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   البحثموجز
ولقد استندت هذه   . يث نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر     رؤية لتحد البحثية  تقدم هذه الورقة    

تضمنت األبعاد  اإلرشادية، والتى   نظم  التحديد المتطلبات األساسية لتحديث أو تطوير     الرؤية على   
لمجـال،  ا نتائج الدراسات السابقة فى هـذا   ، وعلى ماتم التوصل إليه من     المختلفة لعملية التحديث  

على العاملين بالجهـاز    ستبيان  الاب تم إجراؤها بطريق الحصر      باإلضافة إلى نتائج دراسة ميدانية    
وقوف على مدى حاجة نظام اإلرشاد الزراعى فـى مـصر إلـى             اإلرشادى بمحافظة أسيوط لل   

منظمة األغذية والزراعة لتحديث النظم     الذى وضعته   إطار العمل   من واقع تطبيق    تحديث، وذلك   
المعلومات التى تم الحصول عليها عـن طريـق   ، وكذلك )(Qamar, 2005 اإلرشادية فى العالم

علـى المـستوى    المقابالت الشخصية مع بعض المسئولين عن اإلرشاد الزراعى والعاملين فيه           
لقـد تـضمنت    و.  علـى وجـه الخـصوص      أسيوطالقومى بصفة عامة وعلى مستوى محافظة       

اضـحة لإلرشـاد    ضرورة وجود إستراتيجية و   هذه الرؤية     المختلفة التى قامت عليها    تالمتطلبا
ضـمان   و ،الزراعى فى مصر، وهيكل تنظيمى جيد، وعاملين على مستوى مناسب من الكفـاءة            

 ، وتوافر النظم المناسبة الختيار هؤالء العاملين      ينسباإلعداد األكاديمى والتدريبى المنا   توفر سبل   
وتـوافر الـدعم     ،أدائهمواتباع المعايير المناسبة لتقييم     ،  جميع المستويات ولجميع الوظائف   على  

المادى المناسب لوضع وتنفيذ األنشطة والبرامج اإلرشادية بمشاركة جميـع أطـراف العمليـة              
 فى ظل التطورات الهائلـة التـى     اإلرشادية، وتحديث طرق وأساليب اإلتصال اإلرشادى المتبعة      

حدثت فى تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، وضمان وجود منظمـات قويـة وفاعلـة للـزراع،               
وابط قوية بين الجهاز اإلرشادى واألجهزة األخرى خاصة مراكز البحـوث العلميـة داخـل               ور

  .اإلقليمى والمحلىيين وخارج وزارة الزراعة على المستو
استراتيجية اإلرشاد، العاملون باإلرشاد، النظام اإلرشادى، الهيكـل التنظيمـى، تحـديث،     :كلمات دالـة  

  . رؤية، متطلبات التحديث، محافظة أسيوط
 :مقدمة

لقد إزدادت فى السنوات األخيرة اإلنتقادات الموجهة للنظم اإلرشادية الحكومية، ووصـفت         
ـ        الحكومـة،  ىبأنها غير مالئمة، وغير فعالة، وغير كفء، وأصـبحت ميزانياتهـا عـبءا عل

وارتبطت عملية إصالح النظم اإلرشـادية أو       . وأصبحت عملية إصالحها أو تحديثها أمرا حتميا      
ولعـل  . ا ببعض المفاهيم مثل الالمركزية، والخصخصة، والتعددية، والتنافسية، وغير ذلك   تحديثه

 & Qamar, 2005; Riveraمن أهم من تناولوا موضوع إصالح النظم اإلرشادية أو تحديثها 
Carry, 1997; Rivera & Qamar, 2003a and b; Rivera, Qamar & Crowder, 
2001; and Van Den Ban, 2000.                                                                       

            
 والتـى  القصور الزراعى الحالى فى مصر الكثير من العيوب وأوجه    ينتاب نظام اإلرشاد  و

ناتج عـن تبعيـة   ز والقرية، كوجود إشراف مزدوج على مستوى المحافظة والمرلعل من أهمها   
ى المحافظـات والمراكـز والقـرى       على مستو من الناحية اإلدارية     الزراعى   العاملين باإلرشاد 

لمديريات الزراعة واإلدارات الزراعية والوحدات الزراعية بالمحافظات والمراكز والقرى علـى        
يمثـل  التوالى، وتبعيتهم لإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى من الناحية الفنية، وهو األمر الـذى      
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 فى أدوار العاملين باإلرشاد الزراعى على المستوى اإلقليمى والمحلى، وعدم           تعارضا أو تناقضا  
 متخصصى الموضوعات والمرشدين الزراعيين بالقرى، فـضال عـن          نوجود تعاون وتنسيق بي   

 : ٦٨ – ٧٠(   والمرشدين على المستوى المحلـى عدم وجود روابط قوية بين الزراع والباحثين
١٩٩٧ (Kora, & Kassem, 2010;  Rivera, et. al., .  

