
 المسترشدون الزراعٌون

  

 المسترشدون خصائص : أولا 

 الرٌفٌة المجتمعات لسكان والسٌكولوجٌة الجتماعٌة الخصائص بعض ٌلً فٌما

 : الزراعٌٌن المسترشدٌن على خاصة بصفة التركٌز مع عامة بصفة

 باألرض الشدٌد التعلق -1

 ألن الكثٌر، الشًء له ملكٌتها وتعنً باألرض شدٌداا  عاطفٌاا  ارتباطاا  المزارع ٌرتبط

 ٌدعو ومما المستقبل، فً وألولده له وضمان األساسً رزقه مصدر تشكل األرض

 قوة ٌزٌد وما له، اجتماعٌة مكانة من ملكٌتها تحمله ما باألرض القوي الرتباط إلى

 . الزراعٌة األرض ندرة العالقة هذه



  السن كبار احترام - 2

 كان سواء ، السن لكبار كبٌرة قٌمة بإعطاء عموماا  الرٌفٌة المجتمعات تتصف

 وهذا ، عامة بصفة المحلً الرٌفً المجتمع أو ، الواحدة األسرة نطاق داخل ذلك

 العوامل أحد فٌها ٌكون التً المتطورة غٌر التقلٌدٌة المجتمعات فً بدٌهً أمر

 وتجارب خبرات من لدٌه تجمع ما القرٌة فً للشخص الجتماعً للمركز المحددة

 المحددة الخبرات تلك تكتسب فاألجٌال مستمرة الحٌاة أن وبما ،الحٌاة فً

 المجتمعات فً الجتماعٌة التقالٌد قوة نجد فإننا ذلك إلى باإلضافة ، المتجمعة

 . الصحٌح تقدٌرهم مستواهم فً ومن الوالدٌن إعطاء من به تنادي وما الرٌفٌة



   المتبادل الرسمً غٌر التعاون -3

 ول الرٌفٌة، األسر بٌن المتبادل التعاون من نوع بوجود الرٌفٌة المجتمعات تتمٌز

 التً هً الرٌفٌة والتقالٌد األعراف بل ، رسمٌاا  طابعاا  التعاون من النوع هذا ٌؤخذ

 صوراا  المساعدة من النوع هذا وٌؤخذ ، الرٌفٌة األسر بٌن القائم التعاون تحكم

 جنً أو كزراعة الزراعٌة العملٌات بعض فً الجماعً العمل صورة مثل متعددة

 أسر بٌن جلٌاا  ذلك وٌظهر  الزراعٌة واآللت الوسائل واستخدام المحاصٌل،

 مثل المناسبات بعض فً أٌضاا  المتبادل التعاون هذا وجود نالحظ كنا األقرباء،

 الحالً الوقت فً التطور ونتٌجة والشدائد، األزمات حلول وعند والمآتم األفراح

 العنصر وأصبح ، نطاقها وٌضٌق تضعف التعاون من النوع هذا مظاهر بعض بدأت

 . فٌها متحكماا  المادي



  التقلٌدٌة التجاهات -4

 القدٌمة للتقالٌد الشدٌد واحترامها أهلها بتمسك التقلٌدٌة الرٌفٌة المجتمعات تمتاز

 القٌم ببعض ترتبط التقالٌد هذه من كثٌراا  وإن واألجداد، اآلباء عن الفكري والموروث

 مبنٌة أحكام من طٌاتها فً تحمله لما األبناء احترام موضع وهً ، المقدسة الدٌنٌة

 ما سالمة أثبتت تجارب من به مروا وما ، حٌاتهم فً واألجداد اآلباء خبره ما على

 بالتقالٌد أهلها تمسك درجة فً بٌنها فٌما المجتمعات وتتفاوت أفعال، من به ٌقومون

 ما مواجهة فً بٌنهم الرابطة وقوة تمسكهم مقدار على ذلك وٌتوقف ، القدٌمة

 المجتمعات ففً ، حدٌثة وأفكار اتصال ووسائل حضارٌة تٌارات من له ٌتعرضون

 الشك من بنوع الجدٌد إلى ٌنظرون األفراد نجد وذهنٌاا  وفكرٌاا  جغرافٌاا  المنعزلة

 لكثٌر الرٌفً المجتمع تعرض فقد الحاضر الوقت فً أما الطمؤنٌنة، وعدم والرتٌاب

 ، للرٌف خدماتها تقدم التً الحكومٌة بالهٌئات التصال وأنواع اإلعالمٌة الوسائل من

 . القدٌمة التقالٌد محل لتحل الجدٌدة األفكار لبعض مجالا  ٌترك بالتالً وهذا



  والفكرٌة المعرفٌة اآلفاق ضٌق -5

