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:نشأة اإلرشاد وتطوره
 اآلباء من الخبرة نقل طریق عن الحیوان وسیاسة والسباحة الصید اإلنسان تعلم
 المعرفة وإنتشار الثقافات توارث خالل من لبعض بعضھم الناس ومن األبناء إلى
  لخبرة نتیجة المنقولة الثقافات تكن ولم مرشدین أو معلمین أیدى على

 أحبوھا أفراد من المعرفة نواحى شتى فى عملیة لخبرة كانت بل ، المتخصصین
. اآلخرین وإرشاد تعلیم فى والسعادة المقدرة أنفسھم فى ووجدوا

  أنشئت كما ، المعلومات ھذه تقدیم ونوع طریقة فى التخصصات ظھرت وقد
 الدراسیة المعاھد ھذه تطورت ثم وإرشادھم الصغار لتعلیم الدراسیة المعاھد

. والتدریب الثقافة من عال مستوى إلى بھم للوصول الشباب تعلم فأصبحت



 لنیل الحظ یسعدھم لم من إلى المعرفة تمتد أن فى اإلنسانى المجتمع فكر وقد   
 فنظم المناسب الوقت فى التدریبیة أو الدراسیة المعاھد داخل منھا نصیبھم
  بتعلیم" یسمى ما طریق عن  المجتمع بقیة لتطویر والتدریبیة التعلیمیة الحمالت
. "الكبار
 التاریخیة لظروفھا نتیجة والوسیلة الھدف زراعى أمریكا فى اإلرشاد بدأ وقد
 علمیًا إستغاللھا إلى الحاجة على الخصبة األراضى على كشفھا فى إعتمدت التى
 الزراعى اإلرشاد تطور ثم . مجھود وبأقل التكالیف بأقل والكساء الغذاء إلنتاج
 ال ، أفضل وحیاه مثمرة حیاة لبلوغ تسعى شاملة أھدافھ لتكون والوسیلة الھدف
. معًا والحضرى الریفى للمجتمعین بل فحسب الریفى للمجتمع



   

 ولید بدأ حیث عشر التاسع القرن فى المفھوم بمعناه العالم فى اإلرشاد ظھر وقد    
  الكفاءة بوسائل وتسویقھ الزراعى اإلنتاج على القائمین توعیة إلى الحاجة
 وقد ، أفضل ریفیة حیاة إلى الوصول بغیة العلم إلیھ وصل ما وتطبیق اإلنتاجیة
 األمریكیة المتحدة بالوالیات العالمیة الزراعیة اإلرشادیة الحركات أولى نشأت
 أو خاصة ھیئات أو تعاونیة زراعیة جمعیات أو فردیة مجھودات على قائمة
 الزراعة بشئون المھتمون یمولھا إرشادى علمى طابع ذات للفالحین معاھد إنشاء
  ، المزارعین وحیاة



 فكرة وإبراز للمزارعین "ناب سیمان" بھا قام التى التعلیمیة للحركة كان كما    
 بعد الزراعى اإلرشاد تشكیل فى كبیر أثر الزراعة فى التجربة طریق عن التعلیم
 مزارعھم وفى أنفسھم الزراع بواسطة اإلرشادیة تجاربھ أجرى حیث ذلك

 أصبح أن اإلرشاد فى طریقتھ لنجاح وكان ، المعتادة ظروفھم وتحت الخاصة
 كافھ فى الزراعى اإلرشاد فى الناجحة الوسائل أھم من اإلیضاحیة التجارب نظام
. العالم أنحاء



 عن اإلرشاد فى بنصیبھا الزراعة كلیات قامت عشر التاسع القرن أواخر وفى    
  مجاالت مختلف فى اإلیضاحیة التجارب على باإلشراف "ناب" مجھودات طریق
 ، تخدمھا التى الوالیات أو البیئات فى الزراعیة التوعیة وعلى الزراعى اإلنتاج

 إلى المعلومات توصیل إلى وسیلة لتكون "الفتیة نوادى" إنشاء فى ساعدت ثم
  ثم ، بذاتھا قائمة منظمة إرشادیة عملیة لتصبح ذلك بعد تطورت ثم ، آبائھم
  . اإلرشاد فى ھامًا جزءًا لیصبح الریفى المنزل تطویر ذلك بعد أضیف



  

 أولى وصدرت باإلرشاد الرسمى اإلھتمام ظھر العشرین القرن أوائل وفى    
  عام األمریكیة المتحدة بالوالیات الزراعى اإلرشاد علیھا إعتمد  التى القوانین
 بالزراعة المتصلة المفیدة العلمیة  الخبرات نشر منھا الغرض وكان  ١٩١٤
 ھذا  . الشعب كل بھ المنتفعین یكون أن على تطبیقھا وتشجیع المنزل وإقتصاد

 القوانین نظمت  حیث الزراعى اإلرشادى بالمفھوم الدول  بعض إھتمت وقد
 ثم ، وألمانیا وفرنسا والدانیمارك ھولندا فى حدث كما القرن ھذا أوائل فى لعملھ
 وإستمرت الحضارة ركب سایرت التى الدول باقى فى ذلك بعد بھ اإلھتمام إنتشر
.فیھ



    

 باإلرشاد اإلھتمام فى النامیة الدول بدأت الثانیة  العالمیة الحرب أعقاب وفى    
 وصدرت اإلنتاجیة كفاءتھا وزیادة الریفیة المجتمعات توعیة فى أساسیة كخطوة
. ومصر یوغوسالفیا فى حدث كما لھ المنظمة القوانین

 قد الواقع فى أنھ إال ،١٩٥٣ عام أواخر فى مصر فى الزراعى اإلرشاد بدأ وقد
 بھ یقوم إضافیًا عمًال یعتبر نشأتھ بدایة فى فكان آخر بمفھوم ولكن ذلك قبل بدأ

 على اإلشراف أبرزھا من كان والذى العدیدة مسئولیاتھ ضمن الزراعة مھندس
. الزراعیة القوانین تنفیذ



  بتأسیس العربیة مصر جمھوریة فى الزراعى اإلرشاد نشأة إرتبطت وقد     
 والذى ١٩٤٤ لسنة  ٣٠ رقم القانون بمقتضى أنشأت التى الزراعیة الوحدات

 مستوى ورفع بالریف النھوض على لتعمل زراعیة وحدات إنشاء إلى أشار
 بعواصم الزراعیة الوحدات إنشاء فى بدأ القانون ھذا وبصدور . وتنویعھ اإلنتاج
 لنشر كمحاولة وذلك مركزًا  ١٢٥  وقتئذ عددھا یبلغ كان التى اإلداریة المراكز

  للتعاونیات المعونة وتقدیم عملیًا وتطبیقھا الزراع بین العلمیة المعلومات
  . المحلیة المستویات على الزراعیة السیاسة تنفیذ على واإلشراف الزراعیة

 عن وبعدھا عددھا لقلة نظرًا ولكن الطیبة النتائج بعض الوحدات ھذه حققت وقد
. محدودة كانت فائدتھا فإن العادى الفالح متناول



  والھیئات الوزارات بعض ھناك كانت فقد  الزراعیة الوحدات إلى باإلضافة    
 من تنشره ما خالل من عرضیة بطریقة ولكن اإلرشادى العمل تمارس