إلعداد وتأهيل  كما يتسم النظام اإلرشادى الزراعى فى مصر بعدم وجود سياسات مستقرة            
 –رجـال  (المرشدين الزراعيين، وتواضع كفايتهم األدائية، وقصور قاعدة البـرامج اإلرشـادية     

مكانيات ، وعدم تنوع األنشطة، وغياب البرامج المحلية المدروسة، وقصورفى اإل         ) شباب – نساء
البشرية والمادية من أفراد مؤهلين، وميزانيات، ومقار، ووسائل مواصالت، ومعينـات سـمعية             

جاهاتهم تالزراع فى المشروعات التنموية، ومن ثم ضعف إ        وبصرية، وانخفاض تمثيل ومشاركة   
نحو العمل اإلرشادى، واتساع نطاق اإلشراف أى أعداد من يخدمهم المرشد الزراعى الواحـد،              

دم توفر العوامل الضرورية لكفاءة البرامج التدريبية الزراعية، وافتقار األنـشطة والبـرامج             وع
اإلرشادية إلى التقييم الموضوعى آلثارها االقتصادية، والتعليمية، والفنية، وانخفـاض مـستويات     

، هتمام بالجوانـب النفـسية، واالقتـصادية      إل الوظيفى للعاملين باإلرشاد الزراعى، وعم ا      االرض
  ).٨: ١٩٩٦زهران، (والبيئية لهم 

ولعل مثل تلك السمات وأوجه القصور باإلضافة إلى ما حدث خالل السنوات الماضية من              
تغيرات على المستويين العالمى والمحلى، وما شهده العالم مـن ثـورة هائلـة فـى تكنولوجيـا        

هل الحصول عليها فى    لمعلومات واإلتصال والتى ترتب عليها توافر كم هائل من المعلومات يس          ا
علـى  تفـرض   ،  )اإلنترنـت (أى وقت، ومن مصادر متعددة من خالل شبكة المعلومات الدولية           

 االجهاز اإلرشادى إعادة النظر فيما يقدمه من معلومات للزراع والسكان الريفيين وكيفية إعـداده    
  . وتجهيزها، وطرق وأساليب توصيلها، وغير ذلك من األمورأ

  :أهداف البحث
  :دف هذا البحثيسته

  .عرض الوضع الراهن لنظام اإلرشاد الزراعى فى مصر: أوال
  .تحديد مدى حاجة نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر إلى تحديث: ثانيا

تحديد المتطلبات الرئيسية التى يجب أن تقوم عليها عملية تحـديث نظـام اإلرشـاد               : لثاثا
  .. الميدانى من واقع الوضع الراهن ونتائج البحثالزراعى فى مصر

وضع رؤية لتحديث نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر بناء على ما تم تحديده مـن               : رابعا
  .متطلبات

  :طريقة إجراء البحث
إستند هذا البحث على نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك المعلومـات             

ئولين عـن اإلرشـاد     التى تم الحصول عليها عن طريق المقابالت الشخصية مع بعـض المـس            
على المستوى القومى بصفة عامة وعلى مستوى محافظة أسـيوط علـى   الزراعى والعاملين فيه    

قوف على مدى حاجة نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر إلى تحـديث تـم              وولل. وجه الخصوص 
ولقد تم  .  دراسة ميدانية بطريق الحصر على العاملين بالجهاز اإلرشادى بمحافظة أسيوط         إجراء  

مـن هـؤالء     % 55.1 يمثلـون  فردا   ١٦٧هذا الحصر بطريق اإلستبيان الذى تم إستيفاؤه من         
، تقع عليهم مـسئولية تقـديم        فردا 303) ٢٠١٤( خالل فترة جمع البيانات      العاملين البالغ عددهم  

  فـدانا ٣٠٠٢٧٨ مزارعا يشتغلون فى ٣٢٣٧٠٨خدمات إرشادية لزراع المحافظة البالغ عددهم       
، أى أن الفرد الواحد من هؤالء العاملين يعتبر مـسئوال عـن تقـديم               )اعة بأسيوط مديرية الزر (

  .  فدانا٩٩١ مزارعا وتغطية ١٠٦٨خدمات إرشادية لما يزيد عن 
وتضمنت إستمارة اإلستبيان أسئلة تتعلق بأعمار المبحوثين، ومؤهالتهم، ووظائفهم، وعدد          

 سؤاال تعكس بنود    ٣٣ارة اإلستبيان أيضا    كما تضمنت إستم  . سنوات خبرتهم فى العمل اإلرشادى    
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وتم جمـع   . إطار العمل المقترح لتقدير مدى حاجة نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر إلى تحديث            
، واستخدمت التكرارات والنـسب المئويـة لعـرض         ٢٠١٤البيانات الالزمة خالل شهر مارس      

  ).SPSS(عية النتائج، وذلك بواسطة مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتما
 :الوضع الراهن لنظام اإلرشاد الزراعى فى مصر

  : الهيكل التنظيمى– ١
يقسم الهيكل التنظيمى للنظام اإلرشادى فى مصر فى الوقت الحالى إلى خمسة مـستويات              
هى المستوى القومى، ومستوى المناطق، ومستوى المحافظـة، ومـستوى المركـز، ومـستوى         

