالتابعة للنظام المعرفى الزراعى األخذ بها ضماناً لتكامل الج
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 النظر نحو دعم ومواجهة المعوقات المالية واإلدارية والبشرية فضالً عن المعوقــات االتصالية             ٣٩-٦

والنفسية التى تؤثر بشكل كبير على األداء البحثى للباحثين بمديريـات البحوث بالمركز والتـى              

  .أوردتها التقرير تفصيالً فى الجزء الخاص بذلك
 

 إعادة التوازن إلى أنشطة البحث والتدريب واإلرشاد التى يقوم بها الباحثون بمـديريات البحـوث                ٤٠-٦

بالمركز وذلك لدعم أنشطة اإلرشاد والتدريب والتى ال تتجاوز جملتها من وقت وجهد البـاحثين               

٣٥.%  
 

ل فيها مساهمتهم كما ورد      توجيه الباحثين بالمركز الوطنى للتوجه نحو األنشطة اإلرشادية التى تق          ٤١-٦

فى االستقصاءات الخاصة بذلك وهى المتصلة بحضور اجتماعات ولجان مشتركة ، واالشـتراك             

فى الحمالت اإلرشادية ، وتقديم مادة علمية لكتابة نشرة إرشادية ، والمساهمة فى ندوات إرشادية               

  .تابعة الحقول اإلرشاديةقروية ، باإلضافة لتقديم استشارات فنية للمرشدين ، والمساهمة فى م
 

  تبنى النموذج التصورى الذى قدمه االستشارى بخطواته العشر خالل ورشة العمل حول عالقـة                ٤٢-٦

البحث العلمى باإلرشاد الزراعى واختباره وتطويره باعتباره نموذجاً عربياً لتحديد مراحل وآليات            

  .الربط بين البحث واإلرشاد
 

الذى وافق على ورشة العمل لعالقة البحث باإلرشاد والـذى يحـدد هـذا               تبنى المفهوم المشترك     ٤٣-٦

تجميع وتفعيل كافة الطاقات والممكنات البحثية واإلرشادية اإلداريـة والفنيـة لتحقيـق             المفهوم ب 

أهداف المركز الوطنى للبحث واإلرشاد لضمان مستوى عال من التكامل المنظمـى واالتـصال              

  .المفتوح ووحدة الهدف
 

التنظيم التى أوردها المشاركون فى النـدوة والتـى تعـد           ) داخل وخارج (أهمية دراسة العوامل     ٤٤-٦

عن المستوى الحالى لعالقة البحث باإلرشـاد باإلضـافة لمـسئولية           %) ٥٠(مسئولة عن حوالى    

  .المشردين والباحثين
 

جابية تظهر فى حالة     التأكيد على ما ورد من نتائج الورشة من أن هناك فروق معنوية جوهرية إي              ٤٥-٦

 العمـل اإلرشـادى ،      وجود عالقة بين البحث واإلرشاد وباألخص على الجوانب المتصلة بكفاءة         

وكفاءة المشروعات البحثية ، واألعباء الوظيفية ، والتقدير المهنى، وتوفر اإلمكانـات البـشرية              

  .تى المصالح الشخصيةوالمادية ، باإلضافة لتبادل الخبرة والعمل الفريقى والدخل والحوافز وح

  

 استقصاء وأسباب ضعف العالقات التنسيقية بين الوحدات اإلرشادية ومـن مـديريات البحـوث               ٤٦-٦
والمراكز واإلقليمية من جانب ، وبين المراكز اإلقليمية ومديريات اإلرشاد من جانـب آخـر ،                
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 للمركز الوطنى فى    وأسباب تضاؤل فرص إنشاء عالقات مستقبلية بين األطراف المختلفة التابعة         
  .ظل الظروف الحالية وفقاً لما أظهرته الورشة من نتائج

 

 استثمار ما ذهب إليه المشاركون فى الورشة من الموافقة الحالية على وجـود أسـانيد قانونيـة                  ٤٧-٦
  .وعلمية وعملية ومهنية وأخالقية لضرورة وجود عالقة بين البحث واإلرشاد الزراعى) نظامية(

 

يف على مستوى وحدات المركز الوطنى للبحوث واإلرشاد من خالل ورش عمل مـصغرة               التعر ٤٨-٦
فى المحافظات وعلى مستوى الوحدات اإلرشادية والمراكز اإلرشادية أو من خالل نشرة إرشادية             
تعريفية بجوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر التى أظهرتها الورشة حول موضوع العالقة            

 ، لخلق رأى عام زراعى بحثى إرشـادى واع لـضرورة هـذه العالقـة                بين البحث واإلرشاد  
  .وحيوتها

 

 تعريف القيادات اإلرشادية والبحثية بالمركز وبوزارة الزراعة والهيئات المعنية بالمداخل الخادعة            ٤٩-٦
والتى يمكن أن تقود لنتائج سلبية فى عالقة البحث باإلرشاد والتى حصل معظمها علـى فـرص                 

 لدى أغلب المجموعات المشاركة وباألخص مدخل القـرارات الملزمـة ومـدخل             نجاح محدودة 
  .التغطية الصورية ومدخل السياقات النظرية

 

 االستعانة بنتائج الورشة فى ترجيح المداخل التى تم اقتراحها بالورشة لدعم العالقة بـين البحـث                 ٥٠-٦
ة المزج بين هذه المـداخل واسـتخدام        واإلرشاد واستناداً للوزن النسبى لتلك المداخل ، مع إمكاني        

مدخل األولويـات المـشتركة     : أكثر من مدخل غير متنافس مع باقى المداخل وعلى سبيل المثال          
  .والمدخل النفسى السلوكى ومدخل إعادة توجيه الموارد

 

مداخل وهـى مـدخل األقـاليم       ) ٣( حسم االختيار عند المفاضلة بين المداخل المتنافسة وهى هنا           ٥١-٦
لبحثية اإلرشادية ، ومدخل القيادة الموجودة ، ومدخل المديريات البحثية اإلرشادية التخصصية ،             ا

حيث أن اإلضافة لمدخل األقاليم البحثية اإلرشادية هى إضافة بعد الالمركزية لـإلدارة البحثيـة               
يادة الموجودة  واإلرشادية ، فى حين أن المدخل الثانى يحتاج لدراسة متأنية لمعايير اختيار تلك الق             

التى يمكن أن تكون إرشادية أو بحثية وأن تطبق تلك المعايير بشفافية وبشكل ال يـنعكس علـى                  
  .المناخ اإلدارى وروح الفريق داخل التنظيم الموحد

 

 المناقشة المستفيضة للمدخل الثالث وهو مدخل المديريات البحثية اإلرشـادية التخصـصية فهـو               ٥٢-٦

، ) الخ.. إنتاج حيوانى    – وقاية   –بستنة  (المطبق بمديريات البحوث    مدخل مجالى تخصصى وهو     

تدريب ، توعية وإعـالم ،      (أما المدخل المطبق لمديريات اإلرشاد فهو مدخل وظيفى مهامى            

، ويصعب تحويل مديريات اإلرشاد من المدخل الوظيفى المهامى إلـى المـدخل             ) الخ.. برمجة  

  :تين كبيرتينالتخصصى المجالى دون المرور بمشكل

  بعثرة الكوادر الوظيفية المهامية بمديريات اإلرشاد على المديريات المقترحة وهى كوادر             -

  .قليلة العدد جداً

مـع دعـم    ) الـخ ..تدريب ، توعية  (  اإلبقاء على مديريات اإلرشاد ذات الطبيعة المهامية          -
وهو ما ال يمكـن فـى    المديريات البحثية اإلرشادية التخصصية المقترحة بكوادر أخرى ،         
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ال % ٥٠(وقلـة خبـرتهم   )  مرشد٦٩مجموعهم (ضوء قصور أعداد العاملين اإلرشاديين   

  ). سنوات٥تتجاوز خبرتهم 
 

 ينبغى أال يحول الوقت الالزم الختيار المدخل المالئم لدعم العالقة بين البحث واإلرشـاد والـذى                 ٥٣-٦
 وبين األخذ الفورى بأشكال األنشطة المشتركة       نوصى فيه بالتدرج والدراسة والمفاضلة المتأنية ،      

لعالقة البحث باإلرشاد مع األخذ فى االعتبار األعباء الفنية والمالية واإلدارية المـصاحبة لكـل               

  .شكل من هذه األشكال من األنشطة المشتركة
 

دهـا   تحتاج الخطة الزمنية لدعم عالقة البحث باإلرشـاد ، وباالسـتعانة بالمراحـل التـى أور                ٥٤-٦

االستشارى فى ختام الورشة إلى تشكيل لجنة من المعنيين والمهتمين وذوى الخبرة لالستعانة بما              

ورد فى هذا التقرير وبخبراتهم الخاصة وبتجارب الدول األخرى وبمخرجات المهام االستـشارية       

  .السابقة لتحديد خطة زمنية لدعم عالقة البحث باإلرشاد
 

ية التدرج فى إجراءات اإلصالح اإلرشادى التى أوردها هذا التقريـر            توصية ختامية تتصل بأهم    ٥٥-٦

فى صورة استخالصات وتوصيات مع تهيئة بيئة حاضنة بتفهم القيادات الـسياسية والزراعيـة              

البحثية واإلرشادية لتلك اإلجراءات مع إتاحتها على مستوى مديريات البحوث واإلرشاد والمراكز            
فى سبيل إصالح إرشـادى منتظـر       ) إضافة وحذفاً (ية للتفاعل معها    اإلقليمية والوحدات اإلرشاد  

  .ومتوقع بإذن اهللا وعونه
  

  وباهللا التوفيق ،،،

    ٣/٣/٢٠٠٩ 
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  التقريـر النهائـى لمهمـة

 "ميةة األردنية الهاشبالمملك دراسة واقع اإلرشاد الزراعى"
  

  

  

  

  

  

  

  رــق التقريــمالح
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  رير النهائى لمهمةملحق التق

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  استراتيجية التنمية الزراعية ومداخل العمل اإلرشادى )١(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

  :النماذج المستخدمة •

  .االستراتيجية وأهداف العمل اإلرشادى): أ-١(ذج نمو -

  .مداخل اإلرشادية الزراعيةال): ب-١(نموذج  -

  .تكامل النظام المعرفى الزراعى): جـ-١(نموذج  -
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  استراتيجية التنمية الزراعية ومداخل العمل اإلرشادى  )١(مجال 

  
  :األهداف اإلجرائية

 .التعرف على وتحليل أهم أبعاد استراتيجية التنمية الزراعية الوطنية بالمملكة -١
 .ص سياق ونمط اإلنتاج الزراعى بالمملكةئتحديد أهم مالمح وخصا -٢
دراسة العالقة بين مكونات وعناصر استراتيجية التنمية الزراعيـة وأهـداف وتوجهـات العمـل                -٣

  .اإلرشادى الزراعى

 .التعرف على أهم مداخل العمل اإلرشادى المنفذة ومستوى وعى العاملين بها -٤
  .ملكة وأهم معوقات هذا التكاملالمعرفى الزراعى بالمالنظام التعرف على مستوى تكامل  -٥

  :اآلليات واألنشطة

  .مراجعة مكتبية الستراتيجية التنمية الزراعية الوطنية وأهداف العمل اإلرشادى -١

 .مقابالت معمقة مع أشخاص مرجعيين من قيادات اإلرشاد والتنمية الزراعية -٢
 .اإلرشادية حول استراتيجية التنمية الزراعية والمداخل Checklistsقوائم استقصاء  -٣

  :األبعاد المؤشرات الدالة

  ).برامج–آليات–أهداف(أهم مكونات وعناصر استراتيجية التنمية الزراعية الوطنية  -١

 .أهم خصائص السياق اإلنتاجى الزراعى بالمملكة -٢
 .مستوى توفر أبعاد الوضوح والشمول واإلتاحة الستراتيجية التنمية الزراعية -٣
 .داف العمل اإلرشادى ووعى العاملين بهامستوى اتساق االستراتيجية مع أه -٤
  .مستوى مقابلة أهداف العمل اإلرشادى لألهداف االقتصادية لالستراتيجية -٥

  .مستوى مقابلة أهداف العمل اإلرشادى لألهداف االجتماعية لالستراتيجية -٦

  .مستوى مقابلة أهداف العمل اإلرشادى لألهداف البيئية لالستراتيجية -٧

 .لعمل اإلرشادى لتحديات التنمية الزراعية بالمملكةمستوى مواجهة أنشطة ا -٨
 .أنواع وخصائص المداخل اإلرشادية المختلفة ومستوى مالئمتها لنمط اإلنتاج الزراعى -٩
 .نتائج تطبيق المداخل اإلرشادية المختلفة ومستوى مالئمتها لنمط اإلنتاج الزراعى -١٠
 .بالمملكةمستوى تكامل وتساند واعتمادية النظام المعرفى الزراعى  -١١
 ).البحثى والتدريبى واإلرشادى واإلنتاجى(أهم معوقات تكامل النظام المعرفى الزراعى  -١٢
  :المستخدمةالنماذج 

  .االستراتيجية وأهداف العمل اإلرشادى): أ-١(ذج نمو -

 .المداخل اإلرشادية الزراعية): ب-١(نموذج  -
  .تكامل النظام المعرفى الزراعى): جـ-١(نموذج  -



 -١٣٣-

 نموذج (١-أ): االستراتيجية واألهداف اإلرشادية
  ………………………: التليفون   ………………………………:  الوظيفة……………………………: االسم

فيما يتصل باستراتيجية التنمية الزراعية الوطنية، ما هو تصوركم لمستوى توفر األبعـاد التاليـة لتلـك                  -١

  االستراتيجية؟

مستوى 
  التوفر

الوضوح 
  والدقة

الشمول 
  والعمق

العالنية 
  تاحةواإل

اتساقها مع 
أهداف العمل 
  اإلرشادى

وعى العاملين 
  اإلرشاديين بها

التطبيق 
 والتنفيذ الفعلى

              عـال
              متوسط
              محدود
              ال أعرف

  

ما هى  . تضمنت استراتيجية التنمية الزراعية بالمملكة عديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية           -٢

 تلتقى فيها أهداف اإلرشاد الزراعى مع أهداف هذه االستراتيجية؟األهداف التى 

  أهداف العمل اإلرشادى الزراعى  أهداف استراتيجية التنمية الزراعية

  :أهداف اقتصادية

زيادة –عدالة التوزيع–زيادة الدخول
االعتماد –إيجاد فرص عمل–اإلنتاجية

دور –تشجيع االستثمار–على الذات
نتاج نباتى تكامل إ–القطاع الخاص
توازن العرض -وحيوانى

  .الخ...والطلب

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

  :اجتماعيةأهداف 

زيادة مساهمة المرأة -الحد من الهجرة
تحسين -تأهيل العاملين-الزراعية

تطوير ظروف -الخدمات الريفية
تشجيع الشباب على -الريف باألردن

  .الخ...العمل الزراعى

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

  :بيئيةأهداف 

ستدامة ا-الحفاظ على الموارد
تحسين قدرات وإمكانات -الموارد

-التنوع البيولوجى-قطاع الزراعة
أنشطة -الحفاظ على المورد المائى

  .الخ...التنمية الريفية

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

 



 -١٣٤-

مـا هـو   . هناك عدد من المخاطر والتحديات التى أشارت إليها استراتيجية التنمية الزراعيـة بالمملكـة            -٣

زراعى لتلـك المخـاطر والتحـديات؟ وخـالل أى أنـشطة            تصورك لمدى مواجعة العمل اإلرشادى ال     

  وفعاليات؟

   والتحديات الزراعية والتنمويةالمخاطر  مستوى مواجهة
  ال يوجد  محدود  متوسط  عال

 اذكر مثاال لألنشطة والفعاليات المرتبطة

            .البناء على األراضى الزراعية -

            .تفتت الملكيـة الزراعيـة -

            .الرعـــى الجائـــر -

            .تذبذب المواسم المطريـة -

            .تناقص كميات الرى المتاحة -

            .السحب الجائر من المياه الجوفية -

            .قطع غير قانونى لألشجار -

            .غياب برامج الحماية والضمان للعمالة الزراعية -

            .نقص أنشطة نقل التكنولوجيا والبحوث -

            .نىتراجع مستوى اإلنتاج الحيوا -

            .قصور فى مواكبة اإلنتاج لحاجات السوق المحلية -

            .قصور فى أنشطة التصدير الزراعى -

            .نقص التكامل بين اإلنتاج الحيوانى والنباتى -

            .ضعف منظمات المنتجين والزراعة -

            .عدم الثبات السعرى وهامش الربح العالى -

            .ضعف دور القطاع الخاص -

            .صور فى برامج التنمية الزراعيةق -

            .قصور فى نظم المعلومات الزراعية -

            .قصور برامج تأهيل العاملين الزراعيين -

            .ضعف حماية المنتجات المحلية -

            ………………………………………: أخرى -

            ………………………………………: أخرى -

            ………………………………………: أخرى -

  

  

  



 -١٣٥-

 نموذج (١-ب): المداخل اإلرشادية الزراعية
إلى أى مدى تم استخدام هذه المـداخل  . تستخدم المداخل اإلرشادية كأسلوب لألداء داخل العمل اإلرشادى     -١

باألردن؟ ومتى وأين؟ وما هى نتائج التطبيق؟ وما هو ترتيبك ألكثرها مالءمة لنمط اإلنتـاج الزراعـى               

  ). وهكذا ٢ األعلى مالءمة ثم ا( 

هل تم التطبيق 
  باألردن

  نتائج التطبيق  :فى حالة نعم
الترتيب 
حسب 
  داخل اإلرشاديةالم المجموعة  المالءمة

ال   ال
متى   نعم  أعرف

  ؟)الفترة(
أين 
 )الخ..١،٢،٣( ضعيف  محايد  جيد  المواقع؟

                    اإلرشاد الحكومى
                    التدريب والزيارة
                    متكاملةالتنمية الزراعية ال

سمية 
المداخل الر
العامة

  

                    التنمية الريفية المتكاملة

                    اإلرشاد التعاقدى
                    االستشارات الخاصة

                    إرشاد شركات المستلزمات

ت 
شاد الخدما

إر
التجارية

  

                    المساهمة فى التكاليف

                    اإلرشاد بالمشاركة
                    مدارس الحقليةال

                    إرشاد النظم المزرعية

شاد المرتبط 
اإلر

بالمزارع
  

                    إرشاد مزارع لمزارع

                    اإلرشاد السلعى
                    اإلرشاد الجامعى
                    مدخل المشروع

ت 
شاد الخدما

إر
صة

ص
المتخ

  

                    دعم اإلرشاد بالموارد المحلية

                    حمالت اإلرشادية القوميةال
  إرشاد وسائل اإلعالم

  )TV-راديو(
                  

  إرشاد االتصال الجماعى
  )نوادى االستماع والمشاهدة(

                  

سائل اإلعالم 
شاد و

إر
صال

واالت
  

  إرشاد الوسائط المعلوماتية
                    )راديكون-فيركون(

 

• ………………………………………                    

ى
مداخل أخر

  

 

• ………………………………………                    

  



 -١٣٦-

 نموذج (١-جـ): تكامل النظام المعرفى الزراعى
الوظائف الحيوية الناجمة عن تكامل األنظمـة      ) ١٩٩٨زهران،  (يوضح نموذج النظام المعرفى الزراعى       -١

ما هو مستوى تقديركم لتوفر هذه الوظائف تحـت         ). إنتاجى-إرشادى-تعليمى-بحثى(الفرعية لهذا النظام    

  ظروف المملكة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

هل هى ضمن مهام 
المركز الوطنى 
  للبحوث واإلرشاد

  نظام المعرفى الزراعىوظائف ال
مستوى 
التوفر 

%  
 ال أعرف  ال  نعم

  نموذج ألنشطة وآليات المركز

إنتــاج المعرفــة الزراعيــة  -١
  ).البحوث العلمية الزراعية(

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

إمداد النظام البحثى بـصفوة      -٢
  ).راسات العلياالد(الباحثين 

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

 إرشـادية  بشرية قوة تخريج -٣
  .ومؤهلة متخصصة

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

 المعــارف واســتخدام نــشر -٤
  .الزراعية التطبيقية

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

 فى اإلنتاجى القطاع مساهمة -٥
  .ىاإلرشادالعمل  دعم

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

ــة -٦ ــل مطابق ــى التأهي  العلم
  .القومى المقتصد لحاجات

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

ــل -٧ ــشكالت نق ــد الم  وتحدي
  ……………………………-٢  ……………………………-١          .الزراعى البحث أولويات

ــاد -٨ ــول إيج ــشكالت حل  الم
  ……………………………-٢  ……………………………-١          .اإلنتاج لحاجات واإلستجابة

 اإلنتاجى القطاع وتمويل دعم -٩
  .الزراعى البحث ألنشطة

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

 وإمكانـات  معامل توظيف -١٠
 تقـديم  فـى  النظام البحثـي  

  .اإلنتاجية الخدمات
        ٢  ……………………………-١-……………………………  

ــيم -١١ ــى تعل ــرتبط تطبيق  م
  .اإلنتاجية بالمشكالت

        ٢  ……………………………-١-……………………………  

ــدعم -١٢ ــادى ال ــام الم  للنظ
  ……………………………-٢  ……………………………-١          .الزراعى التعليمى

٣ 

١١ ٩ 

  نظام بحثى
  )إنتاج المعرفة(

  نظام تعليمى

  )حفظ المعرفة(

  نظام إرشادى

  )نقل المعرفة(

  نظام إنتاجى

٤  )استخدام المعرفة(

٢ 

١ 

٥  

٦ ١٢ ٧  ٨ 
١٠



 -١٣٧-

 ال أعرف(   ) نعم    (   ) ال     :   (   ) هل توجد أى جهود للربط بين األنظمة المعرفية الزراعية -٢
  :فى حالة نعم

  الجهود واألنشطة  مـا هـى

  •   
  •   

 

ى تحول دون االتصال المفتوح والتساند واالعتمادية بين األنظمة الفرعية للنظام           ما هى أهم المعوقات الت     -٣
 .المعرفى الزراعى؟ اذكر أهم المعوقات فى ضوء خبرتكم ووفق أولوياتها

