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 لمؤسسات التعميمية ) الجامعات ( منهج ا -سادسًا 

عمى  تأىيل الكوادر  –عادًة  –يقتصر دور المؤسسات التعميمية الزراعية في العممية اإلرشادية 
دراكًا منيم ىذا الواقع اإلرشادية، وابتكار بعض التقانات يفترض واضعو منيج  الحديثة أحيانًا، وا 

المؤسسات التعميمية أن لدى المعاىد والكميات الزراعية معرفة تقنية مالءمة ومفيدة لسكان الريف ، وأن 
ىناك ضرورة الحتكاك األكاديميين ) رجال التعميم ( بالمجتمع الريفي ، مما يضمن تدريس موضوعي 

 كما يضمن مارسات الفعمية في مناطقيم ،لممقررات الزراعية من خالل إطالع المدرس والطالب عمى الم
 إطالع المجتمع الريفي عمى الممارسات التقنية المتطورة .

بتخطيط البرنامج اإلرشادي أولئك الذين يقررون مناىج المؤسسات التعميمية بمشاركة أو ويقوم  
يب اإلرشاد المختمفة تخدام أسالالتعميم غير الرسمي ، باسعدم مشاركة المزارعين . ويتم التنفيذ من خالل 

دور وسيط من خالل  –من خالل دورىم كمختصين موضوعيين  –ويمعب عناصر الكادر الجامعي 
تدريب الكادر اإلرشادي الميداني ، واالستفادة من تجارب وخبرة الكوادر البحثية في العممية التعميمية . 

حيث يتعمم الباحثون  ثنائية االتجاه ،تعميم ) وتواصل( عممية  –بشكمو النموذجي  –ويضمن ىذا المنيج 
ولكن في الواقع غالبًا  ذين يتعممون بدورىم من الفالحين،الدية التابعة لممؤسسة التعميمية من الكوادر اإلرشا

 مع قميل من التغذية الراجعة .الميدانية ومنيا إلى أىل الريف من الكوادر ما يجري تدفق المعمومات 

نيج بحجم المستيدفين ومدى استجابتيم لألنشطة اإلرشادية المقترحة من وُيقاس النجاح في ىذا الم
قبل المؤسسة التعميمية والمؤسسات األخرى ، وبحجم التعميم الذي حصل عميو طالب المؤسسة التعميمية 

إضافة إلى معدالت التبني العالية لمممارسات  في ،من خالل احتكاكيم وتفاعميم مع المجتمع الري، نفسيا 
 تقنيات المقترحة .وال

 إيجابيات منهج المؤسسات التعميمية : - أ

مشاركة مؤسسات غالبًا ما يكون ىذا المنيج متممًا لما تقوم بو المناىج األخرى ، وىو يضمن 
لرسمي في أنشطة عمى التعميم الزراعي ا –عادًة  –التي يقتصر دورىا األساسي  التعميم الزراعية

 يز باإليجابيات التالية :وبشكل عام يتم اإلرشاد الزراعي،

 وير البرامج اإلرشادية وتنفيذىا يعتمد عمى المشاركة في إدماج ممثمين عن المزارعين في تط 
 وىو منيج متكامل حيث تشمل خدماتو النساء والشباب إضافة لمموارد .
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  تخفيض التكاليف الحكومية من خالل توفير مختصين موضوعيين يخدمون نظامي التعميم
 واإلرشاد معًا . 

  الميدانيين بالنفع عمى الطرفين   الجامعيين بعناصر اإلرشاد  االختصاصيينتعود عالقة
حيث تساىم في جمب الخبرات العممية التطبيقية إلى الصف ، كما تزود البرنامج اإلرشادي 

 معمومات والمعارف العممية المتطورة .بال
  تحسين سوية أداء المختصين نتيجة تفاعميم مع المزارعين عمى أرض الواقع عالوة عمى

 احتكاكيم مع زمالئيم األكاديميين .
  تدريب أثناء الخدمة لعناصر الكادر اإلرشادي و ، يدخل في تنظيماتو التنظيم والتسييالت

 وتثقيفيم . واستمرارية في تدريب الفالحين
 خصوصًا موضوعات اإلرشاد الريفي من خالل  ميم المواضيع االجتماعية الريفيةتعزيز تع

 استثمار النشاطات اإلرشادية الميدانية كمختبرات اجتماعية لممناىج التعميمية .
 سمبيات منهج المؤسسات التعميمية :  - ب

 يمي : وتتمخص بما

مستوى الفالحين من قبل المدرسين الذين يقومون إمكان اتباع أسموب أكاديمي ال يتالءم مع  -
 بتدريب الكوادر اإلرشادية الميدانية والفالحين بشكل مباشر خارج إطار الجامعة .