 ما أمثلتھا ومن ، زراعیة ومعارض متاحف من تقیمھ ما أو ونشرات مطبوعات
 زراعیة ونشرات مجالت من الزراعة بوزارة الفنیة األقسام بعض تصدره كانت
 بھ ساھمت وما ، منھا كل تخصص بمجال تتعلق مختلفة إرشادات على تشتمل
 اإلجتماعیة المراكز إقامة من الفالح مصلحة خالل من اإلجتماعیة الشئون وزارة
 التعلیمیة الخدمات تقدیم طریق عن المصرى الفالح معیشة مستوى لرفع كوسیلة

 الوحدات إنشاء إلى اإلجتماعیة الوحدات فكرة تطورت وقد والزراعیة والصحیة
  مركز فى الریفیة بالمناطق المتعلقة الخدمات وربط لتنسیق كوسیلة المجمعة
   ، واحد



 من المبكر الوقت ھذا فى اإلرشادى العمل فى بنصیب ساھمت التى الھیئات ومن    
 مجالت من تصدره كانت ما خالل من الزراعیة المعاھد خریجى جمعیة نشأتھ

 النواحى مختلف فى للزراع وإرشادات توجیھات تتضمن زراعیة ونشرات
. الزراعیة والمجاالت



 تحقیق فى اإلرشاد نجاح عدم إلى أدت التى األسباب نجمل أن یمكن فإنھ وعمومًا    
: یلى فیما ١٩٥٣ نوفمبر  ٥ قبل منھ المرجوة األھداف

 على باإلشراف الزراعة مھندسى قیام نتیجة  الزراع جمھور ثقة إكتساب صعوبة -١
 وإختلط العمل فتناقض الزراعى اإلرشاد أعمال بجانب الزراعیة القوانین تنفیذ

         . الھدف
 إضافى كعمل اإلرشاد إلى والنظرة الزراعى لإلرشاد مستقل نظام وجود عدم -٢

. تنسیق أو واضحة أھداف دون والوزارات الھیئات بعض بھ تقوم



 الرقعة أو الزراع لعدد بالنسبة سواء اإلرشاد مجال فى العاملین عدد قلة -٣
. الزراعیة

 اإلرشاد وطرق ومبادئ بفلسفة كافیة درایة اإلرشاد فى العاملین درایة عدم -٤
. الزراعى

  . صغارھم دون الزراع كبار على اإلرشادیة الخدمات إقتصار -٥
 على خاصة الزراعیة البحوث وأجھزة الزراعیین المرشدین بین صلة وجود عدم -٦

. المحلیة المستویات



 ٥ فى الصادر ١١٩٠ رقم الوزارى القرار بصدور األوضاع ھذه صححت وقد    
 لإلرشاد خاصًا قسمًا الزراعة وزارة أنشأت بمقتضاه والذى ١٩٥٣ نوفمبر

 التى  الخمس المصالح أحد آنذاك وكانت الزراعیة الثقافة مصلحة یتبع الزراعى
 ھذا بمقتضى الزراعى اإلرشاد فصل وقد الزراعة وزارة منھا تتكون كانت

 لھذا المؤھلین الموظفین من بعدد وزود القوانین تنفیذ عن تامًا فصًال القانون
. المناسب التدریب تدریبھم بعد العمل

 لھ كتنظیم قدمیھ على یقف أن الزراعى اإلرشاد إستطاع القانون ھذا وبصدور
  الطریق فى بھ بأس ال شوطًا یقطع أن وإستطاع ، المستقلة وشخصیتھ أھمیتھ

 التى والصعاب العوائق بعض رغم اإلیجابیة النتائج بعض یحقق وأن لھ المرسوم
 قبل من الثقة وعدم والریبة الشك نظرة أبرزھا من كانت والتى آنذاك جابھتھ
 وزارة موظفى قبل من الجدیدة الروح ھذه تعودھم لعدم نظرًا الزراع جمھور
. الزراعة



 مصلحة من الزراعى اإلرشاد سلخ حین ١٩٥٨ أوائل حتى الوضع ھذا وإستمر    
 ذلك بعد وصدر مباشرة للوزارة العام الدیوان یتبع وأصبح الزراعیة الثقافة
 بإعادة الخاص القرار وھو ١٩٥٨ مایو ١١ فى ١٤٤٠ رقم الوزارى القرار
 فى الزراعى اإلرشاد وأصبح بھا جدیدة مصالح وإنشاء الزراعة وزارة تنظیم
 ویرأسھا اإلقلیمیة الزراعیة للخدمات العامة اإلدارة تتبع مراقبة التعدیل ھذا ضوء
 إتسع إذ اإلرشادیة بالخدمة اإلھتمام بزیادة التعدیل ھذا إقترن ولقد ، عام مدیر

. المراقبة لھذه التنظیمى النطاق



 اإلرشاد مراقبة إنضمت ١٩٦٢ لسنة ٤٧٣٣ رقم  الوزارى القرار وبصدور    
 اإلدارة( إسم علیة أطلق موحد إدارى تركیب فى التدریب مراقبة إلى الزراعى
 مھام توزیع التحول ھذا صاحب وقد  ) والتدریب الزراعى لإلرشاد العامة
. للتدریب واألخرى الزراعى  لإلرشاد إحداھما مراقبتین على الجدیدة اإلدارة
 التنسیق جھاز إلى وإنضمت التدریب مراقبة إنفصلت ١٩٦٤ عام أوائل وفى

 اإلدارة وھى بذاتھا مستقلة عامة إدارة الزراعى لإلرشاد لیصبح الزراعة بوزارة
. المركزى أو القومى المستوى على الزراعى اإلرشاد جھاز تمثل التى



 لإلرشاد العامة السیاسة على باإلشراف  القیام مھمة اإلدارة  لھذه وكل وقد    
 الفنیة األقسام بین اإلتصال حلقة بمثابة تكون لكى وأیضًا بالبالد الزراعى
. أخرى ناحیة من  الزراع وجمھور ناحیة من الزراعة بوزارة المختلفة

  بشكلھا تنظیمھا تم أن إلى إختصاصاتھا مباشرة فى اإلدارة ھذه إستمرت وقد
 الزراعى لإلرشاد بحوث معھد ذلك بعد  أنشئ ثم ١٩٦٨ عام أوائل فى الحالى
. مصر فى الزراعى باإلرشاد المتخصصة الجھة لیصبح الریفیة والتنمیة



: الزراعى اإلرشاد تعریف
  الخدمات ، التعاونیة اإلرشادیة الخدمات ، اإلرشادى التعلیم ، الزراعى اإلرشاد

 التى والبرامج األنشطة من األنواع لتلك وأعطیت شاعت مسمیات كلھا اإلرشادیة
 للسكان والمادیة البشریة الممكنات وتحسین وتطویر تغییر محاوالت تناولت
 بعض الصدد ھذا فى ونستعرض تعلیمیًا إسلوبًا ذلك فى مستخدمة الریفیین

. الموضوع على الضوء من مزید تلق التى التعریفات
 خارج رسمیة غیر تعلیمیة خدمة أنھ على الزراعى اإلرشاد : "شانج" یعرف  -١

  التطبیقات لتبنى علیھم والتأثیر تدریبھم بقصد وأسرھم للزراع تقدم المدرسة
. والتسویق المزرعیة اإلدارة وفى والنباتى الحیوانى اإلنتاج فى المحسنة



