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  د. منٌر سعٌد البلداوي             مبادئ االرشاد                المحاضرة االولى

  نبـــــــــــذة تــــــارٌــــــــخٌة  :    

تعنً حرفٌا هً تزوٌد المزارع بوسائل االنتاج  Extenstionان كلمة ارشاد         

ٌعطً  ال وهذا التفسٌر الحرفً ٌعد ناقصا و الزراعً من بذور واسمدة ومبٌدات وغٌرها.

اي تعلٌم المزارع واقناعهم بتطبٌق  Education. وٌكمل ذلك كلمة تعلٌم  المعنى الواضح

الخبرات والممارسات واالسالٌب التً تضمها االرشادات المقدمة لهم وتشجٌعهم وترغٌبهم 

 . بوسائل مختلفة لكً ٌطبقوها فً حقولهم وبساتٌنهم

الجامعات البرٌطانٌة وخاصة جامعة كامبردج من اولى الجامعات العالمٌة التً ادخلت تعد  

مٌة لٌس داخل اسوار فقد نفذت بعض البرامج التعلٌ 1781التعلٌم االرشادي وذلك عام 

من خارج نطاق المحٌط الجامعً اٌضا اذ افاد عامة الناس  جامعتها فحسب و انما

اضافة كلمة  باإلمكان. وبذلك اصبح  ٌعملون او ٌعٌشوننما كانوا الدراسات الجامعٌة اٌ

 االرشادٌة الى البرامج التعلٌمٌة لتصبح البرامج التعلٌمٌة االرشادٌة.

ربط برامج االرشاد الزراعً ولقد اخذت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بهذه الفكرة حٌث تم  

مرٌكٌة واطلق علٌه اسم بالجامعات الرسمٌة فً مختلف الوالٌات اال فً كلٌات الزراعة

والغرض من استعمال  Cooperative Extension serviceالخدمة االرشادٌة التعاونٌة 

كلمة تعاون هو ان االرشاد الزراعً منظم على اساس اشتراك كل من جامعة الوالٌة 

والمشاركة فً ووزارة الزراعة والمنظمات الرٌفٌة المحلٌة فً تموٌل الجهاز االرشادي 

 . نمٌة البرامج االر شادٌة الزراعٌةوت وضع

 

 نبذة تارٌخٌة عن تطور الزراعة واالرشاد الزراعً فً العراق:

( مشروع االعمار الزراعًكان اسمها ) 1118فً العراق عام  اول دائرة زراعة اسست 

 .الغرض منها هو توفٌر الطعام للقوات البرٌطانٌة المحتلة ، وكانت تدٌرها هٌئة عسكرٌة

واصبحت مهمتها من توفٌر طعام الى  (دائرة الزراعة)بدل اسمها الى اسم  1117سنة 

 .عراق حقول زراعٌة فً محافظات ال تأسٌس

 هٌئة عسكرٌة الى هٌئة مدنٌة . منانتقلت ادارتها  1111سنة 

 . الزراعة والبٌطرة ألمورعٌن اول عراقً  1191سنة 
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 استحدثت اول وزارة والتً سمٌت وزارة الري والزراعة فً العهد الملكً . 1198سنة  

كانت فٌها شعبتٌن سمٌت شعبة  ( الحنطة) تحسٌن زراعة  مالحظٌهاستحدثت  1197سنة  

 . االرشادالمحاصٌل وشعبة 

  مرة مدٌرٌة المناطق الزراعٌة وضمت شعبة االرشاد الزراعً ألولتشكلت   1191سنة  

 

تحولت شعبة االرشاد الى قسم االرشاد الزراعً كانت مهمته االرشاد  1191سنة  

القوانٌن واالنظمة الزراعٌة وتوزٌع البذور واستمرت هكذا  قوتشجٌع المزارعٌن لتطبٌ

 . 1199الى عام 

استحدثت وزارة الزراعة بشكل مستقل وكانت تضم مدٌرٌة  1197  - 1199سنة  -

ما  آنذاكواالرشاد الزراعً وتبنى المسؤولون فً جهاز االرشاد الزراعً البحوث 

 :  ٌلً

 ضرورة تدرٌس مادة االرشاد الزراعً فً كلٌة الزراعة  -1

 التعاون مع كلٌة الزراعة لغرض تهٌئة المرشدٌن  -9

 مركز لوسائل االٌضاح السمعٌة والبصرٌة  تأسٌستم  -1

 .تم توفٌر مستلزمات االعمال االرشادٌة الحقلٌة  -9

 