النظام المعرفى 
  الفرعى

  أهم المعوقات والتحديات

النظام المعرفى 
  البحثى الزراعى

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

النظام المعرفى 
  اإلرشادى

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

النظام التعليمى 
  والتدريبى

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

النظام اإلنتاجى 
  الزراعى

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  مستوى كفاءة التنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكة )٢(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .شطةاآلليات واألن •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .هيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة التحرر): أ-٢(نموذج  -
  .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج  -

  .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  -

  .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  -

  



 -١٣٩-

 
 ى الزراعى بالمملكةمستوى كفاءة التنظيم اإلرشاد )٢(مجال 

 
  :األهداف اإلجرائية

  .عرض وتحليل هيكل ودور التنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكة فى مرحلة النمو االقتصادى -٦
 .تحديد مستوى فعالية التنظيم اإلرشادى الزراعى -٧
 .تحليل دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى الزراعى ومجاالته بالمملكة -٨
 .درات العاملين اإلرشاديين على مستوى مديريات اإلرشادالتعرف على احتياجات بناء ق -٩

  
  :اآلليات واألنشطة

  ). األنشطة- الموارد-األهداف(استعراض البيانات الثانوية المتاحة عن التنظيم اإلرشادى  -٤
  .مقابالت معمقة على مستوى مديريات وأقسام اإلرشاد بالمركز الوطنى للبحث واإلرشاد -٥
 .لتنظيم اإلرشادىنماذج استقصاء عن كفاءة ا -٦
 .نماذج استقصاء عن دوافع ومبررات اإلصالح اإلرشادى ومجاالت المقترحة -٧
 .نموذج استقصاء عن احتياجات بناء القدرات للعاملين اإلرشاديين -٨

 
  :األبعاد المؤشرات الدالة

  .مدى وجود وثيقة معلنة وواضحة عن مهام اإلدارات اإلرشادية المختلفة -١٣
  .ومجاالت الخدمات االنتاجية المختلفةنوع األنشطة اإلرشادية  -١٤
 .مستوى توفر اإلمكانات المادية بالتنظيم اإلرشادى الزراعى -١٥
 .عدد ونوع المشكالت اإلرشادية السائدة فى بيئة العمل اإلرشادى -١٦
 .مستوى توفر الخصائص التنظيمية للعمل اإلرشادى الوطنى -١٧
  .اراته المختلفةاتجاهات التطوير فى مجاالت العمل اإلرشادى الزراعى ومس -١٨
  .مستوى العالقات التنسيقية مع الجهات المعنية بالعمل اإلرشادى الزراعى -١٩
  .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى على المستوى الوطنى -٢٠
 .مبررات ومجاالت اإلصالح الزراعى المقترح من العاملين اإلرشاديين -٢١
 .لمركزاالحتياجات التدريبية لبناء قدرات العاملين بمديريات اإلرشاد با -٢٢

  
  :النماذج المستخدمة

  .هيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة التحرر): أ-٢(نموذج  -
 .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج  -
 .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  -
 .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  -



 -١٤٠-

  

  التحررهيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة): أ-٢(نموذج 
  

  استطالع عن هيكل ودور اإلرشاد الزراعي في مرحلة التحرر االقتصادىر
  

  …………………………………………: إسم مسئول اإلدارة  …………………………………………: اإلدارة العامة

  …………………………………………: التليفــــــون  …………………………………………: مكان العمـل

  :القســم األول

  )    (ال   )    (نعم     رة؟هل توجد وثيقة مكتوبة تحددمهام اإلدا -٤

  فى حالة عدم وجودها ماهى المهام الرئيسية التى يتم تنفيذها؟  فى حالة وجود الوثيقة ماهى المهام المحددة؟

١  -١-  

٢  -٢-  

٣  -٣-  

٤  -٤-  

٥  -٥-  

٦  -٦-  

٧  -٧-  

٨  -٨-  

٩  -٩-  

١٠  -١٠-  

  
  لى إجمالى األنشطة؟ما هى األنشطة الحالية التى تقوم بها اإلدارة العامة ونسبتها إ -٥

  %  أنشطة يقترح أن تقوم بها اإلدارة  %  األنشطة الحالية
        

        

        

        

  ١٠٠   %١٠٠%

  
  



 -١٤١-

 - اإلقليمـى  –المركـزى   (ماهى أعداد التخصصات الحالية للعاملين باإلدارة العامة علـى المـستوى             -٦

  ، وما مدى كفايتهم؟)المحلى

   الكفايةمدى
أعداد العاملين   المستوى

  غير كاف  لحد ما  تماما  وتخصصاتهم

ما هى األعداد 
والتخصصات الضرورية 

  لحسن أداء المهام

  )اإلدارة العامة(المركزى 

-  

-  

-  

-  

-  

      -  

-  

-  

-  

-  

  )محافظات(اإلقليمــى 

-  

-  

-  

-  

-  

      -  

-  

-  

-  

-  

  )إن وجد(المحلـــى 

-  

-  

-  

-  

-  

      -  

-  

-  

-  

-  

  
  ها اإلدارة العامة ونسبتها إلى إجمالى األنشطة؟ما هى األنشطة الحالية التى تقوم ب -٧

  %  أنشطة يقترح أن تقوم بها اإلدارة  %  األنشطة الحالية

        

        

        

        

        

        

  ١٠٠   %١٠٠% 
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  ما هى أهم اإلمكانات المادية الحالية التى تتوفر لإلدارة على كافة المستويات للقيام بالمهام المكلفةبها؟ -٨

  مدى الكفاية
  لنوعا  اإلمكانات

غير  لحد ما  تماما
  كافية

ما هى االحتياجات 
الضرورية لحسن أداء 

 المهام والتى يجب توفيرها؟
  -  المبانــــى

-  
-  

      -  
-  
-  

  -  التجهيزات والمستلزمات
-  
-  

      -  
-  
-  

  -  وسائل االنتقـــــال
-  
-  

      -  
-  
-  

  -  وسائل االتصــــال
-  
-  

      -  
-  
-  

  -  ..............:...أخرى تذكر
-  
-  

      -  
-  
-  

  -  :.................أخرى تذكر
-  
-  

      -  
-  
-  

  

  ما هى طبيعة التدريب الوظيفى الذى تم توفيره للعاملين باإلدارة العامة خالل الثالث سنوات األخيرة؟ -٩

  نوع التدريب  معدل التدريب  معدل التدريب
 ضئيل متقطع دورى

الفئات 
  المستهدفة

  نوع التدريب
 ضئيل متقطع دورى

الفئات 
 المستهدفة

                    

                    

                    

                    

                    

  



 -١٤٣-

  بأى مستوى تتوفر باإلدارة العامة الخصائص التنظيمية التالية، مع ذكر مؤشرا لذلك؟ -١٠

  الخصائص  مستوى التوفر
 ضعيفمتوسط  عال

  اذكر مؤشرا لذلك؟) متوسط أو ضعيف(فى حالة 

  ضوح أهداف اإلدارةو
      -  

-  

  مالءمة الهيكل الداخلى
      -  

-  

  االستقرار الوظيفى
      -  

-  

كفاية أعداد ومؤهالت العاملين
      -  

-  

  التوصيف الدقيق للوظائف
      -  

-  

  العمل الفريقى
      -  

-  

  مالءمة نطاق العمل
      -  

-  

مالءمة معدالت وسنوات 
  التدريب والتأهيل

      -  

-  

سيقية مع المراكز العالقة التن
  البحثية

      -  

-  

العالقة التنسيقية مع 
  المستويات األعلى

      -  

-  

العالقة التنسيقية مع 
  المستويات األدنى

      -  

-  

  توفر فرص التمويل
      -  

-  

  المتابعة والتقييم المستمر
      -  

-  

  أخـــرى
      -  

-  

  



 -١٤٤-

  ة؟ وما هى هذه االتجاهات؟ما هى اتجاهات تطوير األداء باإلدارة خالل المرحلة القادم -١١

توفر إمكانات 
  التطوير

فرص تحقيق هذا 
  اتجاهات التطوير  مجال التطوير  التطوير

ضعيف متوسط  عال ضعيف متوسط  عال

  المهام اإلرشادية
-  

-  

            

مكانة اإلدارة فى 

  الهيكل التنظيمى

-  

-  

            

  األنشطة اإلرشادية
-  

-  

            

  التدريب
-  

-  

            

  يلالتمو
-  

-  

            

  نظم التحفيز
-  

-  

            

التنسيق مع المنظمات 

  األخرى

-  

-  

            

  أخرى
-  

-  

            

  
  

  :مجاالت الخدمات اإلرشادية األساسية -١٢

  المجال الرئيسى
الترتيب حسب 
المساهمة فى 
  الناتج الزراعى

الترتيب حسب 
الموارد المالية 

اإلرشادية الموجهة 
  للمجال

الترتيب حسب 
لبشرية الموارد ا

اإلرشادية الموجهة 
  للمجال

١-         

٢-         

٣-         

٥-        

٦-         

  
  
  



 -١٤٥-

فيما يتصل بالعرقة بين التنظيم اإلرشادى والجهات البحثية والباحثين الزراعيين إلى أى مدى تتم هذه               -١٠

  األنشطة وبأى معدالت؟

  دور الجهات البحثية والباحثين  المعدالت  المعدالت
ض  م  ع

  رشديندور التنظيم اإلرشادى والم
 ض  م  ع

        .االشتراك مع الباتحثين فى الزيارات الميدانية •        .المساهمة فى تدريب المرشدين ميدانيا •

        .االشتراك مع الباحثين فى الحمالت القومية •        .حضور لجان أو إجتماعات مشتركة •

       .مراكز البحوثتوصيل المشكالت الزراعية ل •        .المشاركة فى فرق بحثية إرشادية •

        .دعوة الباحثين لندوات مع الزراع •        .القيام بالزيارات الميدانية مع اإلرشاديين •

        .طلب مراجع علمية من جهات البحث •        .االشتراك فى الحمالت القومية اإلرشادية •

       .طلب مادة علمية كمحتوى لتديب المرشدين •        .المساهمة فى متابعة الحقول اإلرشادية •

       .حضور المؤتمرات العلمية بالجهات البحثية •        .تقديم إستشارات فنية للمرشدين •

        .مساعدة الباحثين فى تجاربهم التأكيدية بالحقل •        .تقديم مادة علمية لكتابة نشرة إرشادية •

        .طلب الرأى والمشورة الفنية من الباحثين •        .المساهمة فى ندوات إرشادية قروية •

        ).ورش عمل-رسائل علمية(حضور مناقشات  •        .ج البحوث والدراسات ومناقشتهاعرض نتائ •

  

إلخ التى تحول دون تفعيل العالقة      ...ما هى أهم المعوقات التشريعية أو المالية أو الفنية أو التنظيمية            -١١

  بين الجهات البحثية والتنظيم اإلرشادى؟
٢    ............................................-١-..............................................  

٤    ............................................-٣-.............................................. 
٦    ............................................-٥-.............................................. 
٨    ............................................-٧-..............................................  
  

ما االجراءات التى تراها ذات أهمية فى دعم عالقة البحث العلمـى والبـاحثين بـالتنظيم اإلرشـادى                  -١٢

  والعاملين اإلرشاديين؟

  اإلجراءات ذات األهمية  مسئولية إتخاذ االجراءات
  :جهات أخرى تذكر  الجهة البحثية  يم اإلرشادىالتنظ

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 -١٤٦-

  القســم الثانــى

  
  ؟)جوهر عمله فى جملة واحدة(ما هى رسالة أو مهمة اإلرشاد الزراعى الحالية؟  -١

………………………………………………………………………………  

  ال(     ) نعم      (     )   ادمة؟هل يجب أن تتغير مهمة ورسالة اإلرشاد فى المرحلة الق

  ………………………………………………) ١  :فى أى اتجاه) نعم(فى حالة 

        ٢ (………………………………………………  

        ٣ (………………………………………………  

  
تخير من بـين    (كيــف ترى المسـار األساسـى لمنظمـة اإلرشـاد الزراعـى لتحقيـق أهدافهـا           -٢

  ).البدائل باستخدام 

  المسار المقترح  المجال  مقترحالمسار ال  المجال

معدل التغيير 

  التنظيمى

  (   )   إبقاء الوضع على ما هو عليه-

  (   )     إجراء التغييرات ببطء-

  (   )     إجراء تغييرات فورية-

  األهداف اإلرشادية

  (   )   اإلبقاء على األهداف الحالية-

  (   )   االقتصار على أهداف محددة-

  (   ) اإلرشادى التوسع فى أهداف العمل -

تبعية التنظيم 

  اإلرشادى

  (   )  يتبع المركز الوطنى للبحث واإلرشاد -

  (   )   ال يتبع المركز ويتبع الوزارة-

  (   )  ……………………:  أخرى-

  المهام اإلرشادية

  (   )   اإلبقاء على المهام الحالية-

  (   )   التخلص من بعض المهام الحالية-

  (   )     إضافة مهام جديدة-

  األنشطة اإلرشادية

  (   )   تقتصر على التنمية الزراعية-

  (   )   تقتصر على التنمية الريفية-

  (   )   تتضمن التنمية الزراعية والريفية-

  الجمهور اإلرشادى

  (   )   اإلبقاء على الجمهور الحالى-

  (   ) االقتصار على نوع واحد من الجمهور -

  (   )   التوسع وضم جمهور جديد-

  ر التمويلمصاد

  (   )   االعتماد على التمويل الحالى-

  (   )     طلب زيادة االعتمادات-

  (   )   البحث عن مصادر جديدة للتمويل-

  المداخل اإلرشادية

  (   )   االقتصار على المدخل الحكومى-

  (   )  تطبيق مدخل أخرى معروفة بمصر-

  (   )   تجريب مداخل إرشادية جديدة-

فرص التجاوب مع 

 صالح االقتصادىاإل

  (   )     توجد فرص عالية-

  (   )     توجد فرص متوسطة-

  (   )     توجد فرص محدودة-

  :أخرى

 )…………… ……(  

-         (   )  

-         (   )  

-         (   )  

  



 -١٤٧-

أى من هـذه اإلدارات العامـة يجـب         . يتكون التنظيم اإلرشادى من عدة إدارات رسمية وغير رسمية         -٣

  ).(أو إلغائها؟ استخدم اإلبقاء عليها أو إدماجها 

  ……تدمج مع إدارة   يجب إلغائها  تبقى كما هى  اإلدارات
  )اذكرها(

إدارات جديدة 
  يجب إنشائها

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  :كيف تصنف العالقة بين التنظيم اإلرشادى وكل من -٤

  الجهـــة  العالقة
  محدودة  متوسطة قوية

  وير العالقةإجراءات تحسين وتط

  . مديريات البحوث الزراعية بالمركز-١
      -  

-  

  -        . أقسام اإلرشاد بالجامعات-٢
-  

  -        . القطاع الخاص الزراعى-٣
-  

  -        . الجمعيات والمنظمات األهلية-٤
-  

  -        : ..................... أخرى-٥
-  

  -        : ..................... أخرى-٦
-  

   



 -١٤٨-

  أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج 
  :أبعاد فعالية العمل اإلرشادى -١

تتعدد أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى ما بين أبعاد لتحقيـق األهـداف والتكيـف التنظيمـى                   

 هى أهـم اإلجـراءات      والكفاءة اإلدارية ، ما هو تقديرك لمستوى هذه األبعاد فى المنظمة اإلرشادية ، وما             

  :التى تراها ضرورية لزيادة الفعالية لهذا التنظيم

   )( مستوى التوفر 
  المقصود به  البعد

  منخفضة  متوسطة  عالية

درجة تزويد المرشدون الزراعيون للزراع بالجديد فـى مجـاالت           -

  .المعلومات الزراعية
      

األهداف 

غيير اتجاهاتهم بما يواكب حركـة      وإكسابهم المهارات الالزمة وت    -  اإلرشادية

  .التنمية الزراعية
      

درجة شمول األنشطة اإلرشادية لكل من اإلنتاج النباتى والحيوانى          -

  .والسمكى واإلدارة المزرعية واألنشطة غير التقليدية
      

الشمول 

ووصول اإلرشاد الزراعى لمختلف فئات الجمهور وهى الزراع ،          -  والتنوع

  . والمرأة الريفيةوالشباب الريفى
      

التكامل مع 

المنظمات 

  األخرى

مستوى عالقة الجهاز اإلرشادى سواء على مـستوى القريـة أو            -

المركز بالهيئات والمنظمات الموجودة بمنطقة عمله والتى يمكـن         

  .أن تسهم فى العمل اإلرشادى أو تسانده

      

  تدبير الموارد
المركز للموارد المالية   درجة تدبير الجهاز اإلرشادى على مستوى        -

  .والمادية والبشرية الالزمة ألدائه لعمله
      

الرضا 

الوظيفى 

  للعاملين

درجة تحقيق المهنة اإلرشادية للتقدير واالعتراف وتوفير الخلفية         -

العلمية والمهارية الالزمة ألداء العمل وتحقيق الـدخل المناسـب          

  .للمرشدين الزراعيين

      

المرونة 

  المهنية

جة تقبل العاملين اإلرشاديين للمتغيرات التى تتم فى األنـشطة          در -

  .التى يؤدونها ووضعها موضع التطبيق
      

االستيعاب 

  التكنولوجى

درجة استيعاب العاملون اإلرشاديون لألجهزة واألفكـار الجديـدة          -

التى تستخدم فى العمل اإلرشـادى وتمكـنهم مـن اسـتخدامها            

  .والترويج لها

      

إدراكية 

مشكالت ال

  المهنية

درجة توقع العاملون اإلرشاديون للمشكالت التى يمكن أن تقابلهم          -

  .فى عملهم واإلجراءات التى تتخذ فى مثل هذه الحاالت
      

  

  

  

  



 -١٤٩-

  

  مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى الزراعى): ج-٢(نموذج 

  لمملكة؟ما هو تقديرك لمستوى وجود الدوافع التالية لإلصالح اإلرشادى الزراعى با -١

  مستوى وجود هذه المبررات والدوافع
  الدوافع والمبررات

  ال توجد  محدود  متوسط  عالى

          .إلخ..  انعكاس المتغيرات العالمية تحرير أسواق خصخصة-١

          . االنتقادات الموجهة لإلرشاد الحكومى يسبب انخفاض كفاءته-٢

          ).نقل المعرفةتآكل قوى ( التقلص التدريبى فى أعداد العاملين -٣

          . حرية المزارع فى اتخاذ القرار المزرعى وظهور حاجات تعلم جديدة-٤

          . محدودية وقصور موارد العمل اإلرشادى الزراعى-٥

          . التطور الهائل فى تكنولوجيا االتصال والمعلومات-٦

          . االتجاه الحكومى للتوجه نحو الالمركزية فى اإلدارة-٧

          .تنوع المشروعات التنموية الممولة واختالف فلسفتها ومنطلقاتها -٨

          . الحاجة للسياسات وطبيعة واضحة للعمل اإلرشادى الزراعى-٩

          . التأكيد على دور القطاع الخاص فى مسيرة التنمية-١٠

          . زيادة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الريفيين-١١

          .قصاء المرأة عن المشاركة فى االنشطة التنموية واإلرشادية إ-١٢

          …………………………………………………………………………:  أخــــرى-١٣

          …………………………………………………………………………:  أخــــرى-١٤

          …………………………………………………………………………:  أخــــرى-١٥

  



 -١٥٠-

وية فى عملية اإلصـالح اإلرشـادى الزراعـى         ما هى أهم المجاالت واإلجراءات التى ترى أن لها أول          -٢

  بالمملكة؟

  مستوى األولوية
  المجاالت واإلجراءات

 ال توجد  محدودة  متوسطة  عالية  عالية جداً

            .تحليل ودراسة المداخل اإلرشادية المطبقة ومدى اتساقها مع نمط اإلنتاج-١

            .تصحيحية الالزمةمراجعة هيكل ودور التنظيم اإلرشادى واتخاذ اإلجراءات ال-٢

            .استطالع رأى الجمهور اإلرشادى فى منهجيات وأساليب العمل اإلرشادى-٣

            .وضع معايير وأدلة معلنة لجودة الخدمة اإلرشادية ورضاء المستفيدين-٤

            .توسيع المهام اإلرشادية من نقل التكنولوجيا لتنمية الموارد البشرية الريفية-٥

            . بين أشكال الخدمة اإلرشادية المجانية واإلرشادية مدفوعة األجرالمزج-٦

االهتمام بالمزارع الصغير بما يوازى حجم الموارد األرضـية والمائيـة           -٧

  .التى يسيطر عليها
          

            .تشجيع دور القطاع الخاص وتدعيم عالقاته وأنشطته مع التنظيم اإلرشادى-٨

            .(APEX- FFS)لعمل اإلرشادى تطوير منهجيات جديدة ل-٩

اقتصار استخدام الخدمات المجانية لنقل الزراع إلى مرحلة االحتياجـات     -١٠

  .المحسة
          

            .دعم مشاركة الزراع فى تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشادية-١١

            . والزراعة العضويةIPMتشجيع ودعم روابط الزراع ونجاحه فى مجال -١٢

            .إلخ ...(VARCOM, EXP. System)تطوير نظم االتصال اإلرشادية -١٣

            .تقييم وإتاحة سياسة إرشادية واضحة ومعلنة للعاملين والجمهور-١٤

            .تدعيم الروابط بين البحث واإلرشاد ومراجعة جوانب القصور-١٥

            ).باب المرأة والش- المنزلى-الزراعى(التوازن بين أنشطة اإلرشاد -١٦

            .زيادة المخصصات المالية لإلرشاد كاستثمار ذو عوائد تنموية عالية-١٧

 - إنتـاج  - مستلزمات -فرص عمل (التأكيد على دعم الفئات المحرومة      -١٨

  ).برامج اجتماعية
          

            ......أخـــــرى-١٩

            ......أخـــــرى-٢٠



 -١٥١-

  شاديينبناء قدرات العاملين اإلر) د-٢(نموذج 

  ………………………………………………………: المديرية التابع لها  …………………………………………………: االسـم

  ………………………:تاريخه  …………………………………: المؤهل  …………………………………………………: القسـم
  ……………………………………: العمر  ………………………………………………: التخصص

