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 اإلرشاد الزراعي

 تعريف اإلرشاد الزراعي

تباينت تعاريف اإلرشاد الزراعي فيما بينيا من حيث الصياغة المفظية ومحاور االىتمام والتركيز، حيث 
أبرزت بعض التعاريف جانبًا واحدًا أو جوانب معينة وأولتيا اىتمامًا كبيرًا، في الوقت الذي أبرزت فيو تعاريف 

التي لم تبرزىا التعاريف السابقة، وبالرغم من ذلك فإن التعاريف لم تختمف كثيرًا في أخرى بعض الجوانب 
 (5102) رزوق،  مضمونيا العام، وقد يعزى ذلك إلى :

 . وجيات النظر المختمفة لمباحثين والمدارس الفكرية التي ينتمون إلييا أو يتأثرون بيا 
 . المحاور التي يتم التركيز عمييا 
 لتطور الزراعي السائد فييا .ظروف البمد وا 

التوجيو نحو الخير والصواب فالمصطمح  تعني االمتداد أو التوصيل ومعناىا المغوي  Extensionالكممة 
Agricultural Extension  .يعني ضمنًا توصيل العموم الزراعية أو نشرىا أو التوجيو الزراعي نحو الصواب 

 Bradfield (0633)تعريف براد فيمد 

اإلرشاد الزراعي عممية تعميمية غير رسمية تيدف إلى تعميم الريفيين كيفية االرتقاء بمستوى معيشتيم 
، وذلك باالستغالل الحكيم لممصادر الطبيعية المتاحة ليم، واستخدام طرائق أفضل  اعتمادًا عمى جيودىم الذاتية

 (0664)صالح، .لمجتمع المحمي والدولة في الزراعة واإلدارة المنزلية، كل ذلك لصالح الفرد واألسرة وا

 Mounder (0641)تعريف ماوندر 

اإلرشاد الزراعي خدمة أو نظام يساعد السكان الزراعيين من خالل استخدام اإلجراءات التعميمية في 
المستويات تحسين الطرائق واألساليب المتبعة في المزارع، وزيادة الكفاءة اإلنتاجية، والدخل المزرعي، وتحسين 

 (0664)صالح، الثقافي لمحياة الريفية . المعيشية ليؤالء السكان، واالرتفاع بالمستوى االجتماعي و 

 Swanson and Clear (0651)تعريف 

عممية تعميمية تيدف إلى توصيل المعمومات المفيدة إلى الناس، ومن ثم مساعدتيم عمى كيفية 
 (5102)رزوق،م ولعائالتيم ومجتمعيم . استخداميا من أجل بناء حياة أفضل لي
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 Van den Ban and Hawkins (0655)تعريف 

شكل من أشكال التأثير االجتماعي الواعي، وىو عبارة عن اتصاالت واعية لممعمومات من أجل 
 (5102)رزوق،يمة لصنع قرارات جديدة . مساعدة الناس عمى تشكيل آراء سم

 (0661) تعريف عمر

تعميم غير مدرسي يقوم بو جياز متكامل من المينيين والقادة المحميين خدمًة لممزارعين اإلرشاد الزراعي 
وجيودىم الذاتية لرفع مستواىم االقتصادي واالجتماعي، وذلك  وبيئتيم ومساعدتيم في استغالل إمكاناتيم المتاحة

 (0664الح،)صاتجاىاتيم . عن طريق إحداث تغييرات سموكية مرغوبة في معارفيم ومياراتيم و 

 (0665) تعريف الطنوبي

اإلرشاد الزراعي عممية اتصالية تعميمية مستمرة وغير رسمية تؤدى لممسترشدين الزراعيين في شكل 
يقوم بيا تنظيم خاص وفقًا ألسس وفمسفة محددة، تتم من خالل طرائق ومعينات إرشادية، وذلك  خدمة إقناعية

بيدف تعديل سموك المسترشدين كمدخل لمنيوض بيم وبمجتمعيم، وتتم تمك العممية في ضوء مواردىم وحاجاتيم 
 (0665،الطنوبي)زراعية مالئمة . وما يتوفر من مبتكرات 

 راعي بشكل مبسط عل النحو اآلتي 7ويمكن تعريف اإلرشاد الز 

عممية تعميم غير رسمية تيدف إلى إيصال المعمومات المفيدة إلى المزارعين ومساعدتيم في كيفية 
استعماليا لمنيوض بمستوى معيشتيم، والعمل في الوقت نفسو عمى نقل المشاكل المعترضة والناتجة عن عممية 

