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الكتابتقديم

}َبِصيٌرَتْعَمُلوَنِبَماا�َّأنَبْيَنُكْماْلَفْضَلَتنَسُوْاَوَال{تعالىقال
العظيمهللاصدق

القرانوانزلواألرضالسماواتخلقالذيالعالمين،رب�الحمد
فقدرةشيكلوخلقوسلم،عليههللاصلىمحمدعبدهعلىالكريم
والسالموالصالةويرضاه،يحبهماإلىوفقناالذي�الحمدتقديرا،

هللاجعلهالذيأجمعينوصحبهآلهوعلىاألميالنبيمحمدسيدناعلى
كانلمنحسنةأسوةهللارسولفيولكم"فقالخلقهلجميعقدوة
العملهذالنشرفرصةأنتهزفإني..وبعد،"األخرواليومهللايرجوا

والنعمه،وعظيمعطائهكرمعلىوتعالىسبحانهالمولىألحمدالبسيط
خالصةأعمالنايجعلأنوأدعوهوشكًراحمًدا�أسجدأنإاليسعني
صاحبإلىواعترافيتقديريخالصأقدمأنعلّىلزاًماوكانلوجهه،
األستاذومعلميأستاذيإلىوتعالىسبحانههللابعداألولالفضل
كلية الزراعياإلرشادأستاذ صالحأحمدمحمدأحمد/الدكتور
العربيوالكاتبالمستقبليالفكرصاحبأسيوطجامعة الزراعة
تطبيقاتعنمنشورةكتبأكثروصاحبالعملحقلفيالمعرف

المعرفيوالمجالالزراعيالمجالفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
النشردورفيالمنشورةالعلميةواألبحاثالمقاالتالعديدوصاحب
وضعالذيوالمعلماألستاذونعماألب،نعمكانالذيوالعربيةالمصرية

بوقتهعلّىيبخلفلمالمستقبليةوالرؤيةواإلطالعالتفكيرحبفي
ويأخذأزرىمنيشدوقتوأيمكانكلفيمعيفكانوجهده

اليأسلحظاتفيالنوروطاقاتاألملأبوابليويفتحبساعدي،
أتتلمذأنوعلًماشرًفاوزادنيالكثير،منهتعلمتلقدالظالم،وأوقات

جزاءيجعلأنالمولىداعًياواالحترامالتقديركلمنىفلهيديهعلى
محتاج،لكلممدودوعلمواضحةرؤيةفهوحسناتهميزانفيأعماله
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ماخيرعنىهللاوجزاهاألنامكلبهيفاخراعتزازمصدرهللاأبقاه
.الصالحينعبادهبهيجزى

حولنامنيحدثفيماوتفكيرتقصرأوتطولفترةوبعد
اليومية،حياتنافيونستخدمهااتجاهكلمنتغزوناالتيوالتكنولوجيا

واهتماماتيأستاذيمعواستشاراتوصراعنفسيبينمحادثاتوبعد
الزراعيواإلنتاجالعلموطالبالمجتمعلخدمةاألمراستقرالعلمية

المعلوماتتكنولوجياوتوظيفالمجتمعيةالتطوراتاستغاللبإمكانية
الذيالزراعيالمجالفيواستغاللها)الرقميةالتكنولوجيا(واالتصاالت

اإلنتاجمعدالتورفعالمستمروالتحديثللتطويرماسةحاجةفي
وتوصيلالمفيدةوالمعلوماتالمعارفنشرخاللمنوذلكالزراعي،
لرفعالميدانالتطبيقإلىالعلميالبحثونتائجالمستحدثةاألفكار
وتحسينخاصةبصفةالزراعيواإلنتاجعامةبصفهاإلنتاجمستوى
ريفيةتنميةوإحداثالريفيبالمجتمعوالنهوضالمعيشةمستوى

بنشروذلكالحقيقية،التنميةمفتاحهيالتيالمعرفةونشربالمشاركة
المعلوماتوتوصيللنقلااللكترونيالزراعياإلرشادوتقنياتأساليب

تنميةلتحقيقالفعليينالمستخدمينإلىاإلنتاجمصدرمنوالمعارف
الريفية،للتنميةمالءمةاألكثراالتصاليةالبيئةيوفرحيثحقيقية
واسعةاتصالقنواتتوفيرخاللمنجديدةمعلوماتيةخدماتوتقديم

المعلوماتوتوصيلاإلرشادي،الزراعيالقطاعلخدمةومتنوعة
الزراعصوتوإعالنالمناسبين،والمكانالوقتفيالزراعيةوالمعارف
لكافةالجديدةوالمستحدثاتاألفكارونشرللمتخصصين،ومشاكلهم
لتركيزالزراعياإلرشادوكالءأمامالفرصةوإتاحةالريفية،المناطق
المشكالتعلىالتعرففيالزراعتساعدالتيالخدماتعلىجهودهم
فرصةزيادةعلىعالوةلها،المناسبةالحلولوإيجادالملحةالزراعية
البحثيةالهيئاتمنالزراعيةاألبحاثلنتائجوالنفاذالوصولفيالزراع
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الزراعومنظماتالحكوميةغيرالمؤسساتمشاركةوتفعيلالمتخصصة،
الزراعيةالتنميةفيالنجاحالزراعيةاإلرشاديةالخدماتتقديمفي

حتىيعتقدكانحيثالريفيين،السكانتعلميستوجبالجوعلمواجهة
اآلنفإنوالنمو،التنميةمفتاحهياإلنتاجفيالزيادةأنقريبوقت
المهمةالحقيقةهيفقطوالمعرفةالمعرفة،تعتبرالمعلوماتعصرفي

العلمطالببهينفعأنالموالىداعياالزراعيالمجالفيللتنمية
.الزراعياإلرشادعلىوالقائمينوالعلماء

الواحدعبدحفنيمحمداحمدمنصور/د
مصر-سوهاججامعة
01003776332:محمول

Email:mansourextension@yahoo.com
{}{}{} {}{}{}
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األولالباب
كمدخلالزراعياإلرشادمفهوم

االلكترونيالزراعيلإلرشاد

منالعديدتحتملالتيالمفاهيممنالزراعياإلرشادمفهوميعد
فيقبولهيمكنالزراعيلإلرشادمحدًداتعريًفايوجدفالالتفسيرات،

مفهومإنهكماالحاالت،جميعفيتطبيقهأوالعالمأنحاءجميع
وتفسيربشرحمكلفإنهحيثمستمرةبصفةتفسيرهيتغيرديناميكي
.الريفيةالمناطقفيالمتواصلةالتغييرعمليات

اإلرشادمفهومتناولتالتيالتعاريفتعددمنالرغموعلى
مضمونهافيأوالعامالجوهرفيكثيًراتختلفالإنهاإالالزراعي
كلأنحيثبها،ظهرتالتيالمجتمعاتاختالفمنبالرغمالرئيسي

منهالمتوقعوالهدفالمجتمعظروفمعيتوافقمعينجانبيبرزمنها
اإلرشادمفهومتناولتالتيالتعريفاتبعضيليوفيما.تحقيقهوإمكانية
:الزراعي

يتمالتيالعمليةإنهعلى"Leagans"ليجانز"عرفهفلقد
تطبيقهاعلىحثهممعالريفيينإلىالمفيدةاألفكارنقلبواسطتها

والحثالمفيدةاألفكارنقلعمليةعليالتعريفهذاويركز".وتبنيها
.تبنيهاعلي

غيرتعليميةعملية"إنهعلىBradfield"فيلدبراد"وعرفه
عنمعيشتهمبمستوىاالرتقاءكيفيةالريفيينتعليمإلىتهدفرسمية
الطبيعيةللمصادرالحكيمباالستغاللوذلكالذاتية،جهودهمطريق

الفردلصالحتعملمنزليوتدبيرزراعيةأجهزةشكلفيلهمالمتاحة
كونعلىالتعريفهذاويركز".والدولةالمحلىوالمجتمعواألسرة
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األفرادمساعدةتستهدفمدرسيةغيرتعليميةعمليةالزراعياإلرشاد
.بالنفعجميعاعليهميعودحكيمااستغالالمواردهمالستغالل

الطرقأحسنالفالحلتعليمنظام"بأنه"وليفرسميث"وعرفه
".اإلنتاجلتوزيعاالقتصاديةالطرقوأحسناإلنتاج،لزيادة

يتعلممدرسيغيرتعليميجهاز"بأنه"وهيرنكيلسى"وعرفه
حلوتسهيلاحتياجاتهملمواجهةبالممارسةوالشبابالكبارفيه

".مشكالتهم
المعرفةفيالراغبينالزراعلتعليمنظام"بأنه"ليسبرتى"وعرفه

".إليهيفتقرونفيمالديهمالرغبةوخلقالمعلومات،واستيفاء
نتائجنقلعلىيعملالذيالنظامذلك"بأنه"أديسون"وعرفه

علىلمساعدتهمالمزارعينإلىوالجامعاتالمعاهدفيوالمعرفةالعلوم
".أنفسهممساعدة

أساسعلىووضعهاالزراعةلتعديلنظام"بأنه"ناب"وعرفه
".الريفيةللحياةالجاذبيةوخلقالريفي،المنزلإنشاءوإعادةالربح،

عنالزراعيساعدالذيالنظامأوالخدمة"بأنه"وندرما"وعرفه
المؤديةالزراعيةواألساليبالطرقلتحسينالتعليميةاإلجراءاتطريق

".معيشتهممستوىوتحسينالدخلزيادةإلى
تؤدىرسميةغيرتعليميةخدمة"بأنه"Changشانج"وعرفه

لتبنىعليهموالتأثيروأسرهمالفالحينتدريببغرضالمدرسةخارج
المزاإلدارةوفىوالحيواني،النباتياإلنتاجفيالمحسنةالممارسات

".التربةعلىالحفاظوفىالتسويق،وفىرعية،
غيرتعليميةخدمةالزراعياإلرشادكونعليالتعريفهذاويركز

.الخدمةتلكفيهاتقدمالتيالمختلفةالمجاالتيبرزكمامدرسية
عملية"بأنهالزراعيلإلرشادمتكامًالمفهوًما"عمر"ووضع

والمتشابكةالمختلفةلمراحلهاالفعليبالتطبيقيقومرسميةغيرتعليمية
بفلسفةذلكفيمهتدًياالمحليينوالقادةالمهنيينمنمتكاملجهاز
واستغاللوبيئاتهموأسرهمالزراعخدمةبغرضواضحةعمل
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لرفعتوجيههاعلىومساعدتهمالذاتية،وجهودهمالمحليةإمكانياتهم
سلوكيةتغيراتإحداثطريقعنواالجتماعياالقتصاديمستواهم
".واتجاهاتهمومهاراتهممعارفهمفيمرغوبة

اإلرشادأنيتبينالزراعيلإلرشادالسابقةالتعاريفوباستعراض
أفكارلتعليمهمللزراعتقدمتعليميأساسعليتقومخدمةالزراعي
تعليمفهودراسية،فصولفيتتمالوهيقبل،منيعرفوهالمجديدة

واتجاهاتومعارفمعلوماتفيتغيراتإحداثمنهيقصدمدرسيغير
علياألفرادمساعدةبهدفجديد،هوماكلحولاألفرادوسلوكيات
إنتاجيةزيادةطريقعنمعيشتهممستويلتحسينأنفسهممساعدة
مستواهملرفعممكنةكفاءةبأقصىواستغاللهاالمتاحة،الموارد

.والثقافيواالجتماعياالقتصادي
عدةأوسؤالاطرحالتقليديالزراعياإلرشادلمفهومعرضبعض

خاللالعالميشهدحيثالعصرهذافيعليهااإلجابةيجبأسئلة
واالجتماعيةاالقتصاديةالتغيراتمنالعديدالماضيةالقليلةالسنوات

مفهومحولتدوراقتصاديةأوضاًعاعنهانشأالتيوالتكنولوجية
يقوم:جديًداواقًعاوأنتجتالسوق،اقتصادياتنحووالتحولالتجارة

المعلوماتتكنولوجياتطبيقاتخاللواالتصالالتواصلعلى
إلىأدتوالتي)الصناعيةواألقمارواإلنترنتاآلليالحاسب(واالتصاالت

العالموأصبحالعالم،أنحاءجميعفيالناسوأسلوبطريقةتغيير
المعلوماتثورةأوالمعلوماتعصرأوالمعرفةعصراآلنيعيش

القوةهيالمعلوماتوأصبحتالمتطورةالمعلوماتبتكنولوجياالمرتبطة
علىلتأثيروأداةالمعرفةمستوىزيادةفيمنهااالستفادةيمكنالتي
.المجتمعفياألفرادسلوك

يتمكيفالممارسات،هذهالمزارعينتعليميتمكيف:السؤال
مواقعمنوالمستحدثاتالزراعيةالبحوثونتائجاألفكارونقلتوصيلها
اإلرشادأجهزةوتتعاملالعملي،التطبيقمواقعإلىالمعرفياإلنتاج
مجتمعاتمعالمرغوبةالسلوكيةالتغيراتإلحداثسعيهافيالزراعي
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تمثلالتيوالتقاليدوالعاداتالخصائصمنالعديدفيمتباينةريفية
العالممعاالتصاالتوضعفاألميةوانتشارالثقافي،والجمودالسلوك

الزراعياإلرشادعاتقعلىيقعكمااالجتماعي،التغيروبطءالخارجي
كافةباستغاللوالريفيةالزراعيةالتنميةلتحقيقاألكبرالعبء

الحياةأنشطةجميعفيوالمعارفالمعلوماتوتوفيرالمتاحةاإلمكانيات
واالرتقاءالريفيين،واتجاهاتومهاراتومعارفالتفكيرأساليبوتغيير

بالطرقذلكفيمستعيًناومجتمعوأسركأفرادالحياتيةبمستوياتهم
المرتكزاتأحدباعتبارهاوالمتعددةالمختلفةاإلرشاديةوالوسائل
اإلرشادأنإالاألساسية،مهامهوأداءاإلرشاديالعمللنشاطاألساسية
المنوطةووسائلهطرقهفيالقصورأوجهمنيعانيالتقليديالزراعي

.الزراعيةالمعرفةبنقل
تكنولوجيامجالفيالسريعةالتطوراتمناالستفادةفإنلذا

اآلليالحاسبوتوظيفتطبيقعلىالقائمةواالتصاالتالمعلومات
الزراعياإلرشادوتفعيلاإلرشاديالعملتطويرفييساهمواإلنترنت
الريفية،للتنميةمالءمةاألكثراالتصاليةالبيئةيوفرالذياإللكتروني

اإلرشادي،الزراعيالقطاعلخدمةومتنوعةواسعةاتصالقنواتوتوفير
وتوصيلالريفيةالمناطقلكافةالمستحدثةالزراعيةاألفكارونشر

الزراعفرصةوزيادةالمناسب،الوقتفيالزراعيةوالمعارفالمعلومات
المؤسساتمشاركةوإمكانيةالزراعية،البحوثنتائجإلىالوصولفي
الزراعمشكالتوتوصيلاإلرشادية،الخدمةتقديمفيالحكوميةغير

فيالحياةنوعيةلتحسينلهاالمناسبةالحلولإليجادللمتخصصين
.الريف

فيحيوًيادوًراتلعبالزراعةأناآلراءفيعاماتفاقيوجدحيث
والعملوالدخلللغذاءالرئيسيالمصدروتمثلالنامية،الدولاقتصاديات

األفرادقبلمنوالمعارفالمعلوماتتبادلوأنالريفيين،لسكانها
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المعلوماتتكنولوجياعلىاعتماًداعالمًياأومحلًياسواءوالمجتمعات
فيجوهرًيادوًرايلعبااللكترونيالزراعياإلرشادالجديدةواالتصاالت

التقليديةاإلرشاديةالنظمالنالمستدامةالزراعيةالتنميةتحقيق
الزراعيواإلرشادالزراعيةالبحوثبينوالمعارفالمعلوماتلتوصيل
لحاجاتوالالمستهلكين،لحاجاتتستجيبوالغالًبا،ضعيفةوالتعلم

تكنولوجياتتيجوهناللتفاعل،فعالةآلياتإلىوتفتقرالمستقبلين،
جديدةفرًصا)االلكترونيالزراعياإلرشاد(واالتصاالتالمعلومات
ويجب.الناميةالدولفيخاصةالزراعيواإلرشادالزراعيةللبحوث

فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظفالتيالمبادراتلتلكالنظر
التقليديةاإلرشاديةللخدماتمكملةأداةإنهاعلىالزراعياإلرشاد
.عنهابديًالوليست

:الزراعياإلرشادعملإطار
الزراعياإلرشاديالعملميكانيزماتلتحديدالعالمياالتجاهأن
:يليفيماتنحصر

:والمهاراتالمعارف:أوًال
بيئتهمبشأنالمعرفةمنكبيًراقدًراالمزارعينلدىأنمنبالرغم

علىالزراعيالمرشدفيممثًالالزراعياإلرشادأنإالالزراعيةونظمهم
مثلومعلوماتهممعارفهمزيادةفيبفاعليةيساهمالقرية،مستوى
أساليبأومعينة،محاصيلفيأضرارحدوثبأسبابالخاصةالمعارف
عضوية،كأسمدةوالحيوانيةالنباتيةالزراعيةالمخلفاتاستخدام
العضويةالزراعةأساليبونشرالتقليدية،غيرالزراعياإلنتاجوأساليب

األسمدةبأضراروالوعيالزراعياإلنتاجونظمالحديثةالريونظم
أنيعنىالمعارفهذهتطبيقمتابعةمعالبيئي،والتلوثالكيمائية
جديدة،معداتكتشغيلومتنوعةجديدةمهاراتاكتسبواالمزارعين

االقتصاديةالجوانبوتقديرما،مشروعفيتعملمجموعةوإدارة
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واستخدامالسجالتوحفظالمزرعةإدارةفيومهاراتالفنية،للمشورة
.ومعداتهاالمزرعةموارد

أنوأسرهمالمزارعينإلىوالمهاراتالمعارفنقلعمليةوتتطلب
مجاالتبتحديدويقومبذلك،للقياممستعًداالزراعيالمرشديكون

إعدادثمالمنطقةفيالمزارعونإليهايفتقرالتيوالمهاراتالمعارف
.بواسطتهاالمعارفاكتسابللمزارعينيمكنمناسبةتجارب

:الفنيةالمشورة:ثانًيا
التيوالمعلوماتالفنيةالمشورةبتوفيرالزراعياإلرشاديقوم

مختلفاتخاذمنوتمكنهمقراراتهم،اتخاذعلىالمزارعينتساعد
الزراعية،األسعارعنمعلوماتشكلعلىذلكيكونوقداإلجراءات،

تتصلأنويفضلاإلنتاج،مستلزماتتوافرومدىاألسواق،وحالة
الالزمةواألعماللألسرة،اإلنتاجيةباألعمالمباشرةالفنيةالمشورة
.وتدعيمهباإلنتاجللنهوض

تمالتيالنتائجعلىالحاالتأغلبفيالفنيةالمشورةوتعتمد
فيالزراعيينيكونوقد.الزراعيةالبحثيةالمراكزمنعليهاالحصول
منلغيرهمالقيمةوالمعلوماتللمشورةمصدًرامتعددةحاالت

عالقاتإقامةمحاولةالزراعيينالمرشدينعلىينبغيولذلكالمزارعين،
.أنفسهمالمزارعينوبينبينةوثيقة
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:المزارعينتنظيم:ثالًثا
المزارعينيحتاجالفنيةوالمشورةوالمعلوماتالمعارفبجانب

للقياموسيلةلهمويتيحلمصالحهم،التنظيمأشكالمنشكلإلى
تنظيماتينشأأنالزراعياإلرشادعلىينبغيولذلكجماعية،بأعمال
حقوإعطاءهموتطويرهاهياكلهاوبناءالمحليين،المزارعينتضم

يكونأنالمستقبلفيويتوقعالتنظيمات،هذهأعمالفيالمشاركة
عملوتيسيروالمعارف،المعلوماتنشرفيمهًمادوًراالتنظيماتلتلك

.المحليينالمزارعينمعالزراعيينالمرشدين
:بالنفسوالثقةالتحفيز:رابًعا
يواجههاالتيالعزلةالتنميةلعمليةالرئيسيةالمعوقاتمن
مستوىلتغييرالكثيرعمليستطيعونالبأنهمواعتقادهمالمزارعون
الصلةوثيقيكونأنالزراعيالمرشدعلىينبغيولذلكمعيشتهم،

بصورةوتشجيعهمالمبادرةزماماتخاذعلىومساعدتهمبالمزارعين،
فيبأنوإقناعهمالزراعي،اإلرشادأعمالفيالمشاركةعلىعامة

القدرةلديهموأنالقرارات،اتخاذوباستطاعتهمالكثير،إنجازوسعهم
.الفقرمنوالتخلصمعيشتهمبمستوىالنهوضعلىالكافية

:اإلرشاديةالمادة
إرشاديةمادةهوبلفقطتعليميةطريقةاإلرشاديالتعليمليس

الكليةالتنميةفيمعينةأهدافإلىالوصولبغيةاألسلوبيحملها
التفكيري،والسلوكيالتنفيذي،السلوكيالتغييرإلىوبالتاليبالريف،

.اإلرشادجمهورفياالتجاهيوالسلوكي
فترةفيتغطيتهيستلزممعينمنهجلهاليساإلرشاديةوالمادة

معيتالءمخاصقالبلهاعلميةمحتوياتولكنهامعينلجمهورمعينة
تغييربقصدمنهالمستفيدةالبشرمنمجموعةوخلفياتمفاهيم
التعليمفيالعلميةالمحتوياتشكلعنتختلفذلكفيوهىسلوكهم،
الزراعياإلرشادبرنامجأننجدبينماالحكومة،لهتخططالذيالمنتظم
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وقتالعمليةهذهوتجرىاإلرشاد،رجالمعبالتعاونالمزارعونبهيقوم
.الرسميةالصفةتأخذالإنهاكمامحدد،بموعدارتباطدونإليهاالحاجة

يواجهإرشاديةمادةيملكالذيهوالفعالالزراعياإلرشادأن
نظروجهةمنأهميتهاحسببترتيبهاويقومالزراعيين،مشكالتبها

صورةفيووضعهاعلمًيا،دراستهاثمنحوها،وحساسيتهمللزراعيين
.استيعابهيمكنواضحتعليميبأسلوبالمشكالتهذهتعالجبرامج

أوالنوعمحدودةغيراإلرشاديةالمادةتصبحاألسلوبوبهذا
كماالزراعي،اإلنتاجأنواعوكلالزراعيين،بمشكالتتتعلقفهيالحجم
.فيهايعيشونومنالريفيةبالحياةيتعلقماكلتغطىأنيجب

:الزراعياإلرشادوتطورنشأة
علىاعتمدإنهالتاريخعبراإلنسانيالسلوكتطوراتتشير

وسياسةوالسباحةالصيدفتعلمالمدرسة،غيرفياإلرشاديالتعليم
عنولكنالمدارسطريقعنالاألجيالتناقلتهاممارساتكلهاالحيوان
بعضهمالناسومناألبناء،إلىاآلباءمنالثقافاتوتوارثالخبرةطريق
أومعلمينأيديعلىالنواحيشتىفيالمعرفةانتشرتكمالبعض،

ومع.وإرشادهماآلخرينتعليمعلىالقدرةأنفسهمفيوجدوامرشدين
لمالمعرفةوازديادالعملوتقسيمالتخصصبظهورالمجتمعاتتعقد

فأنشئتشيءكلفيمعرفتهميتقنواأنالمجتهدونهؤالءيستطيع
المعاهدهذهتطورتثموإرشادهمالصغارلتعليمالدراسيةالمعاهد

علىالمعرفةفيهايتعلمونللشبابمتخصصةمؤسساتفأصبحت
.والتدريبالثقافةمنعالمستوى

المعرفةفنقلالحدهذاعنديقفلماإلنسانيالمجتمعأنغير
فنظمالمحلىالمجتمعأفرادإلىلتصلوامتدتالمعاهدهذهخارجإلى

يسمىماطريقعنبهواالرتقاءلتطويرهوالتدريبيةالتعليميةالحمالت



-17-

الزراعةالكبارتعليممنالمنهجهذايتضمنهوبما"الكبارتعليم"ب
".الزراعياإلرشاد"بعدفيماعليهأطلقوالذي

:األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالزراعياإلرشادظهور
عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيالزراعياإلرشادظهر

الزراعياإلنتاجعلىالقائمينتوعيةإلىالحاجةوليدبدأحيث
بغيةالعلمإليهوصلماوتطبيقاإلنتاجية،الكفاءةبوسائلوتسويقه
اإلرشاديةالحركاتأولىنشأتولقدأفضل،ريفيةحياةإلىالوصول
الزراعيةوالجمعياتالفرديةالمجهوداتبعضخاللمنالزراعية

الفالحينمعاهدإنشاءخاللمنوكذلكالخاصةالهيئاتوالتعاونية،
.اإلرشاديالعلميالطابعذات

مكتباتخاللمنبدأفقدالجامعيالزراعياإلرشادنظامعنأما
1891عاموبحلوللويسوسانتوبافالو،شيكاغو،مدنوخاصةالمدن

عاموفىالجامعي،لإلرشاددوالر10.000نيويوركواليةاعتمدت
اإلرشادبرامجبتنظيمووسكنسنشيكاغو،جامعتيبدأت1892

تلكخاصةالزراعياإلرشادانتشارفيأثرهالهاكانوالتيالجامعي،
.إرشاديأسلوبذاتبأنشطةوتقومأرًضا،الممنوحةالجامعيةالكليات

اإلرشادياألسلوبذاتباألنشطةكبيًرااهتماًماهناككانوكذلك
التجاريةالهيئاتتمولهاالزراعةلتحسينتدعيًماالخاصالقطاعداخل

برامجقدمتالتيالحديديةوالسككوالبنوك،الحبوب،إنتاجوإتحادان
كماالزراعية،القطاراتنظامتحتالمحسنةالمزرعيةالطرقفيتعليمية
المحليةالتجاربوإداراتالزراعمعاهدمعالكلياتهذهاندمجت
مقرراتوإدارةوتوزيعها،إرشاديةنشراتبإعدادتدعمتعليميةكوسيلة

.بالمراسلة
تلكأنشطةمنعدًدااألمريكيةالزراعةوزارةاحتضنتثم

محطاتمكتبيدعمهاكانالتيالزراعومعاهدالجامعيةالكليات
امتداًداكانتوالتيللزراعالتعاونيةاإليضاحيةواإلجراءاتالتجارب

Seamanنابسيمان"بدأهالذيللعمل Knapp)"1833-1911(في
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التجاربطريقعنالتعليمفكرةعلىمعتمًداالجنوبيةالوالياتمنعدد
بمزارعهمأنفسهمالزراعيينبهايقوموالتيالزراعةفياإليضاحية

منبهيقومونمالزمالئهمموضحينالمعتادةظروفهمتحتالخاصة
.ممارسات

أنشطةبرامجوالية39فيكلية42أدخلت1907عاموبحلول
الزراعيلإلرشادأقسامبإنشاءمنهاكبيرعددوقامإرشاديأسلوبذات
سنواتاألربعوفىكلية35إلى1910عامعددهاوصلمديرمنهالكل

"ناب"لمجهوداتاقتفاءوتعقيًداحجًمابسرعةبرامجهانمتالتالية
الزراعي،اإلنتاجمجاالتمختلففياإليضاحيةالتجاربعلىباإلشراف

ساعدتثمتخدمها،التيالوالياتأوالبيئاتفيالزراعيةالتوعيةوعلى
4Hالفتيةنواديإنشاءفي Clubsالمعلوماتلتوصيلوسيلةلتكون
ثمبذاتها،قائمةمنظمةإرشاديةعمليةوأصبحتتطورتثمآبائهم،إلى

.اإلرشادفيهاًماجزًءاليصبحالريفيالمنزلتطويرذلكبعدأضيف
مكتببقياممناسبةذاتيةحركةاكتسبتاألخيرةالبرامجهذه

الفترةتلكخاللاإلداريةبالمراكزوكالؤهبتكليفالمزرعيةاإلدارة
ويقومواالقائمة،المزرعيةللمؤسساتالمزرعيةاإلدارةمشكالتليدرسوا

.بالمزارعالمحاصيلمنجديدةألنواعباختبارات
عامالتعاونيالزراعيلإلرشاد"ليفر-سميث"قانونوبصدور

مشتركتمويلمنيوفرهمابسبباإلرشاديةالجهودتجمعت1914
الفيدراليالمستوىمعوبالتنسيقاألمريكيةالزراعةوزارةمنوإشراف
واالقتصادالزراعياإلرشاديللعملالمحلىوالمستوىالواليةومستوى
وفرالذي"هيوز سميث"قانونصدر1917عاموفىالمنزلي،
ثمالثانوية،بالمدارسالمنزليواالقتصادالزراعةلتعليمقوًياتدعيًما
وتجعلوتدعمها،اإلرشاديةالنظمتخدمقوانينعدةذلكبعدصدرت
.المجتمعفئاتلكلخدماتهيقدمتجعلهشاملةصورةالزراعيلإلرشاد

:األمريكيةالمتحدةالوالياتفياإلرشادياألسلوببداية
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"نيويورك"واليةفيالزراعةلجنةاقترحت1843عامفي
لتحسينالمتنقلينالمعلمينباستخدامالزراعيةالواليةجمعيةتفويض
فيعامةمحاضراتبإلقاءيقومعمليمزارعخاللمنوذلكالزراعة،
.الزراعةفيوعمليةعلميةمعارفتتضمنالواليةأنحاءمختلف

بالواليةالزراعةكليةاقترحت1845عام"أوهايو"واليةوفى
قادرينأفرادمنكافًياعدًداتختارأنالزراعيةالواليةجمعيةإمكانية

نواديبتكوينونادىبالزراعة،صلةلهاالتيالعلومجميعفيليحاضروا
يجبحيثاألقلعلىشهريةاجتماعاتلعقدمقاطعةكلفيللزراع
.واستخداماتهاالزراعيةالعلميةالمعارفخاللهاتلقىأناألقلعلى

بواليةالزراعيينللكيميائيينمكتبأنشأ1848عاموفى
باإلضافةانتخابيمركزكلفيعامةمحاضراتإلقاءبهدف"ماريالند"

إدوارد"أوصىكماالمحلياتفيمتخصصةمحاضراتإلى
FarmersالزراعمعاهدبإنشاءEdwardHitchcockهيتشكوك
Institutes"فيالزراعيلإلرشاداألولالتعليمياإلجراءأصبحتوالتي
فيرسمًياالزراعياإلرشادتأسس1914عاموفىالمتحدة،الواليات
.المتحدةالواليات

:أوروبافيالزراعياإلرشادظهور
السادسالقرنإلىالزراعلإلرشادالحقيقيةالجذورترجع

بحاجاتالتعليمربطحركةواكبتالتيالصحوةنتيجةعشروالسابع
وانتشرتشئونها،مختلففيالعلميةالمعرفةوبتطبيقاإلنسانيةالحياة
-Rabelais)1483"رابيليه"يدعلىأوروبافيالحديثةالعلوم
ليستخدمواوغيرهاالفيزياءعلومطالبهيعلمكانالذي)1553

.اليوميةأعمالهمفيمعلوماتهم
Samuel"هارتليبصموئيل"قادإنجلتراوفى Hartlipحركة

"التعليمسياسةتطويرفيمقال"بعنوان1651عامكتاًبافنشرمماثلة
بالعملالتعلممنهجتتضمنتعليميةخطةإتباعضرورةعلىفيهركز

(روسوجاكجان"أكدبينما.والممارسة أهميةعلى)1712-1770"
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التعليميالمصلحبهاتأثروالتيالتعليم،فيوالصناعيةاليدويةاألنشطة
Henrichبستالوتزى"السويسري Pestalozzi)1746-1826(فأدار

زراعةليتعلموافيهاوقتهمنصفيقضونالفقراءلألطفالمدرسة
أنشأبسويسراهوفويلوفى.القطنونسيجوغزلالحقلية،المحاصيل

للتدريبمدرستينكبيربنجاح)Fellenberg)1771-1844"فيلينبرج"
العلومفيتعليًماوتقدمانالزراعية،باألعمالالتالميذفيهايقوماليدوي

واألخرىللبناتإحداهمامدرستينبإنشاءأتبعهمابالزراعة،المرتبطة
المدارسأولالمجرفيذلكبعدوأنشئت.النهجنفسعلىسارتاعامة

عامZarvas"زارفاس"مدرسةوتسمىأوروبافيالزراعيةالثانوية
"ثم1786عامNagiMichols"ميكولزناجى"مدرسةثم،1779

Georgicon"جيورجيكونأكاديمية Academyوالتي1797عامفي
.أوروبافيالزراعيةللكليةبهيحتذيالذيالمثلظلت

تعليميةزراعيةاستشاريةخدمةأولأوروبافيتأسستولقد
التاسعالقرنمنتصففيالكبرىالبطاطسمجاعةخاللأيرلندافي

بتقديمالزراعةلتحسينالملكيةأيرلنداجمعيةقامتحيثعشر
نتيجةمؤقتونظامضيق،نطاقعلى1847عاممناعتباًرااستشاراتها
ليباشرالعلميينالمعلمينمعهدإنشاءإلىذلكوأدىتفصيلية،مقترحات

فيبالمجاعةتأثًرااألكثربالمناطقالصغيرةالزراعجماعاتبينعمله
10المتنقلينالمحاضرينهيئةعددبلغحيثأيرلنداغربجنوب

.اإلرشاديالنشاطهذاقمةفيمعلًما33إلىازدادوامحاضرين
1866عامإنجلترافي"اإلرشاد"مصطلحاستخدامبدأوقد

لهذاكوصف"أكسفورد"و"كامبردج"جامعتيفيجامعيةكوظيفة
التعليميةبالمزاياالجماهيرإفادةبغرضالخاصالتعليمياالبتكار

إنجلترافيأخرىتعليميةلمؤسساتكوظيفةذلكبعدثمالجامعية،
وتبنىالتالية،سنواتالعشرخاللالفكرةوانتشرت.الدولمنوغيرها
إلقاءبقصداإلرشاديةالحركةهذهتمويلاإلنجليزيالمراكزمجلس

.الزراعيةالعلومفيإرشاديةمحاضرات
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الدولفيومنظماتهااالستشاريةالخدمةسياسةتأثرتولقد
األخصائيينتبادلبسببالمتحدةالوالياتفيموجودهوبمااألوربية

التقني،التعاونبرامجتحتالمتحدةوالوالياتأوروبابينوالمعلومات
الزراعيةاالستشاريةبالخدمةنفسهااألوربيةالحكوماتاهتمامإزدادثم

األوربيةاالقتصاديةالتنميةمنظمةأنكمالهاالمعوناتزيادةفقررت
OEEC،والتنميةاالقتصاديالتعاونومنظمةOECDتدعيًماوفرتاقد
الخدمةوتنشيطلتنميةاألوربيةالحكوماتبينفيماوتنسيًقا

دولةكللدىأصبح1963عاموفى.1948عامالزراعيةاالستشارية
أما.الزراعيةاالستشاريةالخدمةأنواعمننوًعاالغربيةأوروبادولمن
عمًرا،أحدثكانفيهاالزراعيفاإلرشادأوروباوشرقوسطبالدفي

وزاراتإشرافتحتالتنميةوغرفالزراعإتحادانعلىمعظمهواعتمد
.اإلقليميةالبحوثومحطاتالزراعة

:األخرىالمتقدمةالدولفيالزراعياإلرشادظهور
أوروبافيالزراعياإلرشادياألسلوبذاتاألنشطةالنتشاركان
فييحدثمامعمتوازيةخطوًطاواليابانوكنداونيوزلنداوأستراليا
الخدماتتلكتقدمالتيالمنظماتاختالفمعالمتحدةالواليات

الزراعية،الجمعياتمنغالًبايأتيعليهاالطلبكانوالتياإلرشادية
أخرىأحيانوفىالجمعيات،هذهبواسطةينظماألحيانبعضوفى
منوأحياًناالزراعةوزاراتمهاممنكمكونتقدماألنشطةهذهكانت
القوميالمستوىعلىقوًيادعًماوفرتالتيالزراعمنظماتخالل

تخطيطفيبإسهامهمفعاًالالزراعدوركانكماالمحلية،والمستويات
ومع.عنهماالستغناءأوالزراعيينالمرشدينتعيينفيوحتىالبرامج،
الماديةالمعونةتوفيرتمالبلدانهذهتقدمفيمستمرةطفراتحدوث

إلىالتقنيةتطبيقانتشارأدىحيثاإلرشادي،للتعليمالكافيوالتدعيم
ماصلةلديهمومنالزراعيين،المنتجينجانبمنعليهاالطلبزيادة

.الزراعةبصناعة
:الناميةالدولفيالزراعياإلرشادظهور
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الدولمنكثيرفيالزراعيةاإلرشاديةالمنظماتغالبيةبدأت
الماضيالقرنمنالستيناتأوائلوحتىاألربعيناتأواخرفيالنامية

فلقدوأفريقياأسيامناطقفيأماوالكاريبيالالتينيةأمريكامناطقفي
أنولووالسبعيناتالستيناتحقبةفيبهااإلرشاديةالمنظماتأنشأت
كانولقد.مصرفيكماالخمسيناتأوائلفيكمامبكًرابدأبعضها
إطارفيالثالثالعالمدولمعظمفياإلرشاديةاألنظمةدخول

بانعدامالثالثالعالمدولفيالعامالوضعواتسمخارجية،مساعدات
فيموجوًداكانماعكسعلىالمحليةاإلرشاديةالخدماتعلىالطلب
الجهازوغيابالزراعةكلياتدورغياببسببالشماليةوأمريكاأوروبا
جهازتشغيلفيبحوثهنتائجاستخداموعدمالمنتج،الزراعيالبحثي
وجودوعدمالزراعة،لوزارةاإلرشاديالجهازوتبعيةفعال،إرشادي
فيأنشأتقدإنهمنوبالرغم.الزراعيينالمرشدينلتدريببرامج
بعدمتتسممازالتإنهاإالإرشاديةأجهزةالثالثالعالمدولغالبية

.فعاليتها
:الزراعيةالمطبوعات

عنالمطبوعاتمنعدًداعشروالثامنالسابعالقرنينخاللنشر
الكتابةنشطتفرنساففياألوربيةالدولمنعددفيالزراعيةالمواد

عادةسميتالتيالمجلداتسلسلةخاللمنالمزرعيةالعملياتعن
Encyالمعارفبدائرة Clopeia)1751-1770(ظهرتبريطانياوفى
ساعدكما.مؤلف200حواليبهاقامزراعيةكتابات1800عامقبل
يانجآرثر"أعدهادوريةظهوروأمريكاأوروبافيالزراعةتنشيطعلى

ArtherYoung"المفيدةوالفنونالزراعيةالتواريخ(بعنوان1784عام
The)األخرى Annals Of Agriculture and Other Useful Arts،كما
فرانكلينبنيامين"بقيادة1744عاماألمريكيةالفلسفةجمعيةنشرت

Benjamin Frenklin"عنالمقاالتمنعديًدااألولىسنواتهافي
فيالديلفياجمعيةتأسستعملًيالتطورهاونتيجةالزراعية،المواد

Theالزراعةلتشجيع Philadelphia Society for Promoting
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Agricultureالزراعيةاألكاديميةأصدرتفرنساوفى،1785عام
.1761عام"Proceedings"األعمالنشرةالفرنسية

بمااألعضاءلتعريفتشكيلهاتموالجمعياتالمؤسساتوتلك
نشراتهاخاللمنالزراعيةالمعلوماتولنشرالزراعة،لتحسينيجرىكان

