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 العالقة بين اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 

The Relationship between Agricultural Extension and Rural 

Development  

 

 

 مفهوم اإلرشاد الزراعي

اإلرشاد الزراعي هو: عملية تعليمية غير رسمية مستمرة، تستهدف مساعدة الزراع على إكساا  

الاة، تمناااهي ماس تيساايس مسااتو اا المعاارف ااتتااهاااا االمهااراا،  لالسااتدادة ماهاا يقر فااة ةع 

 معيشتهي ايالتالي رةع مستوى الماتمع الر دي.

 

ا لاااا الااإعى إلااى المساااااة ياايس اإلرشاااد الزراعااي جاافااو التناولو ياااج. اهااي ةااي  لاا   اااااإهي 

تاا  االدادماا الصوا  اظراً ألن افو التناولو يا  شمو مهام إضاةية ماها تاوةير مساتلزماا اإلا

الزراعية. امس ااحية أخرى، ةإن اإلرشاد  هدف إلى تعلايي الازراع المهااراا اإلدار اة امهااراا 

صاع ااتدا  الفرار ألن التناولو يا الاد دة تتقلب المز د مس هذه المهاراا، اياإلضاةة إلى  ل  

 ااة االتاظيميااة لنااي ةااإن اإلرشاااد الزراعااي  ساااعد الساانان الاار دييس علااى تقااو ر مهاااراتهي الفياد

 ستقيعوا تنو س اتاظيي الاماعاا االامعياا التعاااية اغيرها مس الامعيااا االماظمااا التاي 

تفاادم الداادماا االاادعي للماازارعيس، عااالاة علااى المشاااركة يشاانو أةعااو ةااي تاميااة ماتمعاااتهي 

 الميلية.

 

 

 أهداف اإلرشاد الزراعي

 

تسااعى إلااى تيفياام التاميااة الر ديااة. النااس  تميااز  عتإاار اإلرشاااد الزراعااي أحااد المتسساااا التااي 

اإلرشاد ييس مدتلف هذه المتسساا ياسلويه التعليمي، إ  أن هدةه األساسي تعليي السنان الار دييس 

كيدية التعرف على المشنالا التي توا ههي ااضع أالو اا لها، ا عمو على تزا دهي يالمعارف 

لمشانالا. ايصادة عاماة ةإااه  مناس تفسايي أهاداف االمهاراا التي تمنااهي ماس العماو علاى حاو ا

 اإلرشاد الزراعي إلى:

 

 منااس تيفيفهااا علااى الماادى الفر ااب مااس خااال  توعيااة الاازراع ات فاايدهي أهددداف لعميميددة   .1

 اتزا دهي يالمعارف االمهاراا التي تفايو احتيا اتهي ااهتماماتهي.

اتياة للتغير الذي  ياد    منس تيفيفها على مدى زماي متوسط اسإياً  أهداف اقتصادية   .2

اتياة لتيفيم األهداف التعليمية مما  تدي إلى ز ادة دخو المزارع عس طر م اتساتددام 

السليي للموارد القإيعية االإشر ة االمالية األمر الذي  اعنس على ز ادة اإلاتا  مع تفليو 

 التناليف .

اتياة للتغياراا التاي تياد  اتيااة   منس تيفيفها على مدى أيعد اسإياً أهداف اجتماعية   .3

لتيفيم األهاداف التعليمياة ااتصتصااد ة. اهاي تساتهدف تامياة الفيااداا الر دياة الميلياة، 
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اتشاايع المإااادرة الدرد اة االعمااو التعااااي الاماااعي، اتامياة الماتمااع الر داي الميلااي، 

 اتيسيس مستوى اليياة األسر ة.

 

 

 الزراعي إلى لحقيقهاأنواع التغيرات التي يسعى اإلرشاد 

 

 ستهدف اإلرشاد الزراعي إحدا  تغيراا سالوكية مرغوياة صاد تاخاذ شانالً أا أك ار ماس األشانا  

 التالية :

اهو التغير الذي  يد  ةي الإايان المعرةي للدارد ايتادام ماس اكتساا  لغير في المعارف   .1

أن اكتساا  المازارع  معلومة أا ةنرة ااحدة، احتى التغير النلي ةي الإاياان المعرةاي. إ 

 لمعلوماا امعارف  د دة تتعلم يدنرة معياة هو أا  مراحو التغير السلوكي المعرةي.

