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علي  في انجلترا اعتماداً ١٨٧٣استخدم مصطلح التعليم اإلرشادي عام 
امتداد نشاط الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها بوضع برامج إرشادية تلبي 

، أما في الواليات المتحدة األمريكية اجات المزارعين في الوقت المناسباحتي
بعمل  ١٨٨٥عام  فقد اعتمدت علي األسس البريطانية فقامت جامعة شيكاغو

 .أول وثيقة توضح فلسفة اإلرشاد الزراعي

علي التعليم الزراعي وفكرة تبني المستحدثات الزراعية،  وقامت فكرة العمل اإلرشادي اعتماداً
الجهود في باقي دول العـالم المتقدمـة    توتوال. وتلبية احتياجات الجمهور الزراعي المستهدف

 .والنامية علي السواء

 في كل بلد ووفقاً هالمجتمعات التي طبقت مفهوم اإلرشاد الزراعي تعددت تعريفاتوبقدر تنوع 
بـل كـان    ، وإن كانت غالبيتها لم تختلف في جوهرهـاً تحقيقهمكانية إللهدف من تطبيقه ومدي 

في التركيز علي جانب معين من جوانب مفهوم اإلرشاد الزراعي بما يتفق مع طبيعة ما اإلختالف 
 .ذلك المفهوم من يطبق فعلياً

نظـام لتعـديل الزراعـة    " اإلرشاد الزراعي علي أنـه   " Knappسيمان ناب " عرف  وقد
ووضعها علي أساس الربح وإلعادة إنشاء المنزل الريفي لتحسين الحياه الريفية وجعلهـا أكثـر   

 ."رفاهية

م فيه جهاز تعليمي غير مدرسي يتعل" بأنه  " Kelsey & Hearneكيلزي وهيرين " عرفه  كما
  " .لمواجهة احتياجاتهم وتسهيل حل مشكالتهم) أي بالعمل ( الكبار والشباب بالممارسة 

عملية تعليمية غير مدرسية لتعليم الريفيين كيفية " بأنه  " Bradfield برادفيلد"  هعرف في حين
الح الفرد اإلرتقاء بمستوي معيشتهم بجهودهم الذاتية وذلك باإلستغالل الحكيم لمصادر ثرواتهم لص

 " .واألسرة والمجتمع

بأنه العملية التي يتم عن طريقها نقل األفكار الجديدة إلي الريفيين  " Leagansليجانز " وعرفة 
 ".مع حثهم علي تطبيقها

    األولي    ةالوحد

    الزراعي    باإلرشاد    التعريف
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 هم هم والتأثير عليالزراع خدمة تعليمية غير مدرسية لتدريب " بأنه  " changeشانج "  راهوي
فـي   ألفكار الزراعية المستحدثة في اإلنتاج الزراعي وأيضـاً وأسرهم بغرض تبني األساليب وا

 ". التسويق واإلدارة المزرعية وفي المحافظة علي التربه

في تعريف اإلرشاد الزراعـي حيـث    إسهاماًوكان للعلماء العرب المتخصصين في اإلرشاد 
ه أو في أي مكان في موجهه إلي الفالح في حقله أو منزل ةبأنه عملية تعليمية بحت "خليفة " عرفه 

لمدرسي ومن يريدون المزيـد  اوهو يوجه بصفة خاصة إلي من لم يسعدهم الحظ بالتعليم القرية، 
وهو يشمل الزراعة وما يتعلق بها مع التأكيد علي المشكالت . ةرسدمن المعرفة خارج جدران الم

 ".والرغبات الماسة

 عملية تعليمية تنفيذية تعاونية متكيفـة  ما هو إال" أن اإلرشاد الزراعي  " عبد الغفار" ويري 
مر دوافع الـزراع بتقـديم   ثومتصله في ظل تنظيم إرشادي يهتدي بفلسفة ومباديء متوازنة ويست

حوافز خاصة، ويوصل لهم مختلف المعلومات المفيدة لكل من المزرعة والمنـزل ويسـهم فـي    
وبمساعدة بسيطة لتحقيق  اتية أساساًذبجهود تعلمها والثقة بها وتنفيذها وإزالة عقبات التنفيذ الذ يتم 

بهـدف   وتطويرها مستقبالً تغيير في اتجاهات وسلوك الزراع، يحقق كفاءة استخدام الموارد حالياً
 " . الريفيين ومجتمعهم ووطنهم إسعاد

 "عمر وزمالءه" هو تعريف  ورغم تعدد تلك التعريفات إال أن من أكثر تلك التعريفات شموالً
تعليم غير مدروس يقوم به جهاز متكامل مـن  " نه أحيث عرفوا اإلرشاد علي الزراعي لإلرشاد 

في ذلك بفلسفة عمل واضحة لغرض خدمة الـزراع وأسـرهم    المهنيين والقادة المحليين مهتدياً
مكانيات المتاحـة وجهـودهم الذاتيـة    اإلوبيئتهم، لمساعدتهم علي مساعدة أنفسهم وفي استغالل 

يرات سلوكية مرغوبة في يحداث تغإستواهم االقتصادي واالجتماعي عن طريق وتوجيهها لرفع م
 ".معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم

 : ويالحظ من التعريفات السابقة التركيز علي عدة جوانب وهي

  :أن اإلرشاد الزراعي

فهو أحـد أنـواع    )عن التعليم المدرسي الرسمي بعيداً(عملية تعليم غير مدرسية رسمية  -
  .يم الكبارتعل

نفسهم لتحسين مستوي أإلي تطوير وتقدم المزارعين بمساعدتهم علي مساعدة  يهدف أساساً -
 .معيشتهم باعتبارهم غايات ووسائل التنمية باالرتقاء بعناصر صناعة الزراعة
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 .يقوم به جهاز مهني مستقل من اإلرشاديين والقادة المحليين -

كل أفراد األسرة من زراع وشـباب  (ان الريف خدمة تعليمية ترشيدية تقدم للكبار من سك -
 ).ومرأة ريفية

 .أنه عمل ميداني تطبيقي أكثر منه عمل علمي أكاديمي -

يعتمد علي التنسيق والتكامل بين مجاالت الترشيد الزراعـي التطبيقـي والتخصصـي     -
 .والبحثي

فـي   بياًَيجاإله ومشاركتهم  واحتياجات الزراع الملحة لضمان تقبلهمينبثق من اهتمامات  -
 .أنشطته

لي تقديم معونات أو حوافز مالية للزراع عأن اإلرشاد الزراعي ال يركز تبين يما سبق مو
بل يركز علي تقديم خدمة تعليمية إرشادية تساعد جمهور الزراع المستهدفين لبلوغ أهـدافهم مـن   

 مدخـوله دة لزيـا  خالل تحسين مهاراتهم لإلستفادة منها في بعض الممارسات الزراعية وصـوالً 
من علمني صيد السمك خير ممن أعطاني " وتحسين مستواهم المعيشي ونذكر هنا المثل الذي يقول 

 كي آكل سمكاً عطانيأ(حيث أنه من يعطي منحة عينية أو نقدية قد تكون مفيدة في لحظتها " سمكاً
ني صـيد السـمك   علم( أما من يعلمني مهارات جديدة أستطيع اإلستفادة منها مستقبالً) في لحظتها

فكأنما أعانني علي سد حاجتي اليوم )  اًكمبالطريقة السليمة فكلما شعرت بالجوع ذهبت واصطدت س
 .وغداً

ولن يتأتي ذلك إال إذا حدثت تغيرات إيجابية في سلوك األفراد فيما يتعلق بزيادة مسـتوي  
وحدها ال تكفي واألهم  معارفهم ببعض األمور المرتبطة بالعمل الذي يمارسه، ولكن مجرد المعرفة

أي زيادة مهاراته العقلية ) بنفسه هيستطيع القيام ب( ؟ هو كيف يحول هذه المعرفة إلي سلوك تنفيذي 
أمـا التغيـر فـي    . حتي يستطيع اإلستفاة من مما تعلمه) التنفيذية ( والمهارة الحركية ) الذهنية ( 

ـ   يجابياًإالسلوك الشعوري أي اتجاهات واهتمامات وميول الزراع   دةنحو األفكار الزراعيـة الجدي
 .السلبي نحو تلك األفكار ونحو اإلرشاد الزراعي بشكل عام  هاالتجا وتخفيف

ـ وليس التعليم اإلرشادي الزراعي طريقة تعليمية فقط بل هو مادة إرشادية  هـا  تعالجتم مي
ي إلي غاية التغييـر  وبالتال ،بأسلوب معين بهدف الوصول بها إلي تحقيق أهداف محددة في التنمية

الزراع الذين يستهدف اإلرشـاد  (السلوكي التنفيذي واالتجاهي التفكيري لدي جمهور المسترشدين 
      ).الزراعي التعامل معهم
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كمـا يحـدث بالمـدارس     استكمالهوليس للمادة اإلرشادية الزراعية منهج تعليمي معين يجب 
في قالب يتناسـب مـع    هولكنه محتوي علمي تم وضع ،)اسياستكمال مقرر معين خالل عام در(

ويتم معالجة هذا المحتوي معالجة مختلفـة عـن    ،طبيعة الجمهور المستهدف بهدف تغيير سلوكهم
 .الختالف طبيعة الجمهور المستهدف في كلتا الحالتين معالجة المقررات الدراسية نظراً

ت الزراع ويعيد ترتيبها في ضوء أهميتها واإلرشاد الزراعي الناجح هو الذي يبحث في مشكال
وتبسـيطها وجعلهـا أكثـر     حلول لها ومعالجة تلك الحلول الفنية إرشادياً إيجادويحاول  ،للزراع
مما يساعد الزراع  منها،م وخبراتهم ها ويدفعهم لزيادة معارفهبما يسهل علي الزراع تفهم وضوحاً

 . ذاتية إمكانياتمن  علي ما يتاح لديهم علي حل مشكالتهم اعتماداً

 ربما تختلف تنظيمات أجهزة اإلرشاد الزراعي من دولة إلي أخري وفقاً
لنظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي إال أنه يمكن القول أنها تتالقـي  

 :في أهداف إرشادية عامة يمكن إنجازها فيما يلي

 

 جهاز

 إرشادي

 تعليم غير

 مدرسي

 خدمة

 المزارعين

 المادة اإلرشادية )١(شكل رقم 
 ١١ص  ١٩٧٧عمر : املصدر
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ويستغرق تحقيقها مدي زمني طويـل   التي تعتبر غاية أساسية للمجتمع،القومية وهي األهداف 
، حياة أرقي، سعادة أكثر، تعلـيم  زراعة أكثر تقدماً: عليها الطابع اإلجتماعي ومنها، ويغلب نسبياً

تعليم المسترشدين كيفية تحديد مشاكلهم، وإكسـابهم المعـارف   أفضل، ويمكن أن تتحقق من خالل 
 الجديدة المفيدة، وحثهم علي تطبيق هذه المعارف عن طريق جهودهم الذاتية ومـواردهم المتاحـة  

  .اة أكثر رفاهية ورخاءلتحقيق حي

وتتصل هذه األهداف  اًمباشر ارتباطاًوهي أهداف وثيقة الصلة باإلرشاد الزراعي، ومرتبطة به 
إال أنهـا   محل اهتمام الريفيين ...والصحية والترفيهية والتعليمية بالجوانب االجتماعية واالقتصادية

مثلة هذه األهداف االستخدام األمثل للموارد ومن أقتصادي االوربما يغلب عليها الطابع ، أكثر تحديداً
، االرتفاع بمستوي معيشة األسر الريفية، رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية، العمـل  اإلنتاجية المتاحة

علي تحسين أحوال الشباب الريفي، تنمية مهارات القيادات الريفية، تنمية موارد الثروة المحليـة،  
سسات المختلفة العاملة بالريف، تحسين عوائد المزرعة بإدخـال  االستفادة من برامج وأنشطة المؤ

 .نظم زراعية جديدة

 Fundamentalإ:)��ا����� /أه�اف أ:�:�� - ١
objectives  

 General objectivesأه�اف ��م�  -٢
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وهي أهداف أكثر تحديداً تركز علي الفرد والجماعـة، وتـرتبط هـذه األهـداف بالحاجـات      
االجتماعية واالقتصادية والتعليمية للمسترشدين وال يمكن تحقيق األهداف العامة لإلرشاد الزراعي 

حقيق األهداف التنفيذية، وبصفة عامة ال يمكن أن يحقق اإلرشاد الزراعي أهدافـه  إال من خالل ت
النهائية أو التنفيذية علي اختالف مستوياتها إال من خالل إحداث تغييرات سلوكية مرغوبـة فـي   

تغذية صغار الماشية علـي  : ومن أمثلة تلك األهداف ،معارف، ومهارات، واتجاهات المسترشدين
يدية، تبني زراعة محصول الطماطم تحت األنفاق البالستيكية، المشاركة بإيجابية في أعالف غير تقل

 منفلونزا الطيور، المحافظة علي األراضي الزراعيـة وعـد  أالحمالت اإلرشادية لمكافحة مرض 
 .التعدي عليها بالبناء أو التجريف

ياس كل من األهداف العامة واألهداف التنفيذية هي األهداف القابلة للقياس، ويبني علي قياسها ق
 .واالستراتيجية

تعني البحث فـي    صلألكلمة يونانية ا Philosophy فلسفةكلمة 
فهي  ،علي التفكير المنطقي أصول األشياء وحب الحكمة اعتماداً

قة خاصة للنظر إلي المعارف والخبرات التي نملكها، وهي يطر
) اإلرشـاد الزراعـي  ( تعليمياً التي تؤكد مجاالًتعني هنا مجموعة من المبادئ أو المفاهيم العامة 

في الواقع الميداني لدي الزراع بالمناطق الريفية المسـتهدفة مـن الخدمـة     هوالعمل علي تطبيق
 .اإلرشادية

 عليـه للعمـل أو   اًمتفق اًوهي يمكن أن تكون إطار ،أما المبدأ فهوه قاعدة حقيقية موضع ثقة
 .في سلوك الناس مباشراً ثر تأثيراً، وتؤأو رأياً ، أو تمثل معتقداًالسلوك

وعليه فإن فلسفة اإلرشاد الزراعي تكمن في مجموعة من المبادئ تميزه كنشاط تعليمي عـن  
من األنشطة التعليمية األخري، وفيما يلي نستعرض بعض تلك المبادئ التي تضفي علـي   هغير

في تنمية المجتمعـات المحليـة    اإلرشاد الزراعي مبررات وجوده كنشاط تنموي له األثر الكبير
 :والريفية منها بشكل خاص

 !"��5 وم&�دئ
 ا�ر	�د ا��را�
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يشترك  ،لنظام التعليم العام بالدولة اًمتمم اًمن تعليم الكبار وجزء اًيعتبر اإلرشاد الزراعي نوع
في تحقيق أهداف النظام التعليمي، وهو بذلك يشترك مع المناشط التعليمية المختلفة في خصائصها 

علي العلوم األخري وكل ما توصلت إليه دراسـات علـم الـنفس العـام      التي اكتسبتها اعتماداً
وعلـي المبـادئ    ها،من حقائق ثبت صـحت  تصالالواالجتماعي والتعليمي والتربية واإلعالم وا

، اًوعلي ذلك يعتبر المرشد الزراعي معلم ،بما يتناسب وطبيعة كل مجتمع التربوية المختبرة محلياً
 . الخصائص ادية مكتملة إذا لم تراعي تلكوال تعتبر الممارسة اإلرش

شياء أحيث أن اإلنسان هو الكائن والمخلوق الوحيد الذي منحه اهللا القدرة علي تطوير وابتكار 
اهللا بـه  ذلك أن العقل البشري هو الكنز الحقيقي الذي ميزه  ،يمكن أن يستخدمها في تطوير حياته

لعقل البشري فـي التفكيـر تتطـور المجتمعـات     ، وعلي قدرة وحرية هذا اعن باقي المخلوقات
ال يمكن  وتزدهر، فالغني المادي فقط بالمجتمع دون الذكاء البشري أو التطور الفكري والمعرفي

فكم من الـدول   – أن يدفع عجلة التنمية والتقدم نحو مستوي معيشي أفضل أو مجتمع أكثر رقياً
ويعتمد هذا الرأي علي اإليمان بقدرة العقل  –قدم لديها ثروات طائلة ولم تصبح من دول العالم المت

الستمرار تطوره بل يتخطـي   ومناسباً البشري غير المحدودة علي تطوير البيئة بما يراه صالحاً
ديله مرة أخري إذا تطلب األمر، ويعني ذلك اإلعتقـاد بإمكانيـة   ذلك ويقيم هذا التطور ويعيد تع

علي المؤشرات التي تـؤدي   الظروف المختلفه اعتماداً توجيه الفرد وإرشاده لتغيير سلوكه تحت
 .إلي تأثير فعال في السلوك البشري وتطوره

هذا اإليمان يستند علي أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، له حقوق وعليـه واجبـات نحـو    
مجتمعه، وقد اهتمت كافة العقائد اإلنسانية باإلنسان كفرد يعيش في مجتمع فليس هناك تضـارب  

ي بين حقوق األفراد فال يكتمل تطور الفرد إال بإكتمال تطور اآلخرين، ومن الطبيعـي أن  منطق
حيث أن حرية الفرد ال تكتمل إال إذا اكتشف بنفسـه  يتعارض مع ذلك  يسلك بعض األفراد سلوكاً

ما يجب أن يختاره ويمارسه بنفسه، وأن يتحمل نتائج اختياره سواء بالنجاح أو الفشل حيـث أن  

١ -  :ا�ر	�د ا��را� ن;�ط ��"��

 :ا����ن ب��(�رة ا�&;��� - ٢
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ما يقبله اليوم يغير رأيه فيه في  ،وفي استطاعته نقد ذاته بشكل دائم ومتغير ،ان نظام للسلوكاإلنس
ظروف أخري بمعني أنه دائم التغير، وهذا دون شك أفضل من نظام جامد متحجر يفرض عليـه  

 .من بني البشر ةقليل ةمن قل

راعيين في فرض وتنفيذ حيث أن نجاح اإلرشاد الزراعي ال يقاس بمقدار نجاح المرشدين الزو
وإنمـا   ،)الزراع في منطقة عملهم(بعض األنشطة والبرامج والتوصيات الفنية علي المسترشدين 

 بهايقاس بمدي نجاحهم في توجيه جمهور المسترشدين وقبولهم لتطبيق تلك التوصيات عن اقتناع 
يتخلون عنها سرعان ما تقبل إلي حين ثم يجعلها ألن فرض تلك التوصيات قد  ،عن اإلجبار بعيداً

 .ل عامل اإلجباربزواويرفضونها 

اإلرشاد الزراعي يعمل مع الفرد والجماعة والمجتمع، كمـا أنـه   هذا اإليمان يستند علي أن 
يوجه اهتمامه إلى جماعات بعينها داخل المجتمع الواحد كالشباب والمرأة الريفية إذا تطلب األمر 

غبة الصادقة من قبل أبناء المجتمع، بمعنى آخر أنه يعمل ذلك، وذلك على أساس من التطلع والر
 .على مواجهة احتياجات الناس داخل المجتمع سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو فئات مستهدفة

ضافة إلي المبادئ األربعة السابقة فإن هناك العديد من المبادئ أو القواعد التي تميز النشاط إو
 :األنشطة التعليمية ويمكن حصر أهمها فيما يلي اإلرشادي الزراعي عن غيره من

علي الظروف الراهنة للزراع من حيـث تعلـيمهم    البدء من المستوي حيث يوجد الناس ومبنياً -
 .نحو مقابلة احتياجات الزراع أساساً نه موجهاًأوفهمهم ومهاراتهم الذهنية والتنفيذية حيث 

فكروا بمعني كيف يفكـرون بأنفسـهم فـي    يجب أن نعلم الزراع كيف يفكروا وليس في ماذا ي -
مواجهة مشكالتهم وليس أن نفكر لهم بل نفكر معهم من خالل توفير المعلومات والحقائق التقنية 

 . التي تساعدهم علي االختيار من بدائل متنوعة لحل المشكالت

ل شيئا لهم علي مواردهم الذاتية وليس أن نفع أنفسهم اعتماداً ان نعلم الزراع كيف يساعدوأيجب  -
أعطاني  من"وفي صيغة أخري ".  من علمني صيد السمك خير ممن أعطاني سمكاً"بالمثل  الًمع

فاإلرشاد الزراعـي  " ، ومن علمني صيد السمك فقد أطعمني العمر كلهفقد أطعمني يوماً سمكاً
 .خدمة تقوم علي توفي النصائح المتخصصة التي تنمي قدرات ومهارات الزراع
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د الزراعي علي خبرات وحقائق علمية مجربة ومختبره في مناطق مشابهة للمناطق يعتمد اإلرشا -
لتي توصل إليها المتخصصون فـي  إلي األسس والمبادئ ا المستهدفة بالخدمة اإلرشادية استناداً

  .الخ...مجاالت التربية وعلم النفس 

يشارك في تخطيطهـا   علي أساس برامج مخططة محلياً يجب أن يكون التعليم اإلرشادي مبنياً -
تأخذ في اإلعتبار حاجات المنطقة المحيطة علي بحيث  المحليينوالقادة وتنفيذها وتقييمها السكان 

طار مناسب لتقديم معلومات إ رأن توجه البرامج نحو االحتياجات واالهتمامات المحلية مع توفي
 .عن المشكالت ةحقيقي

محلي بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين اإلرشاد الزراعي موجه لكل السكان بالمجتمع ال -
 .أو اإلنتماء السياسي

عالقة قوية بين جهاز اإلرشاد الزراعي واألجهزة األخري العاملة بـالمجتمع   إيجادالعمل علي  -
 .المحلي

 اإلرشاد
 اعيالزر

 البحث
 الزراعي

 التعليم 
 الزراعي

رسم توضيحي للصلة التبادلية  )٢(شكل رقم 

 بين التعليم والبحث واإلرشاد الزراعي

 ٤٠ص ) ١٩٨٣(نمير : المصدر
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الزراعي بمعني وجـود   أهمية التنسيق بين اإلرشاد الزراعي والتعليم الزراعي والبحث العلمي -
اإلرشاد التطبيقي الميداني والتخصصي والبحثي حيث ال يجب الفصل بينهما  تنسيق وتكامل بين

النمـوذج  ألن كل منها تقوي وتساند األخري ومن بين أفضل النماذج التي توضح تلك العالقة 
   ). ٢(رقم بالشكل  الموضح

علي الرغم مما سبق عرضه من مبادئ وقواعد لإلرشاد الزراعي فإنه ال زال هناك العديـد  
وتنوع الباحثين والعلماء حيث أن بعض منها يمكن أن يتحقـق كنتـائج    الهتمامات نها وفقاًم

 .منطقية لتطبيق المبادئ السابق ذكرها

ة الممارسات اإلرشادية إلي بداية خلق اإلنسان أترجع نش
علي خبـرات بسـيطة ومشـكالت     ةحيث اعتمدت الحيا

نقل وتعلمت األجيال في تلك العصور عن طريق  ةمحدود
الخبرات الشخصية من خيل إلي جيل عن طريق الـتعلم  
بالممارسة نتيجة االحتكاك المستمر مع العوامل البيئيـة  

علي الخبرات الذاتية أو محاكاة الصغار للكبـار فيمـا    والظواهر الطبيعية وكان يتم ذلك اعتماداً
، حيث اعتمد علـي  " رسةالتعلم بالمما" فيما يسمي . الخ.. والرعي زراعةليفعلونه في الصيد وا

 .المشاهدة والتقليد التلقائي دون دراسة أو مدرسة

ومع تعقد وتطور المعارف وما ترتب عليها من خبرات تنموية لدي الجنس البشري أصبح من 
ومع  .الصعب علي األبناء محاكاة وتقليد آبائهم، ولذلك لجأت المجتمعات إلي نظم التعليم المختلفة

صبح هناك من فاتهم فرصة التعليم الرسمي المدرسي ومع انتشار الحركـات  أتطور نظم التعليم 
 الحق فى التعلـيم،   لتي أقرت حق التعليم أصبح لهؤالء المحرومون من التعليم الرسميالوطنية ا

وعليه ظهرت الحاجة إلي تعليم غير رسمي غير مدرسي يتعلم فيه هؤالء الكبار بمـا يتناسـب   
وكان اإلرشاد الزراعي أحد تلك الصورالهامة لتعليم الزراع  ،األعمال وأوقات عملهم وطبيعة تلك

 .بالمناطق الريفية والتي غالبا كانت محرومة من خدمات التعليم المدرسي الرسمي

ن;Qة ا�ر	�د 
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تثبت اآلثار التاريخية بالمتاحف المصرية ومتاحف العالم أن مصر الفرعونية كانت سلة غالل 
زراعي متقدم وكانت رقعتنا الزراعية مترامية األطـراف وكـان    نتاجإالعالم القديم وكان لديها 

العالم بتقدمهم الـذي   اوأعجزوالفراعنة يزرعون محاصيل متنوعة، ويتمتعون برفاهية اقتصادية 
نعيش حير العالم حتي اآلن، حيث استطاعوا حفظ بعض أنواع الحبوب والفواكه حتي اآلن، ونحن 

، وكان فة نعجز عن حفظ ثمرة طماطم طازجة لعشرة أيامفي عصر الثالجات وطرق الحفظ وخال
الفراعنة يدخلون أنواع الحاصالت الجديدة ويرشدون الفالحين لكيفية زراعتها وكذلك عملوا علي 

كانت لها أثـر   كثار األنواع المختلفة من األشجار، وتقدموا في العديد من المجاالت والتي غالباًإ
علي مدي شهور السـنة، وقـد   نو أول من وضع تقويم زراعي علي الزراعة كعلم الفلك حيث كا

استخدم الفراعنة الكثير من طرق ووسائل اإليضاح ويدل علي ذلك النماذج والعينات واللوحـات  
علي جدران المعابد والتي توضح مراحل العمليات الزراعية المختلفة، وكيف يقوم رجال الترشيد 

سات اإلرشادية التطبيقية استخدمت في مصر الفرعونية قبل ن الممارأالقدماء بمهامهم، وبذلك نجد 
 .أن تظهر فكرة التخصصات العلمية أو البحثية المتخصصة في هذا المجال
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 "جرأَخا واهنييةُ أَحتيالْم ضاَألر مةٌ لَّهآيأْكُلُونَوي هنا فَمبا حهنا مـا  ) ٣٣( نيها فلْنعجو
ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعيلٍ وخن نم اتن٣٤( ج (   ـهلَتمـا عمو رِهن ثَمأْكُلُوا ميل

  )"٣٥( أَيديهِم أَفَال يشكُرونَ

ما من مسلم يغـرس  " (صلي اهللا عليه وسلم"ي قوله علي الزراعة ف الرسول الكريمكما شجع 
إن (، كما قـال  )أو بهيمة إال وكان له بها صدقة فيأكل منه طير أو إنسان أو يزرع زرعاً غرساً

 .)قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع أال يقوم حتي يغرسها، فليغرسها، فله بذلك أجر

 كبيراً لفاء المسلمون من بعدهم بالزراعة اهتماماًومن هذا المنطلق اهتم الخلفاء الراشدون وخ
من األمويين في األندلس والعباسيين في بغداد بإنشاء الحدائق التي كانـت بمثابـة    حيث اهتم كالً

ة النباتات للبيئات الجديدة وشقوا قنوات الري وعملوا علي تنظيـف  ءممحطات تجارب لنقل ومال

١-   :م'� ا����*ن��! ا�ر	�د ا��را�
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مجال الزراعة والتي ترجمت إلي اللغات األوروبية مثـل   بالمؤلفات فيمجاري األنهار، واهتموا 
: وهناك كتب عدة منهـا البن بصال في القرن الحادي عشر الميالدي " الفالحة األندلسية " كتاب 
، وكتاب  )م ١١القرن  - هـ ٤٦٦(عام ) ابن الحجاج(ألبو عمر أحمد  المقنع في الفالحةكتاب 

وترجع أهميتهـا إلـي   ) م ١٢القرن  -رن السادس الهجريالق(إلبن العوام  الفالحة في األرضين
التي سبقت النهضـة   و غزارة معلوماتها النظرية والعملية ذات األهمية التطبيقية حتي وقتنا هذا

 .األوروبية الحديثة

مجاالت التربة وصالحيتها للمحاصيل المختلفة واألسـمدة  بوقد اهتمت المخطوطات العربية 
 الخ... لري وتصميمها وتسوية وتحضير األرض للزراعة ضافتها ونظم اإوتوقيت 

وقد احتوت المخطوطات العربية علي جوانب تتصل بصميم العمل اإلرشادي كوضع تقـويم  
 .زراعي لتعريف الزراع بتوقيت العمليات الزراعية المختلفة

 

 

هـود  علي الج الزراعي حتي القرن الخامس عشر في دول الغرب معتمداً اإلنتاجظل تحديث 
ل التقنيات الحديثـة لبقيـة   لنق ع وكان المزارعون المتطورون المصدر الوحيد عملياًالذاتية للزرا

 ١٨٤٠بدأت مالمح الخدمة اإلرشادية الزراعية تأخذ الطابع شبة الرسمي عـام  ، إلي أن الزراع
الزراعـي واألسـواق    اإلنتاجمناطق  إلى حيث كان يقوم بعض مدرسي العلوم الزراعية بالتنقل
اسـتخدم  وعطاء اإلرشادات الالزمة لهم، إلمحاولة التعرف علي المشكالت التي تواجه الزراع و

لوصـف  في جامعة كمبردج  ١٨٧٣بريطانيا عام ألول مرة في العالم ب مصطلح التعليم اإلرشادي
والمعاهـد إلـي   الفكرة الجديدة وتعليمها وركز علي توصيل نتائج البحوث والعلوم من الجامعات 

عـن   امتد خارج أسوار الجامعة مختلفـاً  ىللتعبير عن البرنامج التعليمي الذ حيث يتواجد الناس
غير تقليدي من التعليم الرتباطه بنقل  البرنامج الخاص بالطالب داخل الجامعة، حيث اعتبر نوعاً

 .النتائج والخبرات المفيدة من الجامعة الي مواقع عمل أو بيوت الزراع

ال مع بدايات القرن العشرين إم تأخذ الخدمات اإلرشادية بباقي دول أوروبا الشكل الرسمي ول
بتدخل من الحكومات بإنشاء الخدمة اإلستشارية الزراعية وتوالي اهتمام دول أوربا بتقـديم تلـك   
الخدمات حيث تبنت معظم الدول نفس الفكرة مع بداية ستينيات القـرن العشـرين مـع وجـود     

٣-  !      :أوروب�ا�ر	�د ا��را�
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ـ في األسلوب حيث اختارت كل دولة األسلوب المناسـب لطبيعـة مجتمع  بين الدول  اختالفات ا ه
 .ويتناسب مع أهدافها من تلك الخدمة

 

 

انجلترا وفي عـام  بدأت حركة اإلرشاد الزراعي علي نفس القواعد واألسس التي اتبعت في 
ي بعمـل أول  وهو من أصل انجليـز ) أول مدير ارشاد في جامعة شيكاغو ( قام موليتون ١٨٨٥

وثيقة إرشادية وضح فيها فلسفة وحركة اإلرشاد ، ومع تطور حركة تعليم الكبار في أمريكا فـي  
 .القرن التاسع عشر ساعد الحماس الشعبي في تنمية الشعور بأهمية األخذ بفلسفة اإلرشاد الزراعي

قرار مصطلح إل وصوالً" سيمان ناب " في أمريكا علي يد وتوالي االهتمام بالعمل اإلرشادي 
سند العمل اإلرشادي للجامعات بتعاون أحيث . علي يد سميث وليفر١٩١٤اإلرشاد الزراعي عام 

 .بهدف نشر المستحدثات الزراعية التطبيقية بين الزراع مع الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية

بينها وبين دول  ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت كثير من الدول النامية تستشعر الفجوة
ترتب علي احتالل الدول الكبري للدول النامية وتأثير ذلـك علـي    مع ما اًالعالم المتقدم خصوص
 .ومن بينها مصر المحتلة استعمارياًبسبب استنزاف موارد الدول شعوبها وزيادة تخلفها 

 

 

ديثة علي الرغم من وجود جهود إرشادية في مصر إال أن اإلرشاد الزراعي في مصر الح
في الخامس من نـوفمبر حيـث    ة يوليوبعد ثور ١٩٥٣لم يأخذ طابعه الرسمي إال أواخر عام 

، ولكن قبل باإلرشاد الزراعي يتبع مصلحة الثقافة الزراعية خاصاً بوزارة الزراعة قسماً ئنشأ
ذلك بتسع سنوات نشأ بشكل شبه رسمي حيث ارتبطت نشأته شبه الرسمية بتكـوين الوحـدات   

بهدف النهوض  ١٩٤٤لسنة  ٣٠ت بعواصم المراكز اإلدارية بالقانون رقم ئنشأالتي  الزراعية
نتاجية المحاصيل الزراعية، ونشر المعلومات العلميـة بـين الـزراع    إبالريف ورفع مستوي 

 .في مزارعهم  وتطبيقها فعلياً

عاتهـا  وهيئات كانت تمارس العمل اإلرشـادي مـن خـالل مطب   كما أن بعض الوزارات وال
إصداراتها أو ما تقوم به من معارض ومن خالل المتاحف الزراعية كوزارة الزراعة ووزارة و

٤-  !      أم���9ا�ر	�د ا��را�

٥-  !     : م'� ا�����Uا�ر	�د ا��را�
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الشئون االجتماعية ومصلحة الفالح والمركزاالجتماعية والوحدات المحلية وجمعيـة خريجـي   
 .المعاهد الزراعية 

ة العامـة  داراإلوتوالي بعد ذلك االهتمام باإلرشاد الزراعي في مصر فتحول إلي مراقبة تتبـع  
للخدمات الزراعية، ثم تحول لإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي وصدر قرار بإنشـاء المجلـس   
األعلي لإلرشاد الزراعي فوكالة الوزارة لشئون اإلرشاد الزراعي فاإلدارة المركزية لإلرشـاد  

زيـادة   نشطة اإلرشادية لما لها من أثر كبير عليالزراعي وكل ما سبق يبين اهتمام الدولة باأل
المحاصيل الزراعية خاصة مع تنامي مشكلة الغذاء وزيادة معدالت استخدام المحاصيل  إنتاجية

تاج وقود حيوي بديل للبترول وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الغذاء ليـدق  إنالزراعية في 
لغذاء لشعب مصر في ظل امن أجل توفير مصر ب يالزراعالقطاع بأهمية  ناقوس الخطر منبهاً

 .معدالت مواليد ليست منخفضة بالحد المستهدف

 

 

اإلرشاد الزراعي فكره عالمية تهتم بها كـل دول العـالم إال أن طبيعـة    سبق اإلشارة إلي أن 
تختلف من دولة إلي أخري بما يحقق أهدافها المرجوة من اإلرشاد الزراعي وبما يناسب ها تطبيق

الخدمة اإلرشادية ولذلك نالحظ تنوع أنمـاط   الظروف المحلية وطبيعة الزراع المستهدفين من
في العالم وقبل أن نستعرض التنظيم المصري نبـين أنـواع التنظيمـات     التنظيمات اإلرشادية

 :والتي تصنف علي النحو التالي المختلفة بالعالم

 :ا� �19 ا��0/�� ا�ر	�دي ا����ون -أ

ومراكـز   كليات الزراعة وخصوصاً اتوفي هذا النمط من التنظيمات اإلرشادية تتعاون الجامع
الزراعية مع الحكومة في تنظيم وإدارة وتمويل الجهاز اإلرشادي علي مسـتوي   البحث العلمي

الدولة مع تحديد واضح لدور كل جهة في العمل اإلرشادي وتأخذ الواليات المتحدة األمريكيـة  
مـع الحكومـة المركزيـة     بهذا األسلوب في تقديم الخدمة اإلرشادية حيث تتعاون الجامعـات 
  .األمريكية والحكومة المحلية بكل والية في تقديم الخدمة اإلرشادية

ا� �19 ا��0/�� ا�ر	�دي  -ب"� ا������ :ا���0*ي ا��

يعتمد علي تنفيذ برامج شاملة متعددة األغراض بهدف وفي هذا النمط من التنظيمات اإلرشادية 
والصـحية   والزراعية ة في النواحي اإلجتماعية واالقتصاديةتنمية المجتمعات المحلية المستهدف

 :ن�*ذج ا� �19 ا��0/�� ا�ر	�دي ا��'�ي
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ما يقوم بتنفيذ تلك البرامج المنظمات غير الحكومية بهدف تنمية  ويقوم وغالباًالخ ... والتعليمية
 إمكانياتهم إلى علي المشاركة الشعبية للسكان المحليين استناداً المجتمعات المحلية بالدولة اعتماداً

ما يتبع اإلرشاد الزراعي في هذا النمط وزارة الشئون اإلجتماعية وليس  وغالباًرة الذاتية المتوف
وكان لمصر تجربة مماثلة فـي   ،وزارة الزراعة كما هو معمول به في كل من الهند وباكستان

ولكن سرعان  مرحلة ما بعد الثورة بتطبيق فكرة الوحدات المحلية المجمعة بالقري بريف مصر
مـن  كبيـرة  الوحدات واحتياجها لمساحات تلك  إنشاءتكاليف  الرتفاع ة نظراًما تراجعت الفكر

 . األراضي

 :ا��9*ما� �19 ا��0/�� ا�ر	�دي  -جـ

وفي هذا النمط من التنظيمات اإلرشادية يكون للحكومة اإلدارة واإلشراف الكامل علـي تنفيـذ   
د يكون لوزارة الزراعة كامل فقالخدمة اإلرشادية وإن اختلفت طرق اإلشراف من دولة ألخري 

اإلشراف كما هو معمول به في مصر ومعظم الدول العربية واألفريقية، وقـد يشـارك وزارة   
 .كما هو الحال في هولندا وألمانيا الريفة يالزراعة بعض المنظمات الحكومية المهتمة بتنم

ادي الزراعي في أي ينظم العمل اإلرشجيد ويجب أن يأخذ بعين اإلعتبار أن مجرد وجود قانون 
هو إال قاعدة لتنظـيم   قانون ماالعلي جودة تقديم الخدمة اإلرشادية، حيث أن  دليالًدولة ال يعد 

 العمل ولكن نجاح الخدمة يتوقف علي مدي كفاءة وفاعلية ونوعية الخدمات التي تقـدم فعليـاً  
 .للجمهور المستهدف

ض النقاط األساسية لتحقيق أهدافة ومـن  البد أن يتضمن القانون بعولنجاح أي تنظيم إرشادي 
 :بينها

 .وج�د ا�1 ات���& أو ����& واض,& �;ور و�$:����ت ا9رش�د ا�6را+� وب ا��4 ا��13*/& -١

 .ا�BC1ل ا�)�� ا9رش�دي +
 أي ت�ج4 ����� أو د�.� أو + @� -٢

&، ��اء ض��ن ا�C1 ار ت��  ا���1�� ا�Bزم Hداء �-��& وت./�G ا�EF3 ا9رش�د�& ا��1$-;� -٣
 ًB�ت     ت�����;�� K�;��Cت ���� L 

 @��� ا�;و���& أو +����   
ب��Cب��� ���دي ت%���
 ت����  ج��6ء ���

 .ا���1�� ���& �� �N ض)M ��ارد ا�;و�&

ا�1.$�� وا�1)�ون ا��1م ب�
 ا��-��ز ا9رش��دي و���Qدر ا��$�1,;ث�ت ا�6را+��& آ�����)��ت        -٤
   .13*/&وا��)�ه; ا��,!�& ا�6را+�& ا��QQ31& وا�� ا�R ا�1.���& ا��

٥-        �L���.ا�� U��(ت ���� ب���QQ3وج���د ت ���� �����V.1ا� ����ض�� ورة وج���د � و���& ���� ا�-�
 &CF.ا�.'�ط ا���ج�د ب��� &(��L X� Y��.1� ا��& ب�� Zا��)  ا�$��ا�� �L�.ب� ��إرش�د ��

 ). أو ا��1 �.1'  ب-� �6ارع ا���Hك
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 .و�-�رات-K ا9ت���Q&ا��1ازن ب�
 إ+;اد وت;ر�Y ا�)��*�
 ب�9رش�د وب�
 ا9+;اد ا�1)*���  -٦

ا�/���Q ا������� ب���
 @����م ا�� ش��;�
 ب��)���� ا�1)*����� ا9رش���دي وت./���G ا����Cا��
 وا�*���ائ_        -٧
 إ�H.....aراض� ا�6را+�& أو ا��.�ء +*�-�ا�6را+�& ا��C*(1& ب,���& اHراض� وت� �M ا

 .أه��& ت�اج; ب ا�R إرش�د�& ��� أ� اد ا�H ة ا� �/�& زراع وش��ب و� أة ر�/�& -٨

٩- K��Cوت G�/.وت E�F3ت �� 
 .ت*e ا�� ا�Rوت����  ض ورة �'�رآ& ا��$1 ش;�

ب��1  د+F'�i� �.� K& ض ورة ت�اج; ����+�ت ا�1'�ر�& �hه*& تgه�� ج�; ب�� �$�_  -١٠

 . ا9رش�د�& ب�� �*�� ا���1ج�ت ا��$1 ش;�

ن حتي من المهم التعرف علي الهيكل التنظيمي المصري في شكله الراه بق عرضهسومما 
 نصبح ملمين بآليات العمل اإلرشادي وطبيعة العالقة بين القـائمين علـي العمـل اإلرشـادي    

فإن الهيكل التنظيمي للجهـاز اإلرشـادي   ) ٣(وكما يتضح من الشكل رقم  في مصر الزراعي
 : المصري يتضمن عدة مستويات

Zًأو : �� *ر��م�5*ي ا��": 

 : فيجمهورية الويمكن حصر التنظيم اإلرشادي علي مستوي 

• 
 ا�)��� ا9رش��دي     � أ��-� وآ��� وزراة ����ن �$�:�jً     :ا�دارة ا���آ��� �]ر	�د ا��را��+
            ، �Q� ��� ��+رش��د ا�6راk� &���(أ��م وز�  ا�6را+�& و�.��ط ب-�� ا9ش� اف +*�� ا�$����& ا�

�Bل @���-� ب 
E�$�1 ��1ئR وا�X� ��$.1 اH@$�م ا�/.�& ا��13*/& ب�زارة ا�6را+& وب�
 ا�6راع �
 .ا��,�ث وإ+;ادm ب�� �$�_ ب1;او�-� ب�
 ا�6راع

وه��� �$��:��& +��
 +���� اHج-��6ة ا9رش���د�& ب���,�����Vت      :�]ر	))�د ا��را�)) ا���م))� ا�دارة  •
 . و�$:��& +
 أوج4 �'�ط ا9دارات ا�/.�& ا��QQ31& ا��1ب)& �-�

•  ]"�kدارة ا�� آk� &��6رش��د   و�-�;ف إ��� تK�;�C ا��;+K ا�/.�� ��       :�]ر	�د ا��را� ا�I"^ا��

 ا�6را+� �� وضX ا�$���& ا�)��& �kرش�د وتK�;C ا1�9'�رات ا�/.�& و+ 
�*!�� K%� ا��-�ز

وأ@$��م ا��,��ث وا��FC+��ت ا��13*/�& ب��زارة       ا����)�ت وا�6راع وو���ئ� اB�+9م  ا9رش�دي و
 .ا�6را+&

� ����C� p��Q31م ب��oج اء وه��� � آ��6 ب,!�� :م� ))� ب�))*ث ا�ر	))�د ا��را�)) وا����0))� ا�����))� •
 .ا��,�ث ا�)*��& ���� �1)*� ب�9رش�د ا�6را+� وت.��& ا����1)�ت ا� �/�&

وه��� �$��:��& +��
 ا�����1ر ا��,���ث وا�.���1ئR ا��Cب*��& �*�����F1 ا�)�*���     :��H� �((0&�())�ت ا�&�))*ث  •
 .ا���;ا�� �;ي ا�6راع

فـي   متخصصـاً  ماًقس ١٩إدارات فنية يتبعها نحو  ٧حيث يوجد  :اإلدارات واألقسام الفنية •
  .الخ...مختلف األنشطة اإلرشادية وما يتعلق بها من شئون العاملين والميزانية والحسابات
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@@@@
TbïäbqTbïäbqTbïäbqTbïäbq@Z@Z@Z@ZpbÅÐb�a@ñín�à@ðÝÈpbÅÐb�a@ñín�à@ðÝÈpbÅÐb�a@ñín�à@ðÝÈpbÅÐb�a@ñín�à@ðÝÈZZZZ@@@@

محافظة وتقع مسئولية العمل اإلرشادي بالمحافظـة   ٢٩تنقسم جمهورية مصر العربية إلي 
إلدارات العامة بالمحافظـة مـن بينهـا    علي رئيس القطاع الزراعي بالمحافظة ويتبعه عدد من ا

للجهـاز   اإلدارة العامة للشئون الزراعية ويتبعها المدير المساعد لشئون اإلرشاد الزراعي ممثالً
اإلرشادي بالمحافظة ويتبع لإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي من الناحية الفنية بينما يتبـع اإلدارة  

سئول ومعاونيه من الفنيين والكتابيين بالمحافظة عن تنفيذ ، وهو المالعامة للشئون الزراعية إدارياً
 .  سياسة اإلرشاد بالمحافظة

 
�ًUث�� :  :ا���اآ�م�5*ي �"

تنقسم كل محافظة إلي مجموعة من المراكز اإلدارية وتقع مسئولية العمل اإلرشادي بكل مركـز  
كل منهم مسـئول عـن   علي مفتش اإلرشاد الزراعي ويتبعه ويعاونه عدد من وكالء القطاعات 

 .قري بالمركز ١٠ -٨العمل اإلرشادي الزراعي بعدد 

 
 م�5*ي ا�(�ى: راب�ً�"�: 

وتقـع  ) قرية أم وقري توابع( ينقسم كل مركز إلي مجموعة من الوحدات المحلية القروية 
مسئولية العمل اإلرشادي بكل وحدة قروية علي المشـرفين الـزراعيين بالجمعيـات التعاونيـة     

ت الطبيعية والسكان المحليين بالقري، ويعد هذا المستوي مـن أهـم   اية بالتعاون مع القيادالزراع
مستويات اإلرشاد الزراعي، إال أنه في حاجة لمزيد من االهتمام حيث يقوم بمهام متعددة مما يؤثر 

@.علي كفاءة أداءه للعمل اإلرشادي

@

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ١٨

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

	19 ر$, 
 )

٣ 
 (

ي
�'

 ا��
�
ي ا��را

	�د
 ا�ر

ا� �19 ا��0/��
 



 ١٩

@óÔþÈ@óÔþÈ@óÔþÈ@óÔþÈÜbi@ðÈaŠ�Üa@†b’ŠfiaÜbi@ðÈaŠ�Üa@†b’ŠfiaÜbi@ðÈaŠ�Üa@†b’ŠfiaÜbi@ðÈaŠ�Üa@†b’ŠfiaóïÈbánuýaì@óî†b—nÔýa@óïáånóïÈbánuýaì@óî†b—nÔýa@óïáånóïÈbánuýaì@óî†b—nÔýa@óïáånóïÈbánuýaì@óî†b—nÔýa@óïáånZZZZ@@@@@@@@

يعتمد اقتصاد غالبية الدول النامية علي القطاع الزراعي والذي يعد الركيزة األساسية للتنمية 
، ولقـد أصـبحت التنميـة    ريفية قالشاملة حيث أن غالبية سكان الدول النامية يعيشون في مناط
للدول النامية، ومما ال شك  ة خصوصاًاالقتصادية واالجتماعية في الوقت الراهن من األمور الهام

من الجهد لتحقيـق   فيه أن الفترة الحالية ومع زيادة حدة األزمة اإلقتصادية العالمية تتطلب مزيداً
 .خطط التنمية االقتصادية االجتماعية

بوضع برامج علي كافة المستويات وفي كل المجاالت،  االهتمامنجاح تلك الخطط يستلزم إو
تهم ئتعليم الريفيين وأسرهم األساليب الزراعية الحديثة التي تزيـد مـن كفـا   برامج  وخصوصاً
للحاصالت الزراعية النباتية منها والحيوانية، وكذلك في مجال اإلقتصاد المنزلـي بمـا   اإلنتاجية 

يعود بالنفع علي أفراد األسرة، وهذه البرامج التعليمية تتعدد مسمياتها فـي دول العـالم ولكـن    
ال يختلف بما يتفق مع اإلرشاد الزراعي، وليس هناك خالف علي أهمية اإلرشاد  يباًمضمونها تقر

إذا ما كان  في تلك العملية خصوصاً فعاالً سهاماًإالزراعي في عملية التنمية حيث يمكن أن يسهم 
إلي مفهوم أعم واشمل  وصوالً هناك تعاون بين اإلرشاد واألجهزة األخري المهتمة بإحداث التنمية

لتنمية بحيث ال تقتصر علي الجانب االقتصادي بل تتعدي ذلك لتصبح تنمية اقتصادية اجتماعية ل
في المجـاالت المختلفـة صـحة    تتضمن رفع مستوي معيشة ورفاهية ورخاء غالبية السكان في 

 .المناطق المستهدفةالخ ب....وتعليم 

نظمة المبذولة من أجـل  نها كل الجهود المأويمكن تعريف التنمية بناء علي ما سبق علي 
فـي   مرغوبةرات إيجابية يحداث تغيإاإلسراع بمعدالت التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي من خالل 

والموارد علي اإلمكانيات البشرية والمادية  الجوانب االقتصادية واالجتماعية في مجتمع ما اعتماداً
 .معالطبيعية المتاحة بهدف االرتقاء بمستوي معيشة سكان هذا المجت

ان فال يمكن التضـحية  توال يجوز الفصل بين التنمية االجتماعية واالقتصادية فهما متالزم
بالقيم والمعايير االجتماعية في المجتمع مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية أو علي حسـاب الغالبيـة   

سلوك حيث أن عاداته وتقاليده  هنسان بطبيعته كائن اجتماعي تحكمفاإل العظمي من أفراد المجتمع
من القيم االجتماعيـة،   وموروثاتهعاداته ه االجتماعي وتحكم هاإلنسان االقتصادي جزء من سلوك

ومن ،  أن تتم عملية التنمية علي مراحل لتجنب آثارها السلبية علي بعض الفئات ومن المهم أحياناً
 ة حفاظاًصالح االقتصادي علي مراحل تدريجيإلأمثلة ذلك حرص الحكومة المصرية علي تطبيق ا
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تحملها هذه الفئة مـن السـكان لـو أن    تذلك من آثار قد ال فى علي مصالح محدودي الدخل لما 
  .برنامج اإلصالح االقتصادي طبق في فترة زمنية أقل

إال أن تبني الدولـة لـبعض السياسـات     فعلي الرغم من تدني دخول أفراد المجتمع أحياناً
 .لدخل في أحيان كثيرة علي مستوي معيشة األفراداالجتماعية يقلل من حدة تأثير انخفاض ا

بوصفه أحد النظم التعليمية المتميزة التـي تهـدف إلـي    ويعد النهوض باإلرشاد الزراعي 
لعمليـة التنميـة    قوياً في المعارف والمهارت واالتجاهات دافعاً مرغوبةرات سلوكية يإحداث تغي

بتحقيق أهداف التنمية،  قوياً مرتبطة ارتباطاً ريخاالقتصادية واالجتماعية حيث يؤدي إلي نتائج أ
وبطريقة مبسـطة  نتاج في الزمن المناسب مات وسهولة وصولها لمواقع اإلوحيث أن توفر المعل

 .مة إلنجاح التنميةهمن العوامل الميعد يسهل علي الريفيين تفهمها مع توفر رأس المال 

مـن  المعارف والتقنيات الحديثة كمصدر هام للمعلومات و وعلي ذلك أصبح البحث العلمي
كما أصبحت النظم اإلرشادية زراعية . االقتصادية بمعناها الشامل لعملية التنمية الركائز األساسية

لنقل نتائج البحوث من المراكز العلمية للواقـع التطبيقـي بمـزارع     كانت أم صناعية ضرورة
شك مشكلة االنسان بسـماته الشخصـية   فمشكلة التنمية االقتصادية االجتماعية هي بال  الريفيين،

ومدي قدرته الدائمة علي تطوير نفسه بتعلم مهارات جديدة يستطيع ان يتعامل بها مع المتغيرات 
     . التي تحيط به

 :جتماعية فيما يليالزراعي في التنمية االقتصادية واال اإلرشاد إسهاماتيجاز أهم إويمكن  

أرض، وعمل، (نتاج إلباستخدام عناصر ا ت الزراعيةنتاجية للحاصالإلالنهوض بالكفاءة ا -١
 .منها دةاستخدام رشيد يحقق أقصي استفا) ورأس مال، وتنظيم

نشر التقنيات التي تساعد علي تنفيذ الزراع لبعض المشروعات االقتصادية التي تساعد علي  -٢
 .مستوي الدخل للريفيينزيادة الحد من مشكلة البطاله و

  .  ، وحسن استغالل مواردهام استهالك األسر الريفيةالت تنظيالتوعية في مجا -٣

 .للمؤشرات االقتصادية االسهام في وضع البرامج التنموية وتنفيذها ومتابعتها وفقاً   -٤

مكانياتـه  إفي دعم السياسة السكانية للدولة عن طريق تجنيـد طاقاتـه و   هاماً يلعب دوراً -٥
 .لي المجتمعفي التوعية بخطورة الزيادة السكانية ع اإلعالمية

 .تدريب الشباب الريفي ليساهموا في األنشطة التنموية التي يتم تنفيذها بالمناطق الريفية -٦

يشجع اإلرشاد علي تغيير بعض العادات المعوقة للتنمية بنشر المعلومات والحقائق التـي   -٧
 . تشجع علي التطور وتبني األساليب الزراعية الجديدة
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المرشد لعملـه   هليم اإلرشادي هي أن الفرد يتعلم نتيجة لما يوجهعالقاعدة الرئيسية في الت إن
) المرشـدين (مهمة لكل من العاملين باإلرشـاد   القاعدة، وهذه هس نتيجة لما يفعله المرشد بنفسولي

، فإذا لم يبذل جهد عملي لتوجيه الزراع )المسترشدين(والجمهور المستهدف من الخدمة اإلرشادية 
هـوده  لقاء المحاضرات وتقديم النصائح فلن يري نتائج ملموسة لمجإنشطة واكتفي بلتنفيذ بعض األ

 في تنفيذ نشاط غالباً ن يشترك فعلياًأالمبذول والمزارع الذي يجلس علي الدوام ليستمع لنصائح دون 
 :منها للتعلم ئمبادمجموعة وللتعلم اإلرشادي  .ما يشعر بخيبة األمل ألنه لم يلتمس نتيجة فعلية

عارف جديدة وبذل تعتبر الدوافع الشخصية للمتعلم هي األساس في تحفيز المزراع نحو تعلم م
، وعلـي المرشـد   ه علي تنفيذ وتطبيق تلك المعارفالجهود لفهمها، واكتساب الخبرات التي تساعد

ليم الزراع حيـث أن االنسـان   عالزراعي أن يأخذ في االعتبار أهمية الدوافع وأثرها علي عملية ت
صول القطن وتهدد المزارع الذي يعاني من مشكالت تتعلق بإصابة محأن بمعني  ،مدفوع بالحاجة