.تنظمهاكانتالتيوالمحاضراتالصحفيةومقاالتها
{}{}{} {}{}{}
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الثانيالباب
الزراعياإلرشاديالعملأهداف

:تقديم
يظلأنويجبيتجزأالكلالريفتنميةفياإلرشاديالهدفأن

معيشةمستوىإلىبالوصولالزراعيلإلرشادالكليةللغايةتحقيًقاكذلك
وتنفيذبتخطيطقامإذاإالذلكيتمأنيمكنوالللريفيين،أفضل

المواصفاتمنالعديدلهاقادرةبشريةقوةالزراعيةاإلرشاديةالبرنامج
والتنفيذ،التخطيطهذاأعباءتحملمنيمكنهاماوالفنيةالمهارية
العاملونهماأساسيتينمجموعتينفيالبشريةالقوةهذهوتتركز
منالمحليينوالقادةاإلرشادية،وظائفهمبحكمالزراعيباإلرشاد
.الريفيالمجتمع

الزراعياإلرشاديلعبهالذيالدورتناولتالتيالكتاباتوتسود
غاياتهمتحقيقعلىالمزارعينبمساعدةيقومإنهعلىعاًمااتفاًقا

لتحسيناإلرشاديةوالطرقالوسائلمنالعديدبواسطةوأهدافهم
سريعةحلولبوضعلهممساعداتتقديميمكنهكمامعيشتهم،مستوى

بالسياسةتوعيتهمفيالزراعياإلرشاديساهمكماالزراعية،لمشكالتهم
لهمالفائدةتحقيقأجلمنتطبيقهاوكيفيةوضرورتها،القائمة،الزراعية
معيعملالزراعيفاإلرشادكله،المحلىوللمجتمعوجماعاتكأفراد
بدًالأنفسهمعلىاالعتمادعلىقادرينليصبحواأنفسهمليساعدواالناس

الزراعيةومعلوماتهممعارفهموزيادةاآلخرين،علىاالعتمادمن
.حقولهمفيالزراعيةللعملياتالصحيحةالتطبيقوأساليب

األهدافعلىاالتفاقيجبومحلًياقومًياالهدفولتحقيق
أنفسهمالمزارعينقبلمنمعروفةتكونحتىالزراعيةاإلرشادية
.األهدافتلكلتحقيقفيهاويشاركوابفاعليةليساهموا
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بمشكالتهمالزراعيهتماإلرشاديللعملالمبكرةالمراحلوفى
واألدواتالمحسنة،التقاوييستخدمونحيثالمزرعيةاإلنتاجية
بها،الموصىالكيماويةاألسمدةومعدالتالحديثة،الزراعيةواآلالت
يولىالوقتوبمروروالفطرية،الحشريةالمبيداتاستخداممنوالحد
بأساليبأكثرفيهتمونلديهمخاصةأهميةاالقتصاديالنجاحتحقيق

وأساليبواإلئتمان،الناجحة،المزرعيةواإلدارةالزراعي،التسويق
وهذهواالستثماريةالمتخصصةالزراعاتوظهورالعضوية،الزراعة

وأسرهمللمزارعينأفضلمعيشيةحياةتحقيقتستهدفالمجهودات
.الزراعياإلرشاديللعملنهائيكهدف

أوالنهاياتعنتعبيرات"بأنهاObjectivesاألهدافوتعرف
الفردببذلبلوغهاويرادحالًياوجودلهاليسالتيالمستقبليةالحاالت
".المنشودةالغايةنحوإرادتهوتوجيهجهوده

:هيمستوياتلثالثةاإلرشاديةاألهدافوتصنف
Fundamental:الشاملةالسياسيةاألهداف:األولالمستوى
Objectives-:
الدورويكونللمجتمع،الرئيسيةوالغايةالنهائيةاألهدافوهى

مشاكلهمتحديدكيفيةالمجتمعأفرادتعليمهوفيهاالزراعياإلرشادي
مفيدة،ومعلوماتمعارفاكتسابفيومساعدتهمبدقة،الزراعية

والمعلوماتالمعارفتطبيقنحوعمليةخطواتالتخاذوتشجيعهم
.الخاصةوإمكانياتهملظروفهموفًقاذاتيتهمعلىمعتمدينالزراعية

General:العامةاألهداف:الثانيالمستوى Objectives:
واالجتماعيةاالقتصاديةبالنواحيتهتممحددةأهدافوهى

مباشربشكلترتبطولكنهاالريفيينبالسكانالخاصةواألخالقية
-يليمااألهدافهذهومن.الزراعيباإلرشاد :
.والحيوانيةالنباتيةالزراعيةاإلنتاجيةالكفاءةرفع-1
.عاليةمزرعيةدخولتحقيق-2
.متعددةمصادرمنالريفيةاألسرةدخلزيادة-3
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مجهوداعلىوباالعتمادالريفيةاألسرمعيشةبمستوىاالرتفاع-4
.حكوميةمساعداتوبأقلاألوليةومصادرهمالشخصيةتهم

.المحليةالريفيةالمجتمعاتتنمية-5
الريفيةالمجتمعاتفيالعامةوالمرافقالخدماتتطوير-6

.المحلية
بهذاالمختصةاللجانأقرتالسابقةالعامةاألهدافولتحقيق

:هيالمدىطويلةاألهدافمنعدًداالشأن
.الريفيةواالجتماعيةالزراعيةالبحوثنتائجتطبيق-
اقتصادًياالناسحياةفيتؤثرالتيالمختلفةالعواملفهم-

.واجتماعًيا
.والمنزلالحقلفيالزراعيةاالستشاراتكفالة-
.وتشجيعهاالريفيةالمحليةالقياداتتنمية-
.الريفيينتواجهالتيالمشكالتحل-
.الريفيينبينالعائليةالتغذيةنظامتحسين-
.الريفياتالبيوترباتبهاتقومالتياألعمالتحسين-
.الريفيالشبابتنميةعلىالعمل-
.الطارئةاألزماتلمواجهةالريفأهلتعبئة-
.وثقافًياذاتًياوتنميتهمالريفألهلالعامةالتوعية-

Working:التنفيذيةاألهداف:الثالثالمستوى Objectives:
األهدافإلىالوصولطريقهاعنيمكنالتياألهدافتلكوهى

إنتاجيةرفعيتطلبالنباتيةاإلنتاجيةالكفاءةرفعهدففمثًالالعامة
زراعةمنمتعددةوسائلذلكفيمستخدًماالمختلفةالمحاصيل
بالعملياتالخاصةالتوصياتوإتباعاإلنتاجية،عاليةالمحسنةاألصناف
أساليبوتطبيقالزراعية،اإلنتاجيةالعناصرواستثمارالمختلفة،الزراعية
األسمدةمعدالتواستخدامالحشرية،لآلفاتالمتكاملةالمكافحة
بالبيئةالمضرةغيرالزراعيةالممارساتوتطبيقبها،الموصىوالمبيدات
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وحمايةوالنظيفة،اآلمنةوالزراعيةالبيئيةاألنشطةتبنىوالريفية،
البرامجتنفيذخاللمنالمدمرة،البيئيالتلوثآثارمنصحتهم

الزراعياإلرشاديالعملأهدافلتحقيقالمتخصصةاإلرشاديةواألنشطة
:

:اإلرشاديةاألهدافخصائص
اإلرشاديةاألهدافخصائصأهممنالتعليميةالخاصيةتعتبر

المعرفياإلنسانيالسلوكفيحقيقيةتغيراتإحداثإلىتؤدىفهي
تغييرإلىباإلضافةالحياة،أساليبوفىالزراعياإلنتاجفيوالمهاري

.إيجابًياتغييًرافكرةأوماشيءنحوالسائدةاالتجاهات
لألهدافالمميزةالخصائصمنعدديوجدذلكإلىوباإلضافة

:هياإلرشادية
.المسترشدينمنعددأكبروضعهافييشتركالبناءمشتركة-1
.ومحددةالمعالمواضحة-2
.تحقيقهامدىمنالتأكديمكنقياسية-3
.ومتحركةللتطورقابلةبالمرونةتتصف-4
.المجتمعنظاممعتتوافق-5
.للمسترشدينالفعليللمستوىوفًقاتحقيقهايمكن-6

اإلعالميةواألجهزةالتعليميةالنظمأهممنالزراعياإلرشادوجهاز
ترجمةطريقعنوفعال،متميزدورمنلهلما,الريففيالعاملة
وقيامهالثقافي،الوعيزيادةإلىتهدفتعليميةبرامجإلىخدماته

فيتساهمالتيالزراعيةالبحوثنتائجوتوصيلنقلفيهامبدور
الرشيدةاالستخداماتمجاالتفيخصوصاالتلوثمنالبيئةحماية

الفضالت،منالصحيوالتخلصوالمبيدات،الكيماويةلألسمدة
الريفيينوإقناعمبسطة،بطريقةالزراعيةالمخلفاتمنواالستفادة
يقدمكماظروفهم،معيتفقبماالصحيحةالممارساتلتنفيذوإرشادهم
منوحمايتهاالبيئةمعالسليمالتعاملكيفيةعنالمعلوماتللريفيين
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والخاطئة،السلوكياتوتعديلوتجميلها،بتحسينها،واالهتمامالتلوث،
لصالحوتوجيههاالزراعيةالتكنولوجيااختيارفيمتميزدورلهيكون
العاملةالرسميةوغيرالرسميةالمنظماتكافةمعبالتعاونوذلكالبيئة
الريفيالمجتمعداخلاإلرشاديةأهدافهلتحقيقالريففي

{}{}{} {}{}{}
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الثالثالباب
واإللكترونيالتقليديالزراعياإلرشاداالتصال

:اإلرشادياالتصالمفهوم
والمهمةاألساسيةالعناصرمنCommunicationاالتصال

وتوصيلنقلعلىيتوقفواستمرارهالمجتمعفوجوداإلنسانيللمجتمع
المجتمعودوامالصغار،إلىالكبارمنوالشعوروالتفكيرالعملعادات

بمااالتصالعمليةفيالمشتركةاألفرادبينالخبرةوتوصيلبنقليتم
.بهمالمحيطةالظروفعلىوالتأثيرالبناءفرصزيادةإلىيؤدى

االتصالعمليةالزراعيالمرشدعملفيالمهمةاألمورومن
فمنمعهموالمعلوماتواألفكارالمعارفوتبادلبالمزارعين،اإلرشادي

يشجعأنوالمزارعين،علىيؤثرأنالزراعيالمرشديستطيعخاللها
وتبادلالمشاكلفيالمشاركةألنبينهمفيمااالتصالعلىالمزارعين

والبرامجاألنشطةتخطيطعمليةفيالمهمةالمراحلمناألفكار
.الفردمستوىعلىأوالجماعةمستوىعلىسواءاإلرشادية

اإلنسانتكوينفيحيوًيادوًراتلعبتطبيقيةعمليةواالتصال
ويفكريتعلمذهنهفيمحددةواضحةرموزخاللغيرهعنمنفصًال

وبينبينهباالتصالاالنفصالهذاعلىالتغلبويحاولبواسطتها،
.اآلخرين

منويعملمنهاينبثقالتيالمعرفيةالمجاالتأحداالتصالويعد
االتصالويعدتطبيقًيا،أوكانوبحثًياتعليمًياالزراعياإلرشادخاللها
عمليةالزراعياإلرشادويعتبرالزراعيلإلرشادوناتجووسيطكمنطق
جماهيرسلوكفيومحددةمرغوبةتغييراتإلحداثتهدفاتصال

المرشدينجححيثحياتهم،بمستوىاالرتقاءبهدفالمسترشدين
اإلرشادياالتصالقنواتبمختلفاإلرشاديةرسالتهنقلفيالزراعي
أهدافهلتحقيقاإلرشادياالتصالطرقوتتنوعوالمناسبة،المتاحة
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المجتمعأفرادكلفيوالتأثيرالوصولوإمكانيةغاياتهوبلوغ
وتوصيللتعليمالزراعياإلرشادومساعدةالمستهدفينالمسترشدين

للمسترشدينعصريةاألكثرالزراعيةواألفكارالعلميةاألبحاثنتائج
اإلرشادياالتصالطرقمنالعديداإلرشاديالجهازيستخدملذلك

الخدمةفعاليةتقللالتيالمعوقاتمنالعديدتوجههاالتيالتقليدية
بيناالتصالكفاءةوضعفاالتصاليةالسعةلضعفنتيجةاإلرشادية

منأكثرالبعضبعضهمعلىالزراعواعتماد,والباحثينالمرشد
لذا.الفنيةالتوصياتعلىللحصولالزراعياإلرشادنظامعلىاعتمادهم

اإلرشادياالتصالطرقوتوظيفتطبيقإلىالزراعياإلرشاداتجه
االتصالطرقتواجهالتيالصعوباتمنالعديدعلىللتغلباإللكترونية
والمعارفالمعلوماتوتوصيلاإلرشاديةالخدمةفعاليةلزيادةالتقليدي

.ريفيةزراعيةتنميةوإحداثالريفيةالمناطقلكافة
وتوظيفتطبيقعلىيعتمدالذياإللكترونياإلرشاديواالتصال

وشبكةاآلليالحاسب(الحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
التيالزراعيةللعملياتالزراعإرشادبهدفاإلرشاديالعملفي)اإلنترنت

واإرشادالبحوثبيناالتصالولتوفيرالزراعي،اإلنتاجزيادةإلىتؤدي
باإلنتاجللنهوضالحديثةالمعلوماتمناحتياجاتهموتوفيروالزراع
.الزراعي

منالعديدتبذلمصربدأتااللكترونياالرشادياالتصالولتطبيق
الزراعياإلرشاديالعملفيالحديثةالتكنولوجيامنلالستفادةالجهود
Virtual)الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكةبإنشاءوذلك

Extension and Research Communication Network (Vercon)
الغذائي،األمنوتحقيقلآلخرين،المعلوماتونشرإعدادطريقةلتغيير
الروابطوتقويةوالزراع،والزراعيواإلرشادالبحوثبيناالتصالودعم

الزراعيةالبحوثنتائجمنالمتراكمةالخبراتونقلوالمؤسسيةالبشرية
ممااإلنترنتإمكانياتوتسخيرالزراعوجمهورالزراعياإلرشادإلى

ونشرهاومعالجتهاوتجميعهاالمعلوماتكميةإدارةعلىيساعد
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Kالمعلوماتمنالمستخدمينمتطلباتلتوفيرمختلفةبأشكالالكترونيا
عاممصرفي)الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكةبدأتوقد
بسبعةإدخالهاتم2003عاموفيالشيخ،كفربمحافظةبقريتين2001
والنوباريةوالبحيرةأسيوطبمحافظةقرىوخمسالشيخبكفرقرى
اآلليالحاسببأجهزةالمزودةاإلرشاديةالمركزخاللمنللعملوذلك

بينالروابطلتنميةاإلنترنتبشبكةمتصلةهاتفيةاتصالوخطوط
يساعدمماوالزراعالزراعياإلرشادومؤسساتالزراعية،البحوثمراكز
كميةوإدارةالنائيةبالمناطقواالتصالالزراعيةالمعلوماتتدفقعلى

وفي,مختلفةبأشكالونشرهاومعالجتهاوالمعلوماتالبياناتمنكبيرة
أسيوط،هيمحافظاتثمانيةفيمتاحةالشبكةأصبحت2006عام
سويف،بنيالغربية،الشرقية،اإلسماعيلية،البحيرة،الشيخ،كفر

الشبكةتوسيعتمحيثwww.Vercon.Sci.egموقععلىالنوبارية،
وخاصةالمصريللمزارعالمقدمةاإلرشاديةالخدماتتحسينبهدف
الزراعيةوالمعارفالمعلوماتتوصيلفيللمساعدةالمزارعينصغار

.النائيةالريفيةبالمناطقواالتصال
البعضبعضهماألفرادبيناالتصالعمليةكفاءةوتقاس

وصلتهممنعدد(المخرجاتوواألموالوالمجهودالوقتمنبالمدخالت
:فيويتضح.عليهموتأثيرها)الرسالة
علىاإلرشادياالتصالكفاءةتعتمد:المرشدنظروجهةمن)أ(

).ساعة/المجهود(االتصالعمليةتكاليف-1
.المسترشدينعدد-2
.الواحدالفردفيالناتجالسلوكيالتغير-3

تعتمداالتصالعمليةفكفاءةالمسترشديننظروجهةمن)ب(
:على

).ساعة/المجهود(االتصالعمليةتكاليف-1
.المستقبلةاإلرشاديةالرسائلعدد-2
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الرسالةمنالحادثالتأثيرمدى(الناتجالسلوكيالتغير-3
).الواحدة

علىاألفرادبهايحصلالتيالكيفيةأوبالطريقةاالتصاليتعلق
منيستطيعالتيالعملية"بأنهاالتصالويعرف.واألفكارالمعلومات

والمشاعروالحقائقاألفكارتبادلمنأكثرأوشخصينخاللها
لمعنىوالمشتركالفهممنمنهمكلمعهايتمكنبطريقةواإلنطباعات

بشرىعقلغزوعملية"بأنهيعرفكما".الرسالةومحتوىومضمون
".فيهوالتأثيرآخربشرىلعقل

واالتجاهاتواالعتقاداتالحقائقنقلهوالمعنىبهذاواالتصال
الكائناتبيناإلدراكمنآخرمحتوىأيأوالعاطفيةالفعلوردود
الفبدونهوجماعاتهالمجتمعأفرادبينالتماسكأساسويعتبرالحية،

أساسإنهكماالجماعات،وبيناألفرادبيناالجتماعيالتفاعليتم
ولكنهالالتصالالخاصةالوسيلةهيواللغة.وتغييرهاالثقافاتتراكم
والحركاتكاإلشاراتأخرىوسائلتوجدإذالوحيدةالوسيلةليست

إدراكمنالشخصيتمكناالتصالخاللومنذلك،شابهوماوالرموز
.اآلخرينلألشخاصSubjectiveالذاتيةالعقليةالحالة

:الزراعياإلرشادياالتصالعمليةعناصر
:هيرئيسيةأربععناصراإلرشادياالتصاللعملية

)الزراعيالمرشد(Communicatorالمتصلأوالمرسل:أوًال
اإلرشادوفيالزراعية،والمعارفاألفكارأوالمعلوماتمصدرهو

علمًياالواعيالشخص"بأنهيعرفالذيالزراعيالمرشدالزراعي
التغييرهذامسئوليةويتحملالغيرسلوكتغييرعلىوالقادرواجتماعًيا

".المجتمعأفرادأمام
اسمعليهويطلقاإلرشاديةالعمليةمحركهوالزراعيوالمرشد

Changeالتغييروكيل Agentتهتمموجهةاجتماعيةقوةباعتباره
أونجاحيتوقفوالزراعي،اإلنتاجفيالمجتمعسلوكوتغييربتشكيل

متحدًثايكونأنإماوهو.وقدراتهثقافتهوعلىالزراعياإلرشادفشل
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أوإذاعيةلبرامجمقدًماأولكتابمؤلًفاأوندوةأواجتماعفي
.إدارةجهةأومؤسسةيكونأوصحيفةفيكاتًباأوتليفزيونية
عدةعلىالناجحاإلرشاديالتخطيطعمليةنجاحيتوقفكما
القياممهمةعاتقهعلىيقعالذيالزراعيالمرشدأهمهامنعوامل
التعليمية،المواقفوتنظيموإحداثاإلرشاديةواألنشطةالبرامجبتنفيذ
الجوانبمنتعتبرالتيالجهودوتكاملتنسيقمبدأمنانطالًقا

المرشدويعتبراإلرشادي،العملخططتنفيذلفاعليةالمهمةالرئيسية
والمهاماألدوارأهمومنالعمل،ذلكنجاحفيالرئيسيةالدعامةالزراعي

اإلرشاديالعملتخطيطفياإلسهامهوالزراعيالمرشدبهايقومالتي
واالحتياجاتالمشكالتوتحديدوتحليلهالموقفحقائقبجمع

تنفيذفياإلسهاموكذلكاإلرشاديالبرنامجأهدافوتحديداإلرشادية
خطةووضعاإلرشاديةوالمعيناتالطرقباستخداماإلرشاديالعمل
المعلوماتمصادروتوفيرزمني،لبرنامجطبًقاالتنفيذوإجراءاتالعمل

الحلولإيجادفيواإلسهامالمحليةوقيادتهمللمزارعينوالخبرات
المرشدعاتقعلىالملقاةالمهامضمنمنأنكماالزراعية،للمشكالت
المحلياإلرشاديالبرنامجأهدافلتنفيذخطةوضعهيالزراعي

والتوصياتاألبحاثنتائجوتوصيلالبرنامج،هذاتنفيذعلىواإلشراف
تنفيذمدىعلىللتعرفوالسنويالمرحليوالتقييمالزراع،إلىالزراعية
.إنجازاتهفيوالضعفالقوةنواحيوتحديدألهدافهاإلرشاديالبرنامج

المرشدكفاءةرفعيمكنبتوفيرهاالتيلصفاتبعضوهناك
إلماماالزراعيالمرشديلمأنوهىاالتصالعمليةفيكمتصلالزراعي

فيخاًصااهتماميبدووأناالتصال،بعمليةالخاصةباألهدافتاًما
مهارةلديةيكونوأنالمسترشدين،جمهورورفاهيةإسعادعلىالعمل
وأنفيه،يعملالذيالمجتمعتناسبالتياالتصالقنواتاختيارفي

خطةبإعداديقوموأناالتصالية،ومهاراتهقدراتهبتنميةمهتمايكون
الرسالةتوصيللنجاحالالزمةواألدواتاالتصاللعمليةوبرامج

.الجمهورإلىاإلرشادية
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علىبلفحسبالرسالةنقلعلىيقتصرالالناجحواالتصال
النقاش،فيوأسلوبهاإلرشاديةالرسالةينقلالذيالزراعيالمرشدسلوك
يتأخرالذيفالمرشداتجاهاته،وعنعنهالكثيريعكسمظهرهأنكما
جديةنحومقبولغيرانطباًعايعطىدائمةبصفةاجتماعاتهمواعيدعن
.االجتماعاتهذه

والمرشدمصدر،معلوماتلكل؟المعلوماتتأتىأينمنلكن-
مصادرهامنبهاأتىالتيالمعلوماتلهذهناقلهوهناالزراعي

الجهةوهوللمعلومةالرئيسيالمصدربينالتفرقةيجبوهانالمختلفة،
للمعلومةكمصدرالزراعيالمرشدوبينالمعلومة،منهاصدرتالتي

.للمسترشدينبالنسبة
يكونقد؟المعلوماتمنهتأتىأنيحتملالذيالمصدرهووما-
ناجحةتجربةعنمجاورةقريةمنتعاونيةجمعيةأعضاءحديث
أعضاءبينلقاءأثناءتمأوالراديوفيالحديثأذيعسواءأجروها
معلوماتأيمنوأثًراعمًقاأكثريكونوبالتاليالقريةوأهلالجمعية

.إرشادياجتماعفيالزراعيالمرشدمنإليهمتصل
فيالمصدرقدمهاالتيالمعلوماتأنالتجربةأثبتتهل-
؟الأمبالثقةجديرةفهيثمومنمفيدةكانتالماضي
المتلقين؟نظرفيالمصدربهايتمتعالتيالمصداقيةدرجةهيما

والعلمالتكنولوجياعصرأبوابعلىتقفالمصريةالزراعةوبدأت
المحليةالظروفمعوتكيفهااآلليالحاسبنظمأحدثباستخداموذلك
الزراعيينوالمرشدينللزراعليسهلالعربيةباللغةالبرامجبتوفيروذلك

التيوالمعلوماتبالمعارفوإمدادهماستخدامهاالمحليينوالقادة
(FAO)العالميةوالزراعةاألغذيةمنظمةدراساتتشيرحيثيحتاجونها

تطبيقللزراعيتيحوالتعليموالتدريبالمعلوماتأنالدوليوالبنك
الرسميالتعليممنكًالوأنالزراعيالمجالفيالحديثةالتكنولوجيا

وأنالزراعية،اإلنتاجيةلزيادةفعاليةذوالزراعيكاإلرشادالرسميوغير
اإلرشادفيواإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجياوتطبيقتوظيف
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المعلوماتنشرعلىالمعتمد)االلكترونيالزراعياإلرشاد(الزراعي
ونقلتوصيلتستطيعالزراعيةالريفيةللمناطقالزراعيةوالمعارف

المناطقولكافةمكان،أيفيوالمعارفالمعلوماتمنهائلةكميات
واسعةاتصالقنواتتوفركماالمستخدمينلكافةوالمتفرقةالجغرافية

المزرعيةالقراراتاتخاذفيوالمساعدةالزراعيةالبحثيةالهيئاتبين
المعلوماتلتكنولوجياالخامالمادةهيوالمعارفالمعلوماتوتعد
توزيعهايتممعلوماتيةخدماتإلىالمادةهذهتتحولثمواالتصاالت

أواإلعالمكأجهزةالمباشرغيرأوالمباشرالبثأساليبخاللونشرها
المسافاتقربتالتياالتصاالتمنوالمتنوعةالهائلةالشبكاتخالل

علىوالمؤسساتلألفرادوالخدماتالمعلوماتلتوصيلالحدودوتالشت
عجلةلدفعالالزمالتقدملتحقيقجهدوأيسرسرعةبأقصىعالمينطاق

.التنمية
التنميةتواجهالتيالمحدداتأحدالتكنولوجيةالعواملوتعتبر

لظروفواستجالبهاتطويعها،علىالعمليستوجبالذياألمرالزراعية
وأنالتقدمبركبوااللتحاقلألمامالتنميةعجلةلدفعالمصريةالزراعة
فيالجديدةوالتقنياتالمعارفتضمالتيالمعلوماتقواعدتوفير
إلحداثمؤشًرايعدوالتطبيقللنشرسبيلهاتجدوالتيالزراعيالمجال
شيءالمعاصرةبالتكنولوجياواالهتمام,الريفيةالحياةوتطويرالتنمية
التقدمهذايستوعبأنلإلنسانويمكنالزراعة،علماءبهيقومضروري
.والتدريبوالثقافةالتعليممنكافمستوىعلىكانإذاوالمعرفة
:Message":اإلرشاديةالمادة"اإلرشاديةالرسالة)ثانًيا(

أوهى.لآلخريننقلهاالمراداألفكارأوالمعلوماتعنعبارةوهى
أنمنالمتصليقصدهماهوأومعيناتصاليتصميميتضمنهامعلومة
.المستقبلإلىيصل

تحملباعتبارهااإلرشادياالتصالعناصرأهمالرسالةوتعتبر
أنسباختياراالعتبارفياألخذمعمحددةغايةإلىللوصولالهدف

.المسترشدينلظروفاإلرشاديةالرسائل
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:الرسالةمعاملة
Theالرسالةبمعاملةيقصد TreatmentالتصميمDesignالذي

إلىبهاتصلالتيالطريقةواإلرشاديةالرسالةإخراجعمليةيتم
التيالمعلومةلنقلتختارالتيالرموزمجموعةهيأو.المسترشدين

االتصالوطريقةالمثلىالرسالةاختيارعمليةإنهاأي.الرسالةتحملها
.ومؤثرفعالبشكللتصلالرسالةلعرضالمنطقيوالترتيبالفعالة

واضحوفهموتخيليإبتكارىتفكيرالرسالةمعاملةوتتطلب
والمعيناتالطرقواستعمالاختيارفيوالمهارةاإلنساني،للسلوك

تستخدموقد.اإلرشاديةالرسالةوتقديمعرضفيالمناسبةاإلرشادية
قناةخاللمنواحدةإرشاديةرسالةنقلأوتوصيلفيأكثرأومعاملة
ازرع"مثلإرشاديةرسالةتقديمحالةففي.أكثرأوواحدةاتصال
المشاهداتاستخداميمكنحيثالمعامالتتتعدد"خطوطعلىالذرة

قدكذلك.وغيرهاالعملياإليضاحتجاربأوالصور،أوالندوات،أو
أنواعتختلفحيثواحدةقناةاستعمالخاللالمعامالتتتعدد

إيضاحتجاربأوالصورعرضأخذأوالندواتطريقةأوالمشاهدات
.ذلكغيرإلىإجراؤهاومكانالنتائجأوالطرق

الزراعيالمرشدذهنفيتكونأنيجبالتيالمهمةاألسئلةومن
:يليماإرشاديةلرسالةنقلهعند

.الرسالةمضمونهوما
.المتلقييعرفهأنيجبالذيما
صورأوكلماتفيتصاغهل.الرسالةتتخذهالذيالشكلهوما

.انتباههوتسترعىالمتلقييدركهارموزأو
.الجوانبجميعيغطىبشكلاإلرشاديةالرسالةتقديمتمهل

فيكغايةاإلرشاديةالرسائلإلىينظرإالينبغيعامةوبصفة
الرسالةنجاحويتوقف.الغايةهذهاتجاهفيكأهدافوإنماذاتهاحد

:يليماعلىاإلرشادية
.المسترشديناهتمامإثارة-
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طويلةزمنيةفترةتمرالبحيثللرسالةالمناسبالوقتاختيار-
.للمسترشدينتبليغهاوبينالرسالةتجهيزبين

وضوحهاودرجةأخرىرسالةعلىالرسالةبهاتحملالتيالطريقة
دودةمقاومةرسالةعلىالمبيداتسميةمنللوقايةرسالةتحميلمثل
.القطنورق

تأثيرهيكونألنوالمسترشدالمرشدبينبالعالقةالوصول
وبنفستابعيهمعلىأنفسهمالمسترشدينمنالقادةتأثيرمثلاإلرشادي

.بينهمالمتبادلةالثقة
قواعدفيالعلميةالمادةتقدمااللكترونيالزراعياإلرشادوفى

اآلليةللحاسباتالرئيسياآلليالحاسبمننقلهايتممتعددةبيانات
اإللكترونيللعرضالمتعددةالطرقمعوتتالءمتتكيفبحيثاألخرى،

التليفون،وخالياالفاكسأوالمودمطريقعنالمعلوماتنقلوسائلعبر
Deskالمكاتبوأسطح Tops،وتقديمالجديدة،الرقميةوالتكنولوجيا

الويبعلىأوالمطبوع،منهامتعددةبأشكالوالبياناتالمعلومات
(www)متكررةأسئلةشكلفيأو(FAQs)أوالخبراءبسؤالأو
.وتطبيقاتهاالدراسيةوالمناهجوالفرديةالمتعددةالتعليميةالنماذج

:اإلرشاديةالرسالةوصولمعوقات
االتصالقنواتاستخدامألساليبالزراعيالمرشدمعرفةعدم-

.اإلرشادي
.اإلرشاديةالرسالةبهاشكلتالتيالمعاملةإدراكصعوبة-
الوبماوالمسترشدينالمرشدبيناالجتماعيةالمسافةبعد-

.لهماالجتماعيالوضعمعيتناسب
.اإلرشاديةالرسالةلنقلالمناسبةغيراألوقاتاختيار-
تحملالقدحيثالمرشدلدىالكافيةاالتصالمهارةتوفرعدم-

.قصدهاالتيالمعانينفساستخدمهاالتيالمعاملة
التشويشإلىيؤدىبماالعرضأجهزةأمامالمسترشدونتزاحم-

.المنقولةالرسالةعلى
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.الصوتمكبراتنقاءعدم-
تقييمطريقعناإلرشاديةللرسالةالحادثالنجاحويقاس

المختلفةمظاهرهخاللمنالمسترشدينفيالحادثالسلوكيالتأثير
تأثرهموجهةمنالمسترشدونويقسموتنفيذًيا،وشعورًيافكرًيا

:إلىاإلرشاديةبالرسائل
وهؤالء:اإلرشاديةالرسالةمنمقصودينمسترشدون-1

وغيرواالرسالةأدركوامسترشديناألولىفئتينإلىينقسمون
.سلوكهمفيتغيريحدثولمأدركوهاأنهمأوسلوكهم،من

فظلاإلرشاديةالرسالةمعاملةيدركوالممسترشدينوالثانية
.هوكماسلوكهم

بهاوتأثروااإلرشاديةالرسالةمنالمقصودينغيرمسترشدين-2
كسماعوذلكسلوكهم،منالبعضفغيرمباشرغيربطريق
طريقعنالمستهدفةغيرأخرىمناطقفيالزراعبعض

ولكل.حقولهمفيبتطبيقهافيقومونمثًالمعينةآفةمقاومة
اإلرشاديةالرسالةتكرارعلىالعملاألمريتطلباألسبابهذه

الرسالة،وصولوموانعمعوقاتوإزالةفترات،علىأودورًيا
جاذبيةوأكثرمناسبةأخرىعلىالمحملةالرسائلوجعل

.وتشويًقا
أواألسلوبوهىMethod)الطريقة(االتصالقنوات:ثالًثا
التيأوالمستهدفينإلىمارسالةتوصيلبهايمكنالتيالوسيلة
للمرشدالمتاحةالعلميةالمعارفبينالمسافةأوالفجوةلعبورتستعمل
المعيشيةاالستهالكيةأوالتسويقيةأواإلنتاجيةوالمشاكلالزراعي
.منهاالمستهدفينإلىالمعلوماتنقلوسائلأوهى.للزراع

القنواتمنأكثرأوواحدةاستخدامالزراعيالمرشدويستطيع
مثلالجماهيريةاالتصالوسائلاستخدمسواءرسائلهلبثاإلرشادية

استخدامأوالصحف،أوالسينمائيةاألفالمأوالتليفزيونأوالراديو
اإليضاح،وطرقاإلرشادية،االجتماعاتمثلبالجماعاتاالتصالطرق
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الزياراتمثلالفرديةالوسائلاستخدامأواإلرشادية،والرحالت
.الشخصية

القنواتاختيارحسنعلىالزراعياإلرشادنجاحويتوقف
توقعوعلىالمستهدف،الجمهورنوعمعتوافقهاودرجةاإلرشادية

نقلفيالمستخدمةالقنواتوزيادةمعارف،منتقدمهلماالمسترشدين
المواقفففي.تأثيرهافعاليةمنيزيدالتوازيبطريقةاإلرشاديةالرسائل

علىاالعتماديمكنالمستهدفينمنكبيرةأعدادوجودتتطلبالتي
األعدادذاتالمواقفتستدعىحينفيوالجماهيريةالجماعيةالوسائل

الوسائلاستخداممعقدةمبتكراتأومهارةبتعلمالمرتبطةالمحدودة
.الفردية

اختيارفيالتاليةاالعتباراتمراعاةينبغيعامةوبصفة
:االتصالقنواتواستعمال
.الرسالةمنالمحددالهدف-
.الرسالةومضمونطبيعة-
ومشكالتهمحاجاتهمحيثمنالمسترشدينجمهورخصائص-

.الموضوععنالسابقةومعارفهم
.المتاحةاالتصالقنوات-
والفاعليةالفائدةضوءفياالتصاللقنواتالنسبيةالتكاليف-

.منهاالمتوقعة
.المسترشدينوجمهورالمرشدمنلكلالمتاحالوقت-
بعدفيمابالتفصيلتوضحااللكترونيالزراعياإلرشادتقنيات-

منوهم)الزراعجمهور(Receiverالمتلقيأوالمستقبل:رابًعا
.الرسالةمنالمستهدفالشخصهوأواإلرشاديةالرسالةإليهمتوجه

وهماإلرشادي،االتصالعمليةعناصرأهمالمسترشدونيعتبر
الرسالةإليهمتوجهغفيرجمهورأوالناسمنصغيرةمجموعةإما

لهاالفعليةواالستجابةبمضمونها،واالقتناعتفهمها،بغرضاإلرشادية
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فشلأولنجاحالوحيدالمقياسسلوكهمفيالحقيقيالتغييرويعتبر.
.اإلرشادياالتصالعملية

ودقيًقاكافًياإلماًمايلمأنالزراعيالمرشدعلىويجب
واالختالفالتشابهأوجهيدركوأنمعهيتعاملالذيالجمهوربخصائص

كانوكلماالمطلوباألثرالتعليميةرسالتهتحدثحتىأفرادهبين
واالقتصاديةاالجتماعيةخواصهفيمتجانًسااإلرشاديالجمهور
المرشدوتفهمإلمامويساعد.االتصالنجاحفرصازدادتكلماوالثقافية

المرادوللرسالةواهتماماتهمولحاجاتهممعهيتعاملالذيللجمهورالجيد
معتتالءمالتياإلرشاديةوالمعيناتالطرقأفضلاختيارفيإليهمنقلها

:باألتيالمسترشدينجمهوريتصفأنيجبوعموًما.خصائصهم
.اإلرشاديةالرسائلواستيعابتفهمعلىالقدرة-1
.وخبراتومعلوماتمعارفمنلهميقدملماوالرغبةالحاجة-2
الناحيةمنوالخبراتالمعارفهذهتطبيقعلىالقدرة-3
.العملية

{}{}{} {}{}{}
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الرابعالباب
اإلرشاديةوالمعيناتالطرق

تعملالتيالخدميةالمنظماتأحدالزراعياإلرشادجهازيعتبر
تعليميةوفلسفةمنهجبإتباعالريفيةالمجتمعاتوتطورتنميةعلى

المختلفةاإلرشاديةوالوسائلالطرقذلكفيومستخدًماخاصة،
اإلرشاديالعمللنشاطاتاألساسيةالمرتكزاتأحدباعتبارهاوالمتعددة
جماهيرسلوكفيومحددةمرغوبةتغييراتإحداثويستهدف

واتجاهاتهمواألدائيةالذهنيةومهاراتهممعارفهموفيالمسترشدين
واسركأفرادالحياتيةبمستوياتهماالرتقاءبهدفوذلكالمختلفةوأرائهم
هذهتأثيرطريقعنإالذكيتحققولنعامومجتمعمحليومجتمع
اإلرشاديةالرسائلمحتويخاللومنالمسترشدينجمهورفيالطرق
المتاحةاإلرشادياالتصالقنواتبمختلفإليهمينقلهايقومالتي

حدوثعلىيتوقفاإلرشاديةالمجهوداتنجاحألننظًراوالمناسبة
فإنثمومناإلرشاديةالرسائلمستقبليلديالمرجوةاالستجابة

وسائلهوتتنوعطرقهتتعددأندائًمايحاولالكفءالزراعيالمرشد
كلإمكانيةلمعرفتهبمسترشديهاالتصالفييستخدمهاالتيومعيناته

إيجابياتهاوكذلكالمرجوةالتعليميةاألهدافلتحقيقواختيارهامنها
.االستفادةمنقدرأكبرتحقيقوكيفيةوسلبياتها،

فيالعاملينعلىيجبومتكاملةمتميزةمراحلأربعةوهناك
علىمنهالكلالمختصرالوصفويساعداالعتبارفيوضعهااإلرشاد
.اإلرشاديالعملفيالطرقمهمةتوضيح

:األوليالمرحلة
جهودهتحتويوالذي السليماإلرشاديالبرنامجيقابلأنيجب

ومااإلنتاجفيالريفييناألفرادحاجات إرشادًيامتعددةطرقعلى
التيالمشاكلتلكاختيارالضروريفمنولهذا)التسويق(اإلنتاجبعد

والنساءالرجالمنالريفيينتهمالتيواالهتماماتالحاجاتتمثل
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زمنيةفترةوخالللإلرشادالعامةالسياسةمنإطارفيوالشباب
يتعلقفيماوترتيبهاتبوبيهاالمشاكلهذهاختياربعديجبكمامحددة،
تحتحلولهالتنفيذالمناسبةالطرقووضعحلهامنيتوقعومابأولويتها
تمثلالتيالمشكالتعلىالتعرفوسائلوأفضل المتاحةالظروف
آثارمشاهدةإلىإضافةعنهاسؤالهمهوالزراعواهتماماتحاجات
.المشكالتهذهوحدة