 

اهو التغير الذي  يد  ةيما  فوم يه المازارع ماس أعماا  امهااراا. لغير في المهارات   .2

لتي ا تعلم هذا التغير ينيدية أدام المزارع شيئاً ما ةي  سر اسهولة اكذل  يعدد األشيام ا

  تفاها امدى تعفيدها اصعويتها. اصد تنون هذه المهاراا ةي شنو:

 

م و الفدرة على التدنير الصاابب االفادرة علاى حاو المشانالا  مهارات فكرية أو عقمية  . أ

 التي صد  وا هها المزارع.

م و صدرة المزارع على تقعايي شاارة كاان  عااز عاس  مهارات يدوية أو أدائية حركية   .  

 أا صدرته على استددام آتا لي  نس  ستددمها مس صإو. تقعيمها مس صإو

 

اهو التغير الذي  يد  ةاي مياو المازارع الو ادااي أا معتفداتاه إ  لغير في االلجاهات    .3

أاه ياإلضااةة إلاى المعاارف االمهااراا ةاإن لادى الازراع مياو  أا اتااهااا ج معاادة   

 ف أا أشيام معياة .سلإية ج أا ج موالية   ا ااييةج ايو أةنار أا مواص

 

اهاذه األاااواع المدتلدااة مااس التغياراا الساالوكية أا التعليميااة االتااي  ساعى اإلرشاااد الزراعااي إلااى 

تيفيفها ياإلضاةة إلى أاهاا غا ااا ةاي حاد  اتهاا ةإاهاا أ عااً اساابو لتيفيام األهاداف اتصتصااد ة 

 ارع اأسرته اماتمعه.اات تماعية السايم اإلشارة إليها االتي  ترتب عليها تامية المز

 

 

 

 أغراض ومسؤوليات اإلرشاد الزراعي 

 

تدتلف مسئولية الددماا اإلرشاد ة ياختالف أهداةها، إت أن  ميعها تعناس اليا ااا األالياة للمازارعيس 

المسااتهدةيس لاعااو الإااراما اإلرشاااد ة أك اار ا ااييااة ةااي تيفياام أهااداف التاميااة اخدمااة أغاارا  الماتمااع 

 مااتا الددمة اإلرشاد ة ما  لي: الميلي، امس أهي
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 زيادة اإلنتاج الزراعي  .1

إن تامية اإلاتا  غا ة امقلب مس مقالب اإلرشاد الزراعي كماا هاي هادف التامياة الزراعياة، ةز اادة 

الندااامة اإلاتا يااة ةااي الزراعااة مااس خااال  اتسااتددام األم ااو للمااوارد اتو يااه الدااابى مااس العااصاار 

لااى الفقاعاااا غياار الزراعيااة األخاارى كفقاااع الصااااعة االداادماا ماا ال اإلاتا يااة اخاصااة العمااو إ

اتعظيي األرياح اتداي التناليف، اتيسيس اوعية الماتااا الزراعية، ااموهاا لمفايلاة القلاب الميلاي 

ااألسواق التصد ر ة العالمية اتفليو الداصد اتيااة اليشاراا ااألمارا  االتلاف، تعتإار هادف التامياة 

 تيفم يالتناماو االمسااعدة ماع اإلرشااد الزراعاي اهاو مقلاب أساساي لتيفيام األماس الزراعية الذي 

الغذابي اتلإية القلإاا المتزا دة على الموارد الغذابية مس األعاداد المتزا ادة للسانان اتيفيام التاوازن 

 االتنامو اتصتصادي ةي الماتمع، هذا ياااب رةع رةاهية سنان الر ف االمزارعيس.