 …………………………………………………: البريد اإلليكترونى  …………………………………………: فاكس/ تلفون
  
  ؟%)١٠٠ ىأجمال( طبيعة المهام التي تقوم بها في المركز ىما ه -١

  الوقت%   المهـــام  الوقت%   المهـــام
٦    -١-    

٧    -٢-    

٨    -٣-    

٩    -٤-    

١٠    -٥-    

  
  :)المحطات الرئيسية(ن تذكر تدرجك الوظيفي في العمل الزراعي التنموي أمنذ تخرجك هل يمكن  -٢

  المهمة الرئيسية   كنت تشغلهاالوظيفة التي  السنوات
-      

-      

-      

-      

-      

-      

  
  ؟ما هي اهم الخبرات العملية والميدانية التي قمت بها خالل هذه الفترة -٣

  المخرجات والعوائد الرئيسية على العمل  الفترة الزمنية  نوع الخبرة
١-      

٢-      

٣-      

٤-      

٥      

٦-      

٧-      

٨-      

٩-      

١٠-      



 -١٥٢-

دد من الموضوعات في مجال التنمية واالرشاد حدد الى اي مدى هي مهمة الداء الوظيفـة ثـم                  هذه ع  -٤
  .ىمدى حاجتك الكتسابها مستقبال من خالل ورش العمل والتدريب الداخلي والخارج

  حاجتك الشخصية الكتسابها مستقبال  هميتها الداء المهمة او الدورةأ
  الموضوعـــات

غير   محددة  متوسطة  عالية
  محدودة  متوسطة  قوية  ملحة  همةم

غير 
  مهمة

                    مفاهيم التنمية والتغيير الريفي -١
                    .اء القدراتـبن -
                    .نـــالتمكي -
                    .جودة الحياة الريفية -
                    .التنوع وقبول االخر -
                    .التقمص االخروي والتأكيدية -
                    .النوع االجتماعي -

                     مهارات القيادة واالتصال_٢
                    .المهارات االتصالية االساسية -
                    . األساسيةالمهارات القيادية -
                    .استخدام الوسائط االلكترونية -
                    )TOT(التدريب الفعال  -

                     مهارات ادارة العمل االرشادي-٣
                    .ادراك المشكالت المهنية -
                    .االستيعاب التكنولوجي -
                    .ادارة االيضاحات العملية -
                    .التنسيق مع المنظمات المعنية -
                    .نياكتشاف القادة الريفي -
                    .تخطيط وتقييم البرامج االرشادية -
                    .اعداد ومراجعة التقارير االرشادية -
                    .اعداد ادوات المتابعة والتقييم -
                    .ادارة االجتماعات وورش العمل -
                    .استخدام المعينات السمعية والبصرية -
                    .اتخاذ القرارتوالتفاوض  -
  
  :مستوى االنغماس والرضا الوظيفي -٥

مستوى توفرها لدى   مستـوى توفـرها لـديك
  العناصـــر  العاملين االرشاد بالمركز

  ص  م  ع  ص  م  ع
              .دخل من الوظيفة والحوافز المالية ال-أ
              . الرضا عن المهمة التي اقوم بها وما تحققه بالفعل-ب
              . وجود فرص للترقي  خالل توصيف محدد-ج
              . وجود فرص تدريبية وتعليمية مستقبلية-د

              . وجود تسهيالت مكتبية واتصالية الداء العمل-هـ
              .لفريقي داخل المديرية والمركز شيوع العمل ا-و

  



 -١٥٣-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  أبعاد ومؤشرات كفاءة البرامج اإلرشادية الزراعية  )١-٣(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .كفاءة البرامج اإلرشادية الزراعية): أ-١-٣ (نموذج -

  .رأى المستفيدين من البرامج اإلرشادية الزراعية): ب-١-٣(نموذج  -

  .تبنى المستحدثات خالل البرامج اإلرشادية): ج-٢-٣(نموذج  -



 -١٥٤-

 

  أبعاد ومؤشرات كفاءة البرامج اإلرشادية الزراعية)١-٣(مجال 
  

  :األهداف اإلجرائية

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨جاالت البرامج اإلرشادية الزراعية خالل الفترة دراسة أهم م -١٠
 .التعرف على مراحل وخطوات بناء البرامج اإلرشادية الزراعية وأهم عناصرها -١١
  .تى تعوق تنفيذ البرامج اإلرشاديةدراسة المشكالت الفنية والتمويلية والتنظيمية ال -١٢

  

  :اآلليات واألنشطة

 .امج وأقسام المديريةلقاءات معمقة مع مدير مديرية البر -٩
 .٢٠٠٨والتقرير السنوى ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(تحليل مضمون للخطط السنوة  -١٠
 .تحليل أنشطة مديرية البرامج وأهم مجاالت البرامج اإلرشادية الزراعية -١١
 .استقصاء حول بناء البرامج اإلرشادية وأهم مشكالتها وأساليب تقييمها -١٢

  

  :األبعاد المؤشرات الدالة

 .٢٠٠٨ السنوى للبرامج اإلرشادية مستوى تنفيذ الخطة -٢٣
 . وأهم عناصرها٢٠٠٨مستوى اكتمال التقرير السنوى  -٢٤
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨عداد المستفيدين من مجاالت البرامج اإلرشادية خالل أ -٢٥
 .توجيه موارد البرامج اإلرشادية على المجاالت الزراعية والريفية المختلفة -٢٦
 .البرامج اإلرشاديةمصادر وآليات التعرف على احتياجات المستهدفين ب -٢٧
 .اإللتزام بعناصر خطة البرنامج اإلرشادى على مستوى الوحدات اإلرشادية%  -٢٨
 .المشكالت التنظيمية واإلدارية والفنية التى تواجه تنفيذ البرامج اإلرشادية%  -٢٩
 .تحليل آليات المتابعة والتقييم للبرامج اإلرشادية الزراعية -٣٠
 .لية للوحدات اإلرشاديةعرض نماذج من البرامج اإلرشادية المح -٣١
 .اقتراح نماذج رأى المستفيدين من البرامج اإلرشادية ومستوى تبنى الزراع للتوصيات اإلرشادية -٣٢

  

  :النماذج المستخدمة

  .كفاءة البرامج اإلرشادية الزراعية): أ-١-٣(نموذج  -

 .رأى المستفيدين من البرامج اإلرشادية الزراعية): ب-١-٣(نموذج  -
 .تبنى المستحدثات خالل البرامج اإلرشادية): ج-٢-٣(نموذج  -



 -١٥٥-

  البرامج الزراعية ): أ-١-٣(نموذج 

  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ما هي اهم المجاالت البرامج اإلرشادية الزراعية خالل الفترة  -١

  التقريبية المــوارد علــى هــذه المجــاالت%   عــدد المستهدفيــن
  المجـــاالت

  الوقت والجهد%    رد البشريةالموا%   الموارد المادية%   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨

            بسـتنه

            محاصيل حقلية

            اراضي ومياه

            انتاج حيواني

            زيتـون

            نحل/ وقاية

            صناعات غذائية

            جمعيات اهلية

            مدارس/ تعليم

            : (                   )أخرى

            : (                   )أخرى

            (                   )ى اخر

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠      اجمالـــى

  

  ما هي المصادر واالليات التي يتم بها التعرف على احتياجات المستهدفين بالبرامج االرشادية؟ -٢

 لالجمالى%   اآلليــــات لالجمالى%   المصـــادر

        

        

        

        

        

  %١٠٠  اجمالـــى  %١٠٠  اجمالــــى

  



 -١٥٦-

 -تحديـد احتياجـات     (المراحل والخطوات التي يمر بها بناء وتنفيذ وتقييم البرنامج االرشادي           ما هي    -٣

 مراجعتها  –إعدادها  (الخ؟ وما هي مسؤوليات المستويات المختلفة فى        ... مراجعة الخطة  -وضع الخطة 

  ؟)الخ... متابعتها- اقرارها – مراجعتها –

  )شخاص اال–الجهات (المسؤوليات   الخطـــوات  المراحل

      

      

      

      

  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٥٧-

   وما المعدالت الشائعة الستيفاءها واكتمالها؟ى ما هي عناصر خطة البرنامج االرشاد -٤

  عناصر خطة البرنامج االرشادى  مستوى الشائع بين الوحدات االرشادية% 
  االكتمال  االستيفاء

  
  
  

    

  
  
  

    

  
  
  

    

  
  
  

    

  
  
  

    

  
  
  

    

  
  رض قيام الجهات التالية بها خالل مراحل بناء البرنامج االرشادي وتنفيذه ما هي االدوار المفت_ ٥

الجهــات او   معــدل القيــام بهــا
  المستـويــات

  االداء والمهــام
  ضعيف  متوسط  عالى

المركز الوطني للبحوث 
  واالرشاد

  
  
  

      

مديرية البرامج 
          االرشادية

مديريات اخرى مساندة 
  لمديرية البرامج

        

مستوى المحافظة 
محطات، بحوث، (

  ...)منظمات، اخرى
        

          الوحدات االرشادية



 -١٥٨-

التي تعوق تحقيق بعض البـرامج لمـستوى        ) الخ...الفنية، التمويلية، التنظيمية  (ما هي اهم المشكالت      -٥

  عالي من الجودة؟

مستـوى التغلـب   نـوع المشـكلة
  المشكـالت  علـى المشكلــة

  نادرا  احيانا  دائما  اخرى  ماليـة  تنظيمة  فنيـة

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  
  أى من هذه االبحاث تستخدم في متابعة وتقييم البرامج االرشادية الزراعية التي تشرفون عليها؟ -٦

  آليــة المتابعــة والتقييــم وجد نماذج للتقييمهل ي  هل تستخدم
  ال  نعم  نادرا  أحيانًا  دائما

            اشراف مياني
            زيارات متابعة

            لقاءات شهرية مع المرشدين
            تقارير شهرية
            تقارير دورية

            تقارير نهاية البرنامج
            متابعة مالية

            حصر مشكالت التنفيذ
            قياس االثر على المستفيدين
            استخالص الدروس المستفادة

            : (                    )اخرى
            : (                    )اخرى

  
  



 -١٥٩-

  من هو المسؤول عن تقييم معدالت االنجاز بالبرنامج وما هو اشكال تحديد هذه المعدالت؟ -٧

استخـــدام هــذه %   المســئول  االشكـــال
  االشكــال

  %    دد االنشطة كمي ع (       ) 

  %    كمي عدد المستفيدين  (       ) 

  %   كمي المساحات المخدومة (       ) 

  %   معدالت االستفادة (       ) 

  %   االثر على االنتاجية (       ) 

  %   االثر على الدخل (       ) 

  %   معدالت االداء لالرشاديين (       ) 

  %   مشاركة المستفيدين (       ) % 

  %   معدل انتظام النشاط (       ) 

  %   االلتزام بالبرنامج الزمني (       ) 

  %   ……………………………: اخرى (       ) 

  %   ……………………………: اخرى (       ) 

  



 -١٦٠-

  رأى الزراع المستفيدين من البرامج االرشادية): ب-١-٣(نموذج 

المشاركين فيها  هـل توافـق علـى هـذه         ما هو رأي الزراع المستفيدين من البرامج  االرشادية           -١٣

  )بحسب عدد كل فئة/ لقاء جماعى (العبارات؟ 

  العبـــــارات  عـــدد الـــزراع
  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق تماما

        .يتم اختيار موضوعات البرامج من المشكالت المهمة لنا .١

        .يتم اختيار مجموعة متجانسة ومهتمة  من المزارعين .٢

        .لموضوعات الزراعية على برامج الصناعات الغذائيةتتصل ا .٣

        .صعوبة المواصالت وبعد اماكن النشاط تعوق حضوري .٤

        .يمكني الحصول على المعلومات عن طريق مصادر اخرى غير البرنامج .٥

        .احيانا ال تكون خبرة المرشد كافية لالجابة عن استفساراتنا .٦

        .رات واآلفاتاهم شيء هي برامج المكافحة للحش .٧

        .ال يتم توفير مستلزمات االنتاج وكافة احتياجات البرنامج .٨

        .انا غير منتظم في الحضور في االنشطة النشغالي الدائم .٩

        .هناك ندوات وانشطة تتم احيانا دون عالقة لها بالبرنامج .١٠

        .معظم الزراع يحرصون على حضور انشطة البرنامج واالستفادة منها .١١

        .فصل موضوعات االنتاج الحيواني عن باقي الموضوعاتاو .١٢

        .يتم اختيار وتكرار نفس الزراع في كل البرامج االرشادية .١٣

        .احيانا كثيرة ال يتم االلتزام بالتوقيتات او البرنامج الزمني .١٤

        .يتم عادة نقل الخبرة التي تعلمناها لزراع اخرين او للجيران في المنطقة .١٥

        .البيان العملي بانفسنا وهذا يسهل التعلمتشارك في  .١٦

        .ايام الحقل ال يحضرها إال عدد محدد من الزراع .١٧

        .هناك فرق في كمية االنتاج ونوعيته عن باقي غير المشاركين في البرنامج .١٨

        .احضر فقط مجاملة للمرشد أو الباحث وليس لالستفادة .١٩

        .ت الصناعات الغذائيةتستفيد زوجاتنا وبناتنا كثيرا من موضوعا .٢٠



 -١٦١-

  تبنى المستحدثات الزراعية): ب-١-٣(نموذج 

ما هي اهم الخصائص المميزة لهذه البـرامج        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(هناك عدد من االفكار المستحدثة التي هي موضوع للبرامج الزراعية االرشادية خالل خطتي               -١
  :من حيث

  إقبال فئات زراع الحيازة
  بال على االنشطةمستوى االق

مستوى توفر االمكانت   االشراف على البرنامج وتنفيذة  )ع ، م،  ص(
  موضـوع البرامـج  المادية والمالية

بيان  يوم حقل  ندوات  الكبيرة  المتوسطة  الصغيرة
  عملي

مرشد 
  فقط

مرشد  
  وباحث

باحث 
  المركز

باحث 
  محطة

  ص  م  ع

معدالت 
% التبني 
  االنجاز

                              الحزمة المتكاملة النتاج التين

                              زراعة النباتات الطبية

                              العناية باشجار التفاح

                              خدمة شجيرات العنب

                              التدريب على التطعيم والتقليم

الزراعة العضوية الشجار 

  الحمضيات

                            

                              زراعة البرسيم

                              زراعة حبة البركة

                              مكافحة حشرة البسيال وخنفساء القلف

                              مكافحة البياض الدقيق في العنب

                              مكافحة حشرة التين الشمعية

                              مكافحة ذبابة الفاكهة

                              مكافحة دود الزرع

                              مكافحة آفات اللوزيات



 -١٦٢-

  

  مستوى االقبال على االنشطة  إقبال فئات زراع الحيازة
مستوى توفر االمكانت   االشراف على البرنامج وتنفيذة  )ع ، م،  ص(

  ـوع البرامـجموض  المادية والمالية
بيان  يوم حقل  ندوات  الكبيرة  المتوسطة  الصغيرة

  عملي
مرشد 
  فقط

مرشد  
  وباحث

باحث 
  المركز

باحث 
  ص  م  ع  طةمح

معدالت 
% التبني 
  االنجاز

                              استخدام االسمدة االحادية في المحميات

                              االستخدام االمثل للمياه ومنع تلوثها

                              الحزم المتكاملة النتاج الزيتون

                              ادارة قطيع االغنام

                              كلفة العلف لمربي الحيوانات

                              غنامالوقاية من امراض اال

                              تربية الحيوانات الداجنة

                              استخدام السيالج في تغذية االغنام

                              ادارة قطيع االغنام

                              كلفة العلف لمربي الحيوانات

                              الوقاية من امراض االغنام

                              تربية الحيوانات الداجنة

                              استخدام السيالج في تغذية االغنام

                              العناية بالحديقة المنزلية

                              التصنيع الغذائي المنزلي

تفعيل دور المدارس في نشر الوعي 
  الزراعي

                            

                              تحسين دخل المرأة الريفية



 -١٦٣-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  نهائى لمهمةملحق التقرير ال

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

 أبعاد ومؤشرات كفاءة أنشطة المعلومات واإلدارة المزرعية  )٢-٣(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .هيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة التحرر): أ-٢(نموذج  -
  .عاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعىأب): ب-٢(نموذج  -

  .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  -

  .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  -



 -١٦٤-

 

  أبعاد ومؤشرات كفاءة أنشطة المعلومات واإلدارة المزرعية)٢-٣(مجال 
  

  :األهداف اإلجرائية

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة رة المزرعية أنشطة المعلومات واإلدادراسة أهم مجاالت  -١٤
  .أنشطة المعلومات الزراعيةدراسة المشكالت الفنية والتمويلية والتنظيمية التى تعوق تنفيذ  -١٥

  

  :اآلليات واألنشطة

 .المعلومات واإلدارة المزرعيةلقاءات معمقة مع مدير مديرية  -١٣
 .٢٠٠٨والتقرير السنوى ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(تحليل مضمون للخطط السنوة  -١٤
 .المعلومات واإلدارة المزرعيةتحليل أنشطة مديرية  -١٥

  

  :األبعاد المؤشرات الدالة

 .٢٠٠٨مستوى تنفيذ الخطة السنوى للبرامج اإلرشادية  -٣٣
 . وأهم عناصرها٢٠٠٨مستوى اكتمال التقرير السنوى  -٣٤
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل المعلومات واإلدارة المزرعيةمجاالت فى عداد المستفيدين أ -٣٥
 . على المجاالت الزراعية والريفية المختلفةعلومات واإلدارة المزرعيةالمتوجيه موارد  -٣٦
 .فى مجال المعلومات واإلدارة المزرعيةمصادر وآليات التعرف على احتياجات المستهدفين  -٣٧
 .أنشطة المعلومات واإلدارة المزرعيةالمشكالت التنظيمية واإلدارية والفنية التى تواجه تنفيذ %  -٣٨
 .نشطة المعلومات واإلدارة المزرعيةعة والتقييم ألتحليل آليات المتاب -٣٩

  

  :النماذج المستخدمة

  .هيكل ودور اإلرشاد فى مرحلة التحرر): أ-٢(نموذج  -
 .أبعاد فعالية العمل اإلرشادى الزراعى): ب-٢(نموذج  -
 .مبررات ودوافع اإلصالح اإلرشادى): ج-٢(نموذج  -
 .بناء قدرات العاملين اإلرشاديين): د-٢(نموذج  -

 



 -١٦٥-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  كفـاءة التدريـب الزراعـى واإلرشـادى  )٣-٣(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .الطاقة التدريبية الزراعية واإلرشادية): أ-٣-٣(ذج نمو -

  .االحتياجات التدريبية المعرفية والمهارية للمرشدين): ب-٣-٣(نموذج  -

  



 -١٦٦-

 

  كفـاءة التدريـب الزراعـى واإلرشـادى)٣-٣(مجال 
  

  :األهداف اإلجرائية

 .بالمملكةبنيان وإمكانات الطاقة التدريبية الزراعية واإلرشادية التعرف على  -١٦
 .لعملية التدريبية الزراعية واإلرشاديةا تقييم المستوى السائد لكفاءة مكونات وعناصر  -١٧

  
  
  

  :اآلليات واألنشطة

  .إستيفاء نموذج الطاقة التدريبية لمراكز التدريب الزراعى واإلرشادى بالمملكة -١٦

 .ورش عمل مصغرة لدراسة االحتياجات التدريبية المعرفية والمهارية للعاملين اإلرشاديين -١٧
 التدريبية مع مديرى ومسئولى مراكـز التـدريب         إستيفاء نموذج كفاءة مكونات وعناصر العملية      -١٨

 .الزراعى واإلرشادى
  

  :األبعاد المؤشرات الدالة

  .توزيع مراكز التدريب الزراعية واإلرشادية وفق العدد والموقع وتاريخ اإلنشاء -٤٠

 .توزيع مراكز التدريب الزراعية واإلرشادية وفق التبعية اإلدارية ومجال الخدمة الرئيسية -٤١
 . اإلمكانات البشرية للمراكز التدريبية الزراعية واإلرشاديةتحديد مستوى -٤٢
 .مستوى توفر اإلمكانات المادية والتسهيالت التدريبية والتجهيزات بالمراكز -٤٣
  .ونوع مجاالت الخدمات واألنشطة التدريبية الزراعية واإلرشادية%  -٤٤

  .بيةنوع مستوى أدوار ومهام المراكز التدريبية خالل مراحل العملية التدري -٤٥

  .تصنيف الجهات المستفيدة بالتدريب وفق مستوى العالقات التنسيقية معها -٤٦

 .مستوى ونوع الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المراكز التدريبية -٤٧
 .عدد ونوع المعوقات التى تواجه المراكز التدريبية وتحد من فعاليتها -٤٨
 .مقترحات مديرى المراكز لتطوير األداء التدريبى بالمراكز -٤٩
 .وى توفر عناصر العملية التدريبية على المستوى الوطنى العاممست -٥٠
 .مستوى توفر عناصر العملية التدريبية على مستوى المراكز المختارة -٥١

  

  :المستخدمةالنماذج 

  .الطاقة التدريبية الزراعية واإلرشادية): أ-٣(ذج نمو -



 -١٦٧-

 اإلرشاديةالطاقة التدريبية الزراعية و): أ-٣-٣(نموذج 
الزراعية واإلرشادية فى المملكة، وما هى أهـم  المسئولة عن تدريب الكوادر     أو الجهات    ما هى الجهة   -١

 أهدافها؟

  األهـداف  التبعية اإلدارية  الجهـة

      

      

      

      

      

      

 

  :البيانات األساسية للمراكز التدريبية -٢
إسم المركز 
  التدريبى

تاريخ   الموقع  المحافظة
  اإلنشاء

التبعية اإلدارية 
  كزللمر

  مجاالت الخدمة األساسية

          •   
•   
•   

  

  :أهداف المركز -٣
٢  .............................................-١-.............................................  

٤  .............................................-٣-.............................................  