توجـد اإلدارة المركزيـة لإلرشـاد       ) ١(كما هو مبين بـشكل      فعلى المستوى القومى و   . القرية
 ثمـان ويتبع هذه اإلدارة المركزية     . الزراعى التى تتبع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة       

األراضى الجديـدة، وإدارة النهـوض      رة  اإدوإدارة البرامج اإلرشادية، و   : عشرة إدارة عامة هى   
ارة النهوض بالمحاصـيل الزيتيـة، ، وإدارة النهـوض          بالحبوب، وإدارة النهوض بالقطن، وإد    

بالمحاصيل السكرية، وإدارة اإلرشاد الحيوانى، وإدارة التنمية الريفية، وإدارة اإلرشاد التسويقى،           
وإدارة المجالس الزراعية، وإدارة الوحدات الزراعية، وإدارة المراكز اإلرشادية، وإدارة اإلرشاد           

طبوعـات اإلرشـادية،    ، وإدارة الم  عـالم التوجيه، وإدارة وسائل اإل   والبستانى، وإدارة المتابعة    
وإدارة الـشئون    ،الشئون المالية األرصاد الجوية، وإدارة    إدارة  واإلعداد الفنى والمعينات،    وإدارة  

وجدير بالذكر أن األساس الذى بنى عليه هذا التقسيم هـو           . اإلدارية، باإلضافة إلى المكتب الفنى    
  .  تقابل كل معهد بحثى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعةوجود إدارة عامة

ويتبع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى تسع مناطق لإلرشاد الزراعى تمثـل المـستوى             
 ، وغـرب الـدلتا    )كفـر الـشيخ    (الثانى للتنظيم اإلرشادى هى المنطقة اإلرشادية بشمال الـدلتا        

 وسـط الـدلتا   و، وجنـوب    )الـشرقية  (، وشرق الدلتا  )هليةالدق (وسط الدلتا و، وشمال   )النوبارية(
، )األقـصر  (، ومـصر العليـا  )المنيا (، ومصر الوسطى)بنى سويف (، وشمال الصعيد  )الغربية(

ويتبع هذه المناطق اإلرشادية أقسام تمثل اإلدارات العامـة التابعـة        . )العريش (والساحل الشمالى 
  ). ١شكل ( الزراعة لإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى بوزارة

وعلى مستوى المحافظة، وهو المستوى الثالث للتنظيم، توجـد إدارة لإلرشـاد الزراعـى        
بمديرية الزراعة بالمحافظة يتبعها أقسام تمثل اإلدارات العامة واألقسام التابعة لإلدارة المركزية             

  . لإلرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومناطق اإلرشاد الزراعى المختلفة
على مستوى المركز، وهو المستوى الرابع للتنظيم، يوجد قسم لإلرشاد الزراعى باإلدارة            و

وينتهى الهيكل التنظيمى عند مستوى القرية الذى يمثل المـستوى     . ية بالمركز يتبعه فروع   عالزرا
الخامس واألخير، والذى يوجد به المرشدون الزراعيون الذين يعملـون مـع الـزراع والقـادة                

  ). ٢شكل (من خالل الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى يين لالمح
وعلى جانب آخر توجد المراكز اإلرشادية فى بعض القرى والتـى تتبـع مباشـرة إدارة                
المراكز اإلرشادية الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة ممثلة لنظيرتهـا بـاإلدارة المركزيـة             

ة عن اإلرشاد الزراعى التقليدى السابق وصـفه   وتعمل مستقل لإلرشاد الزراعى بوزارة الزراعة،     
 من القرى األم بمحافظات الجمهوريـة        قرية ١٩٨ُأنشئت المراكز اإلرشادية في     ولقد  ). ٢شكل  (

لتغطي بخدماتها اإلرشادية القرى المحيطة بها لتكون مركزاً لإلشعاع بالمنطقة ومقراً ألخـصائي         
 و للمشاركة االيجابيـة   الرشادي ارشاد، لتعظيم االداءاإلرشاد يلجأ إليه األهالي طلباً للنصح واإل     

في برامج التنمية الريفية من خالل التكامل و التنسيق بين الجهاز االرشادي و كافة التنظيمات و                
مسئول عن المركز ومعه    إرشادى  يوجد بكل مركز    و. المؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي     

كمـا  . زراعيين في مختلف مجاالت األنشطة الزراعيـة      األخصائيين اإلرشاديين ال   مجموعة من 
 ومؤثثه ومجهزة باألجهزة السمعية والبصرية لعقـد النـدوات          ا،فرد ٦٠ قاعة تدريب تسع  توجد  
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واالجتماعات اإلرشادية ومزودة بأجهزة كمبيوتر، ومكتبة لحفظ النشرات والمجالت اإلرشـادية           
  .هاوانات لإلطالع واإلستفادة منوالكتب الزراعية وشرائط الفيديو والكاسيت واسط