 : اما الوسائل التً استعملت فً تحقٌق هذه االشٌاء وهً

 الزٌارات الحقلٌة -1

 عقد االجتماعات االرشادٌة -9

 الحقول االرشادٌة قامةا -1

 اعٌة اعداد وتوزٌع المطبوعات االرشادٌة والزر -9

 .االستفادة من االذاعة العراقٌة فً بث الثقافة الزراعٌة  -9
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 وامتازت هذه الفترة بما ٌلً : -

 وجود االرشاد الزراعً مع االبحاث الزراعٌة فً مدٌرٌة واحدة . -1

اال ان الترابط السابق لم ٌدم طوٌال اذ انفصلت ارتبطت كلٌة الزراعة بوزارة الزراعة  -9

 .  االرشاد عن االبحاث وربطت كلٌة الزراعة بجامعة بغداد

 

 1117 -1197الفترة من عام  -

الدوائر الزراعٌة الى دوائر  نمالخبراء االجانب غادروا البالد وجرى نقل العاملٌن    

مما ادى ابتعادهم عن الخدمٌة  باألعمالاخرى كما استمر المرشدٌن الزراعٌن بالقٌام 

 : عملهم االرشادي رغم هذا حصل االتً فً العملٌة االرشادٌة

 تفهم اهمٌة توعٌة وتثقٌف الفالحٌن. -1

 تم تعٌٌن مرشدٌن زراعٌٌن من خرٌجً الثانوٌات الزراعٌة -9

 تم فتح معهد ٌختص بالتدرٌب -1

 . التدرٌبٌة التنشٌطٌة وراتالد أاقرار مبد -9

 تقوٌة وسائل االٌضاح -9

 التسلٌف الموجهمشروع ببداٌة العمل  -1

 توفٌر عدد كبٌر من وسائط النقل -8

ول مرة وتوفٌر مستلزمات الخطط فً مجال بأعداد خطط زراعٌة سنوٌة ألبوشر  -7

 . االٌضاحات الحقلٌة

 . تم البدء باتباع االسالٌب الحدٌثة المحسنة من قبل المزارعٌن -1
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الزراعً واضٌفت الٌها اقسام عدٌدة  لإلرشاداصبحت مدٌرٌة عامة  1117بعد عام  -

وكذلك قسم التسلٌف الموجه  1181-1181بعد ذلك مثل قسم التخطٌط اضٌف عام 

وقسم التدرٌب وقسم الوسائل واالٌضاح وقسم االنعاش الرٌفً والذي سمً بعد ذلك 

 الرٌفٌة. المرأةقسم ارشاد 

 

مج مع الهٌئة العامة بقً االرشاد الزراعً منفصل ولكنه اند 1171 - 1181سنة من  -

 .  للتثقٌف الفالحً ولكنها انفصلت بعد ذلك

 

اندمجت مع الهٌئة العامة للتدرٌب واصبحت اسمها الهٌئة العامة  1171فً عام  -

 .للتدرٌب واالرشاد الزراعً 

 

الهٌئة العامة لإلرشاد الزراعً فً سنوات التسعٌنٌات من بعد تلك الفترة اخذت اسم   -

 القرن الماضً . 

 

تبع لها  سمٌت باسم الهٌئة العامة لإلرشاد و التعاون الزراعً و 9111بعد سنة   -

مراكز ارشادٌة فً العدٌد من المحافظات ، وهً تتبع هٌكلٌا الى دائرة االرشاد 

والتدرٌب الزراعً وهً احدى تشكٌالت وزارة الزرعة والتً تعود ادارتها الى 

 الوكٌل الفنً لوزٌر الزراعة .  