:الثانيةالمرحلة
واالتفاقالمشاكلتحديدبعدواضحةعملخطةهناكتكونأن

ووضعالمرحلةهذهوتتضمن بشأنهاالمقترحةوالحلولأولويتهاعلى
األنشطةقائمةوإعدادالتعليميةالطرقواختيار المحددةاألهداف
منالتعاونعلىللحصولوالسعي األهدافهذهلتحقيقالمطلوبة

الطرقيخدمماتعاونهافيرؤىلواإلرشاديةغيرالريفيةالهيئاتقبل
مناإلرشادهيئةأعضاءعلىالمسؤوليةتقسيمذلكيلي المختارة
.ومديريهمومشرفيهمالمحليينالمرشدين

:الثالثةالمرحلة
فيعليهااتفقالتيالعملخطةبتنفيذالمرحلةهذهوتتسم

خطةبوضعوذلكالجهدبذلعلىواإلصراربالمثابرةالثانيةالمرحلة
فيتقررتالتيالتعليميةاألهدافإلنجازفعالأسلوبذاتعمل

منتمكنالتيالظروفجميعاالعتبارفيواضعينالسابقةالمرحلة
الطرقتنفيذوتتطلب المختارةللطريقةالمرسومةاألهدافتحقيق

منظًماجهًداالعملخطةتتضمنهاوالتيبهاالمتصلةواألنشطةاإلرشادية
طبًقاالتنفيذعدميؤديوقدتنفيذها،علىالقائمينالمرشدينجانبمن

كماالموضوعةالخطةمزايافقدإلىالمالئموالتسلسلالمحددللتوقيت
معللزراعوالمتنوعةالملحةواالهتماماتالحاجاتتتعارضإاليجب

حاجاتومقابلةوأنشطتهطرقةفيممثلةالبرنامجأهدافتحقيق
.الريفيين
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:الرابعةالمرحلة
حتىاإلرشاديالعملفيالمهمةالجوانبأحداإلنجازاتتقييم

خطةتنفيذأثناءألخروقتمنالحادثالتقدممدىتحديديمكن
حتىالمرغوبةالتعليميةاألهدافتحقيقفيالسيرمنوالتحققالعمل،
وإحرازالمسارلتعديلوأنشطتهاالمستخدمةالطريقةتعديليمكن
فيالمستخدمةالطرقمراجعةعلىالتقييمهذايساعدكماالتقدم
وتحسينالطارئةالجديدةالمشاكلعلىللتغلبمحددةفترات

.الترشيدأثناءالتنفيذيةاإلجراءات
والشبابوالنساءالرجالجانبمنالفعالةالمشاركةوتعمل

أنعلىالمستخدمةالطرقتطويرعلىالسابقةالمراحلفيالريفي
فيتساهمالتيوالمنزليةالزراعيةالمشاكلتحديدفيالريفيينيساعد
التيالمناسبةالحلخططرسمفيوكذاتحقيقهاالمراداألهدافتحديد
مدىتقييمإلىإضافةالمختلفةاإلرشاديةواألنشطةالطرقتتضمن
.الحادثالتقدم

المراحلفيلهاالتابعةواألنشطةالطرقاختيارأنيتضحمما
منمرحلةكلتقدمفيالمرغوبالنجاحعلىيؤثرالسابقةاألربعة
الطرقمالئمةعلىمرحلةكلفيالتقدمويعتمدالترشيد،مراحل

تصبحوبذلكلها،السابقةالمرحلةتنفيذفيالمستخدمةواإلجراءات
إلىيسعىالذيوالمتكاملالشاملالمنهجمنجزًءاككلاألربعةالمراحل
علىالناسمساعدةتحقيقبهدفالريفيينترشيدتطورتحقيق
.الريفيةحياتهمتحسينفيأنفسهممساعدة

يعتبرحيثالتجاريالبيعبفنأحياًنااإلرشاديالتعليمويقارن
تجدلكيبضاعتهامنتحسنتجاريةلشركةكوكيلالزراعياإلرشاد
المرشدمهمةوتكونالمعلوماتيبيعواإلرشادالسوق،فيلهامكاًنا

مندوبيأوالبائعينكعرضاإلرشاديةواألساليباألفكارعرضالزراعي
دفعهناالشراءيعنيوالالناس،ليشتريهاوسلعهمألفكارهمالشركات
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تجريالتجاريالمجالففيوتبينها،قبولهاشراءهايعنيبللهاأثمان
عنومميزاتهاالخاصةمنفعتهابيانللمشترينالسلعةعرضعملية
وبيانالمستحدثاتعرضبتنظيمأفرادهيقوماإلرشادوفيغيرها،
أوتبنيهابغرضحالًياتمارسالتيغيرهاعنومميزاتهاللناسمنفعتها
واتجاهاتومهاراتمعارففيالمطلوبةالتغييراتتحدثحتىقبولها

القنوات"بأنهااإلرشاديةالطرقتعرفالمنطلقهذاومن.المسترشدين
أوإرشاديةرسالةلتوصيلالزراعياإلرشادفيالعاملونيستخدمهاالتي
أهدافمنأكثرأوهدفلتحقيقتعلمهابغرضالزراعجمهورإلىأكثر

الزراعيالمرشدعليهايعتمدوسيلة"هيوالطريقة".الزراعياإلرشاد
".المعلومةلنقل

يتطلبالزراعيللمرشداإلرشاديةالطرقمفهوميتضحوحتى
مبادئمنبكلالخاصةالنظريةاألسسمنالعديدبمكوناتإلمامهاألمر

:يليكماإيضاحهايمكنوالتيوالتبنياالتصال،ونظرياتالتعلم،
:التعلممبادئ:أوًال

Psychologyالتعلمسيكولوجيةتعتبر Of Learningأهممن
لعلمالتعليميةواألسسالمبادئمنكثيًراويستمدالنفس،علمفروع
السلوكنفهمأنأردناإذاأنناذلكالكبارتعليموعلمالتعليمي،النفس

التياالستجاباتتتكونكيفنفهمأنأوًاليجبالمختلفةومظاهره
كيفيتعلمفاإلنسان.أخرىإلىحالةومنآخرإلىموقفمنتختلف
ومعتقداتناواتجاهاتناوآراءناميولناأغلبأنكماإنسان،يكون

عمليةترتبطولذا.متعلمةسلوكناوخصائصبهانتمسكالتيوالخرافات
:منهمالكلتوضيحيليوفيماالتعليمبمفهومالتعلم

منعليهألقىلماالفرداكتساب"بهويقصد:التعلممفهوم-1
الحاجاتإشباععلىالمساعدةالوسائلاكتسابعملية"إنهأو"معلومات
".األهدافوتحقيقوالدوافع
فيالسلوكيصيبتعديلأوتغيرأي"هوالواسعبمعناهالتعلمأن

".المختلفةالحياةبواقفالفردالحتكاكنتيجةمظاهرهمنمظهرأي



-46-

عنناتجالسلوكفيتغييرأي"بأنهالتعلميعرفالمعنىوبهذا
إلىنصلأودوافعنانشبعتجعلناطرقاكتسابعملية"إنهأو"استثارة
نشاطمنيؤديهماأوالفردبهيقومما"إنهأو"أهدافناتحقيق

السلوكتعديلعملية"عنعبارةإنهأو"معينموقففيلمؤثراستجابة
".الخبرةأو

جميًعافنحناإلنسانحياةفيوعامةأساسيةظاهرةوالتعلم
المدارسفيمنظمبشكلذلككانسواءنعلمجميعاونحننتعلم،

فاألمهاتاألخرىالحياةمجاالتجميعفيمنظمغيربشكلأوواألندية
العملورؤساءاآلخرمنمنهمالواحديتعلمواألبناءأبنائهنيعلمن

.مرضاهميعلمونواألطباءعمالهميعلمون
نجدأنالصعبفمنالتعلملعمليةنتاجهواإلنسانيوالسلوك

منورثهماأساسعلىتفسيرهيمكناإلنسانبهيقوممماواحًداشيًئا
فيلخبرتهكنتيجةتفسيرهايمكنتقريًباأفعالهفكلفسيولوجيتكوين
بلكالمنا،نتعلمفنحنمعهم،وتفاعلهحولهبمنواحتكاكهالبيئة

أوالشعرأوالموسيقىنحوالمختلفةميولناونتعلمالكالم،فيولهجتنا
التليفوننستخدمكيفونتعلمالتاريخ،ونتعلم.الرياضةأوالرسم

أنونتعلماآلخرين،نواجهعندمابأنفسنانثقأنونتعلماآللي،والحاسب
يمكنإنههذاومعنىاألمثلةمنكثيرذلكوغير...األشياءبيننميز

منمظهرأيوفىنموهمراحلمنمرحلةأيفياإلنسانسلوكتعديل
التعليممهمةفينخفققدأنناأحياًنانالحظولكننا.السلوكهذامظاهر

بلالعناد،أوالجمودموقفيقفوقدللمعلم،يستجيبالالمتعلمأنأو
.المطلوبعكسإلىاألفرادسلوكتغييرفيمحاوالتناتؤدىقد

:التعليمبأمرالقائمينتواجهالتياألسئلةأهممنكانولذا
التعليم؟عمليةمنالهدفوماالجيدالتعليمماهية-
تتوافرأنيجبالتيالشروطهيماأوالظروفأفضلهيما-

تعليمي؟موقفأيفي
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عمليةعليهاتقومالتيالعمليةأوالسيكولوجيةاألسسهيما-
التعلم؟

المطلوبالنشاطإلىالجماعةدوافعنستثيرأنيمكنكيف-
تعليمه؟

أمامنا؟تنشأقدالتيالعقباتهيما-
الجماعةوفاعليةنشاطدونتحولالتيالمعارضةالقوىهيما-

المتعلمة؟
يمكنالمتعلمة؟وكيفللجماعةالسابقةالخبراتهيما-

المرادالنشاطوبينبينهاالربطيمكنمنها؟وكيفاالستفادة
لهم؟إكسابهاالمرادالخبراتأوتعليمه

الكبير؟المتعلممعتتناسبالتيالعقابأوالثوابأنواعهيما-
خاللمنإليهاالتوصلتمالتيالنتائجتقييمأنيمكنكيف-

التعليم؟عملية
جهدهبواسطةإالالمتعلمبهايقومأنيستطيعالالتعلموعملية

التفكيرعادةبنفسهيكتسبوأنوحركًيا،ذهنًياالذاتيونشاطهالخاص
يتخذماوكثيًراأخرى،بعدمرةوالحكموالتقديرالتفكيربتكرارالسليم
إليه،يتجهواضحهدفلديهكانإذايتعلمفالفردالمشكالت،حلصورة
علىتساعدهالتيالوسائلالكتسابواستعداداتهطاقاتهكلويوجه
التعلمعلىيقدمونوالكبار.المشكلةهذهحلأوالهدفإلىالوصول
.لديهمعنىتمثلواهتماماتوحاجاتداخليةبدوافع

التذكر،هيثالثةمفاهيميتضمنفالتعلماألحوالكلوعلى
الفردممارسةعمليةمحصلةهوواألخيرالسلوكوتعديلالعقل،وتدريب
توفرتماإذاخاصةومستمرمتجددعاطفيأوحركيأوذهنيلنشاط
.المختلفةالتعليميةالمواقففيالممارسةلتلكالمشجعةالعوامل

التفاعلقوىأهمأنالتعليميةالمواقفتحليلعندتبينولقد
:اآلتيفيإبرازهايمكن
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التصرفيتمأنتتطلبالفردتواجهمشكلةأوبيئيموقف-1
.فيها

تدفعموجهاتبمثابةتكونوميولودوافعحاجاتوجود-2
.المشكلةأوالموقفلمواجهةالفرد

.الرضاإلىعليهاالحصوليؤدىحوافزوجود-3
يحدثمعيننشاطبإحداثوقيامهالبيئيبالموقفالفردتأثر-4

.المطلوبالتغييرخاللهمن
تواجههالتيوالعقباتالمشكالتعلىالتغلبعلىالفردقدرة-5

السلوكأنماطتعديلًإلىسبيالالعقباتهذهتكونماوكثيًرا
.الهدفيتحققحتىوتغييرها

-هماأساسيينهدفينالمجتمعفيالتعلمعمليةوتحقق :
ماديةهياكلببناءالمجتمعألفرادالسلوكيالنمطتغيير)أ(

.األنماطهذهتغييرعلىتساعدوتنظيمية
السلوكتحكمالتيوالقيموالتقاليدالعاداتتغييرمحاولة)ب(

هذابضرورةأفرادهإشعارطريقعنالمجتمعألفرادالواقعي
.التغيير

مؤثًرايكونأنماموقففييحاولفردأيتهمعمليةوالتعلم
يقومواأنيحاولونالذينالكبارذلكتحتويندرجاآلخرين،تعليمفي

منالعديدتدوراالتجاههذاومن.ومتعددةكثيرةأموًراأنفسهمبتعليم
منهمتعلمهومالمعرفةبالسلوكوعالقتهاالتعلمعمليةحولالتساؤالت

منبكلمعينموقففيالسلوكيتأثرحدأيوإلى.فطرىهووما
اكتسابفيالممارسةهوفالتعلم.المتعلموغيرالمتعلمالسلوكنمطي
مثير(األحداثبيناالرتباطعمليةأوالجسمعضالتتحريكعلىالقدرة

السلوكمظاهرمنكثيرتفسيرفياألساستعتبروالتي،)واستجابة
رئيسيةكوسيلةعليهيعتمدولذلك.السويوغيرمنهاالسويالبشرى

السلوكيةالعاداتوتكوينوالمهاراتالمعارفمنكثيرالفردالكتساب
.التعلمعمليةمنالهدفهيالتيواالتجاهات
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عالقاتإحداثعمليةهيالتعلمأنAusubel"أوزوبل"ويرى
للمتعلمالمعرفيالبناءفيبالفعلالموجودةالمعلوماتبينوارتباطات

الفردلدىماأنيعتبراالتجاهوهذا.جديدةمعلوماتمنلهيقدموما
بنيتهإلىالفرديضيفهأنيمكنماعلىكبيرةبدرجةيؤثرمعرفةمن

.ويتعلمهيكتسبهأنيمكنماعلىثمومنالمعرفية
التعليممفهوم-2

التيالموجهةاالجتماعيةالعمليةتلك"بأنهالتعليميعرف
وأفكارآراءمنفيهابماجيلإلىجيلمنالثقافيالتراثنقلتستهدف
والتيوفنونوعقائدوقيمومهاراتأفعالوردودومعارفواتجاهات

فيصالحكمواطنشخصيتهتكوينفيوتسهميكتسبهاأنللفرديمكن
"المجتمع
علىآخرفردلمعاونةفردمجهود"عنعبارةبأنهيعرفكما

.التعلم منافذاإلنسانفيهايستخدممتكاملةعمليةإنهيعنىوهذا"
والمهارات،المعلوماتفيوتعديلنموإلىويؤدىأشكالها،علىالخبرة

المهاراتوكسبواالتجاهات،الميولوتكوينالمدركاتيشملكما
.واالجتماعيةوالحركيةالعقلية

المعارفوتوصيلاآلخرينإلىالمعلوماتنقل"بأنهيعرفكما
وثقافيتعليميمستوىإلىبالمستهدفينالوصولأو".إليهموالخبرات
.األساسيةالمهاراتتعلمطريقعنومجتمعهمأنفسهمإفادةمنيمكنهم

:نوعانوالتعليم
:النظامي(الرسميالتعليم:أولهما بمنهجالمحددالتعليموهو)

معالملهمحددتعليميجوفيالمعلوماتنقلفيهويتممعين،دراسي
"التقييم المكان-التعليميةالمادة الطالب-المعلم"هيعناصرأو

علىالحصولبهدفوذلكوالمعاهدوالجامعاتالمدارسفيويتم
.معينةشهادات
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المعروفةالرسميةالتعليميةالنظمإلىالرسميالتعليميشيركما
وحتىالمدرسةمنوالمتدرجةالدراسيةوالمراحلالهرميالبناءذات

والفنيالمهنيوالتدريببالتعليمالمعنيةالمؤسساتوكذلكالجامعة،
دراسيةشهادةوتمنحدراسيةبمناهجتلتزموالتيالمدرسي،اليومذات

.محددة
:هيأساسيةمقوماتالنظاميأوالرسميوللتعليم

المهاراتتكوينعلىومساعدتهمبالمعلوماتاألفرادتزويد-أ
االبتدائيةبالمرحلةتبدأمحددةتعليميةمراحلفياألساسية
فئةفيغالًباالمتعلمينأعماروتقعالجامعية،بالمرحلةوتنتهي
كلنهايةوفى-تقريًباسنة6:25منغالًبا-محددةعمرية
أوضاعهمتحددشهاداتعلىيحصلونتعليميةمرحلة

.المجتمعفيواالجتماعيةاالقتصادية
Fullكامللوقتيقدم-ب – Timeأوأعوامعشرةلمدةويستمر

.أكثر
المحليةبالبيئةتتصلمعينةمبادئوفقإعدادهيتم-ج

دراسيصفبكلمادةلكلمحتوىإعدادويتم.والمجتمع
الصفوففيموادمنالمشتركوندرسهماضوءفيوذلك

الصفوففيموادمنسيدرسونهوماالسابقةالدراسية
.الدارسينلخبراتتكامليحدثثمومنالتالية،

لشروطوفًقادراسيصفكلفيالمشتركينتحديديتم-د
إليهمالمقدمالمحتوىمعالتكيفيمكنهمحتىسلًفامحددة

.دراسيصفكلفي
أعضاءالمختلفةبمستوياتهالمحتوىتنفيذعلىيشرف-ه

.متخصصون
أوالمدرسةيسمىالمعالممحددمكانفييقدم-و

حيثمنالمشتركينتماثلعلىالبدايةفيويؤكد.الجامعة
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كلفيالدراسةتقسمحيثتحصيلهمومستوىأعمارهم
صفكلفيوالنجاحومستمرةمتتابعةصفوفإلىمرحلة
.التاليالدراسيالصفإلىاالنتقاليعنىدراسي

".النظاميغير"اإلرشاديالتعليم:ثانيهما
منالنوعوهذا.معيندراسيبمنهجالمحددغيرالتعليموهو

الفردطريقهاعنيكتسبالتياليوميةالحياةعملياتإلىيشيرالتعليم
عنسواءاليوميةبحياتهتتعلققيمأواتجاهاتأومهاراتأومعلومات

األسرةطريقعنأوخاصةمؤسساتأوعامةحكوميةمؤسساتطريق
.الخ.....األصدقاءأوالجيرانأو

:يليماالمدرسيغيراإلرشاديالتعليممقوماتومن
ومساعدتهمبالمعلومات،عمريةمرحلةأيفياألفرادتزويد-أ

فيظهرتطارئةحاجاتلمواجهةالمهاراتتكوينعلى
تكونأحياًنا(شهاداتعلىيحصلونماوغالًباالمجتمع،
).شرفية

Partالوقتلبعضيقدم ب Timeمنأكثريستمرماونادًرا
.عامين

ماوغالًباللمشتركينالوظيفيةللحاجاتطبًقاإعدادهيتم ج
فيالمشتركونينظموأحياًنالاللتحاق،شروًطايحددون
إلىتصنيفهمبهدفالمستوىلتحديدامتحاًناالبداية

معيتفقمعينمحتوىمجموعةلكلويقدممجموعات،
.السابقةخبراتهم

منأعضاءالمختلفةبمستوياتهالمحتوىتنفيذعلىيشرف د
.األحيانمعظمفيذاتهاالتعليميةالمؤسسةداخل

أخرىأماكنأوالعملمواقعمثلمتعددةأماكنفييقدم-هـ
التعلم،تكلفةخفضإلىتؤدىالتسهيالتهذهومثلملحقة
أوأعمارهمعنالنظربصرفإليهاالمتقدمينجميعويقبل

متعددة،مستوياتذاتالمقدمةوالبرامج.تحصيلهممستوى
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يقدمفيماالتنوعهذامعفيهايوجدوقدمختلفة،وبنيات
.منفصلةتكونقدأووتتابعتوحدمعلوماتمن

لتتناسبتصممالتيالتعليميةالبرامجعنعبارةهوالتعليمأنأي
تحقيقعلىوتعملواألهليةالحكوميةالمؤسساتاحتياجاتمع

االجتماعيةمستوياتهماختالفعلىالدارسينورغباتاحتياجات
.والثقافيةواالقتصادية

عنالرسميوغيرالرسميالنظامينبينالسابقةالمقارنةوتكشف
النظاميغيرالتعليمصيغتستطيعالتيالعديدةاإلمكانياتوضوح

إلىالكاملةشبهالمرونةمنابتداءللكبارمستمرتعليملتقديماستيعابها
علىالتركيزعبرالمحلىوللمجتمعللبيئةالحقيقيةاالحتياجاتخدمة
المواردفيواالقتصادالتعليم،تغيروعلىالكبير،المتعلمدافعية

مزايامنذلكإلىوماالبرامجوتنوعاإلشراف،وديموقراطيةالمتاحة،
ظلوفىالكباربتعليموخاصةالنظاميغيربالتعليماالهتمامتذكى

.والعصريةالدوليةوالمستجداتالتحوالت
إحداثتستهدفتعليميةعمليةالزراعياإلرشادألنونظرا

المرشدإلمامفإناألفرادسلوكفيومحددةمرغوبةسلوكيةتغيرات
بسيكولوجيةوثيقارتباطمنلهالماضرورًياأمًراالتعلمبمبادئالزراعي
االتصالعنداإلرشاديةوالمعيناتالطرقواستخداماإلرشاديالتعليم

لتعليمهمبهم
:-هيالزراعياإلرشاديالتعليممبادئ

The:الدفعمبدأ-1 Pr inciple Of Motivation:عمليةوهو
المحيطةالظروفجميعوهىخارجيةبمثيراتاألفراددوافعإثارة

العمليةفيالفشلأوالنجاحإلىإماتدفعهالتيالمتعلمبالشخص
الفسيولوجيةوالدوافعالحاجاتاستغاللعلىيقوموهوالتعليمية
.التعلمعمليةلصالحوإثارتهاوالنفسية

وصورتهاالشخصفيداخليةحالةعنعبارةفهوالدافعأما
:أننجدولذلكالتعلمعمليةفيينجحألنتدفعهفيهكامنة
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الشخصمنللتعلماستعداًداأكثربالحاجةالمدفوعالشخص-
إيجادطريقعنالكبارتعليمتركيزيجبلذا.المدفوعغير

.والملموسةالواقعيةلمشاكلهمحلوًال
غالًباالمتعلمالشخصلدىحاجةتقابلالتيالتعليميةاألهداف-

بهاالمرتبطةالتعليميةالخبرةوتجعلعندهمعنىذاتتكونما
كانإذاخاصةالطبيعيتوازنهللشخصستعيدألنهافاعليةأكثر

.عندهحاجةمعيتالقىالهدف
عمليةمراحلجميعخاللالمتعلملدىالدافعاستمرارضرورة-

.التعلم
نفسيقلقأوبخوفارتبطإذاخاصةالحدعنالزائدالدفع-

إلىيؤدىقدوفكريعاطفيتشتتحاالتالغالبفييصاحبه
.فيهامرغوبغيرنتائج

نحوالفردلدىالدافعيةتنشيطفيتساهمالتيالعواملومن
:يليماالتعلم

.تعلمهاالمطلوبالموضوعاتحولاالنتباهتركيز-
.النجاحلتحقيقدافعاإلنجازإلىالحاجةتحقيق-
.ووضوحهااألهدافتحديد-
.األهدافلتحقيقالميولتنمية-
.تعلمهالمطلوبالعملمستوى-
.الحافز-
.والعقابالثواب-
ترتيبوفقالفرعيةاألعمالبإنجازالتعلمموضوعتكملة-
.ممتًعاالتعليميالموقفوجعلمتزامن
.البيانيةوالرسومالسجالت-
التعلممنحنى-
منالهدفلتوضيحالجهودبذلويعنى:األهدافوضوح-2
تتعاملالتيوالجماعاتلألفراداألذهانمنوتقريبهالتعليمعملية
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مالئمةاإلرشاديةالطرقأفضلاختيارعلىيساعدالهدفووضوح.معها
:يأتيماالجيدالتعليميالهدفويتضمن.التعليميةللعملية

).اتجاهات-مهارات-معارف(تغييرهالمرادالسلوكنوع-أ
.تغييرهاالمرادالمجموعة-ب
.التعليميةالمادة-ج
يتعلمونفالكبار:العملطريقعنالتعلم الذاتيالنشاط-3
المبادئأهممنوهو.والممارسةالعملطريقعنوسهولةبسرعة

االحتفاظعلىيساعدهيتعلمهماعلىالفردمداومةأنحيثالتعليمية
الالفردأن"عمر"يرىكمااإلرشاديالتعليمفيالعامةوالقاعدةبه،

فيالمرشدينجحلمانتيجةولكنالمرشديفعلهلمانتيجةيتعلم
محاضراتبإلقاءفقطيكتفيالذيالزراعيفالمرشدلعملهتوجيهه
يجلسالذيوالمسترشد.لجهودهأثًرايرىبأالجديرالنصحوتوجيه
.يذكرشيًئايستفيدالغالًبافقطليستمع
منيتعلمهمانقلعلىالفردقدرةبهويراد:الخبراتنقل-4
تطبيقعلىالفردفقدرةالعامةحياتهفيآخرموقفإلىتعليميموقف

أناالعتبارفينضعأنعلىالناجحالتعليممظاهرأهممنيتعلمهما
ودرجةيتعلم،الذيالشخصمجهودعلىأساًسايعتمدالناجحالنقل

.المختلفةالتعليميةالمواقففياشتراكه
علىالمبدأهذاويبنى):الفرديةاالختالفات(المتعلمفردية-5
طموحهمومستوىودوافعهمقدراتهمفياألفراداختالفأساس

التعليميةاألساليبتتمشىأنيجبلذا.وشخصياتهموتطلعاتهم
.الفرديةاالختالفاتهذهومعاإلرشاديةالطرقمعوتتكيف
فيالرغبةالكبارلدىيكونالتيالحالةوهى:االستعداد-6
وتحدثأيسرفيهاتعلمهيكونالفرديصادفهاحالةوهىالتعلم،

علىويؤثرفكرىأوعاطفيتشتتدونالمرغوبةالسلوكيةالتغيرات
والدوافعالسابقة،والخبرةالنضج،منهاعواملعدةللتعلمالفرداستعداد

والتكيفوالنفسية،العضويةوالصحةواالتجاهات،والرغبات،
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لدىالقائمةالتعليميةالخبراتمناالستفادةيجبولذا.االجتماعي
.تعليمهمعندالكبار

المتعلمالشخصوتعريفاإلثابة،طريقعنوذلك:التدعيم-7
.الفرديتعلمهبمااالحتفاظعلىيساعدفذلكتقدمهبمدى

واإلدراكالمعرفيللبنيانوذلك:التعلمإعادةأوالتعديل-8
وإعادةالتعلملعمليةالمثلىفلوسيلةالفردلدىوالمعتقداتواالتجاهات

وبمعلوميةالفردية،الشخصيةتكاملعلىالمبنىالكلىالتعلمهيالتعلم
.ذلكيبررماوجدإذاتغييرهأوتعديلهيستطيعالفرديكتسبهماكلأن

والفهمالمعرفيالتثبيتعلىالتكراريساعدحيث:التكرار-9
.الزراعمنممكنعددألكبرتعليمهاالمرادالجديدةالمعلوماتوحفظ

.سابقمنفصلبابفيعنهاالتحدثتماالتصالعملية:ثانًيا
:التبني:ثالًثا

توصيلعلىتساعدانومتداخلتانمرتبطتانعمليتانهناك
إلى)الزراعيةالبحوث(إنتاجهامصادرمنالجديدةالمستحدثات

والتبني،Diffusionالنشرعمليتيهما)الزراع(الميدانيالتطبيق
Adoption.
النشروعمليةالذيوعأوالنشرعمليةالتبنيعمليةيسبقحيث

خاللالجديدةاألفكاربواسطتهاتنقلالتيالعمليةهيللمستحدثات
عمليةتحددخطواتثالثأحدىتعتبروهيمعين،اجتماعينسق
تطويرأوجديدةأفكارخلقأياالختراعيعتبرحيثاالجتماعي،التغير
والنتيجةالثانية،الخطوةهوواالنتشاراألولي،الخطوةهوقائمةأفكار
النسقداخليحدثالذيالتغيرتعنيوهيالثالثة،الخطوةهي

التيالعمليةهوواالنتشاررفضها،أوالمستحدثاتتبنيبعداالجتماعي
بينالنظامالزمنمرعلىمعينةقنواتخاللمناالبتكارتبليغيتم

.االجتماعيأعضاء
المعلوماتانسياببمقتضاهايتمالتيالعمليةبأنهاالنتشارويعرف

معرفةإلىبهالوعىمنبدًءامعينةزمنيةفترةخاللالمستحدثعن
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التنفيذموضعووضعهتطبيقهبقصدصحيحةبطريقةاستخدامهكيفية
.مستخدميهمنعدداكبربواسطة

بواسطتهايمكنالتيالعملية"بأنهDiffusionالنشريعرفكما
والخبراتاألفكاريتبنواأوليتعلمواالمسترشدينمنكبيربعدداالتصال
.الزراعيونالباحثونأقرهاالتيالزراعية "

إلىأدتالتياألسبابأهممنالزراعيةالمستحدثاتنشرويعتبر
الزراعةبهتتسملماالزراعيةالمناطقمنكثيرفياالجتماعيالتغير

نتائجتطبيقنتيجةاإلنتاجيةوزيادةالسريع،التغيرمنالعصرية
وتبنىنشرثمارأحدىالزراعياإلنتاجوزيادةالعلمية،البحوث

.المستحدثةالممارسات
بهايمرالتيالعمليةبأنهاتعرفAdoptionالتبنيعمليةبينما

تطبيقهفيسلوكهمنجرًءاتصبححتىالفكرةعنسماعةمنذالفرد
األولىمعرفتهمنبداءالفردخاللهامنيمرالتيالذهنيةالعمليةأولها،

هذاترسيخثماالبتكار،هذارفضأوبتبنيقراراتخاذهحتىباالبتكار
.القرار

مجردمنطريقهاعنالفردينقلعقليةعمليةبأنهعرفكما
.لهاالنهائياالعتناقحتىمرةألولالفكرةعنالسماع

الزراعجانبمنالكاملاالستخدامأوالقبولبالتبنيويقصد
.المتاحأفضلإنهاعلىالمدركةالمستحدثاتمنأكثرأولوحدة

منذالفردبهايمرعقليتفاعلعملية"بأنهاالتبنيعمليةوتعرف
والشعوريالفكريسلوكهمنجزًءاتصبححتىالمعلومةعنسماعه

"والتنفيذي
مجردمنطريقهاعنالفردينقلعقليةعملية"بأنهاويعرف

.لهاالنهائياالعتناقحتىمرةألولالفكرةعنالسماع يعرفهاكما"
تطولأوتقصرزمنيةبمرحلةفيهاالفرديمرذهنيةعملية"بأنه)الخولي(

األفكارمنالجديدعنبالسماعوتبدأالمميزة،الشخصيةلصفاتهوفًقا
"التنفيذحيزفيووضعهااألفكارهذهبتقبلوتنتهيواألساليب
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"وبولهربرت(يرىبينما التيالمرحلةتلكهي"التبنيعمليةأن)
وتوظيفاستثمارفيبكفاءةوقابليتهطاقاتهاستخدامالفردبهايقرر

".المستحدثةالفكرة
مراحلعدةمنتتألفذهنيةعمليةبأنهاالتبنيعمليةتوصف

تقديمخاللهامنيتمحيثمحورًيادوًرااالتصالعمليةفيهاتلعب
بتجربةالمزارعينوإقناعالعمل،هذاإليهايستندأكيدةمعلومات

وتوفيرالفعلي،للتنفيذالالزمةالمعلوماتوتقديمالجديدة،التكنولوجيا
والتأكدالقرار،نتائجتقييمأجلمنالمزارعونيحتاجهاالتيالمعلومات

.صحتهمن
منبسلسلةتمرمتكاملةعمليةللفكرةالفردتبنىعمليةفانولذا
تتبعذهنيةعملية"بأنهااألبحاثنتائجإلىاستنادافسرتالمراحل
الوعي:هيالرئيسيةالمراحلهذه"محددةبأفعالمقروًنازمنًياتسلسًال
.التبنيأوالتطبيق التجريب-التقييم-االهتمام واالنتباه

مراحلعدةمنتتألفذهنيةعمليةبأنهاالتبنيعمليةوتوصف
تقديمخاللهامنيتمحيثمحورًيادوًرااالتصالعمليةفيهاتلعب

بتجربةالمزارعينوإقناعالعمل،هذاإليهايستندأكيدةمعلومات
المعلوماتوتقديمالعلمي،البحثمنالمنتجةالجديدة،التكنولوجيا

منالمزارعونيحتاجهاالتيالمعلوماتوتوفيرالفعلي،للتنفيذالالزمة
الزراعياإلرشادقبلمنالقرارنتائجتقييمأجل

:اآلتيةالمعادلةطريقعنمالفكرةالتبنيمعدلحسابويمكن
:معينةفكرةطبقواالذينالزراععدد

×التبنيمعدل =100
:الفكرةعليهمتنطبقالذينالزراععددإجمالي
.األفضلهيالمتبعةالطريقةكانتكلماالتبنيمعدلزادوكلما

:معينةفكرةتكلفةإجمالي
×للتبنيالنسبيةالتكلفة =100

.الفكرةهذهطبقواالذينالزراععددإجمالي
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.المستخدمةالطريقةفاعليةزادتكلماالتكلفةنسبةقلتوكلما
:اإلرشاديةالطرقتصنيف
تخطيطعندالتعليميةالطرقمختلفعلىالزراعيالمرشديعتمد

اتخاذها،الواجباإلرشاديةاألنشطةوترتيبالمختلفةالتعليميةالمواقف
تعليميموقفتناسبالتيالطريقةاختيارعلىالجيدالتدريبويؤدي
المباشرالتأثيرإلىاستخدامهافيالمهارةوأيضاغيرها،منأكثرمعين
.وكيًفاكمااإلرشاديالتعليمعلى

اإلرشاديالتعليمفيالمستخدمةالطرقتصنيفاتإلىوبالنظر
كانسواءمعينةألسسوفًقامختلفةطرقبعدةتصنيفهايمكنإنهنجد
إالالخ،....التأثيرأواالتصاالتوطبيعةعددأوالشكلأساسعلىذلك
أكثرأونوعيناستخداميتكررماكثيًراإنهجيًدايراعيأنيجبإنه
المثالسبيلفعليالواحداإلرشاديالموقففيالتعليميةالطرقمن

اإلرشاديةاالجتماعاتاستخدامعنداإلرشاديةالملصقاتتستخدم
الصورةأوالمتحركةالصوراستخداموإمكانيةاإلرشاديةوالندوات

أوالفرديالشفوياالتصالفيهايسودالتيالمكتبيةالزياراتفيالثابتة
طريقةواستخدامالعملية،اإليضاحاتفيأيضاتستخدمكماالجماعي،

وفًقااإلرشاديةالطرقتصنيفويمكن.أخريطريقةاستخداميستبعدال
"االستخدامألسلوب

:الستخدامهاتبًعااإلرشاديةالطرقتصنف:أوًال
وطبيعةبعدد،ترتبطأنواعثالثةإلىاألساسلهذاوفقاوتصنف

:وهىإرشادًيابهملالتصالالمستهدفينواألفراداالتصاالت،
:باألفراداالتصالطرق-أ

استخدامهايكونماوغالًباكأفراد،المجتمعبأفراداالتصالوهى
المعارفتوصيلفيمهموهذامحددةمنزليةأومزرعيةمشكلةلحل
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أوالجماعياالتصالاستخدامفيهايصلحالبطريقةوالمعلومات
:مثلاإلرشاديةالطرقمنالعديدوتضمالجماهيري

يكونأنبالضرورةليستوهي:الحقليةأوالمنزليةالزيارات-أ
كانإذانفسهاالمشكلةأساسعنالبحثوإنمالهامكاًناالمنزلأوالحقل
عنخاصةمشكلةأوالمحصولفيآفةانتشارأوبمرضتختصمشكلة
.بالمنزلالدواجنوإنتاجتربيةكيفية

لهاالمزرعيةالزياراتبأناإلرشاديةالدراساتتلكنتائجوأكدت
المبحوثينالزراعلدىكبيرةأهميةلهاوأنالمزرعة،علىاقتصاديعائد
الزراعلدىوالفائدةاألهميةعديمةوأنهاالكبيرة،الحيازاتذوى

مهمةإرشاديةوسيلةوأنهاالصغيرة،الحيازاتذوىمنالمبحوثين
عمليةأنالنتائجأكدتكماللمسترشدين،مفيدةتغييراتإلحداث
عصرفيحتىجًدامهمةوالمسترشدينالزراعيالمرشدبينالمواجهة
يزيدالذيالشخصيالتفاعلألهميةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

المعلوماتنشرفياإللكترونيةاإلرشاديةالطرقاستخدامعندفعالية
.الزراعية
عملمقرإلىالمسترشدانتقالوهى:المكتبيةالزيارات-ب
ردوهيمعينة،زراعيةلمشكلةوالحلالمشورةطالباالزراعيالمرشد

بينالمتبادلوالتفاعلالزراعيالمرشدإمكاناتفيالزراعلثقةفعل
.والمسترشدالزراعيالمرشد

-المكتبيةالزياراتتنفيذخطوات :
عملمقرإلىللحضوروتشجيعهمالزراعجذبعلىالعمل-1

كمقرإليةالوصوليمكنمتوسطمناسبمكانباختيارالمرشد
عنهايعلنمحددةأوقاتتحديدمعالزراعي،المرشدلعمل

.خاللهاالمرشدإلىالذهاب-منطقةكلزراعيستطيع
المرشدمكتبإلىالقادمينالزراعومعاملةمقابلةتنظيم-2

السعةحيثمنمناسًبامكتبهيكونأنيستوجبمماالزراعي
.واالنتظاروالراحة
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وتزويدهمشكلتهوتفهمالمزارع،بزيارةاالهتمامإبداء-3
.بالمعلومات

المبينالنموذجغرارعلىخاصةسجالتفيالزيارةتسجيل-4
.