 ضع الحمول المناسبة ليا ومن ثم إرجاعيا ثانيًة إلى المزارعين .إلى الجيات المختصة ) البحث ( لو  التطبيق

 ) المستقبل( المزارعين           مبتكرات ...() رسالة، تقنية، اإلرشاد الزراعي           ) جامعات، البحوث ...(المصدر 

 (5102) رزوق،  نشأة اإلرشاد الزراعي وتطوره

نشر الكثير من المقاالت وافتتاح العديد من المدارس التعميمية الزراعية خالل القرن السادس والسابع عشر تم  -
وعمى سبيل المثال تم افتتاح مدرسة زراعية بواسطة أحد األشخاص في سويسرا، وذلك من أجل تدريب وتعميم 

 أوالد الفقراء من أجل رفع الكفاءة اإلنتاجية لمزارعيم .

الكثير من المواضيع الزراعية وأعدت كتب ومحاضرات زراعية ال خالل القرن السابع والثامن عشر تم نشر  -
ن جامعة كامبردج البريطانية ىي أول من استعمل مصطمح التعميم  حصر ليا في العالم خاصًة أوربا وأمريكا، وا 
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لمذين لم تمكنيم ظروفيم من متابعة دراستيم الجامعية . ثم ظيرت بعد   Extension Education اإلرشادي
ظمة أطمقت عمى نفسيا اسم المجتمع الزراعي، وأخذت عمى عاتقيا المسألة الزراعية وعممية تنميتيا وذلك ذلك من

عن طريق االستفادة من المعرفة العممية الزراعية المتوصل إلييا، وقد عمل ىذا المجتمع الزراعي عمى إنشاء 
، وكان أول عمل  Extension Agriculturalمؤسسة زراعية أخرى أطمق عمييا أخيرًا اسم اإلرشاد الزراعي 

 إرشادي عمى الشكل الذي نعرفو حاليًا أثناء حدوث أزمة المجاعة في البطاطا في أيرلندا .

بإصدار قانون ينص عمى إنشاء نظام  1914في أمريكا في عام  بدأ اإلرشاد الزراعي يأخذ طابعو الرسمي -
تمدًة في ميزانيتو عمى حكومة الوالية ووزارة الزراعة اإلرشاد الزراعي، حيث تشترك فيو كميات الزراعة مع

وبالتعاون مع الحكومة المحمية، وتم نشر األفكار والمعمومات الزراعية الجديدة، ورفد الفالحين باإلرشادات 
 والتوجييات العممية المفيدة عمى الصعيد الزراعي واالقتصاد المنزلي .

بعد االنتياء من مؤتمر  1953زراعي في الوطن العربي في عام بدأ التفكير الجدي في تأسيس اإلرشاد ال -
اإلرشاد الزراعي األول لمشرق األدنى الذي نظمتو منظمة األغذية والزراعة في بيروت، وكان العراق أول من 

، ثم األردن 1953، ثم مصر ولبنان وليبيا عام 1952أنشأ منظمة اإلرشاد الزراعي في الوطن العربي في عام 
 . 1959، وسورية والسودان 1956، والسعودية 1954عام 

بنشر  ت مدرسة السممية الزراعية في حماه، وذلك عندما قام1910كان أول عمل إرشادي في سورية عام  -
األساليب الزراعية ووضع أسس ومفاىيم جديدة لمزراع، كما عممت عمى تدريب الطالب والمزارعين عمى أصول 
 وفنون الزراعة الحديثة، باإلضافة إلى مدرسة السممية كان ىناك مدرستي المسممية بحمب ومدرسة بوقا بالالذقية

 . اطق المجاورةوعدت حقول ىذه المدارس الثالث بمثابة حقول إرشادية لممن

أصبح لإلرشاد الزراعي مكانًا في ىذا التنظيم، حيث اقتصرت  1947ومع إنشاء وزارة الزراعة عام         
فتم إنشاء مديرية لإلرشاد الزراعي  1959ميامو عمى نشر المعمومات الزراعية فقط، واستمر ذلك حتى عام 

عمى تنفيذ البرامج اإلرشادية وبقيت تعمل كمساندة لبقية  توازي المديريات األخرى، ولم تكن ىذه المديرية قادرة
 . 1978المديريات األخرى ولم تأخذ دورىا بشكل معقول حتى عام 

