بنك األسئلة
المناهج االرشادٌة

 قارن بٌن التنظٌم االرشادى (األمرٌكً  -المصري -الهولندي
– الهندي) من حٌث:
• النظام ونوعٌته.
• أهم السمات.
 استعرض مراحل تطور النظام االرشادي الزراعً المصري
حت ٌصل الً ماهو علٌه؟
 ارسم رسم تخطٌطً ٌبٌن التنظٌم االرشادي الزراعً الحالً
بمصر؟
 ما هً المهام الموكولة لكل من :
• االرشاد االروائً.
• االرشاد البٌطري.
• االرشاد السمكً.

 تناول بالشرح خصائص التنظٌم االرشادي الجٌد؟
 ما هً أهم العوامل التً تمٌز تنظٌم ارشادي عن أخر؟
 قارن بٌن األنظمة االرشادٌة عالٌة ومتوسطة وضعٌفة الكفاءة
من حٌث العوامل المإثرة علً كفاءة التنظٌم االرشادي
الزراعً؟
 ما هو تعرٌف كل من :
• االرشاد الزراعً .
• المنهج.
• المدخل.
• المنهج التوافقً.
 ما هً ممٌزات منهج التدرٌب والزٌارة عن غٌره؟

 ما هً أهداف منهج االرشاد الزراعً الجامعً؟
 ما هى أبعاد المنهج االرشادى الحدٌث ؟

 اذكر مكونات المنهج االرشادى الناجح ؟
 اذكر االدارات الرئٌسٌة لالرشاد الزراعى بوالٌة الخرطوم ؟
 ماهى أهداف الجهاز االرشادى بوالٌة الخرطوم ؟

 ماهى أهداف المنهج التوفٌقى ؟
 ماهى مهام واختصاصات الجهاز االرشادى بوالٌة الخرطوم
؟

 قارن بٌن مناهج االرشاد االتٌة :
) (1االرشاد الزراعى العام .
) (2االرشاد من خالل التدرٌب والزٌارة .
) (3السلعى .
) (4المشاركة .
) (5المشروع .
) (6األنظمة الزراعٌة من حٌث :
(أ) الشكل التنظٌمى .
(ب)الجمهور المستهدف .
(ج)الهدف .
(د) دور المرشد .
(ه) الطرق والمعٌنات المستخدمة .

• السؤال األول( :ا) اكمل العبارات اآلتٌة:

(اختر خمس فقط )

(10درجات)
 .1اإلرشاد الزراعً عبارة عن عملٌة تعميمية غير مدرسية يقوم بالتطبيق الفعمي

لمراحميا المختمفة والمتشابكة جياز متكامل من المينين والقادة المحميين ميتديا في
ذلك بفمسفة عمل واضحة لرفع لخدمة الزراع ومساعدتيم عمي رفع مستواىم

االقتصادي من خالل جيودىم الذاتية وامكانياتيم المتاحة واحداث تغيرات سموكية
مرغوبة في معارفيم وميارتيم واتجاىاتيم ،ومن أهم أهدافه هو اىداف خاصة –
اىداف تنفيذية – اىداف عامة.

 .2يقصد ببلمنهج او المدخل اإلرشبدي تشير كممة منيج إلى أسموب العمل ضمن
جياز اإلرشاد ،فالمنيج إذاً ىو فمسفة الجياز ،جوىره ،موجو نشاطاتو ،لكنو ليس
أحد عناصره ألنو ىو الذي يوجو ىذه العناصر مثل :ىيكمو ،قيادتو ،برنامجو،
طرقو وأساليبو  ،بينمب يقصد ببلنظبم اإلرشبدي انه يعبر عنو أي تنظيم مثالً:
مديرية اإلرشاد الزراعي في و ازرة الزراعة أو قسم اإلرشاد في جية ما.

ٌ .3تمٌز النظام اإلرشادي التعاونً فً مصر بالخصائص التالٌة
قدرته على ترجمة سٌاسة الحكومة وإجراءاتها إلى أهل الرٌف -
تغطٌة البالد بؤكملها وضمان استمرارٌة البرنامج اإلرشادي -
سهولة ضبط البرنامج من قبل الحكومة المركزٌة -قدرته على
تحقٌق االتصال السرٌع بٌن والوزارة وأهل الرٌف .
 .4من أهم االنتقادات التً وجهت الً النظام اإلرشادي الزراعً
المصري :افتقاره إلى القدرة على إٌصال مشاكل الفالحٌن
واحتٌاجاتهم ومصالحهم إلى الجهات العلٌا عبر قنوات اإلرشاد
المستخدمة فً هذا المجال  -إخفاقه فً تكٌٌف الرسائل اإلرشادٌة
لتالئم المناطق المختلفة .وبالتالً الذي ٌحدث عندها هو أن جهاز
اإلرشاد ٌعمل على تشجٌع المزارعٌن على تبنً ممارسات زراعٌة
قد تالئم األنظمة الزراعٌة لدٌهم وال تلبً احتٌاجاتهم  -اقتصار
اتصال المرشدٌن الزراعٌٌن مع أثرٌاء الفالحٌن وأصحاب المزارع
الكبٌرة  -عدم مسإولٌة العاملٌن فً الجهاز تجاه أهل الرٌف فً
المنطقة التً ٌعملون بها.

