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 د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

 :    هــــة االرشاد الزراعً و فلسفتــــأهمٌ

االرشاد الزراعً كأفكار وعمل ال تقتصر اهمٌته على مجرد العمل على زٌادة االنتاج   

بالموارد الزراعٌة النباتٌة او الحٌوانٌة او حصول تقدم تقنً فً اسالٌب وطرق العملٌات 

الزراعٌة وحسب ولكنه ٌتضمن كذلك بعض االفكار الفلسفٌة المتعلقة بالعمل االرشادي 

 ، وٌمكن اٌجاز هذه االفكار الفلسفٌة بالنقاط التالٌة :   رٌفٌة  إلحداث نهضة اجتماعٌة

ان االرشاد الزراعً عملٌة تعلٌمٌة ، تهدف الى تطبٌق القاعدة العامة فً العمل  -1

( وذلك بمدهم  بأنفسهممساعدة الناس بان ٌساعدوا أنفسهم ) االرشادي التً هً 

ات جدٌدة ، وتغٌٌر اتجاهاتهم ونظرتهم بالمعلومات لرفع مستواهم الفكري وتعلٌمهم مهار

واالفكار الزراعٌة الجدٌدة بطرٌقة سهلة و مفهومة للمزارعٌن لتطبٌقها نحو الخبرات 

 واالستفادة منها فعلٌا . 

 

ان االرشاد الزراعً وان كان عملٌة تعلٌمٌة اال انه ٌختلف عن عملٌة التعلٌم   -2

 :  لتعلٌمٌة فً االوجه التالٌةالرسمً او النظامً فً المدارس والمؤسسات ا

 انها موجهه اساسا الى هؤالء الناس الذٌن لم ٌسعفهم الحظ فً التعلٌم الرسمً وكذلك  -أ  

 لمن ٌرغب بزٌادة معلوماته .   

 انها تتم بصورة ال رسمٌة خارج نطاق الصفوف الدراسٌة .  -ب   

 لهذا النشاط التعلٌمً مناهج محددة و ال امتحانات و ال ٌمنحون شهادات  لٌس  -جـ   

  التطبٌقٌة.تتسم هذه العملٌة بالصٌغة   -د  

 فً اعمارهم و خبراتهم  ٌتباٌنونٌتعامل االرشاد الزراعً مع عدد كبٌر من الناس  -هـ   

 وثقافتهم وافكارهم .     

 الرشادٌة ٌتم عادة بعد حصر ودراسة حاجات ان تخطٌط ووضع البرامج واالنشطة ا -و   

 هم من  لومشاكل واهتمامات الناس وعلى اساس شعور المسترشدٌن انفسهم بان ما ٌقدم     

 رغباتهم .و ٌحقق معارف وخبرات ٌقابل حاجاتهم وٌحل مشاكلهم       
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 البلداويد. منٌر سعٌد               مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

 .  وتقدم المجتمع ةاساس اهمٌة الفرد فً تنمٌ ىاالرشاد عل ةتعتمد فلسف  ـ3

ٌتكون منها المجتمع وما تقدم الفرد اال صوره مصغره لتقدم فالفرد هوة الوحدة التً  

لذلك ٌعمل االرشاد على النهوض بالفرد وتنمٌة وعٌه وتعلٌمه حتى ٌقف وٌعتمد .  الجماعة

 على نفسه.

ألنها هً  (رجاال ونساء وشبابا  )ٌتعامل معه كل افراد االسرة ان االرشاد الزراعً  -4

 .. التً لها اهمٌتها الوحدة االنتاجٌة

 ٌةولما كان االرشاد الزراعً ٌعمل على اهل الرٌف لتحسٌن حالتهم االقتصادٌة واالجتماع 

 ألفرادها والرفاهٌةعدة وتحقٌق مزٌد من المسا ٌةفٌواالرتقاء بمستوى معٌشٌة االسرة الر

فالعمل مع   للوصول الى هذه االغراض ٌعمل االرشاد مع جمٌع افراد العالة الرٌفٌة.و

من اثر ملموس فً تقدم المجتمع ،  ٌعد من افضل الطرق الفعالة لما للشباب الشباب

، حولهم المجتمع سرٌعة التطور والتغٌر من فالشباب ٌمتلك االستعداد للتكٌف وفقا لظروف 

لة والمجتمع ئالرٌفٌة دور كبٌر وفاعل فً العا وللمرأةمستقبل . ال فشباب الٌوم هم ُزراع

االنتاجٌة وفً  الى مشاركتها فً العملٌة افة باإلضافةوالنظ فً الصحة والتغذٌة ألثرها

 اتخاذ القرارات. عملٌة

ة وٌعارض ٌقوم على اساس استخدام الطرق واالسالٌب الدٌمقراطٌ  االرشاد الزراعً -5

. بل انه عادة ٌركز على .. ناسعلى الواالفكار من شأنها فرض الحلول اي فكرة 

المرشدٌن الزارعٌن للمسلك الدٌمقراطً فً تعاونهم مع الفالحٌن لتدارس انتهاج ضرورة 

المشاكل التً تواجههم ، والعمل على اٌجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل ، اضافة الى 