مما قد يؤدي إلى عدم  ،إمكان حصول تنافس بين كادري المؤسسات التعميمية ووزارة الزراعة -
 التعاون والتنسيق بين الطرفين .

 منهج المساهمة -سابعًا 

َيفترض ىذا المنيج أن احتمال نجاح البرنامج اإلرشادي يكون أكبر عندما يساىم المستفيدون بو 
إلرشادي مستعدين حيث يكون البرنامج ممبيًا لحاجاتيم ، كما سيكون عناصر الكادر ا ،بجزء من تكاليفو
اإلرشادية دون دعم كما َيفترض أن سكان الريف ال يستطيعون بمفردىم تمويل البرامج  لتمبية رغباتيم ،

أن مساىمة المستفيدين في تنفيذ وقد بينت التجربة  تساىم بالجزء األكبر من التمويل ،من الحكومة التي 
وليس من الضروري أن يتم دفع  ىمتيم الجزئية في تحمل التكاليف،البرامج اإلرشادية تتعزز في حالة مسا

يكون المجتمع المحمي مسؤواًل عن تأمين السكن أو  التكاليف المترتبة عمى المجتمع الريفي نقدًا ، فقد
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نظام اإلرشاد  »الطعام واإلقامة لممرشد الذي يحصل عمى مرتبو من الحكومة . والمثال عمى ذلك 
إلى تعاون  « co-operative »في الواليات المتحدة حيث تشير كممة تعاوني  «الزراعي التعاوني 

 الحكومة والمجتمع المحمي في تحمل التكاليف . 

أن يفقد مصداقيتو وبالتالي وظيفتو في حال إىمالو رغبات وحاجات إن خشية المرشد من 
ومطالب أعضاء الفئة التي يعمل معيا يجعمو يواظب عمى تأىيل نفسو وتطوير مياراتو بحيث يبقى عمى 

عمى مستوى أجيزة إرشادية محمية صغيرة وليس عمى  –عادًة  –يج المستوى المطموب . ويتواجد ىذا المن
المستويات القومية . وييدف منيج المساىمة إلى مساعدة سكان الريف عمى تعمم ما يحتاجون إليو لزيادة 

تحمل جزء من التكاليف ، وىذا من شأنو  –مقابل ذلك  –إنتاجيم ورفع مستوى معيشتيم . ويتوجب عمييم 
 اإلرشادي من تحمل األعباء المالية الالزمة الستمراريتو عمى المستويين المحمي والوطني .ن الجياز يمك

ولضمان  مختمفة مسؤولة عن دفع التكاليف، يشارك في تخطيط وضبط البرنامج اإلرشادي مستويات
حيث  مي،محالترتيبات التعاونية المالية ال بد أن يكون البرنامج مستجيبًا لرغبات ومتطمبات المجتمع ال

يبقى الرأي األخير لمسكان المحميين الذين ليم الحق في رفض أي جزء من البرنامج تحاول الحكومة 
ال فإنيم سيتوقفون عن دفع حصصيم من التكاليف . وُيقاس  إذا لم يكن متوافقًا مع حاجاتيم،إدخالو  وا 

أو من خالل  بشكل شخصي لريف عمى دفع حصتيم من التكاليفالنجاح بمدى مقدرة ورغبة سكان ا
وال بد لضمان ديمومة البرنامج اإلرشادي من استمرار رضى سكان المجتمع  وحدات حكومية محمية،

 المحمي عنو .

 إيجابيات منهج المساهمة : - أ

 إن بعض القدر من السيطرة المحمية عمى البرنامج اإلرشادي يتيح ضمان :

 ع المحمي ، وبالتالي رفع معدالت تبني تخطيط برامج أكثر مالءمة لحاجات ورغبات المجتم
 التقنيات المقترحة .

  معدل األنشطة التواصمية لعناصر الكادر اإلرشادي الميداني ، رغبة منيم في كسب ثقة زيادة
 المجتمعات التي يعممون معيا .