  
 :بشريةاإلمكانات ال -٤

عمالة   فنيون  مديرون  رؤساء األقسام  مساعدو المدير  المدير  المهمة
  عادية

  أخرى

                التخصــص

                المؤهـــل

                كفاية اإلعداد

                كفاية التخصصات

  
  
  
  



 -١٦٨-

  :اإلمكانات المادية لمركز التدريب -٥
السعة   العدد  اإلمكانات  تحالة اإلمكانا  مستوى الكفاية

  التعمل  متوسطة جيدة وتعمل غير كافية  كافية لحد ما  كافية تماما  اإلجمالية
                  قاعات رئيسية
                  قاعات فرعية

                  اتــعرب
                  تصويرماكينات 

                  ماكينات طباعة
                  ةــمكتب
                  ملــمع

                  ورش أو مزارع تجريب
                  )غرفة(أماكن إقامة

                  )مطعم(أماكن إعاشة 
                  قاعات ترفيه
                  تليفون وفاكس

                  قاعة كمبيوتر ونت
                  وـا شـدات

                  عرض شرائح
                  عرض سينما
                  كاميرا فيديو

                  وــفيدي
                  سبورات إلكترونية
                  أجهزة صوتية

                  ..…………....................: أخرى
                  ..…………....................: أخرى
  

محاصيل، إنتاج حيوانى، أمراض، نبـات،      (أهم مجاالت التدريب بالمركز خالل الثالث سنوات األخيرة          -٦
  ).إلخ... ميكنة، أراضى، رى وصرف، بساتين، إرشاد، اقتصاد

االجمالى %   المجال
  النشاط

فى أعداد الدورات 
  سنوات األخيرة) ٣(

متوسط عدد المتدربين 
  بالدورة الواحدة

الفئات المستهدفة 
  بالتدريب

١-          

٢-          

٣-          

٤-          

٥-          

٦-          

٧-          

٨-          

  
 



 -١٦٩-

  ما هو دورالمراكز فى مراحل العملية التدريبية المختلفة؟ -٧
  األدوار والعمليات  مستوى فاعلية دور المركز التدريبى

  ال يوجد دور  محدود  متوسط  قوى وفعال
          . تحديد االحتياجات التدريبيــة-١

          . تحديد أهداف البرامج التدريبية-٢

          . إعداد المحتويات التدريبيــة-٣

          . اختيار المدربيــن-٤

          . إعداد دليل المدرب-٥

          . إعداد نظام التسجيل التدريبى وتنفيذه-٦

          .ر مستلزمات التدريـب توفي-٧

          . تنظيم اإلقامة واإلعاشــة-٨

          ).بعدى/ قبلى( تقييم التدريب -٩

          .نتائج التقييموفق  إدخال التعديالت -١٠

          . المتابعة بعد التدريبية-١١

          …………………………………………:  أخــرى-١٢

          …………………………………………:  أخــرى-١٣

          …………………………………………: أخــرى -١٤

  

  ما هى الجهات المستفيدة من خدمات المركز وما مستوى العالقات التنسيقية مع هذه الجهات؟ -٨
  طبيعة العالقة  ةـــالجه  مستوى العالقات التنسيقية

  محدودة  متوسطة  جيدة
١-          

٢-          

٣-          

٤-          

٥-          

٦-          

٧-          

٨-          

  

  

  



 -١٧٠-

  :قبلية لتنمية وتطوير إمكانات المركز التدريبى فى المجاالت التاليةهل هناك خطط مست -٩

  رـــوع التطويـــن  مجاالت التطوير
الفترة الزمنية 

النتهاء 
  التطوير

التكلفة التقريبية 
  للتطوير

 )DJألف دينار (

  اإلمكانات البشرية

•   

•   

•   

    

  المبنى والتجهيزات

•   

•   

•   

    

  قاعات التدريب

•   

•   

•   

    

مستلزمات التدريب 
  والتسهيالت واألجهزة

•   

•   

•   

    

نظم المعلومات 
  واالتصال

•   

•   

•   

    

تحسينات إدارية 
  وتنظيمية

•   

•   

•   

    

  أخـــرى

•   

•   

•   

    

  



 -١٧١-

ما هى أهم المعوقات والتحديات التى تواجه المركز وتحد من دوره كمركز تدريبى فعال مع ترتيـب                  -١٠
  ).وهكذا ..... ٢ المعوق األكثر خطورة ثم ١(هذه المعوقات تصاعدياً 

  مستوى التحدى
  وقـات والتحديـاتالمع

  محدود  متوسط الخطورة  كبير وخطير

رتب المعوقات وفق 
  أثرها على الكفاءة

  )الخ ... ٣، ٢، ١(
١-          

٢-          

٣-          

٤-          

٥-          

٦-          

  

  ما هى أهم ما يتميز به المركز التدريبى عن باقى المراكز التدريبية بالمملكة؟ -١١
١- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٢- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٣- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٤- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٥- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٦- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٧- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  ما هى مقترحات تطوير األداء بالمركز التدريبى فى ضوء خبرتكم والدروس المستفادة؟ -١٢
١- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٢- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٣- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٤- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٥- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٦- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٧- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

٨- ……………………………………………………………………………………………………………………………………  



 -١٧٢-

فى ضوء خبرتكم فى مجال التدريب الزراعى واإلرشادى ما هو تقديركم لمستوى تـوفر مكونـات                 -١٣
وعناصر العملية التدريبية على المستوى العام بمراكز التدريب الزراعية واإلرشـادية بالمملكـة ثـم               

  .مستوى المركز التابع لكم
  مستوى توفر عناصر العملية التدريبية

على المستوى العام لمراكز 
  التدريب فى المملكة

على مستوى المركز 
  التابع لكم

المكون 
  عناصر العملية التدريبية  التدريبى

  محدد متوسط عالى  محدد  متوسط  عالى

  المدرب

  . مدى اإللمام بمبادئ التعلــــم-

  . توافر التخصص والمؤهل المناسب-

  . المظهر العام والشخصى المالئـم-

  . توفر خبرة أدائية وتنوع طرق العرض-

            

  المتدرب

  . التعرف على احتياجاته التدريبية فى المجــال-

  . توفر االلتزام والسلوك العام المنضبـــــط-

  . تتوفر االستجابات اإليجابية واالنغماس فى التدريب-

  .هية مالئمــــة يتم توفير حوافز مادية وترفي-

            

المحتوى 

  التدريبى

  . تميز المحتويات بالبساطة والوضوح وتكامل المستـوى-
  . توافق المحتويات مع المستويات التعليمية والثقافية للمتدربين-

 . توافق المحتويات مع طرق العرض والمساعدات التدريبية-
            

المدة 

  الزمنية

  .لمحتوى تناسب المدة مع نوع وموضوع ا-

  . تناسب المدة مع حجم وموضوع المحتوى-

  . استجابة المدة لمراعاة الفروق الفردية للمتدربين-

            

مكان 

  التدريب

  . المكان متسع للحضور ومجموعات العمـــل-

  ).إضاءة تهوية( تتوفر بالمكان الشروط الصحية -

  . المكان مجهز لراحة المتدربين وتحركاتهــم-

  . بالمساعدات التدريبية المالئمـة المكان مجهز-

            

المساعدات 

  التدريبية

  . المساعدات حديثة وصالحة وتستخدم-

  . خبرة المدربين بالتشغيل عاليـــة-

  . المساعدات تالئم الموضوع والمحتوى-

  . المساعدات متنوعة لتغطية تنوع الموضوعات-

            

التسهيالت 

  التدريبية

  .واإلقامـــة مستوى مالئم لإلعاشة -

  . مستوى مالئم للمكافآت والمصروفات-

  . تشغيل وصيانة المساعــــــدات-

  . يتم توفر زيارات ميدانية عملية وإشرافية-

            

              - ………:أخرى

              - ………:أخرى

  

 



 -١٧٣-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  شميةدراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الها

  

  

  كفاء أنشطة التوعية واإلعالم الزراعى  )٤-٣(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلرشادية الزراعية): أ-٤-٣(ذج نمو -

  .أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلعالمية اإلرشادية): ب-٤-٣(ذج نمو -

  .خصائص الحمالت اإلرشادية الزراعية القومية: )جـ-٤-٣(ذج نمو -

  .جودة الحمالت اإلرشادية الزراعية القومية): د-٤-٣(ذج نمو -

  



 -١٧٤-

 
 كفاء أنشطة التوعية واإلعالم الزراعى )٤-٣(مجال 

 
  :األهداف اإلجرائية

  . التعرف على معدالت استخدام الطرق اإلرشادية خالل األنشطة اإلرشادية الزراعية-١

 .بالمملكة) TVراديو (اسة معدالت استخدام وسائل اإلعالم الزراعى  در-٢
 . دراسة مدى معدالت استخدام الوسائط اإللكترونية وشبكات االتصال التنموى بالمملكة-٣
 . التعرف على أهم خصائص أنشطة الحمالت اإلرشادية القومية-٤

  

  :اآلليات واألنشطة

  .تنموى بالمملكة لقاءات مع قيادات العمل اإلرشادى ال-١

  . استقصاء عن الطرق اإلرشادية الزراعية المستخدمة بالمملكة-٢

 . استقصاء عن معدالت استخدام وسائط اإلعالم الزراعى وشبكات االتصال التنموى-٣
 . استيفاء استقصاء خاص باإلعداد والتنفيذ والتقييم للحمالت اإلرشادية القومية-٣

  

  :األبعاد والمؤشرات الدالة
  . معدالت استخدام الطرق اإلرشادية الفردية فى أنشطة العمل اإلرشادى-١
  . معدالت استخدام الطرق اإلرشادية الجماعية فى أنشطة العمل اإلرشادى-٢
  . معدالت استخدام الطرق اإلرشادية الجماهيرية فى أنشطة العمل اإلرشادى-٣
  .رشادى معدالت استخدام البرامج اإلذاعية فى أنشطة العمل اإل-٤
  . معدالت استخدام البرامج التليفزيونية فى أنشطة العمل اإلرشادى-٥
  . معدالت استخدام الوسائط االلكترونية المعلوماتية فى أنشطة العمل اإلرشادى-٦
  . معدالت استخدام نوادى االستمتاع فى أنشطة العمل اإلرشادى-٧
  .رشادى معدالت استخدام نوادى المشاهدة فى أنشطة العمل اإل-٨
  . وجود دراسات تقييمية ألثر الطرق اإلرشادية على المستفيدين-٩
  . مدى وجود أى أنشطة إرشادية تتصل بمشكالت اإلرشاد البيئى الريفى-١٠
  . مستوى ونوع المشكالت التى تواجه الحمالت أثناء مراحلها المختلفة-١١
  . مستوى توفر إجراءات التخطيط للحمالت اإلرشادية القومية-١٢
  . مستوى توفر إجراءات التنفيذ للحمالت اإلرشادية القومية-١٣
  . مستوى توفر إجراءات التقييم للحمالت اإلرشادية القومية-١٤
  . مدى استخدام مؤشرات جودة المتابعة للحمالت اإلرشادية القومية-١٥
  

  :النماذج المتسخدمة

 .لزراعيةأنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلرشادية ا): أ-٤-٣(نموذج  -
 .أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلعالمية اإلرشادية): جـ-٤-٣(نموذج  -
 .خصائص الحمالت اإلرشادية القومية): جـ-٤-٣(نموذج  -
  .جودة الحمالت اإلرشادية القومية): د-٤-٣(ذج نمو -



 -١٧٥-

  أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلرشادية الزراعية): أ-٤-٣(نموذج 

إلرشادية التى يمكن استخدامها فى العمل اإلرشادى الزراعى؟ هل يمكن أن تحدد أى من هذه الطرق يتم استخدامها؟ وخالل أى أنشطة                     هناك عديد من الطرق ا     -١

  إرشادية؟

  الطرق  المجموعة  معدالت االستخدام
  نادراً  أحياناً  دائماً

رتب حسب إيجابية   األغراض واألنشطة التى تستخدم فيها
 النتائج لكل مجموعة

            .ةـــالزيارات المنزلي-١
            .ةــالزيارات المزرعي-٢
            .ةـــالزيارات المكتبي-٣
            .ةــالخطابات الشخصي-٤

  :الطرق الفردية

            .ةــاالتصاالت التليفوني-٥
            .ةـاالجتماعات اإلرشادي-١
            .جـاإلنتاج العملى بالنتائ-٢
            .نتاج العملى بالطريقةاإل-٣
            .ةـــالحقول اإلرشادي-٣
            .اعــــنوادى االستم-٤

  :الطرق الجماعية

            .دةــــنوادى المشاه-٥
            .النشرات اإلرشاديــة-١
            .المقاالت الصحفيــة-٢
            .الملصقــــــات-٣

  :الطرق الجماهيرية

            .المعــــــارض-٤
            .Expert Systemالنظم الخبيرة -١
  :يةالوسائط االتصال            .VARCONفاركـــون -٢
            .RADCONرادكـــون -٣

  
  
  



 -١٧٦-

  أنواع ومعدالت استخدام الطرق اإلعالمية اإلرشادية): ب-٤-٣(نموذج 

  ما هى أهم البرامج اإلذاعية التى تتناول األنشطة اإلرشادية الزراعية وأنشطة التنمية الريفية؟ -١

  مج اإلذاعيةالبرا  معدالت البث
 شهرى اسبوعى  يومى

رتب وفق معدالت   القضايا والموضوعات الرئيسية  التوقيت
  المشاهدة

              
              
              
              
              
              
              
              

  
  
  ة الريفية؟ما هى أهم البرامج التليفزيونية التى تتناول األنشطة اإلرشادية الزراعية وأنشطة التنمي -٢

  البرامج التليفزيونية  معدالت البث
 شهرى اسبوعى  يومى

رتب وفق معدالت   القضايا والموضوعات الرئيسية  التوقيت
  المشاهدة

              
              
              
              
              
              
              
              



 -١٧٧-

  االت التالية؟هل توجد برامج أو أنشطة تغطى مشكالت اإلرشاد البيئى الريفى فى المج -٣

  اذكر اثنين من األنشطة اإلرشادية  أهم المشكالت  المجـــال

  البيئة المنزلية
-تغذبة-سكن(

  )الخ...صحة

•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   

  البيئة الزراعية
-مزروعات-حيوانات(

  )الخ...تربة

•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   

البيئة العمرانية 
  الريفية

 )الخ...الخدمات-المياه(

•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   

  البيئة االجتماعية
-رمعايي-قيم(

  )الخ...مشكالت

•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   

  
هل توجد دراسات تتناول أثر الطرق اإلرشادية واإلعالمية على المستهدفين اذكر بعـض مـن هـذه                  -٤

  نعم؟)    (ال   )     (الدراسات والبحوث وهل يمكن إتاحتها 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………    -أ  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -ب  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -ج  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -د  

 الخاص بأثر الطرق اإلرشـادية واإلعالميـة علـى          Feedbackهل توجد أى جهود أو تقييم لمتابعة         -٥

  ).اذكر أمثلة(المستهدفين وماهى هذه الجهود واألنشطة 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………    -أ  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -ب  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -ج  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  -د  

  …………………………………………………………………………………………………………………………  -هـ  

  



 -١٧٨-

 خصائص الحمالت اإلرشادية الزراعية القومية): جـ-٤-٣(نموذج 
   خالل الثالث سنوات األخيرة؟الحمالت اإلرشادية الزراعية القوميةما هى أنواع ومجاالت وتوزيع  

اجمالى أعداد   :التوزيع حسب المجال
عدد الحمالت   ةـــالمحافظ  المستفيدين

  القومية
    (....)مجال  (....)مجال  (....)مجال  (....)مجال  ..)(..مجال  (....)مجال

١-                  

٢-                  

٣-                  

٤-                  

٥-                  

٦-                  

٧-                  

٨-                  

٩-                  

١٠-                  

  

  ما هى أهم األهداف المعلنة للحمالت اإلرشادية القومية بالمملكة؟ 
  :األهداف العامة-أ

  ٢   ......................................…………………………. -١- .…………………….....................................…….  

  ٤   ......................................…………………………. -٣- .……………………....................................……..  

  ٦   ......................................…………………………. -٥- .……………………....................................……..  

  ):مجالين: (األهداف الخاصة-ب

  …………………………………………………): ١(مجال 

  ٢   ......................................…………………………. -١- .…………………….....................................…….  

  ٤   ......................................…………………………. -٣- .……………………....................................……..  

  ٦   ......................................…………………………. -٥- .……………………....................................……..  

  …………………………………………………): ٢(مجال 

  ٢   ......................................…………………………. -١- .…………………….....................................…….  

  ٤   ......................................…………………………. -٣- .……………………....................................……..  

  ٦   ......................................…………………………. -٥- .……………………....................................……..  



 -١٧٩-

  ما هى أهمية الطريقة التى يتم استخدامها خالل الحمالت اإلرشادية؟ 
مستوى تحقيق كل طريقة 

  %  أهم الطرق المستخدمة  مجال الحمالت  ألهداف الحملة
  ضعيف  متوسط  عالى

)………………………………(  

  

١- .........................………………………………………..  

٢- .........................………………………………………..  

٣- .........................………………………………………..  

٤- .........................………………………………………..  

        

)………………………………(  

  

١- .........................………………………………………..  

٢- .........................………………………………………..  

٣- .........................………………………………………..  

٤- .........................………………………………………..  

        

)………………………………(  

  

١- .........................………………………………………..  

٢- .........................………………………………………..  

٣- .........................………………………………………..  

٤- .........................………………………………………..  

        

)………………………………(  

  

١- .........................………………………………………..  

٢- .........................………………………………………..  

٣- .........................………………………………………..  

٤- .........................………………………………………..  

        

  



 -١٨٠-

  ): حمالت رئيسية٣تخير ( بالمملكة الحمالت اإلرشادية الزراعية القوميةهيكل التنظيمى ألهم وجود ال 
  مستوى الحملة  اسم الحملة

  ):ج(الحملة   ):ب(الحملة   ):أ(الحملة 

  المستوى القومى
  )١م(

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

  مستوى المحافظة
  )١م(

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

…………………………………  

  )١م(

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

…………………………………  

  )١م(

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  



 -١٨١-

  ما هو دور كل من الجهات والهيئات التالية فى الحمالت القومية اإلرشادية؟ 

مستوى   األدوار  الجهة
 استيفاء األدوار

 اللجنة -أ
  االستشارية

•   

•   

•   

•   

)……………%(  

 دور الفريق -ب
  ثىالبح

•   

•   

•   

•   

)……………%(  

 الجهاز -جـ
  االرشادى المحلى

•   

•   

•   

•   

)……………%(  

   أدوار أخرى-د

•   

•   

•   

•   

)……………%(  

  

  

  

  

  



 -١٨٢-

  :الحمالت اإلرشادية الزراعية القوميةمدى وجود المشكالت التالية خالل مراحل  
  المشـــكالت  المشكالتمجال   مستوى تواجد المشكالت

 ال توجد  محدودة  متوسطة  عالية

          .عدم وجود وحدة تنظيمية ثابتة للحمالت اإلرشادية فى الجهاز اإلرشادى-١
          .نقص عدد األخصائيين اإلرشاديين-٢
          .نقص الحوافز المالية للمشاركين فى الحملة-٣
          .نقص االعتمادات المالية المخصصة للحمالت اإلرشادية-٤
          .ت لدى لجهاز اإلرشادىنقص وسائل المواصال-٥
          .غياب االنسجام بين الباحثين واإلرشاديين المشاركين فى الحملة-٦
          .المركزية الشديدة فى إدارة الحمالت-٧

مشكالت خاصة 
  الجهاز اإلرشادىب

          .نقص أعداد الباحثين بالفرق العلمية-٨
          .كل متوازىصعوبة استخدام عدد كافى من الطرق اإلرشادية بش-١
          .نقص أعداد الملصقات اإلرشادية المتعلقة بالحملة-٢
          .عمل دعاية غير كافية للحملة اإلرشادية-٣
          .وصول النشرات الفنية بعد الميعاد المناسب-٤
          .عدم كفاية أعداد الحقول اإلرشادية-٥
          .قلة عدد زيارات الباحثين الميدانية-٦
          .ر زيارة المسئولين على كبار الزراعقص-٧

مشكالت خاصة 
  بالطرق اإلرشادية

          .نقص معرفة المرشدين بكيفية استخدام الطرق والمعينات-٨
          .عدم توفر األسمدة فى الوقات المناسب-١
          .ارتفاع أسعار التقاوى الموصى بزراعتها-٢
          .نقص القروض المقدمة للزراع-٣
          .عدم توفر اآلالت والمعدات الالزمة للتنفيذ-٤
          .عدم توفر المبيدات الالزمة للمكافحة فى الوقت المناسب-٥

مشكالت خاصة 
 بمستلزمات اإلنتاج

          .عدم توفر عبوات من التقاوى المنتقاة تناسب صغار الزراع-٦
          .تمسك الزراع باألفكار القديمة-١
          .ى أنشطة الحمالتإحجام الزراع عن المشاركة ف-٢
          .نقص القدرة المالية للزراع-٣
          .انتشار األمية بين الزراع-٤
          .االتجاهات غير اإليجابية نحو اإلرشاد الزراعى-٥

مشكالت خاصة 
  بالزراع

          .انخفاض ثقة الزراع بالعاملين باإلرشاد الزراعى-٦
          .شاد الزراعى واألجهزة البحثيةضعف الصلة بين اإلر-١
          .ضعف التنسيق بين اإلرشاد الزراعى وأجهزة الخدمات المحلية-٢
          .سوء فهم القائمين على األجهزة الخدمية الريفية لدور اإلرشاد الزراعى-٣
          .عدم معرفة القائمين على األجهزة الخدمية والمحلية بدورهم فى الحملة-٤

مشكالت خاصة 
بالجهات والهيئات 

  المشاركة
          .يام التعاونيات وبنوك القرى بدور فى توفير مستلزمات اإلنتاجعدم ق-٥
          .عدم كفاية توصيات الحملة لتحقيق األهداف المحددة لها-١
          .عدم فاعلية بعض التوصيات-٢
          .خرآثبات توصيات الحملة عام بعد -٣
          .لموصى بهاقلة العائد من تطبيق التوصيات ا-٤
          .عدم مقابلة التوصيات الموصى بها لمشكالت الزراع-٥
          .عدم وصول توصيات الحملة فى الوقت المناسب للزراع-٦
          .صعوبة تنفيذ توصيات الحملة-٧