 واستمرار الرٌفٌة المجتمعات فٌها تعٌش التً بالنعزالٌة وثٌقاا  ارتباطاا  ذلك ٌرتبط

 فً الفكري الجمود وبالتالً تغٌٌر، أو تجدٌد دون والوتٌرة النمط نفس على حٌاتهم

 آفاقهم لتوسٌع مجالا  ٌترك ل الموروثة بالتقالٌد الشدٌد وتمسكهم  الرٌفٌٌن حٌاة

 . مجتمعاتهم تطور فً الحدٌثة الخبرات من والستفادة المعرفٌة



  القناعة -6

 بحالهم، راضون وهم هللا، وهبهم بما بالقناعة التقلٌدٌة الرٌفٌة المجتمعات تتصف

 الظروف تتح لم حٌث ، معٌشتهم فً القتصادي األمان من بنوع شعوراا  ذلك وٌعطٌهم

 العمل على ذلك ٌحفزهم حتى أفضل عٌشة ٌعٌشون الذٌن الناس من غٌرهم رإٌة لهم

 التغٌرات نتٌجة الحاضر الوقت فً نلحظ ولكننا ، وتطوٌرها المعٌشٌة أحوالهم لتحسٌن

 ، متزاٌدة معٌشٌة وحاجات بمتطلبات المزارعٌن وإحساس الرٌفً المجتمع فً الحاصلة

 بمستوٌاتهم الرتقاء إلى بذلك ساعٌن مختلفة نشاط وأوجه مٌادٌن فً الظاهر وتنافسهم

 ومثال الحٌاة، إلى نظرتهم تغٌٌر من ذلك على أدل ولٌس أفضل حٌاة وتحقٌق ، المعٌشٌة

 الجٌش فً أبناءهم وتجنٌد أولدهم وتعلٌم بالمدٌنة للعمل الهجرة إلى نظرتهم ذلك على

 . ذلك وغٌر



  الهجرة إلى المٌل عدم -7

 وبٌن وقراهم وأسرهم الزراعً العمل ترك عدم إلى الرٌفٌٌن مٌل بٌن وثٌقة صلة توجد

 باألرض الشدٌد التعلق وأهمها الرٌفٌة المجتمعات سكان تمٌز صفات من ذكره سبق ما

 والفكرٌة المعرفٌة المزارعٌن آفاق ضٌق وبالتالً للقرى، والثقافٌة الفكرٌة والنعزالٌة

 وتقتصر محدودة ومهاراتهم خبراتهم أن نجد ثم ومن التعلٌمٌة، النواحً من وتخلفهم

 نظام فً تسٌر الجتماعٌة حٌاتهم فإن وبالتالً ، فقط التقلٌدٌة الزراعٌة العملٌات على

 تتطلبه لما نظراا  قراهم خارج زراعٌة أخرى مجالت فً العمل إلى تطلع أي دون رتٌب

 . خاصة ومهارات وخبرات استعدادات من األعمال هذه مثل



 الحضرٌٌن إلى الرٌفٌٌن نظرة -8

 تؤتً ما عادةا  فٌها وتإثر الرٌفٌة الحٌاة تمس التً األساسٌة القرارات من كثٌراا  أن المعلوم من  

 قصوره حدود تقف ل القروي فإن ذلك على وعالوة الحضرٌة، المناطق فً وضعها ٌتم أي الخارج؛ من

 فً لكنه الخارجٌة، الحضرٌة المناطق فً المتخذة القرارات على سٌطرة أٌة لدٌه لٌس أن فً وعجزه

 كلها والجزاءات والضرائب فاألوامر ، القرارات تلك وضعت لماذا أو كٌف ٌعلم ل األحوال من كثٌر

 أن وٌعتقد أهلها، من برهبة دائماا  ٌشعر أنه إل للمدٌنة المزارع حاجة ورغم ، الخارج من علٌه مفروضة

 للتغٌرات نتٌجة أنه مإخراا  نالحظ لكن منه والستفادة استغالله ٌمكنهم وذكائهم بمعارفهم الحضرٌٌن

 ارتفع والتصال اإلعالم ووسائل التكنولوجٌا وانتشار التعلٌم بفضل المحلً المجتمع فً الجتماعٌة

 من نوعاا  هناك وأصبح الحضرٌٌن إلى الرٌفٌٌن نظرة وتغٌرت للرٌف، والتعلٌمً الثقافً المستوى

 مهماا  دوراا  الرٌف فً العاملة والمإسسات التنظٌمات ولعبت  الثقة على المبنً والتعاون والتفاهم التقارب

 القادة دّرب الذي الزراعً اإلرشاد جهاز خاصةا  والحضري الرٌفً بٌن الجتماعٌة المسافة اختصار فً

 وأنشطتهم برامجهم وتنفٌذ تخطٌط فً بالمشاركة للمزارعٌن الفرصة وأعطى والمزارعٌن، المحلٌٌن

