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 د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

  مبادئ االرشـــــــــاد الـــــــــزراعً  : 

العامة التً ٌنبغً على القائمٌن بالعمل  ةاألسس و المبادئ االرشادٌعدد من  ٌوجد   

ممارسة العملٌة االرشادٌة او فٌما على مختلف المستوٌات مراعاتها سواء فً االرشادي 

جاح فً ٌتعلق فً رسم وتنفٌذ السٌاسات و البرامج و االنشطة الزراعٌة لكً ٌتحقق لها الن

 هذه المبادئ فً  : أهم االرشادي وٌمكن حصر العمل 

  :  جمهور المسترشدٌن ثقة العمل على كسب -1 

مبنٌة على اساس الود كسب ثقة جمهور المسترشدٌن وتكوٌن عالقات طٌبة معهم  

الثقة العلمٌة بالمرشد و قدرة  خالل عدة محاور منها ،  تأتً منالثقة واالحترام المتبادل و

فً ، مشاركة الفالحٌن من الناحٌة العلمٌة و التقنٌة المرشد على توصٌل المعلومات 

طٌبة من افراحهم و اآلمهم ، عدم تعالً المرشد على الفالحٌن ، العالقات ال أحوالهم

، احترام آرائهم ووجهات نظرهم ، للمرشد مع المسترشدٌن ، محاوالته لحل مشاكلهم 

احترام عاداتهم وتقالٌدهم ، ومن المهم فً هذا الصدد أن ٌكون فً مقدور المرشد الزراعً 

ربط قٌم الفالحٌن وانسجامها مع القٌم التً ٌعتمدها فً برنامجه اذ ٌعد هذا شرطا اساسٌاً و 

 ٌقه من خالل النقاط التالٌة : ٌمكن تحق

ٌجب ان ٌأخذ المرشد الزراعً بنظر االعتبار ان العالقة بٌنه وبٌن جمهوره )الفالحٌن(  -أ 

 عبارة عن عالقة شخصٌة ، بٌنما عالقته مع مؤسسته هً عالقة رسمٌة . 

 ان ٌمٌز المرشد الزراعً بٌن الحاجات الضرورٌة الحقٌقٌة وتلك السطحٌة .   -ب 

ان ٌحسن المرشد الزراعً اختٌار الفرص و المناسبات التً ٌستطٌع فٌها مساعدة  - جـ 

 الناس . 

ان ٌقوم بعرض االفكار و األسالٌب العصرٌة المراد ادخالها بطرٌقة مقنعة تبرز   - د 

 مزاٌاها و فاعلٌتها .

تنفٌذ برامج الدور القٌادي و المسؤولٌة الكلٌة فً على المرشد الزراعً ان ال ٌأخذ  - هـ 

 معٌنة بل علٌه ان ٌشرك جمهوره . 

ان ٌسلك كل الطرق وان ٌدرك ان العملٌة االرشادٌة هً عملٌة اختٌارٌة فعلٌه  - و 

 الممكنة لجذب اكبر عدد من الناس للمشاركة فً وضع البرامج االرشادٌة . 
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 سعٌد البلداويد. منٌر               مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

 

العمل االرشادي ٌقوم على فكرة نبذ الضغوط و العمل على مبدأ االقناع و االختٌار  -2

 دون االجبار .

 

عمل االرشادي : ٌبدأ العمل من واقع الظروف القائمة أي من المستوى الذي ٌوجد ال -3 

البرامج االرشادٌة على اساس مشاكل و حاجات الناس وهذا  و توضعلناس . علٌه ا

لتعرف على مشاكلهم واٌتطلب من المرشدٌن ضرورة االتصال الدائم بالمزارعٌن لإللمام 

 وبالتالً وضع الحلول السلٌمة و المفٌدة لها . 