.5

.6

من اهم المجاالت المستحدثة فً التنظٌم اإلرشادي
المصري مجال االرشاد البستانً ،واإلروائً ،والسمكً،
والمٌكٌنً ،والبٌئً.
من اهم وظائف المنهج او المدخل تتوضح معالم كل
منهج إرشادي من خالل الطرق التً سٌستخدمها النظام
اإلرشاد  -األهداف واألغراض التً ٌحددها -الوسائل التً
ٌنفذ بواسطتها استراتٌجٌة وبشكل عام هناك صفات
مشتركة بٌن مختلف المناهج فالكل ٌستخدم إجراءات
تعلٌمٌة غٌر رسمً والكل له محتوى زراعً والكل أٌضا ً
ٌعمل لتحسٌن مستوى المعٌشة لسكان الرٌف .

( 10درجات)
• (ب) علل ما ٌأتً:
 .1معظم الزراع أكثر معرفة بالتوصٌات الفنٌة ولكنهم ال ٌطبقونها فً
حقولهم .
• هو االفتراض الذي قام علٌه منهج المشاركة حٌث ٌفترض أن ألهل الرٌف
معرفة واسعة فً إنتاج الغذاء من أرضهم وٌمكن أن تتحسن مستوٌاتهم
المعٌشٌة واإلنتاجٌة بزٌادة التعلم وفً هذا ٌبذل المرشدون جهدا كبٌرا فً
تعرٌف الزراع بالمعلومات وفقا لألوامر التً تؤتً الٌهم من وزارة الزراعة
لكنهم اثناء التطبٌق ٌجدون ظروفا تختلف عن المعلومات المتوفرة وبالتالً
ٌمنعهم ذلك من التطبٌق.
ٌ .2عتبر استخدام منهج اإلرشاد التعاقدي (التعاقد الزراعً) احد الحلول
المناسبة لمشكالت مستلزمات اإلنتاج وتسوٌق المحاصٌل.
• الن هذا المنهج ٌفترض أن الطرٌقة التً ٌمكن من خاللها زٌادة اإلنتاج
واإلنتاجٌة لسلعة معٌنة هً :التركٌز على تلك السلعة وفٌه ٌتم دمج وظٌفة
اإلرشاد مع وظائف أخرى مثل  :البحوث  -تؤمٌن مستلزمات اإلنتاج (بذار،
سماد ،الخ -)..تسوٌق اإلنتاج  -التسلٌف  -وأحٌانا ً تحدٌد األسعار مما ٌجعل
النظام بؤكمله أكثر فاعلٌة وهذا ٌنطبق على مإسسة التبغ فً سورٌا التً تعمل
فً مجال اإلرشاد مع الفالحٌن مباشرة حٌث تقوم المإسسة بتنسٌق جمٌع أوجه
إنتاج التبغ وتسوٌقه  ،وبما فً ذلك التعلٌم اإلرشادي معتمدة على الرسائل
اإلرشادٌة أوقاتها المناسبة والمالئمة للفالحٌن وإٌصالها إلٌهم بكفاءة عالٌة.

ٌ .3جب استخدام اكثر من منهج او مدخل ارشادى لضمان
تحقٌق البرنامج االرشادى ألهدافه.
• الن كل نظام إرشادي سوف ٌركز خالل فترة زمنٌة معٌنة
على هذا نقاط خاصة او منحنً خاص بهذا المنهج ،وقد
ٌكتسب المنهج المختار صفاتا ً مستنبطة من مناهج أخرى .
إال أنه ٌبقى هو البداٌة ألسلوب خاص من العمل ولٌس النهاٌة
له ،لذلك ٌجب التركٌز علً كثر من منهج للحصول علً
اٌجابٌات كل منها وترك سلبٌات هذا المنهج.

•

(ج) هل العبارات التالٌة صحٌحة ام خاطئة ؟ مع تصحٌح العبارة الخاطئة
والتعلٌل ؟10(..درجات)

•
ٌ .1عتمد تطبٌق منهج المشاركة علً مبادئ الالمركزٌة واستخدام قنوات اتصال
فعالة والتنسٌق والتكامل مع الجهات العاملة فً الرٌف .
( خطأ )
ٌ .2عتبر مدخل النظم المز رعٌة من المداخل المدارة بواسطة وزارة الزراعة .
( خطأ )
ٌ .3عتبر منهج التدرٌب والزٌارة من المناهج المدارة بوسطة الزراع والمنتجٌن .
( خطأ )
 .4منهج نقل التكنولوجٌا من المناهج المعتمدة علً اتخاذ قرار بشأن اختٌار
( خطأ )
المحصول.
ٌ .5عتبر مبدأ القٌادة الفعالة والحوافز من العوامل المهمة لنجاح منهج النظم
( خطأ )
المز رعٌة.