  الثانيةالوحدة 

 األسس النظرية للطرق اإلرشادية

	��دئ : أو�

�� ا�

 ا�ر��دي
 


 ا�ر��دي��� :��������� ا�

 :الدافعية -١
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به من أعمال لمقاومة اإلصابة ألن المـزارع   هانتاجة سوف يتقبل بسهولة نصائح المرشد وما يكلف
 . صابة لما ينتج عنها من خسائر بالمحصولاإلفي حاجة ماسة للتغلب علي 

لكل مـن   والتأكيد عليها اإلرشادي وضوح الهدف من األنشطة اإلرشادية من المهم في العمل
شد والمسترشدين حتي يمكن الوصول لتتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ النشاط اإلرشادي مع المر

مالحظة أن األهداف الشخصية للمزارع قد تكون خادعة لكل من المرشد والزارع وربمـا كـان   
عن األهداف اإلرشادية ذاتها وفي كثيـر مـن    غرض المزارع من حضور اجتماع إرشادي بعيداً

عن جدول أعمال  بعض الزراع االجتماعات اإلرشادية لغرض شخصي بحت بعيداًَيحضر األحيان 
أو بغرض الدعاية لموضوع  كرغبته الشخصية في الحديث عن موضوع معيناالجتماع اإلرشادي 

ما وهذا يبين أهمية المشاركة بين المرشدين والمسترشدين في وضع الخطط اإلرشادية وفي تخطيط 
إلرشادية حتي تكون األهداف معروفة للجميع، والتوقعات واضحة ومحددة بين وتنفيذ وتقييم الرامج ا

    . اإلرشادية هالمرشد ومستقبلي رسائل

تدعيم القدرة علي أداء العمل نتيجة الممارسة الصحيحة من البداية حيـث أن أداء   ليإويشير 
، وبـالعكس  كل صـحيح يكسب الفرد عادة أداء العمل بشوتكرار األداء نشاط معين بطريقة سليمة 

شياء في همال أو قلة ممارسته حيث أن تكرار عمل األإالقدرة علي أداء عمل معين نتيجة تضعف 
في تثبيت وتأكيد تلك المعارف التي تم اكتسـابها،   اساسياً الفترة التي تلي تعلمه مباشرة يعتبر أمراً

م ممارستها يسهل نسيان طريقة أدائها أن الخبرة الجديدة التي نتعلمها إذا لم يت فىوترجع أهمية ذلك 
إذا علمك شخص كيف تلعب الشطرنج وبين لك أسماء القطع وكيف تتحرك  بالشكل الصحيح فمثالً

فمن الطبيعي أن تنسـي  ) تكرار اللعب( كل قطعة فإذا لم تلعب الشطرنج عقب ذلك أكثر من مرة 
علي المرشـد الزراعـي متابعـة     ، وعليه يتعينوكيفية تحركها علي رقعة الشطرنج قطعأسماء ال

فكار أو أساليب زراعية جديدة باستخدام الوسائل اإلرشادية المختلفة للتأكد من أالزراع اللذين تبنوا 
حيث أن ممارسة الفرد ، تكرارهم ألداء العمليات الزراعية المختلفة مما يساعد علي تثبيت معارفهم

 .ومفعوالً ا أثراًلما يتعلمه يعتبر من أفضل أنواع التعلم وابقاه
 

 :وضوح األهداف -٢
 

 .النشاط الذاتي والممارسة-٣
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فـي  تحت اشراف المرشد الزراعـي   ويقصد به مدي قدرة الفرد علي نقل وتطبيق ما تعلمه
، وتعتبر قدرة الفرد علي تطبيق في الواقع الحقيقي ههرشادي إلي مواقف أخري مشابإتعليمي موقف 

 . الناجحاإلرشادي ما تعلمه من معارف ومهارات من بين أهم مظاهر التعلم 

لتحقيق أهداف ومجهـودات   أساسياً المعروف أن توافر االستعداد لدي الزراع يعد شرطاً من
هو شعور داخلي يوجه المتعلم ويدفعه للتحصيل بما يحقق لـه  المرشد التعليمية المنفذة، فاإلستعداد 

حيث يتعين علي المرشد الذي يتعامل مـع صـغار   ، الجهدالرضا عن نفسه ويحفزه علي مواصلة 
يرات محدودة علي أن تكون فرصة نجاحها يحداث تغإلأن يبدأ باختيار تقنيات بسيطة تؤدي  الزراع

قنـاع  إالخ فإذا نجح في ...اإلنتاجيةعداد األرض للزراعة، واستخدام التقاوي عالية إكبيرة، كطرق 
ـ   ن يروج أفكار أخري أكثر تعقيداًأفإنه يمكنه ) تبنيها(الزراع بتقبلها وزراعتها  ض كزراعـة بع

الحاصالت في البيوت البالستيكية أو تحت األنفاق البالستيكية، مما يسهم بشكل كبير في تحسـين  
، في حين لو استهل عمله مـع  للتعلم لمهارات أخري أكثر تعقيداًأداء الزراع ويزيد من استعدادهم 

ذلك يفقـدهم   فإنالزراع بخبرات شديدة التعقيد ولم ينجح الزراع في تفهمها ولم يحققوا ما توقعوه 
، ونستخلص مما سبق أن التأثير المبدئي الشخصـي  نفسهم وفي المرشد وفي التقنية ذاتهاأالثقة في 

، ولذلك علي المرشد أن يستهل عمله باختيار مجموعة من االرشادات ودائماً والفني يترك أثراً طيباً
لمزيـد مـن   ووعيهم بالحاجة  لدي الجمهور المستهدف، وتثير اهتمامهم ايجابياً التي تترك انطباعاً

  .لتحقيق مزيد للنجاح لتعلما

حيث نالحظ في حياتنا اليومية أن نجاح الشخص في أداء عمل معين يشجعه علي تكرار هذا 
، في حين إذا فشل في أداء عمل معين فإنه ال يرغب في تكرار هـذا  هالعمل الذي ساهم في تحقيق

ي تكرار العمل الذي يشعر بعدم قدرته علي تنفيـذه  العمل ويصاب باإلحباط بمعني ضعف الميل إل
يجابية يزيد من احتماالت تكراره إأن الفعل الذي يؤدي إلي نتائج " بنجاح، وعلي ذلك يمكن القول 

وعليـه  " في الظروف المشابهة، في حين أن الفعل الذي يؤدي إلي فشل تقل احتمـاالت تكـراره  

 ):نقل الخبرات( النقل -٤
 

 :االستعداد -٥
 

 :التعزيز والتدعيم -٦
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اجاتهم وتكسبهم معارف ومهارات جديدة وتحقق عوائـد  فالزراع يتقبلون التوصيات التي تحقق احتي
 .اقتصادية أكبر بما ينعكس علي مستوي معيشتهم

ون انه ال يوجد شخصين يمكن أن يتعلموا موضـع معـين بـنفس    من المهم أن يعلم المرشد
الوسائل أو في نفس الفترة الزمنية، فخبرات الشخص وخلفيته العملية والعملية ونشـأته وماضـيه   

عن غيرة من األشخاص، والمرشد الناجح في عمله هو من يأخذ بعـين اإلعتبـار    فون جمعياًيختل
 ةستفاداقدراته بما يضمن مساعدة كل مزارع للوصول ألقصي التعامل مع كل مزارع علي حسب 

 :مكانياته وقدراته الذاتية، ويمكن التغلب علي الفروق الفردية بين الزراع من خاللإمن 
 –مسـتوي تعليمـه   (ة عن كل مزارع تتعلـق بخصائصـة الشخصـية    جمع بيانات خاص -

 ).الخ...وظيفته
مناقشات جانبية مع بعض الزراع عقب كل اجتماع إرشادي بما يضمن التعرف علي بعـض   -

 .سماته الشخصية
تماعات الخاصة مع الزراع من خالل تنفيذ بعض الزيـارات الحقليـة أو المنزليـة أو    جاال -

 .المكتبية
بعض أنشـطة   من معلومات يمكن إعادة النظر في تعديل ها يتم الحصول عليومن خالل م  

 .البرامج اإلرشادية بما يتفق مع احتياجات الزراع الفعلية
 :وبناء علي ما تقدم فإن نظريات التعليم اإلرشادي تعتمد علي القواعد التالية

 .مبتكرةعلي حلول  ن يهتم اإلرشاد بمشكالت الزراع ويدفعهم لحلها استناداًأ -
 .تطوير خبرات الزراع القديمة وحثهم علي إحالل خبرات أكثر فائدة محلهابأن يهتم اإلرشاد  -
أن تكون الخبرات الجديدة التي يسعي اإلرشاد لنشرها بين الزراع ذات قيمة للزراع بحيـث   -

 .يشعرون بفائدتها
ن باإلرشاد حيـث  حرية المزراع في تقبله لتلك الخبرات دون ضغط أو إجبار من قبل العاملي -

 .ن يتقبلها عن اقتناع حتي يستمر في تنفيذهاأمن المهم 
تتفق وتحقيق أهـداف البـرامج   ) ملموسة للزراع(أن يكون للتعليم اإلرشادي عوائد واضحة  -

 .اإلرشادية المرجوة
 
 

 :الفروق الفردية -٧
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العملية التـي  " يعرف االتصال علي أنه 
يتم من خاللها انتقال المعرفة من فـرد  

االتصال هو الوعى الذى يحوى ف" مجموعة إلي أخريإلي آخر أو من 
وجود اتصـال دون حـدوث   حيث ال يكافة صور التفاعل االجتماعى، 

عمليـة  ويرجـع اسـتمرار   تفاعل اجتماعى ومن ثم فإن االتصال عملية اجتماعية دائمة ومستمرة 
ا لديـه مـن   شباع مإحياته، من أجل  ىعلي مدنسان إلى استمرارية وتعدد اتصاالت اإلاالتصال 
يوجد تعريف متكامل ومن المالحظ أنه ال  .غير متناهيةمتغيرة ومتعددة ومتنوعة بصورة حاجات 
وعليه يمكن المختلفة،  االجتماعية الحياة وظواهرهالكافة مناحي عملية أساسية  هنظراً ألنلالتصال 
 - مرسـل (عملية تفاعل هادف بين طرفين "نه أعلي  االتصالتعريف 
فكرة أو (جبها تتحقق المشاركة بينهما فى مضمون رسالة بمو) مستقبل

وذلك ) معرفة أو مهارة أو مفهوم أو اتجاه ـ أو العواطف واألحاسيس 
باستخدام رمز أو مجموعة رموز مفهومة وواضحة للطرفين، وأيضـاً  

 ."ستخدام القنوات االتصاليةإب
 :ويتضمن هذا التعريف النقاط التالية

ن من عناصر متفاعلة مع بعضها البعض أن االتصال عملية تتكو .١
تسلسل وبخطوات مترابطة بالدوام واالستمرار، وتحدث فى تتميز 

 .التصالالنهائي لعملية االهدف تحقق بحيث مع بعضها البعض 
شخص االتصال عملية تفاعل اجتماعى هادف يحدث تأثير من  .٢

فحينما يقوم المرشد ) مستقبل( خرآشخص واستجابة لدى  )مرسل(
فإن هذه الرسالة تكون بالنسبة مزارع صيل رسالة معينة إلى بتو

أو بمحاولة فهمها ومن ثم قبولها لهم بمثابة المثير فيقومون 
 .هارفض

أكثر فقد شخص أو  ااالتصال عملية تفاعل بين طرفين قد يكون .٣
أو ) منزليةفى زيارة ( ومزارعيكون هناك اتصال بين مرشد 

مجموعة من  هيحضر )اديإرش لقاءفى (مجموعة من الزراع 
التفاعل بين يحدث ومن ثم ومجموعة من الزراع االرشاديين 

 .تينمجموعال

����� : �����
�ت��ل ا

 :ا�ر��دي
 

   : 	#"�م ا�ت��ل -أ
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توصيله  )المرسل(المرشد االتصالى الذى يرغب أو المضمون هى المحتوى : الرسالة .٤
 . الخ....ماً، وقد تتضمن هذه الرسالة فكرة أو معرفة أو مهارة أو مفهوالمسترشدين لمستقبليه

ذه ه، وواضحة ومفهومةفي شكل رموز التى يراد توصيلها إلى المستقبل تصاغ  إن الرسالة .٥
تعبيرات كأي غير منطوقة  أوغير لفظيةبمعني منطوقة بلغة ما كالعربية،  لفظيةإما الرموز 
 .معينةذات داللة إشارات أو  الوجه

 
 

 
نشطة اإلنسـانية،  االجتماعية حيث يرتبط بكثير من األ ةساسية في الحياأهو ظاهرة االتصال 

للهدف والغرض منه والوسائل  لتعدد وتنوع العمليات االجتماعية تتعدد أنواع االتصال وفقاً ونظراً
، صـالح  )١٩٧٣(كما أوردها كل مـن العـادلي   المستخدمة، ويصنف االتصال إلي أنواع مختلفة 

 :منها) ١٩٩٧(
  :الهدف من االتصال:  أوالً

مضمون الرسالة أن يراعي مد هذا النوع على األسلوب األدبى دون يعت :االتصال للتعبير عن النفس
 .لين لهابلمستقالخاصة با قدراتال

أن يستجيب المرسل وفى هذا النوع يهدف  :اتصال لحث المستقبلين للرسالة للقيام بعمل فورى
 . الرسالةمضمون ، ويستعمل هنا اسلوباً جاداً وواضحاً فى توصيل ياًمستقبل الرسالة إيجابياً وفور
وفيه يحاول المتصل أن يؤثر فى مستقبل الرسالة  :ر السلوكىيأو التغياتصال بغرض التعديل 

في معارف  .مرغوبةرات يإحداث تغييتالئم مع مضمون الرسالة، كما يسعى إلى ليمتثل أو 
 . واتجاهات المستقبلين

ت بين األفراد، وقيمة الفرد هذا النوع من االتصال يحترم االختالفا :اتصال للتوحيد أو التكامل
 .وبين مستقبلى الرسالة باحترام عقولهم المرسلبين كإنسان، كما يهدف إلى تنمية الثقة 

 : لهدف منه إلىلكما يصنف االتصال وفقاً 
ويتم ذلك حينما يتجه االتصال إلى إكساب المستقبل اتجاهات جديدة، أوتعديل ما  :االتصال التوجيهى
 .االتجاهات القديمة المرغوبة بيتتث يمة، أولديه من اتجاهات قد
ويستهدف االتصال هنا تبصير وتوعية المستقبلين بأمور تهمهم بقصد مساعدتهم  :االتصال التثقيفى

  .وزيادة معارفهم، واتساع أفقهم وفهمهم لما يدور حولهم من أحداث
للمعارف والمهارات  كساب المستقبلينإوينحصر الهدف هنا فى  :والتدريبى التعليمياالتصال 

  .والخبرات واالتجاهات الجديدة المفيدة

 :أنواع االتصال -ب
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ويستهدف هذا النوع من االتصال الترويح عن المستقبلين، وإدخال البهجة  :االتصال الترويحى
 .والسرور عليهم

ويستهدف زيادة احتكاك الجماهير ببعضهم البعض مما يزيد من قوة الصالت  :االتصال الجماعى
 .فراداالجتماعية بين األ
ويستهدف تحسين سير العمل وتوزيع المسئوليات والسلطات ودعم التفاعل بين  :االتصال اإلدرى

 .العاملين فى المنظمة بهدف نهائى هو رفع الكفاءة األدائية للعاملين وللمنظمة ككل
 

 : ـ التفاعل بين المتصل والمستقبل: ثانياً 

 :بصنف االتصال وفقاً لهذا المعيار إلى
وفيه يلتقى المتصل بالمستقبل وجهاً  لوجه، بدون وجود فاصل زمنى أو مكانى بينهم  :باشراتصال م

 .، دون وسيطويتم تبادل األفكار بصورة مباشرة
عادة ما  يكون فى هذا االتصال فاصل مكانى أو زمانى أو كالهما وذلك بين  :اتصال غير مباشر

ة مثل أجهزة االستقبال المرئية والمسموعة المتصل والمسقبل ويتم عادة عبر وسيلة اتصال تقني
 .الخ....وأجهزة الهاتف وكذلك الكتب والصحف والمجالت 

 :حجم المستقبلين للرسالة -:ثالثا 

خر وقد يكون االتصال مباشر أو غير مباشر لكن يكون فى آالذى يتم بين فرد و  :االتصال الفردى
 .هلوج معظم األحيان وجهاً
  .وبين جماعة من المستقبلين للرسالة) و جماعةأفرد (بين المستقبل  تمي :االتصال الجماعى
وبين المستقبل وهم هنا ) كثرأ وأفرد (يقصد به عملية االتصال بين المتصل  :االتصال الجماهيرى

 .جمهور من الناس وعادة ماتتم عن طريق وسائل االتصال الجماهيرى
 :الةطريقة عرض المعلومات ونوع معاملة الرس: رابعاً

 .يعتمد على الكلمة المنطوقة والمسموعة: اتصال كالمى
 .يعتمد على الكلمة المكتوبة والمقروءة: اتصال كتابى

 .يعتمدعلى الصور والرسوم فى نشر المعلومات واالفكار: اتصال بالصور والرسوم
 :العمد فى االتصال -:خامسا

 لى تحقيق نوع من التفاعل معإتصل وهو االتصال المقصود الذى يسعى فية الم :االتصال العمدى
 .المستقبل
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خر حينما يسمعه يتأوه آيحدث حينما يستجيب شخص ما لشخص  :)العرضى(االتصال غير العمدى 
 .حدأن يؤثر فى أ يقصد أن دون هأو يغنى لنفس ،من ألم به

من وبالرغم  أنواعلى عدة إلعدة معايير  مكانية تصنيف االتصال وفقاًإمما سبق يتضح أن   
ن أحيـث نالحـظ    ،كثر من موقع فى التصـنيف أنوع من االتصال فى  أينه يمكن وضع إذلك ف

كمـا قـد   ، أو غير مباشر قد يكون مباشراً  يناالتصال بين المرشد الزراعى وجماعة من المزارع
 .أو بالصور أو الرسوم يكون من النوع الذى يعتمد على الكلمة المقروءة أو المسموعة

 
. 

قناة ، المصدر، الرسالة: ملية ال تحدث إال بتوافر عناصرها األساسية متمثلة فياالتصال ع
شخص ( مصدرتصال البشري قائم علي وجود ، فاالاالستجابة ،المستقبل، معاملة الرسالة، االتصال
لزم ي، ورسالهله غرض محدد من االتصال، يعبر عن غرضه من االتصال في صورة ) أو أكثر
وحتي تكون الرسالة مالئمة وصالحة للنقل فالبد  توصيل الرسالة،سيلة لنقل وكو قناه اتصالوجود 

تصال بين طرفين فالبد من وجـود  ، وكي تتم عملية االبمعاملة الرسالةمن معالجتها فيما يسمي 
 للرسالة بطريقة يدركها المرسل استجابة، هذا وقد يكون للمستقبل المستقبلشخص يتلقي الرسالة 

 .يبين العالقة بين تلك العناصر ) ٤(رقم والشكل 
 :عملية االتصالعناصر وفيما يلى مناقشة ل

 :المتصل  -١

. وهو الشخص أو الجماعة أو الجهة المسئولة عن إعداد الرسالة و توجيهها إلى المستقبل   
عملية االتصالي للالقائم بالدور المرشد الزراعى مصدر االتصال وذلك ألنه اعتبار ومن ثم يمكن 

، حيث مستقبلى رسالتهالمسترشدين حدد الطريقة التى يرغب التأثير بها على حيث ي ،رشاديةاإل
بالشكل الذي يالئم كل من طريقة االتصال وطبيعة الجمهور ة االرشادية تبإعداد وتجهيز رساليقوم 

ة كفاءة المرشد االتصاليعلى  ويتوقف نجاح أو فشل عملية االتصال اإلرشادى كثيراً المستهدف،
  .وبخصائصة الشخصية

 : الرسالة -٢
 نقلهأو المحتوي المراد  رشادية الزراعيةإلوهى عبارة عن مجموعة المواد التعليمية ا   

األفكار أو و رفاالمعلك المواد التعليمية على ستقبيلن لرسالته من الزراع، وتحتوي توتعليمه للم
 .همنزلومزرعته وأسرته وبشئون المزارع ،فيما يتعلق منهاأو خليط  الخ...المهارات أو الخبرات

 :عناصر عملية االتصال -جـ
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الذهنية للزراع مناسبتها للقدرات والدقة والوضوح، : الة بكل منويجب أن تتميز الرس
ن يتم االتصال في أمتها لقنوات االتصال المستخدمة لنقلها، علي ءوحاجاتهم واهتماماتهم، ومال

في حدود الموارد المادية  الزراع الرسالة علي جذب انتباه ةالوقت المناسب بما يزيد من قدر
  .البشرية المتاحةالكوادر و

 
 :قناة االتصال -٣

 يقصد بها جميع الطرق والوسائل التعليمية االرشادية التى ترسل بها أو من خاللها الرسالة  
 .المعاملة اإلرشادية المناسبة، وذلك بعد معاملتها اإلرشادية

 :معاملة الرسالة -٤

تقدم بها الرسالة إلى تى و الطريقة الأرسالة التصميم الذى يعطى الرسالة، يقصد بمعاملة ال 
 .جمهور المسترشدين

الهدف من معاملة الرسالة هو تهيئة الظروف المناسبة لنقل الرسالة وذلك من خالل العمل على 
 .جعلها واضحة ومفهومة وواقعية للمسترشدين

 :المستقبل -٥
بكل ما تنطوى عليه من أفكار أو  )شخص أو جماعة( الجمهور الذي يتلقي الرسالةوهو 

 ، وال يتحقق ذلكهم إلي السلوك المرغوببهدف تعديل سلوك. لخإ...أو مهارات وخبرات  ارفمع
والمستقبل فى مجال االتصال االرشادى . اًصحيح اًالرسالة فهممحتوي المستقبل الهدف إال إذا فهم 

 .سرهمأمن الزراع وهم جمهور المسترشدين 
 
 

 المصدر 
 )المرسل(

 

 المستقبل

 )جمهور الزراع(

 قناة اتصال   
 

 )رد الفعل(اإلستجابة 

 عناصر عملية االتصال )٤(شكل رقم 

 معاملة 

 الرسالة الرسالة
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 :االستجابة -٦

حداث إتستهدف عملية االتصال االرشادية ويقصد بها رد فعل المستقبلين للرسالة، حيث 
المسترشدين، وهذه التغيرات السلوكية هى ما  من مستقبلى الرسالة لدىمرغوبة تغييرات سلوكية 

 .أو رد الفعل يطلق عليها االستجابة
 
 

الذي تتم به عملية االتصال وهنـاك أربعـة   النمط كل بصفة عامة الش االتصالييقصد بالنمط     
االتصال في شكل سلسلة، والشكل الدائري، والشكل العجلـي،  : أنماط رئيسية لعملية االتصال هي

 . ) Y( والشكل الواي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجود قصور في كبير يتمثل في عدم وجود ) ٥(ويالحظ من األنماط الموضحة بالشكل رقم    
أعضاء الجماعة واألعضاء اآلخرين، كما أن األشكال ثالثة منهم  من كل عضو شر بيناتصال مبا

بين كل فرد من أعضاء الجماعة ال تتيح فرصة االتصال المباشر ) السلسلة ،والدائري ، والواي (

 )عضوالجماعة( المستقبلين أو الجمهور  المرسل أو القائد

 دائريالشكل ال عجليشكل الال ) Y(الواي شكل ال شكل السلسة

 أهم أنماط اإلتصال البشري )٥(شكل رقم 
 )١٩٨٣، نمير: ( المصدر

 :أنماط عملية االتصال -د
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بالفرد المجاور له مباشرة  هبقية الزراع أعضاء الجماعة بل يقتصر اتصال والقائد أو) المستقبلين(
 :مشكالت منها، وينتج عن ذلك  ةكل جهمن 

o  احتمال حدوث تشويه أو تحريف للرسالة أوقد ال تفهم علي النحو الصحيح من قبل
 .علي األطراف بعض األعضاء خصوصاً

o عدم وجود رد الفعل من كل األعضاء مع القائد باستثناء المتصلين معه مباشرة . 

o  أعضاء الجماعة إلي جماعات فردية يعاني الشكل الواي من أشكال االتصال من تقسيم
 .السابقتين ليس بينها اتصال إضافة للمشكلتين

العجلي أفضلهم حيث يتيح للقائد أن يتصل بجميع أفراد المجموعة  وعلي ذلك يعتبر الشكل     
، ولكنه ى أفرادها مباشرةن كان ال يتيح لكل فرد من أفراد الجماعة االتصال بباقإاتصال مباشر و

ثرها فاعلية مع مجموعات الزراع الصغيرة العدد الحتمال أن يحدث اتصال مباشر بين يعتبر أك
  .بعضهم البعض خصوصا في حالة االتصال المباشر وجه لوجه في االجتماعات االرشادية

       
 

لضمان فعالية االتصال الشخصي البد من مراعاة بعض التوصيات علي المرشد الزراعـي       
 :االستفادة منها

o   يجب معالجة الرسالة اإلرشادية بما يتناسب مع طبيعة الزراع أو الجمهور المستهدف وفي
ضوء مهاراتهم االتصالية وبما يتناسب مع معارفهم ومهاراتهم ومستواهم الثقافي بحيث 

نستخدم مطبوعات ورقية تعتمد علي الكتابة في قرية نعلم أن ا، فال يعقل أن هيستطيعون فهم
 .ولكن من الممكن أن نستخدم ميكروفون لتبليغ الرسالة ،ها ال يجيدون القراءةغالبية أفراد

o  استخدام أكثر من وسيلة اتصالية علي التوازي لتبليغ الرسالة اإلرشادية لضمان أقصي استفادة
نقوم بزيارات للزراع لتبليغ  من عملية االتصال، فنستخدم ميكروفون ونعقد اجتماعات أو

 . ليةافع الرسالة بصورة أكثر

o   أن يتعرف علي رد فعل الزراع علي رسالته للتأكد ) المرسل أو المصدر(يجب علي المرشد
من وصولها للجمهور بالشكل السليم دون تحريف، ولتحديد درجة فهم الزراع لمحتواها، 

 .ومدي تقبلهم لمضمونها
o   راية بأصول  وله خبرة ود) جمهور المسترشدين (يجب أن يكون المتصل موضع ثقة الزراع

 .ومهارات عملية االتصال وقادر علي التأثير في الزراع

 :توصيات للقائم بعملية االتصال -هـ
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o   يفضل اتمام عملية االتصال مع مجموعات صغيرة من الزراع لضمان تفاعلهم واشتراكهم
لما وكذلك تسهيل اتصالهم مع بقية الزراع بالمجموعة ) المرشد (واتصالهم مع قائد المجموعة 

 .ر الجديدة إذا ما كان المرشد ذو قدرة علي اإلقناعله من أثر كبير في قبولهم لألفكا
 

 Diffusion  &  Adoption: مفهـومي االنتشـار والتبنـي    -أ

Definitions   
، وعليه يرى علماء االجتماع لتعدد العلماء ددت المفاهيم وفقاًتع 

 التقليديين أن هناك عمليتان مرتبطتان ومتداخلتان في نشر وتوصـيل 
  .، والتبنىهما االنتشار األفكار المستحدثة

 االتصـال : بينما يرى المحدثون منهم أن هناك ثالث عمليات متداخلة في هذا الصدد وهـى 
)Communication ( والنشر ،) Diffusion ( والتبنى ،)Adoption                                           .( 

    :ن اإللمام بالمفاهيم الثالثة السابقةويعنى ما سبق أنه لكى يتضح مفهوم التبنى البد م     
  :Communication االتصال -١

أو منتج مادى أو معنوى من فرد أو مجموعة  ة، أو خبرةهو العملية التي يتم خاللها نقل فكر
لعملية التى يستطيع خاللها شخصيين بمعني ا.أو مجتمع إلى آخر باستخدام قنوات االتصال المناسبة

فكار والحقائق والمشاعر أو االنطباعات بطريقة يتمكن معها كل منهم من الفهـم  أو أكثر تبادل األ
 . محتوىالمضمون والالمشترك لمعنى 

 : Diffusion Process  عملية النشر أو االنتشار أو الذيوع -٢
ها في النهاية أي الـذين  انتقال الفكرة الجديدة من مصادرها األصلية إلى الذين يستعملونهي 

، وبعبارة أخرى فإنها العملية التى تمر بها اإلرشادات والتوصيات الزراعية العصرية مـن  يتبنوها
عملية نقل المستحدثات بمعني  .وقت خروجها من مصادرها البحثية إلى حين وصولها إلى الزراع

من مصادرها البحثية بعد تقرير صالحيتها للتطبيق العملي وفقاً للظروف المحليـة إلـى غالبيـة    
رها المستهدفة وتقدير نسبة المدركين لكل مستحدث من بين جمهوره المقصود خـالل مـدة   جماهي

 . زمنية معينة
الفترة بين نشوء مستحدث جديد قابل للتطبيق العملى في معهد فهو  االنتشار أما زمن أو فترة

 .)المسترشدين(المستهدف الزراع بحثي وبين انتشاره وذيوعه بين أكبر عدد ممكن من جمهور 
عملية النشر هى العملية التى يمكن بواسطتها االتصال بعدد كبير من الزراع ليتعلموا ويتبنوا ف

 . األفكار والخبرات الزراعية التى أقرها الباحثون الزراعيون

�$��� : �����
ا�'�ر وت�&% 

ا()��ر 
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هو نوع من أنواع االتصال ولكنه يهتم بنقل األفكار الجديدة  "االنتشار " العلماء علي أن ويتفق 
الفكـرة الجديـدة   : من عملية نشر المستحدثات أربع عناصر أساسـيه هـى  أو المستحدثة، وتتض

)Innovation  (ةالتي يتم توصيلها خالل قنوات اتصال معين)Communication Channel (   علـى
، أي أنها تتضمن أربعة ) Social System(بين أفراد النظام االجتماعي ) Over Time(مر الزمن 

الذى يميز عملية نشر المستحدثات عن أنواع االتصال األخرى،  عناصر، ويعتبر عنصر الزمن هو
 .النشر يهتم فقط باألفكار الجديدةوأن 
 :  Adoption Process" عملية التبنى " مفهوم  -٣

العملية العقلية التى يمر فيها الفرد منذ سماعه عن الفكرة الجديدة ألول مرة حتى تبنيهـا  هي 
ن سلوك أو عملية اتخاذ القرار برفض أو قبول وتبنى المسـتحدثات  أن التبني عبارة عأي . النهائي

على المستوى الفـردي بأنهـا   عملية التبني عرف تو. من قبل األفراد أو الجماعات أو المنظمات،
عملية عقلية أو ذهنية ذاتية يمر بها الفرد منذ سماعه عن المستحدث ألول مره وحتى اتخاذ قراره 

وعلى هذا فهى تعتبر عمليـة  . سواء بالرفض أو القبول ثم تأكيد وتثبيت هذا القرار االنهائى بشأنه
 .فردية تتم داخل الفرد نفسه

عملية ذهنية، وعقالنية، ونفسيه، وتفاعل عقلي يمر بها الفرد منذ أن وعليه فإن عملية التبني 
أي يضعها  والتنفيذي لشعوري،من سلوكه التفكيري، وا يسمع عن الخبرة الجديدة حتى تصبح جزءاً

   .موضع التنفيذ ورسوخها كجزء من سلوكه وقيمه
  
 

                                           

 

                                                                          

 

                                                                          
 

       

أو جزءاً من االتصال العام  خاصاً إلى ما سبق فإنه يمكن القول أن النشر يعتبر نوعاً واستناداً
في حين يعتبر التبنى الهدف الرئيسى من عملية النشر . يرتكز على نشر المستحدثات بصفة أساسية 

  Communicationاالتصال 

  Diffusionالنشر 

 العالقة بين االتصال والنشر والتبني) ٧(شكل رقم 
 ) ١٩٨٧بركات ، : ( المصدر 

 

  Communicationاالتصال 

  Adoptionالتبين 

  Diffusionالنشر 

 االنتشار نوع خاص من االتصال )٦(شكل رقم 

 )١٩٨٨عبد المقصود ، : ( المصدر
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يتضـح  ) ٧(ومن الشكل رقم ، ) ٧، ٦(وتتضح طبيعة العالقة بين المفاهيم الثالثة كما في الشكلين 
مـن دائـرة    يمثل التبني جزءاًَ، وفي العادة أنه كلما تطابقت دائرتا النشر والتبنى كان التبنى كامالً

                        .النشر
وكالـة ووكيـل التغييـر،    : ويرتبط فهم سلوك التبنى بفهم وإدراك ست مفاهيم أساسية هـي 

 .التبنى، وعمليه التبنى، ومصادر المعلوماتوالمستحدث، ووحدة التبني، وسلوك 
   Adoption stages  :التبني راحلم -ب

اختلف علماء االجتماع  فيما بينهم على عدد المراحل التى تضمنتها عملية التبنـى التقليديـة    
)Traditional Adoption  (فمنهم مـن  . للمستحدثات وكذلك في مدى تداخل وتعقد هذه المراحل
 :وهي ت مراحل تقليديه رئيسيةمها إلى سقس

   Unaware stageمرحلة عدم المعرفة  -١
   Awareness stageمرحله الوعى واالنتباه  -٢
  Interest stageمرحله االهتمام  -٣
  Evaluation stageمرحله التقييم الذهني  -٤
   Small – scale trial – Physical Trialمرحله التجريب على نطاق ضيق  -٥
    Adoption stageاع أو التبني مرحله الرضا واإلقن -٦

 

أن عملية التبنى تتضمن خمس مراحل بعد حذف المرحلة  ) ٢٧٥، ١٩٨٠(في حين يرى عمر 
 .) ٨( كما هو مبين بالشكل رقم  األولى من التقسيم السابق

المحدثون فيطلقون على مراحل عملية التبنى اسم عمليـة اتخـاذ القـرار بشـأن     العلماء أما 
 : هىفقط و ويقسمون العملية إلى أربع مراحل  The Innovation Decision Processالمستحدث
 ) The Knowledge function(مرحلة المعرفة  -١
 )  The Persuasion function(مرحله اإلقناع  -٢

 )   The Decision function(مرحلة اتخاذ القرار  -٣

 )   The Confirmation function(مرحلة تأكيد أو تثبيت القرار  -٤

علماً أن فترة اتخاذ القرار تختلف من شخص آلخر، وهى الفترة التى يمر بها الفرد منذ سماعه 
وليس شرطاً أن يمر الفرد بكل  .عن الفكرة ألول مرة حتى يتخذ قرار بقبول المستحدث أو رفضه

  .المراحل بالتعاقب
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قبل المستحدث فعـالً  كما أن الفرد قد يرفض المستحدث في أي مرحلة من هذه المراحل أو قد ي

ثم يقرر رفضه فيما بعد، ويطلق علي هذا عملية عدم االسـتمرار، أو قـد    ،ويتبناه تماماً لفترة ما
وعموماً فإن أي قرار يتخذه المزارع بشـأن الفكـرة أو   . ثم يقبله بعد ذلك يرفض المستحدث أوالً

  .منها املالعومجموعة من الخبرة الجديدة سواء بالقبول او الرفض يتوقف علي 
 .فيها واتجاهاته نحوها) المزارع ( عن الخبرة ومدي ثقة المستقبل : مصادر المعلومات .١
وهى كثيرة ومتعددة وكلها تؤثر علي قبول او رفـض المـزارع للخبـرة    : خصائص المستقبل .٢

عوامل شخصـية، وخصـائص نفسـية، وخصـائص     : الجديدة ويمكن تقسيم تلك العوامل إلي
الزراعي، ومدى  اإلنتاجعية مثال سعة المزرعة، ودرجة التخصص في اجتماعية، وعوامل وض

 .وفرة رأس المال، وهناك عوامل أخرى كأهداف المزارع والقيم والمعايير السائدة بالمجتمع
وتتلخص في الميزة النسبية لها ودرجة تمشيها مع القـيم االجتماعيـة   : خصائص الخبرة الجديدة .٣

 .إلخ…تها من الخبرات، واحتياجات المزارع والنظام المزرعي السائد، وسابق

 التبنيمرحلة 

 التجريبمرحلة 

 التقييممرحلة 

 مرحلة االهتمام

 مرحلة الوعي

يقرر الفرد تطبيق 

الفكرة كجزء من 

 سلوكة
جيرب الفكرة يف 

يزرع (نطاق ضيق 

يقارن بني الفكرة  )مساحة صغرية 

اجلديدة واألفكار 

أيهما (األخري 

معرفة املزيد من  )أفضل؟

علومات عن امل

 الفكرة وفوائدها
يسمع الفرد ألول 

مرة عن فكرة 

 جديدة 

 يتعرض

 يهتم

 يقيم

 جيرب

 يقتنع ويتبين

١ 

٢ 

٤ 

٣ 

٥ 

 مراحل عملية التبني) ٨(شكل رقم 
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كالعادات واألنماط السلوكية المعتادة، ودرجة تقدمية المجتمـع،  : خصائص النظام االجتماعي .٤
 . مكانية االنحراف عن السلوك المعتادإو

، ومدي توفر الموارد الظواهر الجغرافيةموقع حقل المزارع، : تشتمل عليو: عوامل بيئية .٥
  .الفكرة الجديدةلتبني  حتاجها المزراعالتي يالطبيعية 

الجهـات  تعاون إستراتيجية وزارة الزراعة والجهاز اإلرشادي، ودرجة ومنها  :عوامل تنظيمية .٦
ومـدي   قدرة المزارع علي االتصال بجهاز اإلرشاد الزراعي،و مع المزارع،المختلفة المعنية 

رها في عملية التبني لألفكـار الجديـدة   توفر اإلمكانات الالزمة لدى الجهات المعنية للقيام بدو
 .بكافة مراحلها

 :تؤثر علي تبني األفكار المستحدثةالعوامل التي  -جـ
The factors affecting rate of Adoption   

مستحدث زراعي اكتشف في أحـد مراكـز   (يقصد بمعدل سرعة تبني الزراع لفكرة معينة    
تبني زراع مجتمع معين لتلك الفكرة، وتقدر بحساب نسبة  السرعة النسبية التي يتم خاللها) البحوث

 .جمالي عدد الزراع المستهدفين خالل فترة زمنية محددةإالزراع اللذين تبنوا الفكرة إلي 
وهناك مجموعة متنوعة من العوامل ذات تأثير علي معدل سرعة التبني ألي فكرة أو مستحدث 

 :وهي ) ٩(موضحة بالشكل رقم  في أي مجتمع
 :عوامل مرتبطة بخصائص الفكرة ذاتها: والًأ

 :الميزة النسبية للفكرة -١
كلما زادت الميزات النسبية في فكرة ما مقارنة بغيرها من األفكار كلما زادت سـرعة معـدل   
 .تبنيها وقد تكون تلك الميزات اقتصادية كالتكلفة أو العائد المادي أو تتعلق بتوفير الوقت الوجهد

 :نسجام مع الخبرات والقيم السائدةالتوافق واال -٢
ويعني ذلك درجة تمشي الفكرة أو الخبرة مع قيم المجتمع والنظام المزرعي السائد وحاجـات  

  .سرع في تبنيهاأحيث كلما كانت الفكرة منسجمة مع خبرات الزراع السابقة كلما كانت الزراع، 
 :درجة تعقد الفكرة أو الخبرة الجديدة -٣

 نسـبياً  االستعمالنها صعبة الفهم أو أيستقبل بها الزراع الفكرة الجديدة علي  وهي الدرجة التي
 يسـر اسـتعماالً  أو ، وكلما كانت الخبرة الزراعية الجديدة أسهل فهماًمقارنه بغيرها من األفكار

 .ذادت فرصة تقبل الزراع لها وتبنيها
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 :ة الفكرة أو الخبرة الجديدةئالقابلية للتجريب أو تجز -٤
مكانية تجربة الفكرة الجديدة علي نطاق صغير فاألفكار التي يمكن تجزئتهـا  إيقصد بها مدي و

وتجربتها علي نطاق ضيق تكون أسهل في تبنيها عن غيرها من األفكار حيث رؤية المـزارع  
 .لنتائج تجربته الذاتية لها تشجعه علي تبنيها

 :وضوح مشاهدة النتائج -٥
وواضحة للزراع كلما تبنوها فـي زمـن أقـل     ةرة الجديدة ملموسكلما كانت نتائج تطبيق الفك

سرع من عوائد أفمشاهدة عوائد استثمار الزراع ألموالهم في تربية الدواجن عوائدها ملموسة و
ن دورة رأس المـال فـي   أاالستثمار في مشروعات استصالح األراضي الصحراوية حيـث  

 .مقارنة باالستصالح الدواجن سريعة جداً
 :بطبيعة وسائل االتصالعوامل مرتبطة : ثانياً

في مرحلـة تعريـف   ) الخ...كالتلفزيون والراديو (حيث أن توفر وسائل االتصال الجماهيرية 
ليها يقلل من الوقت الالزم لنشر الفكرة حيث نصل ألكبر عـدد  إالزراع بالفكرة ولفت انتباههم 

ال الفردية من قدرة أكبـر علـي   منهم في أقصر وقت، علي الرغم مما تتميز به وسائل االتص
 . ن كانت تفضل في المراحل األخيرة لعملية التبنيإقناع واإل
 :بطبيعة وخصائص المجتمععوامل مرتبطة : ثالثاً 

مما ال شك فيه أن المجتمعات التي يتمتع زراعها بدرجة أعلي من التعليم والتقدم تكون أسرع من 
ني األفكار الجديدة، خصوصا المجتمعـات التـي يتمتـع    المجتمعات التي تنتشر فيها األمية في تب

مـزارعهم   إنتاجن أزراعها بمزارع ذات مساحات كبيرة حيث انهم تعودوا الزراعة للسوق حيث 
 .يزيد عن حاجة اسرهم وعلي ذلك يهمهم أن ينتجوا سلع يرغبها المستهلك

 :بجهود المرشد الزراعيعوامل مرتبطة : رابعاً

صائص شخصية جيدة، وخبرات متميزةن وقدرات اتصالية جيدة، واستطاع  كلما تمتع المرشد بخ
االستفادة من القيادات المحلية وما لها من دور هام في نشر األفكار الجديدة زاد معـدل تبنـي   

 .الفكرة الجديدة في المجتمع
 :بنوع وطريقة اتخاذ القرارعوامل مرتبطة : خامساً

بمجموعة أخري  ما برأي شخصي فردي أو متأثراًإمعينة  حيث أن الفرد يتخذ قراره بقبول فكره
من الزراع، والقرار الفردي يزيد معدل التبني حيث أن القرار الجماعي يحتاج لوقـت أطـول   
 حتي يقتنع مجموعة من الزراع بتبني الفكرة، في حين أن معدل تبني فكرة يكون اسرع كثيـراً 
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غرامة علي حرق مخلفـات األرز يزيـد    ففرض(في حالة صدور قرار ملزم من قبل السلطة 
 ).معدل تقبل الزراع لتقنيات التخلص من المخلفات بما ال يضر البيئة

 
 Adopter categories :ألفكار المستحدثةل فئات المتبنين -د

فـراد  األال يقوم كل  وغالباً، معينة جديدةقد يدرك جميع أفراد مجتمع ما وجود مستحدث أو فكرة 
عادة ما تبدأ أقلية منهم في قبولها وتطبيقها ثم تأخذ الفكرة أو حيث  ،واحدآن نيها في بتبفي المجتمع 

وقتا يطول أو المجتمع على مر الزمن وقد تأخذ  الخبرة الجديدة بعد ذلك في االنتشار بين بقية أفراد
 .يقصر حتى تنتشر بين جميع األفراد

خصائص  

 الفكرة

 نوع وطريقة
  اتخاذ القرار

طبيعة وسائل 

 االتصال

مجهودات 

 المرشد 

خصائص 

 المجتمع

معدل سرعة 
تبني 

 المستحدثات

 

لعوامل المؤثرة علي معدل سرعة تبني األفكار ا) ٩(شكل رقم 
 الجديدة
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رة أو الخبرة الجديدة عند ظهورها أكثر تقدمية ويعد هؤالء األفراد الذين يقومون بتطبيق الفك     
هي إال درجة ميل األفراد في نظام اجتماعي معين لقبول وتبني ما من غيرها فدرجة التقدمية إذن 

 .األفكار والخبرات المستحدثة عند ظهورها
ولقد وجد من الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال، أن تبني أي فكـرة أو خبـرة       
يدة غالباً ما يأخذ شكل المنحنى الناقوسي ذا التوزيع الطبيعي على مر الزمن إذا ما تـم رسـمه   جد

على أساس عدد المتبنين كل عام، أما إذا تم إيجاد العدد التجميعي للمتبنين على مر الـزمن فـإن   
 " .S"المنحنى الناتج سوف يكون قريباً من شكل حرف ال 

، يطلق عليهـا فئـات أو   إلي فئات حسب درجة تقدمية كل منهماألفراد في مجتمع ما  ويقسم    
 .مجاميع المتبنين، وذلك حسب تاريخ تبني كل منهم للفكرة أو الخبرة الجديدة

ويقوم هذا التقسيم على أساس أن توزيع األفراد في المجتمع حسب تاريخ تبنـيهم للفكـرة أو      
وعلى ذلك فإن هناك نسـبة  ) ١٠(ن بالشكل رقم كما هو مبيالخبرة الجديدة يميل ألن يكون طبيعياً 

معينة من األفراد في هذا المجتمع أكثر تقدمية من غيرهم فإن هناك أيضـاً نسـبة مـن األفـراد     
 :فئات أو مجاميع المتبنين على النحو التالي توضيحويمكن . المختلفين أو المتأخرين عن غيرهم

  ِ  Early Adoptersنون األوائل المتب -٢              Innovatorsالمجددون  -١
 Late Majorityاألغلبية المتأخرة  -٤   Early Majorityاألغلبية المبكرة  -٣

  Laggards    )المتلكئون( المتأخرون -٥

١٣.٥ %١٦ %٣٤ %٣٤ %٢.٥% 

ون
جدد

الم
 

ئل
ألوا

ن ا
بنو
لمت
ا

 

رة
مبك
 ال
بية
غل
األ

رة 
أخ
لمت
ة ا
غلبي

األ
 

رة
أخ
لمت
ة ا
غلبي

األ
 

X
-

 X
-
 - ٢sd X

-
 -sd X

-
+sd 

 فئات المتبنين)  ١٠(شكل رقم 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٤٢

 

ل فئة أو مجموعـة  ولكل فئة أو مجموعة من تلك الفئات أو المجاميع خصائص متشابهة ولك     
، فمـثالً  لحصول على المعلومات الالزمة لهـم يلجأ إليها أفرادها ل ، التي عادة مامصادرها المميزة

 ألن يكونوا على مستوى أعلى) المجددون والمتبنون األوائل(يميل الزراع األكثر تقدمية من غيرهم 
 اإلنتـاج فـي   ، وأكثر تخصصاًومن ذوي الحيازات الكبيرة نسبياً، من التعليم والمكانة االجتماعية

، وأكثر اتصاالً كثر انفتاحاً على العالم الخارجي، ومن ذوي النشاط االجتماعي، وأيروأكثر ميالً للتغ
، ولديهم معلومات أكثر عـن  تلفةبوكالء وهيئات التغيير ومصادر وقنوات االتصال اإلرشادي المخ

، وغير ذلك من الصـفات والخصـائص   ، وذوي أنماط سلوكية أكثر تقدميةالمستحدثات الزراعية
  :فئات أو المجاميع وخصائص كل منهابد من التعرف على تلك الوعليه كان ال

 :المجددون .١
باألفكار أو  لعل من أهم الصفات التي تميز فئة المجددين هي المغامرة فهم يهتمون دائماً           

من المجددين على الرغم ات مجموعات ، وعادة ما يكون هناك اتصال وعالقالخبرات المستحدثة
طاق الجغرافي وكبر المسافة بينهم، وحتى يكون الشخص مجدداً البد أن يكون لديه من اتساع الن

المقدرة المالية لتحمل أي خسائر ناجمة عن استعمال فكرة أو خبرة جديدة تكون غير مريحـة،  
 .والمقدرة على فهم وتطبيق األفكار والخبرات المعقدة

 :المتبنون األوائل .٢
اندماجاً في نظامهم االجتماعي من المجـددين، فهـم أقـل مـن      يعد المتبنون األوائل أكثر      

المجددين انفتاحاً على العالم الخارجي، وهذه الفئة أو المجموعة من فئات المتبنين تشـتمل علـى   
أكثر درجة من قيادة الرأي في معظم النظم االجتماعية فاألفراد القادرون على تبني األفكـار أو  

والحصول علـى   ،ى المتبنين األوائل من أجل النصيحة والمشورةالخبرات المستحدثة يسعون إل
المعلومات حول الشيء الجديد، فالفرد في هذه الفئة يعد من وجهة نظر الكثيرين بمثابة الشخص 

وعادة ما يسعى وكالء التغيير إلى أفراد تلك الفئـة  ، معه قبل استعمال الفكرة الجديدة الذي يختبر
، ونظـراً ألن  دثة على المستوى المحليشر األفكار أو الخبرات المستحليساعدوا في دفع عملية ن

أفراد هذه الفئة ليسوا بعيدين كثيراً في درجة تقدميتهم عن الفرد المتوسط في مجتمعه فإن الفـرد  
 .نسبة لكثير من األفراد في مجتمعهمنهم قد يعد نموذجاً يحتذي به بال

وهـو  ، ة، فهو عنوان النجاح لألفكار المستحدثنه وجيرانهئة يتمتع باحترام أقراوالفرد في هذه الف
يعرف أنه يجب أن يستمر في كسب هذا التقدير بين زمالئه، حتى يمكنه االحتفاظ ووضعه فـي  

 .البناء االجتماعي القائم
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 :األغلبية المبكرة .٣

وسط مباشرة من يقوم األفراد في هذه الفئة بتبني األفكار أو الخبرات المستحدثة قبل الفرد المت     
بين أفراد النظام االجتماعي، ويتفاعل أفراد هذه الفئة مع أقرانهم بكثرة، ولكن مواقع القيادة نادرة 
بالنسبة لهم، ونظراً لموقع الفئة بين المبكرين جداً والمتأخرين نسبياً في تبني األفكار المسـتحدثة  

 .فإن هذا يجعلهم حلقة هامة في عملية النشر
ـ  وقد يعمد أفر رة الجديـدة أو الخبـرات   اد تلك الفئة إلى التأخير بعض الوقت نتيجـة الفك

، ويأخذون فترة أطول من المجددين أو المتبنين األوائل في عملية اتخاذهم للقـرارات  المستحدثة
ال تكن آخر من يترك القـديم،  " حول تلك المستحدثات، وقد يكون شعار فئة األغلبية المبكرة هو 

فهم بذلك يكونون تابعين برغبة مقصودة في عملية تبني المستحدثات " الجديد  وال أول من يجرب
 .ولكنهم نادراً ما يقودون تلك العملية

 :األغلبية المتأخرة  .٤

لضـغوط   ةلحاجات اقتصـادية أو اسـتجاب   هم األفراد الذين يتبنون األفكار الجديدة نظراًو      
فكار الجديدة بعد تبني معظم األفراد بـالمجتمع لهـذه   يتبنون األ المجتمع المتزايدة عليهم، وغالباً

األفكار، حتي يتأكدو من أن الفكرة الجديدة مقبولة في المجتمع ومتوافقة مع العـادات والتقاليـد   
 .بالمجتمع اإلنتاجيةنماط السلوكية وواأل
 :)المتلكئون(المتأخرون  .٥

اد مجتمعهم انفتاحـاً علـى العـالم    خر من يفكر في تبني الشيء الجديد، وهم أقل أفرآوهم       
 وخبراته تأثراً الماضيويتأثرون بمنعزلون تماماً عن العالم الخارجي،  ما يكونوا غالباًالخارجي، و

ويكونـوا أكثـر   األجيال السابقة، توراثة من خبرات ، وقراراتهم تقوم في العادة على ما تم كبيراً
لفرد في هذه الفئة بتبني الشيء الجديد فإنه غالباً مـا  وعندما يقوم ا ،مع الزراع التقليديين تفاعالً

للتشـكيك  فراد ه، ويميل هؤالء األيفعل ذلك بعد إحالله بشيء أحدث منه يقوم المجددون باستعمال
وفي وكالء التغيير، واتجاههم التقليدي يبطئ عملية اتخاذ ألفكار المستحدثة، وفي المجددين، في ا

، وفي حين ينظر معظم األفراد في النظـام  هعملية نشره وق، ويعةاألفكار الجديدالقرارات حول 
 .خبرات الماضياالجتماعي إلى طريق التغيير أمامهم فإن المتأخرين يركزون انتباههم على 

 . مصادر المعلومات عن المستحدثات الزراعية _هـ

البحوث العامة  عادة ما تتولد المعلومات الخاصة بالمستحدثات الزراعية بواسطة مراكز       
ويكون  ،وعن طريق الزراع التقدميين وكثيراً ما يرتبط إنتاج ونقل تلك المعلومات ،والخاصة
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في وضع  –أي من مصادرها إلى مستقبلها  –القائمون بتوصيل تلك المعلومات من نقطة إنتاجها 
تي قد تحوز القبول وال ،يمكنهم من التحكم فيها وتقييمها وإضافة بعض األفكار أو المعتقدات حولها

ومصادر المعلومات إما أن تكون أشخاص أو هيئات يسعى إليها األفراد للحصول  .في مجتمعهم
 :على معلومات مزرعية ويمكن تقسيمها على النحو التالي

 : الهيئات الزراعية -١

ات والجمعي، ومراكز التدريب الزراعية، وجهاز اإلرشاد الزراعي ،مثل األجهزة الزراعية      
التعاونية الزراعية وغير ذلك من الهيئات أو المنظمات على المستويات المختلفة أي على 

 .المستويات القومية أو المحلية
 : المصادر الشخصية -٢

أو يتلقى منهم أية  ،وهي تضم كل األشخاص الذين يسعى المزارع إليهم للحصول على      
 :راعاً وقد يكونون غير زراع ومن أمثلتهموقد يكون هؤالء األشخاص ز، معلومات زراعية 

 مدير الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية -
 المرشد الزراعي بالقرية -

 موظفو الجمعية التعاونية اآلخرون بالقرية -

 أفراد العائلة -

 )جيران  –أصدقاء  –أقارب ( زراع آخرون  -
 ) أو أصحاب حرف أو مهن أخرى –مدرسون ( غير زراع آخرون  -

ومثل تلك المصادر الشخصية تعد على جانب كبير من األهمية خاصة عندما يصل المزارع 
 .إلى المرحلة التي يقرر فيها قبول الخبرة أو الفكرة الجديدة من عدمه

 :المصادر الجماهيرية -٣

وهذه المصادر تعد أكثر فائدة في المعلومات األولية عن الفكرة أو الخبرة الجديدة ومن 
 .الخ...الصحف، والمجالت الزراعية، والتلفزيون، والراديو :اأمثلته
 :المصادر التجارية -٤

وهي تلك المنظمات التي تهتم بالبيع أو الشراء من الزراع وتعد مصدراً للمعلومات 
 .الزراعية الحديثة
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 ت/آ- 