وباستعراض الهيكل التنظيمى الحالى للنظام اإلرشادى فى مصر، وبدراسـة التنظيمـات             
اإلرشادية فى دول متعددة منها على سبيل المثال الواليـات المتحـدة األمريكيـة، والـدنمارك،               

 .Axinn & Thorat, 1972; Agbamu, 2000; and Ou, et(واليابان، وتايوان، وتايالنـد  
al., 1995 (يتضح أن هذا النظام ينتابه العيوب التالية:  

 عدم وجود عالقة بين الجهاز اإلرشادى وأهم مراكز البحوث العلمية خـارج وزارة              ) ١(
 .الزراعة وهى كليات الزراعة بالجامعات

 . عدم وجود منظمات قوية وفاعلة للزراع ترتبط بهذا التنظيم ) ٢(
لتابعة لإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى والممثلـة علـى          تعدد اإلدارات واألقسام ا    ) ٣(

 .مستوى المناطق اإلرشادية والمحافظات
عدم وصول التنظيم إلى مستوى القرية ألنه ينتهى بالمرشدين الـزراعيين التـابعين             ) ٤(

من الناحية الفنية ألقسام اإلرشاد الزراعى باإلدارات الزراعية ومن الناحية اإلداريـة لمـديرى              
هذا بالطبع باستثناء المراكـز اإلرشـادية       . يات التعاونية الزراعية بالقرى التى يعملون بها      الجمع

 . مركزا على مستوى الجمهورية١٩٨التى تم إنشاؤها فى بعض القرى والتى يبلغ عددها 
 

  
   html.04-40-16-18-09-03/2010-48-10-25-12-2012/php.index/com.eg-caae.www://http:  متاح على: المصدر
  على المستوى القومى ومستوى المناطق اإلرشادیة الھیكل التنظیمى القائم للنظام اإلرشادى فى مصر) ١ (شكل
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              مستوى المحافظة                                   

  

  

 

 

 

  

  

  

                                                                                                          

                                                                            مستوى المركز                         

                                                      

  

  

--- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  

                                                                                    مستوى القریة                          

  

  

  

  

  الھیكل التنظیمى القائم للنظام اإلرشادى فى مصرعلى المستوى اإلقلیمى والمحلى) ٢ (شكل

  
  
  
  

 مدیریة الزراعة بالمحافظة

 

اإلرشاد الزراعى بالمحافظةإدارة   

 مدیر اإلدارة

 المراكز اإلرشادیة

 

 اإلدارة الزراعیة

  بالمركز

 الجمعیة التعاونیة الزراعیة

  بالقریة

 

 مركز اإلرشاد الزراعى

  بالقریة
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  :  العاملون باإلرشاد الزراعى– ٢
باإلضافة إلـى    ٦٣٧٨ين باإلرشاد الزراعى فى مصر       بلغ عدد العامل   ٢٠١٢طبقا لبيانات   

.  فردا يعملون على مستوى اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى بالقاهرة والمناطق اإلرشادية           ٩٢
من إجمالى العاملين باإلرشـاد الزراعـى علـى      % ١٧,٥ولقد بلغت نسبة العامالت من النساء       

فـى جميـع محافظـات       اإلرشادية والقـرى     مستوى المديريات واإلدارات الزراعية والمراكز    
ويالحظ أن نسبة المرشدين الزراعيين الذين يقع عليهم عبء العمل اإلرشادى مـع              .الجمهورية

من إجمالى عدد العاملين باإلرشاد الزراعى على مستوى        فقط   % ٥٠,٦ قد بلغت    الزراع بالقرى 
  .)١جدول  (الجمهورية

عدم وجود تعيينات جديـدة لتعـويض التنـاقص         غير أن هذا العدد قد تقلص كثيرا بسبب         
، وذلك طبقـا للمعلومـات التـى    قاعدتسن الأعداد متزايدة من العاملين   المستمر الناتج عن بلوغ     

حصل عليها الباحث من خالل المقابالت الشخصية مع بعض المسئولين عن اإلرشاد الزراعـى              
  . محافظة أسيوطوإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى بالقاهرة اعلى مستوى 

 

یم ) ١(جدول  ام   توزیع العاملین باإلرشاد الزراعى فى مصر طبقا للنوع على المستویات المختلفة للتنظ ع
٢٠١٢   

  نسب مئوية  أعداد  بيان
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور  النوع

  ١٠٠  ٣٩,٦  ٦٠,٤  ٥٩٨  ٢٣٧  ٣٦١  على مستوى المديريات
اإلدارات  على مستوى

  ديةوالمراكز اإلرشا
١٠٠  ١٣,٨  ٨٦,٢  ٢٥٠٦  ٣٤٧  ٢١٥٩  

  ١٠٠  ١٦,٢  ٨٣,٨  ٣٢٧٤  ٥٣١  ٢٧٤٣  مرشدو القرى
  ١٠٠  ١٧,٥  ٨٢,٥  ٦٣٧٨*  ١١١٥  ٥٢٦٣  اإلجمالى

  سجالت اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى، وزارة الزراعة بالقاهرة : المصدر

