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 الزراعي  :  التـــــــــــعريــــــــف باإلرشاد

ضعت العدٌد من التعارٌف لمفهوم علم االرشاد الزراعً من قبل المختصٌن و  و    

حسب الهدف او الوظٌفة من االرشاد المراد القٌام به والمرحلة الفكرٌة و الثقافٌة التً 

وان االرشاد الزراعً عملٌة تعلٌمٌة ٌستهدف احداث  ٌمر بها المجتمع من التطور .

مما ٌترتب علٌه آثار اقتصادٌة و  ٌقة تفكٌرهمتغٌٌرات فً سلوك المزارعٌن و طر

رٌف لم تتباٌن كثٌرا فً مضمونها الحقٌقً و بعدها و اذه التعهاال ان  ، اجتماعٌة

 جوهرها االساسً فعرفه البعض بــــ : 

 

 Agricultural Extension  :   االرشـــــــــاد الــــــــزراعي

ة تعلٌمٌة خارج نطاق المدرسة ) ال نظامً ( عبارة عن عملٌ                          

مهمته ٌنقل الخبرات والمعلومات والتوصٌات والنتائج من مراكزها. بعد تبسٌطها و 

 توضحها و ٌقوم بنقلها الى االسرة الرٌفٌة عن طرٌق االقناع.

 

 : وٌعرف اٌضا

الغرض منه (  نظامً هو عملٌة تعلٌمٌة خارج اطار المدرسة )ال :   االرشاد الزراعي

هو مساعدة اهل الرٌف ومساعدته انفسهم ٌتعلمون فٌه عن طرٌق االقناع االخذ بما 

توصً به معاهد االبحاث ومحطات التجارب ومحطات التجارب الزراعٌة بما ٌؤدي  

فً النهاٌة الى زٌادة االنتاج وبالتالً زٌادة الدخل والنهوض بمستوٌاتهم)اي مستوٌات 

 ا ٌتعلق بالشؤون المزرعٌة و المنزلٌة و المجتمعٌة.االسرة الرٌفٌة( بكل م

 

 :  ( على انهكلسي و هيرنوعرفه الباحثان )

)نظام للتعلٌم خارج المدرسة حٌث ٌتعلم الكبار و الصغار طرٌقة العمل و ٌقوم على  

اشتراك وتعاون كل من الحكومة وكلٌات الزراعة واالهالً وذلك لتوفٌر الخدمة والتعلٌم 

 . لمقابلة حاجات الناس وهدفه االساس تطوٌرهم وتنمٌتهم(المصممٌن 
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 :  الزراعً هو ( ان االرشاد  شانجث ) وٌرى الباح

)خدمة تعلٌمٌة غٌر رسمٌة تؤدى خارج النطاق المدرسً لغرض تدرٌب الفالحٌن 

فٌهم لتبنً االفكار واالسالٌب والممارسات المحسنة فً االنتاج  التأثٌر واسرهم و

 النباتً والحٌوانً واالدارة المزرعٌة والتسوٌق والمحافظة على التربة(.،  الزراعً

 

  فعرفت االرشاد على انه : EEC السوق االوربية المشتركةاما منشورات دول 

العاملٌن بالمزارع بتوجٌههم الى اعمال ذات مغزى المزارعٌن المستقلٌن مساعدة 

واستمرار  الذاتٌةٌفهم بما ٌهدف دفعهم الى احسن استخدام لمواردهم قبالنسبة لهم وتث

تطوٌرها وتوصٌل المعرفة المتجمعة عن البحث العلمً والتطبٌق المتقدم الى 

ونظام  بصرف النظر عن حجمها مزرعةوبمساعدة االرشاد ٌمكن لكل  المزارعٌن.

ٌضمن االستغالل وهٌكل توزٌعها ان تستغل اقتصادٌا احسن استغالل بحٌث توفر دخال 

القائمة علٌها وٌستمر امداد الشعب بحاجته الغذائٌة  لألسرة و  للمزرعةمستقبال مستقرا 

او فعل ولٌس عمال المتزاٌدة وابرز ما فً هذا التعرٌف ان االرشاد هو خدمة ومساعدة 

 على دفع الزارع نحو التطبٌق باستخدام حوافز معٌنه.مكتبٌا وٌعتمد 

 

  : العادليوعرفه الدكتور 

ان االرشاد الزراعً ) عمل تعلٌمً غٌر رسمً ٌتطلب تنفٌذه اجهزة ومنظمات          

االجهزة والمنظمات تعمل جنبا الى جنب مع السكان الرٌفٌٌن  هذه خاصة ( و رسمٌة 

ٌه عن طرٌق االقناع و من خالل الطرق والمعٌنات رجاالَ وشبابا ونساء ٌتعلمون ف

االرشادٌة المختلفة كٌف ٌحددون مشاكلهم بدقة مع تزوٌدهم بالمعارف المناسبة و 

و المهارات االساسٌة لتطوٌر انفسهم وتنمٌة قدراتهم و مساعدتهم االتجاهات المرغوبة 

 فً اٌجاد الحلول لمشاكلهم . 

 :  االرشاد الزراعً بانهفقد عرف  سنكاما الدكتور 

)العلم الذي ٌهدف الى تغٌٌر مرغوب فً سلوك االفراد وتنبٌه الفالحٌٌن وتحدٌد  

على االعتماد على انفسهم فً تقرٌر امورهم والبحث عن  ٌنمشاكلهم ومساعدة المزارع

واالسالٌب المزرعٌة المستحدثة  باألفكارافضل واحسن الحلول لمشاكلهم واقتناعهم 

  لى تطبٌقها بهدف زٌادة انتاجهم وتحسٌن مستوى معٌشتهم .وحثهم ع
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من خالل هذه التعرٌفات السابقة ٌمكن التعرٌف باإلرشاد الزراعً كعلم وتطبٌق ، و 

 باإلمكان ان نستخلص منها ان االرشاد الزراعً على انه :

 

         Processعملية  -1

 Serviceخدمة          -2

         Education Systemنظام تعليمي  -3

 

  : مع المثلث الرٌفً وهموان االرشاد الزراعً كعلم بتعامل 

 المزارع في حقله -1

 الريفية في منزلها  المرأة -2

 الشباب الريفي في انديتهم -3

 

 :  لذلك نستنتج ان االرشاد الزراعً بانه

  ال رسمي( ) تعليم -

  ) غير رسمي( وليس تعليم -

وذلك الن التعلٌم الغٌر رسمً ٌقصد به المعارف والمعلومات التً ٌكتبها الشخص    

والتلفزٌون واالصدقاء والجٌران وغٌرهم ولكن هذه  كاإلذاعةمن اي وسٌلة تعلٌمٌة 

له  عتوضسمً المعارف غٌر منظمة وغٌر مقصودة وغٌر مخطط لها اما التعلٌم الالر

االنشطة والسٌاسات والبرامج وتخطط له الفصول التدرٌسٌة والتً تسٌر وفق منهج 

لكً تكون  بإنجاحهمعٌن وتعد له االجتماعات وتخذ االحتٌاطات واالجراءات الكفٌلة 

المعرفة منظمة ومرتبة وفق اسلوب منطقً علمً ولعل هذا كله الذي ٌحدث فعال عند 

 . تطبٌق النظام االرشادي بشتى صوره وبشكل صحٌح