المزارعاستفادةحيثمنآثارهاوتقييمالزيارةنتائجمتابعة-5
الحلولتقديمفيالزراعيالمرشدنجاحومدىإجرائهامن

.المشكلةبمعالجةالكفيلة
:الطريقةمميزات

كبيراستعدادعلىيكونالزيارةبهذهيقومالذيالمزارعأن-
.لهاحلولعنيبحثلديهبمشكلةإلحساسهللتعلم

.أخرىبمهامالقياممنوتمكنهالمرشدوقتتنظيمعلىتساعد-
المرشدفيالزراعثقةلمدىومقياًساومؤشًرادليًالتعتبر-

.الزراعي
.نسبًياالمنخفضةالتكاليفذاتاإلرشاديةالطرقمنتعتبر-

:الطريقةقصور
إرشاديوعىلهممنفقطهممكتبهفيبالمرشديتصلمنأن

مكتبهفيللمرشدالزراعزياراتتتموحتى.الجمهورمنغيرهمدون
:بحيثمكتبهينظمأنعليةيجببنجاح
وحسناألعمال،إدارةفيكفءمساعدأوسكرتيرلهيكون-1

اإلرشاديةللرسالةوفهمهبهموالترحيبالزراعمعالتعامل
.المرشدوظروفومواعيد

عنالالزمةالبياناتعلىتحتوىملفاتبالمكتبيكون-2
.المنطقة

تداولهالسهولةمنظمةوالمجالتالنشراتبالمكتبيوجد-3
.الالزمةالكتابيةاألدواتتوافروكذا.بهاواالستعانةوتوزيعها
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إرشاديةمكتبيةزيارةتسجيلبطاقةنموذج
العربيةمصرجمهورية

الزراعةوزارة
............................بالزراعةمديرية
...........................بالزراعيةاإلدارة
.الزراعياإلرشادقسم
.سنة،()شهر،()يوم،()الساعة:الزيارةتاريخ- ()
...............................................الزيارةمكان-
....................................بالمسترشدخاصةبيانات-
..........................السن.......................االسم-
...................................................العنوان- :
:..........................................التعليميالمستوى-
:.........................اإلرشاديالمكتبعلىترددهدرجة-
فدان،()،()إيجار،فدان()ملك،فدان()المزرعيةالحيازة-
.مشاركة
:.............................................الزيارةهدف-
:........................................أهدافمنأنجزما-
........ذلكفيالسبب:..................أهدافمنينجزلمما

:الزيارةتقييم
:...........................................المرشدقبلمن-أ

:.......................................المسترشدقبلمن-ب
:...........التاليةللزيارةوتجهيزهعملهالمرشدعلىيجبما-
:.........التاليةللزيارةوتجهيزهعملهالمسترشدعلىيجبما-
()سنة،()شهر،()يوم،:()الساعةالتاليةالزيارةموعد-
...............................................منهاالغرض- :

الزراعيالمرشدتوقيع
................
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Telephoneالتليفونيةاالتصاالت-ج calls:
والناجحةاالستعمالالشائعةالطرقمنالتليفونيةاالتصاالتتعتبر

يمكنإذباآلنيةالتليفونياالتصالويمتازالمتقدمة،البالدمنكثيرفي
شيءعنالزراعيالمرشدمنليستفسرالتليفونسماعةيرفعأنللمزارع

.مجهودإلىيحتاجالبكونهيمتازكماما،
خدماتوجودتفترضالطريقةهذهفعاليةفألنالحالوبطبيعة

.المسترشدينمنأكبربعدداالتصاليمكنحتىمناسبةهاتفية
:التليفونيةاالتصاالتمنالفائدةتعظيمسبل

لالتصالطيبةبدايةيعدفذلكالمسترشد،علىفوًراأجب-1
.المتبادل

فييرغبالفهوله،محادثتكعندبنفسكالمسترشدعرف-2
.يحدثهعمنالتخمين

ينتقلحديثكفيفالمللعادًيا،صوًتاواستعملبوضوحتكلم-3
.اآلخرللطرف

معتتكلموأنتاآلخرينمعتتحدثفالانتباهك،المكالمةأعط-4
.المزارع

.لوجهوجًهاكنتمالوكماالمسترشدمعتحدث-5
أنبعدسؤالهأومشكلتهليعرضالفرصةالمسترشدأعط-6

.التحيةوتتبادالتتعارفا
تسجيلشريطعلىأوخاصسجلفيالمكالماتجميعسجل-7

.
.للمكتبعودتكبمجرديجدكولمإليكتحدثمنأطلب-8
.ولباقةوذوقبلطفالمسترشدمعالمحادثةاختم-9

المسترشدينيطلبهوماالهاتفية،المكالماتمتابعةمنتأكد-10
المرشدزيارةأوشخصيةخطاباتأونشراتإرسالمن

.منزلهأوحقلهفيللمسترشد
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تلكالشخصيةبالرسائليقصدالشخصيةالخطابات-د
.والمسترشدينالزراعيالمرشدبينالمتبادلةالمكاتبات
أحدإلىالمرشدمنموجهةالشخصيةالرسائلهذهتكونوقد

المهمة،البياناتببعضلإلخطارأوالمعلومات،بعضعلىللحصولالزراع
المرشدإلىالزراعأحدمنموجهةالشخصيةالرسائلهذهتكونقدأو

.البياناتبعضعلىالحصولأومعينةمشكلةعرضبغرضالزراعي
علىأكثربفاعليةريفنافيالشخصيةالرسائلاستخدامويتوقف

عائًقاتعدوالتياألميةعلىللقضاءحالًياالمبذولةالمجهوداتنجاح
االرتقاءوكذلكالمسترشدين،جماهيربيناستخدامهافيأساسًيا

.البريديةبالخدمات
فرديةإرشاديةكطرقالشخصيةالرسائلوفاعليةكفاءةوتتطلب

اإليجاز،الرسائلهذهفييتوافرأنالزراعيالمرشدقبلمنتستخدم
أنيجبالمسترشدفإنكذلك.المناسبةوالصياغةوالقوة،والبساطة،

أهميةذاتتكونقدألنهاوذلكالسرعةبمنتهىخطابهعلىالرديتلقى
التيالمعلوماتفيبالدقةالزراعيالمرشدالتزاممعلهبالنسبةفورية

.للمسترشدينرسائلهتتضمنها
:-الجماعيةاإلرشاديةالطرق

في مفيًدااألفرادمنبمجموعةاالتصاليكونأنويمكن
االتصاليةالطرقبعضوتشملجميًعالهم معينتعليميموقف

:مثلالزراعبجماعاتاالتصالفياستخدامهاالشائعالزراعيةاإلرشادية
النتائج،بعرضالعمليواإليضاحبالمشاهدة،العملياإليضاح

لتلكتوضيحيليوفيماالحقل،يومالزراعية،اإلرشاديةواالجتماعات
.الطرق
مالخبرةالممارسةأوبالمشاهدةالعملياإليضاحاجتماعات-أ

وذلكللمزارعالمرشدبهاأوصيلماوفًقاتطبيقهاتممزرعيةممارسةأو
نتيجةأوبالعمليقومونآخرينلرؤيةالرحالتطريقةباستخداممثًال

.إرشاديةتوصياتتطبيق
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للمزارعالفرصةتتيحالتيالطرقبأنهاالعملياإليضاحطرقتعرف
.باإلنتاجللنهوضالضروريةالمهاراتيكتسبحيثالعملبطريقةليتعلم

العملياإليضاح:هماالعملياإليضاحمنأساسياننوعانويوجد
منالمجموعةهذهوفى.للنتائجالعمليواإليضاحوالتجربة،بالمشاهدة

أواإلرشاد،جمهورمنواحدوفردالمرشدينبيناالتصاليكونالطرق
كماالفردى،االتصالطرقمنفيعتبرالجمهور،هذامنصغيرةمجموعة

هذهفياالتصالويكون.بالمجموعاتاالتصالطرقمنيعتبر
عنصرفيهيتواجدمباشرااتصاالالعلمياإليضاحطرقمنالمجموعة
.والمزارعالمرشدبينالمواجهة

Methodبالممارسةالعملياإليضاح Demonstration:
كثيرةوحاالتظروففيالطرقمنالمجموعةهذهأهميةوتتركز

القديمةوالتقاليدبالعاداتالمتمسكةالمجتمعاتفياستعمالهايفضلإذ
منلكلبراهينمنتعطيهلمابهاسلوكيةتغيراتإحداثيصعبوالتي
الظروفتحتللتطبيقالتوصياتبصالحيةاإلرشادوجمهورالمرشد
جديدة،أساليبنشرحالةفيالطرقهذهاستخداميفضلكما,المحلية

.معينةزراعيةتجاربشرحأو
المشاهدةطريقعنالطرقمنالمجموعةهذهفيالتعلمويكون

.كليهماأوالتدريبأو
مبادئكلعلىاإلرشاديةالطرقمنالمجموعةهذهوتعتمد-
يتعلمهلماالفردممارسةالتعليميةآثارهاتقويةعلىويساعد.التعلم
مناألخيرةالمراحلفيفعالةوآثاركبرىأهميةالعلمياإليضاحولطرق
منغيرهامعتشتركوكماوالتبني،التجربةمرحلتيوهىالتبنيعملية
تعطىفيماعليهتتفوقإنهاإالالفعالية،هذهفيالفردياالتصالطرق

عمليةاستكمالوسرعةتعلمه،ماممارسةفيالفرصةمنللمتعلم
فينبدأالعلمي،اإليضاحلطرقالعاموالتقديمالعرضهذاوبعد.التبني

:بالممارسةالعلمياإليضاح"عنالحديث "
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تفصيليشرحإلىوالتجربةبالمشاهدةالعلمياإليضاحيهدف
القادةمنلمجموعةمعينةزراعيةتجربةأوبعملالقياملكيفيةعملي

بمناقشةالمسترشدونيقومحيثبخطوةخطوةالزراعمنأوالمحليين
لكلالفرصةإعطاءالمجموعةصغرحالةفيويمكنوتفهمهاالتجربة

إشرافتحتبنفسهالتجربةخطواتإجراءلمحاولةأفرادهامنفرد
إلىتؤدىفعالةآثارمنوالتجربةوالسمعالرؤيةلخليطلماالمرشد
.التعلم

:بالممارسةالعلمياإليضاحطريقةتنفيذخطوات
الزراعيةالعلومفروعمنلفرعوتبعيتهاالتجربةتحديد-1

هذهعرضطريقعنتكتسبسوفالتيوالخبراتالمختلفة
.التجربة

خطواتترتيبذلكويتضمنالتجربةتنفيذخطواتتخطيط-2
كلفيإبرازهاالواجباألساسيةالنقاطوتحديداإلجراء
األدواتاختيارإلىباإلضافةهذاالخطواتمنخطوه

.العرضفيبهايستعانسوفالتيالتعليميةوالوسائل
تحديدالخطوةهذهفيويلزمالعرضإجراءعلىالتمرين-3

تستغرقهالذيوالوقتبالتقريبالتجربةإلجراءالالزمالوقت
.خطواتهامنكل

مناقشةثممنهاالهدفشرحيجبوهناالتجربةعرض-4
النقاطعلىالتركيزمعالالزمينوالبطءبالدقةالخطوات
توزيعوكذاخطوةكللمناقشةالفرصةوإعطاءاألساسية
يجبالعرضنهايةوفىالعرضفياستخدامهاالالزماألدوات
.وخطواتهاالتجربةتلخيص

.نتائجهوتقييمإجرائهبعدالعلمياإليضاحمتابعة-5
:بالممارسةالعلمياإليضاحطريقةمميزات
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الجديدةالزراعيةالخبراتتعليمفيفاعليةالطرقأكبرمنتعتبر
الفعليواالشتراكالمناقشةوكذلكوالسمعالرؤيةحواسمنتستغلهبما
.العملياإليضاحفي

ماإذاالزراعيبالمرشدالثقةبناءفيالطريقةهذهتساعدكما
.ومنظمةصحيحةبطريقةالعرضإجراءمنتمكن

فيأخذناإذاالتأثيرمتوسطةالطرقمنالطريقةهذهتعتبر
.تنفيذهاوتكاليفالتعليميأثرهامنكلاالعتبار

:بالممارسةالعلمياإليضاحطريقةفيالقصورأوجه
عدمإلىيؤدىممامناسبغيرنظامهأواالجتماعمكانيكونقد

.الالزمينوالوضوحبالدقةالرؤيةأوالسماعمنالزراعتمكن
األجهزةمنكثيرنقلإلىاألحيانأغلبفيالطريقةهذهتحتاج

.االجتماعمكانإلىوالمعدات
القائمفيمعينةكفاءاتتوفرإلىالطريقةاستخداميحتاجكما
.الزراعيالمرشدفيتواجدهايصعبقدباإليضاح

Resultالنتائجبعرضالعلمياإليضاح Demonstration
المحسنةاألساليببأنسبالزراعإقناعتحاولطريقةهي
هذهوتجرىالمحليةظروفهمنطاقفيتطبيقهايمكنالتيالمقترحة
زيارةفيكبيرجمهورأوصغيرةمجموعةأوواحد،فردلتعلمالطريقة

.الحقلأيامأحدفيمشتركأو
:النتائجبعرضالعلمياإليضاحطريقةتنفيذخطوات

الضروريمنكانإذاماالستبيانالقريةفياألوضاعدراسة-1
والمرشدالزراعثقةزيادةبغرضالطريقةهذهعلىاالعتماد

.واإلرشاداتالتوصياتفي
بمعنىللنتيجةالعلمياإليضاحمنالدقيقالغرضتحديد-2

.ثقتهااكتسابنريدالالتيالفئةتحديد
االتصالهناويلزمللنتيجة،العلمياإليضاحتحديد-3

اإلقناعأساليبوتحديدالعرضفيلالشتراكباألخصائيين
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هذا.العرضإلجراءالالزمةالبياناتوكذلكإتباعها،المزمع
.الالزمةواألدواتالعروضعددتحديدإلىباإلضافة

العرضيجرىسوفأوبالعرضسيقومونالذينالزراعاختيار-4
بهمواالتصالالمحليين،القادةمعبالتشاورحقولهمفي

.لهوالدعايةالعملخطواتعلىمعهمواالتفاق
المختارالمزارعبمساعدةللنتيجةالعملياإليضاحتنفيذ5

منعرضمالشرحالعامةاالجتماعاتوإعدادالقيام،في
.المحددينوتاريخهمكانهفيإجرائهعلىاإلشرافمعنتائج،

كافةاستغاللويعنىللنتيجة،العملياإليضاحعناإلعالم-6
ممكنعددأكبرإلىالعملياإليضاحنتائجبنشراإلعالموسائل

.الزراعمن
توضحسجالتوحفظالالزمةبالدقةالنتيجةإيضاحإكمال-7

عليةالحصولأمكنومااإليضاح،هذاعنالالزمةالبياناتبها
.آثارمن
:النتائجبعرضالعلمياإليضاحطريقةمميزات

.نفسهفيالزراعيالمرشدثقةتزيد-
للتنفيذاإلرشاداتصالحيةفيالمزارعثقةزيادةعلىتعمل-

وفىأنفسهمالزراعياإلرشادرجالوفىالمحليةظروفهفي
.عامةبصفةوقدراتهممعلوماتهم

إدخالعلىتساعدالتيالطرقأهممنالطريقةهذهتعتبر-
صنفكإدخالمعينةمناطقفيالمحاصيلمنجديدةأصناف

.استعمالهلهيسبقلمالتيالقرىبإحدىمثًالالذرةمن
بالزراعاالتصالفيالفردياالتصالطرقمعالطريقةتشترك-

.اإلرشاديالجهازمعالمتعاونينغير
التيالطرقأهممنللنتائجالعملياإليضاحطريقةتعتبر-

.المحليينالقادةاكتشافعلىتساعد
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لهذهتؤخذالتيالمصورةأوالصوتيةالتسجيالتتستخدم-
.أخرىلطرقإرشاديةكمعيناتالطريقة

:النتائجبعرضالعلمياإليضاحطريقةفيالقصورأوجه
المرشدمننسبًياطويلوقتإلىإعدادهافيتحتاجإنها-

فيتوافرهايصعبقدممامنهمعينةكفاءةوإلىالزراعي
.األحيانمنكثير

التكاليفمرتفعةاإلرشاديةالطرقمنالطريقةهذهتعتبر-
.منهالالستفادةبالنسبة

مقبولةنتائجيملكونالزراعمنعددوجوديصعبوقدهذا
.للعرض

العرضنتائجفيوالبيئيةالجويةالظروفتتدخلماكثيًرا-
وربماالعرضفيالمشتركينعددمنيقللقدالذياألمر
.إلغاؤه

طريقةإتباعالممكنغيرمنربماأوالصعبمنمجاالتهناك-
تسويقمجاالتمثلمشكالتهالحلللنتائجالعملياإليضاح

.والتغذيةالمحاصيل
والتجربةبالمشاهدةالعملياإليضاحطريقةبيناالختالفأوجه

:هيللنتائجالعملياإليضاحطريقةوبين

أوتجربةبتنفيذيجرى
خطوةمعينةطريقة
.بخطوة

أوتجربةنتيجةبشرحيجرى-3
.تنفيذهسبقأسلوب

أساًساللمجموعةتقدم
للفردتقديمهاويمكن

القادةمنلمجموعةأوللفردتقدم-2
.أساًسا

وجودفيالمرشدبهايقوم
.المزارع

إشرافتحتالمزارعبهايقوم-1
المرشد

بالممارسةالعملياإليضاح النتائجبعرضالعملياإليضاح
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الخبراتتعليمفيتساعد
.الجديدةالزراعية

المزارعثقةخلقفيتساعد-4
ومعلوماتقدرةوتزيدوالمرشد

.منهماكل

Extensionاإلرشاديةاالجتماعات Meetings:
القائمينمنأكثرأوواحدبينتتممقابلةأولقاءاالجتماعيعتبر

.جانبمنالمسترشدينمنومجموعةجانبمناإلرشاديبالعمل
فيمختلفينالزراعمنتجمعاتمناالجتماعاتهذهتتألف

والحاجاتواإلمكانياتوالتخصصاتواالتجاهاتوالمهاراتالمعارف
.إلخ...

عددأكبرمخطابةفيأواتصالًيااالجتماعاتهذهمنيستفاد
معإرشاديمؤتمرشكلفيالمجتمعينالمحلىالمجتمعأبناءمنممكن

.الزراعيةاإلرشاديةالبرامجحولالمباشرةاألفعالردودعلىالوقوف
:وهىاعتباراتلعدةوفًقاالزراعيةاإلرشاديةاالجتماعاتتتنوع

:لالجتماعالتنظيميةالصورة-
أومتكاملةمحاضرةأوندوةأوعامشكلاالجتماعيأخذقدإذ
.إلخ........عاديةمحاضرةأوصغيرةمجموعةفيمناقشة
:االجتماعمنالهدف-2

أوالزراعيةالخطةلشرحأوإرشاديبرنامجلتخطيطيكونفقد
.غيرهاأومستحدثةأفكارلنشر

:اإلداريةأوالجغرافيةالمكانيةالناحية
المحافظةأوالناحيةأوالقريةمستوىعلىاالجتماعيعقدفقد

.اإلقليمأو
:المسترشديننوعية-4

.الريفيالشبابأوالريفيةللمرأةأوللزراعاجتماعايكونفقد



-70-

الزراعمنكبيرةأعدادأمامالفرصةاإلرشاديةاالجتماعاتوتتيح
تنميةفيتساهمإنهاكماجديدةوأفكارومعلوماتمعارفباكتساب
.الزراعيةالسياساتتفهموكذاالمحليةالقياداتوتطوير
قدرةمنيزيدالتدريبإضافةفمجردالقادةتدريباجتماعات-
فالتدريبوتكرارهجديدشئعلىالتدريببشرطالتنفيذعلىالقادة
تكونوقد.التدريبأنواعأفضلوالممارسةالجيدالتعلمإلىيؤدي

األداءعليتدريبأوالمعلوماتعلىتدريباماالقادةتدريباهتمامات
.

تعليًماأكثرفردمنتنقلمعلومةعنعبارةوهي:المحاضرات-
المسترشدينعلىالمحاضراتهذهتلقيماوغالًباتعليًماأقلآخرينإلى

وقدالعمليةالناحيةأداءهاعلىيغلبحيث)القادة(استنارةاألكثر
.تستخدمالوقداإليضاحلزيادةإرشاديةمعيناتفيهاتستخدم
معينتجمعمؤتمركلمةوتعني:المناقشةواجتماعاتالمؤتمرات-

بموضوعاالهتمامذويالمستمعينمنعددعلىمعلومةفيهتلقي
.عليهامتفقتوصياتأومعينةبقراراتمنهالخروجويتمالمؤتمر

تلقيالمحاضرةأنوالندوةوالمؤتمرالمحاضرةبينوالفرق
يتخللهاوالعلميةبلغةومصاغةمعين،موضوعوفيمنفردبشكل
أفرادوجودعندوتستخدممحاضرةمنأكثرفتتضمنالندوةأما.نقاش

كلويتبعللمحاضرةالمستمعيناألفرادمنأضعفالثقافيمستواهم
كانتإذاخاصةينطقونكيفالناستعلمفالمناقشاتنقاش،محاضرة
بينالحوارفيهايتركحيثأفضلبشكليتكلمونوكيفمستمرة،
منمزيديعطيالمناقشاتأثناءالفكرحريةأنيعنيوهذااألفراد
جوخلقعلىالمناقشاتتساعدوكذلكاألخروالرأيالرأيعنالتعبير

برأيللخروجكبيرةأهميةالمناقشةوالجتماعاتوالحرية،الهدوءمن
.مفروضغيرموحد

اجتماعاتعملاإلرشاديالعملعلىالقائمينمنيتطلبوهذا
.البناءوالحوارالفكرلتنميةومناقشاتمستمرةوندواتإرشادية
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2لمدةواالجتماعساعة½عنتزيدالفيهاالكالممدةوالمناقشات
للموضوعتبًعاوالوقتمرات3حدودفيالنقاشويكونساعة

.للمناقشةالمطروح
عنتعبرطريقةوهي:النتائجبعرضالعلمياإليضاحاجتماعات

النتائجبعرضالمحلياإلرشاديالقائدويقومللمحصولالنهائيةالنتائج
.النهائية
المتميزينالزراعأوالمسترشدينانتقالوهي:الرحالت-
لتطبيقنهائيةنتائجلمشاهدةأوتنفيذها،ثممعينةممارسةلمشاهدة

.الممارسةهذه
أوالقادةمعوتتم:المختلفةالممارساتعلىالتدريباجتماعات-

).والمسترشدينالقادة(القادةغير
:يليمايشترطاتصالًيااإلرشاديةاالجتماعاتمنلالستفادة

خاللمنيناقشأنيمكنفيماالمحليينالقادةاستشارة-1
.اإلرشاديةاالجتماعات

االجتماعاتلهذهالدعوةفيالشبابجهودمناالستفادة-2
.فوائدهاوشرح

.والحصادالبذرمواسمغيرفياالجتماعاتمواعيداختيار-3
نظرياتومناالجتماعيالنفسعلمنظرياتمناالستفادة-4

.اإلرشاديةاالجتماعاتعقدفيالتعلم
القادةبمشاركةوتقييمهاوتنفيذهاتخطيطهافياالستعانة-5

.المحليين
الفردتخدمالتيالزراعيةاإلرشاديةوالكتيباتالنشراتتوزيع-6

.االجتماعمن
الزراعي؟اإلرشادياالجتماعحيويةعلىتحافظكيف

اإلرشادياجتماعهحيويةعلىيحافظأنالزراعيللمرشديمكن
:التاليةالنصائحبمراعاة
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آرائهمإلبداءخبراءواستدعاءاالجتماعأشكالأوطرقتنويع-1
.الموضوعفي

.ترفيهيةثقافيةجماعيةبرحلةللقياماالجتماعأفراددعوة-2
معآلخروقتمناألعضاءفيهيشتركاجتماعينشاطإيجاد-3

.الشايحفلإلىدعوتهم
فوقالعرضوكجهازالسينماكجهازالتعليميةالوسائلاستعمال-4

.إلخ..الرأس
.النشاطفيهميبعثممااألفرادبينالمنافسةروحإيجاد-5
Fieldالحقليوم-4 Day:

ومزاياهإجرائهفييجمعالذيالجماعاتإرشادطرقأحديعتبر
واالجتماعاتالنتائجوإيضاحالممارسةإيضاحومزاياإجراءمنبعًضا
:نوعانالحقلوأياماإلرشاديةوالجوالتالعامة
:الموسميالحقليوم-أ

حصادهاوعندالمهمةالمحاصيللزراعةالتجهيزعندعادةيجرى
والقادةالمرشدونيمارسماوغالًباواألرزوالذرةوالقمحكالقطن

.معاهماأوللنتائجوإيضاحاوالتجربةبالمشاهدةإيضاحاالمحليون
:السنويالحقليوم-ب

إيضاحعلىيقتصراللهالتجهيزأنفيسابقةعنيختلف
أنواعمعهتتعددبلفقط،النتائجإيضاحأووالتجربة،المشاهدة
لعددوشامالكلهاللمنطقةحافاليومايصبحبحيثوالنشاطالتجهيزات

.اإلرشاديةالرسائلمنكبير
؟ناجحسنويحقليومتنظمكيف

العملزحمةمعهايتعارضالفترةخاللالحقليوميختار-1
.بهاالحقليوماحتفاالتأوالزراعي

والمجاورةالمحليةوالمؤسساتالهيئاتمديرياجتماعيعقد-2
مساندتهموعلىاالشتراكعلىموافقتهمعلىللحصول
.والمعنويةالمادية
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األقلعلىشهوربثالثةحلولهقبلالحقليومميعادعنيعلن-3
.بإقامتهالمهتمينمنالالزمةالموافقةعلىالحصولوبعد

.لهبالدعايةفوًراعملهالتبدأالحقليوملتنظيملجنةتشكيل-4
بهايعينالعرض،فيالمشتركةواألفرادالهيئاتدعواتترسل-5

.لالشتراكموعدوآخرالمخصص،المكان
.للمكانخريطةوتعدالالزمة،اإليضاحطرقإعداديتم-6
.مطبوعببرنامجمزودةللزراعدعواتترسل-7
خاللالمختلفةاإلعالموسائلفيالمذكوراليومعنيعلن-8

.الحقليوميسبقالذياألسبوع
إلىالمؤديةالطرقعلىالموجهةوالالفتاتالملصقاتتعمل-9

.االحتفالمكان
خفيفةغذائيةوجبةلتقديمأماكنوجودترتيبيعمل-10

.ومرطبات
والمجالتالنشراتبهاستعالماتبمكتبالمكانيزود-11

.توزيعهاالمطلوب
تسجيلويفضلبالفيلم،مجهزةللتصويركاميراتوفيريتم-12

االعتبارفيويؤخذفيديوشريطعلىالحقلبيوماالحتفال
السينمائيةاألفالموكذاالشرائحمنالعديدإلعداداالستعداد
.الصامتةواألفالم

الزراععلىليسهلمميزةبعالماتوالمرشدونالقادةيزود-13
.عليهمالتعرف

.واالنضباطللنظاماألمنرجالبعضتوافريفضل-14
واإلعداد،التنظيملجنهقبلمنتمالذيالعملتقييميتم-15

".الحقليوم"نهايةفيوذلك
Extensionاإلرشاديةالرحالت-5 Tours:

:الزراعيةاإلرشاديةالتعليميةوالزياراتالرحالتمزايا
:المالحظةعلىالقدرة-1
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الموقفهذافي...األلباناإلنتاجمحطةإلىالرحلةأنلنفرض
:فيالمزارعلدىالمالحظةقدرةتبدو

.اإلنارةأوالتهويةوطرقاألبقارفصائلمالحظة-أ
الحليبأدواتوفىاألبقار،حظائرفيالتامةالنظافةمالحظة-ب

.والعمال
.للمزرعةاإلداريوالنظامالحيواناتخدمةمنطقةمالحظة-ج
:الجماعيالعملبيئةتهيئة-2

نالحظماكثيًراكناوأن"الجماعيالعمل"الرحالتفييفترض
منقليلعددربماأوالرحلةنشاطاتجميععلىالمشرفاستحواذ

فيأن.عملبدونالقادةمنكبيرعدديظلفيمايعاونونهالزراع
علىكلالمشتركالجماعيللعملالفرصةإتاحةالرحالتأهدافمقدمة

.وميولهطاقتهقدر
منشاهدوهمابعضوتبنىلنقلللزراعالفرصةإعطاء-3
:جيدةمزرعيةوممارساتأفكار

والزياراتالرحالتفيلمشاركتهنتيجةللمزارعيمكنحيث
.الجديدةالجيدةوالممارساتاألفكاربعضوتبنىوفهممعرفة

الزراعيةاإلرشاديةالتعليميةوالزياراتالرحالتقصورنواحي
مماالزيارةمكانفيمعقدةفنيةاعتباراتتتدخلماكثيًرا-1

والتحصيلالفائدةمستوىمنيقللأوبرنامجهايعوق
.المطلوبين

أمروهوالرحالتآليةالرحلةببرنامجالتقييديخلقماكثيًرا-2
.مستحبغير

فيالكافيةالمهارةتتوافرالوربماجيدتخطيطإلىتحتاج-3
.الرحلةعلىالمشرفالمرشد

.متطلباتهالتغطيةالنقودمنمناسبقدرتوافرإلىتحتاج-4
:بالجماهيراالتصالطرق-3
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لنشرالزراعيونالمرشدونيستخدمهاالتيالطرقوهي
وهذهاإلرشاديالجمهورمنجًداكبيرةمجموعةفيوالتأثيرالمعلومات

،)للزراع(اإلرشاديةالنشرات،)للباحثين(الفنيةالنشراتهيالطرق
الدورية،والخطاباتبالصحف،اإلخباريةوالقصصالخفيفة،والنشرات
النشرطرقهيوهذه.والملصقاتوالمعارض،والتليفزيون،والراديو،
عنتتمالتيفهيللمعلوماتالمباشرغيرالنشرأماللمعلومات،المباشر
.ككلالتعليميالجهدنتيجةأومحددةبأنشطةالقيامطريق

:Radioالمسموعةاإلذاعة-1
كوسيلةبهيتمتعلمانظًراراديوجهازمنريفيمنزليخلويكادال
الحاليالقرنيتجاوزالعمرهأنمنبالرغموفعالةوآنيةسريعةاتصال
:التاليةبالمزاياالراديوويتسم
ويغطىالمستمعينمنكبيرقطاعإلىالمسموعةالرسالةيحمل-1

بالعمليةالمزاياهذهربطناماوإذا.كبيرةجغرافيةمساحة
المادةإيصالبإمكانناإنهنجدالزراعيةاإلرشاديةالتعليمية
بينهمافصلتربماالمستمعينمنكبيرعددإلىالتعليمية

.الكيلومتراتمئات
البرامجمثلواحدوقتفيبثهايمكنالتيالبرامجتنوع-2

.اإلرشاديةوالتعليميةوالعلميةوالثقافيةالدينية
وهذاالهواءعلىحيةالبرامجبثفي)واللحظةالتو(اآلنية-3

.حينهافيالمختلفةوالمناشطاألحداثمتابعةفييساعد
التمثيلياتخاللمنذلكنالحظالدقيقالتصويرعلىالقدرة-4

الزراعيةوالعروضاإلرشاديةوالندواتالشخصيةالمقابالتأو
.المختلفة

المؤثراتعبروذلكالمطلوبةوالتفاعلالحيويةمقوماتيملك-5
.المختلفةوالسمعيةالموسيقية

ينمىكماالمسترشد،لدىالمنطقيوالتفكيرالتخيلملكةينمى-6
.لديهالفنيالتذوق
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.السمعيةالبرامجإنتاجتكلفةاعتدال-7
القراءةمهارةتوافرإلىالراديوخاللمنالتعلميحتاجال-8

بالزراعاالتصالمشكلةيعالجفهوولذاالمستمع،لدىوالكتابة
.والكتابةالقراءةيجيدواالممنوذويهماألميين

إمكانيةثمومنالراديوجهازثمنرخصجانبإلىهذا-9
تشغيلهسهولةوكذااألسرةميزانيةإرهاقدوناقتنائه

.مكانأيأوالحقلإلىبهاالنتقالوإمكانية
:زراعيةإرشاديةتعليميةكطريقةالراديوحدود

مقدرةعدميعنىوهذاواحد،اتجاهذاتاتصالوسيلةإنه-1
يتعذركذلك.يستفسرأنأويسألأنالمستمعأوالمسترشد

علىالمرتسمةاالنطباعاتعلىالتعرفالبرنامجمقدمعلى
.ألحاديثهاستنكارأواستجابةمنالمستمعوجه

عدمأيالزمن،حيثمنالفرديةلالحتياجاتمراعاتهعدم-2
.الفرديةللفروقمراعاته

مناسًبايكونالقدوقتفيالزراعياإلرشاديالبرنامجبث-3
.وأسرهمالزراعمنلعديد

الزراعيواإلعالنللدعايةناجحةوسيلةالراديويستخدم4
باألعمالاإلرشاديةالتعليميةالبرامجتأثرمنالحذريجبوهنا

.مضللةأعمالآيةأوالسياسيةأوالتجاريةالدعائية
تعلمفيكثيًراالراديوخاللمناإلرشاديالتعليميجديال-5

كرمةكتقليمالعمليةالمزرعيةالعملياتأوالمهاراتبعض
.زراعيةآللةصيانةإجراءأوعنب،

علىذلكوينعكسمحددبزمنوتقيدهالبرنامجوقتضيق-6
.االتصاليةالمادةضعف

التاموالتركيزاالنتباهالمذاعةالمادةمناالستفادةيتطلب-7
.فقطالسمعحاسةمخاطبةعلىلالعتماد
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اإلرشاديةالتعليميةوالموادالبرامجفيمراعاتهيجبما
:الراديوبواسطةالزراعية
الزراعيةاإلرشاديةلبرامجالمستمعينقاعدةالتساعنظًرا-1

يجبماأهمفإنمستوياتهم،واختالفالراديوبواسطة
أناإلرشادية،التعليميةوالموادالبرنامجهذافيمراعاته
.االستيعابسهلةاألهداف،محددةدقيقة،واضحةتكون

يجبفإنهواحدبحاسةمرتبطةالسمعيةالبرامجكانتلما-2
اإلرشاديةالمطبوعاتمثلمساعدةموادبإعدادذلكمراعاة

المعلوماتتعزيزبهدفشرائحأوالمجسماتأوالرسومأو
.المسموعة

وبعيدةوسليمةواضحةاإلرشاديةالرسالةلغةتكونأنيجب-3
.ضروريةوالغيرالمعقدةالمصطلحاتعن

البرامجفيالريفيةوالتقاليدوالعاداتالقيممراعاةيجب-4
.الزراعيةاإلرشاديةالسمعية

المناسبالوقتفيالمسموعاإلرشاديالبرنامجإذاعةيجب-5
.اإلرشاديللبرنامجبالنسبةاإلرسالموعدانتظام-6
كيالمساءفترةفيالريفيةاإلذاعيةالبرامجتقديميفضل-7

.الريفيةاألسرةأفرادمعظمتفيد
اتصاللتحقيقوذلكاإلمكانبقدرالبسيطةاللغةتستخدم-8

.فعال
واحدوقتفيواحًداموضوًعااإلذاعيالبرنامجيتناولأن-9

.للتشويشمنًعا
الترفيهية،الفقراتبعضالزراعياإلذاعيالبرنامجيتضمنأن-10

.الهادئةكالموسيقى
أسئلةمنيصلهماعلىالردالبرنامجيحاولأنيجب-11

.منزليةأومزرعيةواستفسارات
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أوتقديمفيالزراعيةالمحليةالقياداتمشاركةيفضل-12
.الموضوعاتبعضمناقشة

Televisionالتليفزيون-2
التعليميةالطرقأحدثمنالفيديووبعدهالتليفزيونيعتبر

فيوالبصرالسمعحاستيمنكاليستغلإنهفيأهميتهاويتضح
اإلرشاديةللرسائلالتعليمياألثريقوىمماوالممارساتلألفكارالتعليم
الطريقةهذهوفىالفيديووأفالمالتليفزيونيةالبرامجعبرالمقدمة
.مباشرشبةالزراعياإلرشاديكون

ماكلالفيديوطريقعنواإلرشادالتليفزيونياإلرشادفييراعى
وبيانالفكرةبإبرازالعنايةإلىباإلضافةاإلذاعياإلرشادفييراعى

.الفيديولشرائطأوللتليفزيونتصويرهاأثناءإيضاحهالمطلوب
:وبالفيديوالتليفزيونيوالمسموعالمرئياإلرشادمميزات

منويقربمباشرشبةفيهااالتصالجماهيريةاتصالطريقة-1
مماالتعليمفيوالبصرالسمعحاستييستغلالمباشراإلرسال

واحدةلحاسةالمستغلةالطرقعنالتعليميةفاعليتهمنيزيد
.فقط

والعجزةالمرضىوإلىالزراعيينوغيرالزراعيينإلىيصل-2
األخرىاإلرشاديةوالطرقلالجتماعاتحضورهميصعبومن

.
فيالتحكمإمكانيةمعالعمليالعرضفياستخدامهيمكن-3

.التعليميالغرضمعللتوافقالعرضسرعة
وقتاتستغرقالتيوالعملياتاألحداثعرضخاللهمنيمكن-4

الزراعيةالعملياتومتابعةومناسبةقصيرةمدةفيطويال
.المحصولوجمعواإلنباتالنمووعمليات
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التعرفخاللمنالتليفزيونيةالريفيةالبرامجكفاءةقياسويتم
الريفيةالبرامجمشاهدةومدىللتليفزيون،المزارعينتعرضدرجةعلى
.

:وبالفيديوالتليفزيونيوالمسموعالمرئياإلرشادقصورأوجه
عنالترفيهيةالبرامجمشاهدةالمشاهدينبعضتفضيل-1

.التعليميةاإلرشاديةالبرامج
المشاهدةبجانبأخرىأعمالأداءفيالمشاهدقدرةعدم-2

.ذلكمعهيمكنالذيالراديوبخالف
مقدميهافيمعينةمميزاتإلىالتليفزيونيةالبرامجتحتاج-3

.اإلرشاديينالعاملينمنالكثيرفيتوافرهايصعبقدمما
للتأثيربالنسبةلإلرسالالحاليةللتكاليفالنسبياالرتفاع-4

.تعليميابهتساهمأنيمكنالذياإلرشادي
علىالتغلبخاللهامنأمكنقدالفيديوشرائطفإنعامةوبصفة

تصبحوربماالتليفزيونياإلرشادإلىالموجهةالقصورأوجهمنكثير
.الريفيةالمرئيةلإلذاعةالناجحالمستقبل
Extensionاإلرشاديةالملصقات-3 Posters:

االتصالطرقمنطريقةالزراعياإلرشاديالملصقيعتبر
.بمفردةاستخدمإذاالزراعبجماهير

معاستخدمماإذاإرشاديتعليميمعينأووسيلةيعتبر
ذوالمقوىالورقمنقطعةعنعبارةوالملصقاإلرشاديةاالجتماعات

إلىباإلضافةتعليمياهدفاتمثلصورةعلىتحتوىمناسبةمساحة
.معناهاوتكملالصورةتفسرمركزةعبارةأوبسيطةجملة

:الملصقوظائف
بغيةللزراعتوصيلهاالزراعيالمرشديودمستحدثةأفكارنشر

.بهاوالعملتبنيها
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إذالتبنيعمليةمناألولىالمراحلفيهامادوراالملصقيلعب
على-والكتابةالقراءةيجيدونالذينمحددةوبصفة-الزراعيساعد
.المستحدثةوالمنزليةالزراعيةالتكنولوجياعناصرإدراك

:اإلرشاديالملصقصورةفيتوافرهاالواجبالشروط
).المعالمواضحة(فنيامتقنةالصورةتكونأنيجب-1
.الورقيةللمساحةبالنسبةمناسببحجمتكونأن-2
.والقطاراتالسياراتلراكبيوواضحةللمارةمدركةتفاصيلها-3
.ماشيءعنمعبرةهادفة-4
.كلماتمنيليهابمامرتبطة-5
علىمامرض:ذلكعلىمثاالوالحقيقة،أوللواقعمعبرة-6

األعراضأواللونبنفسصورتهتكونأنيجبالطماطم،ثمار
.الحقلفيالمرضعليهايوجدالذي

تساعدفاأللوانالصورةتصميمفياأللواناستخداميفضل-7
.للشيءالتفصيليالوصفإدراكعلىالزراع
:الجملةأوالعبارةمواصفات

.مركزة(مقتضيةتكونأنيجب-1 (
.قراءتهاالمارةعلىيسهلواضحة-2
.كامًالارتباًطابالصورةمرتبطةتكونأن-3
التشويشإلىتقودكلماتبهايكونال-4
.الزراعلجمهورالداللياإلطارمنكلماتهاتستمد-5
.سميكةحروفهاتكونأن-6
.ملونه-7
.جيًداإلبرازهاهندسيشكلداخلوضعهامنمانعال-8

:اإلرشاديالملصقتعليقأماكن
عليهايترددالتياألماكنفياإلرشاديالملصق)يوضع(يعلق

محالتالزراعيةالجمعياتالعبادةدورمثلالزراعمنكثيرجمهور
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.إلخ...الصحيةوالوحداتالمدارسالريفية،األنديةالريفيةالبقالة
.منهاالستفادةتعظيمفيهاًمادوًراالموقعويلعب

:مزاياه
الزراعيللمرشديمكنالتكاليفقليلإعدادهفيبسيط-1

.إعداده
أوفكرةلنقلبالزراعاالتصالفيبمفردهعليهاالعتماديمكن-2

تعضيدهإلىحاجةدونما،شيءعناإلعالنأوتوصية
.بمرشد

:قصورهأوجه
تتوافرالربماوتصميمه،إخراجهفيومهارةخبرةإلىيحتاج-1

.المرشدينبعض
منهيتوقعماأودورهيقلالمناسبالمكانفييوضعلمإذا-2

.نتائجمن
Extensionاإلرشاديةالمطبوعات-4 Publications:

الكلماتعلىأعتمدماكلاإلرشاديةبالمطبوعاتالمقصود
أوللزراعالعلميةالمادةلتوصيلاإلرشاديالنشرعمليةفيالمكتوبة
.معينةوتعليماتبحقائقإلعالمهمأوالمحليينللقادةأواإلرشادلرجال

:هماألساسينوفقاالمطبوعاتوتقسم
:صدورهاوفق-أ

وهىدوريةوغيرمنتظمة،فتراتفيتصدردوريةإلىتنقسم
.إصدارهاإلىالحاجةحسبأومنتظمةغيرمواعيدفيتصدر

:نوعيتهاوفق-ب
تنشرورقتينأوورقةمنوتتكونخفيفةنشرةإلىتنقسم

.معينموضوعتوضحمبسطةمعلومات
يتعلقفيمافنيةبلغةمكتوبةعجالةعنعبارةفنيةنشرة

.متكاملبموضوع
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مبسطةبلغةفنيموضوعيشرحصغيركتيبوهوإرشاديةنشرة
.