 ا�ر��دي* �� –النقـل   –النشـاط الـذاتي والممارسـة     -وضوح األهداف  -الدافعية "هي  :	��دئ ا�
 ".الفروق الفردية -التعزيز والتدعيم  -االستعداد 

" خر أو من مجموعة إلي أخـري العملية التي يتم من خاللها انتقال المعرفة من فرد إلي آ"ه�0  : ا�ت��ل* 
وجود اتصـال دون حـدوث   حيث ال ياالتصال هو الوعى الذى يحوى كافة صور التفاعل االجتماعى، ف

 .تفاعل اجتماعى ومن ثم فإن االتصال عملية اجتماعية دائمة ومستمرة

طة اإلنسـانية،  االتصال ظاهرة أساسية في الحياة االجتماعية حيث يرتبط بكثير من األنش: أنواع االتصال* 
ف والغـرض منـه والوسـائل    ونظراً لتعدد وتنوع العمليات االجتماعية تتعدد أنواع االتصال وفقا للهـد 

 . المستخدمة
المصـدر،  : االتصال عملية ال تحدث إال بتوافر عناصرها األساسية متمثلة في: عناصر عملية االتصال *

 .ستجابةاال الرسالة، قناة االتصال، معاملة الرسالة، المستقبل،
يقصد بالنمط اإلتصالي بصفة عامة الشكل الذي تتم به عملية االتصـال وهنـاك   : أنماط عملية االتصال* 

االتصال في شكل سلسلة، والشكل الدائري، والشكل العجلـي،  : أربعة أنماط رئيسية لعملية االتصال هي
 ). Y(والشكل الواي 

ة الرسالة اإلرشادية بما يتناسب مع طبيعـة الـزراع أو   يجب معالج : توصيات للقائم بعملية االتصال* 
الجمهور المستهدف، واستخدام أكثر من وسيلة اتصالية علي التوازي لتبليغ الرسالة اإلرشادية، والتعرف 
علي رد فعل الزراع علي رسالته للتأكد من وصولها دون تحريف، وأن يكون موضع ثقة الزراع ومؤثراً 

 . مع مجموعات صغيرة من الزراع لضمان تفاعلهم مع بعضهم البعضبهم، وأن يكون اتصاله 

االتصـال،  : يصـعب الفصـل بينهـاوهي   ثالث عمليـات  تداخل بين هناك :مفهومي االنتشار والتبني* 
 .   والتبنى،والنشر

 يطلقون علىمنهم المحدثون للتبني مراحل متعددة اختلف العلماء في تحديد عددها إال أن  :التبنيمراحل * 
 :هـى فقـط و  إلى أربع مراحلها مراحل عملية التبنى اسم عملية اتخاذ القرار بشأن المستحدث ويقسمون

وهناك مجموعة . مرحلة تأكيد أو تثبيت القرار، ومرحلة اتخاذ القرار، ومرحله اإلقناع، ومرحلة المعرفة
  أي مجتمع متنوعة من العوامل ذات تأثير علي معدل سرعة التبني ألي فكرة أو مستحدث في

، معينة جديدةقد يدرك جميع أفراد مجتمع ما وجود مستحدث أو فكرة : ألفكار المستحدثةل فئات المتبنين* 
حيث ينقسم المتبنون لألفكار الجديدة إلي فئات  ،واحدآن بتبنيها في في المجتمع فراد األال يقوم كل وغالبا 

، المتبنون األوائلو ،لمجددونا: وهي يع المتبنين، يطلق عليها فئات أو مجامحسب درجة تقدمية كل منهم
  .المتأخرون، واألغلبية المتأخرة، واألغلبية المبكرةو
 .قد تكون شخصية أو جماهيرية أو تجارية أو هيئاتزراعية أو كلها مجتمعة: للمعلومات مصادر متنوعة* 
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يعد االتصال جوهر العمل اإلرشادي حيث يعد أساس وجود المستحدثات الزراعية والخبرات 

نوا ع مختلفة من اإلتصال تستهدف نشر الرسائل اإلرشادية بين أالجديدة بين الزراع، وهناك 
ن كان الزراع يختلفون فيما بينهم إويطبقوها في مزارعهم، والزراع كي يتفهموها ويستجيبوا لها 

في قدراتهم الشخصية ودوافعهم وأهدافهم حيث ال يوجد شخصان يمكنهما تعلم نفس الفكرة بنفس 
في  ناك إختالفات فردية يجب مراعاتها، ويتوقف نجاح المرشدالطريقة وفي نفس الزمن أي أن ه

 علي مدي اقتناعة بأهمية الدور الذي يقوم به في تعليم الزراع، ولكي يزيد من قدرته هأداء مهام
يمانه بفائدة إعلي تحقيق مهام عملة عليه أن يكون أكثر فاعلية في االتصال بالزراع من خالل 

واستخدامها  نتاج بعضها بنفسهإو وسائل االتصال وأن يحسن استعمالها ويلم بمعايير اختيارها
دف بهرشادية مختلفة إويستخدم اإلرشاد الزراعي طرقا وأساليب اتصالية  .لتحقيق الهدف المرغوب
قناعهم بالتقنيات الزراعية الجديدة من أجل إحداث تنمية زراعية في المناطق إالتأثير في الزراع و

تصال في كل ومن المهم أن ندرك أنه ليس هناك طريقة أو وسيلة مثلي لال، المستهدفة بريف مصر
 .للموقف اإلرشادي بما يحقق أكبر األثر الظروف فالبد أن تستخدم وفقاً

  
 الطرق،: لمرشد بين عدة مفاهيمم أن يفرق اومن المه

حتي يستطيع االستفاده منها في العمل  واألساليب، والوسائل اإلرشادية
 :اإلرشادي

هي مسالك وأو طرق إتصال تساعد المشتغلين في  :الطرق اإلرشادية
ألكثر اإلرشاد الزراعي في تعليم وتوصيل نتائج البحوث العلمية واألفكار المزرعية والمنزلية ا

ما ينظم الزراع انفسهم بطريقة ما لتنفيذ  وأسرهم، حيث أن غالباًإلي جمهور الزراع  وتقدماً تطوراً
لخ ويجب أن تعد الطرق اإلرشادية إ...نشاط تعليمي محدد مثل الرحالت أو االجتماعات اإلرشادية 

         .جماعي والجماهيريبما توافق مع النمط الموجود عليه الناس في مجتمعهم فنجد منها الفردي وال

بين جمهور المسترشدين والنشاط التعليمي اإلرشادي  لقائمةابها العالقة  ويقصد :اإلرشادية األساليب
كما يحدث في ) واهب المعلومات(عطاء البيانات إويوجد منها ثالث أساليب األول منها يعتمد علي 

  الثالثةالوحدة 
 طرق ووسائل االتصال اإلرشادية 

 

	���� : أو�
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ب خبرات كما يحدث في اإليضاح العملي إكسا ىالمحاضرات، في حين أن األسلوب الثاني يؤدي إل
لخ، بينما يعتمد األسلوب الثالث علي تطبيق المعلومات كما يحدث في المسابقات إ..والتدريب
 .والتمارين
عن طريقها تنتقل المعاني بين المرشد والمسترشدين ومن ثم فالوسائل يقصد بها  :اإلرشادية الوسائل

يضاح اإل(األساليب الترشيدية ومن الوسائل التوضيحية طرق نشر وذيوع وامتداد كفاءة الطرق و
كتجهيز وتنظيم مكان االجتماعات اإلرشادية وتنظيم ( ، والوسائل البيئية )العملي بعرض النتائج

 .)النماذج الشغالة(، والوسائل الميكانيكية المتحركة )أماكن جلوس الزراع وضبط اإلضاءة
 :اسها الطرق والوسائل اإلرشادية من بينهاوهناك أسس ومعايير مختلفة تصنف علي أس

معيار التصنيف الكمي أو العددي ويعتمد علي تصنيف الطرق ووسائل االتصال اإلرشادي  - أ
 .لعدد األفراد من الزراع المستهدفين في عملية االتصال وفقاً

 :وينقسم إلي مجموعة من معايير التصنيف منها: معيار التصنيف الكيفي - ب
  .واس المستخدمةللح التصنيف وفقاً )١
 .التصنيف علي أساس طبيعة تأثير الطريقة بالمسترشدين )٢
 .التصنيف علي أساس طريقة عرض المعلومات ومعاملة الرسالة )٣
 .التصنيف علي أساس نوعية اللغة المستخدمة )٤

لهذا  طرق ووسائل االتصال اإلرشادي وفقاًوتصنف  :معيار التصنيف الكمي أو العددي :أوالًًً
 :النحو التالي المعيار علي

وتعتمد علي االتصال بفرد واحد في وقت  ):االتصال الشخصي(طرق ووسائل االتصال باألفراد . أ
االتصاالت  :محدد بهدف دفعة نحو تقبل فكرة زراعية جديدة ومن طرق االتصال الفردي

ومنها ع زيارات العمل المتبادلة بين المرشد الزراعي والزراالتليفونية، والخطابات الشخصية، و
يضاح العملي بعرض النتائج، وما يستجد من وسائل الزيارات المنزلية والحقلية والمكتبية، واإل

شبكة  يمكن استخدامها في اإلتصال اإلرشادي الفردي مثل استخدام البريد االليكتروني عبر
 ).نترنتاإل( المعلومات الدولية

وتعتمد علي االتصال بمجموعة من  :)الجماعياالتصال ( لجماعاتطرق ووسائل االتصال با_ ب
بهدف دفعهم نحو تقبل فكرة زراعية جديدة كزراعة محصول الطماطم األفراد في وقت واحد 

االجتماعات اإلرشادية بصورها : داخل البيوت البالستيكية ومن طرق االتصال الجماعي
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والعروض فالم المختلفة، اجتماعات االيضاح العملي بالممارسة، والرحالت اإلرشادية، واأل
 .الخ...السينمائية، ويوم الحقل

أكبر عدد وتعتمد علي االتصال ب ):الجماهيرياالتصال ( لجماهيرطرق ووسائل االتصال با -جـ
لحثهم علي  في وقت واحدمن جماهير المسترشدين في أماكن تواجدهم علي مساحات شاسعة 

هذه الطرق  ومنا الطيور نفلونزأسلوك معين أو تنبيههم لقضية معينة كإنتشار مرض 
، والتلفزيون، المسموعة ، واإلذاعةكالجرائد، والمجالت كتوبهالصحافة الم: الجماهيرية

والمطبوعات اإلرشادية، والخطابات الدورية، والملصقات اإلرشادية، والمتاحف والمعارض 
 .الزراعية

  :الكيفيمعيار التصنيف  :اًًًثاني
 :ف الكيفي ينقسم إلي مجموعة من معايير التصنيف منهاوكما سبق اإلشارة إلي أن التصني

ف الطرق والوسائل اإلرشادية علي أساس الحواس نتص: التصنيف وفقا للحواس المستخدمة )١
 : المستخدمة في اإلتصال إلي ثالثة أنواع هي

 وهي التي تعتمد بشكل أساسي علي استخدام حاسة السمع: طرق ووسائل اتصال سمعية -
التسجيالت   :تصال السمعية استخداماًن أكثر طرق االومغيرها من الحواس دون  )األذن(

الصوتية، وبرامج اإلذاعة، والتسجيالت علي أشرطة الكاسيت أو علي اسطوانات الكمبيوتر 
)CD(والمحادثات التليفونية، ومكبرات الصوت، والمقابالت ،. 
لي استخدام حاسة البصر وهي التي تعتمد بشكل أساسي ع: بصريةطرق ووسائل اتصال  -

السبورات : دون غيرها من الحواس ومن أكثر طرق االتصال البصرية انتشاراً) العين(
بأنواعها، والصحف والمجالت، والمطبوعات اإلرشادية، والملصقات اإلرشادية، والمجسمات 

 .والنماذج، والرسوم اإليضاحية أو البيانية، والصور الثابته، واللوحات المختلفة
وهي التي تعتمد علي استخدام حاستي السمع والبصر : بصرية طرق ووسائل اتصال سمعية -

السينما الناطقة، : في وقت واحد ومن أكثر طرق االتصال السمعية البصرية استخداماً معاً
والمعارض، والرحالت،  والمسرح الريفي، ، والمسلسالت،)التلفزيون(واإلذاعة المرئية 
 .  واإليضاح العملي

تصنف الطرق والوسائل اإلرشادية : أساس طبيعة تأثير الطريقة بالمسترشدين عليلتصنيف ا )٢
 : نوعين هماإلي حسب طبيعة تأثير الطريقة أو الوسيلة علي 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٥٠

يتوافر خاللها عنصر المواجهه المباشرة وهي التي : ذات تأثير مباشرطرق ووسائل اتصال  -
طرق أهم ومن لوجه  يجة لالحتكاك المباشر وجهاًبين المرشد والزراع، ويتم فيها االتصال نت

اإلجتماعات اإلرشادية بأنواعها، والزيارات اإلرشادية المتبادلة : ذات التأثير المباشر االتصال
 .بين المرشد والمسترشدين كالزيارات الحقلية والمنزلية والمكتبية

 ةخاللها عنصر المواجهيتوافر ال وهي التي : ذات تأثير غير مباشرطرق ووسائل اتصال  -
أي االتصال يتم عن بعد  مباشربشكل غير الحتكاك ا ويتم فيهاالمباشرة بين المرشد والزراع، 

اإلرشادية المطبوعات : المباشرغير لوجه ومن أهم طرق االتصال ذات التأثير  وجهاً وليس
لومات أو خبرات واإلذاعة المرئية والمسموعة، وكذلك ما يقوم مزارع بنقله من معبأنواعها، 

عن المرشد لزراع آخرين لم يحضروا 
 .االجتماع مع المرشد

التصنيف علي أساس طريقة عرض المعلومات  )٣
 .ومعاملة الرسالة

تصف الطرق والوسائل اإلرشادية علي أساس 
إلي ومعاملة الرسالة طريقة عرض المعلومات 

 : ثالثة أنواع هي
وهي التي : كالميةطرق ووسائل اتصال  -

علي الكلمة المنطوقة أو المسموعة  تعتمد
االجتماعات اإلرشادية، : ومن أمثلتها

ة، المحادثات ياإلذاعوالبرامج 
 .الخ...التليفونية

وهي التي : كتابيةطرق ووسائل اتصال  -
: تعتمد علي الكلمة المكتوبة ومن أمثلتها

المطبوعات اإلرشادية غير المصورة 
بأنواعها المختلفة، الصحف والمجالت، 

 .الخ...لخطابات الشخصيةا
وهي التي : إيضاحيةطرق ووسائل اتصال  -

تعتمد علي اساليب اإليضاح المختلفة ومن 

 

 نموذج مصغر يمكن اإلستعانه به داخل الفصل

 لصعوبة احضار حيوان حي لعرضه علي الطالب

طائر أبو منجل من العصر الفرعوني نموذج ل

 بالمتحف الزراعي المصري
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وموائد الرمل، ونوافذ ، والمتاحف الزراعية، والمعارض هاإليضاح العملي بأنواع: أمثلتها
 . الخ...العرض، والملصقات اإلرشادية المصورة، والنماذج والعينات

 .اللغة المستخدمة التصنيف علي أساس )٤

 : ثالث أنواع هي إلي اللغة المستخدمة تصف الطرق والوسائل اإلرشادية علي أساس 
في ) العربية مثالً( لغة التفاهم التي تعتمد علي الكلماتوهي : تعتمد علي اللغة اللفظيةطرق   -

ن لحديث أو الخطابة بهدف التواصل ونقل المعلومات والمعارف بيلتكوين جمل وعبارات 
) المرشد(المرشد والمسترشد ويشترط أن تكون اللغة مفهومة المعاني لكل من المرسل 

فال يمكن أن يتحدث المرشد بلهجة ال يفهمها المزارع كأن يقول له  ،)المسترشد(المستقبل و
نصيحة إلستخدام مقادير من المبيدات بمعايير علمية بتركيز معين كجزء في المليون، ولكن 

 .لتر ماء ٢٠م مثال نضع واحد لتر من المبيد علي يفضل أن يستخد
علي  دمعلي الكلمات ولكن تعتلتفاهم ال تعتمد للغة وهي : اللفظيةغير تعتمد علي اللغة طرق   -

بهدف التواصل ونقل المعلومات والمعارف بين  أو األلوان الرموز أو الصور أو اإلشارات
مفهومة المعاني لكل من لرموز ذات دالله اإلشارات واالمرشد والمسترشد ويشترط أن تكون 

ومن أمثلتها حركات واشارات الجسم المعبرة عن ، )المسترشد(والمستقبل ) المرشد(المرسل 
معني معين، والصور الفوتوغرافية، والرسوم 
التوضيحية والبيانية والرموز التي توضح معني 

 .كإشارات المرور ودالالت ألوانها معين
: لغة اللفظية وغير اللفظية معاتعتمد علي الطرق   -

وتعتمد علي كل من الكلمات والرموز واإلشارات 
السينما،  :ومن أمثلتها معاً واأللوان والصور

والمطبوعات اإلرشادية، والملصقات، واإليضاحات، 
  .الخ...واإلذاعة ، والتليفزيون

ومما سبق يمكننا القول أن كل هذه التصنيفات ما هي 
مكانية تقسيم الطرق اإلتصالية اإلرشادية إلي عدة إلة العرض، حيث يتضح إال تصنيفات لسهو

يمكن االعتماد  هأقسام، كما يالحظ إمكانية وضع أي منها داخل تصنيفات مختلفة في آن واحد وعلي
 .علي أي من هذه التصنيفات حسب رغبة المستخدم لهذه الوسائل
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نظر الدارسين  هناك العديد من التسميات للوسائل حسب وجهات
ستفادة من خواصها المختلفة في واال المهتمين بتصنيفها واستخدامها

  :عمليات التعليم ومن هذه التسميات
  .التعليم البصري، الوسائل البصرية -

  .التعليم السمعي، الوسائل السمعية -
 .البصرية السمعية االتصالمعينات  -
  .معينات التدريس -
 .السمعية البصريةوسائل اإليضاح  -

نها المعدات أويمكن تعريف تلك الوسائل السمعية البصرية علي 
واألساليب المختلفة التي تعتمد علي حاستي السمع والبصر ويمكن 

منها في المواقف التعليمية إليضاح أكثر للكلمات المسموعة أو  ةاالستفاد
تغيرات مرغوبة في المطبوعة بهدف توصيل الرسالة للزراع إلحداث 

، وعلي ذلك يمكن مهارات أو اتجاهات الزراع أو جميعها معاًمعارف أو 
اإلرشادية الرسائل اعتبارها وسائل معينة للمرشد الزراعي لتوصيل 

 .في الموقف التعليمي اإلرشادي عنه ولكنها ليست بديالً
 :وللوسائل السمعية أنواع مختلفة منها

  :الوسائل السمعية -١
الراديو، : السمع ومنها علي حاسة وهي الوسائل التي تعتمد أساساً
، ومكبرات الصوت، التسجيالت )CD(والتليفون واالسطوانات المدمجة 

 . الخ...علي شرائط الكاسيت
  :يةبصرالوسائل ال -٢

 : ومنهابصر ال علي حاسة وهي الوسائل التي تعتمد أساساً
 :وسائل بصرية معروضة -أ

ينيما، ماكينة الس(وتسمي معروضة حيث يستخدم أجهزة 
: هذه الوسائل ومن بين) ةوجهاز عرض الصور المعتم

الشرائح والشفافيات والمواد المعتمة واألفالم الثابته 
 . الخ....والصور المتحركة 

 اإلرشاد الزراعي
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 :وسائل بصرية غير معروضة -ب
: وتسمي غير معروضة حيث يمكن عرضها دون استخدام أجهزة عرض ومن بين هذه الوسائل

ائط، والملصقات، والمناظر المجسمة، ومجالت الحائط، والصحف، الرسوم التوضيحية، والخر
 .الخ....والسبورات الطباشيرية، والسبورات البيضاء والنماذج، والعينات

  :يةبصرالالسمعية الوسائل  -٣
 : ومنها معا البصرو تي السمعحاسكل من علي  وهي الوسائل التي تعتمد أساساً

 :بصرية معروضةسمعية  وسائل -أ
أجهزة  امستخدال أيضاًسمي معروضة وت

األفالم : من بين هذه الوسائللعرضها و
 .  الخ....السينمائية الناطقة، التلفزيون

 :بصرية غير معروضةسمعية وسائل  -ب
لعرائس، مسرح ا: من بين هذه الوسائل

الرحالت، تمثيليات المسرح الريفي، 
 ،واإليضاح والمتاحف والمعارض

 .الخ....العملي
o�ýخ@@@@@@ta‡�ya@À@ßb�ÉÐ@‹�qcì@ó�ïÜbÈ@ó�áïÔ@Þ÷b�íÜa@ãa†

@bå���yc@aˆg@ËaŠ���Üa@ñ‡��Ü@ó��iíÌ‹¾a@óïØíÝ���Üa@pa�Ín��Üa
aخ÷b���íÜa@Ú��Ým@ßbáÉn���aì@Šb��ïm@b��îa�à@Ûb��åè@çc@b��áØ@LÞ

o�ý@ò‡î‡Èخ@@Ê�à@óî†b’Šfia@óïáïÝÉnÜa@ÒÔaí¾a@À@béàa†
bîa�¾a@ë‰è@µi@æàì@ËaŠ�Üa@Z@

 .كرة المراد عرضها عليهمانتباه الزراع للف لفتاستخدام الوسائل ي -١
 .تزيد من اهتمام الزراع بالفكرة  -٢
 .تساعد علي تفهم الزراع لألفكار التي يقدمها المرشد للزراع -٣
 .تقابل االختالفات الفردية بين الزراع بما تضيفة من تشويق علي الفكرة -٤
ن المزارع المتطورة أفضل م إحدىعرض فيلم يبين (تجعل الموقف التعليمي أكثر واقعية  -٥

 ).مجرد الحديث فقط عن المزرعة

نتاج فيلم ونسخه وتوزيعه علي عدد كبير من المرشدين إ(توفر الوقت والجهد والتكاليف  -٦
 ).لالستعانة به لعدة سنوات

 الزراعي املصري املتحف

ا�)'&ام  م��#ات: ���!ً�
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عرض فيلم يبين (مع البعد الزماني تساعد في التغلب علي بعض المشاكل في التعامل  -٧
، أو البعد )صول يستغرق شهوردقائق مع أن المح ١٠مراحل انتاج محصول معين في 

عرض فيلم عن حيوان يعيش في دولة بعيدة دون الحاجة لنقل الزراع لمشاهده (المكاني 
 .)الحيوان

 -بداء مالحظاتإ –مشاهدة الفيلم (تتيح فرصة للمرشد أن يكون أكثر تفاعل مع الزراع  -٨
 ).مناقشات وأسئلة عقب عرض الفيلم

ان استخدامها  وسة حيثويجب استخدام الوسائل بطريقة مدر
لكيفية استخدامها وكيفية وتفهم جيد مسبق دون استعداد 

قد يأتي بنتائج غير تشغيل األجهزة المستخدمة في العرض 
 :، وفيما يلي أهم نواحي القصور بهامرغوبة

حول الفكـرة   ةإذا كثر استخدام الوسائل في موقف تعليمي قد تفسده بما يمكن أن يحدث من بلبل -١
 .ة وعلي ذلك يجب مراعاة دقة اختيار الوسائل والتنسيق والتكامل بينهاالمعروض

 .ال تغني عن الخبرات الشخصية الهادفة التي يمكن أن يكون لها أثر طيب علي الزراع -٢
 .سلوك الزراع بذاتها وسائل لمساعدة المرشد وليست تحدث تغيير في أنها -٣
 خصوصـاً يصعب علي جهاز اإلرشاد تحملها بعض الوسائل تكاليف كبيرة جدا  إنتاجقد يكلف  -٤

كالخـدع  (تم االستعانة ببعض نجوم التمثيل المشاهير أو استخدمت تقنيـات فنيـة عاليـة     إذا
 )السينيمائية

 تتطلب مهارة وكفاءة في اإلختيار والتنفيذ والتقييم مما يضفي عـبء كبيـر علـي المرشـد     -٥
 .الزراعي

أو عدم ئل كتكرار انقطاع التيار الكهربي المناطق عدم توفر الظروف المناسبة الستخدام الوسا -٦
 .الريفية يحد من االستفاده منهاتوفر مكان مناسب في بعض 

@@@@ÿa@æàخ@@óÉ÷b�“Üa@öb��@@@@F�Éi@d�vÝî@ça
o������ý@æî‡�����’‹¾aخ@Þ÷b������íÜa@ãa†

@@@æ�ÙÜì@ó�ïáïÝÉm@�a‹�Ìÿ@÷ïÜ@óî†b’Šýa@
c@�a‹ÌÿخñŠ@@o��î@çc@ìcخ@@@í�èì@b�éà†

@@m@µ��i@æ��àì@b��énïáèdi@Ê��ånÕà@���Ì@Ú��Ý
lbj�ÿaZ@

عرض فيلم للزراع ألنـه  ( مجرد التسلية وشغل أوقات المسترشدين دون هدف تعليمي واضح -١
 .)مشغول في عمل آخر

�ً�ن�ا+* : راب
�ره��-: 
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لمجرد أن يثبت أنه أفضل من غيره من المرشدين في استخدام تلك الوسائل دون أن يستفيد منها  -٢
 .في الموقف التعليمي بالشكل المطلوب

دون أن يدقق في مدي  هها مرتبط بالموضوع الذي يقوم بتقديميستخدم بعض الوسائل ألن عنوان -٣
 .مالئمتها للجمهور المستهدف

يستخدم بعض الوسائل لمجرد انها متاحة لديه وقد تكون غيـر مناسـبة لطبيعـة الموضـوع      -٤
 .اإلرشادي

 .يستخدمها لمجرد أنه يجيد استخدام هذه الوسيلة وغير مستعد الستخدام وسيلة أخري -٥

 . ائل عن غير اقتناع بأهميتها ولكن لمجرد تنفيذ التعليمات أو لتقليد زمالءهاستخدام الوس -٦

التركيز علي عرض األفالم اإلرشادية حيث أن مفهوم استخدام الوسائل ال يعتمد علي الصـور   -٧
ليلـة مـن   حيث أثبتت الدراسات أن نسبة ليسـت ق  فهي ليست العنصر الوحيدالمتحركة فقط 

ال تستطيع متابعة الرسالة طوال مدة العرض ممـا يفقـدها محتـوي    ) الثلث تقريباً(المشاهدين 
 .الرسالة

استخدام الوسائل يتطلـب   نأ استخدام الوسائل بهدف توفير جهد المرشد وهذا فكرخاطئ حيث -٨
ِبل المرشد في عملية اإلعداد والتجهيز الستخدامها وتتطلب أن يكون لديه كثير من الجهد من ق
 .مهارات استخدامها

خدام مستوي صوت أو حجم صورة غير مناسب أو كالهما بما ال يسمح لكـل الحضـور   است -٩
يجعل بعض الـزراع ينصـرفون    ال يصل لكل الحاضرين استخدام صوت منخفض(بالمتابعة 

    ). ألحاديث جانبية

يتوقف تحقيق األهداف التعليمية من اسـتخدام  
الوسائل التعليمية السـمعية والبصـرية فـي    

يمي اإلرشادي إلي حد كبير علي الموقف التعل
) ١٩٨٣نميـر،  (مبدأين رئيسيين كما أوردهما 

 :هما
 :ختيار السليم للوسيلةمبدأ اال: أوالً

وقد التصلح الوسـيلة  لكل وسيلة إرشادية امكانيات معينة محددة دون غيرها لتحقيق أهداف تعليمية 
ستخدامها في كافة المواقف ولكن نختار لكافة المواقف التعليمية اإلرشادية وليس هناك وسيلة يمكن ا

 ،جيـداً  للمرشد غير المدرب تدريباً الوسيلة بما يناسب الموقف وهذا يمثل صعوبة بالغة خصوصاً
أن نراعي مجموعة اإلجابة علي مجموعة األسئلة التالية والتـي   يجب الستعمالهاوسيلة  والختيار

عند اختيار الوسائل اإلرشادية المناسـبة كمـا    توضح أهم األسس والمعايير الممكن اإلهتداء إليها
 :وهي) ١٩٨٣نمير، (أوردها 
 رات السلوكية المرغوبة في جمهور المسترشدين؟يحداث التغيما هي أفضل الوسائل إل -١
 مناسبة لعدد الزراع المراد االتصال بهم ؟أي الوسائل  -٢

م �دئ ا�)'&ام : د����
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عيـة لجمهـور   أي الوسائل مناسبة للخصائص والسمات الشخصية واالقتصـادية واالجتما  -٣
 المسترشدين؟

 أي الوسائل مناسبة لمراحل التبني التي يمر بها المسترشدين؟ -٤

 ما هي الوسائل الملم بها المرشد وله خبرة ولدية مهارة استخدامها؟ -٥

 بالبيئة المحلية أو يسهل الحصول عليها من خارجها؟ ما هي الوسائل المتوفرة فعالً -٦

 -حركة -صورة -صوت(من النواحي المختلفة  ما مدي جودة صالحية الوسيلة لالستخدام -٧
 ؟)لخإ.... لون 

 ؟)الخ....توفر تيار كهربي -اضاءة مناسبة(الظروف المناسبة الستخدام الوسيلة  هل تتوفر -٨
 من األخطاء العلمية ؟ وخالياً وجذاباً هل المحتوي التعليمي للوسيلة حديثاً -٩

 ن؟الهتمام المسترشدي وجذباً أي الوسائل أكثر تشويقاً -١٠

 الوسائل مناسبة إلحداث التغيير في الوقت المطلوب؟ أي -١١

في حالة تساوي القيمة التعليمية لمجموعة وسائل، ما هي أفضل الوسائل الممكن استخدامها  -١٢
  للجهد والوقت والتكلفة سواء عند شرائها أو عند استعمالها؟ توفيراً

 :للوسيلة اإلستعمال الصحيحمبدأ : ثانياً

األسئلة السابقة واختيار الوسيلة المناسبة يجب استعمال ما تم اختياره من وسـائل  بعد اإلجابة علي 
) ١٩٨٣نميـر،  (أوردهـا  ويتم تحقيق هذا المبدأ من خالل ثالث مراحل رئيسية  صحيحاً استعماالً
 :وهي

 :والتخطيط مرحلة اإلعداد  -أ

و االستعمال الفعلي للوسيلة وهي مرحلة تنطوي علي العمليات التي تسبق وتمهد لعملية التنفيذ أ 
 :وتشمل
 :تحديد الهدف من عملية االتصال -١

حداثه في جمهور المسترشدين فقد يكون الهدف مجـرد  إأي تحديد التغيير السلوكي المطلوب 
إثارة االنتباه أو التشجيع علي المناقشة أو نقل المعلومات أو اكتساب معـارف أو مهـارات   

 .الخ... جديدة
 :سيلة أو الوسائل المناسبة لتحقيق الهدفاختيار الو -٢

يتم اختيار الوسيلة المناسبة التي تستوفي المعايير السابق مناقشتها وفي حالة استخدام أكثر من 
 .لعرض موضوع متكامل األخرىحداها إوسيلة في موقف واحد يراعي أن تكمل 

 :اإلعداد المادي -٣
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زمة الستعمال الوسيلة وتجهيز المكـان المالئـم   مكانيات الالأي اتخاذ االحتياطات وتدبير اإل
 .تيسر أو تعوق عملية استخدام الوسيلة ألنها مهمة جداً وهذه الخطوة

 :إثارة انتباه وزيادة اهتمام جمهور المسترشدين بموضوع الوسيلة -٤
ـ البد من تهيئة  قبل البدء في استعمال الوسيلة فعلياً ذه الجمهور المتلقي ببيان لماذا نستعمل ه

 .الخ..التلخيص -المناقشة: الوسيلة وماذا يتوقعون حله من مشكالتهم ويتم ذلك من خالل
 :التنفيذمرحلة  -ب

رشادي حقيقي لتحقيـق أهـداف   إوهي المرحلة التي فيها االستعمال الفعلي للوسيلة في موقف  
 :محدده ويراعي فيها ما يلي

 :د وسيلة عرضيجب أن يكون استخدام الوسيلة تعليميا وليس مجر -١
ـ  ساساًأ حيث أن كفاءة استخدام الوسيلة ترجع ة إلي مهارة المرشد في استعمالها بطريقة فعال

 .وتكاملية مع غيرها من الوسائل لتحقيق أهداف الرسالة اإلرشادية
 :يجب أن تقدم الوسيلة اإلرشادية في الوقت المناسب -٢

ي بداية الموقف التعليمي اإلرشـادي  حتي نحافظ علي تسلسل ووحدة الموضوع فقد تستخدم ف
إلثارة انتباه الحضور وقد تستخدم أثناء الموقف للعـرض والتوضـيح أو بنهايـة الموقـف     

 .للمراجعة والتلخيص أو لالختبار
 :اتاحة الفرصة للمسترشدين للمشاركة واإليجابية -٣

وذلك بإتاحة الفرصة لألسئلة واألجوبة والربط بـين  
ت الزراع لما لذلك من أهمية محتوي الوسيلة ومشكال

 .لدفعهم للتفكير والمناقشة والفهم وتطبيق ما تعلموه
التأكد من أن المسترشدين يشـاهدون أو يسـتمعون    -٤

 :بوضوح
وقد يستدعي األمر تعديل اإلضاءة بمكان العرض أو 

صوت أو إعادة ترتيـب أمـاكن   تعديل مستوي شدة ال
  .الخ...الجلوس

دين وردود أفعالهم وانطباعاتهم يالحظ سلوك المسترش -٥
 . ومدي تفهمهم لمحتوي الرسالة

يجب تواجد المرشد مع المسترشـدين طـوال فتـرة     -٦
استعمال الوسيلة ليشعرهم بجدية الموقف ويتدخل عند 
اللزوم لتوضيح بعض النقاط الغامضة أو تفسير بعض 
 .الكلمات غير الشائعة، ويعالج عقبات عملية العرض

 حيجب الرؤية عن احلضور

 جب الرؤية عن احلضورال حت
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 :متابعة والتقييمالمرحلة  -جـ

ـ   يمكـن   هفي ضوء األهداف المراد تحقيقها من العملية اإلتصالية، والسلوك المرغوب تحقيق
للمرشد ازراعي قياس سلوك المسترشدين بأدوات التقييم المختلفة لمعرفة مـدي تحقـق األهـداف    

 .وبالتالي الحكم علي مدي صالحية ماتم تنفيذة من أنشطة في الموقف اإلرشادي
@íè@@@@@@@ó�ïáïÝÉnÜa@Þ÷b��íÜaì@×‹�PÜa@ó�ïáèc@|�šíî@ÞÙ�’

@paí��åÕØ@ð��ÈaŠ�Üa@‡��’‹¾a@b��éi@µÉn���î@���Üa@óî†b��’Šfia
@@@@@ój���åÜbi@b��éåà@Þ��Ø@‹��qcì@æî‡��’��¾aŠíéá¡@ßb��—ma

ibvn�þÜó@@@@ã‹��a@a‰�è@ò‹ÙÐ@À@‘b�ÿaì@Lb�báÉn�a@óvïnä
c@@@ßa@o�ÝÔ@b�áÝØ@ê�náÔ@ëb¤a@À@ã‹�a@ò‡ÈbÔ@æà@båÝÕnäa@báÝØ@êäخ@@ò‹�’bj¾a@pa‹�i@Iخ@@@ó��Šb¿ì@ò‹�i

óïÝáÈ@H@óî�à‹Üa@óÍÝÜa@Öî‹�@æÈ@‡î‹vnÜa@ðyaíä@p†aŒìI@pbàþÉÜa–@Œíà‹ÜaNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخبرات المباشــــرة الهادفــــــة 

 )المجســـــمات(الخبرات المعــدلة 
 )الممسرحــــة(الخبرات الممثــــله 

 اإليضـــــاح العمــــلـي

 )الزيــارات ( الرحــــالت 

 المعـــــارض

 المتــــاحف

 التليفـــــزيـون

 األفــــالم السينمــائية

 ثابتة الناطقةاألفــــالم ال

 الصــور الثـابـتة

 التسجيالت الصوتية

اإلذاعــــ
 ة

 البصرية

 اللفظية

 هرم المعرفة أو الخبرة

�ً�
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م ا�
 أو ا�' 
ة



 ٥٩

 
 

ذلك  ما يتم وغالباً الحياةيحصل عليها الفرد نتيجة لما يتعلمه من تجاربه الذاتية في  استجابةفأفضل 
، وعن طريق الخطـأ  )تذوق، اللمسالسمع، النظر، الشم، ال(الخمسة  لحواسهعن طريق استخدامه 

 الممارسـة والصواب والتعلم منهما، وهذا ما يسمي المعرفة أو الخبرة التي يكتسبها الفرد نتيجـة  
ولما كان من المتعذر أن . هذه الوسيلة أساس الخبرات لذلك نضعها عند قاعدة الهرم وتعتبرالفعلية 

من الخبرات المعدلة وخبرات الغير  االستفادةلي تكون الخبرات الذاتية هي أساس التعليم لذلك نلجأ إ
 .والخبرات البديلة

ال تمثل الحقيقة ذاتها،وانما هي تختلف عنها في الحجم أو التعقيـد ومـن    والخبرات المعدلة غالباً
، ويلي ذلك طـرق  )العينات –النماذج  –األشياء المبسطة  –األشياء الحقيقية ( أمثلتها المجسمات 
لالستفادة من خبرة الغير حيث تتاح فرصة العمل تحت إشراف من توفرت لديهم  اإليضاح العملي

الخبرة حتي تكتسب المهارات المطلوبة، ويلي ذلك في األهمية الوسائل التي تتيح فرصة المشاهدة 
والمناقشة والعمل كالرحالت والمعارض والمتاحف، ثم الوسائل التي تؤثر عن طريق حاستي السمع 

، يليها الوسائل التي تعتمد علـي  )لون –حركة  –صورة  –صوت (فزيون والسينما والبصر كالتل
الحركـات   –كاإلشـارات الضـوئية   (الوسائل الرمزية  حاسة البصر ثم الوسائل السمعية وأخيراً

من العالمات التي يستعملها االنسان للتفاهم مع ) عالمات المرور والخطر –النقط والشرط  -اليدوية
 .اآلخرين

لمرشد الزراعي يمكنه أن يستخدم في الموقف اإلرشادي التعليمي وسيلة واحدة أو عـدة طـرق   وا
ما : علي السؤال التالي ةابجاإل: ووسائل علي التوالي أو بالتوازي، والمشكلة التي قد تعترضه هي

 هي أفضل الوسائل وأكثرها كفاءة ؟ 

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 .هرم المعرفة أو الخبرة -
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أو طرق إتصال تساعد المشتغلين في اإلرشاد الزراعي في تعليم وتوصيل /هي مسالك و :الطرق اإلرشادية* 
.        إلي جمهور الزراع وأسرهم وتقدماً نتائج البحوث العلمية واألفكار المزرعية والمنزلية األكثر تطوراً

 .بها العالقة القائمة بين جمهور المسترشدين والنشاط التعليمي اإلرشادي ويقصد :اإلرشادية األساليب* 
عن طريقها تنتقل المعاني بين المرشد والمسترشدين ومن ثم فالوسائل يقصد بها طرق  :اإلرشادية الوسائل* 

يضاح العملي بعرض اإل(وضيحية نشر وذيوع وامتداد كفاءة الطرق واألساليب الترشيدية ومن الوسائل الت
كتجهيز وتنظيم مكان االجتماعات اإلرشادية وتنظيم أماكن جلوس الزراع (، والوسائل البيئية )النتائج

 .)النماذج الشغالة(، والوسائل الميكانيكية المتحركة )وضبط اإلضاءة
 :الطرق والوسائل اإلرشاديةف يأسس ومعايير تصن* 
 .ويعتمد علي عدد األفراد من الزراع المستهدفين في عملية االتصال :يعددمعيار التصنيف الكمي أو ال - أ
 :وينقسم إلي مجموعة من معايير التصنيف منها :معيار التصنيف الكيفي  - ب

 . للحواس المستخدمة التصنيف وفقاً )١
 .التصنيف علي أساس طبيعة تأثير الطريقة بالمسترشدين )٢
 .املة الرسالةالتصنيف علي أساس طريقة عرض المعلومات ومع )٣
 .التصنيف علي أساس نوعية اللغة المستخدمة )٤

*@@@@óî‹—jÜaì@óïÉá�Üa@Þ÷b�íÜaóî‹—jÜaì@óïÉá�Üa@Þ÷b�íÜaóî‹—jÜaì@óïÉá�Üa@Þ÷b�íÜaóî‹—jÜaì@óïÉá�Üa@Þ÷b�íÜa@Z@Z@Z@Z@pbïá�nÜa@æà@‡î‡ÉÜa@b�@béÑïå—ni@µáné¾a@µ�Ša‡Üa@‹Åä@pbéuì@k�y
o�aìخ@æà@ò†bÑn�ýaì@béàa†خ�a@bé–aìخbéåàì@âïÝÉnÜa@pbïÝáÈ@À@óÑÝmZ@

 .التعليم البصري، الوسائل البصرية
 .معي، الوسائل السمعيةالتعليم الس

 .معينات اإلتصال السمعيةالبصرية، معينات التدريس
 .وسائل اإليضاح السمعية البصرية

 :مبادئ استخدام الوسائل السمعية والبصرية* 

يتوقف تحقيق األهداف التعليمية من استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية في الموقـف التعليمـي   
اإلستعمال الصحيح  مبدأو االإختيار السليم للوسيلة، مبدأ: ر علي مبدأين رئيسيين همااإلرشادي إلي حد كبي

 .للوسيلة
 .هرم المعرفة أو الخبرة* 

هو شكل يوضح أهمية الطرق والوسائل التعليمية اإلرشادية التي يستعين بها المرشد الزراعي كقنوات 
 .نتيجة استعمالها بةلالستجااتصال بجمهورالمسترشدين وأثر كل منها بالنسبة 
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 .المستحدثات الزراعية والخبرات الجديدة بين الزراع نشريعد االتصال اإلرشادي أساس (    ) 
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تتضمن طرق االتصال التعليمية اإلرشادية كل من طرق االتصال باألفراد والجماعات والجماهير 
لكل من هذه الطرق ومدي فاعليتها في تعليم الزراع حتي  مبسطاً وسوف نتناول فيما يلي شرحاً

    .    ونقل المعلومات الزراعية لهم مستقبالً نتمكن من التواصل مع الزراع ميدانياً

و الشخصي هي األساس في أبر طرق االتصال الفردي تعت
 العمل اإلرشادي حيث انها من أكثر طرق االتصال تـأثيراً 
علي سلوك الزراع، وإن كان العاملين بالجهاز اإلرشـادي  

في كثير من األحيان إلي طرق االتصال الجماعي  يلجأون
في أقصر زمن ) المسترشدين(أو الجماهيري حتي يتمكنوا من الوصول إلي أكبر عدد من الزراع 

وفيما يلي سوف نستعرض بعض طرق اإلتصال الفردي  .لزيادة كفاءة االتصال اإلرشاديكذلك و
 :وهي

   
 

 :وهي عبارة عن قيام المرشد الزراعي بزيارة المزارع في منزله أو حقله ألسباب متعددة منها
المشـكالت  بف فيما يتعلق تقديم النصيحة أو توضيح بعض المفاهيم أو تقديم بعض المعار -

 . أو المنزلية التي تواجه المسترشدين الزراعية
فكـار  التعرف علي بعض الزراع الختيار بعض منهم كقادة محليين للتعاون معهم لنشر األ -

 .الجديدة بين الزراع بالمجتمع المحلي

 .يةإرشاد تجمعاتأو اختيار بعض الحقول المتميزة لدي الزراع لالستفادة منها كحقول  -

 .تحسين العالقات مع الزراع والمرأة الريفية وبناء الثقة بينهم وبين المرشد الزراعي -

 .بناء عالقات ايجابية مع المسئولين بالمنظمات األخري العاملة بالمجتمع المحلي -

تنفيذ جزء من الخطة التعليمية اإلرشـادية السـنوية أو مرحلـة معينـة مـن البرنـامج                  -
 . اإلرشادي

شكل عام فإن الزيارات المنزلية أو الحقلية تكون إما إلعطـاء معلومـات أو للحصـول علـى     وب
 . معلومات أو إليجاد وتحسين بعض العالقات بين المرشدين والمسترشدين

�ق ا�	��ل : أوً�
 ) ا�����(ا���دي 

 

 الوحدة الرابعة 
 نماذج لطرق االتصال التعليمية اإلرشادية 

 :ا����رات ا������� وا������ -أ 
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تصال أوضحت العديد من الدراسات التي أجريت علي عينات من الزراع لقياس تأثير طرق اال
لزراعية الجديدة أن الزيارات المنزلية والحقليـة كطريقـة تعليميـة    المختلفة علي قبولهم لألفكار ا

من التغيرات التي تحدث في سلوك الزراع كنتيجة لعملية التعليم %  ١١مسئوله عن ما يقرب من 
 .اإلرشادي

 

 

 . زيارتهسيتم الذي الحقل أو المنزل اختيار مكان بيقوم المرشد أو المرشدة  -١
 . نجاح الزيارةالمزارع به لزيادة فرص  إخبارو ،لرئيسي من الزيارةالغرض ا يحدد مسبقاً –ب 

االتصـاالت  مراجعـة  علي أن يتضـمن  الزيارة وضع مخطط مسبق لما هو متوقع في  –ج 
مراجعـة الموضـوعات   والزيارات السابقة وكـذلك  

 .التي سبق مناقشتها مع المزراع اإلرشادية
لمزارع للتأكـد  وإبالغه ل موعد وتاريخ الزيارةاقتراح  -د

 .من أن الموعد مناسب لظروف المزارع
يفضل أن تتم وترتب الزيارات للمزارعين بكل قرية _ هـ

لوقت وجهد المرشـد ولنفقـات    في يوم محدد توفيراً
 .االتصال

يجب أن يقوم المرشد بإعداد الطريقة التي سيبدأ بهـا  _ د
الحديث مع المزارع ألن بداية الزيارة يكون لها أثـر  

 .ر في نجاح الزيارةكبي
يفضل أن نراعي األنشطة الزراعية للمواسم الزراعية  -و

، حيث ال يفضل تحديد موعد عند اختيار موعد الزيارة
بأعمال  الزيارة في أوقات يكون فيها المزارع مشغوالً

  .زراعية هامة
 
 
 

 :ارات المنزلية والحقليةاألثر التعليمي للزي
 

 : التخطيط للزيارة المنزلية أو الحقلية
 

@ãbè@ãbè@ãbè@ãbèAAAAAAAAAAAA@@@@
 

 ...عزيزي الطالب 
إن التخطيط الجيد للزيارة يزيد من 

 .....فرص نجاحها 
وإتباع آداب الزيارة في اإلسالم يعد 
مرشدا جيدا في هذا الشأن حيث قال 

 :تعالي

َ�
 َأ��َ�
 ا��ِ��َ� {{    
�َ�ُ��ا َ�
 َ��ْ�ُ�ُ��ا ُ�ُ��ً��
��ا     ُ������َ"ْ!ِنُ���ا َوُ�َْ�َ #��"$َ %ْ&ُ�ِ���ُ�ُ 'َ��ْ(َ
َ-َ�����# َأْهِ�َ�����
 َذِ�ُ&����ْ% َ�ْ�����ٌ' ��ُ&����ْ% َ�َ(��ُ&����ْ%    

 }} َ�َ�آ�ُ'وَن 
 }٢٧سورة النور اآلية {  صدق اهللا العظيم
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ظهـار المرشـد أو   وان تبدأ بإ زارعينللم ةالزيارة في المواعيد المناسبتم أن تمن الضروري 
إذا كان المسـتوي االقتصـادي للمـزارع     خصوصاً( المرشدة شعوره للمزارع باالحترام والتقدير

أو النظر  حيث يكون المزارع حساس لطريقة تعامل المرشد معه ومستوي منزله متواضع، منخفض
وذات  ةا مفيديشعر المزارع أنه له خدمة حقيقيةالمرشد ن يؤدي أو) إليه علي أنه ذو قيمة منخفضة

 .قيمة
إذا كان المرشد غيـر معـروف    خصوصاًالتعارف التقليدي ومن الضروري أن تبدأ الزيارة ب

علـي  الموضوع أن يحرص علي توجيه الزيارة نحو يجب على المرشد أو المرشدة للمزارع، كما 
 . تجنب إضاعة الوقت بقدر اإلمكانوعليه أن يالهدف من الزيارة أن يبين للمزارع 

 
 

نحتفظ بها هذه الزيارة في بطاقة تسجيل خاصة  بإجراءوضع ما يفيد به تسجيل الزيارة ويقصد 
 . في سجالت الجهاز اإلرشادي

والمقصود بها أن تلي الزيارة زيارة أخرى إذا لزم األمر لتبين نتيجـة  : متابعة الزيارة وتقييمها
رعين في سجالت الزراع المتعاونين أسرته، ويعد وضع اسم المزاالزيارة وأثرها على المزارع أو 

يمكن للمرشدين الجدد االعتماد عليـه فـي    هاماً لالتصال به في المناسبات الزراعية المختلفة أمراً
 .التعرف علي الزراع بالمجتمع المحلي

بعد انتهاء الزيارة يجب أن يتم تقييم أثر الزيارة للتعرف علي أهم نتائجها ألخذها في االعتبـار  
  .رات المستقبليةفي الزيا

 

 
 

 :اإلرشادية في أنها المنزلية أو الحقلية اتيمكن تلخيص مميزات الزيار
تزود المرشد أو المرشدة بمعلومات واقعية خاصة بظروف الحقل أو المنزل وبوجهة نظـر   -١

 .المزارع فيما يتعلق بهذه المعلومات
 .بناء على طلب المزارع إذا أجريتالمنزلية أو الحقلية الزيارات تزداد االستفادة من  -٢

 .تشجع علي وجود عالقات اجتماعية طيبة بين المرشدين والزراع -٣

 .الزراعيتساهم في بناء ثقة المزارع في المرشد  -٤

 : المنزلية أو الحقلية تنفيذ الزيارة
 

 :  المنزلية أو الحقلية سجيل الزيارةت
 

 : مزايا الزيارات المنزلية أو الحقلية



 ٦٥

 .من الزراعالمحليين تساعد الزيارات على اكتشاف واختيار القادة  -٥

 .تساعد علي التعاون مع أصحاب الحقول اإلرشادية -٦

لجهات التي تتعاون مع الجهاز اإلرشادي أو من تصلهم المعلومات مفيدة في االتصال بممثلي ا -٧
 .بوسائل اإلعالم المختلفة

 
 

 :ما يلياإلرشادية  المنزلية أو الحقلية اتالزيارومن بين أهم عيوب 
 .من وقت وجهد المرشد الزراعي تحتاج الطريقة إلي وقت وجهد كبير نسبياً -١

 .بشكل كبير اًعتبر محدودييارات علي الز عدد االتصاالت بالزراع اعتماداً -٢

 .مع الزراع إذا لم يتم الترتيب جيداً للزراع خصوصاًيكون موعد الزيارة غير مناسب  أحياناً -٣

 .علي الزيارات مقارنه بالطرق األخري ارتفاع تكاليف تنفيذ الخدمة اإلرشادية اعتماداً -٤

الخوف من عدم قدرة المرشد علي توزيع الزيارات علي  -٥
يحقق الحفاظ علي توازن الزيـارات بـين    الزراع بما

 العائالت واألسر في المجتمع المحلي بما يسبب نوع من
عدم توزيع الزيارات بشكل متوازن بين األسر بالمجتمع 

بـين   تيعوق العمل اإلرشادي ألنـه يوجـد حزازيـا   
  .المرشدين والزراع اللذين لم يتم زيارتهم

   
 

ة المرشد الزراعي في وهي عبارة عن قيام المزارع بزيار
عن حل مشكلة زراعية ويكـون   باحثاً )مكتبه(مكان عمله 

وتعتبـر   ،للتعلمتام المزارع في هذه الحالة على استعداد 
على ثقة المزارع في المرشد  جيداً الزيارات المكتبية دليالً

وهنا يكون لطريقة الزراعية  الزراعي كمصدر للمعلومات
من ر على تكرار هذه  الزيارات كبي المقابلة ونظامها أثراً

 : عيوب الزيارات المنزلية أو الحقلية

 :ا����رات ا��#"!�� -ب 
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 ...عزيزي الطالب 
قامت وزارة الزراعة بإقامة عدد من المراكز 
اإلرشادية في العديد من الوحـدات المحليـة   

القروية تسمح  للمرشـد بتنظـيم المقـابالت    
مع الزراع، والمبني مناسـب مـن   وترتيبها 

 .حيث السعة والراحة

 :والمركز اإلرشادي مزود بـ
 .مكاتب للمرشدين الزراعيين

 .قاعة لتنفيذ االجتماعات واألنشطة اإلرشادية

 .معمل للوسائل التعليمية اإلرشادية

 .الخ ...باإلضافة إلي اإلداريين 
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قبل الزراع لمكتب المرشد الزراعي، حيث أن تنظيم مكتب المرشد الزراعي ومـدي مناسـبته   
لطبيعة العمل اإلرشادي، وحسن تنظيم مقابلة الزراع يساعد علي جذب الزراع وتشجيعهم علي 

 . بشكل دائم الحضور إلي مقر المركز اإلرشادي
 
 

تصال المختلفـة  أجريت علي عينات من الزراع لقياس تأثير طرق االأوضحت الدراسات التي 
عن ما يقـرب   ةكطريقة تعليمية مسئولالمكتبية علي قبولهم لألفكار الزراعية الجديدة أن الزيارات 

 .من التغيرات التي تحدث في سلوك الزراع كنتيجة لعملية التعليم اإلرشادي%  ٦من 
 

 

ه نظر المزارع إلي البحث عن حلـول لمشـكالته الزراعيـة    تهدف الزيارة المكتبية من وجه
لتوجيه الزراع لحل مشكالتهم، مع الحذر مـن   والمنزلية، ومن المهم أن يكون المرشد مستعد دائماً

يعرفون حيث أن بعض الزراع يسألون عن مشكالت  ،تقديم أي نصائح مشكوك في صحتها للزراع
وتقييم خبراتـه، فـإذا    هدف التعرف علي قدرات المرشدولكن يسألون عنها ب مسبقاً حلها الصحيح

  .أخطأ المرشد في االجابه عن تلك األسئلة أفقد المزارع ثقته فيه كمرشد
 
 

 :اإلرشادية في أنها المنزلية أو الحقلية اتيمكن تلخيص مميزات الزيار
 .المسترشد يكون علي استعداد تام للتعلم من المرشد ألنه ذاهب بإرادته .١
 .الزيارة من المزارع تعد مقياس لمدي ثقته في قدرات المرشد الفنية تكرار .٢

تساعد هذه الطريقة علي توفير وقت وجهد المرشد الزراعي حيث يكون في مكتبه ويقابل عدد  .٣
كبير من الزراع في اليوم الواحد بينما في الزيارات المنزلية والحقلية يهدر كثير من الوقـت  