لـم   لمناطق اإلرشـادية  فردا يعملون على مستوى اإلدارة المركزية وا ٩٢يشتمل على   الهذا المجموع   * 
  . يتمكن الباحث من الحصول على بيانات عن تصنيفهم طبقا للنوع

  
     : نتائج البحث الميدانى

إلى أن أكثـر مـن ثالثـة أربـاع        ) ٢(وكما هو مبين بجدول     تشير نتائج البحث الميدانى     
وجـود  وقد يعزى ذلك إلى عـدم  .  عاما أو أكثر  ٥٠بلغت أعمارهم   ) منهم % ٧٦,٤(المبحوثين  

 عندما  ٢٠١١ يناير   ٢٥ وحتى بعد قيام ثورة      تعيينات لمرشدين زراعيين جدد منذ سنوات طويلة      
كمـا تـشير    . بدأت الحكومة فى إتخاذ إجراءات لتعيين أوائل الخريجين خالل العامين األخيرين          

من الرجال، وهذا يتفق مع ما هو متـاح مـن       %) ٨٧,٤(النتائج أيضا إلى أن غالبية المبحوثين       
النـساء العـامالت   نـسبة  بيانات عن النوع على مستوى محافظة أسيوط والتى تؤكد أن إجمالى       

من إجمالى عدد العاملين باإلرشـاد الزراعـى   % ٧ تقل عنبالجهاز اإلرشادى بمحافظة أسيوط 
من  %) ٤٨,٤(وبالنسبة للمؤهل تشير النتائج إلى أن ما يقرب من نصف المبحوثين             . بالمحافظة

منهم حاصلون على درجة البكالوريوس،      % ٥٠,٣ المدارس الثانوية الزراعية، وأن      حملة دبلوم 
هما حاصل على درجة الماجستير واآلخر حاصل علـى درجـة           دويوجد إثنان من المبحوثين أح    

ن مايقرب مـن    أوبالنسبة للوظائف الحالية التى يشغلها المبحوثون، فتشير النتائج إلى          . الدكتوراه
عملون فى وظيفة مهندس إرشاد، ويشغل البـاقون وظـائف أخـرى مثـل            ي %) ٤٨,٤(نصفهم  

 الخبـرة فـى العمـل       توأخيرا فإنه بالنسبة لعدد سـنوا     . أخصائى أو رئيس قسم أو مدير إدارة      
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اإلرشادى فتشير النتائج إلى أن حوالى ثالثة أرباع المبحوثين لديهم خبرات فى العمل اإلرشـادى     
  ).  ٢جدول (ين عاما تتراوح بين عشر سنوات وست وثالث

وأما بالنسبة لمدى حاجة نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر إلى تحديث فتشير النتائج إلـى               
إطار العمل المقترح للوقوف على مدى حاجة النظام اإلرشادى إلى          معظم البنود التى تضمنها     أن  

 بنـدا  ٣٣بين  فمن   .طبق على نظام اإلرشاد الزراعى فى مصر      نت ال) ٣(المبينة بجدول   وتحديث  
وتراوحت نـسب   .تنطبق على هذا النظام منها الندا ب ٢٩ اإلجابات على    تبيان كان تتضمنها االس 

فـى مـصر     ىأكدت إجاباتهم عدم إنطباق تلك البنود على نظام اإلرشاد الزراع         المبحوثين الذين   
  .من إجمالى عدد المبحوثين % ٨٩,٨و  % ٥٠,٦بين 

  
  بى للمبحوثين طبقا للسن والنوع والمؤهل والوظيفة وسنوات الخبرةالتوزيع العددى والنس) ٢(جدول 

  )١٦٧= إجمالى عدد المبحوثین (
  %  عدد  الخصائص

  :السن
 سنة٢٩ – ٢٤   
 ٣٩ – ٣٠ 
 ٤٩ – ٤٠ 
 ٦٠ – ٥٠ 
  المجموع       

  
١٠  
٩  
١٨  
١٢٠  
١٥٧*  

  
٦,٤ 
٥,٧ 
١١,٥ 
٧٦,٤  
١٠٠,٠  

  :النوع
 رجل  
 إمرأة 

  المجموع

 
١٤٦ 
٢١  
١٦٧  

  
٨٧,٤  
١٢,٦  
١٠٠,٠  

  :المؤهل
 ارس الثانوية الزراعيةددبلوم الم  
 س وبكالوري  
 ماجستير و دكتوراه  
  المجموع      

  
٧٦  
٧٩  
٢  
١٥٧*  

  
٤٨,٤  
٥٠,٣  
١,٣  

١٠٠,٠  

  :الوظيفة الحالية
 مهندس إرشاد  
  رئيس قسم/ إخصائى  
  ير المراكز اإلرشاديةدم/ مدير إدارة اإلرشاد  
  المجموع       