• التعدٌل
.1
.2
.3
.4

.5

ٌعتمد تطبٌق منهج المشاركة علً مبادئ الالمركزٌة واستخدام قٌادة فعالة
مع التنسٌق والتكامل مع المنظمات العاملة بالرٌف كبنوك القري والجمعٌات
التعاونٌة.
ٌعتبر مدخل االرشاد الزراعً العام او الحكومً من المداخل المدارة بواسطة
وزارة الزراعة.
ٌعتبر منهج التدرٌب والزٌارة من المناهج المدارة بوسطة المشروعات
الخاصة الممولة من والمنح االجنبٌة ووزارة الزراعة المصرٌة.
منهج نقل التكنولوجٌا من المناهج المعتمدة علً اصدار االوامر والمدارة
بواسطة وزارة الزراعة وممثلٌن عنهم فً القري.
ٌعتبر مبدأ تقدٌم الحوافز االٌجابٌة سواء كانت مادٌة او معنوٌة من العوامل
المهمة لنجاح منهج النظم المز رعٌة.

• ٌتم التصحٌح وفقا لما هو بالمذكرة الخاصة بالمقرر

• السؤال الثانً( :ا) هناك عدد من الدول عند تحقٌق سٌاستها
الزراعٌة تركز علً مجال ارشادي واحد من المجاالت الزراعٌة
وأخري تأخذ مجالٌن اوثالثة وهنك من ٌهتم بكافة المجاالت)
فسر ذلك ؟ ثم اذكر هذه الدول ؟ وماهً العوامل المؤثرة علً
اختٌار هذه المجاالت؟ ( 10درجات)
• ٌتبنى الجهاز اإلرشادي العدٌد من نظم ومداخل االرشاد
الزراعً ومنها  :مدخل نقل التكنولوجٌا الزراعٌة  ،ومدخل
الحمالت القومٌة للنهوض بالمحاصٌل الحقلٌة الرئٌسٌة  ،مدخل
التدرٌب والزٌارة  ،مدخل اإلرشاد السلعً ،وذلك من اجل التركز
خالل فترة زمنٌة معٌنة على هذا نقاط خاصة او منحنً خاص
بهذا المنهج وقد ٌكتسب المنهج المختار صفاتا ً مستنبطة من
مناهج أخرى  .إال أنه ٌبقى هو البداٌة ألسلوب خاص من العمل
ولٌس النهاٌة له ،لذلك ٌجب التركٌز علً كثر من منهج للحصول
علً اٌجابٌات كل منها وترك سلبٌات هذا المنهج.

• (ب) قارن فً جدول بٌن  20( :درجة)
• المناهج او المداخل اإلرشادٌة المستخدمة فً مصر من
حٌث :الموضوعات التً تركز علٌها –والطرق اإلرشادٌة
إلى تستخدمها واهم عوامل نجاحها واهم سلبٌاته وكٌفٌة
قٌاس نجاحها من خالل المؤشرات المختلفة ؟ ثم اذكر
مقترحاتك لتطوٌر أهم المناهج المستخدمة فً مصر؟
• المناهج االرشادٌة المستخدمة فً مصر هً كل من :
 .1المنهج االرشادي العام او الفوقً او الحكومً.
 .2المنهج السلعً.
 .3منهج االرشاد الزراعً بالمشاركة.
 .4منهج نقل التكنولوجٌا.

•
•
•

•
•
•

أوالا :منهج اإلرشاد الزراعً العام :
إنه المنهج األكثر شٌوعا ً فً العالم وٌستخدم من قبل جهاز
اإلرشاد الزراعً الموجود فً وزارة الزراعة فً كل بلد تقرٌبا ً.
االفتراض ٌ :فترض أن التقنٌة والمعلومات الزراعٌة متوفرة
لكنها غٌر مستخدمة من قبل الفالحٌن وإن أمكن إٌصالها إلٌهم
لتحسنت ممارساتهم الزراعٌة  ،وواجب الحكومة أن تعمل على
نقل هذه المعلومات إلى أهل الرٌف.
وٌوصف هذا النوع من تخطٌط البرنامج بأنه التخطٌط من أعلى
إلى أسفل.
كٌف ٌقاس النجاح؟
ٌتم ذلك بواسطة الزٌادات فً اإلنتاج الوطنً للمحاصٌل الواردة
فً البرنامج فالنجاح ٌتحقق بتحقٌق أهداف البرنامج فً زٌادة
اإلنتاج بفضل الخدمات التً ٌقدمها جهاز اإلرشاد الزراعً
وبالنتٌجة فإن منهج اإلرشاد الزراعً العام ٌتوقع وجود عالقة
مباشرة بٌن جهاز اإلرشاد الزراعً وزٌادة اإلنتاج القومً
لمحاصٌل معٌنة.