مشكالت خاصة 
  بتوصيات الحملة

          .نقص التوصيات المتعلقة بما بعد حصاد المحصول-٨

  مشكالت أخرى
-  
-  
-  

        



 -١٨٣-

  ير اإلجراءات التالية خالل الحمالت القومية بالمملكة؟إلى أى مدى يتم توف 
    المرحلة  مستوى تواجد المشكالت

  ال توجد  محدودة  متوسطة  عالية

          .جمع البيانات والمعلومات عن منطقة تنفيذ الحملة اإلرشادية الزراعية-١
          .فينالتعرف على المستوى التعليمى والثقافى للزراع المستهد-٢
          .التعرف على نوع التربة ودرجة خصوبتها وطرق الرى والمناوبات-٣
          .فى الحملةالمساهمة معرفة الجهات البحثية بالمنطقة وإمكانيات -٤
          .التعرف على المؤسسات الخدمية بالمنطقة وعدد ونوعية العاملين بها-٥
          . على تحليل البياناتين بناءتحديد مشكالت واحتياجات الزراع المستهدف-٦
          .تحديد أهداف الحمالت على أساس مشكالت واحتياجات الزراع-٧
          .تحديد نوع وكمية التغيير السلوكى المطلوب إحداثه فى الزراع-٨
          .تحديد األنشطة التعليمية التى تتضمنها الحملة-٩
          .تحديد مواعيد تنفيذ كل نشاط تعليمى-١٠
          .تحديد الطرق المختارة لحمل رسالة الحملة وأسلوب استخدامها-١١
          .التوزيع الزمنى الستخدام الطرق اإلرشادية على مدار الحملة-١٢
          .تحديد الشعار المميز للحملة-١٣
          .تحديد كيفية النتائج لمعرفة مدى تحقيق الحملة ألهدافها-١٤

  التخطيط للحملة

          .المالية الالزمة وكيفية تدبيرهاتحديد االعتمادات -١٥
          .عمل الدعاية المسبقة للحملة اإلرشادية-١
          .تدريب األخصائيين على توصيات الحملة من جانب الباحثين-٢
          .تدريب المرشدين الزراعيين المحليين من جانب األخصائيين-٣
          .ة عن أهداف الحملةعقد مؤتمرات وندوات إرشادية وإعالمي-٤
          .استخدام الطرق اإلرشادية المختارة بأسلوب مكثف ومتوازى-٥
          .استخدام الطرق اإلرشادية الجماهيرية فى المراحل األولى للحملة-٦
          .استخدام الطرق اإلرشادية الجماعية والشخصية فى المراحل الالحقة-٧
          .علومات واإلعالم لتوجيه الزراعإنشاء مراكز لالستفسارات والم-٨
          .المرور األسبوعى من جانب الفريق العلمى على مواقع التنفيذ-٩
          .تنظيم رحالت إرشادية لمحطات البحوث للقادة والزراع المتميزين-١٠
          .إقامة التجارب التأكيدية من خالل الحملة اإلرشادية-١١
          ).حقول وتجميعات إرشادية( بالممارسة تنفيذ اإليضاحات العملية-١٢
          .إقامة يوم حقل بكل حقل إرشادى لبيان وإيضاح توصيات الحملة-١٣
          .عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومواجهة أى عقبات تطرأ أثناء التنفيذ-١٤
          .لتحديد المشكالت والمعوقاتحصاد العقد اجتماعات بعد -١٥

  :تنفيذ الحملة

          .)مرشدين-زراع(الشكر وتكريم المميزين لتقديم تامى عقد اجتماع خ-١٦
          .تحديد الهدف من التقييم-١
          .التى يتم على أساسها تقييم الحملة) األسس(وضع المعايير -٢
          .تحديد نوعية البيانات الالزم جمعها إلجراء التقييم النهائى للحملة-٣
          .بياناتتحديد أسلوب جمع ال-٤
          .تحديد مصادر الحصول على البيانات-٥
          .تحديد أداة وطرق جمع البيانات-٦
          .تحديد القائمين بجمع البيانات-٧
          .جمع البيانات السابق تحديدها-٨
          .التعرف على رأى الزراع فى مدى نجاح الحملة-٩
          .اًتحليل البيانات التى تم جمعها إحصائي-١٠
          .اتخاذ قرار بشأن درجة نجاح الحملة-١١
          .تقدير العائد االقتصادى نتيجة لتنفيذ الحملة-١٢
          .نتيجة لتنفيذ توصيات الحملة) التغيير السلوكى(تقدير العائد التعليمى -١٣
          .إعداد وكتابة تقرير التقييم-١٤

  :تقييم الحملة

          .ين والمشاركين فى الحملةنشر نتائج التقييم على جميع المهتم-١٥



 -١٨٤-

 جودة الحمالت اإلرشادية الزراعية القومية): د-٤-٣(نموذج 
 وما هى أهم    الحمالت اإلرشادية الزراعية القومية   ما هى المؤشرات التى تستخدم عادة لمتابعة وتقييم          

  نتائجها؟
  المؤشرات  النتائج العامة للتقييم  مدى استخدامها

  محدودة  متوسطة  جيدة  نادراً  أحياناً  دائماً

  :مؤشرات المتابعة: أوال

              .مدى كفاية الموارد المالية المخصصة للحملة-١

              .مدى توفر مستلزمات اإلنتاج بالكميات المطلوبة وفى مواعيد مناسبة-٢

              .درجة كفاية الطرق اإلرشادية المستخدمة فى الحملة-٣

              .لمستخدمة فى الحملةدرجة فاعلية الطرق اإلرشادية ا-٤

              .حجم التغذية المرتدة من الزراع أثناء الحملة-٥

              .مدى استخدام وسائل اإلعالم القومية واإلقليمية والمحلية للمواد التعليمية-٦

              .درجة كفاءة المسئولين والعاملين المشاركين فى الحملة فى أداء األعمال-٧

              .خصص القائمين بالعملية التعليميةمدى كفاية عدد وت-٨

              .مدى سرعة استجابة المسئولين فى حل مشاكل الزراع-٩

              .درجة كفاءة وسائل االتصال بين المستويات التنظيمية للحملة-١٠

  :مؤشرات التقييم: ثانيا

              .مدى سالمة تنفيذ الزراع لتوصيات الحملة-١

              .رف الزراع فيما يتعلق بالمحصول موضوع الحملةدرجة التغير فى معا-٢

              .درجة التغير فى مهارات الزراع فيما يتعلق بمحصول الحملة-٣

              .درجة التغير فى اتجاهات الزراع نحو االرشاد-٤

              .مدى تعاون الزراع فى أنشطة الحملة-٥

              .مدى كفاية التوصيات لتحقيق أهداف الحملة-٦

              .مقدار الزيادة فى المساحات المنزرعة من محصول الحملة-٧

              .تكاليف إنتاجية الفدان-٨

              .كفاءة األصناف الموصى بها-٩

              .صافى العائد الفدانى-١٠

              .االلتزام بالجداول الزمنية ألنشطة الحملة-١١

              . الحملةدرجة تعاون الهيئات والمنظمات المشاركة فى-١٢

              . ونهاية الحملةمدى االلتزام بمواعيد بدء الحملة-١٣

              .مقدار الزيادة فى إنتاجية الفدان من محصول الحملة-١٤

  

  



 -١٨٥-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  ةـادية الزراعيـ اإلرشداتـاءة الوحـكف  )١-٤(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .كفاءة الوحدات اإلرشادية الزراعية): أ-١-٤(نموذج  -
  .المستوى المعرفى والمهارى للمرشدين الزراعيين): ب-١-٤(نموذج  -

  



 -١٨٦-

 
 ةـادية الزراعيـدات اإلرشـاءة الوحـكف)١-٤(مجال 

 
  :جرائيةاألهداف اإل

 .تقدير عناصر الفعالية للوحدات اإلرشادية الزراعية -١٨
 .التعرف على مستوى الخصائص الشخصية االتصالية واالجتماعية للمرشدين الزراعيين -١٩
 .تحديد المستوى المعرفى والمهارى الراهن للمرشدين الزراعيين -٢٠

  
  :اآلليات واألنشطة

 .مرشدينمقابالت مع مدراء الوحدات اإلرشادية الزراعية وال -١٩
 .استقصاء عن عناصر فعالية الوحدات اإلرشادية الزراعية -٢٠
 .دراسة للمستوى المعرفى والمهارى لعينة من المرشدين -٢١

 
  :األبعاد المؤشرات الدالة

 .مستوى عناصر فعالية العمل اإلرشادى على مستوى القرى -٥٢
 .وتوزيع الخصائص الشخصية واالجتماعية للمرشدين بالقرية%  -٥٣
 .على المستوى المحلى)  مزارع-باحث(لتكنولوجية المعلوماتية مستوى الفجوة ا -٥٤
 .مبررات ومجاالت اإلصالح الزراعى المقترح من العاملين اإلرشاديين -٥٥
 .عدد وتوزيع المهام اإلرشادية للمرشدين الزراعيين على المستوى المحلى -٥٦
 .توفر عناصر االنغماس الوظيفى للمرشدين الزراعيين% مستوى  -٥٧
 .حتياجات المعرفية للمرشدين الزراعيين المحلييننوع وتوزيع اال -٥٨
 .نوع وتوزيع االحتياجات المهارية للمرشدين الزراعيين المحليين -٥٩

  
  :النماذج المستخدمة

  .كفاءة الوحدات اإلرشادية الزراعية): أ-١-٤(نموذج  -
 .المستوى المعرفى والمهارى للمرشدين الزراعيين): ب-١-٤(نموذج  -



 -١٨٧-

  

  ءة الوحدات اإلرشادية الزراعيةكفا): أ-١-٤(نموذج 
الوحـدة  ما هو فى تقديرك مستوى توفر عناصر الفعالية التالية للعمـل اإلرشـادى علـى مـستوى                   -١

  ؟ وما هى نوع المعوقات التى تحول دون استكمالها؟اإلرشادية

مستوى توفرها على 

  مستوى القرية
  نوع المعوقات التى تواجه العنصر

  عناصر فعالية العمل اإلرشادى

  فنى مالى محدود متوسط  عالى
تنظيمى 

 وإدراى
 أخرى تشريعى

                  .التحديد الواضح لألهداف اإلرشادية ومهام وأدوار فريق العمل-١

                  .مالءمة الهيكل الوظيفى لطبيعة األهداف ونطاق الخدمة-٢

                  .التحديد الواضح لمجاالت الخدمة والفئات المستهدفة-٣

عدة بيانات عن القرية وتوفير سـجالت وتقـارير         وجود قا -٤

  .منتظمة عن النشاط
                

                  . توفير المقر المتسع والمجهز والمالئم وصيانته والحفاظ عليه-٥

                  .الدعم التنظيمى باإلمكانات والتسهيالت اإلدارية-٦

                  .حسن اختيار المسئول واكتمال خبرة فريق العمل-٧

                  .فير تمويل مستدام وكاف ومالئم لطبيعة األنشطة التى يستهدفهاتو-٨

التدريب المخطط المتوازن المستمر لفريق العمل ومتابعتهم       -٩

  .تدريبياً
                

خطوط الـسلطة بـين المركـز       (وضوح التبعية اإلدارية    -١٠

  ).والجهات اإلشرافية
                

                  . المنظمات الريفيةالتنسيق األفقى والمتكامل مع باقى-١١

إغناء القرية معلوماتياً بمدها بـالمواد الفنيـة الزراعيـة          -١٢

  .المنتجة خصيصاً له
                

                  .إمداد القرية واألخصائيين اإلرشاديين بشكل منتظم ومستمر-١٣

التحول إلى بناء البرامج اإلرشادية المخططـة والمنوعـة         -١٤

  .والمتكاملة
                

تنوع أساليب جذب الريفيين وكسب ثقتهم وخلـق الطلـب          -١٥

  .على خدماته
                

                  .استخدام أساليب مالئمة للتعرف على احتياجات المستهدفين-١٦

                  .تطوير نماذج وأنشطة للتقييم والمراجعة والمتابعة واستخدامها-١٧

                  . الخبيراستخدام اساليب التيسير والتعلم الذاتى والمزارع-١٨

                  .تحقيق قدرات العون الذاتى واالستمرارية-١٩

توفير بيئة حاضنة لـتفهم القيـادات اإلشـرافية األعلـى           -٢٠

  .للعناصر السابقة وتوفيرها
                

  



 -١٨٨-

  ما هو فى تقديرك مستوى توفر الخصائص التالية للعاملين اإلرشاديين؟ -٢

  مستوى التوفر

  ممتاز  اعيةالخصائص الشخصية واالتصالية واالجتم
)٥(  

  جيد جداً
)٤(  

  جيد
)٣(  

 متوسط
)٢(  

  محدود
)١(  

            . المظهر العام والشخصى لمسئول المركز-١

            . األخالق والسلوكيات واللياقة فى التعامل-٢

            . قدرات االتصال واإلقناع والتأثير وبناء شبكة عالقات قوية-٣

            .ه الزراعية واإلرشادية ثقافته العامة ومعلومات-٤

            . مكانته اإلجتماعية وقبوله وثقة اآلخرين به-٥

            . قدرته على حل مشكالت العمل بالمركز-٦

            . عالقاته المتوازنة بين القوى االجتماعية بالقرية-٧

            . إحساسه بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية-٨

            .تميزة مع مسئولى المنظمات الريفية بالقرية عالقاته الم-٩

            . عالقاته الواسعة بقيادات وجمهور الزراع-١٠

            .العالقات والروابط الفعالة بينه وبين رؤسائه فى المستويات األعلى -١١

            . تفهمه لدور المركز اإلرشادى ودوره كوكيل تغيير-١٢

            .ل انتظار التعليمات المبادأة باألنشطة فى مقاب-١٣

            . الخبرة باستخدام المعينات والطرق اإلرشادية المختلفة-١٤

            . القدرة على إعداد التقارير اإلرشادية واالحتفاظ بسجالت األنشطة-١٥

            ..........أخــــرى

            ..........أخــــرى

  

 حـدد متوسـطات مـستوى تـوفر المعـارف           محاصيل رئيسية شائعة فى منطقة عملك ثم      ) ٣(تخير   -٣

  : التاليةالمستوياتوالتوصيات على 

  

  

  

                        %                         %                        %ثـــــالباح

  

                       %                          %                        %أخصائى إرشادى

  

                       %                          %                        % ةـــقريمرشد 

  

                        %                          %                        %زارعـــــم

 .............محصول .............محصول .............محصول مستوى المعارف



 -١٨٩-

 المستوى المعرفى والمهارى للمرشدين): ب-١-٤(نموذج 
  :خصائص عينة المرشدين -١

التوزيع على %   التوزيع بالعينة
  اتــــالفئ  الخصائص المستوى الوطنى

  %  %  عدد
         سنـــــة٣٠

         سنـــــة٤٠

         سنـــــة٥٠
  :رـــالعم

         سنة٥٠أكثر من 

  %١٠٠  %١٠٠    ىـــاالجمال

        دون المتوســط

        متوســـــط

        عالــــــى

المستوى 

  :التعليمى

        فوق العالـــى

  %١٠٠  %١٠٠    ىـــمالاالج

         سنـــوات٥

         سنـــوات١٠

         سنــــة١٥

         سنــــة٢٠

         سنــــة٢٥

مدة الخبرة 

بالعمل 

  اإلرشادى

         سنة٢٥أكثر من 

  %١٠٠  %١٠٠    ىـــاالجمال

        مرشد عـــام

        إنتاج نباتـــى

        إنتاج حيوانــى

        بساتيـــــن

        أمراض ومكافحة

        .....أخـــرى-

        .....أخـــرى-

التخصص 

اإلرشادى 

  )مجال الخدمة(

        .....أخـــرى-

  %١٠٠  %١٠٠    ىـــاالجمال

  
  
 



 -١٩٠-

  :مهام وأدوار المرشدين الزراعيين -٢
  )√(طبيعة المهمة والدور   )√(تكرار ودورية الدور والمهمة 

  المهمة أو الدور
إلجمالى %

 شهرى أسبوعى  يومى  األدوار
أكثر 
 من ذلك

تقليدى 
  غير فعال

فعال 
  لحد ما

ال حاجة 
  له

                  .تحديد المشكالت الفنية التى تواجه الزراع-١

                  .إمداد الزراع بالخدمات والمستلزمات الزراعية-٢

                  .تدريب الزراع على القيام بمكافحة اآلفات-٣

                  .تنفيذ القوانين الزراعيـــة-٤

                  .اإلشراف الفنى على المشاريع المتخصصة-٥

                  .مساعدة الزراع على تنفيذ نتائج البحـوث-٦

                  .نقل المشكالت اإلدارية إلى جهات االختصاص-٧

                  .تزويد الزراع بالمطبوعات اإلرشاديــة-٨

                  .القيام بالجوالت الميدانية على المـزارع-٩

                  .حقول إرشادية فى أراضى الزراعإقامة -١٠

                  .اختبار وتدريب القيادات المحلية الريفية-١١

                  .التنسيق مع المؤسسات المحليـــة-١٢

                  .إعطاء الرخص لحفر اآلبار الزراعية-١٣

                  .إقامة المناحـــل-١٤

                  ……………………………………………………: أخرى

                  ……………………………………………………: أخرى

                  ……………………………………………………: أخرى

  
  :مستوى االنغماس الوظيفى للمرشدين -٣

  عناصر االنغماس التطبيقى  من تتوفر لهم هذه العناصر% 
 على المستوى الوطنى على مستوى العينة

      . توفير أجر من العمل لتغطية االحتياجات المعيشية واالجتماعية-١

      .وفير حوافز مادية وإدارية مالئمة لتحقيق األهداف ت-٢

      . وجود فرص للترقى من خالل توصيف وظيفى محدد-٣

      . الشعور بحاجة مجتمع القرية وثقة الزراع فى الخدمة-٤

      . وجود فرص تدريبية وتعليمية لزيادة المعارف والمهارات-٥

      .رشدينوجود تسهيالت مكتبية واتصالية وانتقالية للم-٦

  



 -١٩١-

  :االحتياجات المعرفية للمرشدين الزراعيين -٤
مستوى توافرها على % 

  مستوى العينة
مستوى توافرها لدى المرشدين 

  االحتياجات المعرفية  على المستوى الوطنى
 محدودة  متوسطة  عالية  محدودة  متوسطة  عالية

              .العمليات التمهيدية الزراعية -

              .عيةالعمليات الوسيطة الزرا -

              .ىـــــالتسويق الزراع -

              .الطرق اإلرشادية الزراعية -

              .نظريات التعلم وتعليم الكبار -

              .المداخل واألنظمة اإلرشادية الزراعية -

              .ىـــالتنمية والتخلف واإلطار البيئ -

              .ةـالنوع االجتماعى ودوره فى التنمي -

              .ارة والتقييم اإلرشادى الزراعىاإلد -

              .اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية -

              .ادىـأهداف ومبادئ العمل اإلرش -

              .ةـالتبنى ونشر األفكار المسحدث -

              .ةـــتخطيط البرامج اإلرشادي -

              .المنظمات الريفية وتوليد الدخل -

              .ادىـعمل اإلرشمتابعة وتقييم ال -

              .النظام البيئى والزراعة المستدامة -

              .ةـــــالقيادة والقيادة الريفي -

              .خصائص المرشدين والميسر الجيد -

              ……………………………………………………………………: أخرى

              ……………………………………………………………………: أخرى

              ……………………………………………………………………: أخرى

  



 -١٩٢-

  :االحتياجات المهارية اإلرشادية -٥
  ةــات المهاريــاالحتياج  :من يتوفر لهم المهارات التالية% 

  على مستوى العينة  على المستوى الوطنى

      . عقد اجتماع إرشادى-١

      . كتابة تقرير إرشادى-٢

      . اكتشاف إصابة مرضية مبكرة-٣

      . استقبال مزارع فى زيارة مكتبية-٤

      . عقد يوم حقـــل-٥

      . اختيار حقل إرشادى-٦

      . شرح أهم مستحدث للزراع-٧

      . إجراء إيضاح عملى بالمشاهدة-٨

      . التنسيق مع أخصائى أو باحـث-٩

      . إمداد الزراع بمطبوعة إرشادية-١٠

      . استخدام معينات إرشادية-١١

      . حل مشكلة للزراع-١٢

      .ى اكتشاف قائد ريف-١٣

      . تنفيذ زيارة إرشادية منزلية-١٤

      . المشاركة فى تقييم نشاط إرشادى-١٥

      . إجراء إيضاح بعرض النتائج-١٦

      . تخطيط برنامج إرشادى-١٧

      . التنسيق مع منظمة ريفية-١٨

      . إجراء بحث ريفى بالمشاركة-١٩

      . إدارة مدرسة حقلية-٢٠

      . إجراء تحليل بيئى مزرعى-٢١
      ……………………………………………………………………: أخرى
      ……………………………………………………………………: أخرى
      ……………………………………………………………………: أخرى

  

  



 -١٩٣-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  ــنكفـاء المــدارس الحقليــة للمزارعي  )٢-٤(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .خصائص أنشطة المدارس الحقلية بالمملكة): أ-٢-٤(ذج نمو -

  .أداء ومهارات ميسرى المدارس الحقلية): ب-٢-٤(نموذج  -

  .جودة المدارس الحقلية للمزارعين): جـ-٢-٤(نموذج  -

  

  



 -١٩٤-

 
  ــة للمزارعيــنكفـاءة المــدارس الحقلي)٢-٤(مجال 

  
  :األهداف اإلجرائية

 .التعرف على أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين من حيث النوع والكم والتوزيع -٢١
 .دراسة خصائص أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين المنفذة بالمملكة -٢٢
 .تقييم بعض أبعاد كفاءة المدارس الحقلية للمزارعين بالمملكة -٢٣
  . كفاءة المدارس الحقليةاقتراح نموذج لمتابعة وتقييم -٢٤

  
  :اآلليات واألنشطة

 .مراجعة مكتبية للبيانات الثانوية المتوفرة عن المدارس الحقلية للمزارعين -٢٢
 .زيارات ميدانية لبعض المدارس الحقلية للمزارعين بالمملكة -٢٣
 .تصميم واستيفاء بعض نماذج متابعة وتقييم كفاءة المدارس الحقلية أثناء الزيارات -٢٤