 .رفي التنقل من مزارع إلي آخ

 .ألن المرشد ال يستخدم وسائل انتقال انخفاض تكاليف الطريقة نظراً .٤

 :األثر التعليمي للزيارات المكتبية
 

 : أهداف الزيارات المكتبية
 

 : بيةمزايا الزيارات المكت
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 :ما يلياإلرشادية  المكتبية اتالزيارومن بين أهم عيوب 
 .يقتصر هذا النوع من الزيارات علي الزراع اللذين لديهم الوعي بأهمية العمل اإلرشادي .١

 .يقتصر علي الزراع ذوي الثقة بالمرشد .٢

ـ  ال يكون المرشد  .٣ أن يقـوم   هعلي علم تام بالظروف المحيطة ألنه يكون في مكتبـه وعلي
 .ببعض الزيارات الميدانية من وقت آلخر للتعرف علي المشكالت في الواقع الفعلي

قد ينتج عنها بعض األخطاء في تقديم الحلول من قبل المرشد إذا لم يتمكن المـزارع مـن    .٤
 .توصيف مشكلته بشكل صحيح

ت في ترتيب مقابالت المرشد مع الزراع حيث يصعب تحديـد فتـرة   يحدث مشكال أحياناً .٥
 .زمنية محددة لكل مزارع يعرض فيها مشكلته

قد يحضر بعض الزراع من ذوي المكانة االجتماعية المتميزة دون موعد مسبق فيحتـاج   .٦
الزراع المنتظرين صغار المرشد لقدرات خاصة للتعامل مع تلك المواقف الحرجة إلرضاء 

     .موعدهم

   
 

 الـدول تعتبر االتصاالت التليفونية من الطرق الناجحة في كثير مـن  
مقارنة بالدول النامية إال أن الريف المصري في الوقت الـراهن   المتقدمة

حيـث أن االتصـال     ،يتمتع بخدمات تليفونية متميزة يمكن اإلستفاده منها
ي مقـر عملـه   بالمرشد الزراعي ف االتصالالمزارع من يمكن التليفوني 
ولزيادة فاعلية . بتكاليف زهيدة وبأقل جهد عن شيءه ليستفسر من مباشرة

فترض وجود خدمات هاتفية مناسـبة حتـى   االتصاالت التليفونية فإننا ن
 .من المسترشدينعدد ممكن  أكبرب االتصاليمكن 

كما يمكن االستفادة من خدمات التليفون المحمول التـي أصـبحت   
في المجتمع والتي يمكن استخدامها في التواصل مع  منتشرة بشكل كبير

ي يعتمد علي خدمـة الرسـائل   زراع اتصاالت الزراع من خالل نظام

 : عيوب الزيارات المكتبية

 :ا�"���'ن� ا�	��ل -%ـ 
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  .لنشر معلومات بين مجموعات محددة من الزراع أو المرئية أو الرسائل الصوتيةSM) (ة القصير
 
 

 : من االتصاالت التليفونية اتبع النصائح التالية اإلستفادهلمعظمة 
 . التصال المتبادليشجع الزراع علي اعلى المسترشد فذلك  جب فوراًأ – ١
حتـي  عرف المسترشد بنفسك عند محادثتك لـه   – ٢

 .حدثتييطمئن إلي من 
دون عصـبية   عادياً تكلم بوضوح واستعمل صوتاً – ٣

فالملل في حديثك ينتقـل   مرحاًأو عدم اهتمام وكن 
 . للشخص المتصل

حدث مع نشغل بالتفال ت كامالًنتباهك أعط المكالمة ا – ٤
 . ع زراال تتلقي المكالمات مناآلخرين وأنت 

كـان يـراك   كما لو المتصل تحدث مع المسترشد  – ٥
 . لوجه وجهاً

 مشـكلته أو عـن   ربأعط المسترشد الفرصة ليع – ٦
 . سؤاله

سجل جميع المكالمات في سجل خـاص أو علـى    – ٧
 . شريط تسجيل

كـي تشـعرهم    ك بمجرد عودتك للمكتبوإليك ولم يجد واتحدثبالزراع اللذين عاود االتصال  – ٨
 . والجدية مباالهتما

واطلب منه أن يداوم علي االتصال بك عنـد   اختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولياقة – ٩
 .  الحاجة

رشدين من إرسال المكالمات الهاتفية وما يطلبه المستما تم االتفاق علي في تأكد من متابعة  – ١٠
 . في حقله أو منزلةزيارته نشرات أو خطابات  شخصية 

 :من االتصاالت التليفونيةاالستفادة معظمة 

@ãbè@ãbè@ãbè@ãbèAAAAAAAAAAAA@@@@
 

 ...عزيزي الطالب 
إذا دعتك الضرورة في مرة من المرات 

تصال بخدمة العمالء بإحدى شركات باال
 ؟؟ المحمول

حاول أن تتأكد من انطباق تلك الشروط 
 .علي المحادثات التليفونية

كيف يقوم الموظف وحاول أن تتعلم 
 بخدمة العمالء  بالرد علي استفساراتك
فهؤالء الموظفين قد تم تدريبهم علي 

 .القيام بهذه المهمة بطريقة مميزة
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التي الشخصية المكاتبات أو الخطابات  يقصد بالرسائل
وقد تكـون   ،الزراعبين المرشد الزراعي ويتم تبادلها 

الشخصية موجهة مـن المرشـد إلـى    الخطابات هذه 
 إلخطـاره لحصول على معلومات أو مزارع بهدف ا

أو  ،الهامـة  العمليات أو التوصيات الزراعيـة  ببعض
المرشد الزراعـي  حد الزراع إلى أتكون موجهه من 

 .تهعرض مشكلل
مقارنـة بالـدول    المتقدمة الدولمن الطرق الناجحة في كثير من  الخطابات الشخصيةتعتبر و

األميـة بـين   النتشار  نظراًالريف المصري في الوقت الراهن ها قليلة الـتأثير بالنامية إال أن
بين جماهير المسترشدين وكذلك الخطابات الشخصية  ستخدامال أساسياً والتي تعد عائقاً الزراع

تلك الخطابات ن كانت إ، وأو انعدامها في بعض المناطق الريفية الخدمات البريديةتدني مستوي 
م بشكل جيد ذات أثر غير مباشر في تسهيل اإلعداد للطرق اإلرشادية األخري، كما أنها تستخد

 .في تبادل االتصاالت بين المستويات المختلفة للجهاز اإلرشادي
ومن المهم القيام بالرد علي الخطابات التي ترد للمركز اإلرشادي من الزراع بدقة ووضـوح  

كبيـرة  بمنتهى السرعة وذلك ألنها قد تكون ذات أهميـة  ، ووبلهجة يسهل علي الزراع تفهمها
 .رسائله للمسترشدين محتويبالدقة في  زام المرشد الزراعيمع الت للمزارع،بالنسبة 

 

الجماعية من الطرق الفعالة خاصـة  تصال االتعتبر طرق 
في تحفيز وتحريك المزارعين من مرحلة االهتمـام إلـى   

 زراع، فـال اولة والتجريب في مراحل التبنـي مرحلة المح
المستحدثة بشكل ومع األفكار المرشد الزراعي يتفاعلون مع 

وتعتبر االجتماعات من أقدم وأهم الطـرق فـي    ،أعضاء المجموعة اآلخرينأفضل بالتعاون مع 
في نسبة التبني اإلرشادية له تأثير كبير الجتماعات اتنظيم ما يكون نجاح  وغالباًالتعليم اإلرشادي 

لطرق بقية ابمقارنة تنخفض تكاليف طرق االتصال الجماعية  كلألفكار الزراعية المبتكرة، وكذل

 :ا��(�ب�ت ا������ –د 
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كبيرة على وجهـات نظـر   بدرجة كوسيلة تعليمية اإلرشادية  نجاح االجتماعاتويعتمد  .األخرى
المرشـدين الـزراعيين القـائمين علـي     المسترشدين والمزارعين فهل هو اجتماعهم أو اجتماع 

بهدف نشر المسـتحدثات الزراعيـة   تخطط العديد من االجتماعات حيث يقوم المرشد ب ؟االجتماع
وقد يواجه المرشد صعوبات بالغة في نشر أفكاره بين الزراع  ،في حقول الزراع اًعمليا وتطبيقه
، ومـن  الجديد قبل أن يستعدوا لذلكتلك األفكار تبني بالمزارعين  يتقبليحاول العمل على حيث 

الجتماعات الفعالة ترتبط أساساً بالتفكير المستمر وبمعرفة حاجات المزارعين المهم أن نعرف أن ا
وفيما يلي سـوف نسـتعرض    .ومشكالتهم ومحاولة مساعدتهم علي اقتراح حلول لتلك المشكالت

 .االجتماعات اإلرشادية وأشكالها المختلفة

 

   
 

مختلف اللقاءات التي تحدث بين العاملين باإلرشاد الزراعي أو القادة المحليين وهي عبارة عن 
، وتعتبر اإلجتماعات اإلرشـادية مـن   ام إرشاديمع مجموعات المزارعين في موقف تعليمي 

مـن  % ١٥الدراسات أنها مسئولة عن نحـو   أفضل الطرق اإلرشادية الزراعية حيث تبين من
نها تعد مـن  أالتغيرات التي تطرأ علي سلوك المزارعين كنتيجة لعملية التعليم اإلرشادي، كما 

  .أقل الطرق اإلرشادية تكلفة بالنسبة لإلستفادة منها
 : لمعايير مختلفه منها الجتماعات اإلرشادية وفقاًوتتنوع ا

 .)الخ....اجتماع، ندوة، محاضرة (الصورة التنظيمية لالجتماع  -
أو فقد يكون علي مستوي مربع سكني أو قريـة،  (النطاق الجغرافي أو اإلداري لإلجتماع  -

 ).أو علي مستوي المحافظة وممكن أن يكون علي مستوي الدوله مركز،

 ).زراع أو المرأة الريفية أو الشباب الريفي(ر من المسترشدين جمهور الحضو -

فقد يكون لعرض أفكار جديدة أو لمتابعة أفكـار جـاري تنفيـذها أو     ،الهدف من االجتماع -
 . لمراجعة البرنامج اإلرشادي أو لتدريب القادة المحليين بالمجتمع الريفي

ر األفكار الزراعية المستحدثة بين الـزراع  وتعتبر االجتماعات اإلرشادية ذات أهمية كبيرة في نش
 .حيث تبين من العديد من الدراسات أنها من بين أهم مصادر حصول الزراع علي األفكار الجديدة

 :�د��ا�%"��+�ت ا.رش –أ 
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يراعي فيه جميع الظروف  حتي نتمكن من عقد اجتماع إرشادي ناجح يجب أن يتم التخطيط له جيداً
ن تكون معوق له واتخاذ اإلجراءات التي يمكـن  أيمكن التي يمكن أن تسهم في إنجاح االجتماع أو 

، وتختلـف خطـوات اإلعـداد    ن تزيد من فرص النجاح وتقلل من احتماالت فشـل االجتمـاع  أ
لنوع االجتماع والغرض منه، وبشكل عام فهناك العديد مـن األمـور    وفقاًلالجتماعات اإلرشادية 

 ):١٩٩٨(دها سويلم منها مايلي كما أورالواجب مراعاتها في أي اجتماع 
 .تحديد الغرض من االجتماع -
 .بحيث يفضل أن يكون بينهم تجانس المستهدف بالحضور) المدعوين(تحديد نوع الجمهور  -

 .تحديد الموعد المناسب لعقد االجتماع -

 .ن يتناسب مع عدد الحضورأتحديد مكان عقد االجتماع علي  -

 .عنجاز االجتماتجهيز المكان بالتجهيزات المناسبة إل -

 .مناقشة الترتيبات مع القادة من الزراع للوقوف علي أوجه القصور في االعداد لالجتماع -

 .تحديد الفنيين المتوقع أن يتم االستعانة بهم في االجتماع -

بعد االنتهاء من كل األمور السابقة يعلن عن موعد االجتماع ومكانة والغرض منـه فـي    -
  . دعوات الحضور األماكن التي يتردد عليها الزراع، وإرسال

   
 

إن عملية تنفيذ اإلجتماع اإلرشادي تتطلب المزيد من التركيز والتأكد من تنفيذ ما تم التخطيط لـه  
، ومن المهم أن نعلم أنه كلما بدقة تامة حتي نستطيع أن نحقق األهداف المرجوة علي الوجه األكمل

 :ع محققة لألهداف ومن المهمبذلنا جهد أكبر في التخطيط لإلجتماع كانت نتائج االجتما
 .للخطة الموضوعة مسبقة مع مراعاة المرونه لألمور الطارئة نفذ االجتماع وفقاًي -
 .نهائه في الموعد المقرر مسبقاًإمراعاة بدء االجتماع و -

 .ترتيب عملية النقاش داخل االجتماع بما يتيح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الحضور -

مـرتبطين  الغيـر  وكـذلك للحضـور   متعلقة باالجتماع، الت غير إلعالنابنشر اعدم السماح  -
 .الحضور عن الهدف الرئيسي لالجتماعصرف انتباه جتماع من أن يغيروا البرنامج أوباال

 :التخطيط لالجتماع

 :الجتماعا تنفيذ
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استعمال المعينات اإلرشادية المناسبة دون مبالغة أو استعمالها لمجرد استعراض مهارتك لما له  -
 .من آثار سلبية

 .أن يتم عرض ملخص ألهم القرارات والنتائج التي تم التوصل إليها في نهاية االجتماع يجب -

لتعريف الزراع بما يجب أن تعلن نتائج االجتماع في المجتمع المحلي باستخدام الوسائل المتاحة  -
 .هتم التوصل إليه من نتائج ولتوسيع قاعدة االستفادة من نتائج

 .آلثار المترتبة علي هذا االجتماعمتابعة تنفيذ نتائج االجتماع وما هي ا المرشدعلي  -

 
 

 :رشادية في أنهااالجتماعات اإلمميزات أهم  يمكن تلخيص
تصل إلي عدد كبير من الزراع سواء من حضروا االجتمـاع أو مـن علمـوا بنتـائج      .١

 .االجتماع
 .بطرق االتصال اإلرشادي األخري ةتكاليفها منخفضة مقارن .٢

مقارنة  حب التجمع مما يزيد من فاعلية الطريقةتقوي من الشعور الطبيعي لدي األفراد ب .٣
 .بغيرها من الطرق

بالقرارات التي اتخذوها بأنفسهم، حيث أن سيكولوجية الجماعة تقوي  الناس أكثر التزاماً .٤
من معدالت اإلقناع، وتزيد من معدالت تطبيق األفكار الزراعية واألساليب الحديثة التي 

 . تم مناقشتها

 
 

 :ما يلياإلرشادية االجتماعات ب ومن بين أهم عيو
 .في المناطق الريفية الفقيرة قد يصعب توفير المكان المناسب لتنفيذ االجتماع خصوصاً .١

 .تحتاج لجهد كبير من المرشد الزراعي في عملية التخطيط والتنفيذ .٢

 .تحتاج إلي مرشد يتمتع بمهارات خاصة في التخطيط والتنفيذ وإدارة االجتماعات .٣

إذا كان هناك فروق كبيرة بين الزراع  في تنفيذ االجتماع خصوصاًصعوبة شد قد يجد المر .٤
 .في خصائصهم وفي أهدافهم التي دفعتهم لحضور االجتماع

 : مميزات االجتماعات اإلرشادية

 : عيوب االجتماعات اإلرشادية
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مجرد النجاح في عقد االجتماع دون إلي من أخطر العيوب أن يتحول الهدف من االجتماع  .٥
في سجل تماع يسجل بمعني أن يصبح مجرد اجلألهداف المخطط لها  مراعاة مدي تحقيقه

 .الجتماعاتا

 
 

وفيما يلي سوف نتعـرض بشـكل    ،لطبيعة كل منها تتنوع أشكال االجتماعات اإلرشادية وفقاً
 :مختصر لبعض منها وهي

 
 

رشادية التي يتولى فيها أحد المتخصصين إلقاء كلمـة عـن   جتماعات اإلوهي إحدى صور اال
قد تنتهـي بمناقشـة    أنهاكما من المرشدين  موضوع معين أو مشكلة معينة أمام جماعة كبيرة

تتطلبـه مـن     وذلك بسبب سـهولة مـا   ،أكثر الطرق استخداماًمن وهي مفتوحة من الحضور 
 .إجراءات تنظيمية

 
 

مجـال  أفراد من المتخصصين في  ٨ -٤هي عبارة عن مناقشة متكاملة بين عدد يتراوح من 
ويناقش الحضور قائد يتولى إدارة النقاش، من المسترشدين، وللندوة في حضور مجموعة ، معين

بأنهـا   غيرها من الطرق اإلرشاديةالندوة عن تتميز و، من المتخصصين وجهات نظر مختلفة
طبيعية وتلقائية، مما يفيد كثيراً في إثارة اهتمامات الجمهور،وإتاحة الفرصة بين المتخصصين 

 .والمسترشدين
 
 

حيث يتحدث الحضور من المتخصصين في موضـوع  اجتماع لعدد من األفراد هي عبارة عن 
 .عض كل منهم وجهة نظره من زاوية تخصصة العلميبزراعي ليس محل جدل و

 : أشكال االجتماعات اإلرشادية -ب

 : المحاضرات

 : الندوات

 : الجلسة
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ـ فعلم عربي أصيل يختص بدراسة الفعالية التناظرية الحوارية من خـالل ت المناظرة هي   لعي
م بين طرفين يسعيان قواعدها المنطقية وشروطها األخالقية بقصد تطوير أسلوب المباحثة التي تت

خبراء يجلسون  ٨-٦عدد يتراوح من  بهاويقوم إلى إصابة الحق في ميدان من ميادين المعرفة، 
أمام جمهور من المسترشدين يستمعون إلي النقاش الدائر بين الخبراء في موضوع معين يتولي 

الخبراء يسمح بفتـرة   التقديم له رئيس الجلسة في بداية االجتماع وبعد االنتهاء من المناقشة بين
 .للنقاش بين المجتمعين والمتناظرين من الخبراء

 
 

يشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين قد يصل عددهم إلي عشرين شـخص حـول   
وتختلف عن المناظرة في  منضدة لمناقشة موضوع زراعي معين، ويدير الجلسة رئيس الجلسة

ترشدين علي عكس ما يحدث في المناظرة حيـث  جمهور المس نه ال يحضر االجتماع أي منأ
  .يحضر جمهور من المسترشدين

 
 

 للقادة المحليين بمختلف مستوياتهم ، وغالباً هي أحد أنواع االجتماعات اإلرشادية الموجهة غالباً
ما تستمر مدة الحلقة لنحو أسبوع أو أكثر وتتضمن علي أنشطة تعليمية أخري من بينها الندوات 

ت والمحاضرات والتدريب واإليضاح العملـي، وكـذلك التعـرف علـي المكتبـات      والمناقشا
 . المتخصصة

 
 

يعتمد أسلوب المدارس الحقلية في مجال اإلرشاد الزراعي على تدريب مجموعة من المزارعين 
والمعارف المتعلقة بمحصول زراعـي معـين    حقلياً لموسم كامل يتم فيه تطبيق كافة التعليمات

لذلك دراية كاملة بما يتعلق باألمور الفنية لجعل الزراع علي األسلوب األكثر نفعاً  ميدانياً وهو
بإلحـاقهم  وذلك الفنيين المسئولين عن تنفيذ هذه المدارس تأهيل المحصول، ومن المهم أن يتم 

 :المناظرة

 :اجتماعات المائدة المستديرة 

 :الحلقات الدراسية

 :حقليةالمدارس ال
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تنمية مهاراتهم فيما بالتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف  متخصصةدورات تدريبية ب
 .بهذا المحصوليتعلق 

 
  
تعتبر الرحالت اإلرشادية أو الزيارات الميدانية إحدى طرق االتصال اإلرشادي التـي تتـيح    

 حيـث يتـاح لهـم    ،في جو بعيد عن الرسمية المعارف والخبراتتبادل  ينالفرصة للمسترشد
م لمواقع يارتهأثناء ز ينالمحلية القادوالفرصة للمشاهدة والمناقشة في حضور المرشد الزراعي 

والمنزلية الريفية، أو المـزارع   ةيرعمزاللألفكار الفعلي أماكن التطبيق  وأ ،األنشطة اإلرشادية
 .النموذجيةاإلرشادية 

للزراع لتعلم األنشـطة   وهي من أكثر طرق اإلرشاد إقناعاً
واألعمال الزراعية حيث أنها تعتمد في عملية التعلم علـي  

أنها تتضـمن النقـاش   كل من حاستي السمع والبصر كما 
 .والعمل والممارسة الفعلية لتلك األنشطة

فقد تـم تناولهـا بصـورة     جيدألهمية هذه الطريقة في تعليم الزراع وأثرها التعليمي ال ونظراً
  . منفصلة عن طرق االتصال الفردية والجماعية حتي يتم التعرف عليها بشكل من التفصيل

 
 
 

اإليضاح العملي بعرض النتائج، : رئيسيين من اإليضاح وهما ينقسم اإليضاح العملي إلي نوعين
 .واإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة وفيما يلي سوف نستعرضهما بالتفصيل

 
 

وفي هذه الطريقة يقوم المرشد الزراعي بنفسه بإجراء الطريقة في وجود الزراع بهدف شـرح  
محليين أو الزراع، مع إتاحة الفرصة للزراع كيفية القيام بتجربة زراعية لمجموعة من القادة ال

المشاركين بمناقشة ما يتم تنفيذه بالتجربة علي أن يقوم المرشد بتفسير وتبسيط خطوات التجربة 
وتستعمل لبيان بعض األمـور   وزيادة ثقة الزراع في قدرتهم علي تنفيذ نفس التجربة بأنفسهم

شة ظهر بالطريقة السليمة أو تعليم المـرأة  زراعية أو عملية استعمال رشا آلةكعملية إصالح 
 .الخ....عملية صناعة الجبن أو الكيك 

 :الرحالت اإلرشادية

ا.��1ح : *��/�
��� :ا�2

 

 : أنواع اإليضاح العملي

 :اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة

: 
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فـي المجموعـات    وهي طريقة لتعليم المجموعات إال أنها يمكن استخدامها لألفراد خصوصاً
، الصغيرة، حيث يتم اختيار أفراد من الحضور إلجراء نفس التجربة تحت إشـراف المرشـد  

فاع األثر التعليمي فقد قام المرشد بالشرح والتوضيح ثم قام بتجربتها ثم وبالتالي فمن المتوقع ارت
أتاح الفرصة للزراع بتنفيذ التجربة بأنفسهم، وقد أوضحت الدراسات أن هذه الطريقة مسـئولة  

، وتظل تكاليفها متوسطة بالنسبة لباقي الطـرق  من التغيرات في سلوك الزراع% ١٨عن نحو 
 :الخطوات التالية إتباعيذ الطريقة بنجاح فعلي المرشد ، وحتي يتم تنفاإلرشادية

 .تحديد طبيعة التجربة والخبرات التي سوف تكتسب عن طريقها -

 . تحديد المكان المناسب لتنفيذ التجربة -
 .تجهيز كافة الوسائل واألدوات المطلوبة لتنفيذ التجربة بالشكل الصحيح -

 .جب إبرازهاتخطيط خطوات تنفيذ التجربة وتحديد النقاط الوا -

 .لألخطاء أن يدون النقاط األساسية بالترتيب كدليل يستعين به عند تنفيذ الطريقة تجنباً -

 .التمرين الجيد علي إجراء الطريقة والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد مسبقاً -

 . يشجع الزراع والقادة المحليين علي الحضور والمشاركة في تنفيذ الطريقة -

التخطيط له في الوقت المحدد مع مراعاة البساطة في أسلوب العـرض   يقوم بتنفيذ ما تم -
 .لتسهيل فهم الزراع

الفرصة للتجريـب   وإعطائهمإعطاء الفرصة للحضور لمناقشة كل خطوة من الخطوات،  -
 .بأنفسهم

متابعة مدي تنفيذ الزراع لألساليب التي تم التدريب عليها في حقولهم ومساعدتهم علـي   -
 .تقييم نتائجها

 

 
بعرض نتيجة إتباع أسلوب زراعي معين من خـالل  وفي هذه الطريقة يقوم المرشد الزراعي 

زيارة لحقل زرع به محصول زراعي اتبعت في إنتاجه التوصيات الفنية الصحيحة الموصـي  
بها من قبل المتخصصين، ومقارنته بحقل آخر لم تتبع فيه التوصيات الصحيحة، وهذه الطريقة 

 . زراع بقدرات رجال اإلرشاد ومدي قدرتهم علي تنفيذ ما يعلمونه للزراعتزيد من إقناع ال
وقـد أوضـحت    ،لمجموعات الصـغيرة لإال أنها يمكن استخدامها األفراد وهي طريقة لتعليم 

من التغيرات في سلوك الزراع، وتظل تكاليفها % ٦الدراسات أن هذه الطريقة مسئولة عن نحو 

 :عرض النتائجاإليضاح العملي ب

: 
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إلرشادية، وحتي يتم تنفيذ الطريقة بنجاح فعلي المرشـد إتبـاع   بالنسبة لباقي الطرق ا مرتفعة
 :الخطوات التالية

 .تي سوف تكتسب عن طريقهاال تحديد طبيعة التجربة والخبرات -

 .تحديد المكان المناسب لتنفيذ التجربة -

  .دراسة األوضاع بالمنطقة، وتحديد الهدف الدقيق من إجراء اإليضاح  -

 .بتنفيذ الطريقةاختيار المزارع الذي سيقوم  -

 .  التشاور مع القادة المحليين وتحديد الزراع اللذين سيشاركون في اإليضاح -
 .وتحديد النقاط الواجب إبرازها اإليضاحتخطيط  -

 .تدريب المزارع الذي تم اختياره لتنفيذ اإليضاح -

 .اإلعالن عن اإليضاح وموعد ومكان إجراءه -

 . اإلرشاد الزراعي اإلشراف علي تنفيذ اإليضاح وتسجيله بسجالت -

 .نشر نتائج اإليضاح بين أكبر عدد من الزراع -

في تغيير سلوك المسترشدين إال  أثراً طرقالمن أكثر بنوعيه وعلي الرغم من أن اإليضاح العملي 
 :أنه هناك عوامل تساعد علي نجاحها منها

 .خبرة القائم بتنفيذ اإليضاح سواء مرشد أو مزارع أو قائد محلي -

 .لجيد لإليضاح قبل تنفيذهاإلعداد ا -

عدد الزراع الحضور لإليضاح العملي حيث أن الزيادة المبالغ فيها في العدد تقلـل مـن    -
 .فرص نجاح اإليضاح

في اإليضاح فكلما كان األسلوب أبسـط   همدي تعقد التجربة أو األسلوب الذي تم عرض -
 .كانت النتائج التعليمية لإليضاح أفضل

  
 :روق بين طريقتي اإليضاح العملي في الجدول التاليويمكن أن نوجز أهم الف

 

 اإليضاح العملي بالمشاهدة والممارسة
 )الطريقةبعرض  إيضاح(

 عرض النتائجاإليضاح العملي ب
 )إيضاح بعرض النتيجة(

تنفذ للجماعات ويمكن في المجموعات  أساساً -
 الصغيرة استخدامها لألفراد

نفيـذها  تنفذ لألفراد ولكـن يمكـن ت   أساساً -
 لمجموعة من الزراع 
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يقوم بها المرشـد الزراعـي فـي وجـود      -
 مجموعة من الزراع 

يقوم بها الزراع تحـت إشـراف المرشـد     -
 الزراعي 

توضح إجراء طريقة معينة فـي خطـوات    -
 مرتبة 

توضح النتيجة النهائية إلتباع طريقة موصي  -
 بها 

يجاد وزيادة الثقة المتبادلـة بـين   إعلي تساعد  تساعد في تعلم خبرات زراعية جديدة
 المرشد والزراع 

 
 

 
 .تزيد ثقة المرشد في األساليب الحديثة، كما تزيد ثقة الزراع في المرشدين الزراعيين -

  .تساعد علي اكتشاف القادة اإلرشاديين -

 .تساعد علي تطوير قدرات القادة اإلرشاديين -

 .اإلرشاديين والمرشدين الزراعيين تزيد من التفاعل واالرتباط بين الزراع والقادة -

 .توفر فرصة حقيقية للزراع للتعلم من خالل العمل بأنفسهم تحت إشراف المرشد -

 .ر المطلوب في سلوك الزراع بتكاليف منخفضة نسبياًيتحدث التغي -

تستعمل كأساس لتنفيذ طرق ووسائل إرشادية أخري في حاله توثيق اإليضاح واسـتخدام   -
 . يو تعليميةالتوثيق كأفالم فيد

 

 
 :يمكن أن نبين أوجه القصور في اإليضاح العملي فيما يلي

في حالة زيادة عدد الزراع قد ال يتمكن بعض الحضور مـن االسـتفادة الجيـدة مـن      -
 .اإليضاح

 .قد نضطر لتنفيذ اإليضاح في مكان غير مناسب أحياناً -

 .عقد نحتاج إلي نقل الكثير من المعدات إلي مكان تنفيذ االجتما -

 .من غيرها ر نسبياًبأك وجهداً يتطلب تنفيذها بالشكل الصحيح وقتاً -

 .تحتاج إلي توفر كفاءة معينة في المرشد أو القائد الذي يقوم بإجراء اإليضاح -

 :اإليضاح العمليمزايا 

: 

 :اإليضاح العمليقصور 

: 
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ويحضـره عـدد    العملية، اإليضاحاتصور االجتماعات اإلرشادية الذي تجري فيه أحد هو 
أو سنوياً ، ويستخدم يوم الحقل الموسمي  ،حقل موسمياًدين، وقد يكون يوم الكبير من المسترش

أما يوم  والحصاد للمحاصيل الهامة في القرية، في أوقات التجهيز وإعداد األرض للزراعة،
 .حيث تتعدد فيه التجهيزات واألنشطة اإلرشادية الحقل السنوي فهو يوم القرية كلها،

 
 
 لعاماً مع القادة المحليين لتحديد وقت االحتفـا يعقد المرشد الزراعي في القرية اجتماعاً  -١

احتفاالت أو مناسبات أخرى في القرية أو مع  موعدهتعارض  م، مع مراعاة عدلقبيوم الح
 .بأعمال زراعية هامة أوقات انشغال الزراع

 بالمجتمع المحلـي الريفية  بالمنظماتمع المسئولين ينسق القائمين علي تنظيم يوم الحقل  -٢
لتنفيـذ يـوم    المادية والمعنويةتهم مساندوالتأكيد علي أهمية ، ل بيوم الحقلحتفاموعد اال
 .الحقل

الرسمية والتجهيز ليوم الحقـل بمـا    الحصول على الموافقاتمنظمة تتولي تشكيل لجنة  -٣
 .المناسبموعد في ال هدعاية وإعالن عنتتضمنه من 

 .في األنشطة اإلرشاديةالمشتركين  واألفراد المنظماتتوجيه الدعوات إلى  -٤
برنـامج  ب علي أن يـتم إخطـار الـزراع   ، المشاركين من الزراعتوجيه الدعوات إلى  -٥

 .، وخريطة للمكان، وطرق اإليضاح الجاري تنفيذها االحتفاالت بيوم الحقل
 .مختلف المطبوعات اإلرشادية المتعلقة بأوجه النشاط التي يتضمنها يوم الحقلتوفير  -٦
 .للحضور من الزراع اكن لتقديم الوجبات الغذائية الخفيفة والمرطباتترتيب أم -٧
والتعـرف علـي أهـم اإليجابيـات      تقييم العمل من قبل لجنة التنظيم في نهاية اليـوم  -٨

 .لتفاديها مستقبالً والمالحظات واألخطاء 
 

علـي اسـتخدام   االتصال الجماهيرية  تعتمد طرق
تلفة فـي نقـل   األساليب والوسائل اإلعالمية المخ

وتوصيل الرسائل اإلرشادية للمسترشدين في أماكن 

 :يوم الحقل 

: 

 :حقل خطوات تنظيم يوم ال
: 

�ق ا�	��ل : راب2ً�
 :ب��,��ه��
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وسـائل التخـزين    بإحـدى تواجدهم وفي الوقت المناسب وهناك إمكانية لتسجيل هذه الرسائل 
وبذلك يمكن وصولها ألكبر عدد من الزراع علـي مسـتوي    وتكرار نشرها في أوقات مختلفة

 .الجمهورية
متميزة بين الدول العربية ودول الشرق األوسـط فيمـا   وتحتل جمهورية مصر العربية مكانة 

يتعلق بمجال اإلعالم بشكل عام لما تتمتع به من قدرات بشرية في مجال اإلعالم المختلفة، وقد 
بإطالقها القمر الصناعي المصري نايل سات األول والثاني كما  تبوأت مصر مكانة أكثر تقدماً

 .إلخ...االت الصحافة واإلذاعة والتلفزيونتتميز بوجود بنية أساسية متميزة في مج
وفيما يلي سوف نتناول بالشرح بعض طرق االتصال الجماهيريـة المسـتخدمة فـي العمـل     

   .   اإلرشادي الزراعي
 
 
 

فمنها ما تعتمد علي حاسـة البصـر كالمطبوعـات     ،تتنوع وتتعدد طرق االتصال الجماهيرية
عتمد علي تالزراعية بالصحف والملصقات، ومنها ما  اإلرشادية والصحف الزراعية أو المقاالت

من بين طـرق   عتمد علي حاستي السمع والبصر كالتلفزيون وأخيراًتحاسة السمع كاإلذاعة أو 
 :بصورة مبسطةوفيما يلي سوف نستعرضها  االتصال بالجماهير المعارض والمتاحف 

 
 

 
الكلمـات المكتوبـة أو الصـور    تعتمـد علـي   تم معالجتها بحيث وتعتبر أي رسالة إرشادية 

ويمكن استخدامها للوصـول   ،من المطبوعات اإلرشادية الفوتوغرافية المطبوعة أو كالهما معاً
وتتميز المطبوعـات   ،بهدف توصيل معلومات معينة ،إلي المرشدين والقادة المحليين والزراع

اع ومنخفضة التكـاليف  اإلرشادية بأنها جيدة في توصيل المعلومات حيث أنها تتمتع بثقة الزر
إال أنه يعاب عليها صـعوبة االعتمـاد    ،كما أنه يمكن االحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة

تفتقـد خاصـية   ، كما أنهـا  تنتشر بها األميةعليها في توصيل المعلومات في المجتمعات التي 
من حيث شادية سلوك الزراع، وتنقسم المطبوعات اإلرفي  هتأثيرواالتصال الشخصي المباشر 

دورية وتصدر كل فترة محددة، وغير دورية وهي التي تصدر عند : نوعينإلي زمن صدورها 
 .الحاجة

 : أنواع طرق االتصال الجماهيرية 

 :المطبوعات اإلرشادية -١

: 
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 :وهي) ١٩٧٧عمر، (كما أوردها ويوجد ستة أنواع من المطبوعات اإلرشادية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
المتخصصة  تعد الصحافة الزراعية جزء من الصحافة العامة وهي صورة من صور الصحافةو

نقصد بها الكتابة اإلرشادية في موضوعات يتركز اهتمامها علي تحسين نمط اإلنتاج الزراعي و
لمجلـة  تتعلق باألمور الزراعية سواء كان ذلك في مجالت أو جرائد زراعيـة متخصصـة كا  

، في صورة مقال ينشـر بالصـحف أو المجـالت العامـة غيـر      الزراعية أو جريدة التعاون
ومية أو األسبوعية حيث يخصص باب أو صفحة أو مكان معـين بالمجلـة أو   المتخصصة الي

كما يحدث في صفحة مصر الخضراء بجريـدة   الجريدة يتولي تحريره فني زراعي متخصص

 :نشرة خفيفة
: 

وهي عبارة عن مطبوعة تتكون من ورقة أو اثنتين تحتوي معلومات 
 .مبسطة عن موضوع زراعي معين

 :نشرة فنية
: 

موضوع ة فنية تتناول مكتوبة بلغة علميوهي عبارة عن مطبوعة 
 .متكاملزراعي 

 :نشرة إرشادية
: 

 كتيب صغير يشرح موضوع فني زراعي بلغة وهي عبارة عن 
 .وسهلة بحيث يسهل علي غير المتخصصين قراءتهامبسطة 

 :نشرة إخبارية
: 

مطبوعة تصدرها هيئة أو مؤسسة زراعية تذكر فيها عن وهي عبارة 
 .المسترشدين بنشاطها وتوصياتها اإلرشادية

 :مجلة
: 

وعية أو بشكل دوري فقد تكون أسب مطبوعة تصدر غالباًًوهي 
 .الخ، وتنشر مختلف الموضوعات الزراعية المتخصصة...شهرية 

 :التقرير
: 

بشكل دوري نصف سنوي أو سنوي  مطبوعة تصدر غالباً ووه
 .خصوصا عند تقييم البرامج اإلرشادية ويتضمن بيانات وإحصائيات

 :الصحف الزراعية -٢

: 
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، ومن الضروري أن نهتم بتدعيم الموضوعات المنشورة بالصور والرسوم التوضيحية األهرام
  . ة تأثيرها التعليميكي نزيد من قوة تأثيرها علي القارئ ولزياد

 
 

ويعتمد بشـكل   )سم ٥٠ x ٧٠(الملصق اإلرشادي عبارة عن مطبوعة إرشادية مساحتها عادة 
، ومـن الضـروري أن   قصيرة مناسبة باإلضافة إلي صورة أو رسمبسيطة علي جملة  رئيسي

رة ن توظيف األلوان حيث أن األلوان ذات قـد حسوأن ي ،يركز الملصق علي فكرة واحدة فقط
ويستهدف الملصق اإلرشادي لفت انتباه الزراع لفكرة  علي إبراز الجوانب الهامة في الملصق،

فـي مكـان    وحثهم علي اتخاذ إجراء محدد ويذكرهم بذلك طالما ظل معلقاً ،أو موضوع معين
، مع مراعاة أهمية إزالته بعد الفترة المطلوبة حتي ال يصاب مناسب يمكن الزراع من مشاهدته

 حيث يفضل أن يعلـق  ،ع بالملل وحتي ال يفقدون اهتمامهم بالنظر لموقع تعليق الملصقالزرا
في األماكن العامة وأماكن تجمع الزراع كمقر الجمعية الزراعية أو أمام دور العبـادة   الملصق
  .بالقري

 
 

 من الجهاز اإلرشادي للمرشدين والقـادة المحليـين  وهي نوع من الخطابات التي يتم إرسالها 
والمزارعين بهدف إخطارهم عن موضوعات إرشادية جديدة أو إعالمهم عن نشـاط إرشـادي   

 .سوف يتم تنفيذه قريباً
وتتميز الخطابات بسرعة وصولها لعدد كبير من المسترشدين، ويمكن االحتفاظ بهـا للرجـوع   

ت المنتشر بها ن تكاليفها منخفضة، إال أنها تنخفض فاعليتها في المجتمعاأإليها عند الحاجة، كما 
 إعدادهااألمية، كما يقل االهتمام بها إذا كثر استخدامها، كما تفقد أهميتها إذا لم يهتم القائم علي 

 .بكتابتها بعناية ودقة
 : وللخطاب الجيد عناصر رئيسية منها

 والعناية  لالهتمامالمدخل المثير  -التحية المناسبة                       -
مية الرسالة اإلرشادية التي يحتويها الخطاب، مما يدفع الزراع أهالذي يبرز الفني المحتوي  -

 .إلدراكها
  .توصيات الواردة بالخطابالخاتمة التي تحفز المتلقي للخطاب علي تبني ال -

 :الملصقات اإلرشادية -٣

: 

 :الخطابات اإلرشادية الدورية  -٤

: 
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تعتبر اإلذاعة المسموعة وما تتضمنه من بـرامج  
قنوات االتصال اإلرشـادي   إحدىإذاعية إرشادية 

ريق الراديو، وتلعب اإلذاعـة  الجماهيري عن ط
فــي إحــداث التغيــر  كبيــراً المســموعة دوراً

النتشار أجهزة  االجتماعي بالمجتمع المحلي نظراً
وهـذا يمكـن العـاملين    الراديو ورخص ثمنها، 

بالجهاز اإلرشادي من بث العديد مـن الرسـائل   
اإلرشادية عبر أثير اإلذاعة من خـالل البـرامج   

فاإلذاعة تمتلك القـدرة   دفة،والدراما اإلذاعية الها
علـي مختلـف   علي االتصال بـالزراع حتـي   

خصائصهم وعلي اختالف أماكن تواجدهم، وحتي 
 وثقافياً في أوقات عملهم بالحقل وتوجيههم زراعياً

من أجل إحداث تغير إيجابي في أسلوب  وسياسياً
لي التواصل مع التغيرات حياتهم، وزيادة قدرتهم ع

     . تمع المصري ككلاإليجابية في  المج
 
 

 
عد ومتابعة المؤثرات المصـاحبة  يساعد التلفزيون علي مشاهدة الصور وسماع األصوات عن ب

بشكل رئيسي علي استخدام حاستي السمع والبصر،  الخ معتمداً..كالموسيقي واإلضاءة واأللوان 
حيث أنها تجمع بين كثير  وتعتبر البرامج التليفزيونية من أكثر طرق االتصال الجماهيري تأثيراً

من مزايا الراديو واألفالم السينمائية، كما يتميز بإمكانية متابعة األحداث بالصـوت والصـورة   
في تغطية األنشطة اإلرشـادية   فزيونيمن التل االستفادةوقت حدوثها، ويمكن للعاملين باإلرشاد 

خالل تسجيلها وإعادة بثها فـي  المنفذة ونشرها لدي جماهير الزراع سواء بنقلها مباشرة أو من 
 .الوقت المناسب

 :البرامج اإلذاعية اإلرشادية: اإلذاعة -٥

: 

@ãbè@ãbè@ãbè@ãbèAAAAAAAAAAAA@@@@
 ...عزيزي الطالب 

 هاماً إن الدراما اإلذاعية يمكن أن تلعب دوراً
في نشر المفاهيم التنموية والقيم اإليجابية 

 .بين الزراع
تجمعنا حول جدي  وأذكر عندما كنت صغيراً

بعنوان  ماع لدراما إذاعيةبجوار الراديو لالست
ومدي تأثرنا بموقف عواد ) عواد باع أرضه(

الفالح الذي هجر الزراعة وفرط في أرضه 
وفي . فتحول لشخص عديم القيمة مهان

النهاية يؤكد المؤلف علي قيمة األرض التي 
 رائعةفي صورة غنائية  تورث لألبناء

وبكرة .. عن أبونا وجدنا.. األرض أرضنا{
ليتغني بها } الخ.. لعيالنا بعدنا. . هوال بعد
       . ويتذكرونها علي الدوام الزراع

 :البرامج التلفزيونية اإلرشادية: التلفزيون -٦

:
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عن غيرها فـي  وتتميز البرامج التليفزيونية 
سهولة الوصول إلي أعداد كبيرة من الزراع 
في أماكن مختلفة ومتباعدة وبسرعة وفي وقت 
واحد، ويمكن أن تسهم في تحقيق التعلم الجيد 
وإبراز الموضوعات الزراعيـة الهامـة إذا   

لألسـس   رامج التلفزيونية وفقاًأحسن إعداد الب
ــتخدام   ــن اس ــحيحة وإذا أحس ــة الص الفني
اإلمكانيات البشرية والتقنيات الفنية المتاحـة  
بمصر في الوقت الراهن، حيث يمكن استخدام 
تقنيات سرعة العرض سواء بأسلوب العرض 
البطيء أو السريع لعرض عمليات زراعيـة  
متعلقة بمحصول معين تستغرق عام إلجرائها 
وتعالج في شكل فيلم تليفزيـوني يـذاع فـي    
نصف ساعة يتناول كافة العمليات التـي تـم   

عرض بعض العمليـات المتعلقـة   راءها، إج
بتصنيع بعض المنتجات الغذائية ونشرها بين 

 .الريفيات
 
 

في العديـد   تعتبر المعارض الزراعية من طرق االتصال الجماهيرية التي ثبت نجاحها إرشادياً
عالم، ويعرف المعرض الزراعي بأنه لقاء تعليمي تعـرض بـه المنجـزات الفنيـة     من دول ال

الزراعية ويتم خالله تبادل الكثير من الخبرات بين العارضين ورواد المعرض، حيـث يقـوم   
العارضون بعرض ما توصلوا إليه من تقنيات ومنتجات ذات عالقة باإلنتاج الزراعي والخبرات 

من سـلوكهم،   المعرض بهدف أن يقبلوا علي تبنيها لتصبح جزءاًنشرها بين رواد والزراعية 
علي استخدام مكثف لجميع قنوات االتصال الممكنة بهدف إقناع الزراع بتلك التقنيـات   اعتماداً

 .التي يروجون لها

 :الزراعية المعارض -٧

: 

@ãbè@ãbè@ãbè@ãbèAAAAAAAAAAAA@@@@
 ...عزيزي الطالب 

أكثر  دوراً إن الدراما التليفزيونية يمكن أن تلعب

أهمية من البرامج اإلذاعية في نشر المفاهيم 

 .التنموية والقيم اإليجابية بين الزراع

 شخصية وجميعنا يتذكر الفنان أحمد آدم في 

ببرنامج سر األرض ومدي انتشار  " القرموطي

، وأثرها في تصحيح مفاهيم تلك الشخصية

 .زراعية كثيرة
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فـي مجـاالت الزراعـة     كبيرة للمنتجين الزراعييندعائية ويعتبر المعرض الزراعي فرصة 
في نشر األفكار الجديـدة حيـث أن زوار    هاماً لمرتبطة بها ويلعب دوراًالمختلفة والمجاالت ا

المعرض يكون لديهم استعداد كبير لتقبل النصائح واألفكار الزراعية الحديثة، حيث يكون مـن  
ألن المعرض من أنسب األماكن لعرض تلـك األفـالم، ويعـد     المهم عرض األفالم اإلرشادية

ابط بين البحث العلمي واإلنتاج في مواقع العمل، ويؤكد علي المعرض مكان متميز إلظهار التر
  .عرضما يتم عقدها علي هامش الم ذلك من خالل الندوات واللقاءات التي غالباً

وإن كان يعاب علي المعارض أنها تحتاج لفرق عمل متخصصة وجهود كبيرة لإلعداد والتنظيم 
األخري، إضافة إلي عمليات تنسـيق   نيةالجيد للمعرض والتنسيق مع العارضين والجهات المع

    .  الخ..مكان المعرض وتحديد وترتيب أماكن العارضين
 

 
نه المكان المعد لجمع وحفظ األشياء أيعرف المتحف علي 

في مجال الزراعة والعناية  الفنية العلمية والتاريخية النادرة
بها وترميمها والحفاظ عليها لألجيـال القادمـة، ويهـتم    

مين علي المتحف بجمع المقتنيات ذات الصلة بنشـاط  القائ
ألسـس  ً المتحف ويتم تصنيفها داخل صالة العرض وفقا
 واإلطالععلمية وفنية، ويسمح ذلك للزوار بعقد المقارنات 

علي التطورات التي مرت بها الزراعة عبـر العصـور   
 .المختلفة

طريقـة ذات تـأثير    أنهـا وإن كان يعاب علي المتاحف 
باآلثار  االهتماملغياب ثقافة  بالدنا العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص نظراًضعيف في 

، علي الرغم من أنها تتطلب تكاليف باهظة إلنشـائها وتجهيزهـا   لدي الغالبية العظمي للزراع
       .الخ... وصيانة مقتنياتها 

 
 
 
 

 : المتاحف الزراعية -٨

: 
@ãbè@ãbè@ãbè@ãbèAAAAAAAAAAAA@@@@

 

 ...عزيزي الطالب 
في الرحلة التي  باالشتراكبادر 

تنظمها المدرسة لزيارة المتحف 
الزراعي المصري بالجيزة، حيث 

تذاكر لمتحف توفر إدارة ا
 .مخفضة للطالب

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 .هرم المعرفة أو الخبرة -

 	5آ�
 

 يلجأونوإن كان العاملين بالجهاز اإلرشادي  ،الشخصي هي األساس في العمل اإلرشادي أوطرق االتصال الفردي * 

 .في كثير من األحيان إلي طرق االتصال الجماعي أو الجماهيري

 .لزيارة يزيد من فرص نجاحها إن التخطيط الجيد ل* 

للمزارعين وان تبدأ بإظهار المرشد أو المرشدة شعوره  ةمن الضروري أن تتم الزيارة في المواعيد المناسب* 

  .للمزارع باالحترام والتقدير

رات بعد انتهاء الزيارة يجب أن يتم تقييم أثر الزيارة للتعرف علي أهم نتائجها ألخذها في االعتبار في الزيا* 

 . المستقبلية

على ثقة المزارع في المرشد الزراعي كمصدر للمعلومات الزراعية وهنا يكون  جيداً الزيارات المكتبية دليالً* 

 .على تكرار هذه  الزيارات من قبل الزراع لمكتب المرشد الزراعي اًكبير لطريقة المقابلة ونظامها أثراً

ناجحة في كثير من الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية إال أن الريف تعتبر االتصاالت التليفونية من الطرق ال* 

 .متميزةالمصري في الوقت الراهن يتمتع بخدمات تليفونية 

 .عادلها بين المرشد الزراعي والزراالرسائل أو الخطابات الشخصية هي المكاتبات التي يتم تب* 

تحفيز وتحريك المزارعين من مرحلة االهتمام إلى مرحلة طرق االتصال الجماعية من الطرق الفعالة خاصة في * 

 .المحاولة والتجريب في مراحل التبني

االجتماعات اإلرشادية هي مختلف اللقاءات التي تحدث بين العاملين باإلرشاد الزراعي أو القادة المحليين مع * 

 .مجموعات المزارعين في موقف تعليمي إرشادي ما

 .لطبيعة كل منها ت اإلرشادية وفقاًتتنوع أشكال االجتماعا* 

للزراع لتعلم األنشطة واألعمال الزراعية حيث أنها تعتمد في عملية  العملي من أكثر طرق اإلرشاد إقناعاً اإليضاح* 

 .كما أنها تتضمن النقاش والعمل والممارسة الفعلية لتلك األنشطة ،التعلم علي كل من حاستي السمع والبصر

حد صور االجتماعات اإلرشادية الذي تجري فيه اإليضاحات العملية، ويحضره عدد كبير من يوم الحقل هو أ* 

 .أو سنوياً المسترشدين، وقد يكون يوم الحقل موسمياً

تعتمد طرق االتصال الجماهيرية علي استخدام األساليب والوسائل اإلعالمية المختلفة في نقل وتوصيل الرسائل * 

 .أماكن تواجدهم وفي الوقت المناسباإلرشادية للمسترشدين في 

عتمد علي حاسة البصر كالمطبوعات اإلرشادية والصحف يفمنها ما  ،تتنوع وتتعدد طرق االتصال بالجماهيرية* 

الزراعية أو المقاالت الزراعية بالصحف والملصقات، ومنها ما يعتمد علي حاسة السمع كاإلذاعة أو يعتمد علي 

 .والمتاحفمن بين طرق االتصال بالجماهير المعارض  زيون وأخيراًحاستي السمع والبصر كالتلف

 .افة المتخصصةالصحافة الزراعية جزء من الصحافة العامة وهي صورة من صور الصح *
 .الملصق اإلرشادي يعتمد بشكل رئيسي علي جملة بسيطة قصيرة مناسبة باإلضافة إلي صورة أو رسم *
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 .من أفضل الطرق الكتشاف القيادات الريفية اإلرشاديةالزيارات اإلرشادية (   ) 
 .ألكبر عدد من الزراع الجماهيري وصوالً ال اإلرشادي هو االعتماد علي االتصالاألساس في االتص(   ) 
 .تعتبر االتصاالت الهاتفية من طرق االتصال الهامة والشائع استخدامها في كثير من الدول النامية(   ) 
بطـرق االتصـال   ر في الممارسات الزراعية مقارنـة  يالخطابات الشخصية ذات تأثير محدود في إحداث التغي(   ) 

 .اإلرشادية األخرى
 .صور االتصال الجماعي حدىإالزيارات الحقلية لحقول المزارعين هي (   ) 
علي درجة كبيرة من األهميـة للمرشـد    دف حضورهم اجتماع إرشادي يعد أمراًإن فهم طبيعة األفراد المسته(   ) 

 .الزراعي

 .متخصصين مناقشة موضوع هام مع مجموعة من الزراعالمحاضرة اإلرشادية يتولي فيها مجموعة من ال(   ) 
تتيح الرحالت اإلرشادية الفرصة لتبادل الخبرات بين القيادات المحلية الريفية وبعضها البعض دون تدخل من (   ) 

 .المرشد
 .هو أحد صور االجتماعات اإلرشادية الشهريةيوم الحقل (   ) 
 .فة العامة التي تصل لغالبية الزراع في المجتمعصور الصحا ىحدإالصحافة الزراعية هي (   ) 
 .  يجب أن تتضمن الرسالة اإلرشادية التي يحملها الملصق الجيد علي مجموعة أفكار(   ) 
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هي عبارة عن مخطط مدروس بدقة وبصورة جيدة من أجل نشر فكرة 
وهذه الخطة تتطلب تكاتف كافة  ،زراعية معينة بين الزراع بهدف تبنيها

الجهود التعليمية واستمرارها، بحيث تجند لها كل الطاقات البشرية 
المادية، وتستخدم بها كافة وسائل اإلتصال المتاحة من أجل  مكأنياتواإل
يذ خطة الحملة بتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمجتمع المحلي الذي تنيف

    .    رشاديةتنفذ بنطاقه الجهود اإل

سرعة التدخل في حالـة   فوائد كبيرة حيث تساعدنا علي رشاديةللحمالت اإل
تـؤدي إلـي نتـائج     أنالمشكالت الكبيرة التي تهدد المجتمع، والتي يمكن 

ي، فمشكلة مثل مرض أناعي بشقيه النباتي والحيوتاج الزرنخطيرة علي األ
ر سلبية كبيرة علي صناعة الدواجن وكذلك علـي صـحة   تهدد بآثا أنفلونزا

المتعامل مع الطيور، بالتالي تتطلب جهود كبيرة من الدولة من أجل تخطـيط حمـالت    أنسناأل
ـ   يشارك فيها كافة مؤسسات المجتمع إرشادية الم والمحليـات  كوزارة الزراعة والصـحة واإلع
    .الخ....واألمن 

فتـرة   خـالل مجتمع ما بالمناطق المستهدفة في الوصول ألكبر عدد من األفراد كما تساعد في 
فـي  (زمنية قصيرة، وحيث تستخدم طرق وأساليب ووسائل اتصال متعددة ومتنوعة علي التوازي 

حيث ين المسترشدين المستهدفين الحملة تساعد علي التغلب علي الفروق الفردية ب أن، ف)نفس الوقت
قدرات الناس علي فهم الفكرة الرئيسية للجملة واستيعابها تتفاوت بشكل كبير حسب قدرات كل  أن

 .منهم، ومستوي تعليمهم ومدي استعدادهم الشخصي للتعلم
تمويل وتنسيق بين كافـة الجهـات المعنيـة     للحمالت فوائد متعددة ولكنها تحتاج إلي أنك أنو

، وال يقتصر استخدام طرق االتصال علي طريقة واحدة لتوعيـة  تنفذ في الوقت المناسب نأويجب 
المسترشدين بل يجب استخدام طرق متعددة في وقت واحد لمعالجة فكرة واحدة فاستعمال طريقتين 

