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 : تاريخ االرشاد الزراعي  

:  نبذة تارٌخٌة  

ظهر االرشاد الزراعً فً الوالٌات المتحدة بداٌة القرن التاسع عشر  وذلك  لوجود 

الحاجة الى خلق الوعً الالزم لدى المزارعٌن  والمنتجٌن وكان هذا النشاط االرشادي 

ٌعتمد على جهود االفراد والجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة فً ذلك الوقت وبعدها  تم انشاء 

المعاهد الخاصة بتعلٌم المزارعٌن ذات االتجاه االرشادي والتً ٌتم تموٌلها  من قبل 

حٌث . الى تنمٌة القطاع الزراعً  للوصول الحكومة  المهتمٌن بالنشاط الزراعً أنذاك

الدور  (مزارع االٌضاح الحقلً العملً )كانت للحركة التعلٌمٌة التً اعتمدت على فكرة 

كما كانت  لمحطات البحوث , الكبٌر فً اٌجاد اسس االرشاد فً عملٌة االنتاج الزراعً 

والتجارب الزراعٌة والكلٌات  والمعاهد الزراعٌة والتعلٌمٌة االخرى الدور الكبٌر فً 

 .الزراعً  (او الحٌوان / الدونم )االقتصادٌة  للوحدة تطوٌر وزٌادة االنتاجٌة الزراعٌة 

ذلك  بعد اتجه االهتمام وقد  , وكان عمل االرشاد موجها الى الزراعة واالنتاج الزراعً 

 . لٌشمل األسرة الرٌفٌة وصوال ًالى التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لسكان المجتمع الرٌفً 

اما فً الدول االوربٌة فقد تأثرت الخدمة االرشادٌة بتجارب نظٌراتها فً امٌركا وذلك من 

 . خالل نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بٌن الطرفٌن 

اما فٌما ٌتعلق بالدول النامٌة فلقد وجدت نفسها امام فجوه كبٌرة بٌنها وبٌن دول العالم 

لذلك سعت هذه الدول الى الطرق والوسائل التً , المتقدم من حٌث االنتاجٌة الزراعٌة 

تساعد على تقلٌص تلك الفجوة التً تساعد على توفٌر الغذاء والكساء ومتطلبات الحٌاة 

وبذلك فقد لجئت الدول النامٌة الى االخذ واالقتباس من تجارب الدول ,  االخرى لشعوبها 

المتقدمة فً مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة من خالل تطوٌر جهاز االرشاد الزراعً والذي له 

االثر الواضح فً تحقٌق الزٌادة فً االنتاج الزراعً كما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 
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 Agricultural Extensionاالرشاد الزراعً  

وعملٌة االرشاد . ٌعد علم االرشاد الزراعً احد اهم فروع علم االجتماع التطبٌقً 

الزراعً عملٌة تعلٌمٌة الهدف منها تعلٌم سكان الرٌف الطرق اإلنتاجٌة والتسوٌقٌة 

الزراعٌة الحدٌثة وكٌفٌة استغالل الموارد االقتصادٌة المتاحة والمحافظة علٌها , واستعمال 

افضل الطرق االنتاجٌة المختلفة لزٌادة وتحسٌن االنتاج الزراعً وصوال الى تحقٌق زٌادة 

فً العوائد المزرعٌة وثم تحقٌق مستوى عالً من الدخل المزرعً للمزارع والذي بدوره 

.  ٌؤدي الى احداث النهضة االقتصادٌة الشاملة فً المجتمع الرٌفً

 

 

 

 فلسفة االرشاد الزراعي 

ٌتصف المجتمع الرٌفً بدول العالم النامٌة بالتخلف وتدنً مستوٌات االنتاج الزراعً فً 

وقد احدث هذا التخلف فجوة كبٌرة بٌن . كافة المٌادٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