  
  :المؤشرات الدالةاألبعاد 

 .إعداد وأنواع وتوزيع المدارس الحقلية للزراع بالمملكة -٦٠
 .مستوى تطبيق العناصر األساسية للمدارس الحقلية للزراع -٦١
 .مستوى توفر الخصائص التى تميز المدارس الحقلية للزراع -٦٢
 .عدد ونوع المشكالت التى تواجه المدارس الحقلية للزراع -٦٣
 .سرى المدارس الحقليةمستوى توفر معايير اختيار مي -٦٤
 .مستوى توفر أدوار التمهيد وأدوار التنفيذ خالل المدارس الحقلية -٦٥
 .معايير اختيار المدارس الحقلية واختيار أعضاءها -٦٦
 .مدى توفر تقارير وملفات عن المدارس الحقلية -٦٧
 .معدالت تنفيذ األنشطة األسبوعية للمدارس الحقلية -٦٨
 .لية للزراعمدى توفر معايير الجودة للمدارس الحق -٦٩
 .مدى توفر مهارات التيسير لميسرى المدارس الحقلية -٧٠
 .مستوى استيفاء شروط التحليل البيئى الزراعى بالمدارس الحقلية -٧١

  
  :المستخدمةالنماذج 

  .خصائص أنشطة المدارس الحقلية بالمملكة): أ-٢-٤(ذج نمو -

 .أداء ومهارات ميسرى المدارس الحقلية): ب-٢-٤(نموذج  -
 .جودة المدارس الحقلية للمزارعين): ـج-٢-٤(نموذج  -

  

  



 -١٩٥-

 نموذج (٤-٢-أ): خصاص أنشطة المدارس الحقلية
  ؟ وما هى مواقع التطبيق بالمملكة؟FFSsما هو أعداد وأنواع المدارس الحقلية  -١٣

عدد   المحافظة  المجاالت اإلنتاجية للمدارس  نوع المدارس
 …………………  …………………  …………………  مزارعات  مزارعين  المدارس

إجمالى الزراع 
  المستفيدين

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

 :ما هى أهم أهداف المدارس الحقلية للزراع التى تطبق بالمملكة -١٤
 

٣       …………………………………………-٢       …………………………………………-١-…………………………………………  

٦       …………………………………………-٥       …………………………………………-٤-…………………………………………  

  
 إلى أى مدى يتم تطبيق العناصر التالية خالل تنفيذ المدارس الحقلية للزراع؟ -١٥

  العناصر الريسية للمدارس الحقلية  مستوى التطبيق
  ال ينفذ  نادرا  أحيانًا  دائما

          . مزارع٣٠-٢٥بين عبارة عن مجموعة صغيرة من المزراعين يتراوح ما  -
          .Full Cropping Seasonيتم التعليم فى الحقل ويستمر لمدة موسم زراعى  -
          .المادة األساسية للتعليم هى الحقل ، حيث يتم تنفيذ كافة األنشطة التعليمية -
          .يجتاز ميسري المدرسة الحقلية موسم تدريبى مكثف إلعدادهم إلدارة المدرسة -
          .عضاءاألشطة المدرسة يعقد إجتماع تمهيدى لتحديد اإلحتياجات وإختيار قبل بدء أن -
          .مكان قريب منه الحقل التعليمى أو فى بجانبيجتمع أعضاء المدرسة  -
          .تتبع المدرسة طرق التعلم عن طريق التجريب ، والمشاركة فى الخبرات -
          .يمى الخاص وديناميكية الجماعةجتماع يتضمن تحليل النظام البيئى والموضوع التعلاإل -
          .يتم إجراء دراسة للمقارنة بين حقول المكافحة المتكاملة لآلفات ، والحقول األخرى -
          .ألنشطة المتابعةالتخطيط نتائجهم الحقلية وليعرض الزراع لتتضمن المدرسة يوم للحقل  -

  

  

  

  



 -١٩٦-

 .المملكةص التى تميز تنفيذ المدارس الحقلية بئحدد أهم الخصا -١٦

توفر %   الخصائص المجال
توفر %   الخصائص المجال  الخصائص

 الخصائص

الحقل
  .يتعلم فيه الزراع فى مجموعات صغيرة •  

  .وتتم فيه كافة األنشطة التعليمية •
  .وتجمع فيه البيانات ويتم تحليلها •
  . وتتم فيه المناقشة وإتخاذ القرار •

)……%(

ب
التدري

  .يتبع الدورة المحصولية الموسمية •  
  .ويمتد من إعداد األرض للحصاد •
  . لموسم زراعى كاملستمريو •
  .ويتماشى أسبوعيا مع العمليات الزراعية •

)……%(

المنهج
  .أساسه مشكالت الزراع اليومية •  

  .ويشمل المحاصيل واآلفات والبيئة •
  .ظات الحقلية الفعليةحويعتمد على المال •
  .ويحدد الزراع بأنفسهم محتواه •

)……%(

شد
المر

  . األنشطة التعليميةينظم سير •  
  .يساعد الزراع فيما يجب عمله •
  . يقدم العون كلما طلب منه •
  .يناقش كمشارك وليس كقائد •

)……%(

المادة 
التعليمية

  .مادة محلية غير مكلفة •  
  .متسقة مع الظروف المحلية •
  .يجرى فيها الزراع تجاربهم الحقلية •
  .ويرسمون مالحظاتهم اليومية •

)……%(

المزارع
  .يق العمليتعلم عن طر •  

  .ينفذ بنفسه دراساته الحقلية •
  .يقارن بين الدراسات وممارسات اآلخرين •
  . يتخذ قراره ويناقشه مع المجموعة •

)……%(

التعلم
 .يستخدم اإلكتشاف والتعلم الذاتى •  

  .يوضح العالقة بين األسباب والنتائجو •
  .حزم مركزيةبموارد محلية ال ويتم ب •
  . يةإلكتساب المهارة وتحقيق اإلستمرار •

)……%(
ص
صا
الخ

العامة
 .الحقل معمل المدرسة • 

 .المنهج هو احتياجات الزراع •
 .التعليم أسس ال حزم •
  .المرشد ميسر ال معلم •

)……%(

  

 ما هى أهم المشكالت التى تحول دون االستفادة الكاملة من المدارس الحقلية بالمملكة؟ -١٧
٣       …………………………………………-٢       …………………………………………-١-…………………………………………  

٦       …………………………………………-٥       …………………………………………-٤-…………………………………………  

٩       …………………………………………-٨       …………………………………………-٧-…………………………………………  

  

  



 -١٩٧-

 نموذج (٤-٢-ب): أداء ومهارات ميسرى المدارس الحقلية
 :بيانات شخصية -١

  ……………………………: الجهة التابع لها  ………………………………: ةالمهم/الوظيفة …………………………………………: االسم

 
كميسر للمدارس الحقلية، ما هى المعايير التى يتم على أساسها اختيار الميسر؟ وإلى أى مدى تتطبـق                  -٢

  عليك؟

  خصائص الميسر  توفر الخصائص  توفر الخصائص
  محدود  متوسط  عالى

  خصائص الميسر
  محدود  متوسط  عالى

                
                
                
                
                

  

  هناك عدد من األدوار التى يجب أن يقوم بها الميسر خالل المداخل المختلفة بالمدارس الحقلية، ماهى؟ -٣

المهام 
األدوار %   األدوار  الرئيسية

  الفعلية

األدوار 

  التمهيدية

•  

•  

•  

•   

  

أدوار تنفيذ 

  األنشطة

•  

•  

•  

•   

  

األدوار 

  االتصالية

•  

•  

•  

•   

  

األدوار 

  اإلدارية

•  

•  

•  

•   

  



 -١٩٨-

 الحقلية للزراع واختيار أعضائها؟ وما مدى توفر هذه الخصائص          سعلى أى أساس يتم اختيار المدار      -٤
  فى المدرسة الحالية؟

%   أسس اختيار المدرسة
%   أسس اختيار األعضاء  التوفر

 التوفر

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

  

 
 :ما هى محتوياته(   )       نعم    (   )ال   :هل يوجد ملف للمدرسة -٥

   -…………………………………………       -…………………………………………       -…………………………………………  

   -…………………………………………       -…………………………………………       -…………………………………………  

 
 :ما هى محتوياته(   )       نعم    (   )ال   هل يوجد تقرير أسبوعى لالنقعاد؟ -٦

   -…………………………………………       -…………………………………………       -…………………………………………  

   -…………………………………………       -…………………………………………       -…………………………………………  

 



 -١٩٩-

 ما مدى تنفيذ األنشطة التالية أسبوعيا بالمدارس الحقلية للزراع؟ -٧
  اإلجـــراءات  النشاط  معدل التنفيذ

  ال ينفذ  نادرا  أحيانًا  دائما
  "الينفذ"أو " نادرا"األسباب فى حالة 

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صـغيرة بكـل         ي •
          . مزارعين على األكثر٥منها 

تقوم كل مجموعـة بمـشاهدة الحقـول التعليميـة           •
المشاهدات           ).التقليدية/المكافحة المتكاملة(والمقارنة 

  الحقلية

تدون كل مجموعة مالحظاتها وتقوم بأخـذ عينـات          •
          .لخا …فات ونماذج من النباتات ، واآل

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

التجـارب  إجـراء   وفيه يقوم المشاركين بالنقاش و     •
          .والتمارين والتدارس حول موضوع خاص

نشاط 
الموضوع 
هذا الموضوع يتناول مشكلة هامـة تعتـرض زراع          •  الخاص

          . الوقت الراهنيالمدرسة الحقلية ف

•  
•  
•  
•  
•  
•   

وفـق   ييطة النظام البيئ  تقوم كل مجموعة برسم خر     •
تحليل           .مشاهدتها الحقلية

النظام 
البيئى 
فات واألمراض  خريطة رسوم للنباتات واآل   التتضمن   •  الزراعى

          .والتربة والمياه ، واألعداء الطبيعية ، الطقس

•  
•  
•  
•  
•  
•   

ويعقد هذا النشاط بهدف إثراء أنـشطة المدرسـة ،           •
          .ةيوتفعيل العملية التعليم

نشاط 
التفاعل 
 يهدف هذا النشاط إلى تقوية تماسـك الجماعـة          كما • االجتماعى

          .وإضفاء نوع من المرح على النشاط التعليمي

•  
•  
•  
•  
•  
•   

ـ  التحليلتقوم كل مجموعة بعرض ومناقشة       •  ي البيئ
          . المجموعاتيمع باق

عرض 
ومتابعة 
تخاذ قـرار   ايقوم المشاركين بناءا على المناقشات ب      •  النتائج

          .هموحد بمكافحة اآلفة من عدم

•  
•  
•  
•  
•  
•   



 -٢٠٠-

  

 مهارات التيسير واإلرشاد بالمشاركة -٨
  )١(المدرسة 

  …: ناحية…… : مركز
  ……………: المحصول

  :    /     /تاريخ اإلنعقاد

  )٢(المدرسة 
  …: ناحية…… : مركز

  ……………: المحصول
  :    /     /تاريخ اإلنعقاد

  )٣(المدرسة 
  …: ناحية…… : مركز

  ……………: المحصول
  :    /     /نعقادتاريخ اإل

  
  
  

  مهارات الميسر
  عالى

)٣(  
متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  عالى
)٣(  

متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  عالى
)٣(  

متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  
  

  الدرجة
ـــــ 

 ×١٠٠  
٩  

                      .تأكد من جلوسه فى وضع يسمح لكل أعضاء المدرسة برؤيته ومتابعتـــه •
                      .  يحضـــــروابدأ بالترحيب بأعضاء المدرسة وسأل عن الزراع الذين لم •
                      .تحدث بصوت واضح ونبرة قوية وصلت لجميع أعضاء المدرســــــة •
                      .بدأ الجلسة بتلخيص الموضوع السابق والسؤال عن ما تعلمناه معا وربط الموضوعات ببعضها •
                      ). معلومــة(ذا بدال من مين يعرف ك) ممارسة(إنتوا بتعملوا أية فى "إستخدم صيغة السؤال  •
                      . كان يعيد تذكيرهم بفكرة المدرسة الحقلية، إحنا هنا علشان نتعلـم من بعض •
                    . لم يكن يسرع فى اإلجابة على أسئلة المزارع، بل كان يجيب عن السؤال بسؤال لباقى األعضاء •
                      ...مكن يقول لنالم يوجه األسئلة لشخص معين بل كان يستخدم صيغة مين م •
                      .كان يترك الزراع يعطون إجابات مختلفة ثم يشكرهم ويلخص الرأى الصحيح الذى وصلوا إليه •
                      .لم يتسول على وقت الجلسة فى الحديث بل كان حديث أعضاء المدرسة هو الغـالب •
                      .ستكمال التسييـرقدم زميله الميسر للحديث بشكل طبيعى وفى توقيت مالئم إل •
                      .لم يعط اإلهتمام لشخص أو أشخاص قليلة بل وزع اإلهتمام على أعضاء المدرسـة •
                      . لم يفرض الموضوع الخاص وإنما أختاره بناء على طلب وحاجة أعضاء المدرسـة •
                      .أشاد باإلجابات واإلستنتاجات الصحيحة للزراع أعضاء المدرســـــــة •
                      .لم يستغرق فى اإلستماع لمزارع فى حديث جانبى دون سيطرة على باقى األعضـاء •
                      .لم يسمح لبعض األعضاء بأخذه بعيدا عن موضوع الجلســـــــــة •
                      حد له رأى تانـى؟: عند إجابة بعض الزراع إجابات غير صحيحة بل" غلط"لم يستخدم كلمة  •
                      ).قواعد األوراق/درجات مئوية/الجراثيم الفطرية(لم يستخدم كلمات ومصطلحات علمية مثل  •
                      .لم يترك األعضاء غير المتفاعلين دون محاولة لفت إنتباههم وجذبهم للمشاركــة •
                      . إستعان بنماذج حية من الحقل وشجع الزراع على إكتشاف ماهيتهـــــا •
                      .طحب معه صور ورسومات وإيضاحات وإستعملها فى الجلســــــةإص •
                      .لم يتحدث فى موضوع أخر، حينما كان زميله يعرض اللوحات والنماذج على الزراع •
                      .لم يعد بحل مشكلة أو زيارة ميدانية دون القول أنه سيبحث إمكانية ذلك مع الجهات المعنية •
                      بالتساوى على البنود المختلفة للجلسة وأعطى لكل بند وقت مناسبقسم وقته  •
                      .عن أداء واجبه فى التيسيــر) ضيوف مشروع/جمعية(لم ينشغل بالزوار  •

          ١٠٠× ) ٧٥÷ الدرجة (
  



 -٢٠١-

  )١(المدرسة 
  …: ناحية…… : مركز

  ……………: المحصول
    /     /:  تاريخ اإلنعقاد

  )٢(المدرسة 
  …: ناحية…… : مركز

  ……………: المحصول
  :    /     /تاريخ اإلنعقاد

  )٣(المدرسة 
  …: ناحية…… : مركز

  ……………: المحصول
  :    /     /تاريخ اإلنعقاد

  
  
  
  الميسرة/دور الميسر

  عالى
)٣(  

متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  عالى
)٣(  

متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  عالى
)٣(  

متو
  سط

)٢(  

ضعي
  ف

)١(  

  
  

  الدرجة
× ــ 
١٠٠  
٩  

  :Observation and Analysis المالحظة والتحليل -أ
                      .إلخ… وفر كافة مستلزمات التحليل البيئى من ورق وأقالم ملونـــــــة  •
                      .اطـــــــــــن جميعا عند بدء النشـــــتأكد من وجود المشاركي •
                      .رـــلى األكثقسم الزراع إلى مجموعات صغيرة بكل منها خمسة مزارعين ع •
                     .اطــــقبل بدء النش خطر المشاركين بهدف النشاط والخطوات المتبعة خاللهأ •
                    .  التعليمــــــــىلــــــإلى الحقفى نزولهم كل المشاركين صاحب  •
                      .اتـــزاء النبــــــفحص ومالحظة جميع أجبضرورة المشاركون أبلغ  •
                      . التعليمــى أثناء وجودهم بالحقلهمالمشاركون مالحظاتص على أن يدون حر •
                      . التعليمـــــىجمع عينات ونماذج حية من الحقلبضرورة  المشاركون أبلغ •
                      .مـــــم بالتنقل من مجموعة ألخرى للمساعدة فى اإلجابة على تساؤالتهاق •
                      .لخريطة الجيدة للنظام البيئــــــــــــىأوضح للمشاركين عناصر ا •

          ١٠٠× ) ٣٠÷ الدرجة = (المجموع 
  :Presentation and Discussionالعرض والمناقشة  -ب
                      .ةــــنظم العروض والمناقشات التى يقوم بها ممثل عن كل مجموعة فرعي •
                      .ةــــــــــــــهيأسئلة توجيبساعد المشاركين على إتمام التحليل  •
                      .هـــــــــــــتحليالت بل نظم النقاش ولخص نتائجفي التدخل لم ي •
                     .ةــــــــالفنيوة ـــــــالجوانب االقتصاديالتحليل راعى أن يشمل  •
                      . تتصل بالحقل التعليمى أو المنطقـــةقام بإثارة النقاش حول مشكالت معينة •
                      . وما تحويه من معلومــــــــاتوجه أسئلة تتصل بخريطة النظام البيئى •
                      .ةـــــــــألسابيع الماضية للمقارني لالنظام البيئتحليل أستخدم خرائط  •
                      . على الفهــــمنيالمشاركلمساعدة ، ووجه أسئلة " ماذا لو؟"أستخدم أسئلة  •
                      .كاملة لعرض ومناقشة كافة المجموعات والوصول لقرارات ذاتيةأتاح الفرصة  •
                      .اطـــــــــــــــ نهاية النشيلخص ما توصل إليه المشاركون ف •

          ١٠٠× ) ٣٠÷ الدرجة = (المجموع 
          ١٠٠× ) ٦٠÷ الدرجة = (المجموع الكلى 

  
  



 -٢٠٢-

 نموذج (٦-ج): جودة المدارس الحقلية
  ات قائمة مراجعة الجودةمحتوي

  

  ال  نعم  بنود القائمة

  :نشاط النظام البيئى الزراعى
     قبل بدء النشاط ، هل تم إخطار المشاركين بهدف النشاط والخطوات المتبعة خالله؟ •

     خالل المشاهدة الحقلية ، هل نزل كل المشاركين إلى الحقل؟ •

     زء من نشاط مشاهدتهم الحقلية؟ جالنبات كهل قام المشاركون بفحص ومالحظة جميع أجزاء  •

     هل دون المشاركون أية مالحظات أثناء وجودهم بالحقل؟ •

     هل قام المشاركون بجمع عينات ونماذج حية من الحقل؟ •

     ؟يهل تم تلخيص المالحظات الحقلية من خالل خريطة النظام البيئى الزراع •

      مشكالت معينة؟ وجه أسئلة تتصل بخريطة النظام البيئى؟هل قام القائد بإثارة النقاش حول •

     ة الحقل؟لهل تطرقت المناقشات لتشمل حا •

     ، ووجه أسئلة واستجاب لها المشاركـــون؟  " ماذا لو؟"هل أستخدم القائد سيناريو أسئلة  •

ارات المتـصلة   تخـاذ القـر   ا في" الحد اإلقتصادى الحرج  "هل تم مراعاة أى عوامل أخرى بخالف         •

  بالمكافحة؟ 

   

     هل كان المشاركين نشيطين ويعملون معا بشكل جيد فى المجموعات الصغيرة؟ •

     هل إستطاع المشاركون ذكر الفروق بين اآلفات واألعداء الطبيعية؟  •

     هل كانت قررات المشاركين مبنية على تعداد مجتمع اآلفات وتحليل عالقاته البيئية فى الحقل؟ •

  :الموضوع الخاص
     قبل بدء النشاط ، هل أوضح القائد للمشاركين الهدف من النشاط والخطوات المتبعة خالله؟ •

     أثناء النشاط ، هل كان جميع المشاركين نشطين ومندمجين فى النشاط؟ •

     هل سيطر أحد األفراد على أنشطة مجموعة ما خالل النشاط؟ •

     ل عرض النتائج ذكر أو تلخيص ما الذى حدث؟ ولماذا؟هل إستطاع المشاركين خال •

     هل إستطاع المشاركين ذكر ما الذى تعلموه من خالل النشاط؟ •

هل وجه القائد أسئلة مفتوحة ومغلقة لمساعدة المشاركين على اختبار مـا الـذى يحـدث خـالل                   •

  النشاط؟ 

   

  :التفاعل الجماعى
     ئد جميع المشاركين بالهدف من النشاط والخطوات المتبعة خالله؟قبل بدء النشاط ، هل أخبر القا •

     هل ساهم كل المشاركين فى النشاط بفعالية؟ •

هل وجه القائد أسئلة مفتوحة ومغلقة لمساعدة المشاركين على اختبار مـا الـذى يحـدث خـالل                   •

  النشاط؟

   

    خالل حياتهم الواقعية؟هل خرج المشاركون بتعميمات من النشاط لتطبيق ما تعلموه  •

  



 -٢٠٣-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى )٥(مجال 

  

  .األهداف اإلجرائية •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .كانات وأنشطة المتابعة والتقييمنموذج إم): أ-٥(نموذج  -

  .النماذج المستخدمة فى المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى): ب-٥(نموذج  -

  ).تقييم-١٤(حتى ) تقييم-١(النماذج  -

  



 -٢٠٤-

 
 المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى )٥(مجال 

 
  :األهداف اإلجرائية

  .التقييم بالتنظيم اإلرشادى الزراعى بالمملكة التعرف على إمكانات وأنشطة المتابعة و-١

 . التعرف على نماذج وآليات المتابعة والتقييم المستخدمة فى العمل اإلرشادى-٢
 . اقتراح بعض النماذج المالئمة للمتابعة والتصميم فى بعض مجاالت العمل اإلرشادى-٣

  
  :اآلليات واألنشطة

  .ى الزراعى بالمملكة مقابالت معمقة مع قيادات العمل اإلرشاد-١

  . استقصاء حول إمكانات وأنشطة المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى الزراعى-٢