 . خفض التكاليف الممقاة عمى عاتق الحكومة المركزية 
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 سمبيات منهج المساهمة :  - ب

         سمبيات من وجية نظر الحكومات التي تعتمد –المذكورة أعاله  –اإليجابيات  بعض قد تعد
 كأساس لإلدارة . «المركزية  »

 منهج المشاركة -ثامنًا 

« Participatory Approach » 

ألنفسيم ومساىمتيم المجتمع الريفي  سكان حقيقة مفادىا أن تنظيم ىيعتمد ىذا المنيج أساسًا عم
يل إمكاناتيم يضمن تمبية حاجاتيم وحل مشكالتيم وتفع اإلرشادية التي تتعمق بيمالجدية في البرامج 
كما يتيح ليم الضغط عمى المؤسسات الخدمية ، مما يجعميا تستجيب لمتطمباتيم وطاقاتيم الكامنة 

 وحاجاتيم. وأىم ما يميز ىذا المنيج :

 الشؤون الزراعية .اىتمامو بمجال واسع من  -
 االىتمام بالمستوى المحمي . -
 االعتماد عمى العمل الجماعي لموصول إلى الفالحين الصغار وذوي الموارد المحدودة والميمشين -

 ويعتمد منيج المشاركة عمى عدة افتراضات أىميا :

 سن من أن المجتمع الريفي يمتمك معرفة جمَّة بشؤونو الزراعية ، ويمكن ليذه المعرفة أن تتح
ليذا ال تتحقق الفعالية اإلرشادية إال بمساىمة ومشاركة  تزويد بالمعرفة العممية الخارجية،الخالل 

الكوادر اإلرشادية  –أي المزارعين  –جميع األطراف ذات العالقة بالعممية التنموية واإلنتاجية 
 والبحثية وممثمين عن المؤسسات التنموية المحمية .

 من خالل مجموعات إرشادية متجانسة من المجتمع الريفي يضمن  إن التركيز عمى العمل
ضمن اإلمكانات  ادية لمحاجات المختمفة لمريفيين، وىذا ىو السبيل الوحيداستجابة العممية اإلرش

من ىنا تأتي أىمية و  ،المتاحة لموصول إلى أعداد مقبولة من أفراد المجتمع الريفي بخاصة فقرائو 
 تيم ومساعدتيم كي ُينظموا أنفسيم في مجموعات فاعمة .تعميم المزارعين وتوعي

نتاج ( المحاصيل الزراعيةالمنيج إلى زيادة إنتاجوييدف  خصوصًا لممزارعين ذوي الموارد  ية ) وا 
 مستواىم المعيشي وزيادة وعييم تجاه واقعيم . كما ييدف إلى :المحدودة لتحسين 
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  الباحثين والمؤسسات التنموية تضمن مالءمة رسائل تغذية راجعة مباشرة من الفالحين إلى
 اإلرشاد وتوصياتو لحاجات المستيدفين .

  وتمبية متطمباتيم . –ضمن مجموعاتيم  –تعزيز التعميم من خالل المشاركة الفاعمة لممستيدفين 
  نلتتالءم مع حاجات المستيدفي –والتسميف والتسويق ضمنًا  –تكييف المدخالت الزراعية الالزمة 

يزيد من كفايتو االقتصادية العمل اإلرشادي وزيادة فاعميتو، وبالتالي  ويساىم كل ذلك في رفع كفاءة
كالجمعيات  ات محمية ممثمة لمفئات المستفيدةمن خالل تنظيمويتم تخطيط البرنامج وضبطو محميًا 

ال  »وتتيح  لتخطيط ،البحثية في إنجاح عممية اوتساىم مشاركة ممثمي المؤسسات الخدمية و  ، الفالحية
كما تفسح المجال لتكييف  ويات حسب تباين المناطق الريفية ،ضبط البرامج تعدد وتباين األول «مركزية 

ونتيجة الضبط المحمي لمبرنامج فمن الطبيعي أن  ظروف السائدة في المجتمع المحمي ،البرامج مع تبدل ال
يتوافق محتواه مع حاجات ورغبات فئات المجتمع المحمي ، وأن يضمن عدم إىمال فئات مثل النساء 

ويساعد الضغط الذي تولده المجموعات عمى تكاتف أفراد المجتمع  ت والفالحين الفقراء واليامشيين،الريفيا
عمى تنفيذ كما تساعد مشاركة ممثمين عن مزودي المدخالت الالزمة ى بيا ، يفي لتبني التقنيات الموصالر 

 التقنيات المقترحة وزيادة معدل تبنييا .

ويعتمد ىذا المنيج في تنفيذه عمى اجتماعات ولقاءات يعقدىا الفالحون من وقت آلخر فيما بينيم 
 ساعدة الحمول المالئمة أو يطمبون الميتداولون فييا الشؤون التي تيميم ، ويجدون ، حيث ومع المرشدين 

ومن األساليب شائعة االستخدام في ىذا المنيج : اإليضاحات العممية بأنواعيا ، والرحالت الجماعية 
 والفردية لالطالع عمى الممارسات الناجحة والجديدة عند اآلخرين .