 

 ولوزيع المنتجات   إدارة لسويق .2

إن الاهو ةي علوم التسو م الزراعي االدقة الزراعية التصد ر ة الم لى تععف ماس يياع الماتاااا 

الزراعية امس تيفيم األرياح االمناسب، يو ريما  ترتب يعى الدساابر علاى الماتاايس الازراعييس، 

ا معياااة تمتصااها األسااواق ةإاتااا  المياصاايو يمواصااداتها المقلويااة ا اا الاااودة العاليااة، اينميااا

الميليااة االدار يااة  امااط زراعاايق ةااي الوصااا المااسااب لهااا، ستعاااعف مااس كمياااا الإيااع اياسااعار 

ماز ااة. اتااااةس األسااواق الدار يااة األخاارى. اهااذا ت  يااد  إت إ ا كااان الماازارعيس ماادركيس لااه، 

ب لألسااواق الداخليااة الااد هي علااي أا معرةااة يالمواصااداا التصااد ر ة المااسااإة اةااي الوصااا المااساا

االدار ية. اهاا  اتي دار اإلرشاد الزراعي يإعقام اتحتيا اا التعليمياة المتعلفاة يتساو م اتوز اع 

ااستغال  الماتااا الزراعية الن يرة االمتإا اة. اتدتلف ياختالف اوع السلعة، اظراف الدرد، امس 

ر ة اماتظمة عس القلب الميلي االدار ي اتحتيا اا التعليمية، توةير المعلوماا الناةية ايصدة دا

اليالي االمتوصع على السلع التي  منس إاتا ها ةي الماقفة، االمواسي التي  ز د ةيهاا القلاب علاى تلا  

السلع. اإكساا  التادر ب االدإارة التاي تعامس ز اادة اإلاتاا  االااودة المرتدعاة، اتاوةير المعلومااا 

االااودة العالياة ، اإكساا  الدإاراا ةاي ماااتا اليصااد  حو  األصااف  اا اإلاتا ياة المرتدعاة ،

االامع المااساإتيس، اتاوةير المعلومااا االإيااااا عاس األساعار خاال  الموساي، االمسااعدة االتاهياز 

التعاااااي للتسااو م الزراعااي، لتيفياام الندااامة اإلاتا يااة مااس خااال  تدداايى أا تااداي التناااليف ارةااع 

لز ادة ةي اإلاتا ية الزراعية ماس خاال  مسااعدة السانان الار دييس ةاي األرياح االعابداا، الموا هة ا

 تدهي الاظام التسو في.

 

 االستعمال األمثل لمموارد لتنمية المصادر الطبيعية   .3

كمااا أن دار العابلااة الر ديااة ةااي عمليااة التاميااة الر ديااة االفوميااة ةااي الماتمااع مااس خااال  التقااور ةااي 

يد  ة ااتصتصاد المازلي اغيرها ماس الماااتا الربيساية التاي  ساعى استغال  الموارد، ااألساليب ال

اإلرشاد الزراعي إلى إكسايها للعابلة الر دية. إن عملية صايااة الماوارد االمياةظاة عليهاا ااساتغاللها 

اتستغال  األم و  ز د مس طو  الدترة اإلاتا ية لهاا اماس األريااح علاى المادى القو او ةييفام الرةااه 

الياليااة االفادماة امااس أم لتهاا صاايااة التريااة االماوارد المابيااة، اأااواع الاإاتاااا االييواااااا  لأل ياا 

المهددة ياتافرا ، االيداظ على  ما  القإيعة، اهذا  نون ماس خاال  اعاي الماواطس االمازارعيس 

تهي لهاا، ياهمية الإيئة االقإيعة از ادة الوعي عادهي ماس خاال  تعار دهي يفيماة صايااة الماوارد احاا 

 امساعدتهي ةي استغال  مواردهي يالصورة الصييية اإعقام الدعي االتشايع لهي مس صإو الينومة. 
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 لنمية القيادة الريفية  .4

 هتي اإلرشاد الزراعي ةي اكتشاف اتقاو ر الفيااداا الر دياة لتاظايي العماو الامااعي اتفاد ي الماوارد 

از اادة ال فاة ياادساهي اكساب افاة ا خار س اهاي  الالزماة لهاي االدارل التاي ماس تمنااهي أدام دارهاي

الصوا الذي  عإر عس الاماعة، اهي األداة التي تفوم الاماعة مس خاللهاا ياتداا  الفاراراا اتادياذها 

لمساااعدة أهااو الر ااف ةااي تيد ااد احتيا اااتهي االمشاانالا االمعوصاااا التااي تفااف أمااام تفاادمهي اإدخااا  

التاميااة الر ديااة، ةالفيااادة تسااتقيع التااااير علااى ك ياار مااس الساانان ةااي مشاااركة المرشااد س ةااي عمليااة 

 المواصف االظراف التامو ة اإلاتا ية المفاعة التي  عمو الإرااما العملي للوصو  إليها.