 . صياغة واقتراح نماذج للمتابعة والتقييم اإلرشادى الزراعى-٣
 

  :األبعاد المؤشرات الدالة
  . أهداف وحدة المتابعة والتقييم للعمل اإلرشادى الزراعى-١
  . والبشرية للمتابعة والتقييم للعمل اإلرشادى اإلمكانات المادية-٢
 . مستوى خبرة العاملين واحتياجاتهم التدريبية فى مجال المتابعة والتقييم اإلرشادى-٣
 . تقييم بعض جوانب نظام المتابعة والتقييم اإلرشادى الزراعى-٤
 . مستوى توفر نماذج التقييم والمتابعة للعمل اإلرشادى الزراعى-٥
  .الحاجة إلى نماذج المتابعة والتقييم ألنشطة العمل اإلرشادى الزراعى مستوى -٦

  

  :النماذج المتسخدمة

  .نموذج إمكانات وأنشطة المتابعة والتقييم): أ-٥(نموذج  -

 .النماذج المستخدمة فى المتابعة والتقييم فى العمل اإلرشادى): ب-٥(نموذج  -



 -٢٠٥-

  

 مإمكانات وأنشطة المتابعة والتقيي): أ-٥(نموذج 
  نعم)   (ال )   (هل هناك وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم فى التنظيم اإلرشادى الزراعى؟  -١

  :فى حالة نعم

  :ما هى أهداف هذه الوحدة-أ

  ٢  …………………………………………………… -١- ……………………………………………………  

  ٤  …………………………………………………… -٣- ……………………………………………………  

  ٦  …………………………………………………… -٥- ……………………………………………………  

  

  كيف يتم التقييم على المستويات المختلفة للعمل اإلرشادى؟) فى حالة ال(

  ٢  …………………………………………………… -١- ……………………………………………………  

  ٤  …………………………………………………… -٣- ……………………………………………………  

  

  ل اإلرشادى؟ما هى األغراض التى يقوم بها أو المتوقعة من نظام المتابعة والتقييم للعم-

  منهامتوقعة أغراض   أغراض يقوم بها فعالً
  االحتياجات التدريبية

 محدودة متوسطة عالية محدودة  متوسطة عالية

              . إعداد إطار منطقى وصياغة مؤشرات األداء-١

              . توفير معلومات لتحسين إدارة المشروعات-٢

              . إعداد التقارير الدورية وتقارير التقدم-٣

              . المحاسبة تجاه األطراف المعنية والممولين-٤

              . مراجعة ما تم تنفيذه من المشروعات-٥

              . المتابعة والتقييم بالمشاركة مع المعنيين-٦

              . دعم الحوار وتحسين عملية اتخاذ القرارات-٧

              . التنسيق بين األطراف المشاركة فى التنفيذ-٨

              .عداد نظام إلدارة المعلومات وقواعد البيانات إ-٩

              . تصميم وتوحيد نماذج المتابعة التقارير-١٠

              …………………………………………………:  أخرى-١١

              …………………………………………………:  أخرى-١٢

  



 -٢٠٦-

  : ما هى اإلمكانات المادية البشرية لهذه الوحدة على المستويات التنظيمية المختلفة-ب

العالقة ذات التخصصات   إعداد العاملين  المستوى العاملينخبرة كفاية ومستوى 
  غير تامة لحد ما  تماماً M&Eبـ 

اإلمكانات والتسهيالت 
 M&Eلـ المادية 

            .المستوى المركزى

•   
•   
•   
•   

            )…………(مستوى 

•   
•   
•   
•   

            )…………(مستوى 

•   
•   
•   
•   

            .المستوى المحلى

•   
•   
•   
•   

            ……………: أخرى

•   
•   
•   
•   

  

  : اإلرشاديين بالمفاهيم التاليةM&E ما هى مستوى خبرة معظم العاملين فى مجال -٢
  الموضوع الفهرس  :الحاجة المهنية له  مستوى اإللمام

 محدود متوسط عالى  ال يوجد محدود متوسط  عالى
                .المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالمتابعة والتقييم  ١
                .بعة والتقييمدور وأهمية المتا  ٢
                .نظام اإلدارة بالنتائج  ٣
                .مكونات اإلطار المنطقى  ٤
                .اإلعتبارات الرئيسية للمتابعة والتقييم  ٥
                .مؤشرات األداء الفعال  ٦
                .تحليل المعنيين وتحليل المستهدفين  ٧
                .شجرة المشكالت وشجرة األهداف  ٨
                .واع التقييم ومحدداتهأن  ٩
                .طرق جمع وتحليل البيانات  ١٠
                .العائد/ تحليل التكلفة   ١١
                .SWOTتحليل   ١٢
                .إعداد وكتابة التقارير  ١٣
                .وضع ومراجعة أدوات المتابعة والتقييم  ١٤
                .(RRA)البحث السريع بالمشاركة   ١٥
                . تحليل البياناتأساليب  ١٦
                .إدارة قواعد البيانات  ١٧
                .مهارات وضع وتقييم خطة المتابعة والتقييم  ١٨
                .إعداد خطة العمل السنوية  ١٩
                .مراجعة وتقييم مقترحات المشروعات  ٢٠
                .إعداد الشروط المرجعية الستشارى التقييم  ٢١



 -٢٠٧-

   اإلرشادى الزراعى من وجهة نظرك؟(M&E)م المتابعة والتقييم كيف تصنف نظا -٣

  خصائص يمكن حاجتها   ) ( الوصف العام  فـــــوص

  .درجة التطور ميكنة نظام إدارة المعلومات-١
  متطور(     ) 
  خليط(     ) 
  بدوى(     ) 

  

  .مستوى التمويل الالزم لنظام المتابعة والتقييم-٢
  متوفر وكاف(     ) 

  متاح وغير كاف    ) ( 
  على هامش أنشطة أخرى(     ) 

  

  ). الطرق- المؤشرات-نوع المعلومات(وجود دليل -٣
  دليل متكامل(     ) 
  فى بعض المجاالت(     ) 
  حسب الظروف(     ) 

  

  ). موزعة-مركزية(مسئولية المتابعة -٤
  كل المستويات(     ) 
  حسب الظروف(     ) 
  مركزى فقط(     ) 

  

  .المستويات المختلفة/  عدد العاملين-الموارد البشرية-٥
  متخصصة(     ) 
  متخصصة حسب المهام(     ) 
  كوادر عادية(     ) 

  

  ). وصفية- كمية- مركبة-مباشرة(طرق جمع المعلومات -٦
  كمية ووصفية (     ) 
  كمية فقط(     ) 
  وصفية فقط(     ) 

  

  ). إدخالى- دورى-مكثف (التدريب المطلوب إلدارة النظام-٧
  دورى وكاف(     ) 
  حسب المهام(     ) 
  غير منتظم(     ) 

  

  .التقارير الخاصة بالمتابعة والتقييم-٨
  منتظمة وشاملة (     ) 
  حسب المهام(     ) 
  غير منتظمة(     ) 

  

  .التحديث والتطوير-٩
  التطوير مستمر(     ) 
  التطوير بطئ(     ) 
   تقليدىاتجاه(     ) 

  

  .مشاركة المنظمات الشريكة والمعنيين-١٠
  توجد تقارير مشتركة(     ) 
  نستقبل ونرسل تقارير(     ) 
  ال توجد مشاركة(     ) 

  

  .مستوى إتاحة النتائج للعاملين-١١
  متاح تلقائياً(     ) 
  متاح عند الطلب(     ) 
  غير متاح(     ) 

  

  . والشركاءمستوى إتاحة النتائج للمعنيين-١٢
  متاح تلقائياً(     ) 
  متاح عند الطلب(     ) 
  غير متاح(     ) 

  

  

  



 -٢٠٨-

  : نظام المتابعة والتقييم الحالى للعمل اإلرشادى الزراعى-٤

  :المتابعة: أوالً

  موضوع المتابعة  من يقوم بالمتابعة؟  نوع المتابعة  م
معدل / متى

  المتابعة
 طرق المتابعة

نوعية البيانات 

 متابعتهاالمطلوب 

نماذج 

  متوفرة
  مالحظات

    ال/نعم              ١

    ال/نعم              ٢

    ال/نعم              ٣

    ال/نعم              ٤

    ال/نعم              ٥

    ال/نعم              ٦

    ال/نعم              ٧

    ال/نعم              ٨

    ال/نعم              ٩

    ال/نعم              ١٠

  



 -٢٠٩-

  :التقييم: ثانياً

  التقييموع موض  ؟بالتقييممن يقوم   التقييمنوع   م
معدل / متى

  التقييم
  التقييمطرق 

نوعية البيانات 

  تقييمهاالمطلوب 

نماذج 

  متوفرة
  مالحظات

    ال/نعم              ١

    ال/نعم              ٢

    ال/نعم              ٣

    ال/نعم              ٤

    ال/نعم              ٥

    ال/نعم              ٦

    ال/نعم              ٧

    ال/نعم              ٨

    ال/نعم              ٩

    ال/نعم              ١٠

  



 -٢١٠-

  النماذج المستخدمة فى المتابعة والتقييم): ب-٥(نموذج 

  :هل توجد نماذج تستخدم لتقييم ومتابعة األنشطة التالية

هل هو مطلوب   وجود النموذج
  لألنشطة

هل يمكن إتاحة 
  نموذج التقييم  نماذج منها

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم
              .دورة تدريبيـــــة-

              .يــةمتابعة بعد تدريب-

              .اجتماع إرشـــادى-

              .حقل إيضـــــاح-

              .مدرسة حقلـــــة-

              .حملة قومية إرشاديـة-

              .مطبوعات إرشاديـة-

              .ملصقــــــات-

              .فيلم فيديــــــو-

              ).قرية(كتاب وحدة إرشادية -

              .أنشطة إقراض ريفــــى-

              .قياس أثر األنشطة اإلرشادية على الزراع-

              (........)أخــــرى -

              (........)أخــــرى -

  



 -٢١١-

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  ملحق التقرير النهائى لمهمة

  دراسة واقع اإلرشاد الزراعى بالمملكة األردنية الهاشمية

  

  

  عالقـة البحـث باإلرشـاد الزراعـى )٦(مجال 

  

  .ائيةاألهداف اإلجر •

 .اآلليات واألنشطة •

 :النماذج المستخدمة •
  

  .بناء وخصائص الطاقة البحثية الزراعية): أ-٦(ذج نمو -

  .خصائص اإلنتاج البحثى): ب-٦(نموذج  -

  .ورشة العمل لعالقة البحث باإلرشاد): جـ-٦(نموذج  -

  

  



 -٢١٢-

  
  عالقـة البحـث باإلرشـاد الزراعـى  )٦(مجال 

  
  :األهداف اإلجرائية

 . ومكونات بناء الطاقة البحثية الزراعية بالمملكةتحديد شكل -١
 .التعرف على المعوقات التى تواجه الباحثين عند تطبيق نتائج البحوث الزراعية -٢
  .تحديد المسار التطبيقى لنتائج البحوث الزراعية بالمملكة -٣

  .التعرف على أهم خصائص عالقة اإلرشاد بمؤسسات البحث الزراعى وجهود دعمه -٤
  

  :ألنشطةاآلليات وا

  .مقابالت معمقة مع قيادات المؤسسات البحثية والباحثين -١

 .بيانات ثانوية عن خصائص الطاقة البحثية الزراعية بالمملكة -٢
 .استقصاء عن خصائص اإلنتاج البحثى الزراعى والتحديات التى تواجه الباحثين -٣
 .استقصاء عن عالقة التنظيم اإلرشاد بمؤسسات البحث الزراعى بالمملكة -٤

  

  :بعاد المؤشرات الدالةاأل

 .عدد ونوع وطاقة مراكز البحث العلمى الزراعى بالمملكة -١
 .الباحثين الحاصلون على درجات ماجستير ودكتوراة فى مجاالت البحث الزراعى%  -٢
 .مستوى كفاية الباحثين لمؤسسات وهيئات البحث الزراعى -٣
 .العلمى الزراعىمستوى توفر التسهيالت البحثية والموارد المالية لجهات البحث  -٤
 .مستوى عالقة جهاز البحث بالتنظيم اإلرشادى -٥
 .توزيع مصادر األفكار العلمية المستحدثة التى تم تطبيقها فى السنوات العشر األخيرة -٦
 .مستوى الجدوى التطبيقية فى اإلنتاج البحثى الزراعى -٧
 .مستوى توازن أنشطة البحوث واإلرشاد والتدريب -٨
 .لبحثى الزراعىمصادر ودوافع اإلنتاج ا%  -٩
 .البحوث مصنفة وفق المسار التطبيقى للبحوث الزراعية%  -١٠
 .المعوقات والتحديات التى تواجه الباحثين عند نشر األفكار العلمية المستحدثة% عدد و -١١
 .نوع وتوزيع عالقة الباحثين بالتنظيم اإلرشادى الزراعى -١٢
 .النتائج التفصيلية لورشة العمل حول عالقة البحث باإلرشاد -١٣

  

  :المستخدمةالنماذج 

  .بناء وخصائص الطاقة البحثية الزراعية): أ-٦(ذج نمو -

 .خصائص اإلنتاج البحثى الوطنى): ب-٦(نموذج  -
 .ورشة العمل حول عالقة فى البحث باإلرشاد): جـ-٦(نموذج  -
  



 -٢١٣-

 نموذج (٦-أ): بناء وخصائص الطاقة البحثية الزراعية
نوع مؤسسات البحث العلمى الزراعى من جامعات ومراكـز         يوضح بناء الطاقة البحثية الزراعية عدد و       -١

بحوث تابعة لوزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارات أخرى ذات عالقة، عالوة على محطات التجـارب        

والمعامل البحثية والمزارع التجريبية على المستوى المركزى والمحلى، فضال عن المشروعات والبرامج            

  .وضح الشكل التالى بناء هذه الطاقة وأهم خصائصهاوي. البحثية الزراعية التنموية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 -٢١٤-

  :أهم خصائص ومكونات وعناصر الطاقة البحثية الزراعية بالمملكة -٢

مستوى كفاية   الباحثون الزراعيون
  الباحثين

  توفر التسهيالت البحثية
  )ع، م، ض(

  لنظم اإلرشاديةالعالقة با  كفاية الموارد المالية
  الجهة البحثية

عدد حاصلين 
  ماجستير/دكتوراة

إجمالى %
  العاملين

معامل   ض  م  ع
  وتجهيزات

وسائل 
  انتقال

وسائل 
  اتصال

مزارع 
  تجريبية

  ضعيفة  متوسطة  عالية  ض  م  ع

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  

 :هل توافق على وصف العالقة بين جهات البحث الزراعى والتنظيم اإلرشادى بالمركز بأنها -٣

أوافق   المؤشـــر
  تماما

لحد 
  ما

ال 
أوافق   المؤشـــر أوافق

  تماما
لحد 
  ما

ال 
 أوافق

        التوصيات اإلرشادية تستند لتوصيات بحثية قديمة        عالقة شخصية غير مستقرة أو مستمرة
        معظم الزراع يستند إلى خبراته الشخصية وخبرات جيرانه        المشكالت لجهات البحث غير موجهة أو مخططةصعود 

        إصدار نشرات مبسطة كافية عن نتائج البحوث العلميةندرة         ال توجد إدارات مخصصة لربط البحوث اإلرشادية
        ال توجد ترتيبات مؤسسية كافية لدعم العالقة بين التنمية واإلرشاد        غموض وتضارب بعض التوصيات الصادرة عن جهات بحثية مختلفة

        معظم العاملين اإلرشاديين ال يطلبون حلوال من الباحثين        تأخر أو عدم وصول المعارف العلمية للمرشدين
        …………………………………………………………………: أخرى        قوم على أساس قانونى ملزمالربط بين البحث اإلرشادى ال ي



 -٢١٥-

  

 . ثم حدد أهم مصادرها. أفكار علمية زراعية تم تطبيقها فى السنوات األخيرة ووجدت فرصتها فى تحسين اإلنتاج الزراعى١٠اذكر  -٤

  يقيةمصادر الفكرة البحثية التطب
كليات   الميزة النسبية للفكرة  الفكرة البحثية التطبيقية

  زراعة

مراكز 
بحوث 
  زراعية

مشروعات 
  بحثية محلية

مشروعات 
 بحثية أجنبية

مصادر 
   تذكرأخرى

١-              

٢-              

٣-              

٤-              

٥-              

٦-              

٧-              

٨-              

٩-              

١٠-              

 
 
 



 -٢١٦-

 نموذج (٦-ب): خصائص اإلنتاج البحثى الزراعى
  :احثينبيانات عن الب -١

  ……………………………: الجهة التابع لها   ………………………………:  الدرجة العلمية…………………………………………: االسم

  …………………… :عدد سنوات الخبرة والدرجة الحالية     …………………:  التخصص الدقيق………………………: التخصص العام

  
  :خصائص اإلنتاج البحثى -٢

  ة البحث والتدريب واإلرشادالوزن النسبى ألنشط
  البحوث العلمية خالل العمر الوظيفى

على %   النشاط
  مستوى العينة

على مستوى 
 الجهة التابع لها

  (     ) %  (     ) %  البحثى  بحث(     )   إجمالى عدد البحوث
  (     ) %  (     ) %  اإلرشادى  بحث(     )   إجمالى البحوث ذات الجدوى التطبيقية
  (     ) %  (     ) %  التعليم والتدريب  بحث(     )   إجمالى البحوث التى طبقت بالفعل

…………………:أخرى  بحث(     )   إجمالى البحوث التى توقفت بعد التطبيق  % (     )  % (     )  
  %١٠٠  %١٠٠  اإلجمالى  بحث(     )   إجمالى عدد البحوث

  
  :مصادر ودوافع إجراء البحث -٣

  %  رئيسى وراء إجرائكم للبحوثما هو الدافع ال  %  ما هو المصدر الرئيسى ألفكارك البحثية

  (    )  حل مشكلة إنتاجية قائمة  (    )  أفكار ذاتية خاصة بالباحث
  (    )  تكليف أو تعاقد مع جهة  (    )  أفكار مستمدة من بحوث غير محلية

  (    )  التزام بخطة بحثية للقسم العلمى  (    )  من بحوث محليةمستمدة أفكار 
  (    )  للترقيةأغراض اإلنتاج البحثى   (    )  أفكار مطورة لبحوث محلية

  (    )  دافع شخصى وذاتى  (    )  أفكار مطورة لبحوث غير محلية
  (    )  …………………………………………: أخرىدوافع   (    )  …………………………………………: مصادر أخرى

  
 :المسار التطبيقى لفكرة البحث -٤

  بحث  ) : (      إجمالى عدد البحوث خالل عشر سنوات األخيرة
ما هى نسبة البحوث التى مرت بمراحل المسار التطبيقى على مستوى بحوثكم الشخصية ثم علـى مـستوى                  

  الباحثين بالجهة التابع لها؟

%   المرحلـــة
  للباحث

للجهة % 
  البحثية

  أهم النتائج أو المعوقات

  ……………………………………………………………………… -١      التعريف بالبحث بعد النشر

٢- ………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………… -١      االتصال داخل المؤسسة البحثية

٢- ………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………… -١      االتصال خارج المؤسسة البحثية

٢- ………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………… -١      التطبيق على نطاق ضيق

٢- ………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………… -١      التطبيق على نطاق تجارى

٢- ………………………………………………………………………  

  

  



 -٢١٧-

 :ما هو تقديركم للمعوقات التى تصادفكم وزمالئكم الباحثين عن نشر واستخدام المعرفة الزراعية -٥
  نوع المعرفة    توى المعوقمس  مستوى المعوق

  محدود  متوسط  عالى
  نوع المعرفة  

  محدود  متوسط  عالى

غياب الجهة أو الوحدة المسئولة 
قصور فى حصر المشكالت         عن توجيه وإستخدام البحوث

        اإلنتاجية وإيصالها للجامعة

عدم توفير التمويل الالزم من 
ضعف الصلة بين الجامعة         فيدةالجهات المست

        ووزارة الزراعة

عدم تقنين الصلة بين الجامعة 
ضعف الصالت الشخصية         والجهات المستفيدة

        لألساتذة بالمنتجين

 البحوث ذات القيمة تكلفةإرتفاع 
غياب الندوات المتخصصة         التطبيقية

        حول مشكالت اإلنتاج

ت المالية واإلدارية
أهم المعوقا

  

ية ضعف اإلمكانيات المعمل
        والبحثية بالجامعة

صالية
ت االت

أهم المعوقا
  

        …………………………: أخرى

غياب الحافز األدبى والمادى 
الحواجز الوهمية بين المنتجين         لعضو الهيئة

        والباحثين

زيادة العبء التدريسى والبحثى 
إعتزاز المنتجين بأفكارهم         على عضو الهيئة

        اإلنتاجية التقليدية

عدم إقتناع وتجاوب أعضاء 
خوف المسئولين من اإلفصاح         الهيئة مع الوظيفة اإلرشادية

        عن مشكالت اإلنتاج

انخفاض نسبة البحوث التطبيقية 
ال مباالة أعضاء الهيئة بهذه         فى إنتاج الباحثين

        الوظيفة

شرية
ت الب

المعوقا
)

ضاء هيئة
سأع

التدري
(  

سيطرة أغراض الترقية على 
        ث الزراعيةتوجيه البحو

سية
ت نف

معقوا
  

انعدام الثقة بين الجمهور فى 
        نتائج البحث العلمى

غياب فكر إستخدام المعرفة عن 
         •        المخططين للسياسات الجامعية

غياب الخطة القومية لإلفادة من 
         •        البحوث العلمية

عدم التنسيق بين الجامعات فى 
         •        هذا الصدد

ت قومية وعامة
معوقا

  

        عدم إحترام المجتمع للعلم كقيمة

ى
ـر
ـ
ـ
أخ

  

•         
  

 .صف طبيعة عالقتك كباحث بالتنظيم اإلرشادى على المستويات المختلفة -٦
  شكل العالقات وأنواع األنشطة  ال توجد  محدودة  متوسطة  قوية  المستوى  معدل هذه العالقات