  
٧٦  
٧٩  
٢  
١٥٧*  

  
٤٨,٤  
٥٠,٣  
١,٣  

١٠٠,٠  

  :عدد سنوات الخبرة
 سنوات٩ – ١   
 سنة١٩ – ١٠   
 سنة٣٦ – ٢٠   
  المجموع       

  
٣٨  
٥٥  
٥٧  
١٥٠*  

  
٢٥,٣  
٣٦,٧  
٣٨,٠  
١٠٠,٠  

  إستمارات اإلستبيان: المصدر
  لعدم إستجابة بعض المبحوثین لتلك البنود ١٦٧المجموع أقل من *
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  ظم اإلرشاديةإستجابات المبحوثين على بنود إطار تحديث الن) ٣(جدول 

  بنود اإلطار  (%)
   ينطبقال  ينطبق

  ٥٣,٣  ٤٦,٧   توجد سياسة قومية لإلرشاد الزراعى فى مصر- ١
  ٦٥,٧  ٣٤,٣   يتم تقديم الخدمات اإلرشادية للزراع عن طريق اإلدارة المركزية لإلرشاد الزرعى فقط- ٢
  ٤٥,٥  ٥٤,٥   يوجد فى التظيم أقسام تهتم بإرشاد المرأة الريفية- ٣
  ٦٦,٩  ٣٣,١   يوجد فى التظيم أقسام تهتم بإرشاد الشباب الريفى- ٤
  مستلزمات  بتوفير  توجد روابط قوية بين الجهاز اإلرشادى والمؤسسات واألجهزة التى تقوم- ٥

  اإلنتاج واإلقراض والتسويق والتعليم والتشريعات؟     
٧١,٣  ٢٨,٧  

  ٦٨,٩  ٣١,١   يشارك الزراع بفاعلية فى وضع البرامج اإلرشادية على مستوى القرية أو المركز- ٦
    الخدمات اإلرشادية التى تقدم للزراع تامة الالمركزية وجميع القرارات الخاصة بها يتم- ٧

  إتخاذها على مستوى المركز أو القرية     
٦٣,٠  ٣٧,٠  

  ٥٦,٣  ٤٣,٧  مات غير الحكومية على تقديم خدمات إرشادية للزراع  تشجع الحكومة المؤسسات والمنظ- ٨
   يتمتع العاملون باإلرشاد بمستويات مناسبة من المرتبات والحوافز ونظم وفرص الترقى - ٩

  والتدريب والوسائل والتسهيالت كتلك التى يتمتع بها غيرهم فى الوظائف األخرى     
٨٩,٨  ١٠,٢  

  ٧٦,٦  ٢٣,٤  اد بالرضا وعدم وجود صعوبات فى العمل أو نقص فى الحوافز يشعر العاملون باإلرش-١٠
   هناك أسس موضوعية للثواب والعقاب بالنسبة للعاملين باإلرشاد تقوم على أداء المرشد -  ١١

  وليس على أساس العالقات الشخصية        
٥٣,٠  ٤٧,٠  

  ٦٧,٧  ٣٢,٣  معلوماتهم الخدمة لتجديد يحصل العاملون باإلرشاد على فرص كثيرة للتدريب أثناء -  ١٢
   تتضمن البرامج التدريبية إلعداد المرشدين الزراعيين جوانب عملية تؤهل المرشد للعمل -  ١٣

  بشكل جيد مع الزراع ذوى الخبرة       
٥٧,٨  ٤٢,٢  

  ٥٤,٥  ٤٥,٥   يوجد المتخصصون فى الفروع المختلفة على المستوى المحلى -  ١٤
  ٤٦,٤  ٥٣,٦  على مستوى المركز والقرية) أو أكثر منهم% ٧٥(العاملين باإلرشاد  يتمركز معظم -  ١٥
  ٥٩,١  ٤٠,٩  أو أكثر % ٢٥ تصل نسبة العامالت من إجمالى األخصائيين والمرشدين الميدانيين إلى -  ١٦
 لبعض  هناك مصادر أخرى لتمويل األنشطة اإلرشادية خالف الحكومة والتمويل الخارجى-  ١٧