نشاطهافيهاتذكرمؤسسةأوهيئةوتصدرهاإخباريةنشرة
.وإشادتهاوإنتاجها

تنشرشهريةأوشهريةنصفأوأسبوعياوتصدرمجلة
.مختلفةموضوعات

سنويةأوسنويةنصفأوربعفتراتعلىغالباويصدرالتقرير
اإلرشاديةالمطبوعاتاستعراضوبعدوإحصاءاتبياناتصورةفي

.تنفيذهافيمراعاتهاالواجبالخطواتتناقش
تمرأنالواجبفمنفعالةاإلرشاديةالمطبوعاتتكونحتى-

:التاليةالتنفيذيةبالخطوات
.موجزةتكونبصورةإعدادهايجب-1
.قصيرةجملفيمبسطةبلغةإعدادهايحب-2
وقراءتهابهااالهتمامتستوجبجذابةتكونأنالمفروضمن-3

.
.اإلرشاديةللرسالةبملخصدائماتنتهيأن-4

:اإلرشاديةالمطبوعاتمميزات
فيفتساهمالمطبوعةالمكتوبةبالكلمةالناسيثقماعادة-1

.اإلرشاديوالتعليمالمعلوماتنقلفعاليةزيادة
إليهاوالرجوعبهااالحتفاظخاللمنالتكرارمبدأفيتساهم-2

.األمرلزمكلما
.المعلوماتونشرتوصيلفينسبيامنخفضةتكاليفها-3
.نسبياالعددكبيرإرشاديجمهورإلىتصل-4

:اإلرشاديةالمطبوعاتقصورأوجه
الجماهيرمنالتعليمومحدوديباألميينلالتصالمناسبةغير-1

.اإلرشادية
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وتغييرهاالمستمرةمراجعتهاالمفروضمنوقتيةمراجعتعتبر-2
ونتائجالمستحدثاتفيالمستمرةالتغيراتلتطابقباستمرار
.األبحاث

منهاالبعضيالئمالقدالموضوعاتمنكثيراتتضمنقد-3
معينةمحليةظروف

لتكونواإلخراجاإلعدادفيعاليةفنيةجهودإلىتحتاج-4
.توفرهايصعبقدفعالة

غيرطريقةوهىاألخرىالجماهيريةالطرقمثلمثلها-5
وعنصرالشخصياالتصالوأثرفعاليةتفقدقدشخصية
.اإلرشادجمهورعلىالتأثيرفيالمواجهة

Circularالدوريةالخطابات-5 letters:
المرشدبهايقومالتيالتنظيميةالمكاتباتمننوععنعبارةهي
وتستخدماإلرشاديةخطتهمنكجزءاإلرشاديالجمهورإلىويوجهها

أومستقبًالستجرىالتياإلرشاديالنشاطأوجهبعضعناإلعالنفي
.معينوقتفيمحددةمعلوماتإلعطاء

:الدوريةالخطاباتخطوات
الدوريالخطابمنالرئيسيالغرضأوالهدفتحديد-1

.إليهوصولهينبغيالذيوالجمهور
الخطةمنكجزءالدوريةالخطاباتاستخدامتخطيط-2

.إرسالهاومواعيدوجمهورهاعددهاموضحاالتعليمية
بصورةوإخراجهاالالزمبالعددالنسخوإخراجالخطابكتابة-3

المرغوبةوالتغيراتوالنتائجالغرضمبينةللنظرملفتةنظيفة
معاالهتماميثيربمدخلبادئاالعرضمنطقيةسهلةصورةفي

.الدوريالخطابيحملهاالتيالرسالةتبنىعلىيساعدحافز
.نتائجهوتقييمالخطابوصولمتابعة-4

:الدوريةالخطاباتمميزات
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فيالمشتركينغيرهؤالءحتىالناسمنكبيرعددإلىتصل-1
.اإلرشاديةاألنشطة

.المناسبالوقتوفىالمعلوماتتوصيلفيسريعة-2
.منخفضةالسلوكيةالتغيراتإحداثفيالنسبيةتكاليفها-3
واجبةإرشاديةتوصيةإلىاألنظاروتوجهالتمهيدفيتساعد-4

.التنفيذ
.اللزومعندإليهاللرجوعالزراعبهايحتفظ-5
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:الدوريةالخطاباتقصورأوجه
كافةفييتوافرالقدكتابيوجهازخاصةمعداتإلىتحتاج-1

.اإلرشاديةوالمكاتبالمناطق
.األميةفيالنسبةعاليةالمناطقفيأهميتهاتقل-2
.بهاواالهتمامأهميتهاستقلمنهااإلكثارعند-3
الدقةيراعىلمإذاوالمالللوقتمضيعةعليهااالعتماديعتبر-4

.إعدادهافيوالتشويقوالنظافة
Extensionاإلرشاديةالمعارض-6 Exhibits

المحليةأواإلقليميةأوالمركزيةالمستوياتعلىالمعارضتقام
علىأكثرأومعينةلمنطقةاإلنتاجمنالعلياالمستوياتتوضيحبغرض

فيالمشتركينسواءواهتمامهمالزراعتحمسإلثارةالقوميالمستوى
هذهمثلإلىالوصولفيالصادقةوالرغبةلهالمشاهدينأوالعرض

المستوياتهذهإلىالمؤديةاألساليبعلىالتعرفومحاولةالمستويات
.اإلنتاجمنالعليا

:اإلرشاديةالمعارضتنفيذخطوات
التعليميةالخطةأهدافتحقيقفيالمعارضهذهأثردراسة-1

.إرشاديةكطريقة
.المعرضإقامةمنالرئيسيةاألغراضتحديدالواجبمن-2
متضمناالمعرضوإعدادتخطيطفيالدقةمراعاةيجب-3

للعرضالالزمةاألدواتوتوفيروإعدادهااألمكنةاختيار
.المعرضإقامةمنالغرضتخدمومنطقيةمتسلسلةبصورة

.منهالمتوقعةواألهدافوموعدهومكانهالمعرضعناإلعالن-4
وضعهامعالمعروضاتبمختلفوإمدادهالمعرضتأسيس-5

المتخصصينالشارحينتوفيرمعلألنظاروملفتةجاذبة
.المعروضاتأماللشرحوالمؤهلين
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المشتركينعددحصرخاللمنالمعرضوفعاليةآثارتقييم-6
وتجميعومالحظةونوعياتهملهوالزائرينالمعرضفي

.اآلثارهذهعنمعلومات
:إرشاديةكطريقةالمعارضمميزات

اإلرشادبرجالعالقاتهميقوىالمعارضلهذهالزراعزيارةكثرة-1
.الزراعي

بالمستوياتاهتماماتهميقوىالمعارضلهذهالزراعزيارةكثرة-2
إليهمالوصوللمحاولةويدفعهمويثيرهماإلنتاجمنالعليا
.إليهاالوصولفيالمستخدماألسلوببإتباع

:إرشاديةكطريقةالمعارضقصورأوجه
األخرىاإلرشاديةبالطرقمقارنةنسبيامرتفعةتنفيذهاتكاليف-1

.
.كبيرةدرجةإلىالزراعيالمرشدلوقتمستهلكة-2
وليسالوقتوإضاعةللتسليةيزورونهاالزائرينمنكثير-3
.للتعليم
.لهاالتعليميةاألهدافمنهاالبعضمنيتضحالقد-4
األخرىاإلرشاديةبالطرقبمقارنتهانسبياالتعليميأثرهاضآلة-5

.
Extensionاإلرشاديةالمتاحف-7 Museums:

أوبالحديثالقديممقارنةبغرضعادةاإلرشاديةالمتاحفتقام
لتوضيحتستخدموقدمعينمجالفيالحادثالتطورعنفكرةإلعطاء
كطريقةتستعملماقليالطريقةفهيعامةوبصفةمعينةبرامجنتائج

الدولةواهتماملذلككبيرةميزانياتتوافرحالةفيإالإرشاديةتعليمية
جدامكلفةألنهاعليهاواإلشرافبإنشائهاالتمويليةوالمؤسسات

.نسبياضئيلةالتعليميةاإلرشاديةوفعاليتها
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وزيادةاإلرشاديةالطرقفيالقصورأوجهعلىالتغلبويمكن
مجهابدالمجتمعفئاتجميعإلىتوصيلهاوإمكانيةاإلرشاديةفاعليتها

للجميعمتاحةلتكونوتحميلهاااللكترونيالزراعياإلرشادوسائلعلى
اإلرشادفانلذااستخدامهاالمستخدميرغبمكانوأيوقتأيوفى

وتفعيلالتقليديةالطرققصورعلىالتغلببهيمكنااللكترونيالزراعي
أفضلمعيشةمستوىلتحقيقالمجتمعداخلالزراعياإلرشاددور

:إلىلشكلهاتبًعااإلرشاديةالطرقتصنيف:ثانًيا
مثلالمكتوبةالكلمةعلىتعتمدالتيوهي:كتابيةطرق-أ

والنشرةاإلرشادية،والنشراتمعلوماتعلىالفنيةالنشرات
الشخصية،والخطاباتاإلخبارية،والمقاالتالخفيفة،

اإلرشاديةالمطبوعاتتزودماوغالًباالدورية،والخطابات
الرسائللقراءإيضاحيةإرشاديةكمعيناتالتوضيحيةبالصور

التياإلرشاديةوالمجلةاإلخباريةالمقاالتوكذلك.المكتوبة
المرشدمجلةمثلفترةكلتكونقدأومنتظمةبصورتصدر

والخطاباتشهرين،كلالجماهيريةفيتصدرالتيالزراعي
.الشخصية

المسموعةالكلمةعلىتعتمدالتيوهي:كالميةطرق-ب
فيهايشتركأويعقبهاالتيوالخاصةالعامةاالجتماعات:مثل

الكلمةمناألميونللزراعأفضلوهيالزراعيونالمرشدون
المنزل،أوللحقلوالزياراتالقراءة،استطاعتهلعدمالمكتوبة
.والراديوالتليفونية،واالتصاالتالمكتبية،والزيارات

الصورمثلالبصريةالمعيناتتستخدمماوكثيًرا
البيانيةوالرسوموالخرائطالمصورةوالشرائحالمتحركة
وزيادةاالجتماعاتحضورفيالزراعرغبةلتعزيزوغيرها
.فاعليتها

مثلالبصرياإليضاحعلىتعتمدالتيوهي:إيضاحيةطرق-ج
اإلرشادية،والمعارضالنتائج،بعرضالعملياإليضاح
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والرسوم)السينما(المتحركةوالصوراإلرشادية،والملصقات
المعيناتتستخدمماوكثيًرا.المصورةوالشرائحالبيانية،
.المسموعةأوالمكتوبةالكلمةبجانبالبصرية

واجتماعاتوالممارسة،بالمشاهدةالعلمياإليضاحطرقوتعتبر
إيضاحيةطرًقاالتلفزيونيةوالبرامجالنتائج،بعرضالعملياإليضاح
.الشفويوالتقديماإليضاحيةالمادةبينعادةتجمعألنهاكالمية
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:الكيفيالتصنيف:ثالًثا
تصنيفاتعدةإلىالمعيارلهذاوفًقااإلرشاديةالطرقوتصنف

:هي
.الطريقةتأثيرطبيعيةأساسعلىالتصنيف)أ(

عنصرخاللهايتوافرالتيوهي:مباشرتأثيرذاتطرق-1
بدونوذلكوالمسترشدالمرشدبينالمباشرةالمواجهة

الزياراتذلكأمثلةومنبينهمامكانيأوزمانيفاصلوجود
واالجتماعاتوالمسترشدالمرشدبينالمتبادلةاإلرشادية
.اإلرشادية

فيفيهايتوافرالتيوهي:مباشرشبةتأثيرذاتطرق-2
والمسترشدالمرشدبينالتفاعلمننوعاالتصالوقتنفس
ذلكأمثلةومنمكانيفاصلمنبينهميكونمماالرغمعلى

.المغلقةوالدوائروالتلفزيونالسينما
عنصرخاللهايتوافرالتيوهي:مباشرغيرتأثيرذاتطرق-3

بينهمايفصلحيثوالمسترشدالمرشدبينالمواجهة
المطبوعاتذلكأمثلةومنوالمكانالزمانعنصري

واإلذاعةوالمجالتوالصحفاإلرشادية
المستخدمةالحواسفيتأثيرهاأساسعلىالتصنيف)ب(
:إلىوتنقسم

دونفقطالسمعحاسةيخاطبالتيوهي:سمعيةطرق-1
فيالمستخدمةالصوتيةالتسجيالتذلكأمثلةومنغيرها

اإلذاعيةوالبرامجالمختلفةبصورهااإلرشاديةاالجتماعات
.الهاتفيةواالتصاالتالمسموعة

دونفقطالبصرحاسةمعتتعاملالتيوهي:بصريةطرق-2
والصوروالملصقاتاإلرشاديةالمطبوعاتأمثلتهاومنسواها

.والعيناتوالنماذجالثابتةواألفالموالشرائحالفوتوغرافية
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السمعحاستيتخاطبالتيوهي:وبصريةسمعيةطرق-3
المرئيةواإلذاعةالناطقةالسينماأمثلتهومنمًعاوالبصر

.العمليةواإليضاحات
الجهازقبلمنالمستخدمةاإلرشادياالتصالووسائلطرق

:المصرياإلرشادي
االتصالوسائلمنالعديدالمصرياإلرشاديالجهازيستخدم

منهاالريفيةالمناطقعلىالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلنشراإلرشادي،
:

:التقليديةاإلرشادياالتصالطرق-1
االتصالطرقمنالعديدالمصرياإلرشاديالجهازيستخدم

:مثل)2005الزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارة(التقليديةاإلرشادي
:اإلرشاديةالمطبوعات-أ

المكتوبةالكلمةعلىتعتمدالتياإلرشاديةالطرقوهى
الجديدةالزراعيةوالخبراتواألفكارالمعلوماتنشرفيوالمطبوعة
.متعددةأنواعإلىاإلرشاديةالمطبوعاتوتنقسموالمحسنة،

)1(رقمجدول
نوع،كلمنالمطبوعةواألعداداإلرشادية،المطبوعاتأنواع

2004عاموذلكالمطبوعاتتلكمنالزراعونصيب

فرد62/إرشاديةنشرة
166/إرشاديةمجلة

فرد
416/إرشاديةمجلة

فرد

403000

150000

60000

12000

9000

اإلرشاديةالنشرات
الزراعياإلرشادمجلة
فيالزراعياإلرشادمجلة

الجديدةاألراضي
الجويةاألرصادمجلة

اإلرشاديةالملصقات

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

تلكمنالزراعنصيب
المطبوعات

األعداد
المطبوعة
باأللف

أنواع
اإلرشاديةالمطبوعات

م
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/إرشاديةمجلة

فرد2081
فرد2775/إرشاديملصق
فرد4995/إرشاديتقويم
فرد1665/إرشاديةنوتة

5000

15000

اإلرشاديالتقويم
المرشدنوتة

6.6

7.7

:اإلرشاديةالنشرات)1(
لنشرالزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارةعنمستمرةبصفةتصدر

إصدارها،لوقتالمهمةالزراعيةالموضوعاتعنالمستحدثةالمعلومات
مختلففيإرشاديةنشرةوسبعونستة76وتوزيعطبعتمحيث

لتلكالكلىاإلجماليبلغحيثم،2004عامالزراعيةالموضوعات
علىتوزيعهاتمنشرة،ألفوثالثةأربعمائة403000اإلرشاديةالنشرات
.فرد62لكلإرشاديةنشرةبواقعالجمهورية،مستوىعلىالزراع
:الزراعياإلرشادمجلة)2(

موضوعاتتتناولالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةتصدرها
وقتها،تصدرالتيالزراعيةالمواسممعومناسبةوهامةمتعددةزراعية

علىللردالزراعبريديسمىوآخراإليمان،لرحابفصلعلىتحتوىكما
الفاكسأوالتليفونأوبالبريدالواردةالزراعومشكالتاستفسارات

شهرينكلالمجلةهذهوتصدرالفصل،بهذاوالردوداإلجاباتووضع
150000وتوزيعطبعتموقدالواحد،العامفيأعداد6ستةبواقع
خمس25000طبعأي2004عامفينسخةألفوخمسونمائة

مجلةبواقعالصادرةالستةاألعدادمنعددكلمننسخةألفوعشرون
.فرد166لكلإرشادية
:الجديدةاألراضيفيالزراعياإلرشادمجلة)3(

علىوتحتوىالزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارةعنتصدر
كماجوانبه،كافةفيالزراعياإلنتاجعنمهمةزراعيةموضوعات

للردنجيب،ونحنتسألأنتوآخراإليمان،بستانفصلعلىتحتوى
اإلدارةقامتوقدالتليفون،أوبالبريدتردالتيالزراعمشكالتعلى
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فينسخةألفستون60000حواليبطبعالزراعيلإلرشادالمركزية
.فرد416لكلمجلةبواقعم2004عام

الزراعيلإلرشادالمركزيةباإلدارةيوجدإليهاإلشارةيجدرومما
الزراع،واستفساراتمشكالتلتلقىفاكس،وخطتليفون،خط)2(عدد

أنتفصلأوالزراعبريدخالللهاالمناسبةوالردودالحلولووضع
.الزراعياإلرشادبمجلتينجيبونحنتسأل

:الجويةاألرصادمجلة)4(
لنشرالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةتصدرهامتخصصةمجلة

الزراعيةللمحاصيلالمناسبوالمناخالجويةباألحوالخاصةمعلومات
تموقدشهرًيا،المجلةهذهوتصدرالجمهورية،نواحيجميعفيالمهمة
ألفطبعأيم2004عامنسخةألفعشراثني12000وتوزيعطبع

.السنةفيفرد2081لكلمجلةبواقعشهرًيانسخة
:اإلرشاديةالملصقات)5(

الرسائلتوصيلبهدفالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةتصدرها
ستةحوالييصدرحيثالكاريكاتورية،بالرسماإلرشاديةوالمعلومات

2004عامإرشاديملصقآالفتسعة9000طبعفتمالسنةفيأعداد
ملصقبواقعالواحد،العددفيملصقوخمسمائةألف1500طبعأي
.السنةفيفرد2775لكل

:اإلرشاديالتقويم)6(
وتوزيعطبعتمحيثالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةعنيصدر

م2004الميالديللعاماإلرشاديالتقويممننسخةآالفخمسة5000
.السنةفيفرد4995لكلإرشاديتقويمبواقع
:المرشدنوتة)7(

مواسمفيالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةعنتصدر
نسخةألفعشرخمسة15000وتوزيعطبعتمحيثالمهمة،المحاصيل
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/1665لكلنوتةبواقعم2004لعامالقطنلمحصولالمرشدنوتةمن
).2005الزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارة(السنةفيفرد

عنتصدراإلرشاديةالمطبوعاتمنأخرىأنواعهناكأنكما
هذهتتولىحيثالزراعي،لإلرشادالتابعةالزراعية،للثقافةالعامةاإلدارة
التطورليواكبالزراعي،بالفكرواالرتقاءالتثقيفمسئوليةاإلدارة
فيالزراعيةاألبحاثنتائجمنواالستفادةالزراعة،عالمفيالسريع

:مثلاإلرشاديةالمطبوعاتمنبعضبإصدارالمختلفةالمجاالت
:الزراعيةالصحيفةمجلة)8(

الزراعية،للثقافةالعامةاإلدارةتصدرهازراعيةعلميةمجلة
الزراعيةوالتنميةالزراعية،المجاالتكافةوتحقيقاتهامقاالتهاتغطى

بها،العلميةالمادةإلثراءوالخبراءالباحثينأمامالمجالوتفتحوالريفية،
نسخةآالفخمسة5000طبعتمحيثشهر،كلالمجلةهذهوتصدر

ستون60000حواليالواحدالعامفييصدرأيم2004عامعددلكل
لإلدارةالتابعةالبيعمنافذطريقعنوتباعتوزعالسنة،فينسخةألف

.الزراعةبوزارةالزراعيةللثقافةالعامة
:المتخصصةالزراعيةالنشرات)9(

معلوماتلنشرالزراعيةللثقافةالعامةاإلدارةعنتصدر
فنًيازراعًياموضوًعانشرةكلتتناولحيثزراعية،وموضوعات

البحوثومراكزالزراعةبوزارةالباحثينمننخبةبإعدادهيقوممتكامًال
توزيعهاتم،2004عامألفعشرون20حواليمنهاصدرحيثالزراعية

.الزراعيةللثقافةالعامةلإلدارةالتابعةالبيعمنافذطريقعن
:الزراعيالفكرعالممجلة)10(

الزراعية،للثقافةالعامةاإلدارةعنتصدرزراعيةعلميةمجلة
تمحيثالحديثة،البحثيةوالنتائجالمعلوماتمناالحتياجاتلتلبية
وهى2004سبتمبرفيالمجلةلهذهاألولوالعدداألولالمجلدإصدار
توزيعلخريطةوفًقاالوزارةقطاعاتعلىتوزيعهايتمشهرًيا،تصدر
والمراكزاإلعالمية،الجهاتوبعضالمختلفة،الوزارةمجاالتتغطى
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فيتوجدوالتيالجمهورية،مستوىعلىالمنتشرةالثقافيةاإلعالمية
الصحراءبحوثومراكز,بالجيزةالزراعيةالبحوثمراكزمنكال

األزهرشمس،عينالقاهرة،منكًالبجامعةالزراعةوكلياتبالمطرية،
الزراعةوبمديرياتالسويس،قناةالفيوم،اإلسكندرية،بالقاهرة،

كفرالنوبارية،الدقهلية،اإلسماعيلية،المنوفية،القليوبية،بمحافظات
وشمالبورسعيد،العامرية،المحلة،طنطا،البحيرة،الشرقية،الشيخ،
الزراعية،للثقافةالعامةاإلدارة(سوهاجالمنيا،الفيوم،الجيزة،سيناء،
2004. (
:الزراعيةالمجلة)11(

علميةمجلةوهىوالنشر،للطبعالتعاوندارمؤسسةعنتصدر
يتمحيثالسنة،فيعدًداعشراثنيبواقعشهر،كلوتصدرزراعية،

اإلرشادعنوانتحتسنوًياإرشادًياموضوًعاعشراثنيونشرطبع
الزراعيواإلرشادالزراعةلخدمةالمجلةبهذهاإلنتاجخدمةفيالزراعي

.
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:بالصحفالنشر-ب
ِقَبْلمنالحاليالوقتفيالمستخدمةاإلرشاديةالطرقمن

تصدرالتيالتعاونبصحيفةالنشرمثلبالصحفالنشراإلرشاديالجهاز
اثنيننشرتمحيثالتعاون،دارمؤسسةعنأسبوعكلمنثالثاءكل

المادةتتضمنم2004عامالجريدةبهذهإرشاديةصفحةوخمسين
الرسائلنشريتمكماالنشر،أسبوعخاللنشرهاالمراداإلرشادية
واألخبار،األهرام،جريدةمثلاليوميةالصحففياإلرشادية

عنتصدرالتيالزراعيةاألخباربجريدةالنشريتمكماوالجمهورية،
المستحدثةاألفكاروتوصيلالزراعية،الموضوعاتلنشراألحرارحزب
.المختلفةالريفيةبالمناطقالزراعيينلكافة

:اإلرشاديةالندوات-ج
للجهازاإلرشاديالجهازيستخدمهاالتياإلرشاديةالطرقمن
بعقداإلدارةتقومحيثاإلرشادية،الندواتالحاليالوقتفياإلرشادي
مثلالمهمةالزراعيةللمحاصيلالزراعةمواسمخاللاإلرشاديةالندوات
الحشراتلمكافحةوكذلكالشامية،والذرةوالقطن،القمح،محصول
130عقدتم،2002القطنزراعةموسمبدءفعندالقصب،بمحصول

هذالزراعةالالزمةالفنيةالتوصياتالندواتتلكتناولتإرشادية،ندوة
يوليوشهريفيتمالمنزرعة،المناطقمستوىعلىالمحصول،
التوصياتتناولتإرشاديةندوة320عقدم2002عاموأغسطس

.النباتلعمرالالزمةالفترةتلكخاللالزراعيةللمعامالتالفنية
خاللمنواحديوملمدةالندواتمنآخرنوععقدتمكما

Farmerالمزارعإلرشادالمزارعمنبرنامج to Farmer Extension
عاموأغسطسيوليوشهريخاللشهرًياتدريبيةندوة13بواقع
بالمراكزللقطناإلرشاديةبالتجمعاتحقليةندواتتنفيذتمكمام،2003

2003موسموفىشهرًيا،حقليةندوة34بواقعبالمحافظات،اإلدارية
علىمحملقطن(القطنعلىوالتحميلالقمح،بمحصولللنهوض
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بمحافظاتالمحصوليللتكثيفاإلرشاديالبرنامجلتنفيذ)قمح
بنىالبحيرة،الشيخ،كفرالدقهلية،الشرقية،الغربية،المنوفية،القليوبية،(

.المنياسويف، (
الندواتبتنفيذالزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارةتقومكما
بأحدثالمجهزةاإلرشاديةالسياراتباستخدامالمتنقلةاإلرشادية
سياراتستعددهايبلغوالتيوالبصرية،السمعيةاإلرشاديةالوسائل

بينهامنليسالجمهوريةمحافظاتمنمحافظةعشرتسعةفيتعمل
وبثلنشروالنوبارية،األحمر،والبحرومطروح،وأسوان،قنا،محافظات
فقدوالحيواني،النباتياإلنتاجبمجاالتالخاصةاإلرشاديةالتوصيات

المجهزةاإلرشاديةالسياراتباستخدامعقدهاتمالتيالندواتعددبلغ
عاممحافظةعشرالتسعةالمحافظاتمستوىعلىإرشاديةندوة1496
م2003
:الحقليوم-د

كطريقةالحقلأيامبتنفيذالمصري،اإلرشاديالجهازيقوم
اإلرشادية،التجميعاتفيوالقطنالقمحمحصوليزراعةأثناءإرشادية
عشرخمسةفينفذتالقطنلمحصولاإلرشاديةالتجميعاتأنوحيث

منزرعةبمساحةتجميعة130وبلغتم،2003عاموذلكفقطمحافظة
تجميعةبكلحقليومعملتمكما)3(رقمجدولفدان775بالقطن

منوجموعالعلميالفريقيحضرهبالمحافظات،المختلفةالتجميعاتمن
بالمحافظةواإلحصائيةاإلرشاديةاألجهزةبواسطةتنفيذهوتمالزراع،
حتىالزراعةمنبدًءاالفنيةاإلرشاديةالتوصياتتطبيقفيهويتم
لإلرشادالمركزيةاإلدارةقامتالقمحمحصولزراعةوأثناء؛الجني

الفنيةالتوصياتلنشرالقمح،زراعةيومالحقل،يومبعملالزراعي
.اإلنتاجعاليةاألصنافونشرالجمهورية،مستوىعلىللمحصولالالزمة

اإلدارةقامتم2004عامالقمحموسمزراعةبدايةوفى
تحتالقمح،بمحصولالنهوضمشروعبوضعالزراعي،لإلرشادالمركزية

ودعوةالمحافظات،بكافةالحقليوموعقدمصر،أجلمنالقمحشعار
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إشرافتحتبالمحصول،الخاصةالفنيةالتوصياتلتطبيقالزراع،كافة
ومشاركةالزراعيين،والمرشدينالمحصول،وأخصائيالعلمي،البحث
.المجتمعقيادات



-98-

)2(رقمجدول
.بهاالمنفذوالمحافظات2003موسمللقطناإلرشاديةالتجميعات

775.12 اإلجمالي

15.00

20.00

35.00

45.00

45.60

167.00

49.00

3

4

7

6

9

11

10

اإلسماعيلي
ة

اإلسكندرية
بنى

سويف
الفيوم
المنيا

أسيوط
سوهاج

9

10

11

12

13

14

15

30.00

31.00

40.00

88.12

50.00

57.60

64.12

28.00

6

8

8

17

10

14

12

5

القليوبية
المنوفية
الغربية
الشرقية
كفرالشي

خ
البحيرة
الدقهلية
دمياط

1

2

3

4

5

6

7

8

المساحة
فدان

عدد
التجميعا

ت
المحافظة م

المساح
فدانة

عدد
التجميعا

ت

المحافظ
ة

م

:الراديو-ه
اإلذاعاتالحاليالوقتفيالمصرياإلرشاديالجهازيستخدم

الدلتا،ووسطوالقناة،الكبرى،القاهرة(إذاعاتمثلالمحلية
رسالتهلتوصيل)الجديدوالواديالصعيد،وشمالواإلسكندرية،

المعلوماتنشرإلىتهدفالتيالزراعيةالبرامجوتقديماإلرشادية
حيثالريفية،المناطقكافةمستوىعلىللزراعاإلرشاديةوالتوصيات

تهدفالتيالزراعيةالبرامجمنمجموعةمحليةوإذاعةقناةكلتبث
والمناطقالريفيةالمنطقةكلاحتياجاتحسبالزراعيةالمعلوماتلنشر

.بالجمهوريةالريفية
:التليفزيون-و
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أيًضاالتليفزيونالحاليالوقتفياإلرشاديالجهازيستخدم
رسالتهلتوصيلالريفيين،جمهورلدىومحبوبةفعالةإرشاديةكطريقة
علىبثهاويتموالزراعية،الريفيةالمناطقلكافةالمستحدثةواألفكار
برنامجاألولىالقناةخاللمنيقدمحيثواإلقليمية،المحليةالقنوات
الخامسة،الرابعة،(المحليةالقنواتخاللومنيومًيا،الزراعيةالفقرة

مواعيدحسباألرضسربرنامجيقدم)الثامنةالسابعة،السادسة،
إرشاديةزراعيةبرامجيقدمكما)5(رقمجدولالشهرخاللمختلفة
مثلالزراعيةوالمعارفالمعلوماتونشرللريفيينالتوعيةبهدفأخرى
بحريالزراعةوبرنامجالرابعة،بالقناةوأهًالالمزارع،عزبةبرنامج
وبرنامجالثامنة،بالقناةالجنوبفيوالزراعةالزراعة،ومستقبلوقبلي،
وصل2004عاموفىالسابعة،بالقناةالزراعيةوالمجلةاألرض،جذور

التليفزيونيةالقنواتخاللبثهاتمالتياإلرشاديةالبرامجعدد
تناولتحلقة،1460بثهاتمالتيالحلقاتعددوبلغبرامج،سبعة

علىالمختلفةالمحافظاتفيصورهبمختلفالزراعياإلنتاجمجاالت
.الجمهوريةمستوى

)3(رقمجدول
واإلقليميةالمحليةاإلذاعاتعلىبثهايتمالتيالزراعيةالبرامج

الزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةقبلمن

،األربعاءاالثنين،السبت
أسبوعًياوالجمعة

أسبوعًياالثالثاء

بالديخير

الحياةينابيع

مطروحإذاعة 2

يومًيامراتثالث
يومًيامراتأربعة
أسبوعًيااألحد
،أسبوعًياالثالثاءالسبت
أسبوعًيااألربعاء

المزارععزيزي
األعشابطب
الطيبةاألرض
الهدف
الزراعيةالمجلة

القاهرةإذاعة
الكبرى

1

المعيار اإلذاعيةالبرامج اإلذاعة م
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يومًيا
أسبوعًياالسبت

الخضراءأرضنا
والتنميةالزراعة

شمالإذاعة
الصعيد

8

يومًيا
أسبوعًيااألربعاء
يومًيا

المزارعأخي
الزراعيةالمجلة
زراعيةإرشادات

الواديإذاعة
الجديد

7

يومًيا
أسبوعًيااالثنين
،األربعاء،السبت

أسبوعًياالخميس

المزارعمفكرة
مكانكلفيشجرة
اإلنتاجسواعد

إذاعة
اإلسكندرية

6

يومًيا
يومًيا
يومًيا
شهركلمناألولاألحد
أسبوعًياالخميس

الزراعيةالنشرة
المزارععزيزي
زراعيةفقرة
قريةفيسهرة
زراعيةوتجارببحوث

وسطإذاعة
الدلتا

5

،األربعاءاالثنين،السبت
أسبوعًيا

،الخميسالثالثاء،األحد
أسبوعًيا

أسبوعًياالسبت

المزارععزيزي

زراعيةإرشادات

الصحراءعطاء

شمالإذاعة
سيناء

4

يومًيا
أسبوعًياالخميس
يومًيا

المزارععزيزي
أرضعلىالتنمية

الفيروز
تعلمهلالمستمععزيزي

جنوبإذاعة
سيناء

3

أسبوعًيااألحد الصحراءعطاء
المعيار اإلذاعيةالبرامج اإلذاعة م
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يومًيا
أسبوعًيااألحد
أسبوعًياالثالثاء
يومًيا
أسبوعًيااالثنين

بلدناريف
التنميةشروق
الزراعيةالمجلة
الزراعيالمرشد
قريةفيسهرة

القناةإذاعة 10

والخميسالسبت
أسبوعيا

أسبوعًيااألحد
والخميساالثنين

أسبوعًيا
أسبوعًيااالثنين

المزارععزيزي
بلدناريف
وخدماتجميعات
والتنميةالعلميةاألبحاث

جنوبإذاعة
الصعيد

9

أسبوعًياالجمعة الخيرأرض
المعيار اإلذاعيةالبرامج اإلذاعة م

)4(رقمجدول
المذاع)األرضسر(اإلرشاديالزراعيالبرنامجوميعادمحتوى

م2005أبريلشهرخاللالمصريبالتليفزيونالمحليةالقنواتعلى

3.30عصًرا

3.30عصًرا

3.30عصًرا

3.30عصًرا

طردمنالقمحزراعةمعامالت
.الحصادحتىالسنابل

منللقطنالزراعيةالمعامالت
حتىوالخربشةالتكتيم
.التزهير

السودانيالفولزراعةمعامالت
.الجديدةاألرضفي

للذرةالزراعيةالمعامالت
حتىاألرضإعدادمنالشامية

الخمي
س

الخمي
س

الخمي
س

الخمي
س

الرابعة 1

اإلذاعةميعاد الحلقةموضوع اليوم القناة م
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.الخف

8.20مساًءا

8.20مساًءا
8.20مساًءا

منللقطنالزراعيةالمعامالت
حتىوالخربشةالتكتيم
.التزهير

القمحعلىالقطنتحميل.

طردمنالقمحزراعةمعامالت

السبت

األحد
الثالثاء

السادس
ة

3

6مساًءا

6مساًءا

6مساًءا

6مساًءا
6مساًءا

6مساًءا
6مساًءا

6مساًءا

لحشيشةالمتكاملةالمكافحة
.القمحفيالزمير

منللقطنالزراعيةالمعامالت
حتىوالخربشةالتكتيم
.التزهير

زراعةفيالشائعةاألخطاء
.التزهيرحتىالقطن

2الكانوالزراعةمعامالت.

للذرةالزراعيةالمعامالت
حتىاألرضإعدادمنالشامية
.الخف

الحمراءالنخيلسوسة.

السودانىالفولزراعةمعامالت
.الجديدةاألرضفي

مشتلوزراعةاألرضتجهيز
.األرز

االثنين
الخمي

س
االثنين
الخمي

س
االثنين
الخمي

س
االثنين
الخمي

س

الخامس
ة

2
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8.20مساًءا

8.20مساًءا

8.20مساًءا
8.20مساًءا
8.20مساًءا

8.20مساًءا

8.20مساًءا

8.20مساًءا
8.20مساًءا

.الحصادحتىالسنابل

زراعةفيالشائعةاألخطاء
.التزهيرحتىالقطن

السودانىالفولزراعةمعامالت
.الجديدةاألرضفي

2الكافوالزراعةمعامالت.

الحمراءالنخيلسوسة.

ذاتاألصنافزراعةالسمسم
.العاليةاإلنتاجية

فيالطماطمزراعةمعامالت
.الجديدةاألرض

للذرةالزراعيةالمعامالت
حتىاألرضإعدادمنالشامية
.الخف

التفاحياتوأمراضآفات.

الطماطمأمراضأهم.

األربعاء

السبت

األحد
الثالثاء
األربعاء

السبت

األحد

الثالثاء
األربعاء
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:4(رقمجدول)تابع( اإلرشاديالزراعيالبرنامجوميعادمحتوى)
خاللالمصريبالتليفزيونالمحليةالقنواتعلىالمذاع)األرضسر(

م2005أبريلشهر

8.50مساًءا

11.50صباًحا

8.50مساًءا

11.50صباًحا

8.50مساًءا

11.50صباًحا

8.50مساًءا

11.50صباًحا

طردمنالقمحزراعةمعامالت
الحصادحتىالسنابل

منللقطنالزراعيةالمعامالت
.التزهيرحتىوالخربشةالتكتيم

عاليةاألصنافزراعةالسمسم
.اإلنتاج

السودانيالفولزراعةمعامالت
الجديدةاألراضيفي

الشاميةللذرةالزراعيةالمعامالت
.األرضإعدادمن

الطبيةالنباتاتزراعةمعامالت
.الصيفية

األصناف،األرض،تجهيزالرمان
.الزراعة

الرفيعةالذرةزراعةمعامالت.