 أهداف اإلرشاد الزراعي

 (0665) الطنوبي،  في ثالثة مستويات رئيسة عمى النحو اآلتي : اإلرشاد الزراعي تحدد أىداف
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لإلرشاد الزراعي ىو تعميم الناس كيفية تحديد مشاكميم بدقة  اليدف النيائي أهداف أساسية شاممة 7 -0
ومساعدتيم في اكتساب معارف مفيدة، وتشجيعيم التخاذ الخطوات العممية لتطبيق تمك المعارف معتمدين عمى 

 ذاتيم وفقًا لظروفيم الخاصة .

 أهداف عامة 7 -5

 رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية . -أ

 تحقيق دخول مزرعية عالية .-ب

 تنويع مصادر دخل األسرة الريفية . -ج

 االرتفاع بمستوى معيشة األسر الريفية واالرتقاء بالحياة االجتماعية والثقافية وبث روح االعتزاز بالحياة الريفية -د

 تحقيق التكامل بين القطاعات الريفية وقطاعات االقتصاد األخرى. -ه

أىداف محددة يمكن من خالل تحقيقيا الوصول إلى األىداف العامة، فمثاًل لرفع الكفاءة  أهداف تنفيذية 7 -1
اإلنتاجية النباتية يجب العمل عمى رفع إنتاجية المحاصيل المختمفة التي يقوم الفالح بزراعتيا مستخدمًا وسائل 

مكاناتو  . عديدة لبموغ ىذا اليدف بقدر ما تسمح لو ظروفو وموارده وا 

 (5102)رزوق،إلرشاد الزراعي وظائف ا

جانب االتصال لنقل المعارف الجديدة، وتشمل مصادر المعمومات  عمى ةتتركز ىذه الوظيفنقل المعرفة 7  -0
كاًل من مركز البحوث العممية الزراعية المحمية والدولية، والشركات الزراعية، والمزارعين التقدميين وغيرىا من 
المصادر، وتستيدف عممية نقل المعارف إحداث تغييرات معرفية لدى المزارعين، من خالل إضافة معمومات 
جديدة لزيادة معرفتيم، وخمق الوعي لدييم بالمشاكل التي تواجييم، وخمق الظروف المواتية لجعميم يسعون بنشاط 

وطمب الخدمات اإلرشادية، وليس مجرد التمقي السمبي لممعمومات ، مما يسيم في  لمحصول عمى المعمومات
 تحسين أوضاع المزارعين المعيشية عمى كافة المستويات.

تستيدف عممية نقل المعرفة إحداث تغييرات معرفية بينما تستيدف وظيفة التعميم إحداث  7 لمزارعينتعميم ا -5
تغييرات سموكية نتيجة إكساب وتطوير الميارات لممزارعين، ويساعد اكتساب ىذه الميارات عمى تمكينيم من 

 حركيةيم، وقد تكون ىذه الميارات تطبيق األفكار الجديدة اعتمادًا عمى أنفسيم وتحسين األداء في تنفيذ أعمال
مثل طرق  فنيةكالتدريب عمى استعمال اآلالت الزراعية وقطف الثمار وحمب الحيوانات بكفاءة أكبر...، أو 
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ضافة األسمدة والزراعة والعناية بمحصول جديد والدورات الزراعية وصيانة اآلالت وحفظ السجالت  اختيار وا 
دارة  اكتساب الميارات إلعداد الخطط الزراعية لمزارعيم واتخاذ القرارات  مثل فكريةالمزرعة ...، أو ميارات وا 

عداد البيانات المالية  كالميزانيات العمومية واألرباح والخسائر... . وفق األسموب العممي وا 

ى أدى التطور في الزراعة والتوسع في استخدام رأس المال وتحول الزراعة إل توفير المشورة لممزارعين 7 -1
نشاط تجاري، وارتباطيا باألسواق في مجاالت توفير المدخالت وتسويق المنتجات إلى حاجة المزارع لتطوير 
مياراتو في اإلدارة المزرعية، وتنطوي ىذه الوظيفة عمى جوانب فنية تتصل بفتح السجالت، وجوانب فكرية 