واحدة، واستخدام ثالث طرق أفضل من طريقتين في وقت واحد، وذلك بشـرط   أفضل من طريقة
بطريقـة   رشـادية يكون استخدام الوسـائل اإل  أنلمناسبة وفي الزمن المناسب، واستخدام الطرق ا

  . صحيحة
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ات ومشـاكل هامـة   تكون تطبيقية بحيث تركز علي موضوع أن -١
 .المجتمع المحلي المنفذ به الحملةالزراع بللغالبية العظمي من 

لدي الزراع فـي   لة للتطبيق عملياًالوصول إلي حلول مباشرة وقاب -٢
 . ظل ظروفهم الراهنة

تركز علي فكرة واحدة بحيث تصبح تلك الفكرة حاضرة في ذهن الغالبية العظمي مـن   أن -٣
تركز علـي   أنالطيور يجب  أنفلونزافحملة للتوعية بخطورة مرض ( الجمهور المستهدف

يب التعامل مع الطيورالمصابة وأسال انتشارهوكيفية الوقاية منه ومقاومة  المرض، أعراض
نتناول أمور أخري تتعلق بتغذيـة الـدواجن أو    أندون  الخ...والتخلص من الطيورالنافقة

   .)أو أي أمور أو موضوعات فرعية أخري تخرج عن أهداف الحملة عالج أمراض أخري
وتوزيع تخطيط جيد بحيث نحدد المشاركين من الجهات واألفراد  يتم التخطيط لها مسبقاً أن -٤

 .األدوار عليهم

 .الحملة إلنجاحيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يسمح بتكامل الجهود  أن -٥

اإلصابة وتصـبح   انتشارنبدأ حملة بعد  أناختيار الوقت المناسب لبداية الحملة فال يمكن  -٦
 .المقاومة صعبة

نية والمشـاركة ممـا   شطة الحملة بحيث يشارك قيادات الجهات المعأنتاح تينظم يوم اف أن -٧
 .الناس إليها انتباهيعطي دفعة قوية للحملة منذ البداية ويجذب 

تحدد فترة الحملة بمدة زمنية محددة تكثف فيها كافة الجهود بما يلفت نظر الناس للقضية  أن -٨
 .موضع الحملة

مطبوعات  -صحافة -إذاعة –تلفزيون (تستخدم كافة وسائل اإلعالم الوطني والمحلي  أن -٩
 . شطة الحملةنظار ألنمن أجل لفت األ) الخ.... اديةإرش

فـي   شطة المخطط لهـا نمن تنفيذ كافة األ باالنتهاءتحديد موعد نهاية الحملة بما يسمح  -١٠
 .مواعيدها المحددة في خطة الحملة

ينظم يوم ختام الحملة بمشاركة كافة الجهات المعنية مـع تقـديم شـهادات التقـدير      أن -١١
 .للممشاركين

وجود حافز لمشاركتهم فـي الحمـالت المسـتقبلية     لضمانتكريم المتميزين من الزراع  -١٢
 .وتشجيع زراع آخرين علي المشاركة

��ام� 
���ح 
 ��	
ا�

 ر��د��ا
 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٩٠

  .أهم ما توصلت إلية الحملة من نتائج اإليجابي والسلبي منها لالستفادة منها مستقبالً إعالن-١٣

نفـذ لكافـة   تخطـط وت  أنال يمكن  رشاديةالحمالت اإل أن مما ال شك فيه
، رشاديةتصلح لها الحمالت اإل، فهناك موضوعات رشاديةالموضوعات اإل

 إرشـادية وهناك موضوعات أخري من غير المناسـب القيـام بحمـالت    
 .بمفهومها العلمي لمعالجتها

 إرشاديةفالعامل المحدد لمدي صالحية موضوع معين للقيام بحملة 
ة أو القائمـة ومـن   المشكلة ومدي خطورتها المحتملهو مدي أهمية 

تخطط الحملة لموضوع ال زال في مراحلة األولـي حتـي    أنالمهم 
يجابي في إيكون لها أثر  أنتؤتي الحملة نتائجها المرجوة، حيث يمكن 

للتوعية بمرض  إرشاديةتقام حملة  أنفيجب (تالشي الخطر المحتمل 
لمـرض  الذي تتفاقم فيه حدة االطيور قبل بداية موسم الشتاء  أنفلونزا

  .)بين الطيور انتشارهبما يسمح بالوقاية من المرض قبل 
 :عندما تكون هناك رشاديةويمكن القيام بالحملة اإل

 .ل خطرها وأصبحت خطيرة بالفعلامشكلة استفح -١
 .عدد كبير من المسترشدين وتمثل تهديد كبيرتمس  -٢

ونتائجها الضارة وآثارها لم تظهر  مشكلة بدأت تظهر تدريجياً -٣
 .بعد

 أنشكلة في بداية ظهورها ومن المتوقع م -٤
إذا لم يتم  يكون لها آثار خطيرة مستقبالً
 .معالجتها في بدايتها وبسرعة

وتختلف المشكالت في مجال العمل الزراعي 
من مجتمع آلخر ومن فترة ألخـري، وتختلـف   

، فمـا  طبيعة المشكلة وأهميتها من مجتمع آلخر
معين قد يمثل مشكلة حقيقية في مجتمع  أنيمكن 

الطيور تمثل خطورة كبيرة في المجتمعات  أنفلونزا(ال يكون بنفس درجة الخطورة في مجتمع آخر 
التـي  المجتمعـات  التي تعتمد علي نمط التربية المنزلية للطيور، بينما ال تمثل نفس الخطورة في 

‹î‰¥‹î‰¥‹î‰¥‹î‰¥AAAAAAAAAAAA@@@@
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ـ   أن، ومن الممكن ماط متطورة في مزارع نموذجيةأنتعتمد  ات ذات تكون أخف حدة فـي المجتمع
 . )المناخ شديد الحرارة ولكن تزداد حدة المشكلة في المجتمعات ذات المناخ البارد

 :الموضوعات التالية رشاديةتتناول الحملة اإل أنويمكن 

الزراعية، تخطيط البرامج  بالقوانينتتعلق بالسياسات الزراعية، التوعية  :موضوعات زراعية عامة
 .الخ... والحيوانيالزراعي بشقية النباتي  باإلنتاجوض ، وسائل النهرشاديةالتنموية واإل

تتعلـق   :متخصصـة موضوعات زراعية  
ــاج ــة  بإنت ــة، الميكن المحاصــيل المختلف

الزراعية، أساليب الري، أمراض النبـات،  
والـداجني والسـمكي،    الحيـواني  اإلنتاج
المبيدات وآثارها الضارة، منتجات  استعمال
 .لخإ.. ، الصناعات الغذائيةاأللبان

تتعلق بأمور ذات  :غير زراعيةموضوعات 
صلة وثيقة باألمور الزراعيـة، كتسـويق   

 العمليــات التســويقيةالســلع الزراعيــة و
الزراعـي،   اإلنتـاج مستلزمات  بإنتاجالمختلفة، وكيفية إعدادها للتصدير، والصناعات ذات الصلة 

 .وأساليب تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية
يتمثل في إحداث تغيرات سـلوكية مرغوبـة فـي معـارف      إرشاديةئي ألي جملة والناتج النها  

 .ومهارات واتجاهات الجمهور المستهدف
حداث تغيرات سلوكية مرغوبة في معارف ومعلومات الزراع بتعديل معلوماتهم السـابقة،  إ -١

ـ   اًأو استكمال معلومات موجودة ولكن ليست بالقدر الكافي أو بإضافة معلومات جديدة تمام
 .تتعلق بمستحدث زراعي نسعي لنشرة بين الزراع

حداث تغيرات سلوكية مرغوبة في مهارات الزراع الفكرية أو األدائية والتنفيذية ومـدي  إ -٢
 .عالية وفي وقت مناسبقدرتهم علي أداء أعمال معينة بكفاءة 

مستحدث إحداث تغيرات سلوكية ايجابية مرغوبة في اتجاهات الزراع بما يجعلهم يتقبلون ال -٣
شطة الزراعيـة  نمع العاملين باإلرشاد الزراعي والحمالت واأل الجديد ويجعلة أكثر تعاوناً

     .جاحهاأنويحاول جاهدا المساهمة في 
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من المهم البدء بتخطـيط جيـد    رشاديةعند البدء في االعداد للحملة اإل
يـذ  يؤدي إلي نتائج جيدة عنـد تنف  التخطيط الجيد غالباً أنللحملة حيث 

في وضع تفاصـيل الخطـة    طويالً الحملة، والتخطيط الجيد يأخذ وقتاً
يشـارك القـادة    أنالتي تضمن نجاح الحملة، ومن المهـم  وعناصرها 
في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم للحمـالت  والمرسترشدين المحليين 

  . رشاديةاإل
 :يجب مراعاة ما يلي رشاديةوعند التخطيط للحمالت اإل

ق والتعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات في المجتمع المحلي المحيط ذات العالقة التنسي -١
بموضوع الحملة منعا للتعارض والتنافس بين الجهات وبما يضمن تضافر الجهود من أجل 

 . نجاح الحملة

دور حقيقي بمعني مشاركة الزراع فـي عمليـة   يكون للمسترشدين من جمهورالزراع  أن -٢
 .التخطيط

شـاركوا   أنوالزراع اللذين سبق ادة من خبرات القيادات المحلية التنفيذية والطبيعية اإلستف -٣
 .رشاديةالسابق تنفيذها في تخطيط الحملة اإل رشاديةفي الحمالت أو البرامج اإل

التنسيق والتعاون مع خبراء اإلرشاد والفنيين لإلستفادة بخبراتهم في عملية اإلعداد للحملـة   -٤
 .رشاديةاإل

ية في الحصـول  أنق مع الجهات اإلدارية واألمنية بما يضمن تسهيل اإلجراءات الميدالتنسي -٥
 .ونيةأنعلي التصاريح الق

 :مراحل بعدة رشاديةالحملة اإلوتنفيذ وتمر عملية تخطيط 

 ...  اإلجابة علي كل مما يأتيوضع القرارات الكلية المتعلقة بـب تتعلق 

 .      شطة والبرامجنـــــــــ  األماذا؟          ويقصد بها  ...       

 . الواجب تحقيقها ؟         ويقصد بها  ـــــــــ  األهدافوكم.. .       

 .ـــــــــ  كيفية اتخاذ قرار بخطة ويقصد بها  وكيف؟     ...         

 .توزيع مهام العمل علي المشاركينـــــــــ   ويقصد بها  ؟     منو...          

 . شطة والبرامجناألمواعيد تنفيذ ـــــــــ   ومتي؟     ويقصد بها ...          

 . التنفيذ أنـــــــــ  مك ويقصد بها     وأين ؟...           

 . ــــ  المستفيدينـــويقصد بها  ــ ولمن؟  ...            
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  :وع الحملةوالمتصلة بموض ات عن الوضع الراهنأنتجميع حقائق وبي :المرحلة األولي
يتم التعرف علي الحقائق لمرتبطة بموضوع الحملة فيمـا يتعلـق بحجـم     أنحيث من المهم 

المتاحة بشرية ومادية، وخصائص الجمهور المستهدف بالحملة،  مكأنياتالمشكلة، والموارد واإل
 أنات المناسبة، وعلي سبيل المثال إذا كأنويمكن الحصول علي تلك الحقائق بأساليب جمع البي

يجب  أنهالطيور ف أنفلونزابطريقة مقاومة مرض توعية الزراع  رشاديةالغرض من الحملة اإل
 :يلي اات تتعلق بمأنجمع بي

شطة الحملـة،  أنتشارالمرض في المنطقة الجغرافية المستهدفة لتنفيذ أنحقائق تتعلق بمدي  -
 .والمناطق المجاورة لها

فهناك محافظات تتميز بتركـز مـزارع    لعملات تتعلق بعدد مزارع الدواجن بمنطقة اأنبي -
 .الخ...والشرقية القليوبية اتالدواجن كمحافظ

 . تاجية للمزارع بالمنطقةنات تتعلق بالطاقة األأنبي -

 .ات تتعلق بعدد العاملين بتلك المزارعأنبي -

مدي توفر الشروط الصحية والمواصـفات الفنيـة بتلـك     -
 . المزارع

 . زلية للدواجن من عدمهتشار التربية المنأنالتأكد من  -

 ات إحصائية تتعلق بمدي توفر القوي البشرية الالزمـة أنبي -
 .اإلرشادات الطبية لهملتوعية الزراع، وتقديم 

مدي توفر المستلزمات والمواد الكيماوية الستخدامها في تدريب مجموعات من الزراع علي  -
 .كيفية التخلص من الطيور النافقة

 .صابات بالمرض بين المربينرية واألدوية الالزمة لعالج اإلالبش مكأنياتمدي توفر اإل -

 .التأكد من مدي قدرة الزراع علي التعامل مع تلك المواد بالطريقة السليمة -

المقاومة  إمكأنياتتشار المرض والتعرف علي أنتساعد علي  أنحصر العوامل التي يمكن  -
 .وصالحية المعدات واألجهزة

 : وقفتحليل الم :يةأنالثالمرحلة 
 .دراسة األسباب التي تؤدي لزيادة معدالت اإلصابة -

 .أسباب شكاوي أصحاب مزارع الدواجن في األعوام السابقة فيما يتعلق بعملية المقاومة -

 .للتعرف علي التعويضات المتوقعة للتغلب علي آثار األزمة تحليل الخسائر االقتصادية -

óÄízÝàóÄízÝàóÄízÝàóÄízÝà@@@@
 

ـ اتختلف طبيعة البي ات ن
ـ  ا الواجب التعرف عليه

ــوع   ــاختالف موض ب
 .الحملة
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 . دراسة أسباب الخلل في نجاح عمليات مقاومة المرض -

وما هي األسباب التي أدت  تحديد عدد حاالت اإلصابة البشرية بالمرض في منطقة الدراسة -
 .للعدوي

  -معامل -ممرضات -أطباء(الوحدات الصحية والبيطرية بالمنطقه  إمكأنياتدراسة وتحليل  -
 .الحاالت المصابه ومدي قدرتها علي تشخيص وعالج) الخ....أدوية

ين بالمزارع فيمل يتعلق بخبرتهم في مكافحة المرض ومـدي  تقدير سلوك المربين والعامل -
 .تقديرهم لخطورة الموقف

 : تحديد المشكالت :الثالثةالمرحلة 
 :حيث تكمن المشكلة في العديد من األمور منها

تقاله بـين  أنتشار المرض وأسباب سرعة أنخفاض معارف الزراع فيما يتعلق بمعدالت أن -
 .المزارع

 .التشخيص السليم ألعراض المرض في الوقت المناسب عدم قدرة الزراع علي -

 .عدم معرفة الزراع باإلجراءات المفترض اتباعها عقب اكتشاف المرض -

 .تشار المرضأنعدم وجود مقايييس كافية لدي الزراع لكيفية مقاومة  -

يار وبالدراسة الدقيقة للموقف سيتبين الكثير من األمور التي تحتاج إلي نشاط وعمل، وعلينا اخت
تركز  رشاديةالحملة اإل أنشطة الحملة، حيث أنلتحديد األولويات بالتطبيقات المناسبة لحل المشكلة 

علي تعليم حلول وبدائل مناسبة للتغلب علي المشكلة، ويجب تحديد أكثر الحلول فاعلية فـي حـل   
 .شطة التنفيذية للحملةنفي مهام العمل واأل هالمشكلة للتركيز علي

 : تحديد األهداف :ةالربعالمرحلة 
، ومن سيكلف بتنفيذها، ونقوم وفي هذه المرحلة نحدد التغيرات السلوكية المتوقع الوصول إليها

 :بصياغة األهاف بمستوياتها المحتلفة علي النحو التالي
 :أهداف طويلة المدي_ أ
 .الطيور أنفلونزا القضاء علي مرض -

 . تاجية مزارع الدواجنأنزيادة  -

 .محاصيل العلفتاجية أنزيادة  -

 .زيادة الدخل القومي بصفة عامة -

 :أهداف قصيرة المدي_ ب
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 .الطيور بكافة الوسائل المتاحة أنفلونزامقاومة مرض  -

 .اتخاذ اإلجراءات واإلحتياطات الالزمة للوقاية من المرض -

 .تدريب مربي الدواجن علي كيفية مقاومة المرض -

 .التعرف علي أفضل المواعيد لمقاومة المرض -

 .التعرف علي األساليب الصحيحة للتخلص من الطيور النافقة -

 : وضع خطة العمل التنفيذية :خامسةالمرحلة 
 :وتتضمن هذه المرحلة

شطة الحملة، أو بحاجة لتطبيق تقنيات جديدة تهـتم بهـا   أنتحديد المسترشدين المستهدفين ب �
التي تربي دواجـن  يفية المرأة الروالعاملين بمزارع الدواجن، والحملة، كمربي الدواجن، 

 .الخ...الشباب الريفيين بالمنطقة المستهدفةوالقادة المحليون، وتربية منزلية، 
 .تحديد مدي وضح أهداف الحملة لدي المسترشدين المسهدف العمل معهم  �

 .التي تالئمهم وكيفية معالجتها لتلقي استجابتهم رشاديةتحديد نوعية الرسائل اإل  �

للحملـة   رشـادية إلتصال التي سيتم استخدامها لتوصيل الرسالة اإلنوعية قنوات ا تحديد  �
 . شطة الحملةأنوالمتاح استخدامها لتغطية المنطقة الجغرافية لتنفيذ 

 .شطة الحملةأنتحديد مدي رغبة مربي الدواجن المستهدفين لإلسهام في   �

 .المسئولياتشطة الحملة بشكل يسمح بتحديد أنتوزيع مهام عمل علي جميع المشاركين في  �

شـطة ومواعيـد وأمـاكن    نشطة الحملة يوزع عليه كافـة األ أنوضع جدول زمني لكافة  �
وإجراءات تنفيذها وما هي التجهيزات المطلوب توفيرها ومن سيتولي توفيرها من الجهات 

 .شطة الحملةأنالمشاركة في 

ولفـت   مسترشدينتباه الأنمن أهمية كبيرة في جذب  لهشطة الحملة لما أنتحديد يوم افتتاح  �
 .شطة الحملةأنتباههم لبداية أن

شطة الحملة بمشاركة كافة الجهات المسـاهمة وبعـض الـزراع    أن وكذلك تحديد يوم ختام �
شطة الحملة وتوزيع شهادات التقدير علي جهودهم مما يعد أنالمتميزين المشاركين في تنفيذ 

 .في حمالت أخري حافز الستمرار مشاركتهم مستقبالً

 .شطة الحملةأنر لتنسيق أعمال اإلشراف علي تنفيذ وضع تصو �
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  :تنفيذ خطة العمل :السادسةالمرحلة 
شـطة  نبحيث يتم كافة الخطوات السابق تحديدها موضع التنفيذ الفعلي مع البداية الرسـمية أل 

 .، مع مراعاة طرق االتصال التي سيتم استخدامهاالحملة
  :ديةرشاختام الحملة اإل :السابعةالمرحلة 

كما بدأت بداية قوية بحيث تترك أثر طيب يتـذكره أفـراد    قوياً تختتم الحملة ختاماً أنويجب 
يكون يوم الختام في موعد مناسب لكافة المشاركين  أنالمجتمع والمشاركين في الحملة، ويجب 

ت رسال الدعواإيتم الترتيب لذلك اليوم ترتيب جيد من حيث  أنعلي . كي يتمكنوا من الحضور
ـ الشخصية للمشاركين والقادة المحليين ليشعروا بالتقدير  فـي   دورهملمجهوداتهم واالعتراف ب

  .شطة الحملةأنجاح أن
إلـي   رشـادي طرق االتصال اإل أنكما سبق اإلشارة في الفصل الثالث ف 

 :واع وهيأنثالثة 
  :طرق اإلتصال باألفراد

وحقلية والزيـارات   وتشمل الخطابات الشخصية والزيارات الفردية منزلية
 . المكتبية واالتصاالت التليفونية

  :لجماعاتطرق اإلتصال با
واعها المختلفـة،  أنب رشاديةواالجتماعات اإل، رشاديةاإل وتشمل الرحالت

 . دية االستماع والمشاهدةأن، والمسرح الريفي، وويوم الحقل واإليضاح العملي

  :لجماهيرطرق اإلتصال با
، )الراديـو (والخطابات الدوريـة، واإلذاعـة    رشاديةعية والمطبوعات اإلالصحافة الزراوتشمل 

 . والتليفزيون، والمعارض، والمتاحف 

نراعي مبادئ استخدام  أن رشاديةومن الضروري الختيار طرق اتصال الستخدامها في الحمالت اإل
اإلسـتعمال الصـحيح    والمتمثلة في مبدأ االختيار السليم للوسيلة، مبدأ الوسائل السمعية والبصرية

 . رشاديةوقد سبق عرضهما بالوحدة الثالثة، وذلك بما يتناسب مع موضوع الحملة اإل للوسيلة
فيمكننا اختيار ) الطيور أنفلونزامكافة مرض (في مجال  رشاديةوبالنسبة للمثال الخاص بالحملة اإل

 :طرق اتصال كما يلي
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وإثارة  انتباههمعدد من المسترشدين لجذب رسال خطابات شخصية لعدد من القادة المحليين وإ -١
تصاغ تلك الخطابات بطريقة سهلة  أنالطيور علي  أنفلونزاوعيهم عن كيفية مكافحة مرض 

 .شطة الحملةنرسالها في زمن مناسب ألإيتم  أنالفهم علي 
لفكرة وإجراءات مكافحـة   مساندنشر المقاالت في الصحف القومية والمحلية لبناء رأي عام  -٢

تكون هذه المقاالت بسيطة وبعيدة عن األمور العمية المعقدة  أنالطيور، علي  أنفلونزامرض 
 .كي يفهمها القارئ العادي

تحديد مواعيد إذاعة الرسائل اإلذاعية والتلفزيونية في فترات المشاهدة المناسبة بمـا يسـمح    -٣
الفتـرة المسـائية،   اعيد راحة الزراع عند الغذاء أو في وللزراع بمتابعتها بحيث تكون في م

في شكل تمثيلية أو أغنية أو زجل شعبي تحوي المعنـي   رشاديةالرسالة اإل تكون أنويفضل 
ـ  ين أو ناوالمضمون الذي نرغب في نشره بين الزراع، وإذا نجحنا في جذب بعض نجوم الفن

كبر عدد مـن  ذلك يساعد علي وصولها أل أنالمطربين الشعبيين للمشاركة في تلك الرسائل ف
في الحملة القومية لمكافة  انتصار والفنانةعبد الرحيم ،  شعبانمشاركة المطرب (لمسترشدين ا

  . لالستفادة من شعبيتهما لدي جمهور المشاهدين) الطيور أنفلونزا

شطة الحملة والتي تنتشر فيهـا  أنالقيام بزيارات منزلية وحقلية للزراع بالمناطق المستهدفة ب -٤
 .لي سلوك الزراع التنفيذي في مقاومة المرضللتعرف عاإلصابة بالمرض 

أمور تهم المسترشـدين فيمـا    ىتحتوي عل) نشرات  –ملصقات ( إرشاديةتوزيع مطبوعات  -٥
 .الطيور أنفلونزايتعلق بطرق مكافحة مرض 

نشر التوصيات المطلوبة وكيفية  وإمكانياتعقد اجتماعات مع القادة المحليين لدراسة الموقف  -٦
 .والمعوقات وكيفية حلها تنفيذها والمشاكل

تربية الدواجن للتعـرف  مع مجموعات مختلفة من العاملين في مجال  إرشاديةعقد اجتماعات  -٧
المرض واالستفادة من مقترحاتهم في  انتشارعلي احتياجاتهم والصعوبات التي تعوق مقاومة 

 .أنهذا الش

ة الموجـودة بالمنطقـة   بالجامعات اإلقليمية ومحطات البحوث والجهات المتخصص االستعانة -٨
 .المستهدفة والمهتمة بمكافحة المرض

جمعيـات   –مدارس  –مراكز شباب (التنسيق مع كافة المنظمات الريفية الموجودة بالمنطقة  -٩
 .الوعي بين أفرادها فيما يتعلق بموضوع الحملة لنشر) الخ .... أهلية 
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 :رشاديةحملة اإلتوثيق نتائج ال -أ

فـي   شطة الحملة بوسائل التوثيق المختلفة حتي يمكن اإلستفادة منهـا مسـتقبالً  أنمن المهم توثيق 
بعض العاملين باإلرشاد من منطقـة   انتقالالتوثيق مهم كذلك في حالة  أن، كما رشاديةالحمالت اإل

ستندات التوثيـق المتاحـة   إلي أخري وتعيين موظفين غيرهم بالمنطقة حيث يمكنهم اإلستفادة من م
والمحتفظ بها من الحمالت السابقة حيث يتعرفون علي عوامل نجاح الحملـة أو المعوقـات التـي    
واجهتها وكيف تم التغلب عليها، التعرف علي الجهات التي شاركت، والقيادات التي ساهمت فـي  

الت في المستقبل، حيث شطة الحملة في الماضي، وذلك يوفر عليهم الوقت والجهد في تنفيذ الحمأن
 .في المشاركة في الحمالت السابقةوخبراتهم  هميقومون بالتنسيق مع تلك الجهات في ضوء عالقات

 :ويكزن التوثيق بأساليب متعددة منها
 . التقارير الرسمية عن الحملة -
 شطة الحملة أناإلحصائية عن المستفيدين من  البيانات -

 .شطة الحملةأنكشوف المشاركين في  -

 . شطة الحملةنر فوتوغرافية ألصو -

 .الحملة ةألنشطتسجيالت فيديو  -

 .)صحافة –تلفزيون  –إذاعة (للحملة  رشاديةنسخ وتسجيالت للرسائل اإل -

 -خطابـات  –ملصـقات   –نشرات (المختلفة  رشاديةاالحتفاظ بنماذج من المطبوعات اإل -
 .شهادات تقدير

، فـي  نشطتها للمهتميأنعن الحملة و اتبيانقد يتم عمل موقع اليكتروني عن الحملة يوفر  -
     .المناطق المختلفة لمتابعة الحملة لالستفادة منها

  :رشاديةنتائج الحملة اإل قييمت -ب

 ):١٩٩٨سويلم، (قبل البدء في تقييم نتائج الحملة يجب اإلجابة عن األسئلة التالية كما أوردها 
 ما هو الشئ الذي ستقوم بقياسه؟  -
 المتوقعة في المعلومات والمواقف والمهارات؟  راتيما هي التغي -

 ما هي البراهين التي تم مالحظتها وتشير إلي التغيير؟ -

  التطبيق الموصي به في الحملة ؟ بإنجازمن الذي قام  -



 ٩٩

شطة أنوالمعلومات من المسترشدين المستهدفين ب البياناتويتم التقييم باستخدام وسائل مختلفة لجمع 
 :فسهم ومنهاأنالحملة 
 . المقابالت الشخصية في الحقل -

 .الزيارات الشخصية المنزلية -

 .رشاديةاالجتماعات اإل -

من المسترشدين قبل وبعد الحملة للتعرف علـي   االستبياناتتجمع  أنويمكن  االستبيانات -
 .شطة الحملةنالتغيرات التي حدثت نتيجة أل

وامل التي تؤثر علي تبنـي األفـراد   في محاولة تقدير الع المتحصل عليها البياناتوتستخدم  نتائج 
 رشاديةفي الحملة اإل اللجانللتوصيات التي أوصت بها الحملة، والتعرف علي آراء القادة وأعضاء 

 .عن فاعلية الحملة ومقترحاتهم لتطويرها في المرات القادمة مستقبالً
م المرحلي للتعرف علي والتقييم عملية مستمرة خالل جميع مرحل الحملة وتنفيذها فيما يسمي بالتقيي

لدراسة الحملـة  هناك التقييم النهائي للحملة بعد نهايتها  أنالمشكالت ومحاولة حلها في حينها، كما 
من  أنونقاط قوتها ونقاط ضعفها والتعرف علي العوامل التي ساعدت علي نجاحها والعوامل التي ك

 .تؤدي لفشلها لتجنبها أنالممكن 
الجهات المختلفة في الحملة للتعرف علي أوجه القصـور وكيفيـة    سهاماتإمن المهم تقييم  أنهكما 

  . الستفادة منها بصورة أفضل مستقبالً
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 .هرم المعرفة أو الخبرة -

 أن"#آ' 
 

دقة وبصورة جيدة من أجل نشر فكرة زراعية معينة عبارة عن مخطط مدروس ب هي :رشاديةالحملة اإل* 
بين الزراع بهدف تبنيها، وهذه الخطة تتطلب تكاتف كافة الجهود التعليمية واستمرارها، بحيث تجند لها 

المادية، وتستخدم بها كافة وسائل اإلتصال المتاحة من أجل تنيفيذ خطة  مكأنياتكل الطاقات البشرية واإل
 .رشاديةفة الجهات المعنية بالمجتمع المحلي الذي تنفذ بنطاقه الجهود اإلالحملة بتعاون مع كا

فوائد كبيرة حيث تساعدنا علي سرعة التدخل في حالة المشكالت الكبيرة التي تهدد  رشاديةللحمالت اإل* 
 .المجتمع

لدي  بيق عملياًتكون تطبيقية ، تصل إلي حلول مباشرة وقابلة للتط أن: رشاديةاإل عوامل نجاح الحملةمن * 
الزراع في ظل ظروفهم الراهنة، تركز علي فكرة واحدة بحيث تصبح تلك الفكرة حاضرة في ذهن 

يتم التنسيق مع كافة الجهات  أن، اًجيد اًتخطيط الغالبية العظمي من الجمهور، يتم التخطيط لها مسبقاً
تحدد فترة الحملة  أنناسب لبداية الحملة، الحملة، اختيار الوقت الم إلنجاحالمعنية بما يسمح بتكامل الجهود 

ينظم  أنبمدة زمنية محددة تكثف فيها كافة الجهود، تستخدم كافة وسائل اإلعالم الوطني والمحلي بكفاءة، 
أهم ما توصلت إلية  إعالنيوم ختام الحملة بمشاركة كافة الجهات المعنية، تكريم المتميزين من الزراع، 

 .مستقبالًدة منها الحملة من نتائج لالستفا
خاصة أو  زراعيةأو  زراعية عامةن للحملة موضوعات مختلفة قد تكو: رشاديةموضوعات  الحملة اإل* 

 .غير زراعية
، تحديد تحليل الموقف، اتانوبيتجميع حقائق  :يمر بمجموعة مراحل هي: رشاديةالحملة اإل تخطيط وتنفيذ* 

  .رشاديةختام الحملة اإل ،تنفيذ خطة العمل ،تنفيذيةوضع خطة العمل ال ،تحديد األهدافالمشكالت، 
الخطابات الشخصية والزيـارات الفرديـة   : رشاديةطرق االتصال الشائع استخدامها في الحمالت اإلم);  * 

 رشـادية ، واالجتماعـات اإل رشاديةمنزلية وحقلية والزيارات المكتبية واالتصاالت التليفونية، والرحالت اإل
دية االستماع والمشاهدة، والصـحافة  أن، ويوم الحقل واإليضاح العملي، والمسرح الريفي، وواعها المختلفةأنب

، والتليفزيـون، والمعـارض،   )الراديـو (، والخطابات الدورية، واإلذاعة رشاديةالزراعية، والمطبوعات اإل
 . والمتاحف

منها  لالستفادة رشاديةالحملة اإل ، وتقييم نتائجرشاديةتوثيق الحملة اإل: رشاديةفي الحمالت اإل م; ا�	�4* 
 .مستقبالً
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هو عملية تعلم مستمرة تتم بين المرشد والمسترشدين اإلرشاد بالمشاركة 
الخبرات المتوارثة لدي  وبين المسترشدين وبعضهم البعض حيث يتم تبادل

حديثة ومختبرة وخبرات ومهارات ومعارف  وإكتساب معلومات الزراع
شترك للحلول والممارسة والتقييم الم والمشاهدةالمستمر  علي الحوار اعتماداً

بهدف زيادة وتحسين اإلنتاج بما يؤدي إلي تحسن  أو التوصيات المقترحة
 .األحوال المعيشية للزراع وأسرهم

ويالحظ من التعريف أن اإلرشاد بالمشاركة عملية تعلم مستمرة تتأثر بأسس اإلرشاد بالمشاركة 
التعلم والفعل، وأساسيات  ، ودائرة)الزراع ليسوا تالميذ في مدرسة(وهي مبادئ تعلم الكبار 

 :كما يتضح من الشكل التالياإلتصال الفعال 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 :يتميز اإلرشاد بالمشاركة بالخصائص التالية

حيث أن اإلرشاد بالمشاركة يهدف إلي تحسـين   :يلبي احتياجات الزراع -أ
، فإنه يهتم بالتعرف علي مشكالتهم ويحاول مستوي معيشة الزراع وأسرهم

وضع حلول وبدائل مناسبة للتغلب علي تلك المشكالت، ويهتم كذلك بنقـل  

 �����
ا
ر��د 
 ������رآ�

 

 م���م
ا
ر��د 
 ������رآ�

 

  السادسةالوحدة 

بالمشاركة والمداخل  إلرشادا

 شادية الزراعيةاإلر

 

 دائرة التعلم

 والفعل

 أسس مدخل

 اإلرشاد بالمشاركة

 اإلتصال 

 الفعال

 مبادئ 

 تعلم الكبار

 أسس اإلرشاد بالمشاركة )١١(شكل رقم 
 ٣، ص  ٢٠٠١دليل اإلرشاد بالمشاركة : المصدر
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تلبي احتياجات الزراع وتساعدهم علـي مسـاعدة أنفسـهم ومواجهـة     ) تكنولوجيات(حزم تقنية 
  . مشكالتهم بحلول تطبيقية قابلة للتنفيذ بحقولهم وفي  حدود مواردهم المتاحة

العمل الجماعي بـين المرشـد   علي د بالمشاركة يعتمد اإلرشا :يشجع علي العمل الجماعي -ب
حيث يؤثر الـزراع علـي    ،وبين الزراع، وبين الزراع وبعضهم البعض) facilitatorكميسر(

بعضهم ويشكلون ما يسمي جماعات الضغط علي كل مزارع في المجموعة في محاولة إلقناعـه  
 من الزراع نظـراً أو جيرانه  الهأمثرفاقه وبالخبرة الجديدة، والمزارع يقتنع بشكل كبير بخبرات 
فإذا نجحوا هم في تفهم الخبـرة الجديـدة    ،إلدراكه بمدي تشابه مشكالته وظروفة وقدراته معهم

ويعطية أمل في أنه يمكن أن يتعامل مـع الخبـرة    قوي له فهذا يمثل حافزوتطبيقها في حقولهم 
لعالقـات بـين   تفادة من طبيعة ا، وعلي المرشد الزراعي اإلسمن الزراع ة كما نجح رفاقهدالجدي

لتنمية مهاراتهم في التعامل مـع   (farmer to farmer extension)الزراع وبعضهم البعض  
 .الخبرة التي يسعي اإلرشاد الزراعي لتطويرها أو لنشرها بين الزراع

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلرشاد الزراعي التقليدي واإلرشاد بالمشاركة) ١٢(شكل رقم 
 ٢٨، ص  ٢٠٠٢زهران  : المصدر

 نتائج بحوث

 مستحدثة

خبرات موروثة 

 ومجربة

’‹à’‹à’‹à’‹à����‡‡‡‡ ËŠaŒËŠaŒËŠaŒËŠaŒ 

 إرشاد زراعي تقليدي إرشاد زراعي بالمشاركة

توصيات مراكز 

 البحوث

‡’‹à‡’‹à‡’‹à‡’‹à 

ààààËŠa�ËŠa�ËŠa�ËŠa� 
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يركز اإلرشاد بالمشاركة  :التطبيق العملي -جـ
بيق في نقل المعارف علي أسلوب المشاهدة والتط

وتنمية مهارات المرشدين والزراع، ويهتم بتطبيق 
الخبرات في الميدان سواء في حقـول الـزراع   
أنفسهم او في حقـول إرشـادية تتبـع الجهـاز     
اإلرشادي، كما يركز علي مناقشة المشكالت التي 
تواجه الزراع والبدائل المقترحة للتغلب عليهـا،  

علـي مشـكالت   ويسمح هذا األسلوب بالتعرف 
علي تطويع الخبرات المتاحة لدي المرشـدين  الزراع وبالتالي علي احتياجاتهم الحقيقية ويساعد 

   .والزراع لتحليل المشكالت واقتراح الحلول المناسبة لها

مـن   بسلوك المرشد كلما كان متمكنـاً  حيث يتأثر الزراع كثيراً :الثقة بين الزراع والمرشد -د
نت قدراته الفنية مرتفعة وبمدي نجاحة في تحليل مشكالتهم وتزداد ثقتهم فـي  معلوماته، وكلما كا

 .المرشد وتقديرهم لشخصة ودورة في توجيههم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمزار عملية اإلرشاد بالمشاركة

 بخبراتة واحتياجاته

 

 تحليل العمليات الجارية ����

 

 حلول للمشكالت الراهنة ����

 

 تطوير ممارسات مستدامة ����

 رشدالم

 معرفته الحديثة والمختبره ب

 

 احترام الذات والنفس ����
 

 

 تدعيم المبادرات المحلية ����
 

 

 تشجيع التفكير اإلبداعي والثقافي ����
 

 العالقة بين المرشد والزراع في اإلرشاد بالمشاركة )١٣(رقم  شكل

 ٢٨، ص  ٢٠٠٢زهران  : المصدر
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علـي   facilitatorللخصائص التي يتميز بها اإلرشاد بالمشاركة فقد أطلق إسم الميسر  ونظراً
لي مشاركة الزراع فـي التعـرف علـي    المرشد الزراعي الذي يتبع هذا األسلوب حيث يركز ع

مشكالتهم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها في حدود مواردهم المتاحة، دون أن يفرض علـيهم  
لطبيعـة المواقـف    توصيات فنية معينة بل يعمل علي اإلستفادة من معلوماتهم وخبـراتهم وفقـاً  

 .والمشكالت الموجودة
إلرشاد بالمشاركة في مجموعة من يتمثل دور المرشد الزراعي كميسر في ا

 :المهام
هتمام الزراع حول مشكلة زراعية معينة يجـب أن يـدركها   اإثارة  -١

الزراع كبعض العمليات الزراعية المتعلقة بإنتاج محصـول معـين   
تجهيز األرض للزراعة، مواعيد الري، أنواع وطـرق التسـميد،   ( 

 .الخ...خف النباتات
شـرها بـين   ربط التوصيات الفنية المراد ن -٢

هتماماتهم وقـدراتهم  االزراع بواقع حياتهم و
 .الذاتية

تحديد المشكالت التي يعاني منها المـزراع   -٣
ومشاركتة والزراع اآلخـرين فـي تحليـل    
المشكلة وتحديد مسبباتها وإقتـراح الحلـول   

 .المناسبة لها

التعرف علي احتياجات الـزراع وتحديـد    -٤
 .ألهميتها للزراع أولوياتها للحل وفقاً

إثارة إنتباه الزراع نحو خبرات معينة تسهم  -٥
 .في حل المشكالت

إيجاد عالقة بين خبرات الـزراع السـابقة    -٦
 .والخبرة الحالية

المساعدة في تيسير اتخاذ الزراع للقرارات  -٧
إذا تطلب األمر ذلك وليس اتخـاذ القـرار   

 .للزراع

دور 
ا����� 
  ��
ا
ر��د 
 ������رآ�

 

 جمري مائي به  عوائق متنع تدفق املياه

بعد توجيه املرشد للزراع ائي املري ا

 بإذالة العوائق
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ة حطوات العملية الصحيإجراء تجارب في حقول الزراع أو في الحقول اإلرشادية تبين الخ -٨
لما اتخذوه مـن   تنفيذاًلتنفيذ التوصيات الفنية العلمية التي توصل إليها بالتعاون مع الزراع 

 .بما يساعد في حل مشكالت الزراعقرارات 
زيارات متابعة فردية أو جماعية لمنازل أو لحقول الزراع للتأكد من سالمة ما يتم تنفيذة من  -٩

 .خبرة لضمان إجراءها بالطريقة الصحيحةعمليات زراعية تتعلق بال
 .المساعدة في التقييم المرحلي والنهائي لتطبيق الخبرة الجديدة وما يواجهها من عقبات -١٠

 دور الميسر 
في اإلرشاد 
 بالمشاركة

  تيسري عملية

 تبادل اخلربات بني املزارعني

التعلم من خربات وجتارب املزارعني 

 ونقلها ملزارعني آخرين 

 اجياد وتدعيم 

 عالقة ودية وقوية مع املزارعني

مناقشة املمارسات الزراعية املختلفة 

ومقارنتها بالتوصيات الفنية والتعرف 

 علي أسباب اختالفها

باملمارسة وذلك من دعم عملية التعلم 

 خالل حث املزارعني لزيادة مهارام
تدعيم تعاون الزراع وثقتهم يف أنفسهم 

 ويف قدرام علي حل مشكالم 

إدارة حوار بينه وبني املزارعني مع 

مراعاة اإلصغاء اجليد وإعطاء رد 

 فعل اجيايب

 التعرف علي 

 مشكالت واحتياجات املزارعني

 عدة الزراع مسا

يف مالحظة وحتليل مشكالم 

 الزراعية بأنفسهم

مساندة املزارعني يف التفكري ووضع 

 حلول ملشكالم الزراعية

 المرشد الزراعي في اإلرشاد بالمشاركة )١٤(شكل رقم 
 ٣٣، ص  ٢٠٠١) الجزء الثالث(دليل اإلرشاد بالمشاركة : المصدر
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 :يتمثل دور المزارع في اإلرشاد بالمشاركة في مجموعة من المهام
اإلسهام في تحديد المشكالت الزراعية وتحليلها بما يهم أقرانه مـن   .١

 . الزراع

وأقرانه مـن  ل الخبرات والتجارب الذاتية مع المرشد الزراعي تباد .٢
 .الزراع في تشخيص المشكالت

المشكالت وترتيبها وفقا لدرجة أهميتها المشاركة في تحديد أولويات  .٣
 .النسبية بالنسبة له وللزراع اآلخرين

المهارات المشاركة في إتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكالت في ضوء البيانات المتوفرة و .٤
 . والخبرات الشخصية له والتي يمكن أن تسهم في تقديم أفكار واقعية لحل المشكالت

تقييم ماتم التوصل إليه من حلول للمشكالت وتبادل اآلراء مع المرشد والزراع حول إمكانية  .٥
 .تطبيق تلك الحلول

سـتفادة مـن   التعاون اإليجابي مع الزراع اآلخرين لتنظيم نفسهم لزيادة قدرتهم علـي اإل  .٦
 .إمكانياتهم الذاتية لحل مشكالتهم المشتركة ذات األولية

إن مبدأ المشاركة الذي يميز اإلرشاد بالمشاركة، يؤكد علي أن أطراف العالقة في العمـل       
والمزارع من جهة أخـري ولكـل مـنهم     ،اإلرشادي هما المرشد الزراعي المؤهل من جهة

اف اإلرشاد فيما يتعلق بزيادة قدرة الزراع علي فهم قواعد مسئوليات مشتركة تتعلق بتحقيق أهد
الزراعة الحديثة ومسبباتها، وتوجيه الزراع وزيادة قدراتهم في إدارة واسـتغالل مـوارردهم   

نتاجهم من إنتاجهم وربحيتهم وتحسين نوعية وخصائص إتسهم في زيادة الذاتية إدارة اقتصادية 
  .تها علي المنافسة في األسواق العالميةالحاصالت المختلفة بما يزيد من قدر

 

تستخدم طرق اتصال ووسائل ومعينات إرشادية متعددة ومتنوعة في العمل 
اإلرشادي مع الزراع بهدف ضمان وصول األفكار الجديدة والمسـتحدثات  
الزراعية والتوصيات الفنية ألكبر عدد من الزراع، في محاولـة إلقنـاعهم   

في مزارعهم بحيث تصبح جزء من سـلوكهم   اتبتبني وتطبيق تلك التوصي
 .التنفيذي

لطبيعـة   ومن المنطقي أن تختلف تلك الطرق والوسائل والمعينـات وفقـاً  
أعمـارهم،  (وخصائص جمهور الزراع المستهدف من عمليـة اإلتصـال   

دور 
ا���ارع 
  ��
ا
ر��د 

 ��رآ�����
 

��ق 
ا
!��ل 
�راع ���
  ��
ا
ر��د 
 ������رآ�
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، فقد نستخدم )الخ....تعليمهم، مكانتهم االجتماعية
 االجتماعات اإلرشادية بأنواعهـا، أو الـرحالت  
اإلرشادية، أو يوم الحقل، أو اإليضـاح العملـي   

ولكل من هذه الطرق مزاياها ، وغيرها من الطرق
وعيوبها التي قد تؤثر علي نجاح عملية اإلتصال 

 .في تحقيق أهدافها اإلرشادية
ألسـلوب   ولزيادة كفاءة العاملين مع الزراع وفقاً

اإلرشاد بالمشاركة فإن هناك حاجة ملحة لتطوير 
مهم لتلك الطرق لتصبح أكثر مرونة بمـا  استخدا

يسمح للزراع بمزيد من المشاركة اإليجابية فـي  
تحديد مشكالتهم ومناقشتها بتعمق مع المرشـدين  
ومع أقرانهم من الزراع، لمساعدتهم علي اتخـاذ  
القرارات المناسبة لحل هـذه المشـكالت ويعـد    
أسلوب الندوات اإلرشادية من بين أهم األسـاليب  

كن إستخدامها في العمل مع الزراع ألنـه  التي يم
 .يسمح لهم بمشاركة أكثر تفاعلية

حيث أن أسلوب الندوات اإلرشادية يسمح بمزيـد  
من المشاركة الجماعية للزراع إذا ما تم اإلستفادة 
من بعض األساليب األخري ودمجها مع النـدوات  
كإستخدام يوم الحقل أو اإليضاح العملي بالمشاهدة 

لندوات بما يتناسـب مـع أسـلوب    علي هامش ا
اإلرشاد بالمشاركة الـذي يركـز علـي العمـل     

، فيتم بنهاية النـدوة اإلتفـاق   الجماعي مع الزراع
علي المشكالت التي تواجه الزراع فـي العمليـة   
اإلنتاجية، وتقترح الحلول المناسبة لحلها في ضوء 
الموارد المتاحة للزراع وبمشـاركة كاملـة مـن    

 .تلك القرارات الزراع في اتخاذ
 

 

 مشاركةخطوات تنفيذ اإلرشاد بال

************ 

يعتمد أسلوب اإلرشاد بالمشاركة علي عقد لقاءات دورية 

بين المرشد الزراعي ومجموعات من الزراع، يتناول كل 

لقاء موضوع خاص بزراعة محصول معين، مع مراعاة 

عقد تلك اللقاءات قبل موعد تنفيذ التوصية الفنية 

هذه لمطلوبة إلتاحة الفرصة للزراع المشاركين بفهم ا

التوصية واتخاذ قرار بشأنها وبالتالي يتوفر لهم الوقت 

لشراء وتجهيز مستلزمات تنفيذها ويمكن ترتيب خطوات 

 :تنفيذ اإلرشاد بالمشاركة علي النحو التالي

د لقاء تمهيدي مع الزراع قبع) الميسر(يقوم المرشد  -١

 .لشرح أسلوب اإلرشاد بالمشاركة

حضور اللقاءات يكون مجموعة من الزراع المهتمين ب -٢

اإلرشادية ويحدد معهم موعد ومكان عقد اللقاءات 

 .الدورية

بشكل دوري في ) الندوات اإلرشادية(عقد اللقاءات  -٣

تتناول كل ندوة ممارسة زراعية  هالموعد المتفق علي

تاحة الفرصة إتتعلق بالمحصول موضع اإلهتمام، مع 

 .للزراع للمناقشة والمشاركة اإليجابية

يشارك فيها المزارعين لتقييم الحلول  تنفيذ تجارب -٤

 التي تم التوصل إليها في اللقاءات اإلرشاديةز

تقييم دوري للندوات للوقوف علي مدي استفادة  -٥

 . المشاركين من الزراع

زيارات متابعة فردية أو جماعية للزراع للتأكد من  -٦

من عمليات زراعية، وتقديم  هصحة ما يتم تنفيذ

 .م األمرالمساندة الفنية إذا لز

التقييم المرحلي والنهائي لتطبيق الخبرة الجديدة  -٧

  .لزيادة فرص النجاح في تطبيقها
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 معالم تميز

 عن  مدخلكل 

 غيره

 

وسائل تنفيذ 

 األنشطة

 

األهداف 

 المرجوة

 

الطرق 

 المستخدمة

 شتركةم صفات

للمداخل 

 ةاإلرشادي

نشر محتوي 

 علمي زراعي
 

تحقيق 

مستوي 

 معيشي أفضل

تعليم غير 

 رسمي
 

تشير كلمة المدخل اإلرشادي إلي أسلوب العمل بالجهـاز اإلرشـادي   
فالمدخل هو فلسفة العمل وجوهرة وموجه أنشطته اإلرشادية ويعـرف  

علي أنه األداه أو اآللية التنظيميـة  المدخل ) ٣٥، ص ٢٠٠٢(زهران 
في حين عرف المدخل اإلرشـادي   التي يمكن من خاللها بلوغ الهدف

ي أنه المسار التنظيمي المحدد الذي تتدفق من خالله برامج وأنشطة العمل اإلرشادي الزراعي عل
 .بما فيها الطرق اإلرشادية الزراعية

 الزراع بكل منطقة من المناطق ووفقاً واحتياجاتلطبيعة  وتتعدد مداخل العمل اإلرشادي وفقاً
تـوفر  (إلمكانيات الجهاز اإلرشـادي البشـرية   

وبشكل عام يمكـن   والمادية) المدربينالمرشدين 
 :القول أن هناك

الطرق  :معالم تميز كل مدخل عن غيره تتمثل في 
األهداف التي يسـعي  ، والتي يستخدمها النظام اإلرشادي

  .لوسائل التي تساعده علي تنفيذ العمل اإلرشادي، والتحقيقها
صفات مشـتركة بـين مختلـف المـداخل     كما أن هناك 

لهـا محتـوي   ، تعتمد أسلوب تعليمي غير رسمي :هي اإلرشادية
مستوي  سعي لتحقيقتبين المسترشدين،  هلنشر ىزراعي تسععلمي 

 .معيشي أفضل لسكان الريف
  

 :ومن المداخل اإلرشادية ما يلي

اإلرشاد مدخل اإلرشاد الزراعي العام، مدخل التدريب والزيارة، مدخل 
رعية، مدخل المساهمة ، مدخل المشروع، مدخل األنظمة المزيالسلع
وفيما يلي سوف نستعرض بعض النقاط الهامة في كل تكاليف، بال

مدخل من المداخل السابق ذكرها وإن كان هناك مداخل أخري 
منهـا مـدخل المؤسسـات     ال يتسع المجال لذكرها بالكامل

أن حيـث   .الخ...التعليمية،ومدخل إرشاد القطاع الخاص
ع في تقديم الخـدمات  المتب هلكل مدخل أهميته وأسلوب

بما يتاسب مـع ظـروف كـل مجتمـع      اإلرشادية
 .وخصائص الجمهور المستهدف

ا���ا�" 
ا
ر��د#� 
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�م !14$� و!�ص$�ت �$1� �0�راع  �� ا�/��. -$, م+ أآ(� ا���ا�" ا)'��رًا@ - "41# 
 .)'�ج ا:س� ا��#�$�إ���ف !$56+    

 .#�'�ض �� هCا ا����" و�Bد م5'�6ث�ت زرا%$� و�?��1 <$� م1'��ة ��ي ا��راع@ 
 ). �Hارت م�آ�#� م0H I$" م+ م��رآ� ا��راع(#'�$� �C$�1! ����5 ا�5$�س�ت وا��GامF ا��4م$� @ 
 @H IJًا)�4 ا�'��#" و!�ا�K( .ة %�ده�)و%�م  �رات ا�����#+ %�0 ا��<. م+ آ L#ب ا�'�ر�$N�

 � ).!��#" -?�م�)و�Bد �K(م B$� ��60ا�
 @I�!�0 ا���6ص$" ذات ا�/��� ا��41ي ا���% � .م'�1ع �� )����!�RN# S آ��� ا��P�Qت مI ا�'�آ$
 .ف م+ ا��راع�Hر!T$46! �0% S ا
!��ل ا�I#�5 �$+ وزارة ا��را%� وا����Qر ا��5'�� @
   

اإلرشاد  (

مدخل  ) الحكومي

اإلرشاد 

الزراعي 

 العام

 !�� م+ ا���ا�" ا�'� #�Q/�� ا�W1G ا��و�� -$, #�'�ض أن ا�?�ادر ا���G#� آ��ء@ 
 .مP ،�[�\1 !'�1سL مI م'�G0Rت ا�/��، !Yدي ا%����� م?'G$ً� و�$X م$�ا)$ً� �$+ ا��راع   
 .ا��وا�^ �$+ ا�����#+ وا��راع ا%'��دا �B �0%ول ث��[ �0�#�رات ا��$�ا)$� 5#/� �'$56+ @

 .�6ث�ت#5/� �'�/$" ا�/_H� �$+ ا��-�ات ا�6G($� وا��راع %�G ا���Qز ا
ر��دي ���1 ا��5'@ 
!�I$Q ا��راع %�0 !56$+ إ)'�B$� م�6ص$�0. و!�/$" دوره. ا�4$�دي �� )�� ا�'�ص$�ت @ 

 .:�Hا)�. م+ ا��راع
 ).إ�1Hع أآ(�(#�'. �?��ءة !C$�1 ��امF ا�'�ر#�G وا��#�رات ا
��ا�$�، و��ق اP!��ل ا���د#� @ 
 .�0 ا:)�R�ا
ر��د#� ا��1$�#5/� �'\0$� ا�����#+ م+ ا:%�Gء ا
دار#� وز#�دة !�آ$�ه. %@ 
#�%. ا�����#+ م+ �_ل !�ر#�G. !6[ إ��اف م'�$� ��� #�?�1. م+ ا�'14$�ت ا�Q$�ة ا�'� @ 

   .      وا��س��" ا�'/0$�$�) ا�`..س$�رات(��B�'6# ا��راع  ��B�'6# ا��راع، و#��� وس��" اP)'�4ل 
 

البنك (

مدخل  ) الدولي

التدريب 

 والزيارة
 

 ��ل وا-� ���ف ز#�دة إ)'�S'$B م+ أB" ز#�دة ص�درا!S آ��R4+ أو #�آ� %�0 م6@ 
 .ا�G+ وأ-$�)ً� #�آ� %�0 )�ع وا-� م+ ا�/�0$�ت ا��را%$� آ���ي أو ا�'�$�5   

 .ا�` م�� #�#� ��%0$� ا��K1م..#�مF م��6%� أ)�R� آ�
ر��د وا��6Gث وا�'T#�5 وا
�Hاض@ 
�آ� ا)'�ج ا�5?� م+ ا��Q1G -$, !��� ا�����#+ #�ار م+ �_ل ��آ� م�'�� ������6ل آ�@ 

 .ا���ر�$+ وا�\�Gاء ا��'\��$+ و!��61. -�ا�� B$�ة
 .�����آ� )�Kم ا�'��ن #��� آ��� م5'0�م�ت اP)'�ج ث. !5'�د H$�'�� �/� !�5#� -���5ت ا��راع@ 
0�راعم�'�ي و-$� و%�4د م0�م� (�H #'/�ض ا��راع �]�Nط م+ ا���آ� �� !�6#� ا:س/�ر@ �.( 
 .     !�آ� ا���آ� %�0 ا����6ل ا�\�ص ��� و!��" �4$� ا-'$��Bت ا��راع م+ ا���6ص$" ا:��ي@ 
        

مصانع السكر 

من القصب 

  وبنجر السكر
 مدخل

 اإلرشاد

 السلعي
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 ).ا�G$�و�Hا�$� !]/d ا����" ا�6?�م�(#�'. �'T$GR ا
ر��د �� م4R1� م/1$� @ 
� �� م4R1� و!��$� م5'0�م�ت ا
)'�ج م+ م�ارد ��رB F��'( �0% "�6(�$B$�ة ���'�آ@ $. 
 @ �Bا����وع �/� ا)'��ء ا�'��#" ا�\�ر +�J ةC�1ث$� وا��e'ذات ا� �R�(:ن اس'��ار#� ا��J

 .    وإن آ�)[ �/f ا:)�R� !1'�� ���1#� ا����وع ��41 ا�'��#"
 .��� ��4R1� %�" ا����وع!'?�ر ا��Rق وا�'14$�ت ا��را%$� ا�6B�1� �� أم�آ+ أ��ي م��@ 
 @ ��� L(�Bة آ�� #��� م5'��ر#+ و�1$$+ وم'\��$+ م06$$+ وأ�$B ات�$�Q!إم?�)$�ت و ���#

 . �G� "41� h�5#ات و!�Qرب !�Q( �0% �%�5ح ا����وع
 .#��1 !14$�ت زرا%$� -�#(� ص�T46# ��� �i$G0� �4# ا���6ظ %�0 ا�i$G� وا���ارد ا��'�-�@ 
   

 ترشيد مشروع

 استخدام

   الرى مياه

مدخل 

 المشروع
 

�6$,  #��ف إ�� !T$GR ا�'14$�ت ا��را%$� واآ'��ف !14$�ت أ��ي م$06ً�@ 
 .!��K1� h0م م�ر%� م/$+

�و#� ا��راع �F��'1 ا��6Gث ا�/�0$� ا��را%$� ا���B�$'-P �4��R!�. وم�1س�K� �Gو��. ا��$06�@ !. 
 .!\'d0 م�?_ت ا��راع %+ �/]�. ا�f/G و���'��� ��. �B�'6# Pن )�X ا��/�رف وا����رات@ 
 .5?�ن ا���H +$$06م�ن �'\R$^ ا��GامFا�/�مS� +$0 م+ ا
ر��د#$+ وا��G-($+ ا��را%$$+ وا�@ 
 @�R�(:م�5ه�� �� ا �)راع أآ� .#_�. ا-'$��Bت ا��راع -�k L5وف آ" مW�C� �4R1 #?�ن ا�
 .#5'\�م ا�'��6$" وا�'�Qرب ا�/�0$� �6" ا���?_ت و#4GR/� �� -�4ل ا��راع@ 
            .ا�`...#6'�ج إ�� !?��$d م�!�/� �'��$� ا�'�5$_ت ووس��" اP)'�4ل@ 

 

مشروع التحديث (

والتكثيف 

 ) الزراعي 
مدخل 

األنظمة 

 المزرعية
 

أي ��)�مF !/0$�� <$� رس�� #�?+ أن T46# أه�ا�� ���5ه�� ا��5'�$�ون  @
d$��?'م+ ا� �G5( ي S1م. 

