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   Agricultural Extension and Training االرشاد الزراعً والتدرٌب

ٌعد التدرٌب احدى العملٌات الالزمة الضرورٌة لرفع كفاءة المزارع الرٌفً للمستوى   

الذي ٌجعله قادرا على استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة بصورة كفؤة وبشكل أمثل 

وبنفس الوقت ٌعد هذا التدرٌب الوسٌلة التً من خاللها ٌتمكن من تحقٌق االهداف المنسوبة 

. له 

 :  عملٌة التدرٌب الزراعً  

هً عملٌة تعلٌمٌة خاصة لتعلٌم جمٌع الموظفٌن والعاملٌن فً مجال االرشاد الزراعً      

وهً العملٌة التً تساعد . وتدرٌبهم إلداء األعمال والوظائف بمهارة مثلى وبأفضل صورة 

. على اكتساب الخبرات االزمة ألداء العملٌات الزراعٌة بأفضل وابهى صورة وبنجاح 

ان الجوهر االساسً لعملٌة التدرٌب هو احداث التغٌرات االٌجابٌة الالزمة والمرغوبة فً 

  . المتدربو  المدربهما : المجتمع الرٌفً وتشٌر الى وجود قوتٌن 

 : فاألول 

هو الذي ٌكون مصدراً للمادة التدرٌبٌة والتعلٌمٌة والذي ٌجب علٌة أن ٌؤدٌها بإتقان     

. وبنشاط وفعالٌة 

  : الثانً أما 

هو الذي ٌجب علٌة المساهمة بعملٌة التدرٌب بفاعلٌة لكً ٌتعلم وٌكتسب الخبرات       

.  المستحدثة الالزمة التً تساعده فً تطوٌر عملٌة االنتاج الزراعً 

  : التدرٌب االرشاديوعلٌه فأن 

هو التعلٌم من التجارب العلمٌة التً تساعده على تطوٌر وتأهٌل العامل باإلرشاد         

الزراعً لكً ٌصبح قادرا على اداء الخدمة االرشادٌة الناجحة فً المجتمع الرٌفً 

 فً عملٌة البناء المعرفً لإلنسان اإلرشاد , التدرٌب , التعلٌم: وتشترك العملٌات الثالثة 

وتزوٌده فً المهارات والخبرات الالزمة والمستحدثة لحدوث التغٌر اإلٌجابً المطلوب فً 

ومن ثم تساهم فً تنمٌة المجتمع الرٌفً بصورة خاصة والمجتمع السكانً , بٌئته وحٌاته 

 .بصورة عامة وصوال الى تحقٌق الرفاه االقتصادي للمجتمع
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 Training  Needsاالحتٌاجات التدرٌبٌة

الالزمة للفرد الذي ٌعمل فً الجهاز االرشادي ان ٌتعلمها من من التدرٌب وهو الحاجه 

 اجل مصلحته والمجتمع او التنظٌم الذي ٌعمل فٌه ,

 وهً الفجوة بٌن مستوى كفاءته الحالٌة والمستوى االفضل من الكفاءة المطلوب الوصول 

 .  الٌها ألداء االعمال بكفاءة أكثر

 

وقد عرفت بأنها نواحً ضعف أو نقص فنٌة أو إنسانٌة واقعة ومحتملة فً قدرات العاملٌن 

  .أو فً معلوماتهم أو اتجاهاتهم أو مشكالت محددة ٌراد حلها

 

 

 أنولكً ٌؤدي البرنامج التدرٌبً الغاٌة التً وضع من أجلها وتحقٌق هدفة التعلٌمً ٌجب 

:  ٌأتً ٌتصف بما

. ٌدعم بسٌاسة وعملٌات أدارته مكتوبه وبوضوح  : رسمً. 1

:  تعاونً. 3: هادف. 2

 : حٌوي. 5: واضح . 4

 :  شامل. 7 : مرن. 6

 :  تنموي. 9 : مستمر. 8

 : حسن الترتٌب. 10

  :ذو نظرة مستقبلٌة. 11

 :  علمً . 12

  : كفوء. 13
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مخطط ٌوضح فٌه الصلة التبادلٌة بٌن التعلٌم الزراعً وأجهزة البحث العلمً واإلرشاد الزراعً 