األحد

الثالثاء

األحد

الثالثاء

األحد

الثالثاء

األحد

الثالثاء

السابعة 2

8.20مساًءا
8.20مساًءا
8.20مساًءا
8.20مساًءا
8.20مساًءا

البطاطازراعةمعامالت.

الصغيرةالعجولفياإلسهال.

الحريروحلالحريردودةتربية
.

السكربنجروإنتاجزراعة.

األرزمشتلوزراعةتجهيز.

السبت
األحد

الثالثاء
األربعاء
السبت

تابع
القناة

السادسة

1

اإلذاعةميعاد الحلقةموضوع اليوم القناة م
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4.30عصًرا

4.30عصًرا
4.30عصًرا

4.30عصًرا
4.30عصًرا
4.30عصًرا
4.30عصًرا
4.30عصًرا

4.30عصًرا

الشاميةالذرةزراعةمعامالت
.األرضإعدادمن

الرفيعةالذرةزراعةمعامالت.

تصيبالتيالقشريةالحشرة
.القصب

األغنامقطعانإدارة.

للقصبالزراعيةالمعامالت.

الحمراءالنخيلسوسة.

البلحنخيلرعاية.

،األصناف،األرض،تجهيزالرمان
الزراعة

،وكيفيةالمبكراإلزهارالمانجو
عليهالتغلب

السبت

الثالثاء
السبت

الثالثاء
السبت
الثالثاء
السبت
الثالثاء

السبت

الثامنة 3

اإلذاعةميعاد الحلقةموضوع اليوم القناة م

:الفيديو-ز
اإلرشادقبلمنحالًياالمستخدمةاإلرشاديةالوسائلمن
حيثالفيديو،أجهزةالزراعية،والمعارفالمعلوماتلنشرالزراعي،
الرسائللعرضبروجيكتوروفيديو،VHSالفيديوأجهزةيستخدم
اإلرشاديةالسياراتخاللمنتعقدالتيالندواتخاللاإلرشادية
األخصائيينويقومالمختلفةبالمحافظاتالزراععلىالمجهزة

خمسةإنتاجتموقد.اإلرشاديةالرسائلتلكعلىبالتعليقاإلرشاديين
عامخاللهاًمامحصوًالعشراثنىتناولتإرشاديفيلموعشرون
الزراعة،كليةقامتم2003عاموفىالفيديوبأجهزةلعرضهام2004
(FAO)والزراعةاألغذيةمنظمةمعبالتعاونشمسعينجامعة

شريطبإنتاجالكويتبدولةوالماعزالضأنلإلنتاجكبدمركزومشروع
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الشريطهذاويستخدموالماعز،الضأنإلنتاجالتدريبىالمنهجعنفيديو
وهوالحيوانىاإلنتاجمجالفياإلرشادييناألخصائيينتدريبفي

منظمة(الفاووبمنظمةشمسعينجامعة الزراعةبكليةحالًيامتاح
.2003والزراعة،األغذية (
:والفاكسالتليفون-ح

المعلوماتلتبادلوالفاكس،الثابتةالتليفوناتتستخدم
علىبالمحافظاتالزراعةومديرياتاإلرشادية،اإلدارةبينواالتصاالت

عنوالتقاريراإلرشاديةوالبرامجالخططوإرسالالجمهوريةمستوى
اإلرشادمديرإلىالزراعيلإلرشادالمركزيةاإلدارةمنالفاكسطريق

لإلرشادالمركزيةاإلدارةلدىيتوفرحيثالمختلفة،بالمحافظاتالزراعي
علىويتوفرفاكسات،وخطوطثابتةتليفوناتخطوطبالقاهرةالزراعي
الزراعياإلرشادمديرولدىبالمحافظات،الزراعةمديرياتمستوى
.فاكسوخطمباشرة،تليفوناتخطوط

خطوطيتوفراإلدارية،بالمراكزالزراعيةاإلدارةمستوىوعلى
والزراع،اإلداراتبيناالتصاالتتبادلإلمكانيةوالفاكساتللتليفونات
اإلدارةاتجهتالقريةمستوىوعلىبالقرى،الزراعيينوالمرشدين

بالقرىاإلرشاديةالمراكزبإنشاء1996عامالزراعيلإلرشادالمركزية
عامحتىتمحيثمركزبكلمباشرتليفونخطوتوفيرالرئيسية،

بالمراكزمباشرتليفونخطوثالثونمائة)130(تركيبم2005
وجارىإرشادي،مركز)184(م2005عامحتىعددهاالبالغاإلرشادية

وتوفيراألخرى،اإلرشاديةبالمراكزالتليفونيةالخطوطباقيتركيب
باألعمالالخاصةاإلرشاديةالتقاريرإرسالإلمكانيةالفاكس،أجهزة

المعلوماتوتبادلالزراعية،اإلداراتإلىالقرىمستوىعلىاإلرشادية
مستوىعلىوالزراعاإلرشادييناألخصائيينبيناإلرشاديةوالنصائح

القرية
واسعةخطواتخطتقدمصرأنإليهاإلشارةيجدرومما

األخيرة،العشرةالسنواتفيوالمعلوماتاالتصاالتمجالفيوكبيرة
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بدورقامتوالتيم1996عاموالمعلوماتاالتصاالتوزارةوأنشأت
وتحسينواالتصاالت،للمعلوماتالتحتيةالبنيةتطويرفيأساسي
عددبلغوقدالريفيةالمناطقفيخاصةاالتصاليةالتحتيةالبنية

سنترالوسبعونثمانيةألف)1078(الريفيةالمناطقفيالسنتراالت
اثنينوسبعمائةمليوناثنين)2742118(توفر2003عاموذلك

الريفيةالمناطقبتلكتليفونيخطعشروثمانيةومائةألفوأربعون
يوفرالحضريةبالمناطقسنترال)427(مقابلالجمهورية،مستوىعلى

وثالثمائةألفوأربعونأربعةوخمسمائةمليونثمانى)8544380(
مليون)10.9(حوالييتوفرأيالمناطقبتلكتليفونىخطوثمانون

حواليتوفيرإلىباإلضافة)ريفحضر،(الجمهوريةمستوىعلىخط
الجمهوريةمستوىعلىدوليةتليفونيةدائرةألف)12(

السكانمنأكبرالريفيينالسكانعددأنالمالحظومن
الحضريينبينما%54.3الريفيينالسكاننسبةحيثالحضريين،

45.7.%
:5(رقمجدول طبًقامصرفيوالحضريينالريفيينالسكانعدد)

م2003سكانلتعداد

71931000 اإلجمالي 76931000 اإلجمالي

24977000

46954000

زراعيين
زراعيينغير

41701000

35230000

ريفيين
حضريين

السكانعدد الفئة السكانعدد الفئة

أصبحاالتصاالت،وسائلمجالفيالتطورلذلكونتيجة
أهلمنفرد15حوالييخدمالريفيةالمناطقفيالواحدالتليفون
الخطوطعددويزدادالحضر،أهلمنأفراد4حوالييخدمبينماالريف،

تلكزيادةمستقبًالويأملالريفيةالمناطقفيسنوًياالتليفونية
الوسائلوتوظيفنشرعلىوتساعدجًدامهمةأصبحتالتيالخطوط
واستغاللتوظيفعلىيساعدممااإلنترنتاستخداممثلالحديثة

.الزراعياإلرشاديالعملفيالحديثةالتكنولوجيا
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اإلرشاديةوالوسائلللطرقالسابقةالعجالةمنويتضح
فعاليةضعفالمصري،اإلرشاديالجهازقبلمنحالًياالمستخدمة
الريفية،المناطقمنالعظمىلغالبيةوصولهالعدماإلرشاديةالمطبوعات

الريفيين،منالمستهدفينبأعدادبالمقارنةالمطبوعةأعدادهاضآلةحيث
المطبوعاتتلكفعاليةعدممنيزيدبالريفاألميةانتشارعلىعالوة
اإلرشاديةالندواتفعاليةضعفوأيًضاللطباعة،المرتفعةالتكاليفرغم
ومحاصيلمحدودةمناطقفيالطرقتلكلمحدوديةالحقلوأيام
علىالمبثةالريفيةالبرامجووصولتغطيةعدمعلىعالوةمعينة،
.الريفيةالمناطقلكافةوالتليفزيوناإلذاعة

وقًتاوتستهلكالتكلفة،مرتفعةالتقليديةالطرقفإنوعموًما
تضاءلعلىعالوةالزراع،إلىاإلرشاديةالرسالةلوصولكبيًراوجهًدا
اإلرسال،مراحلعبرالوقتبمرورالتقليديةالرسائلجودةوتآكل
المرشدينبيناالتصالكفاءةضعفبمعنىاالتصاليةالسعةوضعف
إلىلإلرشادالبحثمنعادةالمعلوماتتدفقأنكماالبحوث،ومراكز
ذلكعلىيترتبمماالتفاعلثنائيةويفتقرواحد،اتجاهفييمرالزراع
علىاعتمادهممنأكبربشكلالبعضبعضهمعلىالزراعاعتمادعادة
.الفنيةالتوصياتعلىللحصولالزراعياإلرشادنظام

اإلرشاديالعملمجاالتفياإلحصائياتتبينأخرىناحيةومن
حيثالزراعياإلرشادوأخصائيالزراعيينالمرشدينأعدادفيقصور
المجاالتمنالعديدفيبالعملمصر،فيالزراعياإلرشاديالجهازيقوم

مستوىعلىاإلرشاديالنشاطمسئوليمنعددبهايعملالزراعية،
المراكزمستوىعلىيعملاإلرشاديينواألخصائيينالمحافظات،

الزراعيينالمرشدينمناإلرشاديالجهازفيالعاملينمنعدداإلدارية،
عشروسبعةوثالثمائةألفان)2317(عددهموالبالغالقرى،مستوىعلى

فيالخدماتمنالعديدبتقديمالعاملينهؤالءيقومقرية،مرشد
الخمسةقرابةعددهاوالبالغمصرقرىبجميعللزراعالمختلفةالمجاالت

مستوىعلىمزارع10779لكلمرشدبواقعأيونجعقريةآالف
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علىاإلرشاديينواألخصائيينالنشاطمسئوليويقومالجمهورية
المختلفةالزراعيةالمجاالتمنالعديدبخدمةاإلداريةالمراكزمستوى

الجمهوريةمستوىعلى
المختلفةالمحاصيلمنالعديدهناكأناإلحصائياتتبينكما
تلكبخدمةبهوالعامليناإلرشاديالجهازيقوموالتيبمصرالمنزرعة

الجمهوريةمستوىعلىالمحاصيل
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:6(رقمجدول العاملينوعددالمصري،اإلرشاديالعملمجاالت)
والمراكزاإلدارية،والمراكزالمحافظاتمستوىعلىالمجاالتبتلك

بالقرىاإلرشادية

279

177

177

188

88

352

127

99

39

143

143

475

32

30

30

36

17

66

19

21

20

21

22

170

الحبوب
والزيتيةالبقولية
الحيوانياإلرشاد
الريفيةالتنمية
والحريرالنحل

البستانياإلرشاد
القطنمحصول

السكريةالمحاصيل
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634000

خلية1590000
رأس1271415

القطنمحصول
النحلخاليا

الحيوانياإلنتاج

6

7

8

المنزرعةالمساحة
بالفدان

الزراعيةالمحاصيل م

اإلرشاديةالخدماتيقدماإلرشادي،األخصائيأنالمالحظومن
وعشريناثنين)22984(الواحداألخصائييخدمحيثالمحاصيل،لهذه
ستة)16060(الحبوب،لمحاصيلفدانوثمانونأربعةوتسعمائةألف
آالفثالثة)3966(والبقولية،الزيتيةللمحاصيلفدانوستونألفعشر

آالفأربعة)4342(السكرية،للمحاصيلفدانوستونستةوتسعمائة
ألف)1502(القطن،محصولمنفدانوأربعونواثنانوثالثمائة
أخصائييقومبينماالبستانية،المحاصيلمنفدانواثنينوخمسائة

خلية،وأربعونواثنينومائةألفعشرخمسة)15142(بخدمةالنحل
للعدداإلرشاديةالخدماتبتقديمالحيوانياإلرشادأخصائيويقوم

علىذلكيتمحيثحيوان،وأربعونواثنينومائةآالفستة)6142(
.مصرقرىبكلالجمهوريةمستوى

اإلرشادياألخصائييقومالريفيةالتنميةمجالفيأنحينفي
ومائةألفوثمانونستةمائة)186165(لحواليالخدماتبتقديم
.الجمهوريةمستوىعلىريفيوستونخمسة

منللكثيراإلرشاديةوالبحوثالدراساتمنالعديدتوصلتولقد
المستوىعلىالزراعيالمرشدتواجهالتيوالصعوباتالمعوقات
يستطيعالإنهمثلالقرية،مستوىعلىاإلرشاديللجهازالممثلالمحلى،
اإلحصائياتتوفيروعدمبكفاءة،الزراعكلإلىالخدماتكافةتقديم

ضعفوكذلكاإلرشادي،العملأداءعلىتساعدهالتيوالتسهيالت
التيالمزرعيةالمساحةوكبرالبحثية،والمراكزاإلرشادبينالعالقة
الزراعيةبالجمعياتالمقارمناسبةوعدمالزراعي،المرشديخدمها
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منوغيرهاالزراعي،للمرشدالمناسبالماديالتقديروضعفالتعاونية،
.الصعوبات
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:اإلرشاديةالطرقاستخدامأهمية
علىالمنزليواالقتصادبالزراعةالمشتغليناإلرشاديالعمليساعد

والمعاونةالريففيالمتاحةللمصادراالستغاللمنقدرأكبرتحقيق
االقتصاديةالظروفومواجهةالحاليةالملحةالمشكالتحلعلى

طرقبواسطةالريفيينحفزطريقعنوذلكالمتغيرةواالجتماعية
تسويقوفياإلنتاجفيتغييراتإحداثإلىتؤديمتعددةإرشادية

التوعيةفيدورهاإلىباإلضافةعاليةبكفاءةالزراعيةالمنتجات
منيمكنكماالريفوتحسينالمتاحةالطبيعيةالمواردعلىبالمحافظة

التطبيقيةالمعلوماتمنالنافعنشرالمختلفةاإلرشاديةالطرقخالل
المعلوماتلتلكالعمليوالتطبيقالمنزلي،واالقتصادبالزراعةالمرتبطة

رؤيةمنالزراعتمكنإنهاكما.والمنزليرعيالمزالعملمواقعفي
ونتائجهابأهميتهاقناعتهفتزيدالطبيعةعلىالتطبيقيةالتجارب
الطرقهذهفيالمستخدماألسلوبعلىالزراعاعتيادفيوتساعد
واكتشافاإلرشاديوالجهازالزراعيالمرشدفيالزراعثقةوزيادة
ومشاركتهموعيهمدرجةوزيادةاإلرشاديين،المحليينالقادةواختيار

واستجاباتأفعالردودلمسوكذلكاإلرشاديةوالبرامجاألنشطةفي
.إرشاديةوسائلمنالزراعياإلرشاديقدمهلماالزراع

الطرقباستخدامالدولمعظمتهتمالراهنالوقتوفي
واستخداماتهاالمتعددةلمزاياهاوالبصريةالسمعيةاإلرشاديةوالمعينات
أفعالردرصدإمكانيةمنتوفرهلماالبالغةوأهميتهاالمتنوعة

إعدادهاتمإرشاديةرسالةتقديمخاللهامنيمكنكماالمستمعين،
ومستوياتإمكانياتمعتتناسبتعليميةأسسوفقوتنفيذها

وقدراتهموقيمتهموعاداتهملحاجاتهمومراعاةمنها،المستهدفين
كلعنمعبًراالمحتويهذايكونأنالنتيجةفتكونالفرديةوفروقهم

وتقريبوإمكانياتهملظروفهمالمناسبةبالحلولمشاكلهمويتناولذلك
.المتبادلالفهمخاللمنالنظروجهات
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المعلوماتتكنولوجياوتوظيفتطبيقإلىمصراتجهتلذلك
الزراعياإلرشادطرقوتطبيقالزراعيواإلرشادالزراعةفيواالتصاالت
.اإللكتروني

{}{}{} {}{}{}
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الخامسالباب
االلكترونيالزراعياإلرشاد

واالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياالزراعياإلرشاديالتعليم
:

التيالرسميةغيرالتعليميةالنظمأحدالزراعياإلرشاديعتبر
البحثيةالمراكزتنتجهاالتيالمستحدثةالتكنولوجيانقلإلىتهدف

هذهبنقليقومحيثاألفرادلكافةوتوصيلهاالمجتمعإلىالزراعية
نقلوكذالكالتطبيقيالميدانإلىمصدرهامنالزراعيةالتكنولوجيا
الحلولإليجادالمتخصصينالخبراءإلىالواقعمنالمجتمعيةالمشكالت
تنميةإلحداثوالمجتمعاألفرادإلىالحلولهذهونقللهاالمناسبة
يقعرسميغيرتعليميكنظاممصرفيالزراعياإلرشادفإنحقيقية

خاللمنوالريفيةالزراعيةالتنميةلتحقيقاألكبرالعبءعاتقهعلى
الريفيين،واتجاهاتومهاراتمعارففيمرغوبةتغيراتإحداث

أساليبوتغييرالمتاحة،اإلمكانياتكافةباستغاللريفيةنهضةوإحداث
منواالستفادةالحياة،أنشطةجميعفيالمعلوماتوتوفيرالتفكير،

كفءإرشاديجهازوجودذلكوستوجبالجديدةالزراعيةالتكنولوجيا
المعارفنقلعلىقادرةوالقاعدةالقمةبينمتصلةواضحةأهدافله

باحتياجاتوربطهاالزراعية،والمعلومات
يكونبحيثالمتجددة)المعلمين(والمرشدين)المتعلمين(المستخدمين

الحكوميةالخدماتأجهزةوأساليبهياكلعنمميًزاوأسلوبههيكله
واإلرشادية،البحثيةالجهاتبيناالتصالعمليةلتسهيلاألخرى،
إلىمصادرهامنالتكنولوجيةوالمستحدثاتالمعلوماتتدفقولتفعيل
.الريفيةالمناطقفيالمستخدمينالزراع
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التعليمنظامتواجهالتيالمشكالتمنالعديدهناكأنإال
الزراعياإلرشادأجهزةضعفهيالمشكالتهذهأهمالزراعياإلرشادي

وغيركاٍفغيرتأثيرهاوأنوالمناسب،الجيدبالشكلتعملالإنهاحيث
الزراعيين،فقراءمنالعظمىللغالبيةالوصولفيفشلهاوكذلكفعال،
المردود،سريعةوبالمحاصيلالزراع،منمعينةبفئاتتهتمإنهاكما

التعليميةالبرامجوتنفيذلتخطيطاإلداريةالكفاءةضعفعلىعالوة
غيرهذااإلرشادي،والجهازالباحثينبينالعالقاتوضعفاإلرشادية

أعدادونقصاإلرشادي،للقطاعالمخصصةالماليةالميزانياتنقص
اإلرشاديةوالطرقالوسائلونقصاألكفاء،الزراعيينالمرشدين

اإلرشادية،البرامجوتنفيذتخطيطفيالزراعاشتراكوعدمالمستخدمة،
إداريإشرافووجودالريفي،والشبابللمرأةالموجهاألنشطةوضعف
وجودعدموكذلكالمحافظة،مستوىعلىاإلرشاديللعملمزدوج
القرى،مستوىعلىالزراعيينوالمرشدينالباحثينبينقوىارتباط
علىالزراعيينوالمرشدينالمختصينبينوالتنسيقالتعاونوضعف

وتوظيفتطبيقإلىحديًثااإلرشاديالجهازاتجهلذاالمحلىالمستوى
تواجهالتيالصعوباتعلىللتغلباإللكترونية،اإلرشادياالتصالطرق
الزراعياإلرشادونشرفعاليتها،وزيادةالتقليديةاإلرشاديةالطرق

الريفيةالمناطقلكافةالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلتوصيلاإللكتروني
وريفيةزراعيةتنميةوإحداث

العشرينالقرنمناألخيرينالعقدينخاللالعالمسادتحيث
والتكنولوجيةوالسياسيةوالثقافيةاالقتصاديةالتغييراتمنالعديد
عامةالتكنولوجيامجالفيهائلتقدموحدوثانتقاليةبمرحلةوالمرور
توظيفعلىالقائمةخاصةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياومجال

كبيرتكنولوجيتغيرإلىأدتالتيواإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيا
تبادلمنكبيربقدروسمحتاإلنسانيالنشاطأوجهمختلفعليأثر

عصراآلنيعيشالعالموأصبحواالتصال،والمعارفالمعلومات
الصناعةبعدماعصرأوالمعرفةعصرأوالمعلومات
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أجهزةعلىتماًماأثرتالعالماجتاحتالتيالسريعةوالتغييرات
الدولفيبالفعلأصبحتوالتيالعالمحولالزراعياإلرشاديالتعليم

الزراعية،للمعلوماترئيسيةمراكزالناميةالدولوبعضالمتقدمة
والمؤسساتالتعليمية،والمؤسساتالزراعيةالبحوثمراكزمعومرتبطة
القرىفياألماميةالخطوطعلىمفتوحةبشبكاتالرئيسيةالتنموية
.اإلنتاجيةقراراتهماتخاذفيوأسرهمالزراعلتساعد

بدراساتالدوليوالبنكالدولية(FAO)الفاومنظمةقامتحيث
أظهرت

التكنولوجيااستخدامللزراعيتيحوالتدريبوالتعلمالمعلوماتأن
والتدريب،الرسميالتعلممنكًالوأنالزراعة،فيالحديثةوالمعارف
الزراعياإلرشادوبرامجالكبار،تعلمبرامجمثلالرسميغيروالتعلم

التعليمفيزيادةفكلالزراعية،اإلنتاجيةزيادةفيفعالتأثيرذات
القيمةتزيدتعليميةزراعيةسنةمقدارهاالرسميغيروالتعلمالرسمي،
-24بنحوالزراعيلإلنتاجالمضافة مجاالتفياالستثماروأن،%30%
عائديحققالريففيالزراعيكاإلرشادالرسميغيروالتدريبالتعلم

.الزراعيةالتكنولوجيااستثمارعوائدمنبكثيرأعلىاستثمار
المعلوماتتكنولوجياتوظيفودورأهميةتظهرهناومن
تكنولوجياوتعتبرالبشريةالمواردتنميةفياإلنترنتمثلواالتصاالت
وإمدادهمالريفيين،لتعلمجًداقويةأدواتواالتصاالتالمعلومات
وحاولتحياتهم،ظروفلتحسينيحتاجونهاالتيوالمهاراتبالمعارف

فيلهاالمتاحةوالبشريةالطبيعيةالثرواتاستغاللالدولمنكثير
اإلرشادأجهزةفعاليةلزيادةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظيف
أوجهمنالزراعياإلرشاديعانىحيثاألساسيةمهامهاأداءفيالزراعي
البعدمثلالزراعيةالمعرفةبنقلالمنوطةووسائلهطرقهفيالقصور
للريفيينالمعلوماتلتوصيلوالمواصالتالنقلوسائلوقلةالمكاني
والباحثينالمرشدينوبينبينهمالمسافةوبعدالنائية،المناطقوخاصة

التقليديةاالتصالطرقبواسطةالمعرفةنقلوصعوبةالزراعيين،
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قنواتإلىالحاجةأصبحتلذامحليةاتصالقنواتعلىالمعتمدة
تدفقفيإمكانياتهاتسخرجديدةتكنولوجياعلىتعتمداتصال

.والزراعوالباحثينالمرشدينبينواالتصالالمعلومات
تكنولوجيامجالفيالسريعةالتطوراتمناالستفادةفإنهنا
الحاسبتكنولوجياوتوظيفتطبيقعلىالقائمةواالتصاالتالمعلومات

القريبوالمستقبلالحاليالوقتفيتساهمأنيمكنواإلنترنتاآللي
أجهزةأحدباعتبارهالزراعياإلرشاديالعملوتطويرتحسينفي

المعلوماتونقلنشرعلىالهائلةلقدرتهاوالتنميةوالتعلماالتصال
الريفية،المناطقلكافةالحديثةالعلميةالزراعيةالبحوثونتائج

المناطقبينواالتصاليةالمعلوماتيةالفجوةتضييقفيوالمساهمة
الزراعيةالبحثيةوالمراكزالريفية،

فيملحوظةزيادةشهدتاألخيرةاألعوامأنالمالحظومن
متعددةمجاالتفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدام
منالكثيروجودرغمالناميةالدولفيخاصةالريفيةبالمناطق
الدخولبقلةمرتبطةمشاكلمنهااالستخدامبهذاالمرتبطةالمشاكل

يمثلالواقعوهذاوالتكاليف،والمحتوى،األمية،وزيادةاالتصال،وبنية
تكنولوجياتطبيقاتتنوعمعخاصةالريفية،للتنميةالمستقبلتحديات

التعليم،مجالفيوباألخصالتنميةخدمةفيواالتصاالتالمعلومات
العمليةفيجوهرًياتغييًراواالتصاالتالمعلوماتتقنياتتشكلحيث

.ُبعدعنللتعلمالحديثةالصيغةهواإللكترونيالتعلموأصبحالتعليمية
ظهرالرسمي،غيرالتعليمأشكالفيالتطورهذامنوانطالًقا

Electronicاإللكترونيالزراعياإلرشادمفهوم Agricultural
Extension(EExtension(مالءمةاألكثراالتصاليةالبيئةيوفرحيث

توفيرخاللمنجديدةمعلوماتيةخدماتوتقديمالريفية،للتنمية
اإلرشادي،الزراعيالقطاعلخدمةومتنوعةواسعةاتصالقنوات

المناسبين،والمكانالوقتفيالزراعيةوالمعارفالمعلوماتوتوصيل
األفكارونشرللمتخصصين،ومشاكلهمالزراعصوتوإعالن
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أمامالفرصةوإتاحةالريفية،المناطقلكافةالجديدةوالمستحدثات
الزراعتساعدالتيالخدماتعلىجهودهملتركيزالزراعياإلرشادوكالء
لها،المناسبةالحلولوإيجادالملحةالزراعيةالمشكالتعلىالتعرففي

األبحاثلنتائجوالنفاذالوصولفيالزراعفرصةزيادةعلىعالوة
المؤسساتمشاركةوتفعيلالمتخصصة،البحثيةالهيئاتمنالزراعية

الزراعيةاإلرشاديةالخدماتتقديمفيالزراعومنظماتالحكوميةغير
الحاليالعصرفيالسحريةالحروفمنEحرفأصبححيث

إلىالتقليديالمعنيمنتحويلةمصطلحأيعليدخولهيعدحيث
Emailمثلااللكترونيالمعني , Elearning, Ebusinessوأخيًرا"
واقعاأصبحااللكترونياإلرشادأيEextensionومستقبل"واقًعاأصبح

اإلقدامضرورةإلىنكونماأحوجمصرفيونحنعالمًياإرشادًيا
اإلرشاديةالممارساتأفضلمنلالستفادة"سعياغمارهفيوالخوض

قليلةسنواتمنذبدئناقدكناوأنالمتجددالواقعهذايوفرهاالتي
كوسطواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامناالستفادةإلىالنظر

العلماءبينواسعةاتصالوقنواتوالجماعاتاألشخاصبينلالتصال
.حدودأوعراقيلأوحواجزدونوالمستخدمين

التحولنقطةإلىاإلنسانيةالمجتمعاتأدخلتالتكنولوجياوهذه
سيناريوهاتويرسمالمستقبليريأنإمكانهفياإلنسانأصبححتى

جديدةطاقاتتفجرتحيثالمجاالتجميعفياإلنسانيةالحياة
العلميالخيالفيوإفراًطا"أفكاًراوأغزرأكثراإلنسانيالجهدفأصبح
.تحقيقهالممكن

منبناتحيطالتيالتكنولوجيةالتغيراتوخاصةالتغيراتوهذه
سواءوتقاليدناوعاداتناوسلوكياتناحياتناعليوأثرتاالتجاهاتجميع

الرسميوغيرالرسميتعليمناطرقفيوغيرتاإليجابأوبالسلب
بنايحيطالذيالطوفانفيهانتأمللحظةأنفسنامعالوقوفمنوالبد

هذهمنالمتوقعماوهوعلية؟اإلجابةمنالبد"سؤالأنفسناونسأل
ومامعهانتكيفوكيفغداالتقنيةهذهبناتصنعماذاأوالتكنولوجيات
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كانوإذاالتغيرات،هذهللمواجهةتوفيرهايحبالتيالمتطلباتهي
فيوتغيرمالحقتهانستطيعالتغيراتمنعليهنحنوماعليالحال
المجتمعفياألكبرالشريحةفيوخاصةواالجتماعياإلنسانيالسلوك
مناشطجميعفيجذرياتغيرياتغيرتالتيالريفيةالمجتمعاتوهي

.الحياة
:اإللكترونيبالتعلموعالقتهاإللكترونيالزراعياإلرشادمفهوم
الحاسبمثلالحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياباتت

وأحدثتالحياة،مناحيكلفيمهًمادوًراتلعبواإلنترنتاآللي
المكانيةالحواجزوتقلصتالمستوياتكافةعلىجذريةتغييرات
العالمأنالمشهورةالمقولةوأصبحتوالمجتمعات،األفرادبينوالزمنية

األعواموشهدتواقعية،حقيقةرقميةقريةأوصغيرةإلكترونيةقرية
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامفيملحوظةزيادةاألخيرة

رغمالناميةالدولفيخاصةالريفيةبالمناطقمتعددةمجاالتفي
مرتبطةمشاكلمنهااالستخدامبهذاالمرتبطةالمشاكلمنالكثيروجود
وهذا،والتكاليف،والمحتوى،األمية،وزيادةاالتصال،وبنيةالدخولبقلة

تحدياتيمثلالواقعلهاألساسيةوالمكوناتومبادئهوفلسفتهومبرراته
تكنولوجياتطبيقاتتنوعمعخاصةالريفية،للتنميةالمستقبل
التعلم،مجالفيوباألخصالتنميةخدمةفيواالتصاالتالمعلومات

العمليةفيجوهرًياتغييًراواالتصاالتالمعلوماتتقنياتتشكلحيث
.ُبعدعنللتعلمالحديثةالصيغةهواإللكترونيالتعلموأصبحالتعليمية

ظهرالرسمي،غيرالتعلمأشكالفيالتطورهذامنوانطالًقا
Electronicاإللكترونيالزراعياإلرشادمفهوم Agricultural

Extensionومفهوممضمونطرحوقبلُبعدعنالتعلمأشكالكأحد
نشأتهمثلبهالمرتبطةوالموضوعاتاإللكترونيالزراعياإلرشاد

الزراعياإلرشادوبينبينهاالختالفوجوانبوتكنولوجياته،وتطويره،
نجاحه،ومعوقاتمقوماتوكذلكوعيوبهومميزاتهوأدوارهالتقليدي،
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تعدوالتياإللكترونيللتعلماألساسيةالمفاهيمبعضتوضيحيجب
.اإللكترونيالزراعيلإلرشاداألساسيةالقاعدة

:اإللكترونيالتعلممفهوم
Informationالمعلوماتتكنولوجيا Technologyبهايقصد

وبثوتوزيعوعرضواسترجاعوتخزينوتسويقوحيازةصناعة
االتصاالتونظماآلليالحاسبتكنولوجياخاللمنوذلكالمعلومات،

.الصناعيةاألقمارعبرالحديثة
Communicationاالتصاالتبتكنولوجياويقصد Technology

وعليهالمعلومات،وبثتوزيعخاللهامنيمكنالتيالجديدةالقنوات
االتصاالتتكنولوجيامعتشكلواالسترجاعالتخزينتكنولوجيافإن

تقنياتوتختلفالواسع،بمعناهاالمعلوماتتكنولوجياالحديثة
هيأبعادأربعةفيالقديمةالتقنياتعنالجديدةواالتصاالتالمعلومات

:
.المتعددةاإلعالميةالوسائلدمجعلىالقدرة-1
والمناورةالمراقبةعلىالقدرةمعالمتداخلالتفاعل-2

.والمشاركة
وحدودالجامدةالمعلوماتمنوتحررهااالستخداممرونة-3

.والمكانالزمان
صفحاتولماليينمكانلكلوالوصولاتصاالتها،روابطتعدد-4

.الويب
.Eاإللكترونيالتعلممصطلحويختلف Learningعلىالتعلمأو

Onالخط Line Education،اإلنترنتعبرالتعلمأوInternet
Educationُبعدعنفالتعلمبعد،عنالتعلممصطلحعنDistance
Education،توصيلفيالمتاحةوالوسائلالتقنياتكلاستخدامهو
حمام(ُبعدعنالمتعلمينمنلمجموعةوالمهاراتوالمعارفالمعلومات

فهوالخطعلىالتعلمأما،)إلكترونيةبريدورسائلبريدورسائلزاجل،
معوالتفاعلالمختلفةالتعليميةللموادللوصولاإلنترنتشبكةاستخدام
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نظامبواسطةتوصيلهيتمتعلمفهوالتعلمعمليةأثناءالمتعلمين
عنالرسميوغيرالرسميوالتدريبالتعلمتوصيلهوأوإلكتروني

.اإلنترنتطريق
توضحهالتيالتعاريفمنالعديدفهناكاإللكترونيالتعلمأما

:منها
.Eاإللكترونيالتعلم)1( Learning،وتطبيقاستخدامعنعبارة

االفتراضيةوالفصول(www)والويباآلليالحاسبقواعد
واإلنترنت،CD،DVDمثلالمتعددةالوسائطتتضمنالتي

.تعليميةكأدوات
,Wikipedia)المعارفدائرةفياإللكترونيللتعلميشار)2(

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامإنهعلى(2005
البريد(اإلنترنتتكنولوجياواآلليالحاسبقواعدفيالممثلة

والمناقشة،المحاكاة،برامجالخط،علىوالخدماتاإللكتروني،
(www)الويبوبرامج World Wide Web،تكنولوجياووسائط

الدراسيةالفصولداخلفيCDمثلالمتعددةالمعلومات
اإللكترونيللتعلميشارالمعارفدائرةنفسوفىاالفتراضية،

قاعدةخاللمنوالمحسنالمرنللتعلممدخلإنهعلى
مثلالمتعددةوالوسائطواالتصاالتاآلليالحاسبتكنولوجيا

CD،وإمكانياتالمحمول،والتليفونالرقمي،والتليفزيون
اإللكتروني،والبريداإلنترنتتستخدمالتيالمعلوماتتكنولوجيا
أدقبمعنىأوالتعليميةوالنظموالبرامجالمناقشةوحجرات

.الرقميةالتكنولوجياعلىالقائمالتعلم
اإللكترونيةالوسائطعبرالتعلمبأنهاإللكترونيالتعلميعرف)3(

وتقنياتأدوات،منواالتصاالتالمعلوماتثورةأنتجتهمابكل
المختلفةومناشطهومواقعهواإلنترنت،اآلليالحاسبوبرامج

والبحثللتعلمجديدةواتجاهاتومهارات،ومعارف،صور،من
واإلفادةالمعلومات،ثورةوإثارةالعصر،متطلباتمعوالتكيف
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.الشاملةالتنميةأهدافيحققبمامنها
الحاسباتباستخدامالتعلمبأنهاإللكترونيالتعلمويعرف)4(

أومشتركةأومغلقةشبكاتسواءالمختلفةوبرمجياتهااآللية
التعامل)المستخدمين(للمتعلمينيمكنبحيثاإلنترنت،شبكة
الشبكاتعبرالمشكالتوحلوالتشاوروالتعلموخارجًياداخلًيا

الوسائطيستخدمالذيالتعلمبأنهأيًضاويعرف.المختلفة
وأفالمالصور،تستخدمالتيالمدمجةواالسطواناتالمتعددة،
البرمجياتمنوغيرهااآلليالحاسبخاللمنالفيديو

جانبإلىُبعد،عنواالجتماعاتاإللكتروني،والبريدالمختلفة،
االرتباطدوناإلنترنتشبكةعلىالتعليميةالمواقعاستخدام
اإلنترنتشبكةعلىالعلميةالمادةتتاحبحيثوالزمان،بالمكان

الشخصية،وسرعتهلوقتهوفًقامعهايتعامللكيشخصلكل
.وإمكانياتهوقدراته

للداللةم1980عاممنذاإللكترونيالتعلممصطلحويستخدم)5(
االتصاالتووسائلاآلليالحاسبتكنولوجيااستخدامعلى

خاللهامنتتعاملالتيالبيئةلتحسين)اإلنترنت(المتطورة
تعلمفهوبينها،المستمرالتفاعلوزيادةالتعليمية،العمليةعناصر
واإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيااستخدامطريقعنتكاملى

البريدالمناقشة،حجراتالخط،علىالخدماتالويب،خدمات(
فهوخارجها،أوالدراسيةالحجراتداخلسواء)اإللكتروني

.الحياةمدىومستمرمفتوحتعلم
:وهىوأساسيةمشتركةمتضمناتيالحظالتعاريفتلكومن

.المختلفةوبرامجهاآلليالحاسبتكنولوجيا)1(
علىالخدماتالمناقشة،الويب،خدمات(اإلنترنتتكنولوجيا)2(

.اإللكترونيالبريدالخط، (
.المتعددةالوسائط)3(
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التعلمأشكالأحداإللكترونيالزراعياإلرشاداعتبرناوإذا
نظامإنهعلىاإللكترونيالزراعياإلرشادتعريففيمكناإللكتروني

الممثلةالجديدةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىيعتمدإرشادي
وخدماتاإللكتروني،البريد(واإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيافي

Onالخطعلىوالخدماتالويب، Line،والتكنولوجياوالمناقشات
الرقمي،التليفزيونمثلاإلنترنتعلىمحملةأومستقلةبصورةالرقمية
مثلالمتعددةالوسائطوأيًضاالمحمول،والتليفونالرقمي،والراديو

CDRom،DVDوإتاحتهاالزراعية،والمعارفالمعلوماتوبثلنشر
.ويسروبمرونةالزمان،بالمكان،االرتباطدونالمستخدمينلكافة

التعلمأشكاليأخذاإللكترونيالزراعياإلرشادأخرىناحيةومن
حددتالتياإللكترونيالتعلممستوياتنفسلهويكوناإللكتروني

:كاآلتيمستوياتبثالثة
:األولالمستوى-1

اآلليالحاسبفيهيستخدمالذيالمبدئيالمستوىوهو
علىالعلميةالمادةوضعخاللمنوذلكتعليمية،كمعينة)الكمبيوتر(

CDمدمجةأقراص – Rom،،اإلنترنتشبكةمنوتحميلهاوديسكات
المستخدمينعلىونشرهاوعرضهاالغرفة،خارجواستخدامهانقلهاثم

.المتعلمين
األولالمستوىفياإللكترونيالزراعياإلرشاديكونذلكوعلى

الرسالةبوضعوذلكإرشادية،كمعينةاآلليالحاسباستخدامهو
CDاسطواناتعلىاإلرشادية – Rom،شبكةعلىمنوديسكات
.الغرفةخارجالمسترشدينعلىونشرهاونقلهااإلنترنت،
:الثانيالمستوى-2

الحاسبفيهيستخدموالذياألول،المستوىمنأعلىوهو
خاللمنوذلكالذاتي،التعلموسائلمنكوسيلة)الكمبيوتر(اآللي

والمعارفالمعلوماتتبادلفياإلنترنتإلمكانياتالشخصياالستخدام
واالستفسارات،األسئلةطرحخاللمنواألصدقاءالمعلمينمعالعلمية
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الغرفةداخلوذلكوالردود،واإلجاباتالحلولوتلقىالرسائل،وإرسال
.التعليمية

المعلمبيناألولالمستوىمنتفاعليةوأكثرأعلىالمستوىوهذا
وحجراتاإللكترونيالبريدواستخدامالفوري،غيرللتفاعلوالمتعلم،
يكونوعليهالردود،وتلقىواالستفساراتالرسائلإرسالفيالمناقشة
اآلليالحاسباستخدامهوالثانيالمستوىفياإللكترونياإلرشاد

استخدامخاللمنالذاتي،اإلرشادوسائلمنكوسيلة)الكمبيوتر(
الزراعيةوالمعارفالمعلوماتتبادلفياإلنترنتإلمكانياتالمسترشد

االستفساراتطرحخاللمنوالباحثين،الزراعيينالمرشدينمع
.اإلرشاديةالمراكزداخلواإلجاباتالردودوتلقىواألسئلة
:الثالثالمستوى-3

التعلممستوىويسمىاإللكترونيالتعلممستوياتأعلىوهو
وعلىافتراضيةدراسيةفصولفيالمتعلمينيكونأنبمعنىالتفاعلي،

إرسالخاللمنالتفاعلوحدوثالمعلمينمعمباشرشبهاتصال
إلكترونًيا،والردوداإلجاباتوتلقىإلكترونًيا،واالستفساراتاألسئلة
االتصالوإتاحةإلكترونًيا،للمتعلمينوالمعارفالمعلوماتونشرونقل
والمجتمعاتاألفرادلكافةالتعليميةاالحتياجاتكافةيلبىالذي

.المختلفة
هوالمستوىهذافياإللكترونيالزراعياإلرشادفإنوعليه

المعارفعلىالحصولفياإلنترنتإمكانياتاستخدامعنعبارة
ُبعد،علىمنإلكترونًيااإلرشاديةوالنشراتالزراعية،والمعلومات

الزراعيينوالباحثينللمسئولينواالستفساراتالمشكالتوإرسال
حلفيالمساعدةلتوفيرإلكترونًيا،والردودالحلولوتلقىإلكترونًيا،
.الزراعيةالمشكالت
:اإللكترونيالزراعياإلرشادمفهوم:

التغييراتمنالعديدأانبثقتوالعشرينالحاديالقرنبدايةمع
التقدمأهمهامنوالتيالزراعي،اإلرشادواجهتالتيوالتحديات

اقتصاديةتغييراتمنصاحبهاوماالعولمةوسيادةالتكنولوجي،
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الحياة،جودةومقاييسالمستدامةالتنميةوتحدياتوسياسية،
تستوجبالتيالتحدياتمنوغيرهاالعميقةالديموجرافيةوالتغيرات

وأهمهالمواجهتها،الزراعياإلرشادبهايزودالتيالمتطلباتبعضتفعيل
الزراع،وخاصةللريفيينللوصولواتصاالتيةمعلوماتيةنظماستحداث
التنميةمفتاحتعتبروالتيالجديدة،والمعارفبالتكنولوجياوتزويدهم
المرشدمهاموتغييرالزراعي،اإلرشادمؤسساتتطويرذلكويستدعى
تكنولوجياوتوظيففتطبيقعامة،بصفةاإلرشاديوالتعلمالزراعي،

الزراعي،اإلرشادبرامجفياإلنترنتوخصوًصاواالتصاالتالمعلومات
الجهازقدراتوإتاحةللمسترشدين،الزراعيةالمعلوماتوتوصيل
الزراعياإلرشادمصطلحلظهورأدىاإلنترنت،شبكةعلىاإلرشادي

المدينةبينالموجودالرقميباالنقساموالتنبؤ،EExtensionاإللكتروني
بديًاليحللناإللكترونيالزراعياإلرشادأنعلىالتأكيدمعوالريف،

وقتهويوفرمعلوماته،وينسقعملهيسهلولكنهالزراعي،المرشدعن
.طاقاتهويستثمر

اإلرشادمعنىعنللتعبيرتستخدممصطلحاتعدةوهناك
علىاإلرشاد،EExtensionاإللكترونياإلرشادمثلاإللكترونيالزراعي
Onالخط Line Extension،اإلنترنتإرشادInternet Extension،

Distanceُبعدعنواإلرشاد Extension،اإلفتراضيواإلرشادVirtual
ExtensionاإلنترنتفضاءعبرواإلرشادCyber Extension.

