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 (5991) ناجي،  مناهج اإلرشاد الزراعي والريفي وأنظمتها

«Agricultural & Rural Extension Systems & Approaches » 

 مدخل : 

نظرًا لتباين الظروف االجتماعية والثقافية والجغرافية لممجتمعات الريفية في أنحاء العالم ، فقد تم 
تطوير عدة أنظمة ومناىج إرشادية تتالءم مع ىذا التباين وما يتبعو من تباين في الحاجات والمشاكل . 

رشادي واحد يمكن االعتماد وىناك اتفاق بين المختصين اإلرشاديين عمى أنو ليس ىناك نظام أو منيج إ
لحل مختمف مشاكل الدول النامية ، وأن لكل نظام أو منيج محاسنو ومثالبو ، حسب بمفرده عميو 

أن  إلى. وتجدر اإلشارة ) والتأكيد ( منذ البداية  األىداف والوظائف المرجوة والمشاكل المطموب معالجتيا
ك رئيس ىو السعي لسد الفجوة التقنية بين مراكز مناىجو ليا مظير وظيفي مشتر جميع أنظمة اإلرشاد و 

ومن أىم  ات عامة ألنظمة اإلرشاد الزراعي،( أساسي 1 ويمثل الشكل ) ،البحث المختمفة وسكان الريف
 ( 2انظر أيضًا إلى الشكل ) ناىجو ما يمي : أنظمة اإلرشاد وم

 المنهج ) التقميدي ( العام -أواًل 

( .  1889في بريطانيا عام )  اإلرشادية وأكثرىا انتشاراً  المناىجالذي ىو أقدم نشأ ىذا المنيج 
معمومات متطورة ال يستخدميا المزارعون عادًة ، وُيفترض أن و ويعتمد في أساسو عمى توفير تقنيات 

حيث يعمل  ومن ثم تحسين الزراعة بشكل عام ، استخداميا سيساىم في تحسين ممارساتيم الزراعية ،
ي رجال اإلرشاد عمى كما يعممون عمى نقل مشاكل المزارعين  صال نتائج البحوث إلى المزارعين ،تبسيط وا 

 -سواء كان وزارة أم محطة بحث  –ىذا المنيج أن العاممين في المركز البحث . وَيفترض إلى مراكز 
لمشاركة المزارعين . وييدف  لممزارعين من تقنيات ، وال حاجة بالتاليأكثر قدرة عمى تقدير ما ىو أنسب 

المنيج إلى تحسين وضع األسرة الريفية ، وبالتالي المجتمعات الريفية ومن ثم المجتمع ككل ، من خالل 
عمى أساس أن ىناك عالقة بين العمل اإلرشادي وزيادة اإلنتاج ة المزارعين عمى زيادة إنتاجيم مساعد

 – Top »من األعمى إلى األسفل كزي بشكل مر القومي . ويتم تخطيط وضبط البرنامج اإلرشادي 
down » مع إىمال لمرسائل االجتماعية التي ينتج عنيا عائد مادي م التركيز عمى التقنيات الفنية . ويت ،

 أو تمك التي تيتم بتطوير اإلنسان ) المزارع مثاًل ( بحد ذاتو . ويعتمد أسموب العمل اإلرشادي عمى كادر 
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حكومي كبير يستخدم الطرق اإلرشادية المختمفة من حقول إيضاحية ، وزيارات ميدانية لحقول 
 جدارية ونشرات ... .مج إذاعية وتمفازية وممصقات دعم وسائط إعالم جماىيرية من برامع المزارعين ... 

ادر كبير بتكمفة حكومية كبيرة، ومما يزيد من تكمفة ىذا يتطمب المنيج العام ك ومن حيث الموارد
مع كثافة الكادر  –عمى األغمب  –ضعف أو عدم مشاركة الُمستيدفين . وال ترتبط فعالية التنظيم  المنيج 

توقيت ومدى مالئمة الرسائل اإلرشادية ، وكفاءة الكادر ، وطبيعة  اإلرشادي ، وذلك بسبب عوامل مثل
م . وُيقاس مدى توفر المدخالت وغير ذلك من عوامل ذات تأثير عمى فاعمية التنظيو  ،ضبط البرنامج

نتاجية ( المحاصيل والسمع المستيدفة من قبل  نجاح العمل اإلرشادي البرنامج بمدى زيادة اإلنتاج ) وا 
 اإلرشادي عمى المستوى القومي .