مكن أن تندرج في إطار وظيفة التعميم أو تتصل بإعداد وتحميل الخطط المزرعية والبيانات المالية، وىي ميام ي
إكساب الميارات، غير أن فعالية أعمال التخطيط والرقابة المالية أو الفنية تتوقف عمى توفر بيانات اقتصادية 

مزرعية مثل مصادر وشروط اإلقراض، وتصنيف وتعبئة المنتجات الزراعية، وتوفير معمومات تتصل باإلدارة ال
دة العالية لتحسين نوعية اإلنتاج، وتنظيم دورات اإلنتاج حسب متطمبات السوق، حول األصناف ذات الجو 

معمومات حول األسعار ومنافذ التسويق، وتحسين كفاءة استخدام العمل الزراعي داخل وخارج المزرعة وتوفير 
 لتوفير أكبر دخل ممكن لألسرة الريفية .

عمى المنتجات من الفقد والتمف، وترشيد استخدام الموارد  كما تتطمب اإلدارة المزرعية الجيدة الحفاظ        
الطبيعية كالتربة والمياه وسبل تنميتيا، والتعرف عمى السياسات الزراعية والقوانين واألنظمة وقواعد التعاون 
وقوانين السالمة وسبل المحافظة عمى البيئة وتحسين جودتيا من خالل ترشيد استخدام المواد الكيميائية  

 سين استخدام االراضي حسب طاقتيا اإلنتاجية .وتح

، ويشمل ذلك لذلك تتصل ىذه الوظيفة بتوفير المشورة لممزارعين التخاذ القرارات اإلنتاجية واإلدارية        
التوصية بقرارات معينة، أو المساعدة عمى تحميل األوضاع المزرعية، والتعرف عمى البدائل الممكنة من حيث 

يا، والفرص المتاحة ليم في إطار الموارد المتاحة والبيئة االقتصادية واالجتماعية المحيطة حسناتيا وعيوب
بالمزارع، وتسيل ىذه المشورة عمى المزارعين تحديد أىدافيم واتخاذ قرارات رشيدة مبنية عمى أسس موضوعية 

ونيسيا، ويطمق عمى ىذا النوع من ويسود ىذا النوع من خدمات المشورة في كل من بريطانيا وألمانيا وىولندا وأند
اإلرشادي ينير طريق المزارعين من خالل توفير  باعتبار أن العمل " السراج المنير "الخدمات اإلرشادية اسم 

 المشورة ليم في شتى المجاالت .

يتصف القطاع الزراعي بارتفاع عدد األفراد الذين يعممون بو وقمة نصيبيم من اإلنتاج  تنظيم المزارعين 7 -1
 وتشتتيم في مناطق جغرافية واسعة بعيدة عن المناطق الحضرية، مما تؤدي ىذه الظروف إلى ضعف تأثيرىم
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ضعاف قدراتيم التفاوضية . وىذا يبرز أىمية تن ظيميم في إطار أو مشاركتيم في وضع السياسات الزراعية، وا 
مؤسسات ريفية مختمفة عمى شكل اتحادات أو تعاونيات لتوفير ىيئات تمثيمية ليم لمتعبير عن مصالحيم والدفاع 
عنيا ، كما وتعمل ىذه الييئات عمى توفير المدخالت التي يحتاجونيا أو تسويق المنتجات وتوفير المعمومات 

 اإلرشادية .

إلى زيادة قوتيم الشرائية لممدخالت ، أو قوتيم التسويقية كمنتجين   ويؤدي تنظيم المنتجين في تعاونيات
وبالتالي يوفر ليم اإلطار التعاوني قوة تفاوضية توفر ليم معاممة أكثر عداًل من خالل سيطرتيم عمى حجم أكبر 
 من المبيعات أو المشتريات، مما يسمح بتوفير سعر أقل ونوعية أفضل لممدخالت وسعر أعمى لممنتجات

 المسوقة ، وبذلك يعتبر تنظيم التعاونيات خطوة دفاعية لتصحيح أوجو القصور في آلية السوق.

وتوفر التنظيمات التعاونية إمكانية االستفادة من مزايا السعة االقتصادية الكبيرة، مما يحد من تكاليف 
مكانية التسويق ) التصنيف، التعبئة، النقل، ... ( ، واستخدام آليات وأجيزة أكبر حجم ًا وأكثر تطورًا ، وا 

الحصول عمى سعر أعمى لممنتجات نتيجة رفع مستوى جودة المنتجات من حيث النوع والصنف والدرجة ووسائل 
التعبئة حسب احتياجات السوق، وتوفير منافذ تسويقية وتنظيم دخول أو عرض المنتجات في األسواق مما يقمل 

 من تقمبات األسعار.