 .التنموٌة الزراعٌة اإلرشادٌة



 الحكومٌٌن المسإولٌن إلى الرٌفً نظرة -9 

 وعدم الشك من بنوع تتصف قد إصالحٌة برامج من تقدمه وما الحكومٌة الهٌئات إلى الرٌفً نظرة إن

 المسإولٌن من مشجعة غٌر خبرات من المزارع لمسه بما تختلط ألنها األمر، بادئ فً خاصة الثقة

 الزراعٌٌن والمرشدٌن التنمٌة فً المختصٌن على هذا ٌصّعب وبالتالً للقوانٌن، والمنفذٌن الحكومٌٌن

 مثل فً معذورٌن ٌكونون ما عادة والمزارعون المزارعٌن، معٌشة مستوى تحسٌن فً بدورهم القٌام

 فمواردهم ، المنتج غٌر الرٌفً القتصاد نتٌجة شدٌد فقر فً تعٌش منهم كبٌرة نسبة ألن السلوك، هذا

 المرشد ٌكون أن بد فال وبذلك متطورة وغٌر قدٌمة المتبعة اإلنتاجٌة واألسالٌب محدودة الزراعٌة

 معٌشة مستوى رفع إلى ستإدي محسنة وسائل من به ٌوصً ما أن من الثقة تمام واثق الزراعً

 الرٌفً نظرة وتغٌرت مهمته، فً ذرٌعاا  فشالا  سٌلقى فإنه وإل ، القروي بالمجتمع والنهوض ، المزارع

 فً الزراعً الجهاز إلى ٌنظر وبدأ العشرٌن، القرن من الثانً النصف فً الحكومٌٌن المسإولٌن إلى

 إلى وٌنظر معٌشته، مستوى وتحسٌن لخدمته خاص جهاز أنه بالرٌف عالقة له زراعً تنظٌم أي