 اإليجابيات :   

 إلى عدة أسباب أىميا :في العالم  لمنيج عمى نطاق واسعيعود شيوع استخدام ىذا ا

جراءات الحكومة المتعمقة بالمجتمع الريفي ، ويساعد عمى تنفيذ برامج  - أنو يترجم سياسات وا 
 التنمية الزراعية الوطنية .

يغطي بخدماتو المناطق الريفية بأكمميا ، مما يضمن استمرارية البرنامج اإلرشادي عمى مستوى  -
 البمد .

 مقارنة مع سواه من المناىج .سيولة ضبطو مركزيًا  -

 اتصااًل سريعًا بين الوزارة وسكان الريف . إذا تمت إدارتو بشكل ناجحيحقق  -

 السمبيات :

يعتمد المنيج العام عمى أساليب إقرار خدمات مادية بدل إقناع الفالحين تعميميًا . ومن أىم سمبيات  
 ىذا المنيج :

ضعف التغذية الراجعة من المستيدفين ، بسبب اعتماد المنيج عمى االتصال وحيد االتجاه  -
في تخطيط وتنفيذ األنشطة اإلرشادية، وبالتالي اإلخفاق وضعف دمج ومشاركة الفالحين في 

 إلى أن يقوم  ى المستوى المحمي ، مما يؤدي في كثير من األحيانتكييف الرسائل اإلرشادية عم

 



4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( هرم الخبرات في مجال أنظمة ومناهج اإلرشاد الزراعي 2شكل ) 

 التدريب والزيارةنظام 

 نظام اإلرشاد الزراعي المعتمد عمى وزارات الزراعة

 عمى أساس السمعة الزراعيةظام الن

 منهج مشاريع التنمية الزراعية

منهج مشروع التنمية الريفية 
 المتكاممة

 منهج نظام المزرعة 

ة أنظم

 ومناهج

 

 الزراعي المعتمد على الجامعةنظام اإلرشاد 
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 المرشدون ِبَحثِّ المزارعين عمى تبني ممارسات قد ال تتالءم مع أنظمتيم المزرعية أو احتياجاتيم الفعمية .

الجيدة ، مما يوسع الفجوة ويزيد التركيز عمى الفالحين الميسورين ذوي الممكيات الكبيرة والموارد  -
 التمايز بين أفراد المجتمع الريفي .

قد يؤدي التزام الكوادر اإلرشادية تجاه الحكومة ) بدرجة أكبر منو تجاه المستيدفين ( إلى تجاىل  -
المرشدين ألولويات بعض فئات المجتمع الريفي وحاجاتو إذا لم تكن تتوافق مع أولويات 

 لعميا في التنظيم اإلرشادي .ومتطمبات المستويات ا

ارتفاع التكاليف وانخفاض الفعالية ، بسبب ضعف مشاركة المستيدفين وعدم مالءمة الرسائل  -
وضعف تدريب عناصر الكوادر اإلرشادية وقمة خبراتيم وتدني تجييزىم بمستمزمات العمل 

 اإلرشادي .

وصًا مؤسسات البحث ضعف الدعم والتنسيق مع المؤسسات والجيات التنموية األخرى خص -
 الزراعي .

نقص الكادر اإلرشادي المدرب عمى تطوير البرامج ومتابعتيا وتقويميا والخدمات ، مع ضعف  -
 اإلشراف الميداني عمى الكادر اإلرشادي .

 « Training & Visit System» نظام التدريب والزيادة  -ثانيًا 

منذ أواسط السبعينات ،وذلك  «  T & V System» عمَّ انتشار ىذا النظام الذي ُيرمز إليو بـ 
بدعم من البنك الدولي . ويقوم عمى افتراض مفاده أن الكوادر اإلرشادية ضعيفة التدريب ، وال ُتجاري 
التطورات الحديثة ، كما ال يحقق عناصر الكوادر زيارات كافية عمى الفالحين، عالوة عمى وجود 

حث واإلرشاد الزراعي ، وبأن ىذا النظام يقدم بدياًل ليذين ضعف في االتصال والتنسيق بين أجيزة الب
 القصورين . وييدف من جراء ذلك إلى زيادة إنتاج محاصيل معينة .