#?�ن ا��G)�مF أآ(� م_ءم� �I�'Q�0 ا���06 �� -��� !�ز#I ا�'?��$d %�0 ا��راع ا��#�$�5+ @ 
�Bا�'��#" ا�\�ر ��Bو. 

+ ا���. م��رآ� ا�6?�م� ا���آ�#� �� !�6" ا�'?��$d ���صً� أن أه" ا��#d ��4اء P م@ 
d$��?'م�!�/� م+ ا� �G5( "�6! ن�/$R'5#. 

 .#Q/" ا���Qز ا
ر��دي أآ(� �Hرة %�0 !�4#. ��م� B$�ة �� k" )�4 م�اردl ا����$�@ 
 @- �� d$��?'راع �� ا�� .      ��S !�)� م5'�ي ا�\�م�#�Gه+ �Q( �0%ح ا�\�م� -$, �+ #�5ه. ا�

 

  

  مدخل

المساهمة 

في 

 التكاليف
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هو أحـد أشـكال تطبيقـات الـذكاء     ( Expert Systems )  النظام الخبير
اإلصطناعي ويتم استخدامه في مجاالت عديدة في الحياة العملية زراعية 

فـي  النظام الزراعي الخبيـر  ويمكن أن يستخدم  ،الخ...طبية هندسية 
إدارة المحاصيل الزراعية وهو في الحقيقة عبارة عن برنامج للحاسب 

خالصة الخبـرات   حيث يحتوي على ،هاآللي يشابه أو يحاكي عمل الخبير البشري في مجال عمل
خبرة ومن هم ألشخاص األقل لكن ويم ،التي يحتاجها المستخدم في تخصص ما لحل مشكلة محددة

 ،للنصائح الفنية التي يبحثون عنها بسهولة وصوالً هفي حاجة لتلك الخدمات والنصائح من استخدام
والنظام الخبير ليس كتاب أو نشرة إرشادية، ولكنه أداة لحل مشكلة زراعية أى أن هناك تفاعل بين 

تفسر عنها الخبير المتخصص يسأل المستخدم نفس األسئلة التي يس فالنظام الخبير ،النظام ومستخدمه
لنظام الخبير في القطاع لأثبتت التطبيقات العملية  قدو ،يصل النظام الى الحل ومن إجابات المستخدم

 إيجاباً المساهمة في حل العديد من المشاكل الزراعية في وقت قياسي مما ينعكس هالزراعي أنه يمكن
الزراعية الخبيرة في مصر عام عمل المركزي للنظم وقد تم انشاء الم، على زيادة اإلنتاج كماُ ونوعاُ

١٩٨٧.  
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أثبتت البحوث والتجارب الحقلية أن إستخدام الـنظم  حيث  الزراعة يفأهمية كبيرة  نظم الخبيرةولل
تساعد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بتوفيرها للبيانات والتقنيـات   الزراعية الخبيرة

القـائم بـين    ويشمل التعاون. لك إيجاباُ على زيادة اإلنتاج وتقليل التكاليفبتطبيقها ينعكس ذ والتى
النظام الخبير كالعديد من المحاصيل  (CLAES) ايكاردا والمعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة
الزراعية لـوزارة الزراعـة    ونقل التكنولوجياللقمح والذي تم اصداره من خالل مشروع استخدام 

 .المصرية
كي نزيد من قدرتنا علي التعامل مـع  للنظم الخبيرة علينا كمستخدمين و

والمشكلة، والرأى حتـى يمكننـا    ،فرق بين التساؤلنأن النظم الخبيرة 
فرق بين األسباب نكما يجب أيضا أن . متى نستخدم النظام الخبيرمعرفة 

حتى يمكـن أن نسـتخدم   المتعلقة بمشكلة معينة روف واألعراض والظ
وعلي مستخدم النظام الخبير أن  لحلها، النظام الخبير اإلستخدام الصحيح

 . ولهمفى حقل ونعلى تعلم ماذا يالحظيمكنه مساعدة الزراع  السبب والمسبب حتىيميز بين 
  : النظم مميزات هذه ومن أهم 

 .مرشدين أو زراع أو غيرهم من قبل فئات مختلفةسهلة اإلستخدام  -١
قابل للتطبيق بشكل فعال في العديد من المجاالت وخصوصا المجال الزراعي وفي العديـد   -٢

 . من المحاصيل الزراعية

ة وغير الخبراء بطريقة مباشرالنظام مؤهل كي يحتوي العديد من التوصيات الفنية من قبل  -٣
 .ةمباشر

ببسـاطة   اعرض محتواهقادرة على  -٤
حيث . غير المتخصصينع والتفاعل م

علي مجموعـات مـن    النظام يعتمد
الجداول واالختيارات التـي توجـه   
 .المستخدم للحصول علي نتيجة جيدة

قادرة علـى تفسـير   النظام الخبير  -٥
بيان كيفية توصل إليها مع المحلول ال

 .الوصول إليها
لنوعيـات  قادرة علـى اإلسـتجابة    -٦
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 . ما تم إمداده به من بياناتود معقدة في حد وأألسئلة بسيطة مختلفة من ا

راء بالعدد الكـافي  ة من الخبرة في حال عدم توفر خبوسيلة مفيدة في توفير مستويات عالي -٧
 .أو نقص قدرات المرشدين المتاحين بالجهاز اإلرشادي

ويسـاعدهم علـي تطـوير     البسيطةات المتخصصين ذوي الخبرات قدريزيد النظام من  -٨
 .معلوماتهم وخبراتهم
الرغم من تمتع النظم الخبيرة بالعديد من المميزات كمـا سـبق    علي 

عرضها إال أنها يواجهها بعض المشاكل حيث أن تطبيق النظم الخبيرة 
يتطلب توفر إمكانيات تتعلق بتوفر أجهزة حاسب آلـي فـي المراكـز    

الكثيـر مـن    تـدريب اإلرشادية بحيث يتاح استخدامها، كما تتطلـب  
بحيث يستطيع التعامل مع النظـام الخبيـر كأحـد     ا يتعلق بالحاسب اآلليالمرشدين الزراعيين فيم

إضافة  .تطبيقات الحاسب اآللي ناهيك عن انتشار األمية الهجائية بين غالبية الزراع في ريف مصر
 :الخبيرة النظم واحى القصور فىمن أهم نإلي ما سبق ف

١- مقارنةً بالتطبيقات التقليدية امرتفاع الكبير فى تكاليف تصميم و تشغيل و صيانة النظاإل.  
٢- نقص ( ستخدامهاإأو يصعب ) عدم توفر خبراء( قد ال تكون متوافرة دائماً لمطلوبةا المعارف

  . )الخبرات البشرية المؤهلة
إختالف وجهـات  ( لى آخر رغم صحتة فى الحالتينإالمشكلة قد يختلف من خبير  منهج حل -٣

الخبراء لوضع أفضل الحلول عند تصـميم النظـام    ويفضل تشكيل فريق من) النظر العلمية
 . الخبير

قاعـدة معلومـات   لقواعد الجديدة التى تضاف الى ا حتمال تعارضعند تطوير النظام هناك ا -٤
 .ضافتهاإ مع القواعد السابقالنظام 

قواعـد   هتفقد قيمتها عند وضعها فى غير التطبيق األصلى الذى نشأت فى ظل عض القواعدب -٥
ة معينة ال تصلح للتطبيق في مناطق أخري وعلي ذلك من المهم تصميم نظـام  مناسبة لمنطق

 . يتناسب مع كل منطقة أو يطبق في مناطق ذات ظروف متشابهة

الخبير تتناقص بشدة عندما تخرج المشكلة ولو بشكل طفيف عن الحيز التى بنيت  كفاءة النظام -٦
 . في قواعد بيانات النظامالقواعد المخز عليها
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 .هرم المعرفة أو الخبرة -

 !Cآ� أن
 

هو عملية تعلم مستمرة تتم بين المرشد والمسترشدين وبين المسترشدين وبعضهم  :اإلرشاد بالمشاركة* 
البعض حيث يتم تبادل الخبرات المتوارثة لدي الزراع وإكتساب معلومات ومعارف وخبرات ومهارات 

ومختبرة اعتماداً علي الحوار المستمر والمشاهدة والممارسة والتقييم المشترك للحلول أو التوصيات حديثة 
 .المقترحة

التطبيق ويشجع علي العمل الجماعي، ، وأنه يلبي احتياجات الزراع: خصائص اإلرشاد بالمشاركةم+ * 
 .الثقة بين الزراع والمرشد، ويزيد العملي

إثارة إهتمام الزراع حول مشكلة زراعية، وربط : مرشد في اإلرشاد بالمشاركةمن األدوار الرئيسية لل* 
التوصيات الفنية بواقع حياة واهتمامات وقدرات الزراع، وتحديد مشكالت الزراع ومشاركتهم في تحليلها 

ل وفقاً التعرف علي احتياجات الزراع وتحديد أولوياتها للح وتحديد مسبباتها وإقتراح الحلول المناسبة لها،
ألهميتها للزراع، وإثارة إنتباه الزراع نحو خبرات مرغوبة وإيجاد عالقة بين خبراتهم السابقة والحالية، 
وإجراء تجارب في حقول الزراع أو الحقول اإلرشادية، وزيارات متابعة فردية أو جماعية للتأكد من 

مرحلي والنهائي لتطبيق الخبرة الجديدة سالمة ما يتم تنفيذة من عمليات زراعية والمساعدة في التقييم ال
 .وما يواجهها من عقبات

اإلسهام في تحديد المشـكالت   :بينما يتمثل دور المزارع في اإلرشاد بالمشاركة في مجموعة من المهام* 
الزراعية وتحليلها، وتبادل الخبرات مع المرشد والزراع اآلخرين، والمشـاركة فـي تحديـد أولويـات     

ها وفقاً لدرجة أهميتها، وفي اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكالت، وتقيـيم مـا تـم    المشكالت وترتيب
التوصل إليه من حلول للمشكالت وتبادل اآلراء مع المرشد والزراع حول إمكانية تطبيق تلـك الحلـول،   

 .اتهم الذاتيةوالتعاون اإليجابي مع الزراع اآلخرين لتنظيم نفسهم لزيادة قدرتهم علي اإلستفادة من إمكاني
يؤكد علي أن أطراف العالقة في العمل اإلرشادي هما : ن مبدأ المشاركة الذي يميز اإلرشاد بالمشاركةأ* 

المرشد الزراعي المؤهل من جهة والمزارع من جهة أخري ولكل منهم مسئوليات مشتركة تتعلق بتحقيق 
 .الزراعة الحديثة ومسبباتها أهداف اإلرشاد فيما يتعلق بزيادة قدرة الزراع علي فهم قواعد

يستخدم طرق اتصال ووسائل ومعينات إرشادية متعددة ومتنوعة في العمل : ن اإلرشاد بالمشاركةأ* 
اإلرشادي مع الزراع بهدف ضمان وصول األفكار الجديدة والمستحدثات الزراعية والتوصيات الفنية 

 .ألكبر عدد من الزراع
مل بالجهاز اإلرشادي فالمدخل هو فلسفة العمل وجوهرة وموجه أنشطته أسلوب الع هو: المدخل اإلرشادي* 

 .اإلرشادية
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وفقا لطبيعة وإحتياجات الزراع بكل منطقة من المناطق ووفقاً إلمكانيات  :تتعدد مداخل العمل اإلرشادي* 
 .الجهاز اإلرشادي البشرية والمادية

والزيارة، مدخل اإلرشاد السـلعي،  مدخل اإلرشاد الزراعي العام، مدخل التدريب : من المداخل اإلرشادية* 
مدخل المشروع، مدخل األنظمة المزرعية، مدخل المساهمة بالتكاليف، وهناك العديد من المداخل تستخدم 

 .وفقاً لطبيعة كل مجتمع
هو أحد أشكال تطبيقات الذكاء اإلصطناعي ويتم استخدامه في مجاالت عديدة فـي الحيـاة    :النظام الخبير* 

فـي إدارة المحاصـيل   النظام الزراعي الخبيـر  ويمكن أن يستخدم  ،الخ...طبية هندسية  العملية زراعية
الزراعية وهو في الحقيقة عبارة عن برنامج للحاسب اآللي يشابه أو يحاكي عمل الخبير البشري في مجال 

 .عملة
خصوصاً الزراعـي  ، قابلة للتطبيق في مجاالت متنوعة سهلة اإلستخدام: م الخبيرةلنظا مميزات من أهم * 

عرض محتـواه ببسـاطة   قادر على منها، النظام الخبير مؤهل كي يحتوي العديد من التوصيات الفنية، و
قادر على ، كما أنه توصل إليهاالمحلول القادرة على تفسير ، النظام الخبير غير المتخصصينوالتفاعل مع 
ـ  سيلة مفيدة يعتبر وو، ألسئلةلنوعيات مختلفة من ااإلستجابة  ، ة مـن الخبـرة  في توفير مسـتويات عالي

 .ويساعدهم علي تطوير معلوماتهم وخبراتهم
علي الرغم من تمتع النظم الخبيرة بالعديد من المميزات كما سبق عرضها إال أنهـا يواجههـا بعـض    * 

حيث أن تطبيق النظم الخبيرة يتطلب توفر إمكانيات تتعلق بتوفر أجهزة حاسب آلي في المراكز  :المشاكل
اإلرشادية ومرشدين زراعيين مدربين علي كيفية التعامل مع النظام الخبيرفي ظل انتشار األمية الهجائية 

 منهج حـل ، رتفاع الكبير فى تكاليف تصميم و تشغيل و صيانة النظاماإلبين غالبية الزراع، ويعاب عليه 
عند وضعها فى غيـر التطبيـق   تفقد قيمتها  عض القواعد، كما أن بلى آخرإالمشكلة قد يختلف من خبير 
الخبير تتناقص بشدة عندما تخرج المشكلة ولو بشكل طفيـف   كفاءة النظام، هاألصلى الذى نشأت فى ظل
 . في قواعد بياناتهالقواعد المخزنة  عن الحيز التى بنيت عليها
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 .يتأثر الزراع كثيرا بسلوك المرشد كلما كان متمكناً من معلوماته(    ) 

لي أسلوب المشاهدة والتطبيق في نقـل المعـارف وتنميـة مهـارات     يركز اإلرشاد بالمشاركة ع(    ) 
 .المرشدين والزراع

يعمل اإلرشاد بالمشاركة علي تطويع الخبرات المتاحة لدي المرشدين والزراع لتحليل المشـكالت   (    )
 . واقتراح الحلول المناسبة لها

 .جديدة لنشرها بين الزراعإيجاد خبرات زراعية �� ��� ���م ا���� ا��را�� آ����  (    )
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 .��� ا���� وا��راع

(    )   .ادية في العمل اإلرشادي بالدول الناميةمدخل التدريب والزيارة من أفضل المداخل اإلرشی$
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لمرشدين الزراعيين في نشر العديد من األفكار االقادة الريفيون بدور هام في مساعدة يقوم 
والخبرات الزراعية بين الزراع لما لهم من مكانة وتقدير لدي الزراع وما يتمتعون به من 
خصائص وسمات شخصية تلعب دورا كبيرا في اقناع الزراع بتغيير ممارساتهم الزراعية 

ونظرا ألهمية الدور وهذا ال يتأتي إال بتحفيزهم للقيام بالدور المنوط بهم،  أكثر تقدما،لممارسات 
الذي يقومون به فإنه علي المرشد أن يحسن اختيار القادة الممكن أن يتعاون معهم وهذا اإلختيار 

س تلقي الضوء علي بعض األس ة قد ال تتوفر لدي كل األشخاص وعلية فإن هذه الوحدةريتطلب مها
وكيف يستفيد منها لدفع العمل العلمية التي يمكن أن تساعد المرشد علي تفهم موضوع القيادة 

    .لتحقيق أهدافة، ونشر توصياته الفنية بين الزراع إلرشادي
فمنها من يفسر وجهات النظر في محاولة لتفسير مفهوم القيادة، تتعدد 

للقائد، ومنهم من يفسرها مفهوم القيادة في ضوء السلطة الرسمية التي تمنح 
في إطار تأثير القائد علي اآلخرين كي يقبلوا سلطته عليهم عن رغبة ورضا 
وليس عن فرض أو إجبار، أما وجهة النظر الثالثة فتفسر القيادة في ضوء 

 .للجماعةالوظائف واألدوار التي تحققها القيادة 
السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس فن التأثير في  إال فبينما يرى البعض أن القيادة ما هي

القيادة هي  أن ، يري البعض اآلخرثقتهم واحترامهم وتعاونهمتكسب بها نحو هدف معين بطريقة 
االتجاه في تعديل السلوك الجانب النفسي فالقيادة هي ومن  ،توجيه الناس والتأثير فيهمالقدرة علي 

  .المرغوب
لبلوغ غاية وتشجيعهم وحثهم بين األفراد والجماعات  تنسيقفن الفتعرف القيادة علي أنها 

، وهنا فإن القائد يستطيع أن يؤثر في أفكار ومشاعر الناس بشكل يظهر قوة ترابطهم ويزيد ةدمنشو
 .التفاعل بين أفراد الجماعة كلها

ذلك النشاط الذي يؤدي إلى التأثير في " القيادة بأنها  " Ordway Tead أوردواي تد"  ويعرف
ويالحظ في " هدف مرغوب مع بعضهم البعض من أجل تحقيق ماعة من الناس ليتعاونوا جميعاً ج

 :هذا التعريف أنه يرتكز على أربعة دعائم هي

  السابعةالوحدة 

 القيادة الريفية  

 �����
ا��
	دة 
�
  ا����
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                                   Activity النشاط   -١

 Influence   التأثير -٢

 Co-operation  التعاون -٣

 Desired Goalالهدف المرغوب  -٤

الذي يعرف القيادة علي انها  "Haimanهيمان "مثل  processويعرف البعض القيادة كعملية 
 .نحو هدف ما سلوك اآلخرينويستطيع الفرد أن يوجه ويؤثر في أفكار  عن طريقهاالتي  العملية 

ويشمل نتائج عمل ويحدث هذا التأثير عن طريق األعمال أو اللوحات أو الكتب أو المستحدثات 
الخ والذين يؤثر انتاجهم العلمي، والفني، واألدبي وأفكارهم ...اء، والفنانين، والكتاب، والشعراءالعلم

 .ويطلق علي هذا التأثير القيادة الفكرية أو القيادة غير المباشرةفي حياة الناس، 
وقد يحدث التأثير القيادي عن طريق اإلتصال الشخصي من خالل طرق اإلتصال وجها لوجة 

ع في الزيارات اإلرشادية المنزلية والحقلية أو المكتبية أو في اإلجتماعات اإلرشادية، مع الزرا
وهذا النوع من القيادة هو األكثر أهمية في العمل . ويطلق علي هذا التأثير القيادة المباشرة

اإلرشادي ألن اإلتصال المباشر أكثر قدرة علي إحداث تغير في سلوك الناس ويجعلهم يتقبلون 
 .قنيات الزراعية الجديدة بدرجة أكبرالت

أثناء تفاعله مع غيره من ) القائد(ويذكر زهران أن القيادة دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد 
ويتسم هذا الدور بأن من يقوم به له القوة والقدرة على التأثير في اآلخرين ) أتباع(أفراد الجماعة 

 .وتوجيه سلوكهم في سبيل بلوغ هدف الجماعة
عملية اجتماعية تعني وجود تفاعل اجتماعي بين القائد وأتباعه "بأنها القيادة عمر يعرف و

ويوضح هذا التعريف أنه  ،تتضمن تحرك األتباع في االتجاه الذي يرغبه القائد ولو بدرجة بسيطة
بغير هذا التحرك من جانب األتباع فلن تعتبر 
. اإلجراءات القيادية إال مجرد محاولة للقيادة

من هنا فإن محاولة القيادة هي عملية ال تسبب و
  .استجابة من األتباع

عناصر أساسية في وعليه فمن المهم توفر 
مجموعة أفراد، مشكلة ما  :أي موقف قيادي
حل أو مجموعة  قائد أو قادة،  تواجه الجماعة،

 . حلول لمواجهة هذه المشكلة

عناصر 
 القيادة

مجموعة )١(

  أفراد

مشكلة ) ٢(
 ما 

 أو قائد) ٣(
 قادة

 حل أو) ٤(
 كنةممحلول 
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ي أفكارهم البد أن يستهدف إحداث تغيرات ومما سبق يتبين أن توجيه سلوك الزراع والتأثير عل
سلوكية مرغوبة ومقصودة تحقيقا لألهداف اإلرشادية المخططة وهذا يضع مسئولية كبيرة علي 

وهنا من المهم أن نعرف أن القيادة بشكل عام ليست دائما تعتمد علي مخطط . عاتق القائد اإلرشادي
 .ية في مواقف الحياه اليوميةكثيرا من القيادات غالبا ما تكون تلقائعمدي ألن 

احترق محصوله علي ( ألحد الزراع فعندما تحدث أزمة 
الحضور  ويحث) تلقائيا(قد يتطوع شخص ما ) سبيل المثال

 بطريقة أو بأخريويقودهم مساعدة هذا الشخص  علي
نتائج تحمل مساندة المزارع المتضرر في لمشاركته في 

 .تلك األزمةنتيجة لوعواقب ما تعرض له من خسائر 
أو غير ) مقصودة(ولكن سواء كانت القيادة عملية مخططة 

فإنه يشترط وجود هدف يسعي أفراد الجماعة ) تلقائية(مخططة 
، ووجود تفاعل بين القائد ومجموعة من األفراد لتحقيقة

حتي توجد القيادة التي تعمل  التابعين له في الموقف القيادي
فالشخص الذي تطوع في  علي توجيههم لكيفية تحقيق الهدف

المثال السابق وعرض فكرة مساعدة المزارع أصبح قائد ألن 
كي يتحمل  الجماعة تريد أن تحقق هدف مساعدة المزارع

تحققت قيادته في االتجاه الذي يرغبة ، فإذا استجاب الناس لما عرضه ولو بقدر بسيط نتائج األزمة
 .ا عرضه فال يصبح قائدا لهم في هذا الموقفلهم، أما إذا انصرف عنه الناس ولم يستمعوا لم

وبصفة عامة فإن كل فرد يكون في مواقف معينة قائد وفي مواقف أخري تابع لقائد آخر، فاألب 
وفي نفس الوقت هو قائد ألفراد أسرته زوجته وأبنائه، والمدير تابع ) المدير في العمل(تابع للقائد 

 .وهكذا... المدرسة ولكنه قائد لطالبه في الفصل للمدير األعلي منه، فالمدرس تابع لمدير 
القدرة التي يستأثر بها على اآلخرين ي جوهرها هفي القيادة  نفي ضوء ما تقدم يتضح أ

وتوجيههم بطريقة معينة يتسنى معها كسب طاعتهم واحترامهم وشحذ هممهم وخلق تعاون بينهم في 
إطار هذا المفهوم تعني نمطاً معيناً من السلوك هذا اإلطار والقيادة في . سبيل تحقيق هدفه بذاته

وتعني أيضاً نوعاً معيناً من العالقة بينه  ،البشري للقائد بالنسبة لألدوار التي يؤديها العاملون معه
 ،وكأفراد يختلفون في المزاج والمشاعر وفي االتجاهات والدوافع وفي المشكالت، وبينهم كجماعة

يق تأثيره إلى ما يمتلكه من عناصر القوة التي يستمدها من مصدر فالقائد هنا قد يستند في تحق

عندما يعاني مجموعة من األفـراد  
من مشـكله مـا، وال يسـتطيعون    
حلها، فهذا يعني أنهم في حاجة إلي 
قائد يقودهم، وكلما كانت المشـكلة  

كلما كـان أعضـاء   .. صعبة الحل
ظائف ، فمن والجماعة أسهل انقياداً

القائد مسـاعدة أفـراد الجماعـة    
للتعرف علـي أبعـاد مشـكالتهم    
والمساهمة مع أعضاء الجماعة في 

 . ابتكار حلول مناسبة للمشكلة
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أو من خالل ما لديه من سمات شخصية ومهارات في كسب ثقة ) السلطة(شرعي للوائح والقوانين 
وبمعنى آخر فإن القائد هنا قد يكون قائداً  ،األتباع والمساعدة في تقرير وتحقيق أهداف الجماعة

 .تطوعياًميا أي غير رسرسمياً أو قائداً 
 :علي النحو التاليثالثة من القادة أنواع ويميز المفكرين بين 

 .ويحتل مكاناً رفيعاً في قمة مجموعته ،اإلنسان الذي يقوم بتحقيق هدف فريد :النوع األول -
 .اإلنسان الذي يتمتع بسلطة رسمية ويحتل مكان الصدارة في جماعته :النوع الثاني -

ويستطيع مساعدة جماعته في تقرير ، نسان الذي يظهر في موقف معيناإل :النوع الثالث -
 .وتحقيق أهدافها أو الحفاظ على كيانها ويحتل المركز األول بين أفرادها

اهتمامنا في  يتركزالنوع األول من القادة ولكن بكثيراً نهتم ال  مجال اإلرشاد الزراعيفي  و
على النوع الثاني من القادة الذين يتمتعون مفكرين الهذا ويطلق بعض . النوعين الثاني والثالث

تهم اسم القيادة الرئاسية تمييزاً لها عن باقي ابسلطة رسمية ويمثلون مكان الصدارة في جماع
 .القيادات التي ال تميل إجراءاتها إلى الرسمية

الناس في عملية التأثير في "وخالصة القول يمكننا أن نستنتج أن القيادة بمفهومها العام هي 
عملية التأثير في الناس للوصول إلي هدف معين تضعه "فإن القيادة الديموقراطية هي " موقف معين

عملية التأثير في الناس للوصول إلي هدف يضعة قائد "الجماعة، أما القيادة الدكتاتورية فهي 
نينه بمعني التأثير في ولكي تكون القيادة ناجحة البد أن تتسق أهدافها مع نظم المجتمع وقوا" الجماعة

 .  الناس من أجل الوصول إلي هدف مشترك يتسق ويتوافق مع القيم السائدة في المجتمع
يادة والظواهر المتعلقة بها إذا ما تعرفنا علي تطور قيمكننا أن نتفهم طبيعة ال

نظريات القيادة، وما توصلت إليه الدراسات في هذا المجال، حيث تعددت 
اهات الفكرية التي قدمها العلماء لتفسير ظاهرة القيادة، إال النظريات واإلتج

نظرية : أنه يمكن عرض أهم تلك اإلتجاهات في نظريات القيادة المتمثلة في
والنظرية التفاعلية، وفيما يلي نستعرض هذه النظرية الوظيفية، ووالنظرية الموقفية، السمات، 

 .النظريات بنوع من اإليجاز
 

 

من المناهج األولي التي حاولت تفسير ظاهرة القيادة أو المدخل الفردي مات يعتبر منهج الس
 .ويتضمن هذا المنهج نظريتين، األولي نظرية الرجل العظيم، والثانية هي نظرية السمات

����	ت 
 : ا��
	دة

 

 :السماتأو  المدخل الفردي نظرية -١
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بسمات وخصائص شخصية غير عادية ولهم  وتري هذه النظرية أن القادة هم أفراد يتمتعون
مواقف وتغيير األحداث، وتعتبر هذه النظرية من أقدم النظريات في قدرة متميزة علي تشكيل ال

نفس  القيادة ولكن يجب أن نعرف أن القائد يحدث تغيرات في الجماعة قد ال يستطيع أن يحدثها
في ظروف أخري، فالظروف المحيطة بالموقف قد تكون عامل مساعد في  القائد مع نفس الجماعة

في تحقيق أهدافه، حيث تتوقف درجة التغيير التي يمكن للفرد أن  نجاح القائد أو تكون معوقا له
لفرد في التنظيم المتبع بالجماعة دون يحققها علي طبيعة ونمط بناء الجماعة وعلي موقع هذا ا

    .إهمال ألهمية ما يتمتع به القائد من سمات شخصية

  

 

د القائد الذي يتفوق ويتميز عن وتري هذه النظرية أن القيادة علي أساس السمات الشخصية للفر
عن أتباعه من أعضاء الجماعة، في مجموعة من الخصائص الشخصية كالذكاء، والسيطرة، والثقة 

كطول القامة والحالة بالنفس، والمكانة اإلقتصادية واالجتماعية، وفي بعض خصائصة الجسمانية 
أن التالميذ ذوي البنيان الجسدي األكبر الصحية، والقوة البدنية فمن المالحظ بين التالميذ بالمدارس 

واألقوي يتزعمون زمالئهم في األلعاب المختلفة، ولنا أن نتوقع بأن يكون القادة منهم أكثر تفاعال 
مع األنشطة، وأقدر علي المبادأة والمثابرة وأكثر طموحا وأكثر سيطرة علي غيرهم، وفيما يلي 

 :عرضا لبعض هذه السمات
سات أن القادة يجب أال يفوقوا أتبعاهم كثيرا في ذكائهم حتي يحث توافق بينهم أثبت الدرا :الذكاء

وان كان من المهم أن يتميزوا بقدر من الذكاء حيث أن الكثير من أمور الجماعة تحتاج إلي حل 
مشكالت تعترض طريق الجماعة مما يستدعي أن يسهم القائد بشكل واضح في تحديد هذه 

  .وبدائل تقبلها الجماعة لحل تلك المشكالتالمشكالت وفي طرح حلول 
الخ من السمات التي تقدرها الجماعة في ... حيث أن توفر سمات كالعزيمة واإلرادة  :السيطرة

 . القائد، ويزداد هذا التقدير في الجماعات التي سبق أن القت فشال كبيرا في مواجهة مشكالتها
قون علي أتباعهم في الثقة بأنفسهم حيث ينعكس ذلك أثبت الدراسات أن القادة يتفو :الثقة بالنفس

علي شعور اآلخرين تجاههة فيينظرون إليه علي أنه أكثر قوة ومهارة وقدرة علي مواجهة 
 .الصعاب ويزيد ذلك من قدرته علي اإلسهام في حل مشكالت الجماعة

 :الرجل العظيمنظرية  -أ

 : السماتنظرية  -ب
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 :النقدت إال أنها القت بعض وعلي الرغم مما القته هذه النظرية من نجاحا

ترض النظرية وجود صفات ثابتة تميز القائد في جميع المواقف والظروف، وقد أثبتت تف -١
من حيث الدراسات إختالفات كبيرة في ذلك وقد يرجع ذلك لعدم وجود مقياس يميز بين القاده 

سماتهم الشخصية، فالشخص ال يصبح قائدا لمجرد أنه يمثل نمطا خاصا من السمات 
 .الشخصية

ة الواحدة داخل الجماعة قد تكون نتيجة لتضافر أنواع مختلفة من السلوك الوظيفة أو المهم  -٢
واألنشطة واألفعال القيادية في موقف ما بما يؤدي إلي تحقيق أهداف معينة وتقوية شعور 
الجماعة بالوحدة والتماسك، فالقائد في موقف معين ليس من المحتم أن يكون قائدا في موقف 

 .آخر

منهج السمات من انتقادات وتحفظات فإن نظريتي قيادة الرجـل العظـيم    اجههوعلى الرغم مما و
فال زلنا . المجتمعات التقليدية أو الناميةلنظريات انتشاراً في والسمات الشخصية يعتبران من أكثر ا

نجد أن سمات مثل عراقة الحسب والنسب والغنى والثروة والجاه والمكانة االجتماعية واالقتصادية 
بها بعض األفراد في هذه المجتمعات تعتبر من أهم المقومات التي تسند علـى أساسـها    التي يتمتع

 .المناصب القيادية
 

 

نظرا لتأثر البناء القيادي للجماعة بتغير الظروف والمواقف فال شك أن الموقف هو أساس البناء 
 إذا توافرت له القيادي وهو ما تركز علي النظرية الموقفية حيث ال يمكن أن يظهر القائد إال

بإستخدام مهاراته وتحقيق طموحاته، أي أن ظهور القائد يتوقف علي قوي  الظروف التي تسمح له
 .خارجية ال يملك إال سيطرة قليلة عليها أو ال يملك مثل هذه السيطرةداخلية أو اجتماعية 

، لذا موقف واألتباعالقائد وال: وتتركب الظاهرة القيادية وفقا لهذه النظرية من ثالثة عناصر هي
فإن حدوث التغير في القادة شئ تتطلبه المواقف الجديدة، فالقائد الذي ينجح في موقف معين ليس 

 .بالضروري أن ينجح في موقف آخر حتي ولو مع نفس أفراد المجموعة
ويستند أنصار النظريه الموقفية إلي ما هو معروف من أن كثير من األشخاص الموهوبين قد 

حيث أن الفروق الفردية تؤثر بوضوح  .أزمان غير أزمانهم فلم يتمكنوا من الظهور كقادة ولدوا في
في مدي إدراك األفراد اجتماعيا لآلخرين ومن ثم تلعب دورا هاما في تحديد الموقف بالنسبة 

 .للمشاركين فيه

 :موقفيةنظرية الالمدخل االجتماعي أو ال -٢
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جماعة، وهي المهام التـي  تعتمد هذه النظرية علي أن القيادة هي القيام بالمهام التي تحقق أهداف ال
يمكن أن يطلق عليها الوظائف الجماعية، والوظيفة القيادية في ضوء هذه النظرية ال تركز علي قائد 
فرد معين فكل فرد عضو في الجماعة يمكنه أن يكون قائد طالما أن مهنته يمكن أن تسـاعد فـي   

في الوصول لجماعة تساعد اي الوظائف الجماعية التتحقيق أهداف الجماعة، وعلي ذلك فإن جميع 
وتنطوي هذه النظرية . مرغوبة تعد وظائف قياديةإلي نتائج 

  :على فكرتين أساسيتين
أي إذا قام قادة  واالمجموعة يمكن أن يكونجميع أفراد  -

 . ويحقق أهدافها وظائف المجموعةيخدم عمل منهم ب
تحـدث  الوظيفة أو المهمة الواحدة داخل المجموعـة   -

 .مختلفة من السلوك القياديجهود  املنتيجة تك
وعادة ما ينظر إلى وظائف المجموعة على أنهـا مختلـف   

 :األنشطة واألفعال التي تؤدي إلى
 تحقيق أهداف معينة للمجموعة  -
 .اإلبقاء على أو تقوية الجماعة كوحدة متكاملة -

ونظراً لتأثر البناء القيادي للجماعة بتغير الموقف أو الظروف 
طة فال شك أن الموقف يمتلك مفتاحاً من مفاتيح البنـاء  المحي

 .القيادي وهو ما تشير إليه النظرية التالية من نظريات القيادة
ا علـي  أساستعتمد فعرضها،  السابقبالنظريات بين االتجاهات الفكرية التوفيق هذه النظرية  تحاول

 :عملية القيادةلالتكامل والتفاعل بين المتغيرات الرئيسية 
 .تتمتع به م خصائصشخصية القائد وما ينبغي أن  -
 .الجماعة من حيث تركيبها واتجاهاتها وحاجاتها ومشكالتها -
 .بنائها التنظيمي العالقات الموجودة بين أفراد الجماعة وأهدافها ودرجة تماسك -

 :الوظيفيةنظرية ال -٣

 فرد كل
 قائد وفقا لتخصصه

 

عندما يحدث مشكلة صحية بـين  
  .......أفراد الجماعة

 .فالقيادة والرأي لألطباء 
 ....مشكلة قانونية 
 .القيادة للمحامين

ــادة ... مشــكلة هندســية  فالقي
ــين  ــن  .....للمهندس ــخ م ال

  .التخصصات

 :التفاعليةنظرية المدخل التوافقي ال -٤
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 .ماعةالجتحيط بالبيئة االجتماعية والطبيعية والثقافية التي وما يتعلق منها بالمواقف  -
إدراك القائد لنفسه وإدراك اآلخرين له ومن األمور الهامة في هذه النظرية ما يتعلق منها ب

أن نركز وليس المهم ، للجماعة وللموقف هموإدراك القائد لهؤالء اآلخرين واإلدراك المشترك بين
 .افي حد ذاتهالرئيسية لعملية القيادة المتغيرات في حد ذاتها أو  ظاهرة القيادة علي

فيما االتجاهات  كافةبالشمول والتوفيق بين التفاعلية للقيادة تتصف  ظريةويمكن القول أن الن
درجة التفاعل بين القائد والجماعة التي يقودها الركيزة األساسية التي ، وتعتبر القيادةيتعلق بظاهرة 

 .لجماعةأهداف كل عضو في الجماعة واألهداف العامة لالتوازن بين تحقق 
تحمل القادة المحليون العبء األكبر في تنمية المجتمعات المحلية بصفة ي

عامة وفي مجال العمل اإلرشادي الزراعي بصفة خاصة وعلي ذلك فهم 
منوطون بالعديد من المهام التي تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وعليهم القيام 
بأدوار معينة في هذا الشأن، وتختلف أدوارهم من مجتمع آلخر وفقا 

 وتتأثر األدوار التي يقوم بها القادة ببقدراتهم وخصائصهم الشخصية، ،لطبيعة وظروف كل مجتمع
يقوم حيث  ،مل اإلرشادي في كثير من الدولـلقد بدأ التفكير في القيادة في اإلرشاد مع بداية العو

إلى قادة ين اإلرشاديقسم القادة نهذا وي، مل اإلرشاديـنجاح العفي  القادة اإلرشاديين بدور هام
 . مهنيين وقادة محليين 

ويقصد بالقادة المهنيين جميع القادة في أجهزة اإلرشاد   
ن ـوالذي ،الزراعي من مرشدين وأخصائيي مواد وغيرهم

موظفي الجهاز (اإلرشادي  ملـعلى قيامهم بالع يتقاضون أجراً
  .)اإلرشادي

 بين منأما القادة المحليين فهم األفراد الذين يتم اختيارهم 
مع انهم من غير اإلرشادية  المهامض ـللقيام ببع الزراع

 :ومنهم نوعين من القادةأي دون مقابل مادي موظفي اإلرشاد 
 .قادة الرأيتنفيذيين، وقادة 

 :هما القادة المحليين لسببينويقوم المرشد باالستعانة ب
ـ ، المزارعينألنهم أكثر تجانسا مع  -   اداتهم وتقاليـدهم  ـفع

 .المزارعين وتقاليدادات ـمع عقة متواف
المرشد فيحد ذلك من قدرة المرشدين يفوق عدد ع االزر عدد - 

ا��
	دة �� 
ا������	ت 

�
 .ا����

  التنفيذيين القادة
م هم األفراد الذين يـتم تـدريبه  

ـ ـللقيام ببع ملية ـض المهام الع
 .قلـفي الح

 

 قادة الرأي
انة ـاألفراد الذين يمكن االستعهم 

مل اإلرشـادي بمـا   ـبهم في الع
للتـأثير   هلديهم من قدرات إقناعي

 الــزراع لتقبــل ض ـعلــى بعــ
الممارسات أو األفكار أو التقنيات 

 . الجديدة الزراعية
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للمرشـد  يمكـن  كبيـرين، و ذلك وقـتاً وجهداً  حيث يتطلب الوصول لجميع المزارعينعلي 
حيث يتصـل المرشـد بالقـادة     الوصول ألكبر عدد من الزراع،القادة المحليين في االستعانة ب
  :التالي الشجريأو التقسيم الشكل يتبين من كما ، بالمزارعين القادة المحليون يتصلم ثالمحليين 

 

 :العـمليات التاليةدور هام يتمثل في إسهامهم في قادة المحـليين ولل

مساعدة المرشدين الزراعيين علي تحقيق األهداف اإلرشادية وجعلها مقبولـة لـدي الـزراع     -
 .بمجتمعهم المحلي

بالمهام التي توكل إليهم من المرشدين الزراعيين للمساهمة في تحسين مستوي الخدمات القيام  -
  .  بمجتمعهم ورفع المستوي المعيشي اجتماعيا واقتصاديا

 . الزراعثقة الكبيرة بين القادة وبين الزراع لتبنيها، تأثرا بال نشر األفكار والتوصيات الزراعـية -
بمعني من أفكار  يتم نشرهفي ما  الزراعآراء  التعرف عليكن عـن طريق القادة المحليين يم -

 ).المرتدةالتغـذية (،انتقال المعـلومات في اتجاهين
 .اإلرشادية علي الزراعتوزيع المطبوعات  -
فقادة الرأي بمقدورهم أن يسـاهموا فـي    ،تسهيل عقد االجتماعـات اإلرشادية بصفة منتظمة -

 .ماعات وتحـفيز الناس للحـضورالترتيب لعـقـد مثـل هذه االجت
 .المشاركة في تخطيط البرامج اإلرشادية -
المساعدة في تنفيذ طرق اإليضاح العملي والقيام بالزيارات لها واإلشـراف علـي الحقـول     -

 .اإلرشادية
 

 مزارع
)١( 

 ) ١( قائد محلي

 المرشد الزراعي

 ) ٢( ليقائد مح ) ٣( قائد محلي

 مزارع
)٢( 

 مزارع
)٣( 

 مزارع
)٤( 

 مزارع
)٥( 

 مزارع
)٦( 

 مزارع
)٧( 

 مزارع
)٨( 

 مزارع
)٩( 
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 ،منطقـة عملـه  الـزراع ب المرشد الزراعي على اكتشاف القادة المحليين والمؤثرين في  ويحرص
مع مراجعة دائمة لهيكـل هـؤالء    ،وتكوين عالقات قوية معهم ،ـم وكسب ثقتهموالتعـرف عليه

 .القادة ألنه قد تستجـد بعـض األمور تتطلب إعادة النظر في بعـض هؤالء  القادة
اإلستعانة بهـم  والتعرف عليهم حتي يمكن  اإلرشاديين وهناك طرق مختلفة إلكتشاف القدة المحليين

 : علي النحو التالي" ١٩٩٨سويلم " في العمل اإلرشادي أوردها

تعتمد هذه الطريقة علي العاملين بالوظائف والمناصب في السلطة االرسمية في منظمات المجتمـع  
حيث انهم متخذي القرار فـي  المختلفة حكومية أو أهلية، حيث أنهم ذوي تأثير قوي في مجتمعاتهم 

إكتشاف هؤالء القادة واإلستفادة من خبراتهم تلك المؤسسات التي يعملون بها، وهذه الطريقة تسمح ب
ومنهم أعضـاء المجـالس الشـعبية     وقدراتهم واتصاالتهم الشخصية لدعم أنشطة العمل اإلرشادي

 .الخ....والمحلية المنتخبة، القادة التنفيذيين بالمصالح الحكومية 

) إخباريين(ل المجتمع ويتم اكتشاف القادة اعتمادا علي أساس أحكام يصدرها بعض األفراد من داخ
علي علم بطبيعة العالقات اإلجتماعية داخل المجتمع المحلي، حيث يتوفر لهؤالء اإلخباريين معرفة 
عامة بشئون المجتمع، ويتم الحصول منهم علي قوائم بأسماء الشخصيات ذات النفوذ والتأثير فـي  

أن الشهرة أو السمعة تبين مـدي  المجتمع، ويتم ترتيب هذه القوائم وفقا لشهرتهم أو سمعتهم حيث 
 .قدرتهم علي احداث تأثير وتغيير في المجتمع

حيث تعتمد هذه الطريقة علي أن قدرة القائد علي التأثير في أفراد المجتمع المحلي تأتي من خالل 
اختياريا في منظمات المجتمع المدني بصفة عامة وفي مراكزها القياديـة بصـفة   مشاركته الفعلية 

تأثير في هذه المنظمات، حيث يمتد تأثيرهم إلي المستفيدين مـن خـدمات تلـك    له من خاصة وما 

 ):الوظيفية(قيادة المركز الرسمي  -١

 :طرق اكتشاف القادة المحليين اإلرشاديين

 :قيادة الشهرة أو السمعة -٢

 :جتماعيةالمشاركة االقيادة  -٣
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المنظمات، وتتحدد درجة المشاركة لكل منهم في أنشطة المنظمة التي ينتمي اليها، بحيث يحصـل  
 .كل شخص علي درجة معينة يحدد علي أساسها األفراد األكثر نشاطا كقادة محليين

جة مشاركة كل منهم أن يأخذ في اإلعتبار المشاركة علي المسـتويات  ومن المالحظ عند تقدير در
اإلدارية األعلي فعضوية المجلس الشعبي المحلي علي مستوي القرية تختلف عن العضوية علـي  
مستوي المركز وكذلك كالهما يختلف عن العضوية علي مستوي المحافظة، وتختلـف فـي كـل    

ي أم نائب رئيس أم رئيس المجلس الشعبي المحلي مستوي حسب درجة التمثيل فهل هو عضو عاد
وكل منها له درجات تحتسب بطريقة علمية وسوف نعرض في الجدول التالي مثال مبسط لكيفيـة  

 : التي يحصل عليها شخص ما حساب الدرجات

 المنظمة

 العضوية بالمنظمات األهلية

 عضو عادي الدرجة

 )درجة واحدة(

 عضو مجلس إدارة

 )درجتين(

 مجلس إدارة رئيس

 )درجات ٣(

الفرد 

 األول

الفرد 

 الثاني

الفرد 

 األول

الفرد 

 الثاني

الفرد 

 األول

الفرد 

 الثاني
 الفرد الثاني الفرد األول

 ٣ ١ )√( - - - - )√( مركز شباب

 ٢ ٣ - )√( )√( - - - جمعية زراعية

 ٢ ٢ - - )√( )√( - - جمعية تنمية مجتمع 

 ١ - - -  - )√( - مجلس شعبي محلي 

 - - - - - - - - أخري

 درجات ٨ درجات ٦ المجموع 

، وعضـو  )٣(، ورئيس مجلس الجمعية الزراعية )١(عضو عادي في مركز الشباب  :الفرد األول
 . درجات ٦= وبالتالي يصبح مجموع درجاته ) ٢(مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع 

، )٢( الزراعيةجمعية الوعضو مجلس إدارة ، )٣(إدارة مركز الشباب رئيس مجلس  :الفرد الثاني
 )١(المجلس الشـعبي المحلـي   عادي في وعضو  ،)٢(وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع 

 . درجات ٨= وبالتالي يصبح مجموع درجاته 
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درجات فـي حـين    ٨ومما سبق يتضح أن الفرد الثاني أكثر مشاركة من الفرد األول حيث علي 
 .جات فقطدر ٦حصل األول علي 

أسلوب حلقات المناقشـة، ومالحظـة الجماعـة،    : هناك أساليب مختلفة إلكتشاف قادة الرأي منها
إلخ وسوف نكتفي بعرض الطريقـة السوسـيومترية،   ... والطريقة السوسيومترية، والتقدير الذاتي

 .وطريقة التقدير الذاتي
 :الطريقة السوسيومترية -أ

عن موضوع فراد الذين يلجأون إليهم طلبا للنصح أو المعلومات وفيها يتم سؤال المبحوثين عن األ
وقادة معين، كالسؤال عن األفكار الجديدة في تربية الدواجن في ظل انتشار مرض انفلونزا الطيور، 

، وممـا ال شـك فيـه أن الطريقـة     الرأي هم الذين يحصلون علي أكبر عدد مـن اإلختيـارات  
ف القادة ألنها تعكس وجهة نظر أعضاء الجماعة وإن كان السوسيومترية من أفضل الطرق إلكتشا

يعاب عليها أنها تحتاج لسؤال عدد كبير من التابعين للوصول إلي عدد قليل مـن القـادة، ولبيـان    
 :طريقة تنفيذ الطريقة نتبع المثال التالي

جـأ  طالب وأن كال منهم أجاب عند سؤاله عن زميله الذي يل ٢٠نفترض أن هناك فصل مكون من 
 .في مادة الحساب متميز ومتفوقاليه من أجل سؤاله لمساعدته في فهم مسأله حسابية، ويعتبره 

 

رقم 
 الطالب

الطالب 
الذي 

 يلجأ إليه

عدد 

مرات 
االختيار 

لكل 
 طالب

رقم 
 الطالب

الطالب 
الذي 

 يلجأ إليه

عدد 

مرات 
االختيار 

لكل 
 طالب

رقم 
 الطالب

الطالب 
الذي 

 يلجأ إليه

عدد 

مرات 
يار االخت

لكل 
 طالب

رقم 
 الطالب

الطالب 
الذي 

 يلجأ إليه

عدد 

مرات 
االختيار 

لكل 
 طالب

٣ ١٦ - ٣ ١١ - ٣ ٦ ١ ٣ ١ - 

٣ ١٧ - ٣ ١٢ - ١٤ ٧ - ١٥ ٢ - 

١٥ ١٨ - ١٥ ١٣ - ١٥ ٨ ٩ ١٥ ٣ - 

١٤ ١٩ ٣ ١٥ ١٤ - ١ ٩ - ٣ ٤ - 

٣ ٢٠ ٦ ٣ ١٥ ١ ١٤ ١٠ - ١٠ ٥ - 

  

 : قيادة الرأي -٤
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يجب ايجاد عدد المرات التي تم اختيار كل فرد من قبـل   ولتحديد أفضل الطالب في مادة الحساب
وبيانهـا  : زمالءه بالفصل وتسمي التكرارات أي عدد المرات التي حصل عليها الطالب المتميزين

) ٣(، وحصل الطالب رقـم  لكل منهم علي تكرار واحد )١٠(، )١(م ارقأ البحصل الط :كما يلي
 ٦علي ) ١٥(تكرارات، وحصل الطالب رقم  ٣علي ) ١٤(وحصل الطالب رقم  تكرارات ٩علي 

تكرارات، وعلي ذلك يمكن القول بأن أفضل طالب الفصل في مادة الحساب من وجه نظر زمالئهم 
، وتزداد العملية تعقيدا لو ) ١(وأخيرا الطالب رقم ) ١٤(، رقم ) ١٥( ، رقم )٣( هم الطالب رقم 

دول السابق في الشكل التالي ويسـمي هـذا   ويمكن توضيح البيانات بالجزاد عدد طالب الفصل، 
، وبالمثل يمكن تطبيق هذا األسلوب إلختيار أكثر الناس نفوذا وتأثيرا علـي  الشكل بالسوسيوجرام

الزراع أي إختيار القادة المؤثرين في المجتمع بنفس طريقة التعرف علي الطالب المتميزين فـي  
 .مادة الحساب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١

٢ 

٨ 

١

١

٣ 

٦ 

١

١

١

٢ ٤

١

١ 

٩ 

١٧ 

١

١ ٥ 

في مادة الحساب في فصل مكون سوسيوجرام يبين أفضل الطالب 

 طالب ٢٠من 
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 :دير الذاتيطريقة التق -ب 
 لتحديد ميل األفراد اآلخرين إلي أن ينظـرو إلـيهم كأشـخاص   أنفسهم وفيها يتم سؤال المبحوثين 

هل يأتي إليك الزراع طلبا : مؤثرين في مجتمعهم ويمكن أن تكون صيغة السؤال علي سبيل المثال
دقـة   ، ويعتمد هذا األسـلوب علـي مـدي    لنصيحتك في كيفية مكافحة مرض أنفلونزا الطيور؟

المبحوثين في تقديرهم ألنفسهم وما يتعرض له من مبالغة بعض األفراد فـي تقـدير قيمـتهم، أو    
 .تواضع بعض الناس علي الرغم من مكانتهم المتميزة

 :وقد تكون األسئلة بشكل مختلفكما يلي 
 ؟ورعن مكافحة مرض أنفلونزا الطييا ترى الناس بتجيلك علشان تسألك عن معلومات أو نصائح  –أ 

 )  ١(   ال    )  ٢(  نعم *

 : فى حالة اإلجابة بنعم *   

 الموسم الماضى ؟ مكافحة مرض أنفلونزا الطيورهل جيرنك سألوك عن الحاجات الجديدة فى  –ب 