 لنمية ولحسين المجتمع المحمي   .5

ا نااون مااس خااال  تاميااة اتيساايس مصااادرها الميليااة، اهاااا  اااتي دار اإلرشاااد ةااي تقااو ر المااوارد 

، القإيعية، االإشر ة االمتسسية. امس خال  تفد ي الاصا  االمشاورة االتعلايي لتامياة الفادراا الميلية

عاد المزارعيس لتداير طاصاتهي الناماة ةي المعرةة االفايلية على إدراك مشاكلهي الر دية االعمو علاى 

 حلها ياةعو اليلو  الممناة.

اتمعاااا الر ديااة مااس خااال  تقااو ر الساانان إن الهاادف األساسااي مااس اإلرشاااد الزراعااي هااو تاميااة الم

أادسهي امساعدتهي لتيسايس معلومااتهي ، امفادراتهي ، امهااراتهي ، ااتااهااتهي ااتساتغال  المااساب 

 االنفم للموارد اإلاتا ية المتاحة لد هي .

 

 إدارة المزرعة والمنزل الريفي  .6

امتعاددة   فاوم الدارد يتعظايي مادعتاه ماس إن رغإاا اإلاسان ت اهابية امتعاددة ، تفاياو ماوارد مياددة 

خال  اتختيار يايس هاذه الماوارد المدتلداة، ا ااتي دار اإلدارة ياتداا  الفاراراا التاي تيفام األهاداف 

الماشودة اياصصى كدامة ممناة لتيفيم أعلى ري  ممنس ماس خاال  توظياف مدتلاف العلاوم الزراعياة 

لمدخالا االمدر اا ةي العملياة اإلاتا ياة، التوضاي  االتقإيفية يما  يفم أحسس عالصة ممناة ييس ا

 ل  ةفد  صو علمام تريية الاإاا إلى إ ااد أصااف زراعياة  د ادة  اا إاتا ياة عالياة، اصاد  توصاو 

المدتصون يوصا ة الاإاا إلى اسابو  د دة لمناةية األمرا  االيشراا، اصد  توصو علمام اإلاتا  

عالية  ليي ، حليبق. إن كو هذه األاواع ااألصااف الاد دة تيتا   الييوااي إلى أصااف  اا إاتا ية

إلى الدراسة االإيث اتيليو الدابدة المر وة ماهاا ايياان مفادار الاري  الاذي سايتيفم ماس إدخالهاا ةاي 

المزرعة، اهذا ما  فوم يه المدتصون يعلي إدارة المزرعة لذل  استقيع الفو  أن علي إدارة المزرعة 

  الفرار الزراعي الصابب الذي  عتمد على تفليو المشاكو التي تاايه المزرعة. يمسااعدة هو علي اتدا

الإيث العلمي ااإلرشاد الزراعي الذي  وصو هذه األصاااف الاد ادة للمازارعيس لتإايهاا، ا سااعدهي 

ةاااي التااادر ب علاااى اتداااا  الفاااراراا المإاياااة علاااى إتاحاااة الإااادابو، اعلاااى حدااا  السااااالا الداصاااة 

 هي، اطرق تيليلها ااستعمالها كدليو لعملية اتدا  الفرار.يمزارع

 

 معيشة األسرة  .7

 نون دار اإلرشاد الزراعي يالاساإة لألسارة الر دياة يتاوةير أةعاو الساإو للعايي يرةاهياة ماس خاال  

مشاركتهي ةي التامية، اتعليمهي المااتا التي  تعماها العماو اإلرشاادي االمتعلفاة يمعيشاة األسارة، 

 صتصاد المازلي، ااصتصاد األسرة، اإدارة الماز  الر دي، اغيرها مس المااتا األخرى.م و ات
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 لطوير الشباب  .8

 هتي اإلرشاد يالشإا  ةي الر ف ااستغال  طاصاتهي اتاايد إمناااتهي اصدرتهي كفياداا ر دية تتار ةاي 

ور المقلاو  االمادرا ، تإاي األةنار اليد  اة اةاي تغييار األةناار ااتتااهااا اياو األةعاو االتقا

 ةيفدم الشإا  كو الددماا التي  ستقيعون تفد مها.