 المبادئ األساسية الضابطة لمنظام : - أ

يتميز ىذا النظام عن سواه بأنو أكثر تنظيمًا وضبطًا ، حيث يتبع جدواًل ثابتًا لتدريب العاممين 
 الميدانية ولالتصال مع مراكز البحث . وييدف إلى :ولمزيارات 

 تحسين الروابط بين كوادر اإلرشاد والمستيدفين ، من خالل جدول زيارات ثابت . -

دارتيا . -  تدريب مستمر ومنتظم لعناصر الكوادر اإلرشادية الميدانية  لتحسين كفاءتيا وا 
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عادة تنظيم الروابط بين اإلرشاد حث البحوث الزراعية عمى تطوير تقنيات زراعية ، من خالل إ -
 والبحوث ، واستخدام مختصين موضوعيين كحمقة وصل بين البحث وكوادر اإلرشاد الميدانية .

 إعفاء الكوادر اإلرشادية من كافة األعمال غير اإلرشادية .  -
 تتولى ميمات اإلرشاد الزراعي وتكون مسؤولة إلرشادية تحت مظمة إدارية واحدةتوحيد الميمات ا -

 عن عممية التطوير التقني الزراعي .

نظرًا لعدم التمكن من التواصل المباشر مع جميع المزارعين ، ال بد من اتباع أسموب التواصل  -
الذين يعممون كنماذج مختارة ، ويقوم عين عمى مرحمتين ، حيث يتم التركيز عمى عدد من المزار 
 حدد من المزارعين اآلخرين .كل منيم بدوره بالمساعدة عمى نشر الرسائل إلى عدد م

 التي تعطي عائدًا سريعًا .كيز عمى الممارسات األكثر أىمية التر  -

تحسين الروابط والتنسيق مع التنظيمات والمؤسسات التنموية والخدمية ، لتأمين المدخالت  -
 في الوقت المناسب . –بما في ذلك التسميف  –والتسييالت الالزمة 

 ة ومراقبة داخمية ناجعة ، لضمان تحسين مستمر لمعمل اإلرشادي.تطوير أنشطة وآليات تقويمي -

اد والبحث . ويراعى عند ويتم تخطيط البرنامج وتنفيذه بشكل مركزي ، بالتنسيق بين كوادر اإلرش
( خصوصًا  1ت اإلرشادية ) جدول ويشمل جدواًل زمنيًا لمنشاطا فضمية بين المحاصيل ،مبدأ األ التخطيط
والتنسيق مع البحوث . ويتم التنفيذ من خالل زيارات يقوم بيا المرشدون إلى واإلشراف  اتوالزيار  التدريب

فالحين ُمنتَقين ) فرادى أو مجموعات ( ، مع تدريب نصف شيري من قبل أخصائيين موضوعيين 
بحجم كادر إرشادي  ومرشدين ، إضافة إلى استخدام إيضاحات في عممية التدريب . ويتميز ىذا المنيج

كما أن تكاليف تبنيو عالية جدًا ) تأتي غالبًا من ديون دولية كبيرة (  بير نسبيًا معظمو من الذكور ،ك
بسبب ضخامة الكادر اإلرشادي الميداني ، وتأمين وسائط نقل ومستمزمات أخرى لزيادة فعالية العمل 

 تمَّ التأكيد عمييا . اإلرشادي . وُيقاس النجاح بزيادة اإلنتاج الكمي واإلنتاجية لممحاصيل التي

 

 جمعة خميس أربعاء ثالثاء اثنين أحد سبت األسبوع/ اليوم
 عطمة أسبوعية عمل إيضاحي 1تدريب 4 3 2 1 األسبوع األول
 عطمة أسبوعية عمل إيضاحي 2تدريب 8 7 6 5 األسبوع الثاني

 
 ( الئحة عمل نموذجية لمرشد ميداني يعمل مع ثماني مجموعات 1جدول ) 
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 إيجابيات نظام التدريب والزيادة : - ب