  سبة لتحقٌقها.انفسة عند تحدٌد االهداف واتخاذ القرارات المناعتماد المنهج 

 

االرشاد الزراعً كعملٌة تعلٌمٌة ٌستهدف احداث تغٌٌرات سلوكٌة مرغوبة فً سلوك  -6

 . االفراد كوسٌلة ألهداف أبعد

وهذه التغٌٌرات السلوكٌة المرغوبة تشتمل على اكتساب االفراد معارف و افكار جدٌدة و 

الى تغٌٌر فً اتجاهاتهم الجامدة وجعلها  باإلضافةارات وخبرات جدٌدة اكسابهم مه

االفكار الجدٌدة وتحدث تغٌرا شامالً فً نظرة الفالح فٌأخذ عن اقتناع بما اتجاهات تقبل 

 ٌوصى به االرشاد الزراعً من اسالٌب مستحدثة . 
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 البلداويد. منٌر سعٌد              مبادئ االرشاد                ثالثةالمحاضرة ال

 االرشاد الزراعً عمل تنفٌذي مٌدانً . -7

كما انه ٌستخدم فً توصٌل رسائله المختلفة الى المزارعٌن بالعدٌد من الطرق و الوسائل  

االرشادٌة ولكنه ٌركز بصفة خاصة على االٌضاحات العملٌة عن طرٌق الممارسة و 

شد الزراعً اال ( و ما على المر مع المزارعٌن ولٌس لهمالتجرٌب أو العمل فهو ٌعمل  )

 المساعدة واالٌضاح و التوجٌه . 

 ان االرشاد الزراعً ٌعد عمال تعاونٌا .  -8

هذا العمل التعاونً تشارك فٌه كل من وزارة الزراعة و مراكز البحوث الزراعٌة و  

الفالحٌن ، اذ ٌقوم االرشاد بنقل مختلف المعلومات واالفكار و االسالٌب المستحدثة من 

العلمً ) بعد تبسٌطها وشرحها بأسلوب ٌفهمه الفالح ( الى الفالحٌن و ٌقوم  مراكز البحث

 الى مراكز البحث العلمً لدرستها ووضع الحلول المناسبة لها .بنقل مشاكل الفالحٌن 

 

دٌنامٌكٌة مستمرة أو   Process أو عملٌة     Systemاالرشاد الزراعً هو نظام    -9

   تؤدى .  Serviceخدمة   

كان نوع االستغالل الزراعً أو الحٌازة لألرض الزراعٌة وٌناسب  وٌمكن ان ٌفٌد أٌاً 

 الملكٌات الجماعٌة او االسرٌة او المفتتة . 

 

  االقناع واالجبار .  -11

رض فهناك نهجان ٌتبعان فً عملٌة رفع االنتاجٌة الزراعٌة ، احدهما ٌعتمد على طرٌقة ال 

، اما اآلخر فهو ٌستخدم االختٌار ) االقناع( و التعلٌم واالجبار كوسٌلة سرٌعة فً االنتاجٌة 

الذي ٌركز على العنصر االنسانً فً عملٌة االنتاج و ذلك باالهتمام بتنمٌة القدرات 

وٌستند هؤالء الى فرضٌة  القٌادٌة للناس و الحكم السلٌم على االشٌاء و العمل التعاونً

ن التغٌٌرات الدائمة فً سلوك الناس تنبع عادة من داخل انفسهم و ال ٌمكن فرضها ترى ا

علٌهم من الخارج بنجاح و هذا بالتالً ٌتطلب نوعا من التعلٌم فٌجب ان تسبق التغٌرات فً 

 عقلٌات الناس قبل التغٌرات فً افعالهم . 

تحقٌق ، انه باإلمكان Mosher الذي وضعه العالم  موشٌر  وٌبٌن لنا الرسم البٌانً ادناه 

 زٌادة فً االنتاجٌة الزراعٌة و الحصول على نتائج سرٌعة فً البداٌة باتباع اسالٌب 
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                مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

ولو انها بطٌئة  )االقناع( األخذ بفكرة التعلٌماالجبار و لكنها تهبط بعد ذلك ، أما فً حالة 

األثر فً بادئ األمر اال انها تعمل على زٌادة االنتاج فً األمد األطول متفوقة بذلك على 

 سٌاسة االجبار و الفرض . 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 الزمن بالسنٌن                                       

 

  A    وB    مستوى االنتاج قبل ادخال اي مشروع 

   B    وC   مستوى االنتاج بعد ادخال مشروع اتبع فٌه الضغوط و االجبار 

   B     وF   ) مستوى االنتاج بعد ادخال مشروع اتبع به االقناع ) الدٌمقراطٌة 
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