 

  : وضع األهداف االرشادٌة )االساسٌة( المناسبة  -4 

قد ٌتعذر تنفٌذ وتحقٌق جمٌع االهداف دفعة واحدة ، بعد الدراسة للوضع القائم  فً  

المنطقة ومعرفة المشاكل و الحاجات الحقٌقٌة توضع االهداف . و االهداف ٌجب ان تكون 

واضحة ودقٌقة ومحددة وٌبدأ باألهداف القلٌلة التكالٌف نسبٌاً والتً ٌكون تنفٌذها ٌعود 

 أكبر من الناس ) جمهور المسترشدٌن( . بالفائدة على عدد 

 

  :تكٌٌف العمل االرشادي بما ٌتفق مع عادات وتقالٌد الُزراع  -5 

عن اوضاع المجتمع الزراعٌة هو ذلك العمل المنبثق و المتطور العمل االرشادي السلٌم :  

و االجتماعٌة و االقتصادٌة والذي ٌنسجم و ٌتالئم  مع عقلٌة المزارعٌن و ٌساٌر ما تعودا 

 علٌه من قٌم و معتقدات و تقالٌد و عادات . 

 

  :فً تخطٌط وتنفٌذ األنشطة و البرامج اشراك جمهور المسترشدٌن مبدأ  -6 

المحلٌة فً عملٌات رسم و تنفٌذ األنشطة والبرامج  بالفالحٌن على المستوٌاتاالستعانة  

و تجارب المزارعٌن ، وااللمام بمشاكل المزارعٌن و اوضاعهم ، لالستفادة من خبرات 

فمساهمتهم بالتخطٌط سٌساعد المخططٌن على التعرف على الكثٌر من الحقائق ، اضافة 

تحدٌدها و امكانٌة وضع الى انه سٌساعد على خلق اناس قادرٌن على ادراك مشاكلهم و 

 الحلول لها . 
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               مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

   انة بالقادة المحلٌٌن : ـــــاالستع  -7 

وقد توجد اعداد قلٌلة نسبٌاً تستطٌع الكبٌرة  ألعدادهمٌتعذر االتصال بكافة المزارعٌن  

 فعال المشاركة االٌجابٌة فً عملٌة تخطٌط و تنفٌذ البرامج . 

من هنا ٌبرز اهمٌة القادة المحلٌون همزة الوصل بٌن المزارعٌن وبٌن المرشدٌن و هؤالء 

المعارف  لتوصٌو ٌقدمون خدماتهم طوعٌاً بدون مقابل مادي وعلٌهم تتوقف عملٌة نقل 

و االسالٌب الزراعٌة المستحدثة ، لذا على المرشد اكتشافهم )القادة( و طة و االفكار المبس

 تدرٌبهم . 

 

  التعاون والتنسٌق مع اجهزة البحث العلمً :   -8 

كان االرشاد عالقة وثٌقة بٌن اجهزة البحث العلمً و االرشاد الزراعً ، ولما هناك  

ئج البحوث من مصادرها البحثٌة الى من هم الزراعً هو المسؤول عن نقل توصٌات و نتا

 بحاجة الٌها لغرض تطبٌقها فٌكون هذا احد اوجه االتصال . 

كذلك ٌعمل االرشاد على نقل وتوصٌل مشاكل الفالحٌن الى المراكز البحثٌة لغرض 

دراستها ووضع الحلول لها فعند ذلك نطلق علٌه االتصال ذو االتجاهٌن مع مراكز البحث 

   العلمً .  

 اجهزة البحث العلمً                      جهاز االرشاد الزراعً                  الزراع )المسترشدون(  

 

 و التحرر من الروتٌن الحكومً  : ال مركزٌة فً االدارة   -9 

ان طبٌعة العمل االرشادي الدٌنامٌكٌة تتطلب االخذ بمبدأ ال مركزٌة االدارة و تفوٌض  

فً اتخاذ القرارات تعطل سرعة التنفٌذ وٌسبب فشل الكثٌر من  المركزٌة السلطة حٌث ان

البرامج االرشادٌة التً ٌرتبط تنفٌذها بتوقٌت زمنً معٌن و الالمركزٌة هً احدى بذور 

اكبر عدد ممكن من الناس فً عملٌة اتخاذ  ٌمة التً تسعى الى اشراك الدٌمقراطٌة السل

 القرارات بدال من تركٌزها فً ٌد فرد واحد أو مجموعة قلٌلة من الناس . 