  نادرة  متقطعة  مستمرة

        . ميدانياالمساهمة فى تدريب المرشدين •
        .حضور لجان أو إجتماعات مشتركة •
        .المشاركة فى فرق بحثية إرشادية •

          المركزى

        .القيام بالزيارات الميدانية مع اإلرشاديين •
        .االشتراك فى الحمالت القومية اإلرشادية •
          المحافظات        .المساهمة فى متابعة الحقول اإلرشادية •
        .م إستشارات فنية للمرشدينتقدي •
        .تقديم مادة علمية لكتابة نشرة إرشادية •
          المحلى        .المساهمة فى ندوات إرشادية قروية •
        .عرض نتائج البحوث والدراسات ومناقشتها •

  
  



 -٢١٨-

 نموذج (٦-جـ): ورشة العمل لعالقة البحث باإلرشاد
  

  مجموعة  تطبيق    تدقيق المفهوم وتحليله  )١(  
         )١(   (   )  

  
  أى من هذه المفاهيم أكثر تعبيرا عن دعم العالقة بين البحث واإلرشاد؟

  أسباب نعم أو ال ولماذا  ال  نعم  المفهوم

        ـجـدم

        ـطـرب

        ـلـتكام

  رىــأخ

)…………………………( 
      

  

  

  تحديد المفهوم

  ريفًا لدعم عالقة البحث واإلرشاد؟بناء على التحليل السابق، هل يمكن للمجموعة أن تضع تع

  .؟كيف؟ ولماذا؟ وماذااستخدم  •

  .……………………………… من خالل ……………………………… وذلك بهدف ……………………………… يقصد بهأى  •

  

  

  

  

  



 -٢١٩-

  

  المستوى الراهن لعالقة البحث باإلرشاد  )٢(
  

  : عالقـة البحـث باإلرشـاد-أ
  

  :فقط من ممثلى مديريات البحوث بالمركز يرون أن% 

 %٢٠      العالقة بين البحث واإلرشاد عالقة مستمرة ومستقرة 

 %٣٤        صعود المشكالت لجهات البحث مخطط وموجه 

 %٨        توجد إدارات متخصصة لربط البحوث باإلرشاد 

 %٢٠      وصول المعارف العلمية للمرشدين يتم فى وقت مناسب 

 %٨       يوجد أساس قانونى ملزم لعالقة البحث واإلرشاد 

 %١٧       اإلرشادية تستند لمعارف بحثية حديثةالتوصيات  

 %٢٠      معظم الزراع يستندون لخبراتهم أو خبرة جيرانهم 

 %٨      معظم العاملين اإلرشاديين يطلبون حلوال من الباحثين 

  %٢٠      توجد ترتيبات مؤسسية لدعم عالقة البحث واإلرشاد 

  

  

  المستوى الراهن لعالقة البحث باإلرشاد  )٢(
  

  :إلرشـاد بالبحـث عالقـة ا-ب
  

  :فقط من ممثلى مديريات اإلرشاد الذين يرون أن العاملين اإلرشاديين% 

 %٥٠    يشتركون مع الباحثين فى الزيارات الميدانية بدرجة ضعيفة 

 %٥٠    يشتركون مع الباحثين فى الزيارات الميدانية بدرجة ضعيفة 

 %٢٥  ضعيفةيشتركون مع الباحثين فى الحمالت القومية الزراعية بدرجة  

 %٢٥      يطلبـون الرأى والمشورة من الباحثين بدرجـة عاليـة 

 %٢٥      يدعون الباحثين لحضور ندوات مع الزراع بدرجة عالية 

 %٥٠    يطلبون مادة علمية من الباحثين ألغراذ التدريب بدرجة عالية 

  %٢٥    يحضرون لجان أو اجتماعات مشتركة مع الباحثين بدرجة عالية 

  

  

  



 -٢٢٠-

  مجموعة  تطبيق    ى الراهن لعالقة البحث باإلرشادالمستو  )٢(  
         )٢(   (   )  

  

  ): ( بم تصف العالقة بين البحث واإلرشاد-أ

  فعالة ووطيدة  )…………………………(  رسمية صورية  )…………………………(  ضعيفة وهامشية
                    
                    

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )  
  
  ): (قة خالل السنوات العشر القادمة بم تطور هذه العال-ب

  تتحسن وتتطور  )…………………………(  ثابتة دون تطور  )…………………………(  تتدهور
                    
                    

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )  
  

  %)١٠٠: ( من المسئول أكثر عن الشكل الحالى للعالقة بين البحث واإلرشاد-جـ

  اإلرشاديين  عوامل داخل التنظيم  الباحثين واإلرشاديين  ظيمعوامل خارج التن  الباحثين
                    
                    

(     )%   (     )%   (     )%   (     )%   (     )%   
  

  :العالقة بين البحث واإلرشاد على الجوانب التالية) عدم وجود/ وجود ( كيف ترى أثر -د

      الجوانـب

  (     ) %   ) %(      التوصيات اإلرشادية للزراع

  (     ) %  (     ) %  تدريب الزراع والمدشدين

  (     ) %  (     ) %  كفاءة العمل اإلرشادى

  (     ) %  (     ) %  كفاءة المشروعات البحثية

  (     ) %  (     ) %  األعباء الوظيفية

  (     ) %  (     ) %  التقدير المهنى

       ) %(  (     ) %  توفير اإلمكانات البشرية

  (     ) %  (     ) %  توفير اإلمكانات المادية

  (     ) %  (     ) %  تبادل الخبرة

  (     ) %  (     ) %  العمل الفريقى

  (     ) %  (     ) %  الدخل والحوافز

  (     ) %  (     ) %  المصالح الشخصية

  

ERER



 -٢٢١-

  ……………………………………………………………………………………: اسم الجهة التابع لها    ) لهاعدا الجهة التابع( اكتب بالترتيب أسماء الجهات المشاركة -هـ

  هل يمكن إيجاد عالقة) محدودة أو معدومة(فى حالة   قوة العالقة
  الجهات المشاركة

 معدومة محدودة  متوسطة  قوية

  ):قوية أو متوسطة(فى حالة 

)ال(واألسباب فى حالة ) نعم(شكل العالقة فى حالة   ال  نعم  ما هى طبيعة العالقة بهذه الجهة

                  )………………(مديرية بحث 

                  )………………(مديرية بحث 

                  )………………(مديرية بحث 

                  )………………(محطة بحث 

                  )………………(محطة بحث 

                  )………………(محطة بحث 

                  )………………(محطة بحث 

                  )………………(مديرية إرشاد 

                  )………………(إرشاد مديرية 

                  )………………(مديرية إرشاد 

                  )………………(مديرية إرشاد 

                  )………………(وحدة إرشاد 

                  )………………(وحدة إرشاد 

                  )………………(وحدة إرشاد 

                  )………………(وحدة إرشاد 

  



 -٢٢٢-

  مجموعة  تطبيق   أسانيد ودوافع العالقة بين البحث واإلرشاد  )٣(  
         )٣(   (   )  
  

  : أسـانيد العالقـة-أ

o سـند قانونـى: 

 .قرار المشروع على المستوى القومى يضم البحوث واإلرشاد فى بنيان تنظيمى واحد •

 .يعنى وضوح قصد العمل المشترك ووحدة الهدف بين البحث واإلرشاد •

 الـضم مـن     وعدم السير فى هذا االتجاه يتضمن مخالفة هذا المقصد ويفـرغ قـرار             •

 .مضمونه وجوهره
  ال أوافق    أوافق إلى حد ما    أوافق تماما  
  
o سـند علمـى: 

 ).البحث والتعليم واإلرشاد واإلنتاج(أنظمة فرعية ) ٤(النظام المعرفى الزراعى يضم  •

 .وهى أنظمة تتكامل وتتساند إلنتاج وحفظ ونقل واستخدام المعرفة الزراعية •
تحليـل المـشكالت    (اإلرشاد يقود لضياع أهم مخرجات النظام       وفقدان العالقة بين البحث و     •

 ).وتقويم الحلول
  ال أوافق    أوافق إلى حد ما    أوافق تماما  
  
o سـند عملـى: 

 .مديريرات البحوث تعمل حاليا بمعزل عن مديريات اإلرشاد بالمركز •

ديـد  والمؤشرات الدالة تكمن بالنظر إلى الخطـط البحثيـة والتقـارير وأسـاليب تح              •

 .الخ...األولويات 

حداثة تجربة الضم قد تكون زريعة لذلك، ولكن لحين اإلسراع بوجود اإلسراع بوجود إليـه                •

 .قابلية لالستدامة

  ال أوافق    أوافق إلى حد ما    أوافق تماما  
  
o سـند مهنـى: 

عدم وجود عالقة قوية بين البحث واإلرشاد سوف ينعكس على معدالت األداء البحثى              •

 .رشادىواإل

 .وسوف ينال ذلك من مهنية وكفاءة وجدارة كافة العاملين بالمركز باحثين وإرشاديين •

 .)ومشاكل ال تحل... بحوث ال تستخدم (والبتالى ينعكس على مكانة المركز وسمعته  •

  ال أوافق    أوافق إلى حد ما    أوافق تماما  
  



 -٢٢٣-

o سـند أخالقـى: 

تخدام المعرفة الزراعيـة لـصالح اإلنتـاج     المركز يمثل طاقة وأمل قومى إلنتاج واس       •

 .ونالمنتجين

عدم الوفاء بهذا الدور يعنى استثمار موارد بشرية ومادية كبيرة دون مردود اقتصادى              •

 .مالئم

ويقود ذلك بالضرورة للتخلى عن انقطاعات اإلنتاجية والخدمة الوطنية التى ترى فـى              •

 .المركز قيمة عملية وتطبيقية

  ال أوافـق    وافق إلى حد ماأ    أوافق تماما  
  

 أسانيد ودوافع العالقة بين البحث واإلرشاد  )٣(
  

  : تحليل نقاط القوة والضعف-ب

  

  

  :نستثمر الفرص السانحة    :نوظف جوانب القوة الحالية

 .منظمة واحدة تتعلق بهـا آمـال وطنيـة •

 .لها قيادة موحدة توفر بيئة حاضنة للتكامل •

  .اتها فى هدف موحدتتساند إمكاناتها وخبر •

  و

 . هـو عــام الزراعـــة٢٠٠٩عـام  •

 .تعزز مكانة المركز الوطنى للبحث واإلرشاد •

  .اسـتجابة الـدول الحتياجـات المركــز •

  
  

  

  
  :ونسـتدعى مخاطـر مؤكـدة    :نستسـلم لجوانـب الضعـف

 .قصور الموارد المالية المحــددة نســبيا •

 .صر البشرىاألعباء المهنية بسبب نقص العن •

  .مشكالت التبعيــة الفنيــة واإلداريــة •

  و

 .إنتـاج معرفـة زراعيـة ال تســتخدم •

 .إهـدار منتظم للموارد البشرية والماديـة •

  .نتامى العزلة بين المكون البحثى واإلرشادى •

  

  

  

 هل

 أم



 -٢٢٤-

  

  مجموعة  تطبيق   SWOTتحليل     
  (   )   )٣(     للعالقة بين البحث واإلرشاد    
  

  

انب الضعف التى تعيق العالقة ما هى جو

  الفعالة بين البحث واإلرشاد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

ما هى نقاط القوة التى تدعم العالقة الفعالة 

  بين البحث واإلرشاد؟

ما هى المخاطر المودة التى يمكن أن تحدث 

  لغياب العالقة الفعالة بين البحث واإلرشاد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

 ما هى الفرص المحتملة التى يمن استثمارها

  لدعم العالقة الفعالة بين البحث واإلرشاد؟

  



 -٢٢٥-

مـا هـو    .  هذه بعض المداخل التى يمكن أن تتبع لدعم العالقة بين البحث واإلرشـاد             -جـ

  تقديرك لغرض نجاح هذه المداخل؟

  المقصود به  المدخل  فرص نجاح المدخل
 ضعيف متوسط  عالى

السياقات 
  النظرية

  .نسيق بين المنظماتاالعتماد على أسس نظرية لتحقيق الت •

  .دون النظر لخصائص الجهات المطلوب دعم العالقة بينها •
      

الروابط 
  المؤسسية

 .اإلسراع بقرارات إلنشاء مجالس عليا ولجان للتخطيط والتنفيذ •

  .بدال من االعتماد على رابطة البرنامج التى ال تمس خصائص كل جهة •
      

استيراد 
  النماذج

 .حة فى دعم العالقة بدول أخرىالتطبيق النسخى لتجارب ناج •

  ).النظم-األهداف-اإلمكانات(دون تحليل خصوصية النموذج الوطنى  •
      

القرارات 
  الملزمة

  .قرارات دعم عالقة ال تأخذ فى الحسبان األعياء الوظيفية وإمكانات التنظيم •

  .تقود عادة الحتراق وظيفى حيث النصر ال يأتى من الغرف العالية •
      

المنافع 
  لجةالعا

  .اتخاذ قرار بدعم العالقة سعيا نحو منافع يحصدها أحد الجهات أو كليهما •

  .أو للحصول على موارد وطنية إضافية دون اعتبار لقابلية المدخل للتطبيق •
      

توازن 
  القوة

  .الموافقة على دعم العالقة سعيا وراء توازن للقورة بين الجهات •

  .لمالية أو المقار أو التسهيالتفى مجال الدرجات الوظيفية أو المخصصات ا •
      

التغطية 
  الصورية

  .إجراءات لدعم العالقة يصدر بها قرار مع العلم باستحالة تطبيقها •

  .أو صعوبة تطبيقها لوجود موانع فنية أو مالية أو تنظيمية •
      

الجهود 
الفردية 

واالجتهاد 
  الشخصى

  .تهترك أمر دعم العالقة لألفراد كل حسب جهده وقناعته وطاق •

  .لتصبح العالقة بين البحث واإلرشاد عالقة شخصية غير مستقرة وغير مستمرة •
      

  

  

  

  



 -٢٢٦-

  مداخل مقترحة لدعم العالقة بين البحث واإلرشاد  )٦(
  

   مدخـل التفاعـل الحـر-أ

ن وجود مراكز اقليمية ومحطات للبحوث بالمحافظات محددة االهداف والمهام باالضافة إ

فذ برامج ومهام مديريات االرشاد وطلب كل طرف مساندة الطرف لوجود وحدات ارشادية تن

  .نشطة مشتركة كفيل بتحقيق دعم العالقة بين البحث واالرشادأ ىاآلخر ف

  
  اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟ما هى 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

   مدخـل األولويـات المشـتركة-ب

مدخل يسعى إلى وجود قائمة سنوية مشتركة تعد من خالل البحث واإلرشاد ألولويات هو 

مشكالت اإلنتاج واحتياجات المنتجين الزراعيين بالمجاالت المختلفة من خالل تصميم نماذج 

مبسطة ومشاركة كافة المستويات التنظيمة، بحيث تصبح مصدرا رئيسيا للخطط السنوية لكل 

  .واإلرشادمن مديريات البحث 

  
  اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟ما هى 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 -٢٢٧-

   مدخـل اإلصـالح الهيكلـى والتنظيمـى-جـ

وذلك بالتقنين الواضح بين الكيانات البحثية واإلرشادية على مستوى المحافظات واللواءات 

 ومحطات البحوث الزراعية من جانب وبين مديرى الوحدات وبين مدراء المراكز اإلقليمية

اإلرشادية والمرشدين إلعطاء صالحيات للعمل اإلرشادى بالتنسيق مع مديريات الزراعة 

  .بالمحافظة عالوة على المهام المشتركة مع المراكز البحثية ومحطات البحوث

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

   مدخـل إعـادة توجيـه المـوارد البشـرية-د

من خالل مراجعة العمالة والقوى البشرية بمديريات البحث واإلرشاد وعلى مستوى 

مياه -زيتون-حيوانى. أ(المحافظات والقرى الستكمال النقص فى التخصصات األساسية 

الوحدات اإلرشادية والمرشدين للحصول على كورسات أو مع إعطاء فرص لمديرى ) وبيئة

وحساب االحتياجات العاجلة واحتياجات الخطط . دورات متخصصة فى المجاالت األساسية

الخمسية التالية بشكل يسمح بمواجهة األعباء اإلضافية لألنشطة المشتركة لدعم عالقة 

  .البحث باإلرشاد

  
  أهـداف المدخـل؟مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 -٢٢٨-

   مدخـل معـدالت األداء الوظـيفى-هـ

مدخل يربط بين تقرير الكفاية ومعدالت األداء للعاملين بالبحث واإلرشاد على كافة 

المستويات وبين قيامهم بواجبات وأنشطة مشتركة بحثية إرشادية بهدف إحياء الوظائف 

من جهة وبين تأكيد حق المرشد فى اكتساب المعارف ) تدريب-إرشاد-بحث(للباحث الثالثة 

  .العلمية الجديدة وتحصيلها وربط ذلك كله بتقارير الكفاية السنوية

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  

  ـى الســلوكى المدخــل النفسـ-و

مدخل يسعى إلزالة الحساسية الناجمة عن التباين فى طبيعة مهام كل من المرشد والباحث 

وتكريس الفهم المشترك باعتبارها وظائف ومهام متكاملة ومتساندة فى إطار وحدة الهدف 

من خالل ورش العمل واللقاءات المشتركة تمهيدا لقيام األنشطة المشتركة بذلك بطريقة 

  .ئية وفعالةتلقا

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق هـدف المدخـل؟

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  



 -٢٢٩-

 مدخل االقاليم االرشادية البحثية -ز

اقليم الشمال و الوسط و (وذلك بتقسيم المملكة الى عدد من االقاليم االرشادية البحثية 

م مركز اقليمي للبحث و االرشاد تجمع فيه كافة امكانات بحيث يصبح لكل اقلي) الجنوب

  .االقليم البحثية واالرشادية في ادارة موحدة

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 دةـادة الموحـل القيـمدخ – ح

رشادية يتم إضافة لوحدة  ومحطات بحوث زراعية باإلىيمقلإ كل محافظة يوجد بها مركز ىف

كانت بحثية او ارشادية، االمر الذي يضمن وحدة  تعيين قيادة موحدة للبحث واالرشاد سواء

  .مر واالشراف والمتابعه الموحدةاأل

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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 مدخل المديريات البحثية االرشادية التخصصية –ط

لى مجاالت نشاطية زراعية تمثلها إوذلك باعادة هيكلة المركز الوطني للبحث واالرشاد 

 مجال الثروة ى تضم الباحثين والمرشدين فىنتاج الحيواني التمديريات مثل مديرية اإل

  .الخ ...للبستنة ة للوقاية،دارة موحدة و هكذا مديريإالحيوانية تحت 

  
  مـا هـى اآلليـات المالئمـة لتحقيـق أهـداف المدخـل؟

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  

  
  ما هو تقديرك لمستوى التقدم الذى يمكن أن تحققه هذه المداخل فى عالقة البحث باإلرشاد؟

  
   للتطبيقمستوى واقعية المدخل وقابليته

واقعى وقابل   المداخـــل
  للتطبيق

واقعى لحد 
ما ويمكن 
  اختباره

غير واقعى 
أو قابل 
  للتطبيق

التقدم % 
الذى يمنك أن

  يحققه

          مدخل التفاعل الحر

مدخل األولويات البحثية اإلرشادية 
  المشتركة

        

          مدخل اإلصالح الهيكلى والتنظيمى

          مدخل إعادة توجيه الموارد البشرية

          مدخل معدالت األداء الوظيفى

          المدخل النفسى السلوكى

          مدخل االقاليم االرشادية البحثية

          مدخـل القيـادة الموحـدة

مدخل المديريات البحثية االرشادية 

  التخصصية
        

 !!واآلن 



 -٢٣١-

  األشكال واآلليات المقترحة لدعم العالقة  )٦(
  

  هل توجد معوقات  مدى مالءمة هذا الشكل
مالئم   األنشطة المشتركة

  تماما
مالئم 
  لحد ما

غير 
  مالئم

 نفسية  فنية تنظيمية  مالية

تدريب المرشدين على الموضوعات 

  الفنية
              

                المشاركة فى ندوات إرشادية قروية

                تقديم مواد علمية لألدلة التدريبية

                تقديم مواد علمية للنشرات الفنية

                ارات للمرشدين عند الطلبتقديم استش

                متابعة الحقول اإلرشادية

                المساهمة فى الحمالت القومية الزراعية

                تحديد أولويات إرشادية بحثية مشتركة

                تشكيل فرق بحثية إرشادية مشتركة

مشاركة الباحثين فى تقييم األنشطة 

  اإلرشادية
              

ن فى التجارب البحثية اشتراك المرشدي

  التأكيدية
              

                تقديم حلول للمشكالت الطارئة

                الزيارات الميدانية للزراع والمنتجين

                توفير قراءات ومراجع فنية للمرشدين

  



 -٢٣٢-

  

  الخطة التنفيذية لبناء إطار دعم العالقة بين البحث واإلرشاد
  

      

  
بيانات عن إمكانات جمع كافة المعلومات وال  

البحث واإلرشاد من خالل تحليل األنشطة 
  .والبرامج واإلمكانات

)………………………………………(  

  
التعرف على مجاالت وفرص التعاون الفعال بين 
البحث واإلرشاد فى مجاالت البحث والتدريب 

  .واإلعالم والبرامج والمعلومات الزراعية
)………………………………………(  

مالئمة لدعم العالقة من بين اختيار المداخل ال  
المداخل المطروحة فى الورشة والتيقن من عدم 

وجود أى عوائق فنية أو تنظيمية أو مالية ألشكال 
.دعم العالقة المختلفة  

)………………………………………(  

  
إعطاء الفرصة لتجريب أشكال دعم العالقة على 

المستويات المختلفة والتعرف على المعوقات 
  .ةوالدروس المستفاد

)………………………………………(  

  
يتم الصياغة النهائية آللية دعم العالقة بين البحث 

واإلرشاد وإصدار القرارات الالزمة لوصفه 
  .موضع التطبيق

)………………………………………(  

  :قًاـتحقي  
  .لوحدة الهدف -
 .والتساند واالعتمادية -
  .واالتصال المفتوح -

)………………………………………(  

  
  
  

  

 منيـةالفتـرة الز المهـام الرئيسـية مراحل بناء اإلطار
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 التعريفية