 السكان تعلیم إلى تھدف رسمیة غیر تعلیمیة عملیة بأنھا : "فیلد براد" ویؤكد -٢
 الرشید باإلستخدام وذلك بجھودھم معیشتھم مستوى یرفعون كیف الریفیین
 تستھدف منزلیة وتدبیریة مزرعیة بنظم باإلستعانة الطبیعیة وموادرھم لممكناتھم
. والدولة المحلى المجتمع وكذلك والعائلة الفرد صالح

 فیھ یتعلم رسمى غیر تعلیمى نظام" بأنھ اإلرشاد فیعرفا  "وھیرن كیلس" أما -٣
. بالممارسة الصغیر والشباب الكبار

 من محتواه یستمد تطبیقى علم" بأنھ وظیفیًا "لیجانز" فیصفھ اإلرشادى التعلیم أما -٤
  منھا ویصنع واإلجتماعیة والبیولوجیة الفیزیقیة المجاالت فى العلمیة البحوث
 غیر تعلیمیة خدمات تقدیم إلى تھدف التى واألسس المفاھیم من خاصًا بناءًا

. للكبار رسمیة



 أنھا على اإلرشادیة للخدمة والتنمیة اإلقتصادى التعاون منظمة تقریر ویتعرض -٥
 تساعدھما التى والمعلومات التوجیھ على یشتمل للزراع موجھ رسمى غیر تعلیم
 ورفع المزعى دخلھم زیادة المزرعیة كفاءتھم وتحسین مشكالتھم حل على

. معیشتھم مستوى
 مساعدة فى الزراعى اإلرشاد دور المشتركة األوربیة السوق منشورات وتصف-٦

 المعارف إیصال ،وكذا الذاتیة لمواردھم إستخدام أفضل إلى الوصول إلى الزراع
 . والشعب لألسرة الدخل زیادة لضمان العلمى البحث عن الناشئة



  السائدة التعریفات فیھ قدمنا والذى الزراعى لإلرشاد الشامل المفھوم یخرج وال -٧
 لإلرشاد العلمى المفھوم عن أوربا غرب دول وبعض المتحدة الوالیات فى

 فى الزراعى اإلرشاد یصف "فمازیا" ، الشرقیة أوربا دول بعض فى الزراعى
 وحفزھم بالمھارات وإمدادھم الكبار الزراع لتعلیم رسمى غیر نظام" بأنھ بولندا

. الزراعیة الفنیة والمكتسبات العلمیة األبحاث نتائج بمعاونة مزارعھم لتحدیث
 بأنھ اإلرشادى للعمل التالى التعریف "خلیفة أحمد" یعطى المحلى المستوى وعلى
 القریة فى مكان أى أو منزلھ أو حقلھ فى الفالح إلى موجھة بحتة تعلیمیة عملیة
  المدرسى بالتعلیم الحظ یسعدھم لم لمن خاصة  وبصفة الفالح إلى موجھة وھى

 وما الزراعة یشمل وھو المدرسة جدران خارج المعونة من المزید فى ویرغب
. الماسة والرغبات المشكالت على التأكید من بھا یتصل



 ھذه من لمجموعة مناقشتھم عند أوضحوا قد "وآخرون عمر" فإنھ وأخیرًا -٨
 حیث ، والتحدید بالتعریف الزراعى اإلرشاد القضیة ھذه تناولت التى التعریفات

 كون إلى یشیر ما أولھا القضیة ھذه تناولت وإتجاھات مجموعات عدة ھناك أن
  تحدید - الموقف دراسة من التقلیدیة مراحلھا لھا تعلیمیة عملیة الزراعى اإلرشاد

 اإلرشاد إلى الثانیة المجموعة تشیر بینما ، إلخ... الخطة رسم - المشكالت
  والمعلومات المعارف عادة ھى( وحاجة نقص سد إلى تسعى كخدمة الزراعى
 الزراعى اإلرشاد أن إلى الثالثة المجموعة تشیر وأخیرًا ، للزراع )الزراعیة
 اإلرشادیة الوظائف من وسلسلة اإلداریة الوحدات من متكامل ھیكل أو جھاز
 المنتفع إلى عالیة بكفاءة اإلرشادیة الخدمة توصیل ھو واحد لھدف تسعى التى

. ومجتمعھ وأسرتھ الفالح وھو النھائى



:وقد إنتھى المؤلفون إلى التعریف التالى لإلرشاد الزراعى    
 من متكامل فنى ھیكل بھا یقوم رسمیة غیر تعلیمیة عملیة الزراعى اإلرشاد"

  حاجتھم وسد وبیئتھم وأسرھم الزراع خدمة بھدف  المحلیین والقادة المھنیین
  معارفھم فى مرغوب تغییر إحداث طریق عن وذلك واإلجتماعیة اإلقتصادیة
. "وإتجاھاتھم ومھاراتھم

 تناولت التى والمفاھیم التعریفات من كثیر نورد أن السابق السرد فى تعمدنا وقد
 فى األساسیة العناصر على اإلتفاق كان مدى أى إلى نؤكد لكى الزراعى اإلرشاد
 بھدف إبرازھا یمكن التى األساسیة العناصر تلك كبیرًا اإلرشادیة العملیة

: التالى النحو على الزراعى اإلرشاد لمفھوم والشامل البسیط اإلیضاح



  : الزراعى اإلرشاد

. رسمى غیر تعلیمى نشاط -
. الریفییـــن للسكــان موجة -
. وإتجاھاتھم ومھاراتھم معارفھم وتطویر لتحسین -
   . مناسبــــــــــــة وإتصالیة تعلیمیة طرق بإستخدام -
  . )اإلقتصادى -  المعیشى( واإلنتاجى الروحى مستواھم لتحسیـن یھدف -



:فلسفة اإلرشاد الزراعى 
 األفكار من مجموعة إستخالص نستطیع وغیرھا السابقة التعریف ضوء وفى

: التالیة النقاط فى تناولھا یمكن السلیم اإلرشادى العمل تصف التى الفلسفیة

  منھا األساسى الغرض تعلیمیة عملیة األمر واقع فى ھو الزراعى اإلرشاد أن -:أوًال
 العصریة الزراعیة واألفكار والتوصیات العلمیة األبحاث ونتائج المعارف نقل

 إقامتھم ومحل أعمارھم إختالف على الریفیین للسكان مفھومة مبسطة بطریقة
  منھا اإلستفادة یمكنھم لكى وذلك واإلجتماعیة واإلقتصادیة الثقافیة ومستویاتھم
. والرخاء السعادة من المزید لھم ویحقق بالنفع  علیھم یعود بما بتطبیقھا



  عملیات عن تختلف أنھا إال تعلیمیة عملیة كانت وإن ، اإلرشادیة العملیة أن -:ثانیًا
  حیث من الرسمیة التعلیمیة والمؤسسات المدارس فى علیھا المتعارف التدریس
-: اآلتى

 المدرسى بالتعلیم الحظ یسعدھم لم الذین الناس ھؤالء إلى أساسًا توجھ أنھا )أ(
. المدرسة جدران خارج المعرفة أو العلم من المزید یریدون من أو النظامى

 أنھا حیث الدراسیة والفصول المعامل نطاق خارج رسمیة غیر بصورة تتم أنھا )ب(
  مجتمعاتھم أو منازلھم أو مزارعھم فى سواء الناس عمل أماكن فى تجرى
. المحلیة