 . ... المزارعٌن خدمة أجل من القرٌة إلى جاء أنه الصحٌة الوحدة طبٌب



 المستقبل تؤمٌن إلى النظرة -10

 وراضٌاا  قانعاا  قرٌب عهد حتى كان عامة بصفة المزارع أن أوضحنا أن سبق 

 وتعلقه التقالٌد، على ومحافظته عزلته نتٌجة وذلك الحٌاة، أسباب من لدٌه توفر بما

 آفاقه ضٌق ونتٌجة قرٌته، أو مهنته ترك إلى استعداده وعدم باألرض، الشدٌد

 ل فإنه العتبارات تلك ضوء وفً ، المحدودة ومهاراته وخبراته والثقافٌة المعرفٌة

 ٌكاد ل محدوداا  دخله كان إن خاصةا  أولده ومستقبل لمستقبله للتخطٌط كثٌراا  ٌتحمس

 نظرة المستقبل إلى عادة ٌنظر ل ذلك إلى باإلضافة الضرورٌة، الحٌاة مطالب ٌكفً

 الزراعٌة الملكٌات تضاإل من ٌالحظه ما فً ذلك سبب ٌكون وقد ، وتفاإل أمل

 أمكن ما إذا خاصةا  الشًء بعض ٌختلف الحالً الوضع لكن جٌل، بعد جٌالا  وتفتتها

 أعمال إلى الرٌف ترك لهم تسهل جدٌدة مهارات واكتسابهم أبنائهم تعلٌم للمزارعٌن

 . أفضل معٌشٌة حٌاة لهم تتٌح زراعٌة غٌر



   األسرة حجم -11  

 نظام سٌادة منها أسباب لعدة وذلك أفرادها عدد بزٌادة الرٌفٌة األسر تتسم 

 كعزوة األطفال إنجاب على والتشجٌع ، الزوجات تعدد وظاهرة المركبة، األسر

 القرى من كثٌر فً حالٌاا  المالحظ أن إل ،( بشرٌة عمالة ) لألسرة دخل وكمصدر

 برامج ودور الرٌف فً التعلٌم انتشار إلى ذلك وٌعود العدد قلٌلة األسرة نظام سٌادة

 للعمل كبدٌل الزراعٌة المٌكنة وانتشار المعٌشة، تكالٌف وارتفاع األسرة، تنظٌم

 . البشري



 األسرٌة القرارات اتخاذ -12

 باتخاذ األزواج انفراد هً قدٌماا  الرٌفٌة األسر فً الغالبة السمة كانت 

 أنواع وزراعة الزراعٌة والحٌوانات األراضً وبٌع شراء من األسرٌة القرارات

 لكن ، . ... شابه وما والسكن األولد زواج بشؤن الجتماعٌة والقرارات المحاصٌل

 فً الزوج تشارك الزوجة وأصبحت القرى من كثٌر فً الوضع تغٌر الحالً الوقت فً

 .األسرٌة القرارات معظم اتخاذ



 المبكر الزواج -13

 وذلك سواء، حد على الجنسٌن لكال مبكرة سن فً الرٌف فً الزواج ٌحدث 

 ٌعتمد الذي الرٌفً بالمجتمع الفرد لحٌاة وضبط واألعراف، بالتقالٌد الرتباط بسبب

 األولد لكثرة التطلع إلى إضافة الشخصٌة، المعاٌٌر خالل من الناس على الحكم فً

 ومقدور مٌسرة تكون األسرة شإون ورعاٌة الزواج وتكالٌف مكلفة، غٌر عاملة كٌد

 . المركبة األسرة فً عضواا  الزوج كان إذا علٌها

 الزوجات تعدد -14

 الرجال وجهل الحٌاة بساطة بسبب الرٌف فً تسود اجتماعٌة ظاهرة 

 كذلك الرجولة، جوهر بؤنه الزوجات تعدد إلى ٌنظرون حٌث الجتماعٌة، بالمفاهٌم

   . مركبة أسر وتكوٌن األبناء من العاملة األٌدي عدد لزٌادة



   الرٌفٌة والقٌم والتقالٌد العادات : ثانٌاا  

 أحٌاناا  وتصاغ الحضاري، تراثه من جزء وقٌمه وتقالٌده المجتمع عادات تعدّ  

 ومن األفراد بٌن وتناقلها حفظها ٌسهل عامٌة شعبٌة أمثال شكل على سجعٌة جمل فً

 أساسٌتٌن مجموعتٌن إلى والتقالٌد العادات وتقسم جٌل إلى جٌل ومن آخر إلى مكان

 ونظراا  ، فٌها مرغوب غٌر أو سلبٌة واألخرى ، فٌها مرغوب أو إٌجابٌة األولى : هما

 وتدوٌنها جمعها على بذلك المهتمٌن بعض حرص فقد الشعبٌة األمثال ألهمٌة

 . التنمٌة برنامج على آثارها وبٌان وتفسٌرها



 فً بها والسترشاد مراعاتها ٌنبغً التً المهمة واألساسٌات المبادئ ومن 

 ضوء فً البرامج وضع مبدأ سلٌمة أسس على اإلرشادٌة البرامج ووضع تخطٌط

 فً القائم بالوضع الخاصة الحقائق تحلٌل أساس وعلى السائدة، المحلٌة الظروف

 حقائق تجمٌع على ذلك وٌنطوي ، اإلرشادي البرنامج فٌها سٌنفذ التً المنطقة

 الزراعٌة والحٌازات والمعٌشٌة التعلٌمٌة مستوٌاتهم مثل الرٌفٌٌن من وبٌانات

 ذلك وبعد ، الخ ...  ودوافعهم واهتماماتهم وحاجاتهم واتجاهاتهم وتقالٌدهم وعاداتهم

 إلى والستناد المعرفة وتعد ذلك، ضوء فً الزراعً اإلرشادي البرنامج إعداد ٌتم

 لتعدٌل البرنامج نجاح فً أساسٌاا  ركناا  الشعبٌة واألمثال السائدة والتقالٌد العادات

 وقت من الكثٌر وتوفٌر اإلرشادي، البرنامج أهداف وتحقٌق ، المسترشدٌن سلوك

 . الحدٌثة الزراعٌة واألسالٌب األفكار بتبنً المزارعٌن إقناع فً الزراعً المرشد



 :ٌلً بعض األمثال الشعبٌة الزراعٌة السائدة فً المجتمع الرٌفً السوري وفٌما 

 اعتمد على حمارك أفضل من التكال على حصان جارك

 زراعة الوحل وحل•

 العلٌقة وقت الغارة خسارة•

 ٌطعمك الحج والناس راجعة•

 ل تحسب الفول غٌر مكٌول•

 األرض لمن ٌعمل بها•



 زرعنا الزرع وما حصدنا، وغٌرنا حصد وأكل•

 الكبار آلذار القرامًخّبً •

 آذار الهّدار•

 آذار أبو األمطار•

 قصاٌدكنت عم تغنً  الحصاٌدزمن •

 باألمل إل الزراعة بالعمل شًكل •

 مبلول ذٌلوشهر أٌلول •



 أعِط األرض تعطٌك•

أهمٌة تقلٌم أشجار الزٌتون بالمفاضلة مع الحراثة إذا كان )  تفلحنًاجرحنً ول •

 (هناك فروع مرٌضة وٌابسة وخلفات أسفل الشجرة 

 ازرع ول تقطع•

هذا المثل ٌشٌر ألهمٌة تفرٌد أغصان الزٌتون ) وخود موسم منً  خًٌشٌل عنً •

 (وعدم تركها متزاحمة ؛ أي أهمٌة تقلٌم اإلثمار 

 كما تزرع تحصد•
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