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 زراعي   : ــــــاد الــــداف االرشــــــــــأه 

The Objectives Of Agriculture Extension 

االرشاد الهدف االساسً لإلرشاد الزراعً هو تطوٌر االفراد و عوائلهم ، وٌعد    

االدوات المهمة التً تساهم فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الرٌفٌة الزراعً أحد 

من خالل مساعدة سكان المجتمع الرٌفً فً تبنً األفكار واألسالٌب المستحدثة التً 

تستخدم  فً عملٌات االنتاج الزراعً التً تساعد على زٌادة انتاجٌة الوحدة الزراعٌة ومن 

ل على زٌادة وتحسٌن المستوى المعاشً واالجتماعً والثقافً ثم تحقٌق أعلى اٌراد ٌعم

، مما ٌجعل المجتمع الرٌفً بمستوى ال ٌختلف عن مستوى  لسكان المجتمع الرٌفً

 المجتمع المدنً او الحضري . 

: انها لفظ للتعبٌر عن الغاٌات التً توجه الٌها  االهداف، كلسي وهيرن وعرف الباحثان  

 جهود االفراد .  

:  انها وضع او حالة معٌنة ٌراد الوصول الٌها من خالل   بول ليكونوعرفها الباحث   

 العملٌات التعلٌمٌة . 

 

 مستويات االهداف االرشادية : 

 ٌمكننا تقسٌم اهداف االرشاد الزراعً الى ثالث مستوٌات مهمة وهً :  

  : أوال :اهداف اساسية وشاملة للمجتمع

 ترتبط هذه االهداف اساسا بحٌاة المجتمع الكلٌة ومن امثلتها :   

ن المواطن الصالح والوصول الى تحقٌق حٌاة ٌتحقٌق الحٌاة الكرٌمة للمجتمع ، تكو   

وزٌادة االنتاج واالنتاجٌة وتطوٌر  افضل لسكان المجتمع الرٌفً من خالل تحسٌن

اف االرشاد الزراعً على المدى الطوٌل . الزراعٌة والعاملٌن فٌها ....الخ وهذه تمثل اهد

  -وٌمكن لهذه األهداف احداث تغٌرات للمجتمع بأبعاده االساسٌة التالٌة :

 : التغٌر االقتصادي ومنها  أ ــ

 و زٌادة دخل المزارع . ــ رفع كفة االقتصاد الزراعً .1

 ــ زٌادة مساهمة القطاع الزراعً فً التنمٌة االقتصادٌة .2
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 ـــ  تحقٌق االكتفاء الذاتً . 3

 ــ تقلٌص الفوارق بٌن الرٌف والمدٌنة .4

 

 :  التغٌر االجتماعً ومنها -: ب 

 ـــ  تغٌر فً بعض عادات وقٌم المجتمع الرٌفً .1

 ـــ زٌادة التماسك بٌن سكان الرٌف . 2

 ـــ تنمٌة روح التعاون بٌن سكان الرٌف .3

 

 :  ومنها تعلٌمًالتغٌر ال -: جـ 

 التغٌٌر فً المعارف و المهارات . ــ 1 

 ــ اكساب الزارع افكار جدٌدة .2 

 ــ التدرٌب .3 

  ٌر فً نظرة الفالحٌن ألنفسهم .  ٌتغ وــ تطوٌر و تحسٌن 4 

 

 : ثانيا ً : االهداف العامة  

وهً أهداف وثٌقة الصلة باإلرشاد الزراعً وترتبط  ارتباطا مباشرا به ، وتتعلق هذه    

االهداف أساسا ً بالنواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة واالخالقٌة التً تهم سكان المجتمع 

 الرٌفً ، وتعتبر هذه االهداف أكثر تحدٌداَ من االهداف االساسٌة ومن أمثلة هذه االهداف :