•
•

•
•
•
•
•

•

ما هً إٌجابٌات المنهج العام؟
ٌتمتع هذا المنهج بمزاٌا عدٌدة جعلته األكثر شهرة فً العالم ،وٌعتبر المنهج التقلٌدي
لإلرشاد الزراعً لذلك ٌستعمل فً كل قطر عادة .أما أهم إٌجابٌاته فهً:قدرته على
ترجمة سٌاسة الحكومة وإجراءاتها إلى أهل الرٌف  -تغطٌة البالد بؤكملها وضمان
استمرارٌة البرنامج اإلرشادي  -سهولة ضبط البرنامج من قبل الحكومة المركزٌة -
قدرته على تحقٌق االتصال السرٌع بٌن والوزارة وأهل الرٌف .
ما هً السلبٌات؟
فتقاره إلى القدرة على إٌصال مشاكل الفالحٌن واحتٌاجاتهم ومصالحهم إلى الجهات العلٌا
عبر قنوات اإلرشاد المستخدمة فً هذا المجال .
إخفاقه فً تكٌٌف الرسائل اإلرشادٌة لتالئم المناطق المختلفة .وبالتالً الذي ٌحدث عندها
هو أن جهاز اإلرشاد ٌعمل على تشجٌع المزارعٌن على تبنً ممارسات زراعٌة قد تالئم
األنظمة الزراعٌة لدٌهم وال تلبً احتٌاجاتهم.
اقتصار اتصال المرشدٌن الزراعٌٌن مع أثرٌاء الفالحٌن وأصحاب المزارع الكبٌرة.
عدم مسإولٌة العاملٌن فً الجهاز تجاه أهل الرٌف فً المنطقة التً ٌعملون بها .وبالتالً
قد ٌتجاهل المرشدون أولوٌات الفالحٌن المحلٌة عندما ٌرٌدون إرضاء المشرفٌن فً
المستوٌات العلٌا ،وقد ال ٌعامل الفالحون من قبل المرشدٌن بشكل جٌد ،والنتٌجة أن
بإمكان الفالحٌن نقل المرشد الذي ال ٌعمل إلى منطقة أخرى ،ومن نقل موظف آخر نشٌط
إلى مكان آخر إال أنهم ال ٌستطٌعون زٌادة مكافآتهم.
تكالٌفه عالٌة ألن عدد المرشدٌن الذٌن تدفع لهم الدولة رواتبهم كبٌر جداً

•
•
•
•
•

•
•

ثانٌا ا :منهج السلع :
ما هو هذا المنهج؟
باختصار هو المنهج الذي ٌركز على محصول واحد للتصدٌر كالقطن أو
البن أو السكر أو التبغ وأحٌانا ً ٌركز على نوع واحد من العملٌات
الزراعٌة كتربٌة المواشً أو الري أو التسمٌد.
ماذا ٌفترض هذا المنهج؟
ٌفترض أن الطرٌقة التً ٌمكن من خاللها زٌادة اإلنتاج
واإلنتاجٌة لسلعة معٌنة هً :التركٌز على تلك السلعة وفٌه ٌتم دمج
وظٌفة اإلرشاد مع وظائف أخرى مثل  :البحوث  -تؤمٌن مستلزمات
اإلنتاج (بذار ،سماد ،الخ -)..تسوٌق اإلنتاج  -التسلٌف  -وأحٌانا ً تحدٌد
األسعار مما ٌجعل النظام بؤكمله أكثر فاعلٌة وهذا ٌنطبق على مإسسة
التبغ فً سورٌا التً تعمل فً مجال اإلرشاد مع الفالحٌن مباشرة حٌث
تقوم المإسسة بتنسٌق جمٌع أوجه إنتاج التبغ وتسوٌقه  ،وبما فً ذلك
التعلٌم اإلرشادي معتمدة على الرسائل اإلرشادٌة أوقاتها المناسبة
والمالئمة للفالحٌن وإٌصالها إلٌهم بكفاءة عالٌة.
ما هً أهداف هذا المنهج؟
إن الهدف هو زٌادة اإلنتاج لسلعة معٌنة وقد ٌكون زٌادة استثمار أحد
المستلزمات الزراعٌة فمنهج السلعة ٌتمٌز بؤنه أكثر وضوحا ً مقارنة مع
المناهج األخرى.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