والتأثير  ات اإلرشادية في ىيكمية متكاممة ،إلعادة تنظيم الخدممن أىميا اضطرار الحكومات 
 ومن تواصموا مع المزارعين في حقوليم ،عمى كوادر اإلرشاد الميدانية ، كي يخرجوا من مكاتبيم ، وي

 دعم الكوادر الميدانية من خالل : اإليجابيات األخرى ليذا المنيج 

 تزويدىم بأحدث المعمومات التقنية الالزمة لمفالحين ، وذلك من خالل التدريب المنتظم والمستمر. -

 تأمين إشراف دقيق عمييم . -

 كالنقل والوسائل التعميمية . –لحسن سير العمل اإلرشادي  –تأمين الدعم الالزم ليم  -

 والزيادة :سمبيات نظام التدريب  -جـ

 من أىميا :

 ، كما يجعل من الصعب  أنو مكمف جدًا ، حيث يجعل الحكومات ترزح تحت عبء ديون كبيرة
 عند توقف الديون .استمراريتو 

 لمفالحين المستيدفين . نقص في توفير التقنيات المالئمة  ذات التكاليف المنخفضة ال 

 البرامج اإلرشادية . ال يسمح بمشاركة الفالحين في تخطيط ومتابعة وتنفيذ 

 الزمان ، بسبب صرامة تنظيمو وضعف زمة إلتاحة التأقمم حسب المكان و ال يتصف بالمرونة الال
 مشاركة الفالحين .

 . احتمال إصدار رسائل ال تتناسب مع الواقع المحمي، نتيجة ضعف مشاركة المستيدفين 

 تمانية والتسويقية .ت االئبما فييا الخدما ة لممدخالت ضعف االرتباط مع الجيات المزود 

  عمى فالحي الوصل كرأس حربة فإن المجال فيو محدود  –أساسًا  –كونو يعتمد لفعاليتو
 الستخدام أساليب اإلرشاد المختمفة .

 منهج السمعة -ثالثًا 

ن االفتراض األساسي ليذا و مؤسسة حصر التبغ . المنيج في القطر العربي السوري من أمثمة ىذا  ا 
ذات العالقة  دمج اإلرشاد مع األنشطة األخرى  أنو يمكن زيادة إنتاجية سمعة معينة من خالل المنيج ىو
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وىكذا يمكن زيادة  سعار،بإنتاج السمعة كالبحوث ، والتجييز بالمدخالت والتسميف والتسويق وتحديد األ
 فعالية النظام اإلرشادي . 

الُبن ، أو و  والتبغ والشوندر السكري القطنواحد ) تصديري غالبًا ( ك يتم التركيز فيو عمى محصول
والتسميد . وييدف ىذا المنيج إلى زيادة إنتاج والري  عمميات الزراعية كتربية المواشيعمى أحد أشكال ال

السمع المستيدفة ، أو زيادة استثمار إحدى المدخالت الزراعية المحددة ، ويكون اليدف ىنا أكثر تحديدًا 
مى شكل تعميمات خطيط البرنامج من قبل ىيئة تنظيم السمعة . ويتم التنفيذ عووضوحًا ، ويتم ضبط وت

وفي حال إخفاق المزارعين في تنفيذ  ،من قبل عناصر الكادر اإلرشادي التابع لمييئةُتعطى لمفالحين 
التي سيتقاضونيا عن منتجاتيم ، وقد يؤدي إلى رفض التعميمات سينعكس ذلك سمبًا عمى األسعار 

التي تعتبر  تنظيم السمعة ىيئةويتم تزويد المدخالت من قبل  ، بالمدخالت مستقباًل من قبل الييئةتزويدىم 
كما يتم تزويد  في اإلرشاد الزراعي عممية مجزية ، حيث يتم توظيف كوادر ذات تأىيل جيد ،االستثمار 

حسابات و ات تربة ، إلجراء اختبار  ، وذلكالعناصر الميدانية بوسائط نقل ووسائل وتجييزات مساعدة 
 .اإلدارة المزرعية ... الخ 

بمزارعين ميتمين بمحاصيل محددة وبما أن التركيز يتم بشكل أساسي عمى رسائل إرشادية خاصة  
وُيراعى  عن زيادة إنتاجية السمعة ،الناجمة  العوائد المتزايدة إلى التنظيم فإن التكاليف يتم استرجاعيا من

 بو بأنو : صف األسموب ) أو المحصول ( الموصىأن يت

 جزيًا لممزارعين بشكل مستمر، وىذا ىو المعيار الرئيس من األساليب التي توفر عائدًا ماليًا م
 لنجاح ىذا المنيج .