فاءة االنتاجٌة الزراعٌة للوحدات االقتصادٌة المستخدمة فً عملٌة رفع الك -أ 

 ن . ٌعً لألفراد الرٌفٌااالنتاج الزراعً وصوال الى زٌادة الدخل الزر

 تحسٌن النشاط التسوٌقً لتحقٌق الزٌادات فً االٌرادات المزرعٌة . -ب 

الدخل  زٌادة العوائد النقدٌة لألسرة الزراعٌة من خالل تنوٌع مصادر - ـج

 عً ) زٌادة دخل االسرة الرٌفٌة من مصادر مختلفة (.االزر
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تطوٌر الخدمات والمرافق العامة فً القرٌة الزراعٌة للمجتمع الرٌفً  -د 

 .  وتحسٌن المستوى الثقافً لسكان الرٌف

 تطوٌر المرأة الرٌفٌة . -هـ 

 تطوٌر االدارة المزرعٌة لدى االفراد الرٌفٌٌن . و ـ

 

 Executive or working:) ثالثا ً : االهداف الخاصة أو التنفيذية لإلرشاد الزراعي 

objective    : ) 

أن هذه األهداف تنبثق من االهداف العامة وهً أكثر دقة فً تحدٌد ما ٌجب أنجازه ،    

راد والجماعة وال ٌمكن تحقٌق االهداف العامة وترتبط هذه األهداف باحتٌاجات االف

لإلرشاد الزراعً دون تحقٌق االهداف التنفٌذٌة . وهذه االهداف محددة من قبل المرشد 

 ...  الزراعً والمجتمع الرٌفً 

 

 من أمثلتها :  وتمثل االهداف المباشرة لإلرشاد الزراعي  

 ـــ  زٌادة انتاجٌة محصول زراعً معٌن .1  

 ـــ تحسٌن سالالت االغنام المحلٌة عن طرٌق التهجٌن . 2  

 ـــ تنمٌة روح التعاون بٌن االفراد الرٌفٌٌن . 3  

ــ  تعلٌم الفالحٌن على الطرق الزراعٌة الحدٌثة ، واٌضا كٌفٌة استخدام وادامة 4  

 المكائن و اآلالت  المزرعٌة  فً العملٌات الزراعٌة المختلفة . 

 ــ استخدام المبٌدات واالسمدة وغٌرها من العملٌات الزراعٌة المختلفة  . 5  

وهذه االهداف ٌتم الوصول الٌها من خالل خطة العمل الموضوعة لهذا الغرض ولفترة  

 .  زمنٌة محدودة

وبصفة عامة فأن االرشاد الزراعً لن ٌتسنى له تحقٌق أهدافه البعٌدة أو القرٌبة وعلى 

ها دون احداث التغٌرات السلوكٌة المرغوبة والمحددة فً مهارات اختالف مستوٌات

 واتجاهات المسترشدٌن . 
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 خصائص أو صفات االهداف االرشادية التعليمية :

و معاٌٌر عند تحدٌد أي هدف ارشادي فالبد ان ٌكون متصف بجملة صفات أو خصائص 

حتى ٌمكن تحقٌقه من أجل مساهمته فً خدمة المجتمع الرٌفً  ومن أبرز ٌنبغً مراعاتها 

 توفرها فً أهداف االرشاد الزراعً عند دراستها منها :  الواجب هذه الصفات 

 

 

 .  ان تكون االهداف دقٌقة وواضحة و محددة   : الوضوح  -1

 .  قابلة للتطور -2

اي تلبً احتٌاجات و متطلبات المنطقة او  :  ومشاكلهمرتبطة باحتياجات المجتمع  -3

 المجتمع او االهالً . 

تهم اكبر فئة أو عدد من الجمهور و ال تخص ناس معٌنٌن حتى  و:   مشتركة البناء  -4

 تعم الفائدة على كل المنطقة . 

 و ٌفضل ان تكون فترة زمنٌة قصٌرة .  :  يرتبط تحقيقها بفترة زمنية -5

غٌر بشرٌة ) مالٌة ات المتوفرة فً المنطقة بشرٌة اواي حسب االمكانٌ:  ايمكن تحقيقه -6

 ، مكائن و معدات ( اي تتفق االهداف مع هذه االمكانٌات . 

 . دقة في التعبير  -7

  . يمكن تقييم نتائج البرنامج االرشادي -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