كٌف ٌقاس النجاح فً هذا المنهج؟
إن مقٌاس النجاح هو اإلنتاج الكلً للمحصول موضوع المنهج ،ففً بنغالدش مثالً
وقبل استقاللها كانت تستورد كافة احتٌاجاتها من التبغ تقرٌبا ً إال أنه بعد مرور خمس
سنوات من استخدام هذا المنهج حققت االكتفاء الذاتً من إنتاج التبغ كما أصبحت بعد ذلك
قادرة على التصدٌر ،وهنا البد من توفر بعض المٌزات فً البرنامج لضمان النجاح
مثل ٌ :جب أن ٌكون األسلوب الموصى به قادراً على توفٌر الفائدة المادٌة للفالح.
ٌمكن تنفٌذه فً حقل الفالح .
أن تكون مستلزمات اإلنتاج متوفرة بالنوعٌات والكمٌات الكافٌة واألوقات المناسبة .
أن ٌكون أسلوب التسلٌف قادراً على تؤمٌن كافة مستلزمات اإلنتاج لصغار الفالحٌن .
أن ٌكون الفرق بٌن تكالٌف مستلزمات اإلنتاج واصلة للمزرعة وسعر بٌع اإلنتاج مغرٌا ً
للفالحٌن .
ما هً اإلٌجابٌات؟
مالئمة التقنٌة المستخدمة لمشاكل اإلنتاج وبالتالً مالئمة رسائل اإلرشاد الحتٌاجات
الفالحٌن.
فعالٌة النشاطات اإلرشادٌة ألنها تركز على استخدام مستلزمات اإلنتاج وتسوٌق اإلنتاج.
فعالٌة التنسٌق بٌن البحوث وعملٌات التسوٌق مما ٌضمن وصول الرسائل اإلرشادٌة فً
أوقاتها المناسبة.
إمكانٌة دفع رواتب عالٌة لموظفً اإلرشاد لقلة عددهم.

•
•
•
•
•
•
•

•

صغر حجم الجهاز اإلرشادي ٌمكنه من التحرك بسرعة وكفاءة
أكبر.
إمكانٌة اإلشراف واإلدارة بشكل جٌد.
عدد أقل من الفالحٌن لكل مرشد زراعً.
عملٌة المتابعة والتقوٌم تكون أكثر سهولة.
اقتصادٌة هذا المنهج بالمقارنة مع المناهج األخرى.
ما هً السلبٌات؟
قد ال ٌحظى المحصول بؤولوٌة االهتمام لدى الفالحٌن كما هو
الحال لدى هٌئة إنتاج السلعة أما عندما تتطابق الرغبات فتسٌر
األمور بشكل جٌد .لكن تسوء األحوال وتبدأ المشاكل عندما
ٌكتشف الفالحون أن هناك محصوالً آخر أفضل وأكثر ربحا ً
بالنسبة لهم.
إن هذا المنهج ال ٌقدم خدمات إرشادٌة للزراعات األخرى التً
ٌهتم بها الفالحون وعلى سبٌل المثال :فإن إنتاج الغذاء لألسرة
وصٌانة التربة وتربٌة المواشً تهمل ضمن إطار هذا البرنامج.

•
•
•

•
•
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ثالثا ا :منهج المشاركة:
ما هو منهج المشاركة:
هو المنهج الذي ٌستفٌد من مبدأ تنظٌم أهل الرٌف لمصلحتهم وٌإكد على
مساهمة أولئك الذٌن ٌتؤثرون بنظام اإلرشاد الزراعً كالباحثٌن والمرشدٌن
الزراعٌٌن والفالحٌن المستهدفٌن أنفسهم .وهو ٌهتم بمواضٌع زراعٌة متعددة
وٌركز على المستوٌات المحلٌة وٌطور برنامجه بناء على تغٌر المشاكل
المٌدانٌة أو بروز حاجات جدٌدة وهو المنهج الذي ثبت بالتجربة التطبٌقٌة أنه
الوسٌلة التً ٌمكن بها الوصول إلى أعداد كبٌرة من صغار الفالحٌن بشكل
فعال .وأخٌراا ٌصفه أحد المفكرٌن بأنه النموذج األول واألخٌر للفالح.
ماذا ٌفترض هذا المنهج؟
بؤن له جمة من االفتراضات الواقعٌة والمنطقٌة أهمها :
هو أن ألهل الرٌف معرفة واسعة فً إنتاج الغذاء من أرضهم وٌمكن أن
تتحسن مستوٌاتهم المعٌشٌة واإلنتاجٌة بزٌادة التعلم.
وهناك نظام للمعرفة المحلٌة ٌختلف عن نظام المعرفة العلمٌة ومن الممكن
تحقٌق الكثٌر من الفوائد عن طرٌق تفاعل النظامٌن معا ً.
إن اإلرشاد الزراعً الفاعل ال ٌمكن أن ٌتحقق دون مساهمة فاعلة من قبل
 -:الفالحٌن أنفسهم -.الباحثٌن الزراعٌٌن -والذٌن ٌقدمون الخدمات ذات
العالقة