 . قابل لمتوضيح في مزرعة الفالح ، من خالل يوم حقمي أو حقل إرشادي ، أو إيضاح عممي 

 وبشكل مالئم من حيث التوقيت والكم والنوع  في متناول الفالحدخالت الالزمة أن تكون الم
 والسعر .

  يحصل عمى التسميف الالزم لتأمين المدخالت الضرورية لحسن اإلنتاج ، وينبغي تأمين
 الحمقات األربع جميعًا .
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 إيجابيات منهج السمعة : - أ

 التالية :يات المنيج من أكثر المناىج جدوى ) اقتصادية ( ويتميز باإليجابيعد ىذا 

ات المستخدمة كفاية عالية في تقديم الخدمات اإلرشادية ، بسبب مالءمة الرسائل اإلرشادية والتقان -
 عالوة عمى تأمين المدخالت الالزمة في أوقاتيا . مع مشكالت اإلنتاج ،

الرسائل اإلرشادية إلى مما يؤدي إلى وصول مع مراكز البحث ومراكز التسويق ، التنسيق الجيد  -
 في أوقاتيا . المنتجين 

التركيز اإلرشادي عمى مدى ضيق من االىتمامات التقنية ، مع حوافز عمل جيدة ، مما يضمن  -
دارةتوفر موارد إرشادية عالية ال الفالحين دقيقين ، وعدد أقل من  تدريب والكفاية ، مع إشراف وا 

 مقارنة بالمنيج العام .لكل مرشد 
(  أسموبتحقيق أداء ديناميكي ، بسبب صغر حجم التنظيم ، وتركيزه عمى محصول ) أو  إمكانية -

 بالمقارنة مع المناىج األخرى . عمميات المتابعة والتقويم أسيل تكون واحد ، ولمسبب ذاتو

 سمبيات منهج السمعة : -ب

ىذا المنيج  امد، وقد يترافق استختماد ىذا المنيج عمى سمعة واحدة يجعمو قاباًل لمعطبإن اع
 أىميا : ببعض السمبيات 

  إعطاء األولوية الىتمامات ىيئات إنتاج السمع ، مما يؤدي عادة إلى إىمال أولويات المزارعين 
وعندما ال تتطابق الرغبات بين المزارعين والييئة ) كما يحصل عندما  أو يجعميا أقل أىمية ،

كمة في أجدى ليم ( تحصل مشالموصى بيا غير  –يكتشف المزارعون أن زراعة محاصيل أخرى 
ماد في حال اعتافية إلى جوانب الزراعة األخرى التطبيق ، إذ أن ىذا المنيج ال ُيقدم خدمات إشر 

وكثيرًا ما ُتيمل مشاكل الفالحين التي ال تتعمق بالسمعة  المزارعين عمى أكثر من سمعة ،
 المستيدفة .

 قد تتولد عن االضطرار لترويح سمعة معينة ، عمى الرغم  التيمة االستمرارية في ىذا المنيج مشك
 من انعدام جدوى االستمرار بزيادة إنتاجيا عمى المستوى الوطني .
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 منهج المشروع -رابعًا 

القنيطرة ( يعد  –السويداء  –درعا  –إن مشروع تطوير المنطقة الجنوبية ) ويشمل ريف دمشق 
مثاًل عن ىذا المنيج . يقوم ىذا المنيج عمى أساس أنو يمكن الحصول عمى أفضل النتائج من خالل 

أن التأثيرات ترة زمنية معينة ، وعمى افتراض مدخالت واسعة من موارد خارجية في منطقة محددة ، وفي ف
 بعد توقف الدعم المالي الخارجي  ، البارزة لألنشطة الُمنفذة تحت ىذه الظروف ستتصف باالستمرارية

مكانات تحقيق إنجا المقترحة وييدف ىذا المنيج إلى إثبات أن األساليب البديمة ز مالئمة لوضع معين وا 
 وكثيرًا ما يترافق منيج المشروع مع منيج السمعة . كبير في فترة قصيرة من الزمن نسبيًا ،