 من یطالب وال محددة دراسیة مقررات أو مناھج التعلیمى النشاط لھذا لیس )ج(
 أجازات أو شھادات یمنح ال فإنھ وكذا تخرج أو قبول إمتحانات تأدیة الدارسین
. علمیة



 فھو لذا العلمى البحث نتائج على أساسًا مبنى العملیة لھذه الفنى المحتوى )د(
. تطبیقیة ذوصبغة

 وخبراتھم ثقافتھم فى متباینین الناس من كبیر جمھور مع اإلرشاد یتعامل )ھـ(
. واإلختیار التطوع طریق عن وذلك ومشاعرھم وأعمارھم

 ودراسة حصر بعد عادة یتم اإلرشادیة واألنشطة البرامج ووضع تخطیط إن )و(
 بأن أنفسھم المسترشدین شعور أساس وعلى الناس وإھتمامات ومشاكل حاجات

. رغباتھم ویحقق مشاكلھم ویحل حاجاتھم یقابل وخبرات معارف من لھم یقدم ما



  سلوكیة تغییرات إحداث یستھدف تعلیمیة كعملیة الزراعى اإلرشاد أن - :ثالثًا
. أعمق وغایات أبعد ألھداف كوسیلة الفرد سلوك فى ومحددة مرغوبة
 وخبراتھ الفرد معارف فى بتغییرات تبدأ المرغوبة السلوكیة التغییرات وھذه

  فیما المنشود التغییر إحداث إلى نصل حتى مھاراتھ فى وتغییر ومعتقداتھ ومیولھ
 وأفكار أسالیب من الزراعى اإلرشاد بھ یوصى بما إقتناع عن فیأخذ یفعلھ

 والجدارة الكفاءة إرتفاع فى تتمثل لذلك الحتمیة والنتیجة مستحدثھ زراعیة
 ومتى . المعیشة مستوى وإرتفاع الدخل فى زیادة وبالتالى الزراعیة اإلنتاجیة
 تزداد كما بھا تمسكًا أكثر وأصبح بحقوقھ إحساسًا الفرد إزداد المستوى ھذا إرتفع
 فیكون نفسھ عن ویدافع وإقتناع فھم عن فیؤدیھا بواجباتھ نفسھ الوقت فى معرفتھ
. اإلقتصادى مستواه بجانب اإلجتماعى مستواه إرتقى قد بذلك



  - :رابعًا
إن اإلرشاد الزراعى بمفھومھ السلیم یقوم على أساس إستخدام الطرق وإنتھاج     

األسالیب الدیمقراطیة ویرفض فى نفس الوقت األسالیب التى تعتمد على 
ولكنھ على . الضغوط أو فرض الحلول وإجبار الناس على إتباع فكرة معینة 

العكس من ذلك ینبثق عن حاجات ومشاكل الناس ویعمل على إشراكھم فى 
المسئولیة وفى إتخاذ القرارات فیما یتعلق بدراسة المشاكل وتحدید األھداف 

.وإختیار أفضل الطرق وأنسب البدائل لبلوغ ھذه األھداف 



 على وبمقدرتھ التقدم صنع فى الفرد بأھمیة یؤمن الزراعى اإلرشاد إن - :خامسًا
 وإقناعھ تعلیمھ وإمكانیة الفرد بذاتیة الوقت نفس فى ویعترف والتطور التغییر
 لمصلحتھ ھى إنما أفكار من یزكیھ وما توصیات من اإلرشاد بھ ینصح ما بأن

.ونفعھ
 بكافة الریفیة األسرة على خاصة بصفة عملھ یركز الزراعى اإلرشاد إن -:سادسًا

 الكبیرة وأھمیتھا وزنھا لھا وحدة أنھا أساس على وشبابًا ونساءًا رجاًال أفرادھا
 فى والمزرعة المنزل بین الوثیق لإلرتباط ونظرًا ، الزراعى اإلنتاج عملیة فى

 على یقتصر ال كوحدة الریفیة باألسرة اإلرشاد إھتمام فإن اذا الریفیة المناطق
 إذ والتكنولوجیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة النواحى مختلف یتناول بل معینة ناحیة
. التركیز أو العمل مجرد أن



-:سابعًا
 المسترشدین جمھور إلى المختلفھ رسائلھ توصیل فى الزراعى اإلرشاد یستخدم     

 والبصریة السمعیة والمعینات التعلیمیة والوسائل اإلرشادیة الطرق من العدید
 أمام الفرصة إتاحة مع العملى اإلیضاح طرق على خاصة بصفھ یركز ولكنھ

.والممارسة العمل طریق عن للتعلیم المسترشدین جمھور
-:ثامنـًا

 وال اإلقناع أساس على یقوم والعمیق الواسع مضمونھ فى الزراعى اإلرشاد إن   
 ربط الممكن من أنھ ولو ، تعلیم بدون الخدمات تقدیم مجرد على دوره یقتصر
  والتطبیق اإلقناع لعملیة كحوافز الخدمات بعض بتقدیم اإلرشادیة التعلیمیة الناحیة

 للعملیة األولى األطوار فى سیما ال التنفیذ عملیة تیسیر شأنھ من ذلك أن إذ
. اإلرشادیة التعلیمیة العملیة على الخدمات تطغى أال مراعاة مع اإلرشادیة



-:تاسعًا
 حاجات من أساس على تخطط أن ینبغى الزراعى اإلرشاد وبرامج أنشطة إن     

 وبرامج أنشطة فرض من بدًال الحقیقیة وإھتماماتھم ورغباتھم الملموسة الناس
  بأسلوب یؤمن الزراعى اإلرشاد ألن وذلك . إلیھا بحاجة أنھم یحسون ال علیھم
 وإعطاء األوامر وفرض اإلكراه الوقت نفس فى وینبذ التعلیم طریق عن اإلقناع

 وإعطاء القوانین سن مجرد أن للشك مجاًال یدع ال بما ثبت وقد . التعلیمات
  ظاھریًا التغیر ھذا مثل ولكن وإتجاھاتھم الناس سلوك تغییر إلى یؤدى قد األوامر
 الضغط ولید تغییر ولكنھ التعلیمیة العملیة تصاحبھ لم تغییر ألنھ وسطحیًا
 التغییر ھذا مثل فاعلیة وعدم سطحیة وتتضح العقاب وإنزال توقیع من والخوف
. والخوف الضغط مصدر یزول عندما



:أسس ومبادئ اإلرشاد الزراعى 
 القائمین جمیع على ینبغى التى العامة اإلرشادیة والمبادئ األسس من عدد ھناك
 فى سواء بھا واإلھتداء مراعاتھا المستویات مختلف على اإلرشادى بالعمل
 والبرامج السیاسات وتنفیذ برسم یتعلق فیما أو اإلرشادیة العملیة ممارسة
. النجاح لھا یتحقق لكى الزراعیة اإلرشادیة واألنشطة
: یلى فیما والمبادئ األسس ھذه حصر ویمكن



-:العمل على كسب ثقة جمھور المسترشدین وتكوین عالقات طیبة معھم: أوًال
 طیبة عالقات وتكوین الزراع ثقة كسب الزراعى المرشد على تحتم العمل طبیعة
 التعالى عن والبعد المتبادلة والثقة واإلحترام الود من أساس على مبنیة معھم