.4
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إمكانٌة الحصول على نتائج إٌجابٌة من خالل  :التعلٌم والعمل الجماعً
المنظم.
ٌمكن أن تتحقق كفاءة اإلرشاد إذا تم التركٌز على نقاط مهمة مبنٌة على :
حاجات الفالحٌن -الوصول إلى أكبر عدد من صغار الفالحٌن عن طرٌق
تنظٌماتهم بدالً من الطرق الفردٌة.
االفتراض األخٌر هو عندما ال ٌساهم الفالحون والمرشدون الزراعٌون مع
الباحثٌن فً تحدٌد األولوٌات فً البحث الزراعً ستتولد تقنٌات غٌر مالئمة
بسبب نقص المعلومات الواردة من الفالحٌن عن مشاكلهم الزراعٌة والتً
ٌجب أن تنعكس فً الموضوعات التً تتناولها البحوث الزراعٌة.
أهداف هذا المنهج :
هناك هدف أساسً ٌشترك فٌه مع المناهج األخرى أال وهو زٌادة إنتاج
أهل الرٌف باإلضافة إلى زٌادة االستهالك وتطوٌر نوعٌة حٌاتهم وله أهداف
أخرى خاصة منها :
تعزٌز التعلم لدى الجمهور من خالل المجموعات المشاركة.
ضمان الحصول على توصٌات مالئمة من الباحثٌن بسبب ورود المعلومات
من الفالحٌن إلٌهم مباشرة.
المساعدة فً تكٌٌف مستلزمات اإلنتاج والتسلٌف والتسوٌق لتالئم احتٌاجات
الفالحٌن مما ٌساهم فً  -:زٌادة كفاءة وفاعلٌة اإلرشاد الزراعً -زٌادة
الكفاءة االقتصادٌة للعمل اإلرشادي

• كٌف ٌنفذ برنامج منهج المشاركة؟
ٌعتمد أسلوب تنفٌذ النشاطات اإلرشادٌة على تنظٌم اجتماعات
•
متعددة ومتخصصة أٌضا ً حسب نوع العمل الزراعً الذي ٌقوم به
الفالحون  .فمثالًٌ :لتقً المرشدون الزراعٌون مع مجموعات من
الفالحٌن كل مجموعة تهتم بمحصول معٌن وٌعقدون معهم من وقت
آلخر اجتماعات لمناقشة المشاكل الزراعٌة التً تواجههم فً زراعة
هذا المحصول أو ذاك ولٌتعرف الفالحون مع المرشدٌن على الحلول
وقد ٌطلبون منهم الذهاب إلى الحقول لمساعدتهم حٌن ٌحتاجون
للمساعدة.
إن هذه الطرٌقة من النشاط تشجع التعاون بٌن الفالحٌن وتجعلهم
•
ٌستجٌبون أكثر لتنفٌذ التوصٌات اإلرشادٌة التً ٌنصحهم بها
المرشدون الزراعٌون كما أن مساهمة الجهات التً تإمن مستلزمات
اإلنتاج وجهات التسوٌق تزٌد من إمكانٌة تنفٌذ هذه التوصٌات خاصة
إذا تم توفٌر المستلزمات فً الوقت المناسب وبثمن مناسب أٌضا ً.
والتً تواجههم فً زراعة هذا المحصول أو ذاك ولٌتعرف الفالحون
مع المرشدٌن على الحلول وقد ٌطلبون منهم الذهاب إلى الحقول
لمساعدتهم حٌن ٌحتاجون للمساعدة.

•
•

•
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النجاح كٌف ٌقاس؟
ٌقاس النجاح فً منهج المشاركة من خالل اآلثار التً ٌتركها تطبٌقه فً المجتمع
المحلً مثل  :استمرارٌة التنظٌمات الفالحٌة التً ٌحدثها المرشدون الزراعٌون
النشٌطون  -الفوائد التً ٌحصل علٌها مجتمع الفالحٌن من النشاطات اإلرشادٌة -مدى
مساهمة الباحثٌن الزراعٌٌن والمسئولٌن على تؤمٌن مستلزمات اإلنتاج والجهات التسوٌقٌة
األخرى فً تخطٌط البرنامج وتنفٌذه -مدى تحقٌق أهداف البرنامج وأغراضه.
لنتعرف اآلن على اٌجابٌات منهج المشاركة:
مالئمة الرسائل اإلرشادٌة الحتٌاجات الفالحٌن.
استخدام المرشدٌن الزراعٌٌن ألفضل طرق االتصال وأكثرها مالئمة
تعلم كل طرف من الجهات المنفذة كٌفٌة القٌام بعمله بشكل جٌد من خالل العالقات التً
تنشؤ بٌن المرشدٌن الزراعٌٌن والفالحٌن وأجهزة البحوث الزراعٌة والتسلٌف
الزراعً.
لفة المنهج المادٌة قلٌلة بسبب مشاركة السكان المحلٌٌن فً عملٌة االتصال.
النظام اإلرشادي بؤكمله أكثر كفاءة من حٌث األداء
وبشكل عام إن العدٌد من الفالحٌن ٌتبنون األسالٌب الزراعٌة الحدٌثة بكلفة أقل ألنها
تالئم احتٌاجاتهم.
كما أن مستلزمات اإلنتاج الضرورٌة متوفرة.
باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المنهج ٌعزز الثقة ،اإلدراك ،والنشاط بٌن أهل الرٌف ألنه
ٌلبً الجوانب اإلنسانٌة إلى جانب االحتٌاجات التقنٌة.