 

 Types of Extensionأنماط اإلرشاد 

 

ليس هااك امط ااحد لإلرشاد اإاما هاااك ماموعاة ماس األاشاقة ااألسااليب  قلام عليهاا جاإلرشاادج 

ن الزراعاة هاي عمااد م و اإلرشاد الصايي ااإلرشااد المازلاي ااإلرشااد الترياوي اغياره. ااظاراً أل

اتصتصاد الر دي ةمس غير المستغر  سيادة امو   جاإلرشاد الزراعايج ةاي الماااطم الر دياة . الناس 

 اإغي أن ت  غيب عس يالاا أن مياد س المعرةة ااألةنار التي  يتا ها المزارعاون اأسارهي ت تفتصار 

اة األساار  منااس أن تساااهي األةنااار علااى الشااتان الزراعيااة ةفااط. إ  هااااك العد ااد مااس الاوااااب ةااي حياا

االممارساا اليد  ة ةي تقو رها. لذا  منس أن  تعمس اإلرشاد أي اشاط  عمو مع سانان الر اف ماس 

أ ااو تيساايس ظااراف حياااتهي ات تماعيااة ااتصتصاااد ة أا  ساااهي ةااي تقااو ر مفاادراتهي علااى تيمااو 

 أاماط متعددة أك رها شيوعا امقي:مستالية تقو ر أادسهي ةي المستفإو . ا منس أن  اخذ اإلرشاد 

 .اإلرشاد الزراعي 

  اإلرشاد الر دي  أا  غير الزراعي 

 

 اإلرشاد الزراعي 

صاد  تركاز اهتماام المرشااد س الار دييس علاى األاشااقة الزراعياة أك ار مااس تركيازهي علاى مااااتا 

اتاااميس الغااذام علااى صااعيد اليياااة الر ديااة األخاارى. ا إاارران  لاا  ياألهميااة التااي تشاانلها ز ااادة اإلاتااا  

األسرة ااتصتصاد الوطاي . ا هتي اإلرشاد الزراعي أساساً يالاوااب التفاية مس التامية الزراعية ايتزا اد 

 المدخالا الالزمة لز ادة اإلاتا  كما  ساهي يمد ميقاا الإيو  الزراعية يالمعلوماا.

م ااو األصااااف الميساااة للمزراعاااا اتغقااي يااراما اإلرشاااد الزراعااي مااااتا ااسااعة مااس المواضاايع 

االييوااااااا، ارعا اااة أةعاااو للييوااااااا، اتيسااايس أسااااليب الاااري، امناةياااة األعشاااا  االيشاااراا 

ااألمرا  اا ةاا الزراعية. اصد  ساهي اإلرشاد الزراعاي ةاي حاث المازارعيس علاى تاظايي أادساهي ةاي 

شااد االتامياة اهناذا  سااهي اإلرشااد ةاي ماموعاا تمناهي مس ز ادة المشاركة ااتستدادة مس ياراما اإلر

 تفد ي العااصر األساسية التي  يتا ها المزارعون لز ادة إاتا هي.

 هاتي  أسدموب شدموليأا  اتي ااتهاا   محصدول واحدداصد  تي تركيز يراما اإلرشاد الزراعي على 

علااى المتقلإاااا يالمزرعااة مااس  ميااع  وااإهااا. ا توصااف اتختيااار علااى الاظااام المزرعااي السااابد ميلياااً ا

الميصولية الوطاية ةي المااطم التي تسود ةيها زراعاا مياصيو تصد ر ة أا إستراتياية م و الشامادر 

السنري، التإغ، الفقس، الفم ، ... ، الا.. يياماا  ساود اماط جاإلرشااد الزراعايج الداال يميصاو  ااحاد 

  ماها السلعةق.

 

 اإلرشاد الريفي 

ا شير هذا المصقل  إلى  ميع األاشاقة االاهاود  اا العالصاة يتقاو ر األسارة الر دياة عاالاة علاى تلا  

الداصة ياألاشقة الزراعية . ا هتي اإلرشاد الر دي يشنو أاسع يالاوااب األخارى غيار الزراعياة لتامياة 
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دماا اإلرشاااد ة اتاظاايي الماتمعاااا الر ديااة اهااذا  تعاامس اسااتمرار ة األهااداف التعليميااة االت فيديااة للداا

الدئاااا المسااتهدةة لتااتمنس مااس تقااو ر األدااا الالزمااة لهااا للمشاااركة ةااي عمليااة التاميااة اتوعيتهااا يييااث 

 تصإ  مدركة للمشنالا التي توا هها اأسإايها ااألةعا  المقلوية لمعالاتها .