  لمعلوماتھم التقدیر وإظھار قدراتھم فى والثقة بأھمیتھم الناس إشعار على والعمل
 الھامة الركائز من تعتبر األمور ھذه كل . وتقالیدھم عاداتھم وإحترام وآرائھم
 تقویة فى یفید وقد . المسترشدین وجمھور المرشدین بین وطیدة عالقات لتكوین
 بأكبر وإتصالھ الزراعى للمرشد الدائم التحرك الصلة ھذه وتحسین العالقات ھذه
  الزراع، من عدد



   
 الزراعیة بالمشكالت یتعلق فیما نظرھم وجھات على والتعرف معھم والتحدث   

 زواره ینتظر مكتبھ فى بالجلوس فقط یكتفى الذى فالمرشد لحلھا وإقتراحاتھم
 نجاحًا یصادف لن المرشد ھذا مثل فإن الغالب وفى لنصائحھ أثر یرى بأال جدیرًا
 المرشد بین الثقة تدعیم فى تفید التى األمور ومن . اإلرشادیة بمھامھ القیام فى

 ھو أخرى ناحیة من المسترشدین وجمھور ناحیة من الزراعى اإلرشاد والجھاز
 عدم وكذا المنطقة فى والملحة الھامة الزراعیة المشكالت حل فى اإلرشاد نجاح
 على اإلشراف ذلك مثال اإلرشادیة مھامھ طبیعة مع تتناقض للمرشد مھام إسناد
. لھا بالمخالفین والجزاءات العقاب وتوقیع الزراعیة القوانین وتنفیذ تطبیق



العمل اإلرشادى یقوم على فكرة نبذ الضغوط ومعارضة مبدأ فرض األفكار : ثانیًا
-:والبرامج على الناس

 أى ویعارض الضغوط عن البعد أساس على یقوم السلیم اإلرشادى العمل إن
 ال معینة إرشادیة برامج أو أفكار تنفیذ أو قبول على الناس إجبار شأنھا من فكره
 حد إلى یعتمد اإلرشادیة البرامج وإستمرار نجاح إن . إلیھا بحاجة الناس یحس
 واإلحساس البرامج أو األفكار ھذه مثل إلى بالحاجة الناس شعور مدى على كبیر

 البرامج ھذه تستند عندما یتأتى وھذا تحقیقھا وراء من علیھم ستعود التى بالفائدة
 فى بالدیمقراطیة تتسم سیاسة وإنتھاج الناس وإھتمامات ورغبات حاجات على
 وعملیة الزراعى اإلرشاد مفھوم بین الخلط وعدم اإلرشادیة المھام وإنجاز العمل
  . الزراعیة واللوائح القوانین تطبیق



:ینبغى البدء فى العمل مع الزراع من المستوى الذى یوجدون علیھ : ثالثًا 

 المستوى من أى القائمة الظروف واقع من بالعمل یبدأ السلیم اإلرشادى العمل    
  وحاجات مشاكل أساس على اإلرشادیة البرامج ووضع الناس علیة یوجد الذى
 المستویات مختلف على اإلرشادى بالعمل القائمین من یتطلب وھذا ، الناس
 بالزراع اإلتصال مداومة ضرورة المحلیة المستویات على منھم العاملین خاصة
 والعمل یرونھا كما الزراع وحاجات بمشاكل اإللمام بغرض وجماعات فرادى
 الكفیلة اإلرشادیة البرامج وتنفیذ ووضع تخطیط فى إشراكھم على بالتالى
المشكالت ھذة وحل بمجابھة



-:وضع األھداف اإلرشادیة المناسبة: رابعا 

 والحاجات بالمشاكل اإللمام التنمیة موضع المنطقة فى القائم الوضع دراسة بعد
 كأھداف بالتالى تصبح التى المالئمة اإلرشادیة األھداف توضع للزراع الحقیقیة
 ومحددة ودقیقة واضحة ھذة تكون ن ویجب . لتحقیقھا اإلرشادى البرنامج یسعى

 دفعة األھداف ھذه جمیع وتحقیق تنفیذ كثیرة أحیان فى المتعزر من یكون وقد .
 حلھا العسیر من یكن لم إن ویصعب ومتنوعة متعددة الزراع مشاكل ألن واحدة
:أھمھا من یكون ربما عدیدة ألسباب واحد وقت فى جمیعا



 من یصبح وقد المناسبة اإلمكانیات توافر وعد والمادیة الفنیة الموارد ضیق•
 ھذه من مناسب عدد على التركیز  واألوضاع الظروف ھذه ضوء فى المحتم

 قلیلة إرشادیة وبرامج بمشروعات البدء مراعاة مع تنفیذھا فى والشروع األھداف
 من ممكن  عدد أكبر على والفائدة بالنفع سیعود تنفیذھا أن ویعتقد نسبیا التكالیف
 إیجابیة نتائج والبرامج المشروعات لھذه یتوقع الوقت نفس وفى المنطقة زراع

.وسریعة ملموسة



-:تكییف العمل اإلرشادى بما یتفق وعادات وتقالید الزراع: خامسا 
 المجتمع أوضاع عن والمتطور المنبثق العمل ذلك ھو السلیم اإلرشادى العمل

 عقلیة مع ویتالئم ینسجم والذى والثقافیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة  الزراعیة
 ومحاولھ األعمى التقلید فى للشك مجاًال یدع ال بما ثبت وقد الزراع جمھور
 ظروف ظل وفى معینة وثقافات بالد فى نجحت إرشادیة وأسالیب نظم إدخال

 یعنى ال ھذه كان وإن أخرى بالد فى نجاحھا بالضرورة یعنى ال معینة وأوضاع
 ھذا فى المتقدمة البالد وخبرات نظم من اإلستفادة إمكان عدم الحال بطبیعة
 مع وأوضاعنا نظمنا من ویتالئم یتناسب ما إقتباس ھو المقصود وإنما المجال
 والعادات والقیم الزراع وعقلیة یتفق بما والخبرات النظم ھذه موائمة ضرورة

 یؤخذ وأن ینبغى أنھ على . المصرى الریفى المجتمع فى السائدة والمعتقدات
  العلمى البحثى اإلسلوب على اإلعتماد اإلرشادیة العملیة تطویر فى اإلعتبار بعین

. المیدانى



مبدأ إشتراك جمھور المسترشدین فى تخطیط وتنفیذ األنشطة والبرامج : سادسًا 
- :اإلرشادیة

 على الزراع بجمھور اإلستعانة مبدأ العامة اإلرشادیة والمبادئ األسس من
 بمختلف اإلرشادیة والبرامج األنشطة وتنفیذ رسم عملیات فى المحلیة المستویات
 ھؤالء وتجارب خبرات من اإلستفادة منھا كثیرة مزایا ذلك فى ویكمن أنواعھا
 الخبرات ھذه من للكثیر یخفى وال المحلیة واألوضاع بالمشاكل  وإلمامھم الناس

 الحقیقة وھذه سلیمة أسس على اإلرشادیة البرامج وضع فى فوائد من والتجارب
 وخبرات  معارف ة وفائد أھمیة من الوقت نفس فى تقلل وال أبدًا تتعرض ال

 مع الزراع وتجارب خبرات تفاعل فإن العكس على بل والمرشدین األخصائیین
  یتعلق فیما النتائج أفضل إلى یؤدى واألخصائیین المرشدین ومعارف خبرات
  . المختلفة اإلرشادیة واألنشطة البرامج وتنفیذ برسم