• سلبٌاته هذا المنهج :
.1
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النقص فً ضبط البرنامج من قبل المركز
صعوبة إٌصال الرسائل المتعلقة بسٌاسة الحكومة ألهل الرٌف.
صعوبة حفظ السجالت والحسابات المركزٌة بسبب التغٌٌرات التً تحصل
على البرنامج من وقت آلخر.
اختالف البرنامج بٌن منطقتٌن مختلفتٌن حسب أولوٌات كل منها هذه النقطة
بالرغم من أنها مٌزة لكن البعض ٌعتبرها نقطة ضعف.
الضغط الذي ٌحاول سكان الرٌف ممارسته على الجهات البحثٌة لدراسة
محاصٌل معٌنة أو التركٌز على عملٌات التسوٌق بدالً من اإلنتاج هذا أٌضا ً
تعتبره بعض الحكومات نقطة ضعف.
تؤثٌر السكان المحلٌٌن على قرارات اختٌار ونقل وترقٌة المرشدٌن المٌدانٌٌن قد
تعتبره بعض الحكومات مشكلة لها لكنه فً الواقع مٌزة إٌجابٌة تضمن لهم
التحكم بالنوعٌة

• مكون نقل التكنولوجٌا التابع للمشروع القومى لألبحاث الزراعٌة:
• ٌشٌر (البلتاجى  )1994 ،إلى أن مكون نقل الكنولوجٌا هو أحد الوحدات
التنظٌمٌة للمشروع القومى لالبحاث الزراعٌة وقد بدأ هذا المشروع فى 12
سبتمبر سنه  1985بهدف تطوٌر االنتاج الزراعى بجمهورٌة مصر العربٌة ،
وتعتمد فلسفة المشروع على دعم المإسسات العامة والخاصة العاملة فى مجال
تطوٌراالنتاج الزراعى لالسراع من فعالٌتها وإٌجاد تدفق مستمر من التقنٌات
الحدٌثة المالئمة للبٌئة المصرٌة من أجل زٌادة دخل المزارع والعائد القومى
وسوف تناول هذه الورقة المدخل الخاص بنقل التكنولوجٌا من خالل
إستعراض أنشطة مكون نقل التكنولوجٌا التى بدأت أعتبارا من عام .1990
• أهداف مكون نقل التكنولوجٌا :
ٌذكر (  )York et al, 1994أن أهداف مكون نقل التكنولوجٌا بدأت
•
بؤربعة أهداف  ،ثم زٌدت لخمسة فى التعدٌل الثانى للخطة  ،إال أنه تم
إختصارهم الى ثالثة أهداف عام  1992وهى :
•  – 1تطوٌر وتحسٌن البنٌة األساسٌة لنظام نقل التكنولوجٌا لوزارة الزراعة.
•  – 2تحسٌن قدرات نقل التكنولوجٌا والعمل على تحقٌق المركزٌة نظام
البحوث/اإلرشاد .
•  – 3تشجٌع الهٌئات العامة والخاصة على المشاركة والتعاون مع نظام نقل
التكنولوجٌا .
وقد أعتبرت تنمٌة الموارد البشرٌة عنصر ال ٌتجزأ من هذه األهداف الثالثة