 ) ١(نادراً  ) ٢ (أحياناً   )٣(دائما 

 فى منطقتك بيقصدوك لتوصيل مشاكلهم للمسئولين ؟ مربي الدواجنهل  –جـ 

 ) ١(نادراً   )٢ (أحياناً   ) ٣(دائما 

 إلختيارة من القادة درجات كما هو مبين أمام كل إجابة ) شخص تم سؤاله(ويعطي كل مبحوث 
 .ألنه أجاب بنعم ٢حصل علي : أالسؤال 

 .ألنه أجاب دائما ٣حصل علي : السؤال ب
 .ألنه أجاب أحيانا ٢حصل علي : السؤال جـ

رجات وهكذا تحسب درجات جميع المبحوثين ونرتبهم د ٧= ٢+ ٣+ ٢ويكون مجموع درجته     
من األكبر لألصغر وكلما كانت الدرجة أكبر معني ذلك أنه شخص ذو تأثير ويمكن اعتبارة قائـد  

 .محلي

تبين هذه الطريقة أن القوة اإلجتماعية المؤثرة في القرار تعتمد علي مشاركة حقيقيـة فـي اتخـاذ    
ية في اتخاذ القرا ر هي المعيار الحقيقي لتحديد مراكز القوة في القرار، فمدي مشاركة الفرد بفاعل

المجتمع، واألفراد األكثر مشاركة يعبر عنهم بالقادة العمليين المشاركين بقوة في حل المشكلة محل 

 : اتخاذ القراراتقيادة  -٥

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ١٣٢

النقاش التي تواجه الجماعة، وتعتمد هذه الطريقة علي دراسة مراحل اتخاذ القرار ومن خاللها نتبين 
 . التأثير األكبر في الوصول لهذا القرار األشخاص ذوي

كي يتمكن المرشد الزراعي من أداء مهامة كميسر في العمل اإلرشادي وفقا 
  لالتجاهات الحديثة في اإلرشاد، فمن الضروري أن يتمتع ببعض الخصائص
الذاتية والنفسية وكذلك بعض الخصائص فيما يتعلق بالنواحي اإلدارية 

نجاح في التعامل مع الزراع ونشر توصياته الفنية التي والفنية كي يحقق ال
 . " ٢٠٠٢زهران " كما أوردها  تساعدة علي تنفيذ متطلبات العمل اإلرشادي

حيث علي الميسر أن يحتفظ بدافع قوي لإلنجاز، والقدرة علي العمل بكفاءة  :القوة الشخصية
 .  عالية تحت الضغوط التي تحيط به

يم وقته بما يسمح له بالتوفيق بين مهامة المختلفة الروتيني منها والطارئ يحسن تنظ :إدارة الوقت
 .من خالل وضع أولويات المهام تحقيقا ألهدافة في مواعيدها المقرة في خطة العمل اإلرشادي

حيث أن جزء كبير من قبول الزراع للتوصيات الفنية التي يروجها المرشد يتوقف  :المصداقية
ي المواقف السابقه، فعلية التروي والتعرف علي الموقف بأبعاده المختلفة علي مصداقيته معهم ف

 .قبل تقديم حلول لمشكالت الزراع وإن أستدعي األمر االستعانة باإلرشاديين من أخصائيو المواد
التقييم الجيد للموقف واإلقدام علي تنفيذ البدائل األفضل في ظل توقع سلبيات  :قبول المخاطرة

مخاطرة ولكنها يجب أن تكون مخاطرة محسوبة تخضع للمنطق العقالني للبدائل  محتمله تمثل
 . المختلفة لتحقيق األهداف

مدي قدرته علي وضع نفسة في موقف اآلخرين وتفهم احتياجاتهم بحيث يستطيع  :تقمص األدوار
يفكر بها  بناء عالقات اجتماعية هادفة تدعم العمل اإلرشادي، أي قدرته علي تفهم الطريقة التي

وتزداد قدرة الميسر علي تفهم موقف اآلخرين إذا كانت أصولة من بيئة ريفية مشابهة اآلخرين، 
   .لبيئة الزراع بمنطقة العمل اإلرشادي

القدرة علي تحديد احتياجات الزراع الحقيقية واكتشاف  :التوافق مع خصائص المسترشدين
 .احتياجات الزراع وتحل مشاكلهممشكالتهم بحيث يخطط وينفذ برامج تعمل علي سد 

حيث من المهم أن يتمتع الميسر بشخصية ودودة ويتعامل بخلق طيب  :الشخصية االجتماعية
 .وبتواضع مع كافة الزراع، وأن يحترم تفكيرهم وخبراتهم السابقة

قدرته علي بناء رؤي مستقبلية للعمل اإلرشادي بما يسمح بتطوير البرامج  :استشراف المستقبل
 .تي تحقق أهداف العمل اإلرشاديال

 ��	��
 ��
ا��
�
  ا��

 : خصائص ذاتية -١

 : خصائص نفسية -٢
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قدرته علي التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم وتوفير النصيحة والمشورة لمساعدتهم  :القيادة
 .  علي اتخاذ القرارات المالئمة لحل المشكالت

تحديد مصادر االختالف وتضارب األهداف الخاصة والعامة بين العاملين واتخاذ  :إدارة الصراع
 .ءات المناسبة للتغلب عليهااإلجرا
اإلرشادية واألنشطة األخري بمنطقة العمل بما يسمح بتحقيق الصالح  بين المهام التوفيق :التنسيق

 .العام للزراعمن خالل التعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالتنمية
وتقدير مدي الضرر تحديد األفراد والجهات التي قد تتأثر بالقرار سلبا أو ايجابا  :اتخاذ القرار

 .ومحاولة تقليل أثرة من خالل اإلدراك للعواقب المترتبة علي اتخاذ القرار

التعرف علي المشكالت الفنية وتحديد أهميتها النسبية، واالسهام ايجابيا في  :تحليل وحل المشكالت
 .  الجهدحل تلك المشكالت بالفكر أو 

والمهارات المتعلقة بالعمليات الزراعية المختلفة  التمكن من المعارف :اإللمام باألساليب الفنية
 .التي تساعدة علي مواجهة احتياجات الزراع فيما يتعلق بالتوصيات الفنية

التعرف علي الحديث من المعلومات من خالل متابعة التطورات  :اإللمام بالتكنولوجيا الحديثة
ور المعارض وورش العمل التي تحث في المجال الزراعي من خالل التدريب والقراءة وحض

 .والمؤتمرات واالتصال بالمتخصصين في مجال الموضوعات التقنية المطلوبة
إشراك الزراع في الحصول علي المعلومات والخبرات ومساعدتهم علي  :دعم مجموعات الزراع

 .اتخاذ القرار باختيار أفضل البدائل المتاحة
التأثير علي مجموعـات  ترنكز القدرات االتصالية للميسر الجيد علي   

مختلفة من الزراع والتفاعل معهم بما يسمح بإنتقال وتبـادل األفكـار   
والخبرات فيما بينهم بأسلوب يضمن حرية مشـاركة كـل مـنهم فـي     

، والمهارت االتصال والتيسير الالزمـة لنجـاح   األنشطة دون ضغوط
ـ : الميسر في مهامة اإلتصالية تتمثل في ي القدرة علي االتصال الشخص

باآلخرين، واالستماع النشط والفعال، واالتصال الشفاهي، واالتصال بالكتابـه، واالتصـال غيـر    
 .اللفظي

التفاعل مع الرؤساء، الزمالء، والجمهور، التفهم للدوافع الشخصية  :االتصال الشخصي باآلخرين
طيبة  حما يخلق روواالحتياجات للمحيطين به، االستجابه اإليجابية نحو هذه الدوافع واالحتياجات ب

 .  في بيئة العمل

م!	رات 
ا$��	ل 
�
�
 .وا��

 

 : خصائص إدارية -٣

 : خصائص فنية -٤
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االنتباه والتركيز لسماع حديث اآلخرين واالستجابة الجيدة نحو مضمون حديثهم  :االستماع النشط
 .والتعليقات والمناقشات التي تدور بين الحضور

تقديم المعلومات بمخارج ألفاظ سليمة وصحيحة بما يمكن الحضور  :)الخطابه(االتصال الشفهي
 .ا فهما صحيحا والوصول إلي فهم مضمون الرسالة وما تضمنته من أفكارمن فهمه

استخدام المطبوعات اإلرشادية في نقل المعلومات بوضوح وبساطة من خالل  :االتصال بالكتابه
صياغة مناسبة لمستوي فهم الزراع من حيث السهولة في العرض واستخدام بعض األلفاظ المحلية 

 .راعلتقريب الفكرة ألذهان الز
توصيل معني الرسائل اإلرشادية من خالل تعبيرات الوجه  :)الرموز(االتصال غير اللفظي 

ايماءات ذات وغيرها من أعاضء الجسد فيما يسمي بلغة الجسد، وتوجد في في بعض الثقافات 
 .دالله ينبغي أن ندرك معناها جيدا حتي ال تفهم الرسائل اإلرشادية خطأ
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 .هرم المعرفة أو الخبرة -
 �(آ� أن

 

عملية "فإن القيادة الديموقراطية هي " عملية التأثير في الناس في موقف معين" :القيادة بمفهومها العام هي* 
عملية التأثير في "التأثير في الناس للوصول إلي هدف معين تضعه الجماعة، أما القيادة الدكتاتورية فهي 

ولكي تكون القيادة ناجحة البد أن تتسق أهدافها مع نظم " صول إلي هدف يضعة قائد الجماعةالناس للو
المجتمع وقوانينه بمعني التأثير في الناس من أجل الوصول إلي هدف مشترك يتسق ويتوافق مع القيم 

 .السائدة في المجتمع
، ونظرية )العظيم، نظرية السماتنظرية الرجل (نظرية المدخل الفردي  :نظريات متعددة منهاللقيادة * 

 . )النظرية التفاعلية(نظرية المدخل التوافقي ، والنظرية الوظيفية، و)النظرية الموقفية(المدخل االجتماعي 
 ،جميع القادة في أجهزة اإلرشاد الزراعي من مرشدين وأخصائيي مواد وغيرهمهم  :القادة المهنيين *

  .)موظفي الجهاز اإلرشادي(اإلرشادي  ملـالععلى قيامهم ب ن يتقاضون أجراًـوالذي
مع انهم اإلرشادية  المهامض ـللقيام ببع الزراع بين فهم األفراد الذين يتم اختيارهم من :أما القادة المحليين *

 .قادة الرأيتنفيذيين، وقادة  :ومنهم نوعين من القادةأي دون مقابل مادي من غير موظفي اإلرشاد 
، قيادة الشهرة أو السمعة، )الوظيفية(قيادة المركز الرسمي  :قادة المحليين اإلرشاديينطرق اكتشاف المن * 

 .قيادة المشاركة االجتماعية، قيادة الرأي، قيادة اتخاذ القرارات
أن يتمتع ببعض الخصائص كي يحقق النجاح في التعامل مع الزراع ونشر  :خصائص الميسر الجيدمن * 

 .دة علي تنفيذ متطلبات العمل اإلرشاديتوصياته الفنية التي تساع
 .قبول المخاطرة ،المصداقية ،إدارة الوقت ،القوة الشخصية: خصائص ذاتية -     
الشخصية االجتماعية، ، التوافق مع خصائص المسترشدين، تقمص األدوار: خصائص نفسية -     

 .استشراف المستقبل
 .التنسيق، اتخاذ القرار، إدارة الصراع، القيادة :إداريةخصائص  -     
اإللمام بالتكنولوجيا الحديثة، دعم ، اإللمام باألساليب الفنية، تحليل وحل المشكالت :خصائص فنية -     

 .مجموعات الزراع


�م*  *�
�� م!	رات ا$��	ل وا��
االتصال الشخصي باآلخرين،  :ا��� ��- أن ����, +!	 ا��
 .)الرموز(، االتصال بالكتابه، االتصال غير اللفظي )طابهالخ(االستماع النشط، االتصال الشفهي
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 .تعد النظرية التفاعلية من أقدم النظريات التي تناولت موضوع القيادة  (   )
 .مباشرة مع جميع الزراع بمنطقة عملة االتصالال يمكن للمرشد الزراعي مهما كان مستوي قدراته (   ) 
 .لتحقيق هدف مشترك وضحت العالقة بين القيادة والتبعية كلما تفاعل شخصان أو أكثر في السعي(   ) 
 .تختلف القيادة عن الرئاسة(   ) 
يجب أال يقتصر دور المرشد علي اكتشاف القادة لمساعدة بل يجب أن يكون علي اتصال بالعديد مـن  (   ) 

 .الزراع اآلخرين 
 :  D	رن +
* آC م* -٤س

 .في القيادةنظرية السمات، ونظرية الرجل العظيم  -   

 .القيادة الديمقراطية والقيادة الديكتاتورية -   
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تعد عملية التخطيط من العمليات القديمة قدم نشأة اإلنسان، واستخدمت عبر 
وهي جزء من حياة األفراد، العصور التاريخية في األمور الحياتية المختلفة، 

نشأت فكرة التخطيط كمنهج علمي وترتبط بمختلف النظم االجتماعية، ولقد 
 ريستان شونيدرك"منذ بدايات القرن العشرين في مقال للنمساوي 

 C. Shwinder"  وطبق هذا اإلصطالح في الجيش األلماني في  ١٩١٠عام
 ١٩٢٨ثم استخدم لفظ التخطيط وفكرته في الخطط الخمسية ابتداء من عام   .الحرب العالمية األولي

في الدول اإلشتراكية، وما أن لبثت الدول الغربية أن تأخذ بمبدأ التخطيط مع األزمة اإلقتصادية 
 .١٩٣٠عام  "الكساد العظيم"

ومع نهايات القرن العشرين تأكدت أهمية التخطيط كقضية مسلم بها، حيث يستخدم التخطيط 
في جميع المجتمعات المعاصرة باختالف أنظمتها اإلقتصادية واالجتماعية واأليدلوجية السائدة لتحقق 

ي في أي محاولة جادة لتنمية حيث أن الخطوة األول، به تقدمها اإلقتصادي واالجتماعي المنشود
وتطوير أي مجتمع تبدأ بإعداد برامج تنموية تخطط علي أساس من الحقائق والبيانات تعكس مشاكل 
واحتياجات الناس ويشير اصطالح برنامج إلي وجود نوع من التركيز وتحديد أولية تنفيذ األهداف، 

تاج لمهارات متميزة للقائمين عليها لتحديد لذا فإن عملية تخطيط البرنامج تعتبر من العمليات التي تح
 .الحاجات الملحة للريفيين

 

 

 :تعددت تعاريف التخطيط لذلك فقد اتخذ مفهوم التخطيط معاني متنوعة منها
 . "ي تقدير واع للتوقعات المستقبليةنوع من السلوك الذي يخضع إل "التخطيط هو 

 ."اجات تسعي إلي تحقيق أهداف المجتمععملية مقابلة بين الموارد واإلحتي "التخطيط هو 
تتضمن اختيار األفعال التي لو تم تنفيذها  ةمدروسة ومقصود) رشيدة(عملية عقلية  "التخطيط هو 

 ."لتم تحقيق األهداف في المستقبل
 ... وضع القرارات الكلية المتعلقة بـ  "عبارة عن نه أعلي التخطيط : ديكنسونيعرف و

  الثامنةالوحدة 

 تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية

ا������ 
 ا�ر��دي

 

 :تعريف التخطيط
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 .      ويقصد بها  ــــــــــــــ  األنشطة والبرامج         ماذا؟       ...      
 . وكم ينتج؟         ويقصد بها  ــــــــــــــ  األهداف...        
 .ويقصد بها  ــــــــــــــ  كيفية اتخاذ قرار بخطة وكيف؟          ...         
 . األنشطة والبرامج توقيتـ  ويقصد بها  ـــــــــــــ ومتي؟         ...          
 . مكان التنفيذ  ـوأين ينتج؟     ويقصد بها  ـــــــــــــ...           
 . ولمن يوزع؟  ويقصد بها  ــــــــــــــ  المستفيدين...            

وجهة نظر االجتماعيين كما أورده أشمل للتخطيط من عام ف يويمكن أن نستخلص تعر  
حيث يعتبرون أن التخطيط عملية تجميع للقوي وتنسيق للجهود وتنظيم ": ٢٠٠٨محمود ابنعوف "

جماعة من الجماعات في إطار واحد مع تكامل األهداف وتوحيد  هللنشاط االجتماعي الذي تبذل
مكانات البيئة، وتجارب إالمواقف مستغلين في ذلك خبراتهم ومعلوماتهم ومقدراتهم الذهنية والعملية و

 ئل الحاضر للوصول إلي أهداف تقابل حاجات المجتمع للنهوض به اجتماعياًالماضي ووسا

 .واقتصادياً
 

ومن خالل خصائص المفهوم الشامل يمكن أن نتبين مفهوم 
مع احتياجات التنمية الزراعية والريفية ويعرف من  متوافقاً

العملية المنظمة التي تهدف إلي "هذا المنظور علي أنه 
القتراح تصور أو وضع جديد يتوافق مع  تمهيداًتقبل بعد دراسة الوضع الراهن استشراق معالم المس

واستخدامها  احتياجات ومشكالت المجتمعات المحلية، وذلك بعد دراسة الموارد واإلمكانيات المتاحة

 :التخطيط اإلرشادي الزراعي
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يتماشي مع رغبات المجتمع في اطار زمني محدد الجوانب واألبعاد وتتم العملية بمشاركة  استخداماً
 .ة من المهنيين والقيادات المحلية اإلرشادية وبالتنسيق مع منظمات التنمية بالمجتمعمجموع

 

 

إن أهمية التخطيط تكمن في كشف وتمهيد الطريق وإعداد األساس لبرامج وأنشطة سوف يتم تنفيذها 
لمستقبل، ما هو إال عملية اتخاذ القرارات التي سيتم تنفيذها في ا هفي المستقبل، فالتخطيط في جوهر

فإذا لم يتم اتخاذ تلك القرارات بعناية ودقة وعلي أساس علمي فإن البرامج التي تقوم علي تلك 
  .القرارات لن يكتب لها النجاح في تحقيق أهدافها المرجوة

 : النقاط التالية فياإلرشادي وتكمن أهمية التخطيط 
 يحدد التخطيط الحاجات والمشكالت ويساعد علي ترتيبها وفقاً -

 .فراد المجتمعأألهميتها للغالبية العظمي من 
علي تحديد ورسم السياسات وما يتريب عليها من يساعد  -

 .برامج ومشروعات وأنشطة للتنفيذ

تنسيق الجهود اإلرشادية لمجابهة المشكالت المتوقع حدوثها  -
والعمل علي تجنبها أو االستعداد بحلول وبدائل لتقليل حدتها 

 .قبل حدوثها

الدقيق يؤدي إلي تدنية تكاليف تنفيذ البرامج وكذلك التنسيق  -
 .يزيد قدرتها علي تحقيق أهدافها في الوقت المحدد

 .جهاز اإلرشادي علي استغالل كافة الموارد المتوفرة بكفاءة أكبر وتقليل الفاقد فيهااليساعد  -

البعض، يحقق التخطيط اإلرشادي التنسيق بين جهود العاملين بالجهاز اإلرشادي وبعضهم  -
 .وبينهم وبين العاملين بالمؤسسات التنموية األخري بالمجتمع المحلي

التخطيط ال نستطيع تحديد نه بدون أالتخطيط اإلرشادي الرقابة والمتابعة والتقوييم، حيث  قيحق -
 .نجاز وبالتالي نفتقد آلية قياس األداءمعدالت اإل

أكثر من مصادر  راد المجتمع دائماًهناك ظاهرة عامة في كافة المجتمعات وهي أن حاجات أف -
 .بأفضل صورةوموارد المجتمع، وبالتخطيط الجيد نستطيع توظيف الموارد المتاحة 

 .يساعد علي تفويض السلطة واتخاذ القرارت والنهوض بالنظام اإلداري داخل الجهاز اإلرشادي -

 :أهمية التخطيط

إن الحاجة إلي التخطيط 
تنبع من تعقد وأهمية 
 .الشيء الذي نخطط له

إن أهمية التخطيط تكمن 
الطريق في كشف وتمهيد 

وإعداد األساس لبرامج 
وأنشطة سوف يتم 
 .تنفيذها في المستقبل
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ستقرار والرضا يساعد علي اكتشاف القادة اإلرشاديين المحليين، وتأهيلهم، كما يحقق اال -
 .الوظيفي لدي القادة والعاملين بالجهاز اإلرشادي

    
 

 

هناك عدد من الطرق لتخطيط البرامج التنموية بشكل عام ومن بينها البرامج اإلرشادية الزراعية 
لطبيعة المجتمع، والنظام  وفقاً هبشل خاص، وكل مجتمع يختار طريقة التخطيط التي تناسب

 :واستخداماً العامة للدولة، وفيما يلي أهم أنواع التخطيط وأكثرها انتشاراًالسياسي، والسياسة 
عد حيث نأخذ في االعتبار الفترة الزمنية أو ما يسمي الب

الزمني للخطة اإلرشادية ويمكن تقسيم الخطط اإلرشادية حسب 
 :الفترة الزمنية الالزمة لبلوغ األهداف إلي ثالث أنواع هي

تعلق هذا النوع من التخطيط بالخطط التنموية التي تتراوح فترتها ي :خطط قصيرة المدي 
الزمنية من سنة إلي سنتين، وهذه الخطط السنوية في القطاع الزراعي وخاصة اإلرشاد 

واحدة أو لمحصول معين علي أساس فترة حياة  ةالزراعي يمكن أن تكون لمدة سن
سنة في ضوء أهداف المشروع  شهور، ويتم تحديد نصيب كل ٨المحصول فقد تبلغ حدود 

واألوضاع االقتصادية، وتسعي إلي تحقيق أهداف الخطة المتوسطة، ويمكن أن تقسم الخطة 
خالل  نها تتعلق ببرامج زمنية تنفيذيةفإف أو ربع سنوية أو شهرية صالسنوية إلي خطط ن
   . مدة زمنية قصيرة

منية معينة ويمكن تحديدها ويرتبط هذا النوع من الخطط بفترة ز :المدي متوسطة خطط 
ووظيفتها تحديد اتجاه ومعدل نمو  بفترة تتراوح من سنتين إلي حوالي خمس سنوات

اإلقتصاد القومي وتحديد األهداف ذات الطبيعة التوجيهية واإللزامية للجهات التنفيذية ويقوم 
 إلنتاجاالجهاز اإلرشادي الزراعي بوضع برامج تنموية إرشادية متوسطة األجل لتحسين 

   . النباتي والحيواني وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين هالزراعي بشقي
 من الخطط التي تتراوح بين عشر سنوات أو أكثر عويقصد بهذا النو :المدي طويلة خطط 

في القطاع الزراعي رات هيكلية يعلي تحديد األعمال الالزمة إلحداث تغي وتقوم أساساً
 .سيةوقطاعات االقتصاد الرئي

 :أنواع التخطيط

 :وفقا للبعد الزمنيالتخطيط 
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األهداف التي نسعي لتحقيقها حيث نأخذ في االعتبار 
ثالث تخطيط اإلرشادي في هذا الشأن إلي وينقسم ال
 :، وثقافيجتماعياو ،اقتصادي: من التخطيط أنواع 

من خالل ) المسترشدين(وهو يسعي إلي اإلصالح االقتصادي للزراع  :التخطيط االقتصادي 
للحاصالت الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة  اإلنتاجية يجابية في الكفاءةإرات يحداث تغيإ
 . المتطورة، بما ينعكس علي تحسن مستويات دخول الزراع اإلنتاجساليب أو
عن النوع األول فكالهما  هال يجوز فصل طوهذا النوع من التخطي :التخطيط االجتماعي 

يحقق مستوي اجتماعي يتكامالن فزيادة دخل الزراع ينعكس علي مستوي معيشة الزراع و
 .ومعيشة أسرية أفضل

وهذا النوع من التخطيط يركز علي الجوانب الثقافية وتفعيل تأثيرها علي : التخطيط الثقافي 
 .تحقيق التنمية الريفية

 هللنطاق الجغرافي الذي تغطي حيث يستخدم التخطيط وفقاً
ثالثة أنواع  الخطط وينقسم التخطيط في هذا الشأن إلي

 :قومي، إقليمي، ومحلي: يطمن التخط
حداث تنسيق علي مستوي الدولة بحيث تشمل الخطة إإلي وهو يسعي  :القوميالتخطيط  

كافة المناطق الجغرافية، كتخطيط برامج إرشادية، أو برامج لمحو األمية علي مستوي 
 . )تخطيط مركزي(جميع محافظات مصر 

لوضع خطة  جمهورية حيث نضطر أحياناًالأقاليم واحد من إقليم ويشمل : قليميالتخطيط اإل 
الرابعة في جميع  ةعالمية تنموية تنفذها القناإلإلقليم بجميع محافظاته كخطة تنموية 

 .علي سبيل المثال ةمحافظات مدن القنا
 ويشمل محافظة واحدة من محافظات الجمهورية حيث نضطر أحياناً: التخطيط المحلي 

الزراعي،  اإلنتاجني من مشكلة في أحد مجاالت لوضع خطة تنموية لمحافظة معينة تعا
نفلونزا أنتاج الدواجن وبسبب انتشار مرض إحافظات في مجال المالقليوبية من أكبر ف

 .بالمحافظة الثروة الداجنةالطيور نقوم بوضع خطة علي مستوي المحافظة للحفاظ علي 
حيث يقسم هذا النوع من التخطيط إلي نوعين من 

 :شاملجزئي و: التخطيط

 :وفقاً لطبيعة األهداف التخطيط 

 :وفقاً لمستوي التخطيط التخطيط 

 :وفقاً لمجال التخطيط التخطيط 
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 اإلنتاجالمحاصيل، : من األنشطة اإلرشادية الزراعية واحداً مجاالً ويشمل :التخطيط الجزئي 
 . الحيواني، االقتصاد المنزلي، الشباب الريفي وغيرها من األنشطة اإلرشادية الزراعية

ويشمل جميع األنشطة لتحقيق تنمية زراعية اقتصادية واجتماعية،  :التخطيط الشامل 
 .عالم زراعي تنمويإوتدريب و

عندما يستخدم في تخطيط البرامج اإلرشادية يتم  كل نوع من أنواع التخطيط السابق ذكرها وعموماً
في وضع الخطط علي  حيث يشارك الزراع مع المرشدين من أسفل إلي أعلي) ١(: بأحد أسلوبين

ي المسئولين علي ساس االحتياجات الفعلية، ثم تصعد الخطة إلي المستوي األعلي حتي تصل إلأ
 .مستوي الوزارة إلقرارها

حيث يكلف المرشدين الزراعيين أن ينفذوا فقط الخطط والتعليمات التي  :من أعلي إلي أسفل) ٢(
 .تأتي من المستوي األعلي كأن يكلف بأعمال إرشادية لخدمة أهداف قومية

والتغيير  اإلنتاجالتخطيط كمنهج من مناهج التغيير في عالقات 
يقوم علي مجموعة من المبادئ يمكن االهتداء  ماعياالجت

ر المنشود، ويمكن أن نستعرض يواالسترشاد بها لتحقيق هذا التغي
    :أهمها فيما يلي

إن االنطالق من الواقع الفعلي يعد من بين أهم مقومات التخطيط اإلرشادي، حيث 
يير الوضع الراهن أن التخطيط يجب أن يبدأ من الواقع كنقطة بداية والعمل علي تغ

مكانيات المتاحة والممكنة مع الطموحات التي إلي وضع أفضل، وهنا نؤكد علي أهمية تناسب اإل
مكانيات المادية والبشرية المتاحة، وال تقتصر الواقعية نسعي لتحقيقها فنضع الخطة في ضوء اإل

رية، والواقعية اإلجتماعية من إلي الواقعية اإلدامكانيات المادية والبشرية بل تتعداها علي مجرد اإل
    .حيث تعقد البناء االجتماعي والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع

لنشاطات مختلفة، والشمول هو  في معظم األحوال يكون التخطيط االرشادي شامالً
المتاحة لضمان حدوث لي كافة الموارد عأن يكون للخطة السيطرة الكاملة 

ك الموارد، وحدوث التوافق بين القرارات والسياسات االستغالل األمثل لتل
 .بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين كافة األنشطة اإلرشادية التخطيطية

ج اإلرشادي من المهم أن يتميز بقدر كبير من القابلية لتعديل محيث أن البرنا
وتصحيح األخطاء والتعامل مع المشكالت الطارئة التي يمكن أن تعترض طريق 

رنامج أثناء تنفيذ االنشطة كلما استلزم األمر ذلك، وتعني المرونة قابلية الخطة الب

أه8 �7�دئ 
ا������ 
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 :المرونة

 :الشمول

 :الواقعية
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 .لمواجهة جميع الظرف الزمنية والمكانية
التخطيط في شكل سلسلة مترابطة من العمليات المتداخلة التي ال  يجب أن يكون

تنقطع بحيث يكون التخطيط في شكل دورات متتابعة كل منها تكمل األخري، 
طار من االتصال والتفاعل باستمرار بين العاملين إعملية مرتبطة باألخري ومؤدية إليها في وكل 

 .علي وضع الخطط في جميع المراحل والمستويات
يقصد بمبدأ التنسيق أن تتكامل أجزاء الخطة بحيث تصبح وحدة متناسقة وتشكل 

 .وأساليب التنفيذذلك بالتوفيق بين األهداف ووسائل  تحققيوحدة واحدة، ويمكن أن 
ويشير إلي تجمع مجموعة من األشخاص في تنظيم واحد بهدف تحقيق غاية معينة 
يعملون من أجل تحقيقها بكافة الوسائل المشروعة في حدود ما يتوفر لهم من موارد 

مما تحقق، والتعاون من األمور الهامة في  هداف يستفيدون جميعاًمكانيات، وفي حالة تحقق األإو
أفضل له راحل تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية حيث أن تعاون الزراع مع المرشدين يكون جميع م

 .األثر في نجاح البرامج اإلرشادية
دة اإلرشاديين المحليين في مختلف مراحل بناء البرنامج ايعد اشتراك الزراع والق

فة اإلرشادي من المباديء الهامة في العمل اإلرشادي والتي تؤكد عليها فلس
، ولتفعيل المشاركة يفضل تشكيل لجنة إلدارة شئون البرامج اإلرشادية يشارك فيها التعليم اإلرشادي

 .باإلضافة إلي القيادات التنفيذية اإلرشاديةممثلين للزراع، والقادة المحليين 
قبل التحدث عن مراحل البرنامج البد من التعرف علي بعض 

عملية بناء : اإلرشادي ومنهاالمفاهيم الهامة في بناء البرنامج 
البرنامج اإلرشادي، ومفهوم البرنامج اإلرشادي، وخطة العمل 

 .اإلرشادي، وفيما يلي عرضا لهذه المفاهيم
هي عملية التعرف علي المشاكل وتحديد األهداف والغايات  

ل المجهودات تحقيقها من خال ىالتي سوف يعمل عل
 .اد والمسترشدين وقادتهم المحليينرة يتعاون فيها رجال اإلرشوهي عملية مستم. اإلرشادية التعليمية

وهو عبارة عن بيان يتضمن صورة عن الموقف الحالي في المنطقة  
الناس المنبثقة عن تحليل  موضع التنمية من مشاكل وحاجات

، واألهداف والحلول المقترحة لمقابلة هذه الحاجات وحل هذه المشاكل من خالل العملية الموقف
 . اإلرشادية التعليمية

 ب+�ء 
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 :االستمرارية

 :التنسيق

 :التعاون

 :المشاركة

 :عملية بناء البرنامج اإلرشادي

 :البرنامج اإلرشادي
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هي عبارة عن عرض عام لمختلف أوجة النشاط اإلرشادي مرتبة  
بكيفية تمكن من التنفيذ السليم والفعال لكل الرنامج وبها إجابة عن كل 

 .كيف، ومتي، وأين، ومن سيؤدي العمل: من

بعد استعراض المفاهيم السابقة يمكن القول أن عملية بناء 
: تنقسم إلي مرحلتين أساسيتين هماالبرنامج اإلرشادي 

مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ وتتضمن كل منهما خطوات 
 :"١٩٩٨سويلم "كما أوردها  محددة لتحقيق البناء الكامل للبرنامج

 :المرحلة األولى مرحلة تخطيط البرنامج

 .تجميع حقائق وبيانات عن الوضع الراهن -١
 .تحليل الموقف -٢
 .تحديد المشكالت -٣
 .تقرير األهداف -٤

  :المرحة الثانية مرحلة تنفيذ البرنامج  

 .وضع خطة العمل  -١
 .تنفيذ خطة العمل  -٢
 .بيان وتحديد التقدم الحادث -٣

 ).التقييم (  إعادة النظر ومراجعة العملية  -:مرحلة مشتركة  
 

النشاط اإلرشادي  ههي عبارة عن عرض عام لمختلف أوج 
رنامج بالأنشطة ن من التنفيذ السليم والفعال لكل مرتبة بكيفية تمك

   ،كيف، ومتي، وأين، ومن سيؤدي العمل: وبها إجابة عن كل من
 :وتنقسم إلي

إن نقطة البداية في أي برنامج إرشادي هي التعرف علي 
والسائدة بالمجتمع المحلي وتتضمن تلك  الظروف المحيطة

ستعدادها لإلسهام في المعلومات منظمات المجتمع المدني ومدي ا
أنشطة البرنامج، إضافة إلي كل ما يتعلق بالحقائق اإلقتصادية 
واالجتماعية والتقنية السائدة، وترتبط الحقائق التي تم تجميعها بجوانب البرنامج المختلفة، ويجب أن 

 :اإلرشادي خطة العمل

��اح( ب+�ء 
 :ا��7ن��: ا�ر��دي

 : المرحلة األولي

 :مرحلة تخطيط البرنامج

تجميع حقائق وبيانات 
 :عن الوضع الراهن

 عملية التخطيط
وهذه العملية يقوم بها اإلنسان في حياته 
الطبيعية عن وعي أو عن غير وعي، 

يخطط ألبسط األمور فـي  فمن منا ال 
حياته، دون أن يسمي األشياء بمسمياتها 

 نأ الحقيقية، فال يطلب مـن أصـحابه  
يشاركوه في التخطـيط لقضـاء يـوم    
أجازة، ولكنه يسألهم كيـف سنقضـي   
اليوم غداً، وأين سنذهب، وكم سنحتاج 

  .  إلخ...من نقود، وماذا سنركب، 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ١٤٦

ادية تشمل ما يحقق كل األهداف التي يهدف اإلرشاد الزراعي إلي تحقيقها من خالل البرامج اإلرش
 .   هالتي تعتبر أداة تنفيذ اإلرشاد ألهداف

يعد تحليل البيانات السابق جمعها في المرحلة السابقة من األمور الهامة، 
من مؤشرات ال  هحيث أن البيانات دون أن ندرسها ونتعرف علي ما تعكس

 تحليل البيانات تتعدي كونها مجموعة أرقام عديمة القيمة، حيث أن قدرة القائمين علي البرنامج علي
واإلستفادة منها يساعدهم علي تحديد حجم التحديات والمتناقضات بين  وإرجاعها لمسبباتها العلمية

الوضع الراهن للمجتمع المستهدف من البرنامج 
 .والوضع المأمول الوصول إليه
في المرحلة السابقة تم  

اكتشاف الموقف وتحليله 
 من هذا التحليل وانطالقاً

لي الحاجات الملحة والمشكالت التي تعترض نتعرف ع
المسترشدين في الموقف اإلرشادي الذي نسعي 

نشطته، التي أمن خالل البرنامج اإلرشادي و هلتحسين
تعتمد علي بذل الجهود لتحديد األولويات لحل هذه 

 قرار اإلجراءات التي يجب تنفيذها وفقاًإالمشكالت و
ن من الوصول لألهمية النسبية لكل مشكلة حتي نتمك

للحلول المختلفة القابلة للتطبيق والتي تسهم في حل 
 .مشكالت الزراع

إن تقرير األهداف بمثابة 
النتيجة الحتمية لعملية تخطيط البرنامج، وتتطلب هذه المرحلة الدقة في 

للقياس بما يسمح  ةتوصيف وصياغة األهداف بحيث يمكن تنفيذها علي أن تكون األهداف قابل
علي التقدم الحادث، وعلي أن تعكس أولويات االحتياجات والمشكالت التي يعاني منها  بالتعرف

، علي أن يراعي مستويات الزراع، والتغيير السلوكي المعرفي والمهاري واالتجاهي المرغوب
 .بالوحدة األولي األهداف اإلرشادية كما سبق ذكرها

في  وضع األفكار التي تم التوصل إليهاهي عبارة عن و  
مرحلة تخطيط البرنامج موضع التنفيذ والتطبيق العملي، 

 :تحليل الموقف

 :تحديد المشكالت

 :تقرير األهداف

 : المرحلة الثانية
 :مرحلة تنفيذ البرنامج

الوضع 

 الراهن
 

الوضع 
 المرغوب
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 :وتنقسم هذه المرحلة إلي أربعة خطوات تتضح فيما يلي
 

ويتم في هذه الخطوة تحديد وإقتراح اإلجـراءات التنفيذيـة للعمليـات    
اإلرشادية التي تساعد علي تحقيق األهداف التي تم وضعها للبرنامج، 

تم التنبؤ به، حيـث   المناسب في ضوء ما ختيار اإلجراء اإلرشادياو
والوسائل والطرق التـي سـيتم    هيمكن اختيار مقترحات مناسبة للعمل اإلرشادي، وآليات تحقيق

ألفضل الحلول، ويفضل أن نضع برنامج زمني لألنشـطة اإلرشـادية يبـين     استخدامها وصوالً
وتحديد موعـد ثابـت لعقـد    ، وليات، وتحديد األدوار والمسئبالتقريب الوقت المقترح تنفيذها فيه

هذا ويجب أن تكـون الخطـة   اجتماع دوري لمناقشة مراحل التنفيذ والصعوبات التي تواجههم، 
أن تنجح في إقنـاع القـادة المحليـين    وللتنفيذ،  ةواضحة األهداف مختصرة، مبوبة، معلنة، قابل

 .بأهميتها وقدرتها علي تحقيق أهدافهم كممثلين للزراع
 بسيطة  استرشادي لخطة تنفيذية نموذج

 لبرنامج إرشادي

 الوقت
 النشاط

 ) تبدأ ببداية أنشطة البرنامج(شهور التنفيذ 
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

           * *  :النشاط األول
         * *    :النشاط الثاني

..............    ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  

..............    ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
 * *            :إلي آخر األنشطة

وليس تحديد يوم محدد بدقة بحيثيسمح بالمرونة فـي  ) األسبوع الثالث من الشهر الرابع(التوقيت يمكن أن يكون تقريبي  * *
 .ضوء العمل الميداني

 .خري كثيرة بإجتهادات شخصيةيمكن وضع نماذج أ* * 

وفي هذه الخطوة نضع خطة العمل التي تم التوصل إليها وصياغتها في 
البدء في  ىالجدول الزمني لألنشطة موضع التنفيذ الفعلي الميداني، بمعن

تنفيذ األنشطة اإلرشادية التي سبق تحديدها في المجتمع وبحقول وبيوت الزراع، وهذا يتطلب الدقة 
في إنجاز األعمال من جانب جميع المشاركين في تنفيذها، وكلما كان هناك دقة في والمهارة 

 .قناع الزراع بأهمية العمل اإلرشادي المقدم لهمإتنفيذها، ساعد ذلك علي 

 :وضع خطة العمل

 :تنفيذ خطة العمل
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ويتطلب التنفيذ الصحيح لخطة العمل التنسيق الكامل بين جهود األشخاص المكلفين بتنفيذ األنشطة 
 .رب بين المنظمات المشاركة في عملية التنفيذحتي ال يحدث تعارض أو تضا

نجازات وقياس ما وتهتم هذه الخطوة بالتعرف علي تقييم اإل 
يطرأ علي الموقف التنفيذي من تحسن، مقارنة بالموقف قبل 

، ويشمل ذلك قياس ما تحقق من األهداف، ويجب أن نحدد كيفية البدء في تنفيذ أنشطة البرنامج
من تقدم قبل وبعد تنفيذ البرنامج بشكل موضوعي، وتتطلب خطة العمل التعرف علي ما يحدث 

الفعلية اإلحتفاظ بسجالت تبين جميع أوجه النشاطاإلرشادي التي يتم تنفيذها بالبرنامج كأساس لعملية 
  .التقييم

 

 ا�)��?< ج�= -١

٢- ABت)"�( ا��� 

 ت)$ی$ ا��D�آ( -٣

 وض= خ�� ا�,�( -٥ ت��ی� اGه$اف -٤

 ت+K�L ا���� -٦

 ت)$ی$ ا���$م -٧

 ��اج,� ا�,�"�� -٨

8��� ا��

8��� ا��

 مراحل تخطيط البرنامج اإلرشادي  )١٥(شكل رقم  

 :بيان وتحديد التقدم الحادث
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وهي عملية تقييم كلية لتقدم مراحل البرنامج،  
اإلرشادية وتعتبر نتائج التقييم أساساً لبناء البرامج 

كما نحدد من خاللها نقاط  ،المستقبلية، كما تساعد علي الوصول إلي برامج إرشادية أكثر تطوراً
نها أضعف وقوة البرنامج، وعليه نتجنب نقاط الضعف وندعم نقاط القوة ونعمل علي تعزيزها، كما 

 .والمهاريتعمل علي التحقق من مدي قدرة البرنامج علي تغيير سلوك المسترشدين المعرفي 
أن عملية التقييم تعمل علي تدعيم خبرات المرشدين في التعامل مع الزراع ": ١٩٩٨سويلم "وذكر 

وفي تحديد أولويات العمل اإلرشادي لمواجهة المشكالت األكثر أهمية وتخطيط برامج ارشادية 
 .   للتغلب عليها، وتدفعهم إلي المزيد من الجهد والعمل في المستقبل

قييم عملية مستمرة، تبدأ مع بداية التفكير في البرنامج اإلرشادي، يعتبر الت
وتستمر حتي بعد نهاية البرنامج لإلستعداد لبناء برامج أخري جديدة في 
المستقبل، ويتم إجراء التقييم خالل جميع مراحل البرنامج اإلرشادي، حيث 

من ذلك يتضح تعدد مجاالت علي مدي تحقيق كل مرحلة ألهدافها، ونستطيع من خالله أن نتعرف 
قيم الخطط اإلرشادية وكيفية تنفيذها، قيم العاملين بالجهاز اإلرشادي، أو نُالتقييم اإلرشادي فقد نُ

والطرق والوسائل اإلرشادية التي تم استخدامها لنشر الرسائل اإلرشادية بين الزراع بمنطقة عمل 
ج النهائية للبرنامج متمثلة في التعرف علي اآلثار البرنامج، وكذلك يستخدم التقييم للوقوف علي النتائ

 .   التعليمية التي أحدثها البرنامج في سلوك الزراع المستهدفين من البرنامج
 

 

عملية تحديد قيمة الشئ أو صالحيته، كأن يكون " أن التقييم لغويا هو ":  ١٩٩٨سويلم "ذكر 
لدرجاته  ويتدرج المقياس وفقاً. الخ... ،ضعيفاً أو أو غير هام، قوياً ، هاماًأو رديئاً الشئ جيداً

 .المختلفة في هذه النواحي
أما في العمل اإلرشادي الزراعي، وخاصة في البرامج اإلرشادية فإن التقييم يعني ببساطة 

وهذه الفاعلية يندرج تحتها العديد من الجوانب التي " ية برامج اإلرشاد الزراعي اعلتقدير مدي ف"
كيفية القياس لهذه  ثم يحدد أيضاً هما يجب قياس ، ومن الضروري أن يحدد أوالًتخضع للتقييم

 .الجوانب
 :وبصفة عامة فإن هذا التقييم يجري ألسباب عديدة منها

 . يرات التي حدثت من وراء اتباع استراتيجيات معينةيتوفير المعلومات عن مدي التغ -١

 8���ا��
 ا�ر��دي

 :تعريف التقييم وأهميته

 :)تقييمال( إعادة النظر ومراجعة العملية
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 .الحصول علي معلومات عن مدي التغير الحادث -٢

 .عدة في عملية تقدير قيمة التغير الحادثالمسا -٣

   . المساعدة في تحديد قيمة التقدير الواجب إعطائه للتغيير المطلوب -٤
 

 

 :يمر التقييم بالعديد من المراحل يمكن استعراضها فيما يلي
رات المراد ي، وما هي التغيهوما هو المطلوب قياستحديد األهداف التي نرغب في تقييمها  -١

 .الوصول عليها
حيث يجب أن يحدد هل يجري التقييم من أجل نحدد ما هو الهدف الذي نرجوه من التقييم،  -٢

من نتائج، ومدي ما نجح في مقابلته من احتياجات الزراع، والتعرف  هتحديد مقدار ما تم تحقيق
 .علي كفاءة استغالل الموارد المتاحة مادية وبشرية

 .ة من خاللهاتحديد المعايير ومستواها التي يمكن المقارن -٣

 .تحديد المؤشرات التي تشير إلي حدوث تغيير في سلوك الزراع -٤

 .تحديد مصادر البيانات التي نحتاجها في التقييم -٥

 .تصميم وتحديد أدوات جمع البيانات فيما يتعلق بالتقييم -٦

تجميع البيانات وتفريغها وتحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة وتبويبها وعرضها بالشكل  -٧
 .والتعليق عليها وتفسيرها في ضوء الموقف اإلرشادي والمتغيرات المحيطة ناسبالم

مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل البيانات مع المؤشرات التي سبق تحديدها في  -٨
 .الخطوة الرابعة

 ياًحال هستفادة منيضمن اال تاحته للمهتمين بماإإعداد تقرير نهائي لتوثيق نتائج التقييم و -٩
  .ومستقبالً

 

 

للتقييم الناجح خصائص من المهم توفرها حتي نستطيع أن نحكم عليه بالنجاح وقد سبق عرض 
الواقعية، والتنسيق، : في التقييم ومنها أيضاً بعض منها في مبادئ التخطيط ويمكن األخذ بها جميعاً

 : نهاوالشمول، واإلستمرارية، والتعاون، إضافة إلي بعض الخصائص األخري م

 :مراحل التقييم

 :خصائص التقييم الناجح
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إن صدق التقييم في التأكد من تحقيق األهداف المحددة في البرنامج اإلرشادي 
 ومدي إلتزام العاملين بالجهاز اإلرشادي بتنفيذها، ومدي شمولها لجميع األهداف

 . ما تتدعي أنها تقيسة فعالً ن كانت تقيس فعالًإوالتأكد من 
البرنامج، وجميع ما اتخذ من  كافة أجزاء حيث من المهم أن يتم التقييم شامالً

إجراءات بشكل متوازن دون أن يركز علي بعض الجوانب علي حساب الجوانب 
، علي أن يساعد علي غير متوازن للعملية التعليمية وللبرنامج بشكل عام األخري، مما يعطي تقييماً

 .إلدارة بالبرنامجالتمييز بين المستويات المختلفة لألهداف، وكذلك إظهار الفروق بين مستويات ا
بمعني أن التقييم يجب أن يحدث بدرجة عالية من التدقيق في إختيار اإلختبارات 

ألدوات ا، إضافة إلي بعض والمقاييس اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات المتاحة
ة األخري للتقييم كمراجعة البيانات السجلية، وأسلوب المالحظة، ودراسة تقارير القائمين بالعملي

الحياد من المقييمين وعدم التحيز التعليمية، علي أن يتم التقييم بدرجة كبيرة من الموضوعية بمعني 
 .، علي أن يؤكد علي االقتصاد في نفقات تنفيذ البرنامجألي أسباب

جميع المهتمين بالعمل اإلرشادي ومن  هإن التقييم الناجح هو الذي يشارك في
ي، من المرشدين والزراع والقادة المحليين لهم عالقة بالبرنامج االإلرشاد

ي وجهة نظر أوالمتخصصين، علي أن تأخذ جميع وجهات النظر في اإلعتبار دون إغفال 
 .وجهات نظر المستفيدين من أنشطة البرنامج من ممثلي الزراع خصوصاً

 

 

برنامج اإلرشادي، كما سبق اإلشارة بأن التقييم يعتبر عملية مستمرة، تبدأ مع بداية التفكير في ال
وتستمر حتي بعد نهاية البرنامج لإلستعداد لبناء برامج أخري جديدة في المستقبل، ومن المهم أن يتم 

بحيث نستطيع أن  التقييم المرحليإجراء التقييم في جميع مراحل البرنامج اإلرشادي فيما يسمي 
النهائي لتقييم البرنامج ككل بعد  نحدد مدي نجاح كل مرحلة من مراحل البرنامج، وكذلك يتم التقييم

انتهاء مدته الزمنية، وال يمكن الحكم علي فائدة أو فاعلية البرامج اإلرشادية إال إذا أجري التقييم 
 .علي معايير وأسس دقيقة وموضوعية اعتماداً

ويجب أن يجيب علي العديد من األسئلة التي تتعلق بمدي مشاركة الزراع في تخطيط وتنفيذ أنشطة 
دراكهم ألهداف البرنامج، وهل غطي إالبرنامج، ومدي شعورهم بالمسئولية نحو البرنامج، ومدي 

نجز أو إلخ، وهل نجح البرنامج تنظيمياً.... البرنامج كافة احتياجاتهم فيما يتعلق بمجال البرنامج

 :تقييم البرامج اإلرشادية

 :الصدق

 :التوازن

 :الدقة

 :الديموقراطية
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أهم النتائج  ، والتعرف عليالخ..في مواعيدها المقررة وبالكفاءة المرجوةبالترتيب المقرر و هأهداف
وهل ، التي كان متوقع حدوثها وهل فاقت المتوقع أم كانت متواضعة ولم ترقي للمستوي المطلوب

 . توافرت كافة المستلزمات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ أنشطة البرنامج
   

 

الخ، ....إذا كانت البرامج اإلرشادية تنفذ في مناطق مختلفة ومع أفراد ذوي خصائص متفاوتة 
، متأثرة بالظروف اختالف البرامج وتنوعهاعلي قدر التالي فإن مشكالتها تتعدد وتتنوع وتختلف وب

كما ، ولكن يمكن أن نوجز أهم تلك المشكالت المحيطة بالبرنامج اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية
 :يما يليف" ١٩٩٨سويلم " حصرها 

والمشرفين والعاملين بالميدان لعملية التقييم  المقاومة الشعورية والالشعورية من جانب اإلداريين -١
أو يقلل من مجهوداتهم  منهم أن التقييم يكشف األخطاء ألنها قد تأتي في غير صالحهم، أو ظناً

 . ومكانتهم في العمل
عدم توفر البيانات وتعدد مصادر الحصول عليها ومقدار ما يحدث من تفاوت بين تلك المصادر  -٢

 .رب في المعلومات وفقادنها للمصداقيةمما يؤدي إلي حدوث تضا

عدم دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون بالميدان مما يسهم في وضع أهداف غير  -٣
 .حقيقية للبرامج اإلرشاية

كتفاء ببعض المؤشرات وليس بعرض حقائق دقيقة عن اتباع أساليب غير علمية في التقييم واال -٤
 .للتقييم هالموقفالذي نخضع

 .في التقييم أثناء التخطيط للبرنامجم تحديد طريقة التقييم التي يجب استخدامها عد -٥

عدم التأكد من دقة العالقات بين األسباب والنتائج، بمعني أن النتائج التي تم التوصل إليها ترجع  -٦
 .لتأثير أنشطة البرنامج وليس إلي عوامل أخري ليس للبرنامج عالقة بها أساساً

 :ت تقييم البرامج اإلرشاديةالمشك
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 تKآ� أن
 

جماعة من  هعملية تجميع للقوي وتنسيق للجهود وتنظيم للنشاط االجتماعي الذي تبذل"هو  :التخطيط* 
الجماعات في إطار واحد مع تكامل األهداف وتوحيد المواقف مستغلين في ذلك خبراتهم ومعلوماتهم 

يئة، وتجارب الماضي ووسائل الحاضر للوصول إلي أهداف تقابل مكانات البإومقدراتهم الذهنية والعملية و
 ." واقتصادياً حاجات المجتمع للنهوض به اجتماعياً

العملية المنظمة التي تهدف إلي استشراق معالم المستقبل بعد دراسة الوضع الراهن : " التخطيط اإلرشادي* 
شكالت المجتمعات المحلية، وذلك بعد دراسة تمهيداً القتراح تصور أو وضع جديد يتوافق مع احتياجات وم

الموارد واإلمكانيات المتاحة واستخدامها استخداماً يتماشي مع رغبات المجتمع في اطار زمني محدد الجوانب 
واألبعاد وتتم العملية بمشاركة مجموعة من المهنيين والقيادات المحلية اإلرشادية وبالتنسيق مع منظمات 

 ".التنمية بالمجتمع 
في كشف وتمهيد الطريق وإعداد األساس لبرامج وأنشطة سوف يتم  أهمية التخطيطتكمن : أهمية التخطيط* 

تنفيذها في المستقبل، فالتخطيط في جوهرة ما هو إال عملية اتخاذ القرارات التي سيتم تنفيذها في 
البرامج التي تقوم علي تلك المستقبل، فإذا لم يتم اتخاذ تلك القرارات بعناية ودقة وعلي أساس علمي فإن 

 .القرارات لن يكتب لها النجاح في تحقيق أهدافها المرجوة
 ).قصير المدي، متوسط المدي، طويل المدي( للبعد الزمني التخطيط وفقاً: أنواع التخطيط* 

 ).اقتصادي، اجتماعي، ثقافي( لطبيعة األهداف التخطيط وفقاً
 ).قليمي، محليقومي، إ(لمستوي التخطيط  التخطيط وفقاً
 ).جزئي، وشامل(لمجال التخطيط  التخطيط وفقاً

 .الواقعية، الشمول، المرونة، االستمرارية، التنسيق، التعاون، المشاركة: مبادئ التخطيط* 
 :مراحل بناء البرنامج اإلرشادي* 
، د المشكالتتحدي، وتحليل الموقف، وتجميع حقائق وبيانات عن الوضع الراهن: مرحلة تخطيط البرنامج -١

 . تقرير األهدافو
 .بيان وتحديد التقدم الحادث، وتنفيذ خطة العمل، ووضع خطة العمل: مرحلة تنفيذ البرنامج -٢
 ).التقييم( إعادة النظر ومراجعة العملية  -:مرحلة مشتركة    
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 .لمعرفة أو الخبرةهرم ا -

 تKآ� أن
 

أو غير  ، هاماًأو رديئاً عملية تحديد قيمة الشئ أو صالحيته، كأن يكون الشئ جيداً"هو  لغوياً: التقييم أن *
 .لدرجاته المختلفة في هذه النواحي ويتدرج المقياس وفقاً. الخ... ،أو ضعيفاً هام، قوياً

 ". تقدير مدي فعالية برامج اإلرشاد الزراعي "أما في البرامج اإلرشادية فإن التقييم يعني ببساطة 
يمر التقييم بالعديد من المراحل بداية من تحديد األهداف مروراً بالتعرف علي كفاءة استغالل  :مراحل التقييم *

رية، وتحديد معايير المقارنة ومستواها، وتحديد مؤشرات حدوث تغيير سلوك الموارد المتاحة مادية وبش
الزراع، وتحديد مصادر البيانات، وتصميم وتحديد أدوات جمع البيانات فيما يتعلق بالتقييم، وتجميع 
 البيانات وتفريغها وتحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة وتبويبها وعرضها والتعليق عليها وتفسيرها،