 األنشطة وتنفیذ تخطیط عملیتى فى الزراع إشراك یتیحھ ما على فضًال ھذا    
 مشاكلھم إدراك على قادرین صالحین مواطنین خلق من اإلرشادیة والبرامج
 اإلرشاد یسعى كبیر ھدف ذاتھ حد فى وھذا السلیمة الحلول ووضع وتحدیدھا
  وتنفیذ تخطیط فى الزراع إشراك یفید وإنما فقط ھذا لیس . تحقیقھ إلى الزراعى
 أكید ضمان ھذا وفى إلیاھا وتنفیذھم بھا إلتزامھم ضمان فى اإلرشادیة البرامج
  . البرامج ھذه وتقدم لنجاح



-:مبدأ اإلستعانة بالقادة المحلیین: سابعًا

 فى المسترشدین جمھور إشراك لمبدأ أوردناھا التى المتعددة المزایا من بالرغم
 فى أحیانًا التنفیذ صعب یكون قد أنھ إال اإلرشادیة األنشطة وتنفیذ تخطیط عملیتى
 من كبیرة أعداد یتواجد قد أنھ ھو األول اإلعتبار : إلعتبارین العملى الواقع
 یتعذر أو یصعب )المصریة الریفیة المجتمعات من كثیر فى الحال وھو( الزراع
 أعداد بتواجد یتعلق فھو الثانى اإلعتبار أما . معظمھم مناقشة أو بھم اإلتصال

  وتنفیذ تخطیط عملیتى فى اإلیجابیة المشاركة فعًال تستطیع الزرع من نسبیًا قلیلة
  المجتمعات من كثیر فى كبیر لحد صحیح وھذا( اإلرشادیة واألنشطة البرامج
. )النامیة الریفیة



    
 سواء المحلیین القادة یلعبھ أن یمكن الذى للدور الحیویة األھمیة تبرز ھنا ومن    

 القادة فھؤالء . المحلى الریفى بالمجتمع النھوض أو اإلرشادى للعمل بالنسبة
 نفس فى ویعملون مادى مقابل بال التطوع طریق عن بخدماتھم یقومون المحلیین
 نقل عملیة تتوقف وعلیھم والزراع الزراعى المرشد بین وصل كھمزة الوقت

 لبقیة المستحدثة الزراعیة واألسالیب واألفكار البسیطة والمعارف التوصیات
 فى لإلسھام مختلفة لجان شكل فى تنظیمھم یمكن فإنھ كذا . المنطقة فى الزراع
 المرشد على یجب فإنھ لذا . وتقییمھا اإلرشادیة البرامج وتنفیذ تخطیط عملیات
 ألداء الالزم التدریب وتدریبھم القادة ھؤالء إكتشاف على یعمل أن الزراعى

. وتعضیدھم ثقتھم كسب على سیعمل الوقت نفس وفى ومھامھم مسئولیاتھم



- :مبدأ ال مركزیة اإلدارة والتحرر من قیود الروتین الحكومى : ثامنًا
 السلطة وتفویض اإلدارة مركزیة ال بمبدأ األخذ تتطلب اإلرشادى العمل طبیعة

 وما التنفیذ سرعة تعطیل شأنھا من القرارات إتخاذ عملیتى فى المركزیة أن إذا
 یرتبط التى اإلرشادیة واألنشطة البرامج من كثیر فشل من ذلك على یترتب
 إحدى ھى اإلدارة مركزیة ال أن إلى باإلضافة ھذا . معین زمنى بتوقیت تنفیذھا
 فى الناس من ممكن عدد أكبر إشراك إلى تسعى التى السلیمة الدیمقراطیة بذور
 ، األفراد من قلیل وعدد واحد فرد  ید فى تركیزھا من بدًال القرارات إتخاذ عملیة
 إتخاذ عملیة فى الزراع من ممكن عدد أكبر یشترك عندما أنھ فیھ شك ال ومما

 من الكبیرة القاعدة آراء عن تعبیرًا أصدق معبرة القرارات ھذه تأتى القرارات
.الزراع



 السرعة كثیرة أحیان فى تستدعى التى اإلرشادى للعمل الممیزة للطبیعة ونظرًا    
 فإنھ لذا ، األعمال إنجاز فى التصرف حریة من قدرًا وتتطلب القرارات إتخاذ فى

 خضوع أن الحكومىإذا الروتیم قیود من اإلرشاد تحریر الضرورى من یصبح
 وعدم أنشطتھ إنجاز فى التأخر شأنھ من الحكومى للروتین اإلرشادى العمل
 الزراع ناحیة من الثقة فقدان ھو لذلك الحتمیة والنتیجة الزراع بھ یوعد ما تحقیق
 تحقیق فى اإلرشادیة البرامج وفشل بھ والعاملین اإلرشادى للجھاز بالنسبة
. أھدافھا



اإلتصال الوثیق والتعاون التام بین أجھزة البحث العلمى الزراعى وجھاز : تاسعًا
-:اإلرشاد الزراعى 

 التى الصلبة والقاعدة المتین األساس تعد العلمى البحث ولیدة الزراعیة البحوث
 ھو الزراعى اإلرشاد وجھاز . عصریة دول أى فى الزراعیة النھضة على تقوم

 من إلى البحثیة مصادرھا من البحوث نتائج وتوصیل نقل عن المسئول التنظیم
 على یدل فإنما شیئ على دل إن وھذا .الزراع وھم إال تطبیقھا إلى حاجة فى ھم

 یتطلب وھذا . الزراعیة بالبحوث الزراعى اإلرشاد تربط التى الوثیقة الصلة
 البحث رجال بین ومستمرًا تامًا وتعاونًا وثیقًا إتصال ھناك یكون أن بالتالى

 أن یمكنھ ال ومتجددة مستمرة تطبیقیة بحوث بدون الزراعى فاإلرشاد . واإلرشاد
 فعال إرشادى جھاز وجود بدون الزراعیة البحوث فإن وبالمثل . أھدافھ یحقق
. منھا نفع ال عقیمة تصبح للزراع نتائجھا بتوصیل یقوم



  كلما ویتطور وینھض ینمو الزراعى اإلرشاد بأن القول یمكن فإنھ ھذا وعلى    
  البحوث أجھزة وتالحم ترابط زاد وكلما الزراعى العلمى البحث حركة نشطت

 ویمكن ھذا . مستویاتھ مختلف على الزراعى اإلرشاد أجھزة مع الزراعیة
 الزراعى اإلرشاد وجھاز الزراعیة البحوث أجھزة بین التبادلیة العالقة توضیح
: التالى التوضیحى بالشكل المسترشدین وجمھور

جمھور  

المسترشدین

جھاز اإلرشاد  
الزراعى بمستویاتھ 

المختلفة

أجھزة  
البحث العلمى 

الزراعى

مشاكل

تبیسط  النتائج
نتائج البحوث

فنیة زراعیة



ضرورة التنسیق والتعاون بین جھاز اإلرشاد الزراعى والمؤسسات  : عاشرًا
-:والھیئات الزراعیة وغیر الزراعیة األخرى 

 النھوض على وتعمل تسعى التى التنظیمات أحد إال ھو ما الزراعى اإلرشاد
 إلى جنبًا یعمل اإلرشادى والجھاز . عام بوجة الریفیة بالحیاه واإلرتقاء بالزراعة