لذلك ٌسعى جهاز االرشاد الزراعً ومن خالل . المجتمع الرٌفً والمجتمع فً المدٌنة

برامجه االرشادٌة الى تقلٌص هذه الفجوة عن طرٌق الربط بٌن االوضاع المختلفة فً 

الرٌف من جهة والطاقات والموارد الموجودة فٌه من جهة اخرى بعالقة تتم من خالل 

. البرامج التً ٌصنعها االرشاد الزراعً لتطوٌر سكان الرٌف وتقدمهم 

وٌعمل االرشاد الزراعً مع المزارعٌن من خالل نقل االفكار والمعلومات المستحدثة فً 

مراكز البحوث الزراعٌة الى المزارعٌن وأسرهم ومساعدتهم على تبنً  وتطبٌق  هذه 

ومن ثم نقل المشاكل التً تظهر فً الحقل الى مراكز . االفكار والمهارات  فً حقولهم 

 .البحوث العلمٌة لغرض اٌجاد الحلول المناسبة لها لمساعدة المنتجٌن الزراعٌن 
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 (االسر الريفية)العالقة بين جهاز االرشاد الزراعي وجمهور المزارعين ))الشكل ٌوضح 

 ((وأجهزة البحث العلمي 

 

 

أهمية اإلرشاد الزراعي  

 ـــ ٌعتبر االرشاد الزراعً احد وسائل تعلٌم الكبار والذي ٌوجه جهود الى زٌادة 1

واكتساب المعارف التقنٌة والمهارات المستحدثة فً الزراعة لتنمٌة العنصر البشري 

.   لسكان المجتمع الرٌفً وذلك لكونه العنصر المهم فً عملٌة االنتاج الزراعً 

 ـــ ٌعتبر وسٌلة اتصال ما بٌن جهات ومؤسسات البحث العلمً الزراعً وسكان 2

فهو الذي ٌنقل لسكان الرٌف أخر وأحدث ما توصلت الٌها الجهات . المجتمع الرٌفً 

 problemsالبحثٌة العلمٌة فً المستجدات فً مجال االنتاج الزراعً ونقل المشاكل 

 التً ٌعانً منها سكان الرٌف الى مراكز البحث العلمً لدراستها needsوالحاجات 

واٌجاد افضل الحلول المناسبة لها وهذا ٌؤدي بدورة الى فعالٌة أكثر للبحوث العلمٌة 

 . الزراعٌة 

االسرة الريفية 

تبسيط النتائج واقناع المزارعين بتبنيها •

االرشاد 
الزراعي 

النتائج وحلول المشكالت الزراعية واالنتاجية •

البحث العلمي 

 المشكالت الزراعية التسويقية واالنتاجية 

 نقل المشكالت الزراعية التسويقية واالنتاجية 
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 ـــ لإلرشاد الزراعً دور مهم فً تزوٌد واضعً السٌاسة الزراعٌة بالمعلومات 3

. والمؤشرات الالزمة واالحصائٌات المطلوبة لسكان الرٌف

على تطبٌق مبادئ وقوانٌن السٌاسة  (سكان الرٌف ) ــ كذلك ٌساعد المسترشدٌن 4 

. وتوعٌتهم على تنفٌذ مثل هكذا سٌاسات وبرامج حكومٌة . الزراعٌة االنتاجٌة والسعرٌة 

 ـــ ٌساعد االرشاد الزراعً على المحافظة  على الموارد االقتصادٌة المتاحة فً 5

المناطق الرٌفٌة وتنمٌتها من خالل البرامج التعلٌمٌة والتوعٌة فً كٌفٌة استخدام واستغالل 

 .هذه الموارد بالشكل األمثل 

 ــ ٌساعد على نشر الحرف الٌدوٌة والصناعات الرٌفٌة والتً بدورها تساعد على زٌادة 6

 .ورفع مستوى المردود االقتصادي وزٌادة دخل العائلة الرٌفٌة 

 ـــ ٌعمل على رفع المستوى الصحً للقطاع الرٌفً من خالل برامج التوعٌة الصحٌة 7

ابتدأ من العناٌة باألطفال وصوال الى االنسان الرٌفً الناضج من خالل تحسٌن صحته 

 .كانسان بالوقت الحاضر والمستقبل 

 