ومن المؤكد حٌنما ٌشارك اكبر عدد من المزارعٌن وقادتهم المحلٌٌن فً عملٌة اتخاذ 

ق عن آراء القاعدة الكبٌرة من القرارات تكون هذه القرارات معبرة وممثلة بشكل صاد

 المزارعٌن او جمهور المسترشدٌن . 
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               مبادئ االرشاد                  رابعةالمحاضرة ال

و المؤسسات و الهٌئات الزراعٌة ضرورة التنسٌق و التعاون بٌن االرشاد الزراعً  -11

  و غٌر الزراعٌة االخرى : 

وصٌانة للموارد الشحٌحة و تجنباً لتكرار االنشطة المتشابهة ٌقوم االرشاد للجهود توحٌداً  

فروع بالتعاون و التنسٌق مع المؤسسات و التنظٌمات التً تعمل فً الرٌف مثل 

المؤسسات  المؤسسات الزراعٌة االخرى ) كالوقاٌة والبٌطرة و الري وغٌرها( وكذلك مع

وبقٌة قطاع الرعاٌة الصحٌة االولٌة و مراكزه المنتشرة فً القرى و االرٌاف ك الصحٌة

  االخرى .   المؤسسات

 

 ضرورة توفٌر جمٌع مستلزمات االنشطة لكً ٌتم تنفٌذها  :  -11

من هذه المستلزمات توفٌر مرشدٌن زراعٌٌن و اخصائً المواد االرشادٌة المؤهلٌن و   

تنظٌم برامج شطة االرشادٌة عن كفاءة وجدارة كما ٌنبغً المدربٌن للقٌام بمختلف االن

سواء قبل المباشرة بالعمل االرشادي او بعده ، ومن المستلزمات ، التدرٌب المناسبة 

 االخرى توفٌر و سائل النقل و االدوات و المعدات و كافة الوسائل االرشادٌة . 

 

 وجود اهداف متفق علٌها :   - 12

من المعلوم انه ال ٌمكن تحقٌق اي عمل منتج اال اذا عبر االفراد والجماعات عن الحاجات  

التً ٌحسونها فً صورة اهداف متفق علٌها هذه االهداف اما ان تكون عامة او خاصة 

                                                             وهناك عدة                   كذلك قد ٌكون من السهل تحقٌقها او قد تتطلب مجاال اوسع لكً ٌمكن تحقٌقها 

 .  عوامل ٌجب توافرها فً عملٌة وضع هذه االهداف

 اختٌار االهداف التً تحظى باتفاق غالبٌة اهل القرٌة  -أ

 ربط االهداف بالناحٌة العاطفٌة  -ب

 التركٌز على ضمان االتفاق على هذه االهداف  -ـج

 االهداف معقولة وواقعٌة ٌجب ان تكون  -د

 ٌجب ان تتصف بالمثالٌة  – ـه
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               مبادئ االرشاد                  رابعةالمحاضرة ال

 

 التخطٌط بعناٌة وحرص   -و

 التقوٌم من وقت آلخر  -ز

 

  استعمال الوسائل االتصالٌة الفعالة :  -13

ة التً ٌحٌث ٌجب على المرشد الزراعً اختٌار الوسائل والطرق والتكنٌكات االتصال  

سب والمستوي الفكري والثقافً لجماهٌر المسترشدٌن وكذلك ٌجب مراعاة الفروق انتت

التً تناسب  باألسالٌبالفردٌة الطبقٌة االجتماعٌة والبد من العمل مع جمٌع فئات المجتمع 

بالعمل االرشادي مع الطبقة الفقٌرة وفقا لتوجٌهات المنظمات كال منها وان كان ٌنصح 

 الدولٌة واالمم المتحدة بشكل خاص . 

 

  التقٌٌم و المتابعة المستمرة  :  -14

أو االخطاء  اجراء تقٌٌم دوري و متابعة مستمرة لتحدٌد نقاط القوة و الضعفٌنبغً   

على تعدٌل الخطط و االهداف التقٌٌم كذلك  ٌساعد  و ،  مستقبالً بها نالممكن تالفٌها و تج

و ٌفٌد اٌضا فً اختٌار افضل وٌسهم كذلك فً زٌادة فاعلٌة العمل االرشادي االرشادٌة 

معرفة الحد الذي ٌنتهً عنده ، و عموما فانه ٌجب الطرق و انسب المعٌنات االرشادٌة 

  معٌن .  ارشادي برنامج

 