عمى تشجيع المزارعين لتنظيم أنفسيم في توفير القنوات لنقل ونشر المعمومات  كما أن التنظيم يعمل
وتسييل االعتماد عمى الذات، وحفزىم عمى المشاركة والمبادرة وخمق الثقة لدييم بالقدرة عمى التصدي لمشاكميم 

 ة الزراعية.ومعالجتيا، مما يسمح بتطوير قدرات المزارعين القيادية والتنظيمية لتحقيق أىداف التنمي

وقد لعبت وتمعب تنظيمات المزارعين دورًا فاعاًل في الحياة االقتصادية وتحقيق التنمية في دول متقدمة 
كاليابان والواليات المتحدة ودول السوق األوروبية، وذلك من خالل توجيو برامج اإلرشاد الزراعي لتوفير الكثير 

والتسويق، وتمثيل مصالح المزارعين بيدف التأثير عمى  من الخدمات لممزارعين كتأمين المدخالت والقروض
السياسات العامة نحو الريف، وقد تصل إلى حد توفير معظم خدمات اإلرشاد من خالل التنظيمات األىمية كما 
في الدنمارك وىولندا. وتتجو الدول األوروبية إلى إعطاء دورًا متزايد األىمية لمتنظيمات األىمية لتقديم الخدمات 

 إلرشاد بحيث تتولى في المستقبل توفير ىذه الخدمات لممزارعين.ا

 

 



7 
 

 (5105)أرحيم، مبادئ اإلرشاد الزراعي

 التعرف عمى المعالم الرئيسة لممجتمع الريفي الذي يتعامل معو، ومن ىذه المعالم : – أولا 

 والعادات االجتماعية .األوضاع االجتماعية من حيث التركيب االجتماعي ومراكز القيادة والقيم  -1

وأساليب اإلنتاج والنشاطات الصناعية المرافقة  ،ومصادره األوضاع االقتصادية التي تتمثل بعناصر اإلنتاج -2
 وتوفر الخدمات وأسموب التسويق والتكاليف اإلنتاجية . ،لو

 الخدمات العامة مثل التعميم والخدمات الصحية وطرق المواصالت . -3

حاجات الفرد والمجتمع أساسًا الختيار البرامج اإلرشادية بحيث تبنى كافة برامج اإلرشاد الزراعي اتخاذ  – ثانياا 
ونشاطاتو عمى أساس الحاجات القائمة لمفرد والمجتمع سواًء كانت ىذه الحاجات محسوسة ومعّبر عنيا من قبل 

 األفراد أو غير محسوسة .

ألن مشاركتيم في تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج  ،نشطة اإلرشاديةإشراك جميور المسترشدين في كافة األ – ثالثاا 
 اإلرشادية لو فوائد عديدة منيا :

 تكون القرارات أكثر دقة لالستفادة من معمومات وميارات عدد كبير من األفراد . -1

 تكون البرامج أكثر إشباعًا لحاجات الناس . -2

 البرامج اإلرشادية لمشاركتيم في عممية اتخاذ القرار .يكون اىتمام األفراد كبيرًا في تنفيذ  -3

 اكتساب الخبرات الجديدة خاصًة في مجال التخطيط . -4

اتخاذ التخطيط أسموبًا لتنظيم األنشطة اإلرشادية، حيث يعد التخطيط األسموب األمثل الستثمار الجيود  – رابعاا 
المرغوبة في فترات محددة، فمن خالل دراسة واقع المنطقة والموارد المتاحة بكافة أشكاليا بغية تحقيق األىداف 

وما يتوفر فييا من إمكانيات وتحديد الحاجات ُيمكن وضع الخطة العامة لمبرنامج اإلرشادي وتحديد الوسائل 
 والطرائق المختمفة لتنفيذ النشاطات .

ىاتين العمميتين قياس فعالية العمل اعتماد التقويم والمتابعة لمبرامج اإلرشادية، حيث يتم من خالل  – خامساا 
 اإلرشادي .
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التنسيق مع الجيات والييئات والمؤسسات التنموية األخرى مثل المدارس والمنظمات الشعبية  – سادساا 
  ومؤسسات البذار واألعالف والتسميف والتسويق ... .
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