 عملھا یتصل زراعیة وغیر زراعیة وھیئات ومؤسسات منظمات مع جنب
 المفید ومن . الریفیین بالسكان والنھوض بالزراعة مباشرة بطریقة ونشاطھا
  التنظیمات ھذه فى بالعمل القائمین بین وثیق تعاون وجود كذلك والحال

 للموادرد وصیانھ للجھود توحیدًا وبرامجھا أنشطتھا بین والتنسیق والمؤسسات
 األنشطة تكرار وتفادى الخلط وعدم والمھمات واألموال الرجال من الشحیحة
 : الریف فى تعمل التى والتنظیمات  والھیئات المؤسسات أمثلة ومن . المتشابھھ

 والثقافیة التعلیمیة والمؤسسات ، الزراعیة التعاونیات ، الزراعى اإلئتمان بنك
. إلخ.... والدینیة



-:ضرورة توفیر جمیع مستلزمات القیام باألنشطة اإلرشادیة : حادى عشر
  والمھام باألعمال القیام مستلزمات توفیر ضرورة یتطلب الناجح اإلرشادى العمل

 من الكافى العدد توفیر ضرورة المستلزمات ھذه ومن . فعالة بطریقة اإلرشادیة
 للقیام والمدربین المؤھلین اإلرشادیین المواد وأخصائى ، الزراعیین المرشدیین
    . وجدارة ودرایة كفایة عن اإلرشادیة األنشطة بمختلف



     

 إلحاقھم قبل سواء لھم المناسبھ التدریب برامج تنظیم ینبغى وإنما فقط ھذا لیس    
 البرامج ھذه تعقد أن على العمل لھذا مزاولتھم أثناء أو اإلرشادى بالعمل مباشرة
 الجدیدة والمھارات بالمعارف تزویدھم بقصد وذلك ومنتظمة دوریة بصفة

  ظروف تحسین مراعاة مع اإلرشادى العمل تعترض التى المشاكل ومناقشة
 القیام مستلزمات وتتضمن ، باإلرشاد للعاملین الحوافز نظام ووضع العمل

  وتوفیر ، المناسبة اإلنتقال وسائل توفیر على العمل كذلك اإلرشادیة باألعمال
 الرسائل ونقل الوصول بدونھا تتعذر التى اإلرشادیة والوسائل والمعدات األدوات
. الزراع جمھور إلى اإلرشادیة



- :التقییم والمتابعة المستمرة : ثانى عشر

 التقدم ألوجة المستمرة والمتابعة المنتظم الدورى التقییم أن المعروف من
 ، والضعف القوة نقاط على التعرف محاولة فى تحقیقھا تم التى واإلنجازات

 األساس الوقت نفس فى ویوفر اإلرشادى العمل فاعلیة زیادة فى كثیرًا یساھم
  الطرق أنسب إختیار فى ویفید اإلرشادیة واألھداف الخطط لتعدیل السلیم

 . السائدة المحلیة واألوضاع الظروف لمقتضیات طبقًا اإلرشادیة والمعینات
 الكافیة بالمرونھ دائمًا اإلرشادى البرنامج یتسم أن ینبغى فإنھ عامة وبصفة
. المتغیرة والحاجات الطارئة الظروف مقابلة من بالعمل القائمین تمكن بطریقة



:أھداف العمل اإلرشادى 
 مجرد فقط لیست الدیمقراطیة المجتمعات فى الریف وتنمیة تطویر عملیة إن

 معینة ووسائل وطرق وتكنولوجیا ومیزانیات وأھداف وإحصائیات خطط
 إستعمال عملیة ولكنھا ، العملیات ھذه مثل تدیر ومنظمات وھیئات وأخصائیین

 الناس وأفعال وعقلیات تفكیر طرق لتغییر تعلیمیة كوسیلة بكفاءة اإلجھزة ھذه
 اإلجتماعیة أحوالھم لتحسین بأنفسھم أنفسھم مساعدة لھم تتیح بطریقة

. واإلقتصادیة
 لیصبحوا ویساعدھم الناس مع یعمل الزراعى اإلرشاد فإن األساس ھذا وعلى
. الغیر على یعتمدوا أن من بدًال أنفسھم على اإلعتماد على قادرین



 یمكنھم حتى وتطویرھم الناس تنمیة ھو اإلرشادى للعمل النھائى الھدف كان ولما     
 األھداف بالتالى تكون یمارسونھا التى األعمال تلك فإن ، لصالحھم بأفعال القیام

 فى حصرھا یمكن األھداف ھذه بأن القول یمكن لذا الزراعى لإلرشاد التنفیذیة
 حیاة وتحقیق ، إقتصادى زراعى ونجاح ، تكنولوجى  زراعى نجاح : ثالثة

 تحقیق ھو اإلرشادى للعمل النھائى الھدف فإن عامة وبصفة . أفضل معیشیة
.الریفیة لألسر أفضل معیشیة مستویات



 إختالف على المجتمعات بین اإلختالف وتنحصر آلخر مجتمع من الیختلف    
 بالمستویات النامیة بالمجتمعات الناس وإكتفاء إقتناع مدى فى أساسا أنواعھا
 المتقدمة بالمجتمعات الناس علیھا یتواجد التى المستویات فى كثیر تدنوا المعیشیة
 الھدف ھذا إلى للوصول المتبعة الوسائل فى اإلختالف إلى التباین ھذا ویرجع
 والعادات القیم لنوع وفقا یتم األھداف إختیار ولكن اإلجتماعیة األنظمة لتباین

. المجتمع تطور ودرجة السائدة والتقالید والعرف



   :تعریف األھداف  
 إلیھا توجة التى الغایات عن تعبیر بأنھا "ھیرن" و "كلسى" من كل یعرفھا
 لھا لیس التى المستقبلیة الحاالت أو ، إلیھا والوصول تحقیقھا بقصد جھودنا
 الغایات نحو إراداتھ وتوجیھ جھوده الفرد ببذل بلوغھا ویراد حالیا وجود

 الحالة ھى أو معینة حركة إتجاة أنھا على األھداف لیجانز ویرى . المنشودة
 ترغب ال الناس أن  مراعاة مع التعلیمیة العملیة خالل من إلیھا الوصول المراد
 فإن لذا نفسھا المسافة لقطع أو نفسھا بالسرعة أو نفسة اإلتجاه فى السیر فى

 لرجال ینبغى لذلك الناس لمختلف بالنسبة أھمیتھا فى تختلف الحركة إتجاھات
 تحدید فى ویساعدوھم معینة مسافة للسیر للناس الفرص یھیئوا أن ااإلرشاد

. فیھا المضى یرغبون التى اإلتجاھھات



 لتؤدى وذلك ونھایات وأغراض وأھداف غایات المصطلحات تستعمل وأحیانا   
 والذى المرامى مصطلح عن یختلف وھذا ، النھائى الھدف وھو نفسھ المعنى
 الھدف تحقیق طریقھ عن یتم فترى أو مرحلى ھدف أنھ أى مرحلیًا ھدفًا یعنى

 لرفع )مثًال سنوات٥( المدى طویل إرشادى برنامجًا وضع عند فمثًال النھائى
 ھدفًا أو مرمى تعد سنویًا تتحقق التى السنویة الزیادة فإن معین محصول إنتاجیة
. مرحلیًا

: یلى فیما األھداف تعریف متضمنة النقاط بعض الغفار عبد یذكر الصدد ھذا فى



 تسبب وھى الحاجات أو والرغبات واآلمال الغایات من مجموعة ھى األھداف١.
. لإلنسان التوتر من نوعًا

 أو التوتر إلزالة إشباعھا ویلزم والغایات الرغبات مجموعة ھى األھداف٢.
. األقل على منھ التخفیف

 المادیة باإلمكانیات وقالبًا قلبًا خلفھا الوقوف إلى یحتاج األھداف تحقیق إن٣.
 تحقق لن فاألھداف ، المناسبة وبالكفاءة الكافى بالقدر والتكنولوجیة والبشریة

. بنفسھا نفسھا
. محددة زمنیة بفترة دائمًا یرتبط األھداف تحقیق إن٤.