 

 أنواع التدرٌب  اإلرشادي

هنالك سلسلة  من المراحل والمستوٌات المستمرة والتً تشمل جمٌع العاملٌن فً الجهاز 

وهناك ثالثة أنواع أو مستوٌات والتً تمثل حلقة مهمة إلعداد العاملٌن فً , االرشادي 

:  قطاع  االرشاد الزراعً ومنها 

  Pre- Service Training:ـ التدرٌب قبل الخدمة 1

   Induction  Training: التدرٌب عند بدء الخدمة -2

 

 -  In - Service Training: التدرٌب اثناء الخدمة -3
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: وٌجب على العاملٌن فً القطاع االرشادي الزراعً ان ٌتوفر فٌهم الصفات التالٌة 

 تكون له أن ٌجب أي فً التعلٌم الرسمً المدرسً األدنىـ ان ٌكون حاصل على الحد 1

.  مؤهالت علمٌة ألداء الوظٌفة المطلوبة 

لكً ٌكون , ـ ان ٌتوفر لدٌه القدرات والمهارات والصفات الشخصٌة فً محٌط عمله 2

 . مؤثرا فً المجتمع الذي ٌعمل فٌه

 

 ومكوناتـــــــــــه الـــــزراعً اإلرشادجهــــــــاز 

وٌتمثل بمجموعة من االفراد العاملٌن فٌه من الفنٌٌن واالختصاصٌن واإلدارٌٌن ومكون 

:  من 

ٌجب ان ٌكون المدٌر ملم بأمور االدارة فً ذوي المستوى  :ـ المدٌر االرشادي الزراع1ً

. االرشادي والتعلٌمً الزراعً الذي ٌجب ان ٌؤهله إلداء مهمته االدارٌة بكفاءة عالٌة 

وهو ذلك الفرد الذي ٌشغل المستوى الوسط بٌن المدٌر االرشادي  : ـ المشرف االرشادي2

والمرشد الزراعً المحلً وٌجب ان ٌكون لدى المشرف االرشادي المعرفة الكافٌة 

والالزمة فً جمٌع نواحً العملٌات الزراعٌة والتعلٌمٌة االرشادٌة وتكون هذه حصٌلة 

التعلٌم الجامعً الحاصل علٌه والخبرة االرشادٌة الحقلٌة المتحصل علٌها من عمله الحقلً 

 .لفترة قبل اختٌاره إلداء الدور االشرافً على المرشدٌن الزراعٌٌن 

وهو من العاملٌن فً جهاز االرشاد الزراعً وله الدور التعلٌمً  : ـ المرشد الزراع3ً

الكبٌر والمهم  لكونه المتصل المباشر بالمزارعٌن والقائم بالعملٌة التعلٌمٌة االرشادٌة على 

لتوصٌل ما ٌتوصل الٌه من البحوث من النتائج والتطورات .المستوى المحلً او الرٌفً 

 .التقنٌة االخرى فً الزراعة 

وله الدور المهم فً التنظٌم االرشادي من خالل تقدٌم خدماته  :ـ االخصائً الموضوع4ً

ضمن مجال تخصص كل منهم فً فروع الزراعة واالقتصاد المنزلً سواء المرشدٌن 

الزراعٌن او القادة  واالفراد المحلٌن وٌجب علٌه تبسٌط  نتائج البحوث لكً ٌتمكن المرشد 

الزراعً من فهمها والفائدة منها وأٌضا نقل المشاكل المحلٌة من المرشد الى جهات البحث 

وأٌضا ٌقوم , العلمً إلٌجاد الحلول المناسبة لها فهو ٌعتبر حلقة الوصل بٌن الجهتٌن 

 بتدرٌب المرشدٌن الزراعٌٌن 

 