اتغذ اة األسارة امياو ا اقوي تياا أاشاقة اإلرشااد الر داي أاشاقة اتصتصااد المازلاي االصاية العاماة 

 األمية اتامية الماتمع الميلي. 

 

 ق على التمييز ييس امقي اإلرشاد المذكور س:1ا ساعد الشنو  

 
 (  اإلرشاد الزراعي واإلرشاد الريفي1شكل ) 

 

ايالمامو  اظر إلى اإلرشاد الر دي على أاه عملية إاسااية تهتي يالاا  ات تفتصر على المعلوماا 

اد دة يو تتسع لتشمو توعية المستهدةيس اتمناهي مس تدعيو إمناااتهي كي  شاركوا يداعلية ةي االتفاياا ال

 عملية التامية الداصة يهي.

اتتكد هاا أن مس الدقا اتعتفاد يعدم ترايط امقي اإلرشاد حيث صد  نون كو ماهما مالبما ضمس ظراف 

 ة لاظام إرشادي ما على احد هذ س الامقيس جامط ميددة. كما أاه مس الدقا أ عاً اصتصار العملية اإلرشاد

اإلرشاد الزراعيج دان ا خر آمالً يإمنان هذا الامط ةي عال   ميع المشنالا التي توا ه المزارعيس 

 خصوصاً  اي الدخو الميداد ماهي.

 

وم علاى العلاي إن التامية الزراعية تفعي ضمااً، التيو  مس أساليب اإلاتا  التفليد ة إلى أسااليب  د ادة تفا

اتتعمس منوااا  د دة  م و األصااف، االمعامالا الزراعية، ااألسمدة التاار اة االمإياداا اليشار ةق 

 كما تتعمس مياصيو  د دة ااظماً زراعية  د دة.

ولشدددد نيريددات التنميددة الزراعيددة عمددى لحقيددق التنميددة مددن مددالل زيددادة السددمع مددن الوحدددات اإلنتاجيددة 

 من مالل نماذج التنمية الزراعية والتي لشمل  األرضية والحيوانية

 الذي  دعو إلى استددام أراضي زراعية  د دة للزراعة. نموذج اآلفاق الجديدة  .1

: م و اليداظ على خصوية الترية مس خال  تناو س رأساما  صاادر علاى خلام نموذج حفظ الموارد .2

 الدس اإلاتا ي الن يف للعمو.
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الاااذي  شاااير إلاااى أن المواصااع الزراعياااة الميا  اااة للماااااطم  نمددوذج األ دددر الصدددناعي الح ددر   .3

الصااااعية هااي أةعااو المواصااع مااس حيااث اإلاتااا  الزراعااي لتااااره يالإيئااة  –الاغراةيااة اليعاار ة 

 الصااعية لليداظ على اإلاتا  ااإلاتا ية الم لى .

ةاعلياة للمعرةاة : الذي  رى أن التامية الزراعية تنون ماس خاال  التوز اع األك ار نموذج االنتشار .4

 االتناولو يا.

: اهااي المفاادرة علااى إاتااا  المعرةااة التناولو يااة نمددوذج مدددمالت اإلنتدداج ذات المددردود العددالي .5

 الاد دة اتقو رها امفدرة الدالحيس على اكتسايها .