بل كُمحفزين نشطين ويتطمب ىذا المنيج مرشدين يعممون ليس كُمعممين ) غير رسميين ( فحسب  
وحالما تعم  نظيم أنفسيم في مجموعات متجانسة،ت ييتمون بتوعية المجتمع الريفي وحث أفراده عمى

التنظيمات الريفية الطوعية المحمية المجتمع الريفي ، ُيفترض أن تقوم بتعيين الكوادر اإلرشادية األساسية 
 كاىل الحكومة . من ضمن أعضائيا ، مما ُيقمل من التكاليف الممقاة عمى

اإلرشادية باالعتماد المتزايد عمى كوادر قيادية ومن شبو محترفين وتتم معالجة مسألة نقص الكوادر 
قتيا مما يضمن استجابة التقنيات المقترحة ومواف، الذين يتم اختيارىم من ضمن المجتمع المحمي نفسو 

 ادية ُمتمرسين مع الظروف المحمية .إذ يكون عناصر الكوادر اإلرش لممتطمبات والظروف المحمية ؛
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ويقاس نجاح ىذا المنيج بمدى استمرارية التنظيمات الفالحية المحمية والفوائد العائدة عمى المجتمع 
اعية في تخطيط البرنامج الريفي من النشاطات اإلرشادية ، وبمدى مساىمة كوادر المؤسسات الخدمية الزر 

بحكم كونو محمي يتصف  ذي تتحقق ضمنو أىداف البرنامج الذيال ومن معايير النجاح المدى وتنفيذه،
 عادة بالمرونة واالستجابة السريعة الحتياجات المشاركين ولمتغييرات الطارئة .

 إيجابيات منهج المشاركة : - أ

 يمكن تمخيص أىمية مشاركة المزارعين في عممية التخطيط والتنفيذ بأنيا تزيد من :

 متنوعة .لمصادر معمومات تعرضيم  -
 إدراكيم لممعمومات والممارسات الزراعية . -
 ثقتيم بأنفسيم وبالممارسات الجديدة . -
 مستوى المبادرة لدييم . -

 وتضمن مشاركة الفالحين وممثمين عن المؤسسات التنموية :

 مالءمة البرنامج لحاجات المجتمع الريفي المختمفة . -
 من قبل المجتمع المحمي . دي وأنشطتوصيات البرنامج اإلرشااستجابة عالية ، وتنفيذ لتو  -
 أو بحث أو تسميف أو قة تضامنية بين مختمف المشاركين سواء أكانوا كوادر إرشادنشوء عال -

 مزارعين ، مما يتيح لمجميع تطوير وزيادة فعالية العممية اإلنتاجية أو التنموية المنشودة .
 ن خالل :تخفيض كمفة العمل اإلرشادي وزيادة الجدوى االقتصادية م -

 العمل اإلرشادي . ارتفاع كفاءة -أ 
 جاىزية المدخالت الضرورية . -ب 
 وبينيم . يولة عممية التواصل مع الريفيين س -ج 
ارتفاع معدالت تبني الممارسات المتطورة من قبل أفراد المجتمع الريفي المشاركين ، نظرًا  -د 

 مالئمة أصاًل الحتياجاتيم .ألنيا 
 بين أفراد المجتمع الريفي . تعزيز الثقة والوعي وروح التعاون -ه 
 االعتماد عمى كوادر محمية . -و 
  -ز 
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 :سمبيات منهج المشاركة   - ب
  تنجم سمبيات ىذا المنيج عن غياب التنسيق بين الحكومة المركزية وبين التنظيمات الريفية

 لمحمي . المحمية ، أو بسبب عدم تواجد تنظيمات ال مركزية عمى المستوى ا
  من بحوث  عمى الوحدات المركزيةالضغط والطمب المتزايد من قبل المجموعات الريفية المحمية

عمى  التي قد ال تكون قادرة ما لم تتصف بكفاءة عاليةومؤسسات إمداد بالمدخالت والتسميف 
 تمبية المطالب المحمية المتنوعة .

  إلخ من قبل التنظيمات ات ..ترقيو  من اختيار ونقلقد يتسبب عن إدارة الكوادر اإلرشادية ..
 مشكمة من وجية نظر الحكومة المركزية . المحمية
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