 .بإعداد تقرير نهائي لتوثيق نتائج التقييم ومقارنتها مع المؤشرات التي سبق تحديدها، انتهاءاً
الواقعية، الشمول، : الصدق، التوازن، الدقة، الديموقراطية، إضافة إلي: تتمثل في :خصائص التقييم الناجح* 

 .في مبادئ التخطيط المرونة، االستمرارية، التنسيق، التعاون، المشاركة، كما سبق تناولها
عملية مستمرة، تبدأ مع بداية التفكير في البرنامج اإلرشادي، وتستمر حتي بعد  :تقييم البرامج اإلرشادية* 

نهاية البرنامج، ومن المهم أن يتم إجراء التقييم في جميع مراحل البرنامج اإلرشادي مرحلياً، لقياس مدي 
 .ي لتقييم البرنامج ككل بعد انتهائهنجاح كل مرحلة، وكذلك يتم التقييم النهائ

تتعدد وتتنوع وتختلف علي قدر اختالف البرامج وتنوعها، متأثرة  :تقييم البرامج اإلرشادية�PD.ت * 
 .بالظروف المحيطة بالبرنامج االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية
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 .راسة الماضي والحاضر للتنبؤ بالمستقبلالتخطيط هو د(   ) 
 .التخطيط الجيد يعتبر ضرورة لمواجهة التطور(   ) 
 .من مبادئ التخطيط الشمول ويعني قيام الخطة علي أساس االحتياجات والموارد المتاحة(   ) 
 .يقسم التخطيط وفقا للنشاط إلي تخطيط قومي وإقليمي ومحلي (   ) 
 .هو العملية التي يقوم فيها الزراع بدراسة الحقائق وتحديد المشكالت والموارد المتاحةالتخطيط اإلرشادي (   ) 
 .البرنامج اإلرشادي عبارة عن بيان باألهداف التي تسعي إلي تحقيقها منظمة ما، يشمل المشاكل واألهداف(   ) 
 .اد المنزلي، الصحياإلنتاج الزراعي، الحيواني، االقتص: للبرنامج اإلرشادي مجاالت متنوعة(   ) 
 .تقييم البرامج اإلرشادية من الخطوات الهامة التي تجري بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج(   ) 
 .مشكالت التقييم عبارة عن مشكالت روتينية متعارف عليها في كل المجتمعات المحلية(   ) 
 .ه بشكل دوريائمن خصائص التقييم الناجح أن يتم إجر(   ) 
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من جانب الحكومات في جميع ترتيبات متنوعة  قد اتخذتل
اإلرشاد  أنشطة لتمويلتوفير مصادر متنوعة  بهدف أنحاء العالم
وعرفت تلك الترتيبات  خدمة إرشادية جيدة تقديمسعيا لالزراعي 

 ١٩٨٠عام  منتصفولقد بدأت تلك األفكار في االنتشار والتبلور بداية  "الخصخصة"باسم 
 .عملية الخصخصة للخدمة اإلرشادية عرض هذا الفصل اآلثار المترتبة علييستو

سنستخدم مفهوم  اإلرشاد الزراعيولمناقشة تلك اآلثار علي 
إدخال أو زيادة بمعني يستخدم الخصخصة بمفهومة الواسع حيث 

ذلك  ال يعنيو، في العمل اإلرشادي مشاركة القطاع الخاص
. لى القطاع الخاصإملوكة للدولة الم األصولملكية نقل  بالضرورة

استرداد من وجهة نظر تعتمد علي  في الواقعولكن نركز عليها 
أو تسويقها بما يضمن توفر تمويل ذاتي لألجهزة ، الخدمةتكاليف 

اإلرشادية بما يضمن لها االستمرار في أداء مهامها، بل يتخطي ذلك لمفهوم جودة الخدمة اإلرشادية 
لتحسين اإلرشاد  عتمادهاوالتي يمكن االخصخصة بدائل ر ذلك مما يسمى ، وغيالمقدمة للزراع

 .الزراعي
اد الزراعي فـي  العامة لإلرشالنظرة تطور بداية  ١٩٨٠كان عام  

نهاية مرحلة هامة في مثلت تحول نقطة  باعتباره، جميع أنحاء العالم
الممولة من الخدمات اإلرشادية نمو 

لـيس   )القطاع العام(قبل الحكومات 
. لعالم المتقدم والعـالم النـامي  كل بالد افي في الدول الفقيرة بل 

آلية لنقـل  أنه علي رشاد الزراعي بشكل متزايد وأصبح ينظر لإل
وتشير هـذه  . ،في كثير من الحاالت تنمية الريفيةللالتكنولوجيا أو 

غير تقليدية لتقديم الخـدمات   نماذج اكتشاف إعادة إلي التغييرات 
مـا  سـرعان  البلدان الصناعية المتقدمة، والتـي  في  اإلرشادية

  التاسعةالوحدة 

 الزراعي اإلرشادخصخصة 

 :الخصخصةتعريف 

 

القوي الدافعة 

 :للتغيير

 

ــة   ــي الخصخص ال تعن

بالضرورة نقـل ملكيـة   

األصول المملوكة للدولـة  

 . للقطاع الخاص

ــد  ــافيع ــات  اكتش آلي

ونمــاذج غيــر تقليديــة 

لتقديم الخدمات اإلرشادية 

أمر ال مفر منه في الدول 

النامية لتحقيق األهـداف  

 . اإلرشادية   
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نعكس امما ، ى األقل تقدماخردول العالم األفي اإلرشادية  الخدماتيحتذي بها لتقديم نماذج أصبحت 
التعليم والرفاهيـة للسـكان   فرص تحقيق النمو االقتصادي، وزيادة علي قطاع الزراعة علي قدرة 
 .ةالريفي الزراعيين بالمناطقالمنتجين ولصغار 

للتصديق على االتفاق العام للتعريفات الجمركيـة  مباشرة تيجة نك 
 تعين على البلـدان  )GATT( اتجالأو ما يعرف باتفاقية والتجارة 

الميـزات النسـبية   لزيـادة  أكبـر  جهد بالنامية بشكل خاص القيام 
وبنظـرة   ،الـخ ... ليافاألغذية واألتلك المنتجات كإنتاج وتسويق فيما يتعلق بالزراعية للمنتجات 

أن غالبية تلك الدول النامية الزالت لديها فرصة  متعمقة للتجارة العالمية للمحاصيل الزراعية يتبين
حيـث أن معـدالت    ،كبيرة لزيادة معدالت إنتاجية الحاصالت الزراعية بشقيها النباتي والحيواني

فنجد مثال إنتاجية اللبن  ،الدول المتقدمةاإلنتاجية بتلك الدول ال زالت منخفضة مقارنه بنظيرتها في 
لتر لبن من الحيوان  ٣٠إلي  ١٠من سالالت األبقار البلدية أو الجاموس في مصر تتراوح ما بين 

في حين أن إنتاج اللبن من بعض سـالالت   ،الواحد في اليوم الواحد حسب موسم الحليب للحيوان
يوميـا   التر ٨٠يمكن أن تصل إلي ما يقرب من  بناألجنبية النقية المتخصصة في إنتاج اللاألبقار 

 األخـرى  نحصل عليها من حيوان واحد، وهكذا في غالبية المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية
يمكن زيادة إنتاجيتها مما يبين أهمية دور اإلرشاد الزراعي في الفترة الراهنة بالدول النامية حيث 

 تطوير القطاع الزراعي في ظل انتشار أنماط إنتـاج تقليديـة،   فيتسهم بمهام متنوعة القيام  هعلي
من الجهد لنشر المستحدثات الزراعية  اوارتفاع نسبة األمية الهجائية بين الزراع والتي تتطلب مزيد

في المناطق الريفية المستهدفة، ولن يتسني لنا تحقيق التطور المطلوب دون اللجوء إلي حلول غير 
    . ط اإلنتاجي الزراعيتقليدية لتطوير النم

ات مشجعة علي مزيد من سياسالتحول نحو وفي ظل 
المنافسة فـي  يتبين لنا مقدار ، السوقاقتصاد حرية 

بين الدول الفقيرة والدول المتقدمة في  قطاع الزراعة
وشروط تفضـيلية للـدول    ،ظل فجوة علمية كبيرة

المتقدمة علي حساب الدول الفقيرة التي الزالت فـي  
ل مختلفة للنمو، فلنا أن نتخيل أنه فـي خـالل   مراح

فترة زمنية ليست بالبعيدة يمكن أن يفـرض علـي   
بعض الدول النامية غرامات وعقوبات تصل لحد منع 

 : التنافس العالمي

زيارة قصيرة ألحدي قري مصر في 

موسم إنتاج القطن يمكن أن نتبين 

منها خطورة الموقف علي صادرات 

القطن المصري ألن نمط العمالة 

األسرية بأطفالها يشاركون في مراحل 

إنتاج القطن من وضع البذرة حتي 

 .جمع القطن
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عمالة  تصدير منتجاتها للدول المتقدمة ألنه قد تم استخدام نوعيات معينة من المبيدات أو األسمدة أو
النامية  البلدانكثير من  وعليه يجب علي ،لفة لمحصول معينمن األطفال في مراحل اإلنتاج المخت

 المنتجاتفي إنتاج بعض المحاصيل و أكبر على مزاياها النسبيةلتركيز بصورة ا ومن بينها مصر
زيـادة  قـدرتها التنافسـية و  دعم ، بهدف متبعة في ذلك الشروط اإلنتاجية الموصي بها الزراعية

تخفيض معـدالت  األمن الغذائي الوطني، وي مواجهة متطلبات صادراتها للسوق العالمي، إضافة إل
 .الفقر المدقع في المناطق الريفية

 
قائم منذ اإلرشاد الزراعي بمفهومة الحالي أن علي الرغم من 

إال أنه قد انتشر في عدد كبير من دول  القرن التاسع عشر،
منذ الخمسينيات والستينيات من  باعتباره مؤسسة رسميةالعالم 

ولقد نشأ اإلرشاد في الدول الرأسمالية قبل ، القرن العشرين
في إعادة بناء  البلدانهذه مع شروع معظم نشأته بالدول النامية، وزاد اهتمام الدول باإلرشاد 

ونسبة ليست  ،تتراكم العلوم والتكنولوجيافي ظل  مجتمعاتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
 .في العقدين الماضيين هاقد أنشئت أو أعيد تنظيمد بالعالم بالقليلة من أجهزة اإلرشا

تها قـدر من مشكالت اقتصادية مما انعكس علي ضعف  األخيرة اآلونةولقد عانت الحكومات في  
ارتفـاع  بالمجان، خصوصا في ظل  المقدمة من قبلاإلرشادية على مواصلة تقديم جميع الخدمات 

تقييم إرشاد  إعادة

 : القطاع العام
 

لعديد من الشركات التي تلعب دورا واضحا في مجال اإلنتاج ظهرت في مصر باآلونة األخيرة ا
الزراعي، تقوم بعمل دراسات للطلب علي المنتجات الزراعية المختلفة والفترات الزمنية التي 
تعطيها ميزة تصديرية للدول األخرى، وبالتعاون مع بعض الزراع تقوم بإنتاج المحاصيل 

قوم الشركة بتوفر مستلزمات اإلنتاج بالمواصفات الفنية المطلوبة للتصدير الدول المتقدمة، حيث ت
المطلوبة وكذلك تقدم الخدمة اإلرشادية للزراع خالل موسم اإلنتاج، وعند حصاد المحصول تقوم 
بتوفير العبوات الالزمة لتعبئة المنتج بالطريقة المطلوبة للمستهلك النهائي والسيارات المجهزة 

للخارج وفقا للمواصفات المقبولة بتلك الدول، وينعكس ذلك علي  يرهلنقل المنتج وتصد) ثالجات(
كما أنها تنعكس إيجابيا علي  ،دخل المزارع حيث تشتري إنتاجه بأسعار أفضل من السوق المحلي

الميزان التجاري الزراعي المصري، ومن النتائج غير المباشرة لهذا النشاط تنتقل خبرات الزراع 
 .ت إلي جيرانهم من الزراع غير المتعاقدينالمتعاقدين مع تلك الشركا
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والتـي تسـعي   السائدة السياسات االقتصادية والتغيرات في  التكاليف، ومحدودية الموارد المتاحة،
ات في إدارة الشئون االقتصادية بشكل عام واإلرشاد الزراعـي  تدخل الحكومبشكل جدي للحد من 

، القطاع العامبالمخصصة لكثير من األنشطة الممولة الحكومية  عتماداتإلوتراجعت ا، بشكل خاص
تمـت  شاد، فلقد تقلصت ميزانيات بعض األنشطة فـي حـين   ومن بينها اإلعتمادات الموجهة لإلر

التـي تـدار    تاالقتصادياهذه التغييرات ذات أهمية خاصة في وكانت . ة البعض اآلخرخصخص
مما دفـع الحكومـة    ،كما هو الحال في اقتصاد المصري قبل توجه الدولة لالقتصاد الحر مركزيا

الموجهة إليها، وكذلك خفض عدد العاملين في كثير إلعادة هيكلة كثير من األجهزة للحد من النفقات 
من تلك األجهزة، سعيا لنقل عبء تمويل اإلرشاد علي كاهل الزراع، اعتمادا علي القطاع الخاص 

 .في تقديم الخدمة اإلرشادية
وعلي الرغم من قلق الحكومات من تكاليف تمويل اإلرشاد الزراعي إال أن العوائـد االقتصـادية   

لإلرشاد الزراعي علي المجتمع بشكل عام يمكن أن تكون مرتفعة إذا ما أحسن إدارة واالجتماعية 
أجهزة اإلرشاد وتفعيل دورها في االرتقاء بمستوي معارف ومهارات واتجاهات الزراع وما ينعكس 
عليهم وعلي أسرهم من تحسن في مستوي معيشتهم والتي تنعكس بشكل غير مباشر علي المجتمع 

تزال هناك حاجة إلجراء المزيد من البحـوث لقيـاس المـردودات االقتصـادية     وما ، بشكل عام
في مواجهة بعض االنتقـادات   –لالستثمار في خدمات إرشاد القطاع العام، تشير البحوث المتوفرة 

 افةإضعوائد عالية، وأنه استثمار عام مربح  إلى أن اإلرشاد في كثير من الحاالت يوفر –الحالية 
: متعذر قياس كافة نفقات اإلرشاد على أساس الفوائد التي تتحقق من نقل التكنولوجيـا إنه من الإلي 

 .كميا على المدى القصير هاحيث أن فوائد اإلرشاد المتعلقة بالتنمية البشرية يصعب تقييم
فقياس العوائد التي يمكن أن تترتب علي نشر  ،فليس كل ترشيد للنفقات يكون ايجابيا علي المجتمع

جيات حديثة في القطاع الزراعي الزال صعبا حيث أن مردودها ال يظهر في المدي الزمني تكنولو
القصير، عالوة علي أنها تنعكس إيجابيا علي مؤشرات التنمية البشرية بالمنـاطق الريفيـة التـي    

، وفي دراسة ميدانية بمنطقة النوبارية شارك حرمت كثيرا من الخدمات في الفترات الزمنية السابقة
يها المؤلف تبين أن غالبية الزراع لديهم استعداد للمشاركة في تكاليف تقديم الخدمـة اإلرشـادية   ف

المقدمة لهم من قبل الجهاز اإلرشادي إذا كانت هذه الخدمة علي المستوي الجيد الذي يسهم إسهاما 
لسماسـرة  حقيقيا في تحسين إنتاجيتهم ومساعدتهم علي إيجاد آلية لتسويق منتجاتهم بعيـدا عـن ا  

 .والتجار الذين يستغلون حاجة هؤالء الزراع ويشترون منتجاتهم بأرخص األسعار

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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كبيـرة لحجـم   انتقادات يواجه قطاع اإلرشاد الحكومي العام 
البـرامج  تقديمه  وعدم في أداء مهامة، وعدم الكفاءة ،تكاليفه

، اإلرشادية التي تحقق أهداف المجتمع بالمستوي المرضـي 
العديد من األصوات المؤيدة إلحداث تغيرات هيكلية تتعلق بزيادة قدرته علي أداء  وهو بذلك يواجه

 .لخدمات االستشاريةمهامة من خالل إيجاد بدائل للتمويل اعتمادا علي المزيد من المرونة في تقديم ا
والمنظمات الزراعية بشأن خصخصـة  ات عتمدتها الحكوماثالثة سياسات ويمكن القول بأن هناك 

 :اد الزراعي وهياإلرش
مباشـر  الهتمام االالخدمات موضع لتمويل فقط الحكومي من خالل ميزانية الدولة التمويل  .١

 .لجمهور الزراع
  .)األفراد تحسن في دخل( ذات العوائد المباشرة فرض رسوم مباشرة علي بعض الخدمات .٢
ة ذات العوائد فيما يتعلق باألنشط القطاعين العام والخاصمشترك يسهم فيه كل من تمويل   .٣

عكـس  لإلرشاد بما يجديدة من الدعم المالي اعتمادا علي أشكال . المشتركة لكال القطاعين
تشجيع المشاريع ، كللحصول على مصادر تمويل إضافيةالتي سيتم إتباعها االستراتيجيات 

 .التعاونية من جانب المزارعين، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وخدمات اإلرشاد
النظـرة   ، إلـى جانـب تعزيـز   الزراعي تحسين وتوسيع نطاق أنشطة اإلرشاد يضرورومن ال 

تمويل اإلرشاد حيث أن الحكومات لم تعد قـادرة علـي تقـديم    لمشاركة الحكومة في الموضوعية 
لتغييـر  مختلفة تناسب ظروف كل مجتمع استراتيجيات مما يستدعي البحث عن ، التمويل المطلوب
 :مات اإلرشاديةطريقة تقديم الخد

حيث يستلزم األمر مراجعة االنتقادات الموجهة إلى النظم اإلرشادية ومراجعة قضـاياها ووضـع   
 المؤسسية، وإجراء تعديالت من حيث البنيةاإلرشادية، توصيات تهدف إلى إعادة تنشيط المنظومة 

كما يمكن النظر إلى  مية،العال المعلومات اإللكترونيةومواكبة ثورة االتصاالت ل اإلرشادية والبرامج
، ما يسمى باإلرشاد التعاوني كآلية تنشيط العمل اإلرشادي فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

متمثلة حيث تتعاون كل من الجامعات متمثلة في كليات الزراعة، والمحافظات، والحكومة المركزية 
  .تمويل الخدمات اإلرشاديةتنفيذ وفي في وزارة الزراعة 

 :استراتيجيات التغيير
 

 :  التنشيطإعادة 
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حيث يقوم المستخدمون بـدفع   ،بموجب معايير تجارية ويعنى ذلك العمل أو تقديم الخدمة اإلرشادية
ومن ثم تعتمد دائرة الخدمة اإلرشادية فى موازنتها السنوية على رسـوم   ،بدل الخدمة التي يتلقونها

مقابـل تزويـد    االستشارات التي تتلقاها من المزارعين ومن التعاقدات التي تبرمها مع الحكومـة 
ويعـد النمـوذج    الريف لها، صورة واضحة عن مشكالتن السياسات ونقل األخيرة بمعلومات ع

ويمكن أن يقـوم الجهـاز    خير مثال علي ذلك، االستشارية الزراعيةللخدمات ) ماف(النيوزلندي 
اعية التي اإلرشادي بتقسيم الزراع إلي فئات مختلفة وفقا لمعايير محددة وليكن مساحة األرض الزر

يمتلكها الزراع، بحيث يمكن أن تتبني الدولة سياسات تمويل لإلرشاد الزراعي مختلفة وفقا لهـذه  
بالمجان، ثم ) أصحاب المساحات الزراعية الصغيرة(الفئات، فتقدم الخدمة اإلرشادية لصغار الزراع 

ة األرض الزراعية تفرض رسوم مقابل تقديم الخدمة اإلرشادية متدرجة تصاعديا كلما زادت مساح
التي يملكها المزراع وصوال إلي تحقيق أرباح من أصحاب المزارع األكبر مسـاحة بمـا يسـمح    
بتمويل الجهاز اإلرشادي وتمكينه من تقديم الخدمة اإلرشادية بمستوي راقي للزراع إسـهاما فـي   

مجتمع في ظل ظروف زيادة الدخل القومي وتوفير األمن الغذائي للن ثم زيادة اإلنتاج الزراعي، وم
 . عالمية غير مستقرة، وتذبذب أسعار القمح العالمية في الفترة األخيرة خير مثال علي ذلك

 

ة تقـوم علـى   يويعني ذلك تحرك المنظمات اإلرشادية فى بعض دول العالم بإتجاه مناهج إرشـاد  
واسع في أوسـاط  على نطاق فقد طورت المكسيك نظاماً يقوم على دفع الرسوم . استرداد التكاليف

الكبار في اإلقليم الشمالي الغربي، كما خططت لتطوير ترتيبات مشابهة بـين صـغار    المزارعين
تعمـل دائـرة التنميـة    فـي حـين   . والمنطقة الوسطي بالمكسيكالمزارعين في اإلقليم الجنوبي 

، ١٩٨٧عام منذ  واالستشارات الزراعية في إنجلترا وويلز على أساس االسترداد الجزئي للتكاليف
وقد . حيث يدفع مزارعو الدائرة رسوماً مقابل االستشارة الزراعية التي كانت في السابق تقدم مجاناً

تهدف الى تلقي الوكالة لخمسين بالمئة من دخلها مـن الرسـوم   لتكاليف هذه كانت عملية استرداد ا
 .١٩٩٤ – ٩٣التجارية بحلول 

 

 :التجاريالتوجه 
 

 :استرداد التكاليف
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توزعهـا  ) كوبونات(أو قسائم ات اإلرشاد العام بإيصاالت لقد استبدلت بعض البلدان نظم تقديم خدم
مستشـارين   دفع مقابل خدمات يقدمهااألجهزة اإلرشادية الحكومية على المزارعين الستعمالها في 

مرفقة بقروض  )كوبونات( إيصاالتكما تم استخدام ). كما في تشيلي(إرشاديين من القطاع الخاص 
كما هو معمول ة مئوية معينة من القرض للخدمات اإلرشادية البنوك الزراعية، تمثل تخصيص نسب

 .في كولومبيابه 

ونعنى بها التحول التدريجى من اإلرشاد الحكومى إلى اإلرشاد الخاص، فعلى سبيل المثال قامـت  
نصف خدماتها اإلرشادية العامة من خالل نقل أفـراد اإلرشـاد   " بخصخصة "  ١٩٩٠هولندا عام 
في حين تم إبقاء العنصر . إلى اتحادات المزارعين –م مالي أولي من الحكومة مع دع –الميدانيين 

المسؤول عن الربط بين البحوث والخدمات اإلرشادية المخصخصة من نظام اإلرشـاد ، وإعـداد   
فى هذا التحـول يقـوم   ، ووتنفيذ وترويج السياسات، والمهام التنظيمية، تحت مظلة وزارة الزراعة

يون بتقديم مساهمة جزئية في تكاليف المنظمة الجديدة من خالل دفع اشـتراكات  المزارعون الهولند
عضوية في اتحادات المزارعين، باإلضافة إلى الدفع المباشر مقابل الفحوصـات التـي تجريهـا    

وسيساهم المزارعون في النهاية بخمسين بالمئة من تكاليف المنظمة، كما . المنظمة لمصلحة األفراد
وقد قامت الحكومة . يف الخدمات الخاصة كالتحاليل الفردية بكاملها من قبل المزارعينسيتم دفع تكال

، المواد فى الفرق اإلرشادية الهولندية بإنشاء مؤسسات ممولة من قبل الحكومة نفسها لدمج أخصائي
 .من أجل تسهيل نقل المعلومات والمعرفة وتقديم المعلومات المتعلقة بسياسات الحكومة

ية فكتوريا األسترالية توصلت مراجعة للخدمات اإلرشادية هناك الـى أنـه لكـي تـنجح     وفى وال 
فـإن قيـام   . الخدمات المقدمة من قبل الحكومة في منح منافع هي في األساس منافع خاصة لألفراد

مستشارين خاصين بتقديم هذه الخدمات أفضل وأكثر كفاءة من استرداد تكاليفها من خالل فـرض  
إال أنه وبسبب تعقيدات تقديم الخدمة اإلرشادية وتفـاوت مسـتويات التنميـة فـي      .رسوم حكومية

فقد تم التعرف على عدد من المعوقات التـي حالـت دون التطبيـق    . القطاعات الزراعية المختلفة
 .العالمي لمثل هذا المبدأ

 :نظم اإليصاالت أو القسائم اإلرشادية

 :الخصخصة التدريجية
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يين لتقـديم  التعاقد المؤقت مع خبـراء خـارج  " وفى بديل آخر فقد اقترحت حكومة والية فكتوريا  
ومعنى ذلك أن تقوم منظمة اإلرشاد الحكومية باالحتفاظ بمجموعـة  . البرامج اإلرشادية المستقبلية

خدمات مهنية من القطاع الخاص بمهارات ترى " شراء " أساسية من موظفي المشاريع اإلرشادية و 
مستشـارين   تخدامالمنظمة أن من غير الضروري أن تحتفظ بها هي بشكل دائم، وهكذا فإنه يتم اس

للمساعدة في تقديم الخدمات في مشاريع محددة ممولة من القطاع الخاص  زراعيين وموظفين بعقود
وتغطـي  كبيرة  في أغلب األحوال تعتبر مشاريعا مثل هذه المشاريعو ،الريفي والحكومة االتحادية

مقـاس ظـروف   مفصلة علـى   ويعني ذلك أن الخدمات االرشادية المقدمة ليست، مساحات واسعة
 .المزارع الفردية

إذ . خدماتها اإلرشادية فعليـاً " بخصخصة " وهكذا يتبين أن الحكومات لم تقم في كثير من الحاالت  
من الحكومة إلـى  ) من خالل البيع عادة(أن الخصخصة بمعناها الدقيق تعنى النقل الكامل للملكية 

فيمـا   –وما قامت به الحكومـات  . العوائد يهاهيئة خاصة، مع تحمل تلك الهيئة لكافة التكاليف وتلق
هو إتباع عدد من المسارات المحددة مثل بيع خدمات المنظمة مع االحتفاظ بهـا   –يتعلق باإلرشاد 
قديم الخدمة من قبل القطاع من قبل القطاع العام إلى تة خدمال تقديم أو التحول عن ،كمؤسسة عامة

أو إتباع تدابير استرداد التكاليف لدفع مقابـل   ،م وتمويلهمع االحتفاظ باإلشراف على التقدي الخاص
 .عبارة مضللة بشكل عام" خصخصة اإلرشاد الزراعي"وبناء عليه، فإن عبارة . الخدمة

هناك العديد من البلدان لم تقم أصال بإنشاء خدمات إرشاد زراعي عامة، بل تركت وظيفة اإلرشاد 
العاملة في مجال (القطاع الخاص أو المؤسسات الخاصة الزراعي للمؤسسات التجارية السلعية في 

علـى   ففي فرنسـا . الي حكومي في الغالب أو وكاالت الصناعة ، وأن كان ذلك مع دعم م) معين
الرغم من قيام غرفة الزراعة وشركات القطاع الخاص بتقديم الخدمات اإلرشادية، إال أن غـرف  

أما في نيوزلندة ، فقد كانت الخدمات اإلرشادية . ينة العامةالزراعة تتلقى دعماً مالياً كبيراً من الخز
لصناعة األلبان تقدم لسنوات طويلة من قبل الدائرة االستشارية لمجلس األلبان التي تمولها صناعة 

 .بان نفسهاأللا
وفى حاالت أخرى جرى استخدام منظمات غير حكومية لتكميل خـدمات إرشـاد القطـاع العـام      
)Amanor & Farrington,وهذا ترتيب يتمتع بميزات معينة من حيث زيـادة  ). ١٩٩١

 :ترتيبات أخرى
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تغطية اإلرشاد وتشجيع مشاركة المزارعين في نظم التكنولوجيا، إال أن له أيضاً محـددات معينـة   
 .متأصلة فيه

لقد أصبحت شركات القطاع الخاص في كثير من البلدان مساهماً هاماً في نقل التكنولوجيا وتقـدم   
كما وصـل القطـاع   . عية من خالل الترتيبات التعاقدية مع المزارعين بشكل رئيسىالتنمية الزرا

الخاص إلى حد االعتراف به بحق كمقدم رئيسي للمعلومات لكبار وكذلك صغار المزارعين الـذين  
هـي  " خصخصـة مال" إن الخاصية المميزة لنظم اإلرشـاد  . يقومون بزراعة محصول واحد محدد

ومن المفيد هنا وضع النقاط على الحروف فيمـا يتعلـق بتقـديم    . تجاريةتركيزها علي المزارع ال
اإلرشاد من قبل القطاع الخاص والقطاع العام، إذ أنه عندما يقدم اإلرشاد من قبل القطاع الخاص، 

فإنه يقدم بناء علـى قـرار    أما عند تقديمه من قبل القطاع العام ،فإنه يقدم بناء على قرار تجاري
وعند تقرير ما إذا كنا سنخصخص أم ال، من المهم فـي المقـام األول أن   . وقراطيسياسي أو بير

نصل إلى قرار حول ما إذا كان برنامج اإلرشاد مصمماً لمساعدة المؤسسات التجارية، أم لمساعدة 
 .المزارع الصغيرة والتنمية الريفية

قد اتبعـت  ف تم استخدام بدائل عديدة لتمويل الخدمة اإلرشادية
) عامة وخاصة(اهات مختلفة وبرزت وسائل متعددة للدفع اتج

عندما حاولت الحكومات اختيار ترتيبات بديلة لتمويل وتقديم 
غالبا تقديم اإلرشاد  وإن كانخدمات اإلرشاد الزراعي العام، 

ا تم على مستوى القطـاع  ، منها مبعدة مؤسسات، وينظم بطرق ال تكون بالضرورة مستقلةيرتبط 
 .ها ما تم على مستوى القطاع الخاصالعام، ومن

  :ما يلىهذه البدائل شملت 
أي . التمويل العام للزراعة من الضرائب العامة بما في ذلك تمويل خدمات اإلرشاد الزراعي -١

 .الطريقة التقليدية لتمويل اإلرشاد من قبل القطاع العام 
تفرض على ) شبه ماليةمن خالل ضريبة (التمويل العام من الضرائب المفروضة على السلع  -٢

 .سلعة زراعية كالبن مثال، كما هو الحال في السلفادور

على المزارعين الكبار مقابـل   –في العادة  –التمويل العام من الرسوم، حيث تفرض رسوم  -٣
 .الخدمات اإلرشادية، كما في المنطقة الشمالية الغنية بالحبوب في المكسيك

بدائل التمويل وتقديم 

 :الخدمات اإلرشادية

 :على مستوى القطاع العام) أ(
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ل عقود، حيث يتم بموجبه إجراء ترتيبات تعاقدية بين بيع الخدمات اإلرشادية العامة على شك -٤

 .المزارع وخدمات اإلرشاد العامة، كما في نيوزيلندة

 :يليتشمل ما في القطاع الخاص  إن ترتيبات التمويل البديلة
إيصاالت حكومية تقوم على اإليرادات، حيث يتم تزويد المزارعين بهذه اإليصاالت ليتعاقدوا  -١

 .لخاص لتقديم المعلومات اإلرشادية لهم، كما هو الحال في تشيليمع مرشدي القطاع ا

بونات من إيرادات اإلقراض العام التي ترفق بالقروض الزراعية وتلزم المـزارع  وخطط الك -٢
 .المقترض باستعمال نسبة مئوية من القرض ألغراض االستشارة اإلرشادية

ي ذلك التمويـل مـن الضـرائب    التمويل القائم على رسوم العضوية ورسوم الخدمات بما ف -٣
خـدمات، وتتلقـى   لل اعضوية ورسوملل االمفروضة على السلع حيث يدفع المزارعون رسوم

لية أو شبه ماليـة عامـة   تمويالً من ضريبة ما) كغرفة الزراعة مثال(منظمة القطاع الخاص 
ثم يقوم القطاع . تفرض على سلع زراعية، ثم تحول هذه األموال إلى منظمة القطاع الخاص

على الرغم من وجود مسؤولي القطاع العام في مجلـس   –الخاص بتقديم الخدمات اإلرشادية 
 .إدارة الغرفة في العادة

المدخالت، حيث تقدم لجماعات تجارية من قبل مجموعات موردي الرعاية الرسم العضوية و -٤
المزارعين خدمات إرشادية تعليمية غير استشارية من قبل تجمع من المستشارين الزراعيين 
المستخدمين من قبل القطاع الخاص بدعم مالي جزئي من راعين تجاريين من القطاع الريفي  

 .بأهداف إرشادية منسقة مثل هذه المجموعات على نطاق واسعوتعمل 

 –وفي النهاية مرتبات المرشدين  –عات المتعلقة بتقديم الخدمات ، حيث تحول الدفالخصخصة -٥
 .على اتحاد مزارعين أو هيئة خاصة أخرى

لـذلك يوجـد   . يشتمل اإلرشاد في معظم البلدان على مجموعة معقدة من األنشطة العامة والخاصة
أشـكاالً  ) ١٦(ين الشكل رقـم  ويب. هناك ترتيبات متعددة لتمويل وتقديم خدمات اإلرشاد الزراعي

مختلفة من المزاوجة بين ما هو عام وما هو خاص في تقديم خدمات اإلرشـاد الزراعـي ودفـع    
ففي فرنسا مثال . تكون أكثر تعقيدًأ مما يوحي به هذا اإلطار ولكن الترتيبات الفعلية غالباً ما. تكاليفة

عها المزارعـون مقابـل العضـوية    تعتبر غرف الزراعة مؤسسات خاصة تعمل بالرسوم التي يدف
مـن تمويـل   ) فصـاعداً %  ٤٩(ومقابل الخدمات، ولكن الحكومة الفرنسية تساهم بقدر ال بأس به 

 .تكاليف التشغيل والبرامج

 :الخاصعلى مستوى القطاع ) ب(
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إن الجدل الدائر حول دور القطاع العام ال ينحصـر فـي   

األوسع سياق اإلرشاد الزراعي، وإنما يشمل كذلك القضايا 
والحقيقة أن . مة والتنمية المؤسسية والتنظيميةللسياسة العا

ن الناحيتين درجة انخراط الحكومة مقابل انخراط القطاع الخاص في االقتصاد مسألة قديمة جديدة م
والتحرك نحو الخصخصة، وكذلك الجهود الرامية لتحويل وظائف الحكومـات   الفلسفية والسياسية،

 :وتنحصر صور هذا الجدل فيما يلين مرتبطان بهذه الفكرة، ركزية أمراالالم إلى

 العام
                      

 

 

 

 

 

 
التمويل وتقدمي اخلدمة من قبل القطاع 

 .احلكومي العام

 )نظم إرشاد وزارة الزراعة التقليدية(

 

 
رسوم أو  خدمات تقوم علي أساس

 .عقود تدفع من قبل املزارعني

 )كما يف املكسيك ونيوزيلندة(

من خالل إيصاالت أو ( عام متويل 

يستخدموا ) كوبونات لصغار الزراع 

للحصول علي اخلدمة من قبل 

كما يف (مستشارين من القطاع اخلاص 

، وكذلك ترتيبات )تشيلي، وكوستاريكا

 .شبيهة بترتيبات الدولة

، اهليئات اخلاصة زارعنيامل إحتادات

تقدم خدمات اإلرشاد من قبل مرشدي (

 -التنمية الزراعية، مستشاري اإلنتاج

، )مستلزمات اإلنتاج) بائعي(موردي 

 NGO,sمنظمات غري حكومية 

 

 اخلاص العام

 من الذي يدفع 

من 

الذي 

يقدم 

 اخلدمة

من 

الذي 

يقدم 

 اخلدمة

 من الذي يدفع 

 العام

 اصاخل

 اعيالتغييرات المؤسسية الحكومية في تمويل وتقديم خدمات اإلرشاد الزر )١٦(شكل رقم 
  ١٩٩٨ William M.Rivera & John W.Cary  :املصدر

ــة   ــياق خصخص س

 :اإلرشاد
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" النظـرة   أوالهمـا : يتضمن الجدل الدائر حول الخصخصة في مجاله الواسـع فكـرتين  
والتي تركز على ما إذا كان هنـاك  : لدور الحكومة وحجمها في االقتصادي" االقتصادية السياسية 

وفي . الحاجة الواضحة لتخفيض نفقات الحكومة : هىوالفكرة الثانية . الخاصة أم الفشل لألسواق 
حين عكست العديد من محاوالت التقييم التي جرت لإلرشاد الممول من القطاع العام الفكرة الثانية، 

 .نرى أنه من المفيد النظر هنا في المبرر المنطقي للنشاط العام مقابل النشاط الخاص في االقتصاد
المتعلق بالسياسة العامة فيما يتصل باإلرشاد إما علـى مـا   لقد تركز قسط كبير من الجدل 

سمي بالخصخصة، أو على التوجه التجاري الذى ينظر إليه على أنه ذو تأثير إيجابي على ما هـو  
التسويق  –النقل  –التصنيع  –إلى ربط موظفي اإلرشاد بسلسلة اإلنتاج  ، أيخارج بوابة المزرعة

التركيز باتجاه الجمهور المستهدف واالهتمام بتحقيـق النتـائج ال   كما كان هناك تحول في . برمتها
 ).١٩٩١,Hercus( االرشادية نشطةاألمجرد العمل في 

فى الدول المتقدمة اقتصاديا التي تهيمن فيها الزراعة التجارية على نطاق واسع، يتم تطوير 
ت صناعية غير حكوميـة،  تكنولوجيات الزراعة الحديثة الصناعية على نحو متزايد من قبل مؤسسا

. وتالئم هذه التكنولوجيات التسويق الخاص، وال تحتاج عموماً إال الى القليل من اإلرشاد الحكـومي 
وفي مثل هذه االقتصادات المتقدمة، يصعب الجدل في تأييد اإلرشاد الممول مـن القطـاع العـام    

ن معاً والمندمجين مع نظم البحوث للصناعات الريفية التي يوجد فيها عدد اقل من المنتجين المرتبطي
 .بشكل وثيق
ضوحاً في حاالت الدول الناميـة  وعلى مستوى الخصخصة فإن نقاط الضعف تبدو أكثر و 

ة لتحديد يتحصيل رسوم المستخدمين ووضع إجراءات تكاليف محاسبفي صعوبة حيث تكون هناك 
فريقية وهي ذات طبيعة كفافيـة  وتعتبر معظم القطاعات الزراعية اإل. رسوم ذات مستويات مناسبة

 .بخالف الحال في البلدان المتقدمةمن أقوى الشواهد على ضرورة تدخل الدولة دعماً إلنتاج الغذاء، 

وهى محور جدل آخر ، إن البحث عن ترتيبات مؤسسية مناسبة لألوضاع المختلفة ما هو 
ليحل محـل أو يكمـل   ع الخاص إال صدى للجدل الواسع الدائر حاليا حول االستخدام الخالق للقطا

 :الجدل المتعلق باإلرشاد) ب(

 :االعتبارات المؤسسية) ج(

 :الجدل الدائر حول الخصخصة) أ(
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وتمثل الخصخصة موقفاً واحداً في الجدل الدائر حول الكيفية التى يجب بها تنظيم . الخدمات العامة
فمسؤوليات المنظمات اإلرشادية العامة فى اطار الخصخصة ال تختفى، بل تتغير . الوظائف العامة

 لحاق وظيفة معينة بمنظمات عامـة أو غي اإن القضية الرئيسية هنا قد ال تكون ما إذا كان ينب ،فقط
) فيما بينهـا (، وما هي الترتيبات  ؟الالزم) عامة وخاصة(ما هو شكل المنظمات : خاصة وإنما هي

 .؟التي توفر أكثر النتائج فاعلية
على أنها غيـر   -في بعض الحاالت - ينظر إلى المؤسسات البيروقراطية الحكوميةوعامة   

العمل القطاع العام و دورفإن التركيز يقل على تخفيض  ا في حاالت أخرىأم ،تجيبة وغير كفؤةمس
الذى ينبغي أن تلعبه الحكومة في ميدان ، وكذلك الدورعلى تقاسم السلطة فيما بين الوحدات المختلفة

 قد ال يوجد، وهذا الجدل واألسئلة المرتبطة به على نحو متزايد  امعقد الذي يبدوا الصراع المؤسسى
 .ابات سهلة في الوقت الراهنإج عليها

مبني عموماً على توقع كفاءة  إن المبرر المنطقي لتقديم القطاع الخاص لخدمات اإلرشاد الزراعي
مو الدخل المحلـي  أعلى نتيجة تشغيل األسواق الخاصة مع مساهمة الكفاءات الناجمة عن ذلك في ن

يم القطاع العام لخدمات اإلرشاد الزراعـي  يقوم المبرر المنطقي لتقد المقابلوفي  ،اإلجمالي للبالد
 :على أساس النقاط التالية

 .أن الكثير من المعارف الزراعية عبارة عن بضائع عامة) ١(
أن خدمات اإلرشاد الحكومية وحدها هي التى يمكن أن تروج لالهتمـام بـإدارة المـوارد    ) ٢(

 .الطبيعية
المزارعين الذين تنقصهم القدرة على الوصول  أنه يمكن إلرشاد القطاع العام أن يعزز تعليم) ٣(

 .ات التعليمية في كثير من األحيانإلى المؤسس
العامة غالبا ما تقدم معلومات تقلل من األخطار التـي يمكـن أن   ) اإلرشادية ( أن الخدمات ) ٤(

 .يتعرض لها المزارعون
 .يمكن أن توفر الخدمات العامة معلومات تخفض تكاليف التحويل) ٥(
أن خدمات اإلرشاد يمكن أن تكون معنية بقضايا المجتمع الصحية المتعلقة بالمخاطر المحتملة ) ٦(

 .على اإلنسان كالحوادث والتسممات المرتبطة بالكيماويات الزراعية
 :أما الجدل المؤيد للخصخصة فيقوم على أساس

 .تقديم أكثر كفاءة للخدمات •
 .تخفيض النفقات الحكومية •

 .تجودة أكبر للخدما •
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سبب الوصول غيـر المتكـافئ   ويمكن أن يكون للخصخصة بعض المضار المصاحبة لها طبيعياً ب
، وصعوبة التنسيق المـرتبط بهـذا التنـوع بـين     "المؤسسات/ الوكاالت" بب تنوع ، وبسللموارد

كما ان مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يمكن أن يكونوا  ،الجماعات الخارجية والدوائر الحكومية
نظمات البحـوث  مشاكل تتعلق باالرتباط مع م في ظل وجود استجابة لتوجيهات السياسة العامة أقل

 .التطبيقية الحكومية
إلـي  ) بيع خدمات اإلرشاد ( يؤدى النهج األكثر تجارية  

جعل خدمات اإلرشاد أكثر استجابة الحتياجات الجمهـور  
. المستهدف وللظروف االقتصادية واالجتماعية المتغيـرة  

 :الفورية للخصخصة فيبدو أنها تشملأما المضاعفات 
الميل نحو تخفيض االرتباطات فيما بين المنظمات وفيما بين المزارعين عند تبادل المعلومات ) ١(

 .الزراعية والمعلومات األخرى ذات الصلة
 .الميل نحو تعزيز مشاريع المزارع األوسع نطاقاً على حساب المزارع صغيرة الحجم) ٢(
 .معلومات العامة ، وتقدم المعارف لتصبح سلعة قابلة للبيعالعلى تركيز تضاؤل ال )٣(
 .االتجاه نحو خدمات التنمية الزراعية التي تعنى بشكل رئيسي بالزراعة واسعة النطاق) ٤(

إن أجهزة اإلرشاد التى تبنت استراتيجية الخصخصة على نحو نشط كانت قد دأبت علـى           
ن علـى  يقـارد  اإلرشاديينكان المستشارين  وإذا تجارى لتقديم اإلرشاد، شارياستتطبيق نهج 

إال أن بعض العاملين لم يستطيعوا القيـام بهـذا   . تجاري أساسالتكيف مع تقديم الخدمات على 
المستشارين الذين تحولوا للعمل على أساس تجاري مؤخراً سيحتاجون  نالتحول بسهولة، كما أ

 Le( ويس جوقد نبه لي تجاري، يدة لتقديم خدمات مؤسساتهم على نحو لى مهارات تجارية جدإ

Gouis, حسب أسعار السوق كـي ال  " التجارية"وضع الرسوم الحكومية  ضرورة إلى)  ١٩٩١
 .تنافس المستشارين الخاصين الحاليين على نحو غير منصف

ص سوف يخدم  فى القطاع الخاممثال) الخصخصة(أن النهج الخاص ببيع خدمات اإلرشاد 
شرنا سابقا المزارع الكبيرة، ومن ثم كبار الزراع، أو ما يسمى إجمـاال بالزراعـة واسـعة    كما أ

 .ن هذا الشكل من الخدمة سيلقى بمسئوليات محددة على كاهل القطاع العامإ. النطاق

 :المؤسسية ثاراآل

آثـــار خصخصـــة 

 :اإلرشاد
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بـار،  وعندما تأخذ الحكومات التركيبة المعقدة للخدمات اإلرشادية وأغراضها وجمهورها في االعت 
وخاصة . فإن هذه الحكومات تصبح أكثر قدرة على إعادة النظر بشكل أفضل في دور القطاع العام 

 :يلي من حيث تحديد إلي أي مدى ينبغي للقطاع العام أن يقوم بما
 .ضرورة االهتمام بالجمهور المستهدف وغير المخدوم من قبل القطاع الخاص -١
 .التنسيق بين مقدمي اإلرشاد العديدين -٢

 .يعمل كمرجعية أخيرة أو محكم نهائي للمعلومات المتضاربة أن -٣

 .ضمان مسؤولية كل من خدمات اإلرشاد العامة والخاصة أمام الجمهور -٤

اإلرشاد من خالل األنظمة وتوفير المعلومات  الفنية الالزمة فى الزمان  هتسهيل تشغيل تركيب -٥
 .والمكان

 

الحالية فيما يتعلـق   ضرورة التحرك ببطء والدراسة الدقيقة للتطورات أدركت تونسعلى سبيل المثال 
ما أطلقت عليه وكالة اإلرشاد والتـدريب الزراعـي ، أوال    ١٩٩٠فأنشأت عام . بخصخصة اإلرشاد 

وعقدت ورشة عمل قومية عام . لتحسين خدمات اإلرشاد، ومن ثم االنتقال بها تدريجيا نحو الخصخصة 
دمات اإلرشادية فـي أنحـاء العـالم    لدراسة ترتيبات التمويل والتقديم البديلة التي أخذت بها الخ ١٩٩٤

 .ولتوضيح االتجاه الذي يمكن لتونس أن تسير فيه في خصخصة اإلرشاد
م خالل العقدين المنصرمين لتمويل خدمات لإن الترتيبات المالية المختلفة التي تبنتها الحكومات حول العا

" خصخصـة  "خرى التى تواجه ن األلدااإلرشاد الزراعي توفر قائمة ذات قيمة من الخيارات، يمكن للب
تجاه نحو خصخصـة اإلرشـاد   ومع ذلك قاوم العديد من البلدان اال .خدمات القطاع العام أن تنظر فيها

ومن المؤكد أن هناك حاجة لتجديـد   ،ربما خوفاً من اآلثار التي استعرضناها في هذا الفصل الزراعي
ولكن ليس فقط فيما  ،دان النامية على حد سواءالجدل والتجارب حول اإلرشاد في البلدان المتقدمة والبل

يتعلق بقرارات توزيع المخصصات والمهام وبالكيفية المثلى لتطوير ترتيبات تعاونية مع القطاع الخاص 
من المحتمل أن يركز اإلرشاد الممول من الحكومة في معظم األقطار أنشطته بشـكل انتقـائي    .فحسب

وعلى المجاالت التي ال يحتمل أن يقدم السـوق الخـدمات فيهـا     على أنشطة البضائع العامة الموجودة
" بـدالً مـن   " الواسع " وستشمل هذه المجاالت نقل التكنولوجيا . بأفضل مستوى من منظور اجتماعي 

 .وتنمية الموارد البشريةارد، ، ونشر التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا المو"المحدود 
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التى وردت " الخصخصة " كافة ترتيبات  فصل بتوصية مفادها ضرورة دراسةاليختتم هذا و
فيه، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحليل وضع كل بلد على حدة وعلى أهمية وضع ضـوابط  

، لتطوير من أجسام أخرى أو أخذ صيغ جاهزة عضاء منقولة، مع عدم زراعة أسياسية وفنية مستقلة
 .ترتيبات تمويل وتقديم اإلرشاد الزراعي

الخدمات، مـع   مركزيةوالتخدام التحرك نحو الخصخصة في القطاع العام، إن باإلمكان اس
لقـوانين،  اضـع ل وكحيث أن دوره  ،تنسيقيللقطاع العام كطرف  والرئيسيالدور المتواصل  برازإ

لـن يكـون   و، يمثل أولوية أولي ودوره كمقدم للخدمة إلى الزراع الذين ال يخدمهم القطاع الخاص
 .متهماباإلمكان التقليل من قي

 
 

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 ."خدمة إرشادية جيدة تقديمسعيا لاإلرشاد الزراعي  أنشطة لتمويلتوفير مصادر متنوعة "هي  :الخصخصة* 
أو ما يعرف عام للتعريفات الجمركية والتجارة للتصديق على االتفاق المباشرة تيجة كن: التنافس العالمي* 

الميزات النسبية لزيادة أكبر جهد بالنامية بشكل خاص القيام  تعين على البلداني )GATT( اتجالباتفاقية 
 .تلك المنتجاتإنتاج وتسويق فيما يتعلق بالزراعية للمنتجات 

إال أن العوائد االقتصادية واالجتماعية  علي الرغم من قلق الحكومات من تكاليف تمويل اإلرشاد الزراعي* 
لإلرشاد الزراعي علي المجتمع بشكل عام يمكن أن تكون مرتفعة إذا ما أحسن إدارة أجهـزة اإلرشـاد   

 .وتفعيل دورها في االرتقاء بمستوي معارف ومهارات واتجاهات الزراع
 :اإلرشاد الزراعي وهيصة والمنظمات الزراعية بشأن خصخات عتمدتها الحكوماثالثة سياسات هناك * 

لجمهـور  مباشـر  الهتمام االالخدمات موضع لتمويل فقط الحكومي من خالل ميزانية الدولة التمويل  .١
 .الزراع

  .)األفراد تحسن في دخل( فرض رسوم مباشرة علي بعض الخدمات ذات العوائد المباشرة .٢
باألنشطة ذات العوائد المشتركة  فيما يتعلق القطاعين العام والخاصمشترك يسهم فيه كل من تمويل   .٣

 . لكال القطاعين

 اسـترداد التنشيط، التوجـه التجـاري،    ةإعاد: ة تتمثل فيالزراعي يةاإلرشاد استراتيجيات تقديم الخدمة* 
 .التكاليف، نظم اإليصاالت أو الكوبونات اإلرشادية، الخصخصة بالتدريج، كما أن هناك ترتيبات أخري

 : ة تتمثل فيالزراعي يةاإلرشاد مويل الخدمةهناك عديد من بدائل ت* 
�ع ا
	�م -أ  �
 : ��ا�� ����� إر��د ا

أي . التمويل العام للزراعة من الضرائب العامة بما في ذلك تمويل خـدمات اإلرشـاد الزراعـي    -١
 .الطريقة التقليدية لتمويل اإلرشاد من قبل القطاع العام

تفرض على سلعة ) من خالل ضريبة شبه مالية(لسلع التمويل العام من الضرائب المفروضة على ا -٢
 .زراعية كالبن مثال، كما هو الحال في السلفادور

على المزارعين الكبار مقابل الخدمات  –في العادة  –التمويل العام من الرسوم، حيث تفرض رسوم  -٣
 .اإلرشادية، كما في المنطقة الشمالية الغنية بالحبوب في المكسيك

رشادية العامة على شكل عقود، حيث يتم بموجبه إجراء ترتيبـات تعاقديـة بـين    بيع الخدمات اإل -٤
  .المزارع وخدمات اإلرشاد العامة، كما في نيوزيلندة
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 : ة تتمثل فيالزراعي يةاإلرشاد هناك عديد من بدائل تمويل الخدمة* 
��ص -ب 
�ع ا�
 : ��ا�� ����� إر��د ا

رعين بهذه اإليصـاالت ليتعاقـدوا مـع    إيصاالت حكومية تقوم على اإليرادات، حيث يتم تزويد المزا -٥
 .مرشدي القطاع الخاص لتقديم المعلومات اإلرشادية لهم، كما هو الحال في تشيلي

بونات من إيرادات اإلقراض العام التي ترفق بالقروض الزراعية وتلزم المزارع المقترض وخطط الك -٦
 .باستعمال نسبة مئوية من القرض ألغراض االستشارة اإلرشادية

ويل القائم على رسوم العضوية ورسوم الخدمات بما في ذلك التمويل من الضرائب المفروضة على التم -٧
كغرفة (السلع ن حيث يدفع المزارعون رسوم عضوية ورسوم خدمات، وتتلقى منظمة القطاع الخاص 

 تمويالً من ضريبة مالية أو شبه مالية عامة تفرض على سلع زراعية، ثم تحول هـذه ) الزراعة مثال
على الـرغم   –ثم يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات اإلرشادية . األموال إلى منظمة القطاع الخاص

 .من وجود مسؤولي القطاع العام في مجلس إدارة الغرفة في العادة

رسم العضوية ورعاية تجارية من قبل مجموعات موردي المدخالت، حيث تقدم لجماعات المزارعين  -٨
غير استشارية من قبل تجمع من المستشارين الزراعيين المستخدمين من قبل  خدمات إرشادية تعليمية

وتعمـل مثـل هـذه     –القطاع الخاص بدعم مالي جزئي من راعين تجاريين من القطـاع الريفـي   
 .المجموعات على نطاق واسع، بأهداف إرشادية منسقة

علـى   –ة مرتبات المرشدين وفي النهاي –الخصخصة، حيث تحول الدفاعات المتعلقة بتقديم الخدمات  -٩
 .اتحاد مزارعين أو هيئة خاصة أخرى

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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اإلرشاد الزراعي  أنشطة لتمويلتوفير مصادر متنوعة الخصخصة في مجال تقديم الخدمة اإلرشادية هي (   ) 
  ."خدمة إرشادية جيدة تقديمسعيا ل

ضخم لإلرشاد الزراعي منطقيا حيث أن عوائد نقل التقنيات الزراعيـة   يعد قلق الحكومات من توفير تمويل(   ) 

 .اقتصادية جدوىللزراع ليست ذات 

 .تعريفات الجمركية والتجارة شروط تفضيلية للدول الفقيرة لتصدير منتجاتها للدول األكثر تقدما اتفاقيةتمنح (   ) 

) كوبونات(أو قسائم ت اإلرشاد العام بإيصاالت نظم تقديم خدماومن بينها مصر استبدلت بعض البلدان (   ) 
 دفع مقابـل خـدمات يقـدمها   توزعها األجهزة اإلرشادية الحكومية على المزارعين الستعمالها في 

 . مستشارين إرشاديين من القطاع الخاص
يمكن إلرشاد القطاع العام أن يعزز تعليم المزارعين الذين تنقصهم القـدرة علـى الوصـول إلـى     (   ) 
 .ات التعليمية في كثير من األحيانلمؤسسا
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