  المشروعات
٧٤,٩    ٢٥,١  

  ٦٨,٩  ٣١,١   تم تطوير وتطبيق أساليب تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع فى اإلرشاد الزراعى -  ١٨
  ٥٠,٦  ٤٩,٤   يوجه المرشدون الزراعيون إهتمامهم إلرشاد الرجال والنساء على حد سواء-  ١٩
  ٧٤,٩    ٢٥,١   توجد أعداد كافية من المرشدات تعملن على مستوى القرية -  ٢٠
  ٦٠,٢  ٣٩,٨   يتم تخطيط البرامج اإلرشادية من القاعدة إلى القمة-  ٢١
  ٦٠,٦  ٣٩,٤   يتم إجراء متابعة وتقييم وتحديد أثر البرامج اإلرشادية بصفة منتظمة-  ٢٢
  ٦١,١  ٣٨,٩   يتم تطوير الجهاز اإلرشادى واستخدام طرق ووسائل اإلرشاد الزراعى المستحدثة -  ٢٣
  ٥١,٢  ٤٨,٨   الزراعى تغطية المساحة الزراعية وأعداد المزارعين المنوط بخدمتهم يستطيع المرشد-  ٢٤
  ٧٧,٩  ٢٢,١   توجد وسائل إنتقال مناسبة للمرشدين الزراعيين تساعدهم على اإلنتقال بين المزارعين -  ٢٥
  ٨٣,٨  ١٦,٢   يتوافر التمويل الكافى لألنشطة اإلرشاية المختلفة-  ٢٦
  ٥٠,٩  ٤٩,١  غيرها  ورشادية مجاالت أخرى غير اإلنتاج الزراعى مثل البيئة والسكان تغطى األنشطة اإل-  ٢٧
  ٤٠,٠  ٦٠,٠   يتم تقديم الخدمات اإلرشادية للزراع بناءا على الطلب عليها-  ٢٨
  ٥٢,١  ٤٧,٩    يركز اإلرشاد الزراعى على تنمية العنصر البشرى -  ٢٩
  ٤٠,١  ٥٩,٩  إلى صغار الزراع  يوجه المرشدون الزراعيون معظم إهتمامهم -  ٣٠
  ٦٥,٣  ٣٤,٧   للعاملين باإلرشاد رأى قوى فى ضمان توفير المستلزمات المطلوبة للزراع وقت طلبها     -  ٣١
  ٦٦,٥  ٣٣,٥   يتم دائما إختبار مدى مناسبة التكنولوجيا الزراعية الجديدة قبل التوصية بتطبيقها-  ٣٢
  ٧٩,٠  ٢١,٠   أسيوط توجد منظمات قوية للزراع بمحافظة-  ٣٣

  إستمارات اإلستبیان: المصدر
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  :متطلبات التحدیث

ا     صر طبق ى م ى ف اد الزراع ام اإلرش دیث نظ سیة لتح ات الرئی صر المتطلب ن ح ع یمك للوض
سابقة، و  ات ال صر، والدراس ى م ى ف اد الزراع ام اإلرش راھن لنظ دانى ال ث المی ائج البح م نت ذى ت ال

  : ضرورةظام اإلرشادى إلى تحدیث فىإجراؤه للوقوف على مدى حاجة الن
  . لإلرشاد الزراعى فى مصراضحةسیاسة قومیة وإستراتیجیة ووضع  - ١
  :إعادة النظر فى الھیكل التنظیمى للجھاز اإلرشادى بحیث یحقق - ٢

  .رة الزراعةاالربط الجید بینھ وبین مراكز البحوث العلمیة خارج وز: أوال
  .لمؤسسات واألجھزة األخرى ذات الصلةالربط الجید بینھ وبین ا: ثانیا
  .الالمركزیة فى إتخاذ القرارات: ثالثا

شاركة   - ٣ ا الم م یمكنھ ة لھ ات قوی وین منظم زراع بتك سماح لل ة بال راءات الكفیل اذ اإلج  إتخ
ادى          از اإلرش ل الجھ ن قب م م دم لھ ى تق ادیة الت شطة اإلرش یم األن ذ وتقی یط وتنفی ى تخط ة ف بفاعلی

  .الحكومى
  .ماح للقطاع الخاص بتقدیم خدمات إرشادیة للزراع لخلق نوع من التعددیة والتنافسیة الس- ٤
  .ر الموارد المادیة الالزمةی توف- ٥
  .ر الموارد البشریة الالزمةی توف- ٦
  . لكل منطقة وضع األنشطة والبرامج اإلرشادیة المناسبة- ٧
  . المناسبةة إستعمال الطرق والوسائل اإلرشادی- ٨
   . ویر وتطبیق أسالیب تكنولوجیا المعلومات على نطاق واسع فى اإلرشاد الزراعىتط - ٩

  :الرؤیة المقترحة
تستندھذه الرؤیة على ما سبق عرضھ من نتائج، وما سبق أن أجراه الباحث من بحوث متعلقة  

، )El-Amir & Abdel-Maksoud, 1981  و،٢٠٠٦ و ١٩٩٥عبد المقصود،  (بھذا الموضوع 
، ٢٠٠٦العادلى، : راجع على سبیل المثال ال الحصر ( وأفكار مرتبطة آخرون من رؤى   وما اقترحھ 
ال،    ٢٠٠٦وزھران،   دیث نظام        )١٩٩٥، وعمر،  ٢٠٠٦، وعبد الع ة المقترحة لتح تلخص الرؤی ت

  :اإلرشاد الزراعى فى مصر فى النقاط التالیة
  :مز اإلرشادى بحیث یتاإعادة النظر فى الھیكل التنظیمى للجھ: أوال

دین            دمج المراكز اإلرشادیة     ) ١( ل المرش تم نق ث ی د بحی ى تنظیم واح دى ف مع اإلرشاد التقلی
ع المت   ل م القرى للعم زراعیین ب ك       خال ا تل د بھ ى توج القرى الت ادیة ب ز اإلرش ى المراك صین ف ص

دین          ل المرش رى ونق ع الق ى جمی ز ف ك المراك ل تل شاء مث تكمال إن ة الس ع خط ع وض ز، م المراك
 .بھال الزراعیین للعم