: الذي  هتي يتشاايع اتيتناار الدااي ااتيتنااراا المتعلفاة يالمتسسااا ةاي نموذج لشجيع االبتكار .6

 ستراتياياا الوطاية ااإلصليمية للتامية الزراعية.تصميي ات

 

 المرشد الزراعي

إن اإلرشاااد الزراعااي ياادان مرشااد زراعااي كداات لااس  نااون أا  تفاادم، ةالعمليااة اإلرشاااد ة 

تعتمد يناملها على المرشد الزراعي ةهو العاصر األسا  ةي  ميع الاشاطاا اإلرشاد ة، اماا لاي 

اتستااية لهذا الاوع مس العمو يندامة احما  ةال أهمية لإراعة   نس المرشد الزراعي صادراً على

الماااها اإلرشااادي المتإااع ات لعاامااة الماادخالا االمااوارد المدصصااة لااه، ةالمرشااد الناافم هااو 

الذي  ستقيع أن  تار أا  تاار يالماتمع الذي  عمو يه، ةهو  عارف ظاراف الماتماع اتصتصااد ة 

لو ية ا عمو مس خاللها ةي الوصا المااسب، ةنداامة المرشاد هاي اات تماعية االسياسية االسينو

 التي تفرر ةي الغالب مدى اااح أي يرااما لإلرشاد الزراعي مس عدمه. 

 

 دور المرشد

ةي الغالب  تيدد الدار الذي  فاوم ةياه المرشاد ماس خاال  موصداه الداال. ةاال  و اد امو  ااً 

له داره، امع هاذا ةفاد ا ادا يعاى ا هااا الاظار معيس  منس أن  تإعه المرشد سلداً لني  يدد 

يشان دار المرشد الزراعي ياعتإاره عامالً ماس عواماو إحادا  التغييار ةاي صادوف المازارعيس. 

اإل عاااح هااذا التاااوع ةااي ا هاااا الاظاار ساااتااا  عاادداً مااس مدتلااف التعر داااا الداصااة ياادار 

 ر ام العالي.المرشد استهلها ياألساليب اإلرشاد ة المقإفة ةي مدتلف أ

 

 عمو المرشد الزراعاي علاى تإصاير الااا  اياو مشااكلهي امصااعإهي، اتعلايمهي كيدياة  .1

التغلب على هذه المشنالا اموا هة المصاعب مس خال  اتداا  الفاراراا المااساإة لهاا 

ااتعتماد على القاصاا الداصة يهي مع أصو اعتماد على الاهااا الينومياة، اهاذا  ز اد 

 تمام االرضا االددر لما حففوه مس إااازاا.مس شعورهي ياتا

دار المرشد الزراعي التدخو ةي يعى الاوااب  اا الصالة يييااة المازارعيس إلحادا   .2

التغيير المرغو  االمقلو . ا نون هذا التدخو لمساعدة المزارعيس علاى تيسايس اماط 

ةاي أامااط حياتهي احياة أسرهي. ةالدار الاربيس للمرشاد الزراعاي هاو إحادا  تغيياراا 

 اتستااية االسلوك االتاظيي ات تماعي.

 عمو المرشد الزراعي كيلفة رياط يايس تيفيام أهاداف الينوماة اخققهاا ايايس تيفيام  .3

أهداف اخقاط الماتماع الر داي، أي التوةيام يايس مقالاب ارغإااا الينوماة االماتماع 

 الر دي.
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العامة، اتامية صدراتهي ليتمناوا تعليي المزارعيس اتدر إهي لتقو ر أادسهي اإدارة حياتهي  .4

 مس تو يه عملية التامية ياادسهي. مع اصو اعتماد على ا خر س.

التااير ةي عملية اتيتناراا ااضع الفراراا اةفا لالتااه الذي تدتاره الوكالة المسئولة  .5

 عس تاديذ عملية التغيير.

 

رشاد الزراعاي االتاي تفاع علاى اتد  هذه التعر داا على يعى األعما  التي  فوم يادابها الم

عاتفه ةي عملية اإلرشاد امس خال  هذه التعر داا ااألداار  منس التعرف على المسئولياا التاي 

 تفع على عاتم المرشد الزراعي االتي  منس تلديصها يمسئوليتيس أساسيتيس مدتلدتيس اهي:

  نشر ولبني المعرفة وااللصال واالبتكار 

ام الماتمااع الر دااي عااس تزا اادهي يالمعرةااة اأساااليإها اطرصهااا ةالمرشااد الزراعااي مساائو  أماا

المدتلدااة، اهااو مساائو  أ عاااً عااس تفااد ي المعلوماااا المتعلفااة ياتيتناااراا اليد  ااة لتمناايس 

 الماتمع الر دي مس اتدا  صراراتهي ياادسهي النس صراراا مإاية على المعرةة العلمية.