لحكومة المركزية ، أو من قبل المنظمات الداعمة يكون تخطيط وضبط البرنامج اإلرشادي من ِقبل ا
كوادر ومخصصات توفير وتضمن عممية التنفيذ  ، أو بالتعاون بين الجيتين ،)الدائنة أو المتبرعة (

أفضل مما توفره البرامج الحكومية االعتيادية ، عالوة عمى توفير ومستمزمات كافية لمعمل الميداني 
الموصى بيا في موقع  قصيرة األمد قياس التغييرات جاح المشروعجانب . ومن معايير نمستشارين أ
 المشروع .

 إيجابيات منهج المشروع : - أ

 تتمثل رئيسيًا بالنقاط التالية :

مدعَّمًا بتزويد متوافق ) وعند الطمب ( لممدخالت إرشاد وتدريب مكثَّفًا ومنتظمًا و يتضمن برنامج  -
 والقروض وخدمات البحوث التكييفية .

 مترافقة مع آليات متابعة وتقويم ىي من صميم الييكل التنظيمي لمنظام . قوية لممشروعإدارة  -
التمكن من اختيار وتجريب طرائق وأساليب جديدة ضمن المشروع ، وقد يكون لمدروس المستفادة  -

 من ىذه الممارسات تأثير دائم في أجيزة اإلرشاد الزراعي في أنحاء الدولة .
عمى ظيور نتائج سريعة وعمى تقويم فعالية رسات محدَّدة في منطقة ما ى ممايساعد التركيز عم -

 التمويل الخارجي .
وىذا التنسيق ىو في لبِّ  –عمى جميع المستويات  –يضمن تنسيق البرامج التنموية ذات العالقة  -

في الواقع تحقيق ىذا التنسيق تطبيق ىذا المنيج عمى المستويات المختمفة ، ولو أنو من الصعب 
 عمى مستوى الجيات ذات العالقة . وقد تمَّ إحداث آليات تنسيق في عدة بمدان لتقوية ىذا النظام.
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 منهج المشروع :سمبيات   - ب

 يترافق ىذا المنيج مع بعض المشاكل أىميا :

 . ِقصر الفترة الزمنية ، والكمية الزائدة من المال المتوفر لممشروع 
  بيعي ، نتيجة ضعف خارج حدود المشروع ، وىذا طاحتمال عدم انتشار النجاحات واألنشطة

 وكثيرًا ما ينتيي البرنامج اإلرشادي مع نفاذ األموال المخصصة لممشروع . الدعم الخارجي ،
  التأثير السمبي لممشروع عمى كل من عناصر الكادر اإلرشادي والمزارعين خارج المشروع

ييا زمالؤىم داخل ي يحصل عمحيث يشعرون باالستياء نتيجة حرمانيم من المكاسب الت
 .المشروع 

 منهج األنظمة المزرعية -خامسًا 

Farming Systems Research ( FSR ) 

في  اسُتخدم ىذا المنيج بشكل محدود في القطر السوري ومن قبل المركز الدولي لمبحث الزراعي
إلى عدم توافق التقانات المناطق الجافة ) إيكاردا (. يعود فشل الجيود اإلرشادية في كثير من األحيان 

لى صعوبة تأمين تقانات مالئمة  إلدخاليا في برامج اإلرشاد الزراعي . المقترحة مع األنظمة المحمية ، وا 
كيز عمى المزارعين الفقراء وذوي الموارد وُتصادف ىذه المشكمة عندما يتبنى التنظيم اإلرشادي سياسة التر 

 ة الصغار منيم ( متوافرة محميًا المحدودة . وَيفترض منيج األنظمة أن التقانات المالئمة لمفالحين ) بخاص
براز .   لكنيا تحتاج إلى توليد وا 

غبات وافقة لمحاجات والر المحمي بنتائج البحوث الموييدف إلى تزويد الكوادر اإلرشادية والمجتمع 
وُيفترض أن يشارك سكان الريف المحميون في  لمتطمبات النظم المزرعية السائدة،والمستجيبة المحمية 
في اإلرشاد والبحث الزراعي ، وأن يكون البرنامج متنوعًا ويتالءم البرنامج وضبطو مع العاممين تخطيط 