•
•
•
•

•
•
•
•
•

النتائج التى حققها مكون نقل التكنولوجٌا
طبقا لما قدم مدٌر مكون نقل التكنولوجٌا فى أبرٌل  1994فإن النتائج
االساسٌة التى تم تحقٌقها هى :
تحقٌق المركزٌة الخدمة االرشاد فى  9محافظات واالستمرار فى العمل
فى ثالث محافظات أخرى لٌبلغ عددها  12محافظة فى سبتمبر .1994
إنشاء  6مراكز بحٌثة إرشادٌة  ،وأربعة مجالس أقلٌمٌة للبحوث
واالرشاد  ،ووضع نظام لتخطٌط البرامج االرشادٌة من خالل محطات
البحوث والتجارب االقلٌمٌة .
تجدٌد  28موقع للبحوث واإلرشاد تشمل مقار لمكون نقل التكنولوجٌا فى
24مركز إدارى وثالثة محطات بحوث وتجارب  ،ومازال العمل جارى
فى 28موقع آخر.
تزوٌد المراكز اإلرشادٌة بالحاسب اآللى والتجهٌزات المكتبٌة ومعدات
اإلتصال.
إنتاج مواد إتصالٌة وأفالم فٌدٌو ونشرات وملصقات لحزم التكنولوجٌا .
تموٌل  25بعثة لنقل التكنولوجٌا ( 10للقطاع الخاص و 15الهٌئات غٌر
تابعة لوزارة الزراعة) .
تصمٌم أكثر من  40برنامج إرشادى  ،وتدرٌب العاملٌن على التصدى
لمشكالت واحتٌاجات صغار المزارعٌن.

•
•

•
•
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المعوقات الرئٌسٌة:
تمثلت المعوقات الرئٌسٌة فى تؤخر التموٌل من جانب هٌئة المعونة ،
وكذا الحكومة المصرٌة بسبب اإلجراءات اإلدارٌة  .وأفاد بعض من
تمت مقابلتهم أٌضا ً أن الخطوط اإلدارٌة التى تم إضافتها سببت اإلرتباك
كما افتقدت للتنسٌق  .فعلى سبٌل المثال كانت اإلدارة المركزٌة لإلرشاد
الزراعى تتبع مركز البحوث طبقا ً للقرار الجمهورى  ،أما فى الواقع فقد
كانت اإلدارة المركزٌة ترفع تقارٌرها لوكٌل وزارة الزراعة لشئون
اإلرشاد ولٌس لوكٌل مركز البحوث لشئون اإلرشاد.
اإلنجازات الرئٌسٌة :
أجمع من تمت مقابلتهم على أن وضع البرنامج اإلرشادى من أسفل
ألعلى كان ٌمثل اإلنجاز الرئٌسى لمكون نقل التكنولوجٌا .
أما الدراسة التى قام بها ( )Gwin & El-hwary, 1993فقد
أستهدفت التعرف على أوجه القصور والنجاح التى واجهتها منظمات
البحوث واالرشاد فى مصر عند تطوٌر ونقل التكنولوجٌا الجدٌدة من
خالل مكون نقل التكنولوجٌا  ،وقد تم إجراء مقابالت مع القائمٌن على
إدارة البحوث الزراعٌة والخدمات االرشادٌة للتعرف على وجهات
نظرهم بخصوص تقٌٌم نظام نقل التكنولوجٌا والروابط المنظمٌة .
وقد شملت المقابالت مدٌرى االدارات المركزٌة بوزارة الزراعة
وأربعة من مدٌرى معاهد البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعٌة ،

•
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وثالث من محطات البحوث االقلٌمٌة ،ووحده من وحدات الدعم االعالمى ،كما
تم مقابلة ستة من المرشدٌن الزراعٌٌن واكثر من  40مزارعا  .وقد
خلصت الدراسة إلى النتائج التالٌة:
ٌتوفر فى مصر اعداد كافٌه من الباحثٌن والمرشدٌن جٌدى االعداد .
إن ما ٌتلقون من مخصصات مالٌة من المشروع لتطوٌر ونقل التكنولوجٌا
قلٌل  ،إال أنهم ٌنتجون قدار كبٌرا من المعلومات المفٌدة التى ٌمكن أن تحقق
زٌادة كبٌرة فى االنتاج إذا تم تطبٌقها على مستوى واسع .
هناك العدٌد من الهٌئات الحكومٌة والخاصة والجامعٌة التى تقوم بالبحوث
الزراعٌة  ،وإلى حد ما باالرشاد ،وٌمثل التنسٌق بٌنهم مشكلة كبٌرة تم حلها
على الورق  ،و لٌس على الواقع إلى االن  .وقد أوضحت العدٌد من البرامج
الخاصة بنقل التكنولوجٌة كٌفٌة تحقٌق هذا التنسٌق .
لم تظهر المقابالت القلٌلة مع المزارعٌن معرفتهم الكبٌرة بالبحوث
والخدمات االرشادٌة  .ورغم وجود حقول أٌضاحٌه جٌده فى متناول
المزارعٌن ،إال أن المالحظة أظهرت أن المزاعٌن ال ٌشتركون بشكل كاف
فى تخطٌط وتنفٌذ البرامج البحثٌة واالرشادٌة.
ال ٌبدو أن المرشدٌن على المستوى المٌدانى ٌقومون بتنظٌم مجموعات
المزارعٌن لدراسة مشكالت االنتاج والنقل والتسوٌق لمحاصٌلهم ،ومن
الواضح أن هإالء العاملٌن فى حاجة إما إلى المزٌد من التدرٌب أو إلى
دفعة الداء ذلك العمل.