الزراعياإلرشادمفهومتوضحالتيالتعاريفبعضعرًضويمكن
:اإللكتروني

Eاإلنترنتفضاءعبراإلرشادهواإللكترونيالزراعياإلرشاد-1
Extension / Cyber Extension،اإلنترنتفضاءويعتبرCyber

Space،إفتراضيفضاءVirtual،الكمبيوتراتمنلمجموعة
العالم،حولتمرشبكةلتشكيلالبعض،بعضهامعالمتصلة
وسائطشكلفيالمعلوماتعلىيحصلأنالمستخدميستطيع
رسومفيديو،أوبصريةسمعيةموادرسوم،نصوص،(متعددة
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االتصالعمليةتتيحبرامجباستخداموذلك)صورمتحركة،
بأنهأيًضاويعرف.اإلنترنتفضاءعبرالزراعيواإلرشادالتفاعلي،

اإلنترنتشبكةقوةمنتستفيدرسميةغيرتعليميةعملية
والوسائطاآلليةالحاسباتباستخدامالحديثةواالتصاالت

للزراع،الزراعيةالتكنولوجيانشرلتسهيلالتفاعلية،المتعددة
إمدادهممعأوضاعهم،لتحسينالمعلوماتاستخداممنلتمكنهم

المعلومات،لتلكالفعاللالستخدامالضروريةوالمعارفبالمهارات
للسكانالمعلوماتتوصيل(اتصاليُبعدلههناالزراعيفاإلرشاد
والمهارات،بالمعارف،تزويدهم(تعليميوُبعد)الريفيين

المعلوماتلتلكالفعاللالستخدام)الضروريةواالتجاهات
اإلنترنتفضاءعبرالزراعياإلرشادوسيصبحوتوظيفها،

للزراعالزراعيةالمعلوماتنقلآلليةالرئيسيالشكل)اإللكتروني(
.القريبالمستقبلفي

مدخلعنعبارةبأنهاإللكترونيالزراعياإلرشاديعرفكما-2
وشركات،ووكاالت،ومؤسسات،جامعاتعدةفيهتتعاونتعاوني،
وانتقائها،المعلوماتبتطويريقومونالخبراءمنفريقويضم
مشكالتهملحلالمسترشدينلكافةالوصولوسهلةمتاحةلتصبح

تستخدمأنيمكنتعليميةوسيلةهوأو.المختلفةوقضاياهم
بالمعلوماتإلمدادهموالعمالءاإلرشاديين،األخصائيينبواسطة
.المتجددةالمتكاملةالزراعية

يتيحإرشادينظامبأنهاإللكترونياإلرشادأيًضاويعرف-3
الحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتطبيقاستخدام
(ICTS)المتعلقةالزراعيةالمعلوماتعلىوالحصولللوصول
ونتائجالزراعية،واألسعاروالتوزيعالزراعيوالتسويقباإلنتاج
اإلنتاجيةمستوىلرفعالزراعية،والمستحدثاتالزراعية،البحوث
.المزرعية
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يتيحإرشادينظامبأنهاإللكترونيالزراعياإلرشادويعرف-4
والشركاتالحكومية،وغيرالحكوميةوالمنظماتالمهتمين،لألفراد
والمعارف،المعلوماتوتوفيربنشرالزراعيالمجالفيتعملالتي

وتوفيرالريفية،المجتمعاتأفرادلكافةالمهمةالزراعيةوالخبرات
تطبيقخاللمنُبعدعلىمناإلرشاديةالمعلوماتيةالخدمات
.(واإلنترنتاآللي،الحاسبتكنولوجياوتوظيف

يشملهاالتيالمتعددةالوسائطاستخدامبأنه,Anzaloneوعرفه-5
أو)اإلنترنت(الدوليةالمعلوماتشبكةمناإللكترونيالوسط

ممغنطة،أقراصأوتليفزيون،أوفيديو،أفالمأوساتيالت
بينمحادثةأوإلكتروني،بريدأوالفيديو،بواسطةومؤتمرات

بيئةلتوفيرالتعليميةالعمليةفياإلنترنتشبكةعلىطرفين
اعتماًدامحددومكانبوقتااللتزامدونالمصادر،متعددةتفاعلية

.والمسترشدالمرشدبينوالتفاعلالذاتي،اإلرشادعلى
الزراعياإلرشادفيرئيسيمضموننرصدالتعاريفهذهومن
علىتعتمدالتيالزراعيةاإلرشاديةالتعليميةالعمليةبأنهاإللكتروني

:اآلتيةاآلليات
-اآلليالحاسبتكنولوجيا -اإلنترنتتكنولوجيا. الوسائط.

.المتعددة
.المتعددةالمصادر

الزراعيباإلرشادالمرتبطةالموضوعاتلبعضعرًضايليوفيما
اإللكتروني
:وتطورهاإللكترونيالزراعياإلرشادنشأة-

مقاالتسلسلةخاللمناإللكتروني،الزراعياإلرشادمفهومنشأ
Michaalكتبهاوأبحاث D. Boehljeفيالزراعياالقتصادأستاذ
Davidكينجديفيدمعم1988عامPurdueبورديو A. Kingمدير
اجتماعاتمجموعةتبعتهابالهندُبعدعنللتعلماتصاليلنظامتنفيذي
التعاونيوالبحثوالتعلماإلرشادخدمةبقسمومناقشاتولقاءات
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تولتثمالموضوع،هذالدراسةالمتحدةبالواليات(CES)الزراعي
(ECOP)والسياسةللتنظيماإلرشاديةاللجنةالمبادرةهذهمسئولية

انتقلثمُبعد،عنللتعلماألمريكياالتحادقبلمنبدايتهاكانتالتي
مسمىوإطالقرسمية،غيرعمليةباعتبارهاإلرشادإلىاالهتمامهذا

اإلرشادعناجتماععقدثم،EExtensionاإللكترونياإلرشاد
EExtensionبعنوانواشنطنجامعةمنبفريقاإللكتروني Thinktank

المتعلقةالنقاطبأهمللخروجأخرى،ومناقشاتاجتماعاتعقدتوبعدها
لبناءممكنةنماذجوعملالسوق،وبحثالمالي،والتحليلالعملبخطة
شبكة،ُبعدعنللتعلماألمريكياالتحادوطورلإلرشاد،الجديدالنظام

كقواعداستخدمتالتيوالدوراتالمحادثاتوإجراءالعمل،هذالتسهيل
منالمقترحةالفكرةهذهاختياروتماإللكتروني،اإلرشادفيأساسية

شبكةعملإمكانياتلمعرفة(ECOP)للجامعاتالقوميةالمؤسسةقبل
الزراعياإلرشادمفهومنشأهناومنقومية،معلوماتتكنولوجيا
.اإللكتروني

:اإللكترونيالزراعياإلرشادواستخدامتطبيقمبررات-2
التجارةحريةومنهاالعالمية،والسريعةالمتالحقةالتغيراتأن
لإلرشادالمعتادةالمشاكلمعتضافرتالتيالمعلوماتوثورةالخارجية
الزراعيباإلرشادالعاملينمستوىفيضعفمنالتقليديالزراعي
والمعارفالمعلوماتتدفقتأخيرمعاإلرشادية،لألنشطةوضعف
التقليديالزراعياإلرشادجعلتالزراعإلىمصادرهامنالزراعية
منيعانىالحالياإلرشاديالنظامأنذلكعلىويزيد.ومتآكلضعيف
وماالمصدر،يملكهمابينالتوازنعدمفيتتمثلالمعوقاتمنالعديد
التيوالسياسيةالجغرافيةالمعوقاتبعضعلىعالوةالمستقبليؤيده
Cooperative)للمسترشدينوسهولةبسرعةالمعلوماتوصولتحد

Extension System, 2003).
اإلجابةفيكبيًراوقًتاالزراعيباإلرشادالعاملونيستهلكوكذلك

الوقتللطولالرضاءبعدمالعمالءوشعورالمسترشدين،أسئلةعلى
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أووالسفر،العملأعباءبسببالتأخيريرجعوقدأسئلتهم،علىلإلجابة
والمشكالتالمسترشدينأعدادزيادةمعالزراعيينالمرشدينعددلقلة

إعدادفيكبيروقتضياعوكذلكلإلجابات،تحتاجالتيواألسئلة
البرامجوتنفيذتخطيطفيبهملالستعانةالمتطوعينوتدريب

Richard)الزراعيةالمجاالتشتىفياإلرشادية and etal., 2003)،
الفعاليةمحدودةالتقليديةالزراعياإلرشادطرقأننجدولذلك

لتوصيلوجهًداكبيًرا،وقًتااستهالكمثلالمشكالتمنالعديدوتواجهها
عدممعالمستفيدين،الزراعإلىالبحوثمراكزمناإلرشاديةالرسالة
ضعفوكذلكوصولها،ومحدوديةالمعلوماتمحتواهاوتضاؤلجودتها
االتصاليتمحيثالتقليديالزراعياإلرشادنظمفياالتصاليةالسعة
لكلالوصولعدممعواحداتجاهفيواإلرشادالبحثيةالمراكزبين

,Sharma)الزراعولكافةالريفيةالقرى nd)،االستخداممنحلذلك
الزراعياإلرشادلنظامالفرصةالحياةمناحيشتىفيلإلنترنتالمتزايد
معوتفاعلهللمعلوماتوتوصيلهتقديمهطرقفيالنظرإلعادة

المعلومات،لنشرجديدةأداةمجردليساإلنترنتفشبكةالمستهدفين،
التغييروهذاالمجتمع،لدىالمعلوماتطلبثقافةفيتغييرولكنها
وأكثرأفضلبشكلاإلرشاديةالخدمةلتقديمواسعةفرصةأعطى

الزراعياإلرشادونشرالتكنولوجياتلكمنواالستفادةتفاعلية،
Cooperative)اإللكتروني Extension System, أيًضاوهناك،(2002

اإللكترونيالزراعياإلرشادوجودتستدعىالتيالمبرراتمنالعديد
(منها احتياجاتهموزيادةالسكانأعدادفيالهائلةالزيادة)1:

.التقليديالزراعياإلرشادبطرقتغطيتهايمكنالبماالمعلوماتية
.معيشتهممستوىلتحسينللمعرفةالملحةالريفيينالسكانحاجة)2(
واإلرشادوالتعلمالبحثبينالروابطلضعفالقرارصناعمالحظة)3(

اإلرشادبطرقذلكعلىالتغلبوصعوبةالتكنولوجىللتغييركمعوق
(التقليديالزراعي هجرةفيممثًالالزراعفيالسريعةالتحوالت)4.
وظهورالمزارعوزيادةالزراع،أعدادقلةوبالتالىأخرىلمهنالزراع
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الحاجةوبالتالىاإلنتاج،منمعينةأنواعفيالزراعبينالتخصص
(تخصًصاأكثرللمعلومات المعلوماتتكنولوجيافيالهائلالتقدم)5.
جديدةكوسائلالمجاالتمختلففياستخدامهاوانتشارواالتصاالت

العملفيالوسائلتلكاستخدامإمكانيةوبالتالىالمعلومات،ونشرلنقل
(المعلوماتلتوصيلجديدةكنظماإلرشادي العمالءأعدادزيادة)6.

(الواسعالجغرافىوانتشارهم)المسترشدين( اإلرشاديةالطرقعجز)7.
خارجغالًباتبتكرالتي(الزراعيةالمستحدثاتمعظمنقلعنالتقليدية
.المجتمعداخلإلىالمجتمع تعدالجديدةالظروفهذهوتحت)

اإلحتياجاتإلشباعالوحيدالسبيلهيالمتجددةالسريعةالمعلومات
اإلرشادطريقعنإالتحقيقهيمكنالماوهوللمستخدمينالمعلوماتية

Cooperative)اإللكترونيالزراعي Extension System, 2003).
:اإللكترونيالزراعياإلرشادمبادئ-3

منفريقاجتماع(Thinktankالتفكيرمجموعاتخرجت
;EExtensionعنوانتحتواشنطنبجامعةالخبراء

Thinktank(لإلرشادالمجموعاتداخلتمتالتيالمبادئببعض
ADEC)اإللكتروني (2002); Richard and etal. (2003); Fedale and

McDanied :كالتاليوهى(2004)
مكاتبتستخدمهاالتيالزراعيةللمعلوماتالمصادرتوحيد)1(
الزراعياإلرشاديكونأنيعنىوهذاالمحليةالزراعياإلرشاد

(إلكترونًياموحًدااإللكتروني الزراعياإلرشاديقومأنيجب)2.
فكرةوإلغاءوقتأيفيللجميعومفتوًحاالعلنية،علىاإللكتروني

(الجغرافيةالحدود ذواإللكترونيالزراعياإلرشاديكونأنيجب)3.
(الحسبانفيوأخذهاالمخاطر،تفسيرمعمتطورة،طبيعة يحب)4.

(اإلصطناعىالذكاءعلىويعتمدوسريًعامرًنايكونأن أنيجب)5.
فيمحددةمقاييسأومعاييرعلىاإللكترونيالزراعياإلرشاديبنى
(المعلوماتوتوصيلرقمنة الزراعياإلرشاديدرسأنيجب)6.

المجتمعاتباهتماماتفعلًياويرتبطالمستهدفين،احتياجاتاإللكتروني
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(المستهدفة معلوماتاإللكترونيالزراعياإلرشاديقدمأنيجب)7.
(عليهاالحصوليسهلمفيدة .وشامًالموضوًعايكونأنيجب)8.

ويسهلالزراعي،اإلرشادسياساتفيتحوًالعنهينتجأنيجب)9(
(اإلرشاديالتنظيمداخلوالرأسيةاألفقيةاالتصاالت أنيجب)10.

القطاعبمشاركةيسمحتعاونيعملنتاجاإللكترونياإلرشاديكون
االستجابةعلىالتركيزمعالحكومية،غيروالمنظماتالخاص

أنسبواستخدامالمحتوىجودةعلىمؤكًداالمستخدمين،الحتياجات
.والتكنولوجيةالتعليميةاألساليب
:اإللكترونيالزراعيلإلرشاداألساسيةالمكونات-4

Sharma((كتاباتمن (nd); Nasulge, المكوناتأنيتضح2003
:كالتاليتكوناإللكترونيالزراعيلإلرشاداألساسية

المختلفة،المعلوماتوتنظيموتوليدلجمعالخبراءمنفريق)1(
.المستخدمحالةعلىجزئًياتركزالتي

نقلهايتممتعددةبياناتقواعدفيالعلميةالمادةأوالمحتوى)2(
بحيثاألخرى،اآلليةللحاسباتالرئيسياآلليالحاسبمن

عبراإللكترونيللعرضالمتعددةالطرقمعوتتالءمتتكيف
وخالياالفاكسأوالمودمطريقعنالمعلوماتنقلوسائل

Deskالمكاتبوأسطحالتليفون، Tops،الرقميةوالتكنولوجيا
منهامتعددةبأشكالوالبياناتالمعلوماتوتقديمالجديدة،
متكررةأسئلةشكلفيأو(www)الويبعلىأوالمطبوع،
(FAQs)المتعددةالتعليميةالنماذجأوالخبراءبسؤالأو
.وتطبيقاتهاالدراسيةوالمناهجوالفردية

المعلوماتبتنظيمتقوم(Intranet)محليةانترانتشبكة)3(
الجامعاتفيللعاملينمساعدةوسائلوتقديماألفضلواختيار
.والمستخدمينوالخبراء
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للبرنامجاألساسيةالمكوناتيوضح)1(رقمالتاليوالشكل
.اإللكترونيالزراعيلإلرشاد

اإللكترونياإلرشادمكونات)1(رقمشكل
Components and Foundation of EExtension
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:اإللكترونيالزراعياإلرشادتقنيات-5
Hemmathagama(كتاباتفيظهرت (2001) & Richard

etal. (2003) & Schmitz (2002) & Sharma, (nd)(عدةهناكأن
اإللكترونيالزراعياإلرشادنظامفيتستخدموسائلأوتكنولوجيا

المعلوماتعلىوالحصولالوصولمنالمسترشدينتمكينبهدف
:وهىالوسائلهذهخاللالتعليميةوالمواد
بشكلالتعليمىالمحتوىتلخيصفيفعالةتكونالرسوم،-1

والتذكر،اإلدراكنسبةمنوتزيدالتكاليفوقليلةمشوق،
.االنتباهوإثارةوالتخيل،الفكروتنمى

السمعيةالمعيناتمثل(Multimedia)المتعددةالوسائط-2
تمتازوالتيغالًبا،اآلليالحاسبعلىالمعتمدةوالبصرية
والتخيلالتفكيرعلىتساعدوالتيثمنها،ورخصبتوافرها
للتعلمالالزمالوقتيقللالذيالحركةعنصروتوفروالتذكر،
البياناتقواعدوكذلكالتفاعلى،للتعلمالفرصةوتعطى

CDمدمجةاسطواناتعلىالموجودةوالمعلومات – Rom.
لربطومستقبًال،حالًياالوسائلأهممناإلنترنتتكنولوجيا-3

وتكوينالبعض،بعضهموالمسترشدينبالمسترشد،المرشد
منهائلكمعلىالحصولوإمكانيةاإلفتراضى،الفضاء

وتدريبلتوعيةتحتاجإنهاإالقصير،وقتفيالمعلومات
التحتيةالبنيةوتوفيراستخدامها،علىالمستهدفينالزراع
فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياالستخدامالالزمة
المتاحةاإلمكانياتلالستخدامباإلضافة.الزراعياإلرشاد

والمؤتمراتالفوريةوالمحادثاتخبيراسألمثللإلنترنت
البريداستخداموإمكانيةهذا.بعدعنوالمرئيةالسمعية

فياإللكترونيالزراعياإلرشادنظامفي(E.mail)اإللكتروني
وكذلكالشبكةعلىالنصيةالرسائلواستقبالإرسال

نسخةلنقليستخدمالذي(FTP)المعلوماتنقلبروتوكول
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وهواإلنترنتعلىباالعتمادآلخركمبيوترمنالملفاتمن
Telnetواستخداماألوامر،منعددبهاجرافيكبواجهةمزود

أو(www)والويبالبعيدةللكمبيوتراتبالوصولللسماح
األدواتلكلاألهمالبديلأصبحتالتيالعنكبوتيةالشبكة

ورسوموصورنصوصمجموعةوتضمالسابقة،والوسائل
سهلةواجهةوتتيحالخ...وفيديووصوتمتحركة

آلخر،مكانمنالمعلوماتبينالسريعواالنتقالاالستخدام
عنوانهيكتبمعينلموقعللوصولالبحثمحركاتوتستخدم
(URL)،الويبويستطيع(www)باإلرشادالعاملينمساعدة

اإلرشادفيإلكترونيةكوسيلةالعالمحولوالزراعوالباحثين
:فياإللكترونيالزراعي

والزراعباإلرشادوالعاملينالباحثينبينالتفاعلإتاحة)1(
وإمكانيةاإللكتروني،البريدطريقعنالريفسكانوبقية

المتعلقةالمؤسساتمنعددبينوالمشاركةالتفاعل
علىالزراعودخولاإلنترنت،علىالزراعيباإلرشاد

.السريعةاالستجاباتومعرفةالمنتديات
عنباستمرارالمتجددةواألخباربالمعلوماتاإلمداد)2(

األخبارمنوغيرهاالجويةوالظروفمثًالالسوقأسعار
.الزراعتهمالتي

يعطيهاالتيالسريعوالجوابالسؤالخدمة)3(
.اإلرشاديوناألخصائيون

للكثافةمفيدةخرائطوإتاحةالبيانات،قواعدصنع)4(
.الزراعيةوالمحاصيلالسكانية

معالمعقدةالزراعيةللعملياتكليبفيديوإتاحة)5(
لتعلماإلنترنتمقهىأواإللكترونيةالمقاهيفتحإمكانية
القريةمستوىعلىباإلرشادوالعاملينالريفيينالسكان

المفيدةالمعلوماتعلىوالحصولالويبعلىبالدخول
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الريفيةوالمجاالتالزراعةفيتطبيقاتهامنواالستفادة
.ريفيةزراعيةتنميةإلحداث

تلكاستخدامعلىاإللكترونيالزراعياإلرشاديعتمدوبذلك
والمسترشدينالمرشدبينللتواصلالتفاعليةاإللكترونيةالوسائط
:همابأسلوبيناإللكترونيالزراعياإلرشادويتماإلرشادية،والمادة
المسترشدينوجودضرورةفيويتمثلالمتزامن،األسلوب)1(

المباشرالتفاعللتوفيرالوقت،نفسفيالزراعيوالمرشد
النقاشمنتدياتخاللمنوالمناقشةالحواروتبادلبينهم،

Chattingكنفورانسوالفيديو.
وجودضرورةعدمفيويتمثلالمتزامن،غيراألسلوب)2(

فيستطيعالوقت،نفسفيالزراعيوالمرشدالمسترشدين
البريدخاللمناإلرشاديةالرسالةمعالتفاعلالمسترشد
للمرشدالمشكلةأواإلرشاديةالرسالةبإرسالاإللكتروني

عليهايجيبالتيالمقترحةالحلولعنفيهايستفسرالزراعي
الردودالمسترشدويتلقىالحق،وقتفيالزراعيالمرشد

.تناسبهالتيواألماكناألوقاتفيوالحلول
واإلرشاداإللكترونيالزراعياإلرشادبيناالختالفجوانب-6
:التقليديالزراعي

بينللفروقواستناًداالتعلم،أشكالأحدالزراعياإلرشادباعتبار
الرقميالكتابفينوقشتالتياإللكترونيوالتعلمالتقليديالتعلم

(Anderson and etal., اإللكترونياإلرشادتناولتالتيوالمراجع(2004
اإلرشادبينالفروقنوجزأننستطيع)الرسالةفي(ذكرهاسبقالتي

بالجدولموضحهوكماالتقليديالزراعيواإلرشاداإللكتروني،الزراعي
:1(رقم (
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:1(رقمجدول اإللكترونيالزراعياإلرشادبيناالختالفات)
التقليديالزراعيواإلرشاد

الرسالةالمسترشدينيستقبل
والزمانالمكاننفسفياإلرشادية

إرشادأيالمباشراإلرشادهناومن
.فقطمتزامن

اإللكترونياإلرشاديلتزمال
المكاننفسفياإلرشادبتقديم

ملتزمغيروالمسترشدالزمانأو
محددوقتأومعينبمكانأيًضا

إرشاد(اإلرشادعمليةالستقبال

3

الالزمةالتكلفةنفسإلىيحتاجال
تحتيةبنيةمناإللكترونيلإلرشاد
والمسترشدين،للمرشدينوتدريب
المرشدألنلمساعدينبحاجةوليس

إلىالمعرفةبنقليقومالذيهو
دونتقليديةبيئةفيالمسترشدين

حديثةإلكترونيةبوسائطاالستعانة
.للمرشدمساعدينأو

إلىاإللكترونياإلرشاديحتاج
بدايةمعوخاصةعاليةتكلفة

التحتيةالبينةلتجهيزتطبيقه
وتدريبوبرامجحاسباتمن

علىوالمسترشدينالمرشدين
هذهمعالتعاملكيفية

وعرضوتصميمالتكنولوجيا
إلكترونًيا،اإلرشاديةالمادة

لتوفيرمساعدينإلىالحاجة
المرشدينبينتفاعليةبيئة

وبينجهة،منوالمساعدين
أخرىجهةمنالمسترشدين

.بينهمفيماالمسترشدينوكذلك

2

الثقافةعلىالتقليدياإلرشاديعتمد
علىتركزوالتي)الورقية(التقليدية

هوالمرشدويكونالمعرفةإنتاج
.اإلرشادعمليةأساس

نوعاإللكترونياإلرشاديقدم
الثقافةهيالثقافةمنجديد

معالجةعلىتركزوالتيالرقمية،
أنالمسترشدوتساعدالمعرفة
اإلرشادعمليةمحورهويكون
.المرشدوليس

1

التقليديالزراعياإلرشاد اإللكترونيالزراعياإلرشاد م
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وملقنناقلهوالمرشددور
.اإلرشاديةللمعلومات

والتوجيهاإلرشادهوالمرشددور
وتقديموالمساعدةوالنصح

8

بوقتالمرشدمعالتواصليحدد
المسترشدينبعضويأخذمعين

المرشدعلىاألسئلةلطرحالفرصة
.للجميعيتسعالالوقتألنالزراعي

فيالمرشدمعالتواصلحرية
التياألسئلةوطرحوقتأي

عنذلكويتمعليهااإلجابةيريد
البريدمثلمختلفةوسائلطريق

...المحادثةوغرفاإللكتروني

.الخ

7

علىعادةاإلرشاديةالرسالةيقدم
نصوصبهاإرشاديةمطبوعاتهيئة

بهاالصوربعضزادتوأنتحريرية
.الفنيةالدقةبهامتوفرغيرفهى

أكثراإلرشاديةالرسالةتكون
حيثللمسترشد،ودافعيةإثارة
وصورنصوص،هيئةفيتقدم
فيديو،ولقطاتومتحركة،ثابتة

ومحاكاةومخططات،ورسومات،
.

6

فئاتمنمعنيةبفئاتيرتبط
الوصولالمرشديستطيعالمجتمع

.العظمىالغالبيةويغفلإليها

فرصةاإللكترونياإلرشاديتيح
.المجتمعفئاتلمختلفاإلرشاد

5

اإلرشادفيالمسترشديعتبر
تلقىعلىيعتمدسلبًياالتقليدي

جهدأيدونالمرشدمنالمعلومات
عنواالستقصاءالبحثفي

.المعلومات

إلىاإلرشادمنالنوعهذايؤدى
فيوفاعليتهالمسترشدنشاط
ألنهاإلرشاديةالرسالةتعلم

.الذاتيالتعلمعلىيعتمد

4

).متزامنوغيرمتزامن

التقليديالزراعياإلرشاد اإللكترونيالزراعياإلرشاد م
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بالطرقوالتقييمالمتابعةتتم
.اإلرشادمسئولي(التقليدية (

بطريقةوالتقييمالمتابعةيتم
.ُبعدعنإلكترونية

15

فيالمسترشدينبأعدادمحدد
.معينينأفرادأوالمنطقة

غيرأعدادبمشاركةيسمح
منالمسترشدينمنمحدودة

.العالمأنحاءجميع

14

بدونثابتةاإلرشاديةالموادتبقى
.طويلةلسنواتتطويرأوتغيير

اإلرشاديةالموادتحديثسهولة
هومابكلإلكترونًياالمقدمة
.جديد

13

فيدورلهاليسالمرتدةالتغذية
.التقليديةاإلرشاديةالعملية

الفوريةالمرتدةبالتغذيةاالهتمام
.

12

فيوالمهاريالمعرفيالجانبيهمل
الناقدالتفكيروكذلكالمشكالتحل

واالتجاهاتللمسترشدينواإلبداعي
.والقيم

المشكالتحلطريقفييعتمد
وقدراتمهاراتتنميةعلى

والناقدة،اإلبداعيةالمسترشدين
واالتجاهاتالقيموتنمية

.المعرفيوالجانب

11

بينالفرديةالفروقيراعىال
المادةيقدمحيثالمسترشدين

.واحدةوبطريقةللكلاإلرشادية

بينالفرديةالفروقيراعى
وفًقااإلرشادويقدمالمسترشدين
.الفردالحتياجات

10

الموجودينالمسترشدينعلىيقتصر
.المحددةبالمنطقة

أماكنمنالمسترشدينتنوع
أنحاءمنمختلفةجغرافية

.العالم

9

.االستشارة

التقليديالزراعياإلرشاد اإللكترونيالزراعياإلرشاد م

الزراعياإلرشادواستخدامتطبيقومميزاتأدوار-7
:اإللكتروني
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يساهمالتعلمأدواتمنكأداةوتطبيقاتهاآلليالحاسباستخدام
اإللكترونيبالتعلميعرفماوهوالذاتي،التعلمبرامجوتطويرنموفي

Elearning،العديدلهالزراعياإلرشاديالمجالفيتوظيفهاوكذلك
المؤثراتإثارةطريقعنبالمللالشعورعلىالتغلبمثلالمميزاتمن

منهائلةكميةوعرضتخزينفيوالجهدالوقتوتوفيرالصوتية،
أساليبإلىتقليديةأساليبمنالتعلمأساليبوتغييرالمعلومات،
وسيلةالزراعياإلرشادمجالفياآلليالحاسبأصبحكماتكنولوجية،

اتصالقنواتوفتحالزراعية،المعلوماتعلىالحصولفيمهمة
ريفيةمناطقمناإلرشاديةالبياناتلتجميعالمسوحوإجراءتكنولوجية،

الحاسبمسوحطريقعناالستبياناتإجراءأنوجدحيثمتفرقة،
مقارًنامنخفضةوبتكاليفقصير،وقتوفىشاملةإجاباتتعطىاآللي

الحاسبيستخدمكماالشخصية،المقابالتعبرالتقليديةباالستبيانات
علىالمحملةاإلحصائيةالبرامجطريقعناإلرشاديةالبياناتتحليلفي

البحوثوكتابةالبيانية،والرسوماإلحصائيةالجداولوعملاألجهزة،
منالمهتمينعلىلنشرها(CD)اسطواناتعلىوتحميلهااإلرشادية،
البيانات،وعرضالرقمية،الخرائطرسمفييستخدمكماالزراعيين،

فيالبياناتمعوالتعاملالتربةمخاطرلتحليلبياناتقواعدوعمل
طريقعنالمجتمعأفرادلكافةاستخدامهالتسهيلالرقميةالصورة
Geographicالجغرافيةالمعلوماتنظمبرنامج Information System
(GIS).