  المعمم المحفز 

 و ه المزارعيس ايو اساتيعا  المعاارف اتقإيفهاا، لاذا ةهاو  المرشد الزراعي  عد معلماً 

 تلفى تدر إاً خاصاً ألدام هذا الدار كما  زاد يالمعارف الداية االمعلوماا الالزمة لني  افلها 

إلى المازارعيس. األدام هاذا الادار، ةاان عماو المرشاد غالإااً ماا  ارتإط يالسياسااا الينومياة 

يااة. ايعااد أن  تلفااى المرشااد التاادر ب الااالزم ةإاااه  صااإ  معلماااً المقإفااة ايااراما التاميااة الر د

اميدزاً لتإاي األةناار اليد  اة، امادر  ةاي اداس الوصاا، لادعي المازارعيس اتشاايعهي علاى 

 تقو ر مإادراتهي اأةنارهي االشراع ةي معالاة مشنالتهي.

 

 التعاون بين أجهزة اإلرشاد ومنيمات التنمية الريفية األمرى 

 

لى أ هزة اإلرشاد أن تإاي عالصة  يدة مع المتسساا التعاااية، االتامو ة الينومية،  اإغي ع

اغير الينومية ةي الفر ة ليدا  تنامو ييس أعما  هذه المتسساا اييس عمو المرشد الزراعي، 

ا اب إعادة تو يهاتها عاد التيعير لتاديذ السياساا المتعلفة ياإلرشاد تن هدف هذه المتسساا 

 اإلرشاد الزراعي ملتفيان، امس هذه المتسساا االماظماا ما  لي:اهدف 

 

 المؤسسات السياسية  .1

م و الفادة السياسيون ةي الر ف الذ س لهي مفدرة ةي التااير ةي سنان الر ف اةي تو يهاتهي، 

 لمساعدة المرشد س الزراعييس ةي تعاااهي الوايم مع الزراعييس.

 

 منيمات الدعم  .2

الماظماا الينومية اغير الينومية، االميلية االدالياة ااإلصليمياة التاي  اهي عإارة عس تل 

تفدم الدعي إلى الر دييس اخاصة المزارعيس ماهي سوام كان الادعي افادي أا عيااي علاى شانو 

 مستلزماا زراعية، أا حمالا الوصا ة الزراعية، أا تفد ي خدماا التسو م الزراعي.

 

 الهيئات الصحية  .3
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راعاا الصيية، التي تفدم العون الصيي االمساعداا الصيية إلاى سانان اهي يراما المش

الر ااف خاصااة ةااي ماااا  التغذ ااة ارعا ااة األطدااا  االاسااام، الهااذه الهيئاااا ةاباادة للمرشااد 

الزراعي ةهي تعمو على توعية المرشد الزراعي إلاى المشانالا الصايية الميلياة امساتوى 

 ااريط صاالة اايفااة ةيهااا، اان  نيااف يراماااه يييااث التغذ اة ةااي الماقفااة لااذا ةعلااى المرشااد أن 

  تواةم مع اتحتيا اا الصيية الميلية.

 

 المدارس المحمية  .4

اتديااد هااذه ةااي اتتصااا  مااع الااايم الر دااي اصااغار ساانان الر ااف مااس ا ااو التااااير يهااي ةااي 

مراحو اليياة المإنرة اإعدادهي صادة ر ديون  ستقيعون معرةة مدى المدااطر التاي تاوا ههي 

كيدية التعامو معهاا، كماا أااه  ساتقيع المرشاد اساتددام صاعااا هاذه المادار  لعماو داراا ا

 إرشاد ة، أا ا تماعاا، أا  ماعاا مااصشة ةيها اةي صدوةها.

 

 لنمية المجتمع المحمي  .5

هااك عالصاة اايفاة يايس التامياة الر دياة اتامياة الماتماع الميلاي ااإلرشااد الزراعاي، ةهادةهي 

وى اليياة عاد سنان الر ف اإعداد صادة اسنان ر ديون صادران على موا هة  ميعاً رةع مست

مصاااعإهي امشاااكلهي ااسااتغال  طاصاااتهي ليلهااا، لااذا  اااب أن  نااون هااااك تعاااان اتإاااد  

 للدإراا اتنامو ةي عمو المرشد الزراعي مع أعما  المرشد س الر ديون االميليون.

 