  وعامة غامضة بكلمات مصاغة ولیست الیقظة أحالم قبیل من لیست األھداف إن .٥
.

  . المتاحة واإلمكانات الظروف ظل فى للتحقیق قابلة تكون أن بد ال األھداف .٦
 التوتر إزالة أو وتخفیف الرغبات إشباع إلى النھایة فى یؤدى األھداف تحقیق إن .٧

. إلشباعھا األھداف وضعت التى بالحاجة المرتبط
 وآمالھم الواقعیة الزراع لحاجات منطقیة ترجمة إال ھى ما اإلرشادیة األھداف إن .٨

. إرشادى برنامج صورة فى وضعھا خالل من الواقع إلى ترجمتھا یمكن والتى



:مستویات األھداف  
:یمكن تقسیم تلك األھداف إلى ثالث مستویات رئیسیة على النحو التالى 

:أھداف أساسیة شاملة  -١
 كریمة حیاه تحقیق مثل المجتمع فى رئیسیة تعد والتى النھائیة األھداف تلك وھى

 الدول كل تسعى التى األھداف وھذه . إلخ.... الدخول وزیادة المواطنین وتكوین
 فى أساسیة قواعد تعد أنھا كما دساتیرھا علیھا تنص نھائیة كأھداف تحقیقھا إلى

 تعلیم ھو الزراعى لإلرشاد النھائى فالھدف . بدیھیة أمور أنھا على نتقبلھا حیاتنا
 مفیدة معارف إكتساب على ومساعدتھم بدقة مشاكلھم تحدید كیفیة الناس

 على ذلك فى معتمدین المعارف تلك لتطبیق العملیة الخطوات إلتخاذ وتشجیعھم
 للجھاز بالنسبة المدى طویلة تعد األھداف وھذه الخاصة لظروفھم ووفقًا أنفسھم

.الزراعى اإلرشادى



:أھداف عامة  -٢
 اإلرشاد لجھاز بالنسبة المدى متوسطة أھداف وھى السابقة من تحدیدًا أكثر وھى

 تخص التى واألخالقیة واإلقتصادیة اإلجتماعیة بالنواحى معنیة وھى الزراعى
- :األھداف ھذه من بعضًا نتناول یلى فیما الریفیین السكان

. الریفیــــــــــــــــــــــــــــــــة األسرة معیشة بمستوى اإلرتفاع -أ
. الدخل مصادر تنویع على والعمل الریفیة األسر دخل زیادة - ب
. والحیوانــــــــى النباتى بشقیھا للزراع اإلنتاجیة الكفاءة رفع - ج
 وخصوصًا النواحى مختلف فى مواھبھم إلكتشاف الریف ألھل الفرص إتاحة -د

 القیادة تنمیة على تساعد التى بالمعارف تزویدھم على والعمل القیادة جانب
. بینھم والتعاون



 العامـــــــــــــــــــة والمراقبة الخدمات وتطویر الریفیة المحلیة المجتمعات تنمیة -ھـ
. بھا

 فى ومستقلین بمھنتھم فخورین ریفیین وسكان زراع وتكوین ریفیة مجتمعات بناء - و
 واإلخالص بالوالء ویدینون أنفسھم على معتمدین نظرتھم فى إیجابیین تفكیرھم
. والقومى المحلى لمجتمعھم

  وتدریبھم والمھارات المعارف من بالمفید وتزویدھم وتثقیفھم الزراع آفاق توسیع -ز
 والخاصة العامة حیاتھم على وإنعكاسھا أحداث من حولھم من یدور بما وتعریفھم
. العام بالمجتمع األسرة وعالقة المحلى بالمجتمع الفرد وعالقة



:أھداف تنفیذیة أو قریبة  -٣
 یمكن والتى السابقین المستویین أھداف من أكبر بدرجة محدودة أھداف وھى

 العلمیة األھداف وھذه . الزراعى لإلرشاد العامة األھداف إلى الوصول بتحقیقھا
 تحسین مثل اإلرشاد رجال نظر وجھة من األول ، جانبین من إلیھا النظر یمكن
 زراعیة طرق یتقبلون بحیث الفالحین فى التأثیر أو الزراعة وأسالیب طرق
 وجھة من الثانى والجانب ، إلخ.... والفاكھة الخضر زراعة فى كالتوسع جدیدة
 إنتاجیة زیادة فى رغبة أو أوالده لتعلیم دخلھ زیادة فى رغبتھ مثل الفالح نظر

 زراعیة آلة إستعمال وكیفیة األفات بعض مقاومة كیفیة معرفة أو معین محصول
  ، إلخ... معینة



  ما وبین إلیھ بحاجتھ الفالح یشعر ما بین التام التوفیق أھمیة اإلرشاد رجال ویؤكد    
 لإلرشاد العلمیة األھداف لتحدید السلیم الوضع أن أیضًا ویرون لھ ضروریًا یراه

 والخبرة التجربة ألن األمرین ھذین بین والتوفیق الموازنھ یقتضى الزراعى
 اإلرشاد رجال یعتقده ما أن إذ األخر على أحدھما طغیان خطورة أثبتت الطویلة
 یكون ال قد الفالح یرغبھ وما ، إلیھ بحاجتھ الفالح یشعر ال قد للفالح ضروریًا

 ھو ما بین كالفرق ھو الرغبةوالحاجة بین والفرق یحتاجھ الذى الشئ الحقیقة فى
 الذى الذكى الرجل ھوذلك الناجح الزراعى والمرشد یكون أن ینبغى وما كائن
 میولھم إرضاء فى جھده یبذل والذى وإتجاھاتھم الریف أھل رغبات یعرف
 الناس یریدھا التى الرغبات ألن ، لصالحھم ضروریًا یراه ما وبین بینھا فیربط
 القائمون یبدأھا تعلیمیة بعملیات وتوسیعھا تغییرھا الممكن ومن أھدافھم ھى

. اإلرشادى بالعمل



 : التنفیذیة أو القریبة األھداف أمثلة ومن

 مثل الصفات جیدة أبقار بساللة تھجینھا طریق عن المحلیة األبقار ساللة تحسین -أ
. الفریزیان

. األرز أو القمح محصول إنتاجیة زیادة - ب
 ، السلیمة المزرعیة اإلدارة طرق بتطبیق وذلك للمزرعة اإلنتاجیة الكفاءة رفع - ج

. المختلفـــــــــــة الزراعیة المنتجات تسویق طرق وتحسین
. الریف سكان بین والقیادیة التعاونیة الروح وتطویر تنمیة -د