م       ) ٢( ة لھ ات فاعل وین منظم ى تك زراع عل شجیع ال ایوان    (ت دنمارك وت ى ال و الحال ف ا ھ كم
ز البحوث             ) وتایالند از اإلرشادى ومراك ع الجھ ب م ى جن ا إل سیة العمل جنب تكون أحد مھامھا الرئی

ى       على المستوى المحلى، ویجب    أن تكون ھذه الخطوة ھى نقطة البدء فى تطویر النظام اإلرشادى ف
 .رمص

ة     ) ٣( ة الزراع د كلی ن عمی ون م ل محافظة تتك ى بك اد الزراع س لإلرش ة أو مجل شاء لجن إن
دیر إدارة         ة وم ل وزارة الزراع ة، ووكی ة الزراع ى بكلی اد الزراع اتذة اإلرش دم أس ة وأق بالمحافظ

ز ال      ة لمرك وث والتجارب التابع دیر محطة البح ى بالمحافظة، وم ة باإلرشاد الزراع وث الزراعی ح
ة   بالمحافظة،  ا بالمحافظ تم تكوینھ ى ی زراع الت ة ال س إدارة منظم یس مجل ذه   ورئ ون ھ ى أن تك ، عل

 . اللجنة أو المجلس ممثلة لمجلس یتم إنشاؤه على المستوى القومى
ر ) ٤( ة ف شاء ثالث ستوى وإن ى الم ى عل اد الزراع ى وع لإلرش ى اإلقلیم تص أالمحل دھا یخ ح

رأة الریف       انى یختص بإرشاد الم شباب      بإرشاد المزرعة والث ث إلرشاد ال ى والثال زل الریف ة أو المن ی
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ة لنظائر لھ         الریفى ومى   ا، على أن تكون تلك الفروع ممثل ى المستوى الق ح شكل    . عل  أ و ٣(ویوض
 .الھیكل التنظیمى المقترح لنظام اإلرشاد الزراعى فى مصر) ب

ا ع وتنف  : ثانی تم وض ب أن ی رارات یج اذ الق ى إتخ ة ف ة التام ق الالمركزی ى تتحق یم حت ذ وتقی ی
ة                از اإلرشادى ومحطة البحوث الزراعی شاركة الجھ ده بم ى ح األنشطة اإلرشادیة لكل محافظة عل

ة  ات الزراع ب           وكلی دعم المناس وفیر ال ة بت وم الدول ى أن تق ة عل زراع بالمحافظ ات ال ومنظم
  . قیق ھذا الغرضحلت

ى  یقترح الباحث تطبیق ھذه الرؤیة فى عدد من القرى التى        : ثالثا  یوجد بھا مراكز إرشادیة عل
شجیع  شجیع القطاع الخ           أن یتم ت زراع وت ة لل ات قوی وین منظم ى تك ا عل زراع بھ دیم   ال ى تق اص عل

  . حالة نجاح الفكرة یتم وضع خطة لتعمیمھا فى باقى أنحاء الجمھوریة وفى. خدمات إرشادیة
ز   ،  وعندئذ فقط : رابعا ن ال الغ م ة    یمكن التفكیر فى البدء فى تحصیل مب دیم الخدم ر تق راع نظی

  .أو فى أسلوب آخر یتم التفكیر فى خصخصة اإلرشاد الزراعى الحكومى فى مصر اإلرشادیة
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A Vision for Modernizing Agricultural Extension System in Egypt 
Bahgat M. Abdel-Maksoud                              

Dep. Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, Assiut University, Egypt                                
Abstract 

This paper introduces a vision for modernizing agricultural extension 
system in Egypt. This proposed vision was based on: (a) determination of 
principal requirements for modernizing agricultural extension systems, (b) results 
of previous research in this area, (c) an empirical investigation carried out on 
agricultural extension personnel in Assiut governorate to know the need for 
modernizing agricultural extension system in Egypt, and (d) information 
gathered through personal interviews with some officials at the national level and 
Assiut governorate level. The empirical study adopted the frame work for 
modernizing agricultural extension systems proposed by FAO in 2005. A survey 
was carried out on 167 (55 %) of extension personnel in Assiut governorate.  
The results showed that in order to modernize the agricultural extension system 
in Egypt, there is a great need to: a clear strategy for agricultural extension, a 
good organization structure, proper and effective personnel, proper means for 
academic preparation and training of extension personnel, proper methods for 
selecting those personnel at various levels and for different jobs, proper criteria 
for their performance assessment, provision of adequate financial support for 
planning and implanting extension programs, development of communication 
methods and means through the application of information communication 
technology, effective organizations for farmers, strong and effective linkages 
between the agricultural extension system and the other related systems at 
regional and local levels. The paper also presents a proposed organizational 
structure for the agricultural extension system in Egypt. 
Keywords: Agricultural extension strategy, Assiut governorate, Extension 
personnel, Extension system, Modernization requirements, Organizational 
structure, Vision.   
 