 يشمل اإلنسان والحيوان شمولياً  بات المزارعين في كل منطقة ريفية، ويتبع التنفيذ منيجاً مع حاجات ورغ
لذا تكون الخطط بطيئة ، وقد تختمف لكل نوع من النظم البيئية الزراعية ، وغالبًا والنبات في كل منطقة ، 

 ما يترافق مع أنظمة إرشادية أخرى .
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اء ويتم التنفيذ من خالل مشاركة بعض كوادر البحث واإلرشاد فيما بينيم ومع الفالحين المحميين ، بن 
حقمية في بيوت وتشمل األنظمة : التحاليل والتجارب ال لزراعية المعمول بيا في مزارعيم ،عمى النظم ا

يضاحات ورحالت  تخدم األساليب اإلرشادية العاديةوتس الفالحين وحقوليم ،  طالعية امن اجتماعات وا 
ويستمزم ىذا المنيج من كوادر البحث الذىاب إلى المزارع واالستماع إلى  المستنبطة ،لنشر التوصيات 

بما أفراد األسرة بيدف فيم المزرعة كنظام من خالل مراعاة جميع العناصر الداخمة في العممية اإلنتاجية 
 ومن ىنا أتت تسمية ىذا المنيج .، العوامل البيئية واالجتماعية  في ذلك

كل ، ويعتمد عمى أنو ييتم بتنمية المجتمع الريفي ك نيج األنظمة المزرعيةألساسية لمومن السمات ا 
 لمنظام الزراعي  وأنو يعد أسرة الفالح جزءًا مكماًل  مساىمة الفالحين خصوصًا من خالل تنظيماتيم ،

ومن أىم مقومات نجاح ىذا التي تمبي حاجات الفالحين ورغباتيم .  مات الدعمكما يعتمد عمى توفير خد
ويستمزم وسائل فاعمة لنقل وانتشار  نظمة المزرعية المحمية السائدة ،توفير أنشطة بحوث عمى األ لمنيجا

ويتطمب تأىياًل  توفر شبكة خدمات إرشادية فاعمة، وىذا يستدعي المعروفة والبديمة إلى الفالحين،التقنيات 
ة تطوير واقع المزارعين الصغار وتحقيق لتوعيتيم بأىمي عناصر الكادر اإلرشادي الميدانيكافيًا ومالئمًا ل

نجاح المنيج بمدى تبني أىل الريف لمتقنيات التي تمَّ عوائد إضافة ليم عمى مستوى المزرعة . وُيقاس 
 تطويرىا من قبل البرنامج واستمرارىم باستخداميا .

 إيجابيات منهج األنظمة المزرعية : - أ

 من أىم سمات منيج األنظمة المزرعية :

  القوي بين كادري اإلرشاد والبحث ، وىذا من ضمن أسس ىذا المنيج .الربط 
 التقنيات والتوصيات المقترحة من قبل المرشدين الميدانيين عمى المستوى المحمي  مالءمة

 ألنيا أتت أصاًل استجابة لحاجات األنظمة المزرعية المحمية السائدة .
  نظرًا الستجابتيا الحتياجاتيم بخاصة  المقترحة ،التوصيات ) التقنيات ( التزام الفالحين بتبني

 إذا كانوا قد ساىموا ) شاركوا ( مع كوادر اإلرشاد والبحث في استنباطيا .
 . االىتمام بتطوير النواحي االجتماعية 
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 سمبيات منهج األنظمة المزرعية :  - ب

 أىم السمبيات التي تصادف تطبيق ىذا المنيج :

التي يضم كل منيا أفراد من تخصصات دقيقة  تشكيل فرق البحث ىظة الناجمة عنالتكمفة البا -
رشاديين ... ( وعن تأسيس محطات بحث محمية .  مختمفة ) مختصين موضوعيين واجتماعيين وا 

 خاصة في مجال العموم االجتماعية . صعوبة تأمين بعض التخصصات الخاصة بفرق البحث ب -
 بطء ظيور النتائج . -
 التقويمي ليذا المنيج . صعوبة الضبط ) اإلداري ( -
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