استطاعتالتياإلنترنتشبكةبظهوراآلليالحاسبفعاليةوزادت
المجتمعاتلكافةواسعةاتصالقنواتوفتحتاالتصالطرقتغيير

الزراعي،اإلرشادمجالفيانتشارهاوزادالتنموية،والهيئاتالريفية
العالمبلدانمنكثيرفياإلرشاديالمجالفيواسًعاتطبيًقاولقيت
أنللمستخدمتتيحالتيالوسيلةفهىاإلرشادية،الخدمةفعاليةلزيادة
وتيسيرواحد،وقتفيوموصلوناشرومستقبل،مرسل،يكون

والمحلية،العالميةالزراعيةاألبحاثونتائجالحديثةللمعلوماتالوصول
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فيظهرتالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائلأهمفهي
اإلرشادفياإلنترنتتكنولوجياوتوظيففتطبيقاألخيرة،السنوات
يمكنالتيالمميزاتمنالعديدله)اإللكترونيالزراعياإلرشاد(الزراعي
:كاآلتيتلخيصها

تأثيرمنأكثرالريفعلىاإلنترنتتأثيرأنالدراساتأثبتت)1(
اإلرشادفإنثمومنالريفيةالمناطقفيالكهرباءدخول

فيالالريفوتطويرلتنميةرسالةيحملاإللكترونيالزراعي
.المجاالتكافةفيبلفقطالزراعيالمجال

وحديًثاسريًعامصدًرااإللكترونيالزراعياإلرشاديمثل)2(
مثلالحديثةالزراعيةالمعلوماتإلىللوصولومباشًراورخيًصا

الجوية،والظروفالزراعيةوالحاصالتالسوق،أسعار
متاحةفهيريفية،تنميةإلحداثالحكوميةوالسياسات

فيمكانأيوفىالسنة،وطولساعة24مدارعلىباستمرار
.العالم

مناألفراديمكنمماالجغرافية،العوائقعلىالتغلب)3(
اإلحصائية،البياناتوقواعدوالمعلومات،المعرفةعلىالحصول
التيالمختلفةاإللكترونيةالزراعيةوالكتبللمجالتوالوصول

األهدافوتحقيقالقراراتواتخاذإنجازعلىقدراتهمتدعم
.التنموية

بالمنظماتالخاصةالويبمواقععلىللدخولالفرصةتتيح)4(
التسويقية،للمعلوماتوالوصولالزراعية،التجاريةالحكومية

.الزراعيالعلميالبحثونتائج
وتوفيرسرعةحيثمنوالريف،الحضربينالفجوةتقليل)5(

بينالرقميالتقسيمخطعبورعلىتساعدمتعددة،مصادر
.والحضرالريف

الزراعيين،الباحثينبينالتفاعلمنكثيًراتدعيم)6(
مثلالخدماتوتوفرالريفيين،والسكانوالزراعواإلرشاديين



-143-

مؤتمراتوإقامةوالمعلومات،الرسائللتبادلاإللكترونيالبريد
Videoالفيديو Conference،اإلنترنتشبكةعبرواالتصال

.الفوريةوالمحادثاتخبيراسألشاسعة،لمسافات
القطاعبينالربطعمليةاإللكترونيالزراعياإلرشاديسهل)7(

المعلوماتنشرفيللمشاركةالزراعية،األعمالوقطاعالخاص،
.الريفيةللمجتمعاتالزراعية

األفراديساعدالزراعي،اإلرشادعمليةفياإلنترنتتبنىأن)8(
أكثريكونواأنالزراعيةالمستحدثاتتبنىفيالمتأخرون
نسبةوزيادةالمستحدثات،انتشارفترةمنوالتقليلإيجابية،
اإللكترونيالزراعياإلرشادطريقفعنالزراع،منلهاالمتبنيين

ووصولهاوفعاليةكفاءةأكثربشكلاإلرشاديةالخدماتتقدم
وتطويرتكاليف،وبأقلويسر،بسهولةالمسترشدينلكافة

أيفيوتوفيرهاباستمراراإلرشاديةالعلميةالمادةوتحديث
الزراعيةالممارساتبتطبيقواالستفادةومكان،وقت

المعيشةمستوىلتحسينالعالم،فيمكانأيمنالتكنولوجية
.الريفيةالمناطقكافةفي
المنافعمنالعديداإللكترونيالزراعياإلرشادسيحققكما
اإلرشادفيؤدىالممولة،والجهاتوالمسترشدينوالحكومةللجامعات
متعددةجهاتمنممولينعلىالحصولفيللجامعاتاإللكتروني
بينوالحديثةالعلميةوالمعلوماتاألبحاثوتبادلوالتعاونللمشاركة
قليلةبتكاليفوالمستخدمين،األخرىالمعنيةالجهاتولكافةالجامعات

.المجتمعمشكالتحلفيالجامعةدورللزيادةيؤدىمما
المنظماتدمجإلىاإللكترونيالزراعياإلرشادسيؤدىوللحكومة

لخدمةالفرصةوإتاحةاإلرشادي،العملفيدورهاوتفعيلالحكومية
فائقبشكلبالحكومةالمواطنينربطوكذلكالمجتمع،فئاتكافة
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مختلفبينوانتشارهااإللكترونيةالحكومةبدعممنقطعوغيرالجودة
غيروالمنظماتالخاصالقطاعأوالحكومةدمجوكذلكالمجتمع،أفراد

.الزراعياإلرشادخدماتفيالحكومية
عنالفائضةالعمالةتقليلإلىسيؤدىالممولةللجهاتبالنسبةأما

قليلةالمكلفةالتكنولوجياعنالتخليمعاألكفاءالمتدربينوبقاءالحاجة
اإلرشاديالنظاممكوناتكلعلىالتكاليفتقليلوكذلكالكفاءة

البعيدالمستقبلإلىستعودالتيالفائدةأما.المختلفةومستوياته
وزيادةالمسترشدين،منعددألكبراإلرشاديةالخدمةوصولإلىالمدى
تقليلمعبسرعة،المعلوماتيةاحتياجاتهموتلبيةللمستهدفينالرضا
مستقبلهاإلىمصدرهامنللمعلوماتللوصولالمستهلكالوقت

كافةوتغطيةتنوعوكذلكالمقدمةوالمعارفالمعلوماتجودةوتحسين
المعلوماتعنللبحثالالزمالعملتقليلمعالزراعيةالمجاالت
.الجديدةوالمعارف

مثلكثيرةفوائديؤدىاإللكترونيالزراعياإلرشادفإنوعموًما
وتحسين)واإلرشادوالتعلمالبحث(المعرفةمثلثبينالتعاونتأكيد

باإلرشادوالعاملينللمستهدفينالمهمةالمعلوماتوصولوسرعة
المحتوىوصولوتعميقاألقلياتمثلجددلعمالءوالوصولالزراعي
أشكالعدةعلىاإلنفاقوتقليلاإلقليمية،للمكاتبالتعليمياإلرشادي

تطويرعلىاإلنفاقتقليلمعواحدشكلعلىواالقتصارالتكنولوجيامن
)اإلرشاديةالتعليميةالمادة

كنتمصرصعيدأنحاءفيقريةومنالريفيةنشئنيخاللومن
واالحتراموالشهامةبالكرمتتسمالتيالريفيةالحياةواقعوأعيشأرى

فيتحترمالتيوالتقاليدوالعاداتالمجتمعاتهذهافردبينالقائم
المشكالتوحلوالخطوبةوالعزاءكالزواجالمختلفةالحياةمناسبات
.............وغيرها

أيديفيالمحمولأجهزةفيهنريالذيالعصرهذافيواآلن
دخلتساتوالنايلالدشوأجهزةالريفيينالسكانمنالعظميالغالبية
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وتغيروثقافتهالريفيالمجتمعلغزوالفرصةاتاحتالتيالمنازلكل
االتصالالريففياليومأنتريكنتوأنأفرادهبيناالتصالطريقة

أوللمناسبةالتهنئةأوالعزاءتلقيفيبالغرضتفيالمحمولأجهزةعبر
والفتاةالجامعيقبلالمدارسطالببينأصبححتىشخصيلقاء

تتلقياليومللمدرسةالذهابعندالالشارعترىالكانتالتيالريفية
فيغدايكونأنيمكنماتعرفأوالمحمولعلياألستاذمنالدرس
وهكذاالحصة

التعليمنظموخاصةمستقبلنافيجيداالتفكيرمنالبدفاآلن
أنفسناعليلالعتمادالزراعيإنتاجنانظمفيتغيرإلحداثاإلرشادي

تغيرفيالعامللصالحالتكنولوجيامنواالستفادةلمستقبلناوالتخطيط
من(الفاضللألستاذكلمةوأتذكراألفرادوثقافةالمعلوماتطلبطرق
فيالتفكيرمجردالن)القرارصنعأوالقراريمتلكالمعرفةيمتلك

كناوأنحياتنافيمهمةخطوةخطونانكونقدالمستقبليالتخطيط
العمودتمثلالتياإلرشاديةالنظمفيالمستقبليةالنظرةبدائناقد

للسيرفيهاالمرغوبالعلميةاألساليبوتطبيقالمصريةللزراعةالفقري
إلىمرغوبةبصورةوالتحولاإلرشاديتعليمنافيالصحيحالطريقعلي

والمادةوالمتعلمالمعلمنوعيةبتحديدوذلكااللكترونيالزراعياإلرشاد
المجتمعفيالمنتجينلألفرادحقيقيةتنميةإلحداثالمطلوبةالعلمية

.اإلنتاجيةالتقلباتومواجهة
:اإللكترونيالزراعياإلرشادعيوب-

أوجهمنالعديداإللكترونيالزراعياإلرشادأسلوبعلىيعاب
:مثلالقصور
ومعامل،أجهزة،مناتصاليةتحتيةبنيةتطبيقهيتطلب)1(

.مكتملةتكونمانادًراوتليفوناتإنترنت،وخطوط
.للعملاألولىالسنواتفيالعاليةالماديةالتكاليف)2(
الزراعيين،للمرشدينومكثفمعينتدريبيمستوىيتطلب)3(

المعلوماتتكنولوجيااستخداماتعلىوالمستهدفين
.واالتصاالت
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لدىوالنقدوالحوارالمشاركةثقافةتوافريستلزم)4(
تكنولوجيااستخدامبأهميةالكافيوالوعيالمستخدمين،

.العمليةالحياةفيواالتصاالتالمعلومات
.التعليميةباألنشطةالقيامأثناءالمسترشدينلمراقبةيحتاج)5(
بياناتسريةوفقدانالفكرية،والملكيةالنشرحقوقضياع)6(

.المستخدمين
الزراعةبكلياتالتدريسهيئةأعضاءغالبيةإقناععدم)7(

اإللكترونيةالوسائطواستخدامبأهمية)زراعيإرشاد(
.اإلرشاديوالتدريبالتدريسفيالحديثة

الوسائطاستخدامعلىالزراعيينالمرشديناقتناععدم)8(
دورهمبتقليلمنهمتخوًفااإلرشاديالعملفياإللكترونية

برامجلمصمميدورهموانتقالاإلرشادية،العمليةفي
الزراعياإلرشادلتكنولوجياوأخصائيإلكترونية،إرشادية

.اإللكتروني
بأنهاإللكترونيالزراعيلإلرشادالريفيالمجتمعأفرادنظرة)9(

يحتاجكماالتقليدي،الزراعياإلرشادمنأقلمكانةذو
وجودلعدمالتعلم،فيالذاتيةالرغبةلديهمجتهدلمسترشد
.لوجهوجًها(اإلنسانيالتفاعل (

للفيروساتاإلرشاديةوالمعلوماتالتعليمي،المحتوىتعرض)10(
.فقدهاإلىتؤدىقدالتي

مواقعإنشاءإلىاإللكترونيالزراعياإلرشاديحتاج)11(
المحلية،اإلقليمية،(المستوياتمختلفعلىإلكترونية
.الريفيةالمناطقفيوأسرهمالزراعلخدمة)القومية

التقدملمراقبةإقليمكلفيمركزيةخليةإنشاءإلىيحتاج)12(
الزراعياإلرشادألنشطةمستمرتقييموعملالحادث

اإللكتروني
:اإللكترونيالزراعياإلرشادنجاحومعوقاتمقومات-



-147-

.Eاإللكترونيالزراعياإلرشادنظامتطبيقأن Extension
Systemمعتتكاملالتيالمكوناتمنالعديدوتضافرتوفيريتطلب
المستوىعلىواضحةحكوميةرؤيةوجودضرورةمعالبعض،بعضها
دولبعضتجاربودراسةفعالة،جامعيةوسياسةوالقومي،المحلى
مفاتيحتمثلوالتيالمكوناتتلكوتتمثلمنها،والتعلماألخرىالعالم
:وهىاإللكترونيالزراعياإلرشادنجاح
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المرتدالتغذية
ة

اإلرشادمخرجات
اإللكتروني

اإلرشادعمليات
اإللكتروني

مدخالت
اإلرشاد

اإللكتروني

تكنولوجيالتطبيقالالزمةالتحتيةالبنيةوتأسيستطوير)1(
تليفونية،خطوطمنالزراعياإلرشادفيواالتصاالتالمعلومات
الحاسبأجهزةوتوفيرالصناعية،واألقمارإنترنت،وخطوط

إقليمية،بحثيةومراكزلالستخدام،المالئمةوالبرمجياتاآللي
.الفيديوبمؤتمراتاالتصالودعم

المعلوماتتكنولوجيااستخداماتعنكافيوعىنشر)2(
معشاملة،تنميةإلحداثالمجاالتمختلففيواالتصاالت

الجوانبلتطويرالزراعيينللمرشدينالكافيالتدريبتوفير
.العمليةالحياةفيتطبيقهاوكيفيةواإلرشادية،التكنولوجية

تحزيم(معلوماتيةحزمصورةفيالمعلوماتلوضعآليةصنع)3(
فيمتكاملةحزمشكلفيالمعلوماتتوضعبحيث)المعلومات

المجاالتكافةوفىوالزراعيةالتسويقيةالجوانبمختلف
).حيوانينباتي،(

اإلرشادلتنسيقوطنيةأوقوميةمؤسسةوتأسيسإنشاء)4(
النظاملهذاالمالئمةالسياساتوصنعاإللكترونيالزراعي
.اإلرشادي

وإنشاءبدعماإللكترونية،الحكومةمبادراتواستكمالتطوير)5(
المحليةالشبكةأواإلنترنتعلى(www)الويبعلىمواقع
.الريففيوأسرهمالزراعلخدمة
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فيالجاريالتقدملمراقبةإقليمكلفيمركزيةإدارةوضع)6(
.ودوريمستمرتقييموعملاإللكتروني،الزراعياإلرشادنظام

التنافسيةالبيئةفيينجحلكياإللكترونيالزراعيواإلرشاد
:علىيقومأنيجبالجديدة

ووقتيةشخصيةبصورةالمستخدمينلالحتياجاتاالستجابة)1(
مقدميجانبمناهتماًماتلقىمشكلةأوفردكليشهدبحيث
والتحديثبالسريةالمعلوماتتتسموأناإلرشادية،الخدمة
االحتياجاتتحليلعلىالعاملينوتدريبومستمر،دوريبشكل
.الفعلية

الحشوتجنبمعالمتاحةاإلرشاديةللموادالفعالاالستخدام)2(
.اإلرشاديةالمعلوماتمصادرواختياروالتكرار

المعلوماتيالبناءأيالالمركزيةالكليةبالميزةالتمتع)3(
للمعلوماتوالوصولالحصولمنفردأييمكنوالذيالالمركزي
.مكانوأيوقتأيفيالتعليميةوالنماذجاإلرشادية

لتلكواالستخدامللمشكالتالسريعةاالستجابةبينالتوازن)4(
االحتياجاتتواكبتعليميةوبرامجنماذجعملفيالمشكالت
.للعمالءالمستقبلية

المعلوماتمقدميلربطوالسياساتالتكنولوجياكلاستغالل)5(
.بمستقبلها

وصولسرعة(المناسبالوقتفيالمعلوماتتكونأنيجب)6(
المعلومةمقدميبينطريقأقرب(ومباشره)المعلومة

لتحليلومستمردوريتقييم(ومتطورة)ومستقبلها
.االحتياجات

ستعملالتياإللكترونيالزراعياإلرشادأجزاءتتكونأن)7(
وأسرهمالزراعبينتربطإلكترونيةشبكةمنبكفاءة

المسترشديناحتياجاتعلىللتعرفاإلرشاديينواألخصائيين
وإدارةوالتقييملإلشرافمركزيةووحداتلها،واالستجابة
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.خبيراسألبرامج
االتصاللنظماستبدالليساإللكترونيالزراعيواإلرشاد

علىالجديدةواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيادمجولكنهالحالية،
والتفاعلاالتصالعمليةلتفعيلالتقليديةاإلرشادياالتصالونظمطرق
وتحسينالوسائلوتعميقبالسرعة،تدعيمهامعالمعنيةاألطرافبين

والوقتوالجهدالتكاليفوتقليلاإلرشادية،الخدماتوجودةنوعية
اإلرشادطرقتغييرإلىسيؤدىممااإلرشاديةللخدمةللوصولالالزمين
.المستقبلفيالزراعي

لإلرشادوالضروريةالمهمةالوسيلةهياإلنترنتشبكةوتعتبر
منالرغموعلىبالمعلومات،الغنىاليوممجتمعفياإللكترونيالزراعي
أنإالاليومالزراعياإلرشادفيالرقميةالتقنياتوبقيةاإلنترنتأهمية
للسكاناإللكترونيةاإلرشاديةالخدماتوصولفيهاممعوقهناك

:وهىالريفيين
Digitalالرقمياالنقسامأوالرقميةالفجوة Divideالفجوةوهى

وغيرواإلنترنتالرقميةللتكنولوجياالمستخدميناألشخاصبينما
منهامتغيراتعدةعلىبناًءالتفاوتهذاويظهرلها،المستخدمين

العمر،التعلم،لالستخدام،المعوقةوالتقاليدوالعاداتالقيمالدخل،
منبينالتكنولوجيالتلكالمستخدمينبينالفجوةتظهرقدوكذلك

الدفععلىالقادرينوغيرالمعلومات،علىللحصوليدفعأنيستطيع
كفرقوضوًحاأكثرأصبحالرقميفاالنقسامالتكنولوجيا،تلكلالستخدام

يعدوهذااألسروبقيةالريفيةاألسرةوبينالمعلوماتيوالفقرالغنىبين
اليوم،اإللكترونيالزراعياإلرشادمزايامنلالستفادةتحٍدأكبر

السكانبتعريفالرقميةالفجوةسدالزراعيباإلرشادالعاملينويستطيع
بتوفيرتبنيها،علىوتشجيعهمالرقمية،التكنولوجيابأهميةالريفيين

تدريبيةبرامجوتوفيرالريفية،المناطقفياالتصاليةالتحتيةالبنية
الحياةنواحيكافةفيالرقميةالتكنولوجياوتطبيقاتاستخداماتعلى

وتوفيرإعدادمعُبعد،عنالسكانتعلمفيمنهاواالستفادةالريفية،
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والتكنولوجيااألجهزةأحدثبهاالزراعيلإلرشادمحليةمكاتبوتجهيز
معاإللكتروني،اإلرشاديللتعلممراكزتصبحبحيثللريفيين،المالئمة
المدنيالمجتمعومنظماتاألهليةوالمنظماتالخاصالقطاعتشجيع

واالستفادةاإللكترونيةاإلرشاديةالمراكزفيوالمشاركةالمساعدةفي
الجديدةالتكنولوجياتلكمنبالمعارفوتذويدهمالريفي،الشبابمن

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتطبيقاتاستخداماتعلىوتدريبهم
التكنولوجياتلكعنتدريبيةبرامجونشرالزراعي،واإلرشادالزراعةفي
الزراعي،اإلرشادلمنظماتالماديالتمويلوتوفيرالريفيةالمناطقفي

اإللكترونيالزراعياإلرشادلنشرالتكنولوجيا،تلكعلىالعاملينوتدريب
أهمتعتبرالتيالحاليةالرقميةالفجوةوسدتضييقفيوالمساعدة

خدماتهمناالستفادةإلمكانيةاإللكترونيالزراعياإلرشادلنجاحمعوق
المجتمعاتكافةفيالمقدمةاإلرشاديةالخدمةلتحسين

{}{}{} {}{}{}
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السادسالباب
العالميةالتجارب

اإللكترونيالزراعياإلرشادفي

:مقدمة
المهمةاألداةهيواإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجياأصبحت

نقلتستطيعالتكنولوجيافهذهالعصرهذافيالمعلوماتعلىللسيطرة
العالمفيمكانأيفيوالمعارفالمعلوماتمنكبيرةكمياتوتوصيل

ويمكنالمستخدمين،لكافةالمتفرقةالجغرافيةالمناطقكافةوفى
الذيالزراعيواإلرشادالزراعيالمجالفيالتكنولوجياهذهتطبيق
لتحسينالريفيةللمناطقالزراعيةوالمعارفالمعلوماتنشرعلىيعتمد
اتخاذعلىوالمساعدةالزراعياإلنتاجوزيادةالمعيشى،المستوىورفع

البحثيةالهيئاتبينواسعةاتصالقنواتتوفركماالمزرعية،القرارات
وبيناإلرشادية،الحكوميةوغيرالحكوميةالتنمويةوالمنظماتالزراعية،

والمعلومات،المعارفلتلككمستخدمينوالريفيةالزراعيةالمجتمعات
الزراعية،للبحوثالداخليةالنظموكفاءةقدراتتحسينإلىتؤدىكما
للمستخدمينالمالئمةالتكنولوجيةالمعارففعالةبصورةتحوللكي

كماالزراعية،للبحوثالعالميةالنظممعأفضلبصورةوربطهمالنهائيين،
علىالمعتمدةالحديثة(ICTs)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتمثل

الزراعيةالبحوثقطاعيبيناالتصاللتحسينفعالةأداةاإلنترنت
مثلثفياالتصالعمليةتفعيلفيتساعدكماالزراعي،واإلرشاد
مثلثقلبفيالزراعتجعلحيث)اإلرشادالتعلم،البحث،(المعرفة
عامةخدماتعنعبارةفيكونوناإلرشاد،والتعلم،البحثأماالمعرفة،

تحسنالتيالمعرفةمنالزراعالحتياجاتلتستجيبمصممةخاصةأو
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يعتمدونالتيالطبيعيةالمصادروإدارةالزراعي،وإنتاجهمدخولهم،
.مباشرةبطريقةعليها

التحكمتيسرالمعلوماتإدارةأنعلىالمعلوماتخبراءواتفق
فاعليةتحسينإلىوتهدفالمعلوماتأصولفيوالمنطقيالفكري
القراراتخاذعمليةيدعمكموردالمعلوماتإدارةطريقعنالتنظيم
المناسبوبالسعرالمناسبالوقتفيالمناسبةالمعلوماتبتقديموذلك
بإنشاءم1989عامفي(FAO)والزراعةاألغذيةمنظمةقامتولذلك
الزراعيةالمعلوماتإدارةأجلمنالزراعيةللمعلوماتالعالميالمركز

Worldونشرها Agricultural Information Center (WAICENT)
متكاملنظامتنميةفيالمتمثلةالمنظمةألولوياتطبًقاوذلك

المعلوماتإدارةمجالفيالتطوراتأحدثواستغاللللمعلومات
عموًماوالناسالمنظمةأعضاءوتشجيعمناسًبااستغالًالوالتكنولوجيا

وكذلكالمناسبالوقتفيالمناسبةالتكنولوجيةللمعلوماتللوصول
هذاوأصبحللتنميةأساسيكموردالمعلوماتاستخدامعلىتشجيعهم

أصبحوكذلكمجاًنا،المعلوماتلتوفيراإلنترنتعلى1996عامالمركز
FAOالمنظمةتنتجهاالتيالفنيةالمعلوماتعنللبحثووسيلةمنفذ
تتيحمتميزةمواقععلىيحتوىكماالزراعية،المجاالتشتىفي

ومتاحالسنوية،واإلحصائياتالتقاريرألبرزالكاملةللنصوصالوصول
المركزيقومكماwww.fao.org/va/employ.htmموقععلى

(WAICENT)خاللمنالمعلوماتوتنقيحلتقنيةأساسيةبأدوار
المعلومات،نظملتطبيقالمناسبة،الخططوتنميةالجودة،مناهجتحديد
الغذائي،واألمنالمستدامةالريفيةالتنميةلتحقيقالمعلوماتوتوزيع
وتدفقإدارةمجالفيوالمعارفالخبراتلمواصلةالقدراتوبناء

بعض(WAICENT)المركزيقدمكماوالغذاء،الزراعةمعلومات
الزراعية،المشكالتلحلالزراعيةالمعلوماتبإدارةالخاصةاالستشارات
توظيفوزيادةالزراعية،المواردوتنميةالغذائي،األمنومشكالت
.الخاصالقطاعفيالمعلوماتوتطبيق
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المعلوماتمركزطريقعنFAOالعقدتم2000عاموفى
الزراعية،المعلوماتإدارةمؤتمر(WAICENT)العالميالزراعية
أهدافهأهموكانالزراعياإلرشادفيالمعلوماتتكنولوجيالتطبيق
الزراعي،القرارصانعيوقدراتمهاراتلتحسينالالزمةالطرقمناقشة

لتحقيقوتطبيقهاالفنية،للمعلوماتالوصولفيوالزراعوالمهنيون،
أهممنوكانمستمر،غذائيوأمنزراعينمووتحقيقالزراعية،التنمية
الزراعيةالتنميةبينهاومنالبشريةاألنشطةجميعأنالمؤتمرنتائج

واالتصاالت،المعلوماتتكنولوجياتوفرحيثالمعلومات،علىمتوقفة
فرصةالريفية،المناطقوباألخصالنامية،للدولاإلنترنتوخصوًصا

بلللمعلومات،كمستهلكينفقطليسالمستقبل،الختراقدرامية
محليةوخدماتمعرفية،مصادرتطويريستطيعونكمالها،كمنتجين
للزراعاإلنترنتوتتيحالمحلية،مجتمعاتهموواقعطبيعةتناسب
والمعارفالعلمية،والبحوثالزراعيةالمعلوماتوتوظيفتطبيقإمكانية
ونشرهاالزراعيةللعملياتوإضافتهاالزراعي،العملفيالمزرعية
الزراعياإلرشادأهدافلتحقيقالريفيةبالمناطق
تكنولوجياوتوظيفلتطبيقالعالمدولغالبيةاتجهتلذا

اإلرشاد(الزراعياإلرشادمجالفيالحديثةواالتصاالتالمعلومات
منووصولهاالزراعية،والمعارفالمعلوماتلتبادل)اإللكترونيالزراعي
واإلنترنت،اآلليالحاسبتكنولوجياعلىمعتمًدالمستخدمهامصدرها
فيالعالمدولبعضلتجاربعرضيليوفيماالريفيةبالمناطقونشرها

:المجالهذا
:األمريكيةالمتحدةالوالياتتجربة-1

أقدممناإللكترونيالزراعياإلرشادفياألمريكيةالتجربةتعتبر
الزراعياإلرشادطبقتالتيالدولأولىفهياإلطالق،علىالتجارب

اإلرهاصاتبدأتحيثالتعاونيالزراعياإلرشادمهدوهىاإللكتروني،
ناقشتحيثفلوريداواليةفي1982عاماإللكترونيلإلرشادالمبكرة
النظمخاللمنالزراعةفيالكمبيوتراستخدامفلوريداواليةجامعة



-155-

العملوورشالجهودتوالتتموالمحاكاة،المعلوماتونظمالخبيرة
.المنتجاتوتسويقالزراعيةالمدخالتلشراءاإلنترنتاستخدامحول

Floridaفلوريداواليةجامعةخطةكانت1995عاموفى
إدارةفياإلنترنتلتكنولوجياالزراعاستخدامكيفيةتتضمناألمريكية
األعمالفيإمكانياتهواستغاللالزراعي،والتسويقالمزرعيةاألعمال

بالوالمهتمينللزراعندواتالجامعةنظمتلذلكالمزرعية،والعمليات
فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوفوائدأهميةلتوضيحبالزراعة
التكنولوجية،الزراعيةالبرامجونشرالزراعي،واإلرشادالزراعة

(CAC)الكمبيوتربمساعدةالتعلمببرامجالكمبيوترتشغيلوتطبيقات
وبرامجالبيانات،وقواعد(CAC)للتعلمكمساعدالكمبيوتروبرامج
كما،(CD)الرقميةاالسطواناتواستخدام(ES)الخبيرةالزراعيةالنظم
Worldالعالميةالعنكبوتيةالشبكةمناالستفادةبتوضيحقامت Wide
Web،المجاالت،بكافةالمتعلقةالزراعيةالمعلوماتونشرلتوفير

المطالبينأصواتوتعالتالزراعية،التنميةإحداثفيمنهاواالستفادة
بدخولالمنافسةألشتعالوذلكأمريكافياإللكترونيالزراعيباإلرشاد

الخاصةالجامعاتمثلاإلرشاديةالخدمةتقديممجالفيجهاتعدة
اإلنترنتطريقعنتقدمأصبحتالمعلوماتيةالخدماتمعظمأنإلى

محاولةتعداإلنترنتعبرالزراعياإلرشادتقديمالمنطقفمنوبالتالي
.المستخدمينمنقدرأكبرلجذب

كفكرة1998عامأمريكافياإللكترونيالزراعياإلرشادبدأوقد
Michalكتبهمقالخاللمن & David Kingاإلرشادبعنوان

اإلرشادالمقالهذاناقشوقدلمشروع،نموذجبناءأمريكا/اإللكتروني
فئاتلجميعالمناسبالوقتفيالمعلوماتيقدمالذياإلفتراضى
المنحوكلياتللجامعات،القوميةالمؤسسةقامتوقدالمجتمع،
للجنةكمقترحوتقديمهابالفكرةباالهتمامالجنوبيةبالمنطقةالفيدرالية
عملإمكانيةومعرفةالختيارها(ECOP)والسياسةللتنظيماإلرشادية

عبرالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلتقديمقوميةمعلوماتشبكة
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المتحدةالوالياتفياإللكترونيالزراعياإلرشادبدأهناومناإلنترنت
الخدماتتقدمحيثمادية،أرباحتحقيقعلىاعتمدالذياألمريكية
وتحليلدراسةتموبالتاليالمستهدفين،منأجرنظيراإلرشادية
المعلومات،مجالفيباالستثمارالمرتبطةوالمخاطروالمنافعالتكاليف

االتصاليةالتحتيةالبنيةبتوفير1997عاممنذاالهتمامبدأحيث
واالتصاالت،المعلوماتلتكنولوجيامجلسوتأسيسالريفية،بالمناطق
منالزراعيةاإلرشاديةالمعلوماتلتقديملالتصاالتمراكزوإقامة
تعاونتوقدوالريفية،الزراعيةالمجتمعاتكافةإلىالبحثيةالمراكز
والجامعاتالتعاوني،اإلرشاديالنظامفيممثلةاألطرافمنالعديد
اإلرشاديالنظاملبناءاألمريكيةالمتحدةبالوالياتالبحثوجهات

لتقديماإلنترنتباستخداممعلوماتيةشبكةيمثلالذياإللكتروني
اإلرشاديالنظامواعتبرومستقبًال،حالًياالزراعياإلرشادخدمات
البحثيةالخدماتتربطقوميةتعليميةشبكة(CES)التعاوني

المعلوماتالستخداموتشجيعهمللمسترشدين،وتوصيلهاواإلرشادية
النظاموأصبحالمثليالمزرعيةالقراراتالتخاذالزراعيةوالمعارف
كفاءةأكثراإللكترونيالزراعياإلرشادطريقعنالتعاونياإلرشادي
والدقيقةالحديثةالزراعيةالمعلوماتوتقديمالمسترشدين،لخدمة

وسرعةللمستخدم،مناسبمكانوأيوقتأيفيلالستخداموالصالحة
غيروالمجاالتالمهمةالزراعيةالمجاالتكافةفيالمعلوماتوصول

واإلدارةالصغيرة،والمشروعاتوالصحة،الغذائي،األمنمثلالتقليدية
الوالياتوتعد.المهمةالمجاالتمنوغيرهاالشربومياهالمالية،
الزراعياإلرشادنظامالستخدامتوجهتالتيالدولأولىمنالمتحدة

فيالمختلفةوالمشروعاتالتجاربمنبالعديدقامتحيثاإللكتروني،
قامةحيثأوكالهما،واليةفياإللكترونياألرشيفمنهاالمجالهذا

الزراعيةالعلومقسممنكجزءالزراعياالتصالخدماتوحدة
اإلرشادلمستنداتموقعبعملأوكالهماواليةبجامعةالطبيعيةوالمصادر
Pete'sاإللكترونياألرشيفعليهأطلقاإللكترونيالتعاونيالزراعي
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Electronic Archive and Resource Library (PEARL)علىيحتوى
إلكترونيبشكلعولجتالتيالمطبوعةوالمصادرالتقاريرمنمجموعة
.اإلنترنتشبكةعلىلتستخدم
أجهزةتصميمنحواألمريكيةالمتحدةالوالياتتوجهتكما

تحاكىأصبحتالتي)المحمولالكمبيوتر(الحجمصغيرةكمبيوتر
اإلرشادمجالفياستخدامهاإلىدعىمماالشخصيةالكمبيوترات

آلخر،موقعمنينتقلونالذينالزراعيينالمرشدينتناسبألنهاالزراعي
العملياتمنالعديدفيالتكنولوجياتلكوووظفتللحقلالمكتبومن

المزرعىواإلنتاجاإلرشاديةالحقولإدارةمثلاإلرشاديةالزراعية
أستخدمهاكمااإلرشادية،والمالحظاتوالمعلوماتالبياناتوتجميع

والحشراتباألمراضاإلصابةمناطقتتبعفيالزراعيينالمرشدين
التيللحشراتالضارةاألطوارعلىوالتعرفحياتها،دورةوتتبعالضارة
فياستخدامهاوكذلكمكافحتها،وإمكانيةالزراعية،المحاصيلتصيب
والبرامجالمناسبة،الزراعيةوالدوراتاإلرشاديةالنشراتتحميل

فييستخدمحيثإرشادي،كدليلالحقولحدودوتحديداإلحصائية،
استخدامأنثبتوقدجًدا،قصيرةفترةفيالزراعيةالحقولإعداد

درجةعلىيكونالزراعيةالعملياتفي)المحمولالكمبيوتر(التكنولوجيا
األخرى،باألنواعمقارًناالتكاليفومنخفضةواقتصاديةالكفاءةمنعالية
Geographicببرنامجالجهازيزودحيث Information (GIS)،وهو

لكافةاستخدامهويسهلرقمية،صورةفيالبياناتمعللتعاملبرنامج
برنامجوهوأمريكا،في1965عامبهالعملبدأحيثالمستخدمين،

وطوربكندا1964عامظهرالذي(GIS)الجغرافيةالمعلوماتنظم
البياناتعرضفيويستخدماألمريكية،وهارفاردواشنطن،بجامعة
التربةعناصروتحليلالبيانات،قواعدوعملالرقمية،الخرائطورسم

ببرنامجأيًضاومزودالتسويقية،واألعمالوالتخطيطاألرضيةوالمسوح
(GPS)وهوGlobal Positioning System،التخريطفيويستخدم
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فيالسيراتجاهاتتحديدأيالمالحةأعمالوكذلكاألرضية،والمسوح
.الهندسيوالتخطيطللزراعةالمناسبةالمناطقواختيارالمالحة،

البياناتتخزينفيالمحمولاآلليالحاسبتكنولوجياوتستخدم
بشبكةاالتصالإمكانيةمعالبيانية،والرسوماإلرشاديةالبرامجوعمل

المعلوماتعلىوالحصولاإللكترونيالبريدواستخداماإلنترنت،
طريقعنالمحمولاآلليالحاسبتطويرأمكنوقدالمهمة،اإلرشادية

Ohioأوهايوجامعة Stateحجمصورةفيإلىحاسبإلىاألمريكية
والزراعالزراعيينالمرشدينمعوتوفيرهحملهليسهلاليدكفة

منالعديدفيووظفاستخدمالذىالزراعيةالمحاصيلومستشاري
.األمريكيالمجتمعفيالمهمةاإلرشاديةالزراعيةالعمليات

وتوظيفاستخدامواجهتمشكالتعدةوهناك
منهاأمريكافيالزراعياإلرشادفيالمحمولاآلليالحاسب)الكمبيوتر(
:

.المستخدمةالبطارياتحياةقصر)1(
.لإلنترنتالوصولمحدودية)2(
.الشاشاتمعالمتزامنةالمشكالت)3(
.الموديالتبعضفيوجدتالتيالذاكرةمحدودية)4(

الوالياتفياإللكترونيالزراعياإلرشادعملخطةوضعتموقد
التعلمصناعةوتحليلالمنظمى،التحليلتضمنتاألمريكيةالمتحدة

البياناتومصادرالصناعيةالسوق،حجم(المتضمنةاإللكتروني
للعمالء،التوزيعاإلحتياجات،تقدير(العميلتحليلوكذلك،)واالتجاهات

وخطة)المشاركةوالهيئاتالثانويينوالعمالءالعميل،وتحليلوتعريف
الدخولشبكةالسعر،تحليلاإلمكانيات،والخدمات،المنتجات(التسويق
وضعوتمالمالية،والخطةاإلدارة،وفرق،)التسويقيةالعالقاتوالتوزيع،

فياإللكترونيالزراعياإلرشادبيئةلتالئمسريعةونماذجمعايير
واليةفيلإلرشادكوسيلةالشبكةمجتمعاتإقامةتمحيثأمريكا،

تعرفوهىاإلفتراضية،بالمجتمعاتتعرفالتياألمريكيةأوريجون
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هدفحولونظمتصممتالتفاعلىاالتصالمنإلكترونيةبشبكة
علىالمحليةالمجتمعاتمنكثيروهناك.األفرادمنلمجموعةمشترك
الغاباتصناعةدليلمثلاألمريكيةالمتحدةالوالياتفياإلنترنتشبكة
ورابطةاألمريكية،أوريجونواليةبجامعةهيئاتلعدةتعاونيجهدوهو

وهناكالغربية،الشماليةالخشبمنتجاتواتحاداتأوريجون،غابات
االتصاليةالتحتيةالبنيةضعفمنهاالموقعإلنشاءدعتأسباب

ومواصفاتالسوقأسعارعنالخشبمنتجىمعلوماتوقلةالتقليدية،
منالمجتمعهذاويتكونالمنتجات،وترويجإلدارةوالحاجةالجودة،
معلوماتويتضمنالسر،وكلمةمستخدمباسمعضويةمنهملكلأعضاء
.ودردشةللجميع،مهمة

لنشربأمريكاالخبيرةالزراعيةالنظموتطبيقاستخدامتمكما
وهوالزراعية،الريفيةالمناطقلكافةاإللكترونيةالعلميةالتوصيات

استشارتهيتمالذيالمتخصصالزراعيالخبيريحاكىكمبيوتربرنامج
يحتاجهاالتيالخبراتخالصةعلىويحتوىمعينةمشكلةلحل

قامتحيثمحددةزراعيةمشكلةلحلماتخصصفيالمستخدم
الخبيرةالزراعيةالنظمبناءحزمباستخداماألمريكيةالينوىجامعة

Advise،بعملللقياميصمماإلصطناعى،الذكاءتطبيقاتأحدوهى
والحصولالزراعية،المشكالتحلفياالستشاراتوتقديمالخبراء،

صنعفيوالمساعدةالمناسبة،اإلرشاديةوالتوصياتالمعلوماتعلى
الزراعيين،للمنتجينمتعددةتساؤالتعنواإلجابةالمزرعية،القرارات

بالتلفياتبالتنبؤيقومخبيرنظاموهو،PLANT/cdالخبيرنظاممثل
كماالسوداء،الساقبدودةاإلصابةبسببالذرةلمحصولتحدثالتي

الضارةواألعشابالتربة،بحالةالخاصةالمعلوماتالنظامهذايستخدم
بدودةالخاصةالمحاكاةوبرامجالبياناتقواعدمنوتوليفةبالحقل،
.المطلوبوالتنبؤالمعلوماتعلىللحصولالسوداءالساق

واالستشاراتالمشورةالنظامهذايقدم،Plant/dsالخبيرونظام
والتعرفالصويا،فولمحصولتصيبالتياألمراضبتشخيصالخاصة
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كمابالمحصول،للزراعةالمناسبةالبيئيةوالظروفاإلصابة،أعراضعلى
وارتفاعاإلصابة،حدوثشهورلتحديدمعلوماتالنظامهذايستخدم
.والبذوروالساقاألوراقوحالةالنبات،

الخبيرنظامببناءاألمريكيةبفرجينياالتكنولوجيامعهدقامكما
Pomme،للزراعالعلميةواإلرشاداتاالستشاراتالنظامهذايقدم

التفاح،لمحصولوخصوًصاإنتاجهم،لتحسينالبستانية،المحاصيل
.الزراعإلرشادالمفيدةوالمعلوماتالمعارفبتقديم

بياناتقواعدبإنشاءاألمريكيةKentuckyجامعةقامتكما
شبكةعلىالريفيةالمجتمعاتتناسبالتجاريةالشركاتبواسطة
وضعتحيثالزراعية،والمعارفللمعلوماتالوصولبهدفاإلنترنت
الزراعةتتضمناإلنترنتشبكةعلىالزراعيةللمعلوماتقوائمالجامعة
والحياةوالداجنىالحيوانىواإلنتاجالزراعيةوالمحاصيلالعامة،
.الريفية

المجالفياإلنترنتاألمريكيةالمتحدةالوالياتوظفتكما
خاللمناإلنترنتعبرالزراعيةالمعلوماتوتوفيرالزراعي،اإلرشادي

Agriculturalمركز Databases for Decision Support،مركزوهو
Centerاإلنترنتعبرالمعلوماتلنظم on – line Information System
الزراعيةواألبحاثالتعليميةالموادمنالعديدADDSمركزيقدمحيث

إلكترونيةبياناتقواعديوفركمااإلنترنت،عبرالزراعيلإلرشادالالزمة
علىللحصولاإلرشاديينواألخصائيينالزراعيينللمنتجينالمفيدة

واتخاذلدعمالزراعية،المجاالتكافةفياإلرشاديةالزراعيةالمعلومات
فيالزراعياإلرشادلخبراءمفيدةتعتبركماالمناسبة،الزراعيةالقرارات

فياإلنترنتوتوظيفتطبيقحيثباستمرار،الزراعيةالمستحدثاتنقل
لكافةالمختلفةالزراعيةالمعلوماتلنشرالفرصةإتاحةاإلرشاديالمجال

األمريكيةنيبراسكاجامعةقامتحيث.الريفيةالزراعيةالمجتمعات
اآلفاتمكافحةعنزراعيةمعلوماتلنشراإلنترنتعلىموقعبإنشاء

وكيفيةالحبوب،ومحاصيلالمهمةالمحاصيلتصيبالتيالحشرية



-161-

األمريكيةمينسوتاجامعةوقامتwww.pdc.unl.eduمنهاالتخلص
والعديداإلرشادية،الخدماتلتقديماإلنترنتشبكةعلىموقعبإنشاء

الزراعيةالمجاالتمنالعديدفيالزراعللجمهوراإلرشاديةالبرامجمن
العلميةوالحلولالمزرعية،اإلدارةوالبساتين،الحيوانى،اإلنتاجمثل

للجميعمفتوحموقعوهوالزراعيللتسويق
www.extension.umn.edu.

مجالفياإلنترنتاألمريكيةأوهايوجامعةووظفتطبقتكما
مجالفيالجامعةبرنامجيشرحموقعبإنشاءالزراعياإلرشاد

Biological Engineer،كثيرةزراعيةبمواقعالموقعهذاوربط
ومتصلالغذائي،التصنيعهندسةمجالفياألبحاثويعرضومتنوعة،

العناصرلتدويرCompostمثلالعضويةاألسمدةعمللشرحآخربموقع
وتحسينالكيميائية،والمبيداتاألسمدةاستخداموتقليلالغذائية
البيئيبالتصنيعمرتبطهوماكليعرضكماالتربة،خصوبة

Ecological،التيالدراسيةوالمناهجالدراسةمواضيعبعرضويقوم
الزراعيةوالمواضيعالزراعي،باإلرشادوالمرتبطةبالجامعةتعرض

.http//fabe.osu.eduوموقعهعنهاالجاريةواألبحاث
لتطبيقاتجاهاألمريكيةالمتحدةالوالياتمستوىعلىوانتشر

المجالفيالحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيف
والبحثية،العمليةالنواحيكافةفيوتعميمهاالزراعي،اإلرشادي
كافةفيإرشاديةخدماتتقدمالتيالمواقعمنالعديدفوضعت
مواقعفهناكاألمريكية،الزراعيةالمجتمعاتلخدمةالزراعيةالمجاالت
ونشراإلنترنت،علىاإللكترونيةاإلرشاديةالمعلوماتلتقدمزراعية
الدواجنمشروعاتفياالستثمارموقعمثلاإللكترونيالزراعياإلرشاد

www.poultryhelp.comالمواشيلتربيةوموقع
www.mycattle.com،المصدرينلخدمةالناجحةللتجارةوموقع

القوميةالزراعيةالمكتبةوموقع،www.tredelion.comاألمريكيين
منوغيرها،www.nal.usda.gov/pgdicاألمريكيةالزراعةبوزارة
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واإلرشاداتالمعلوماتعلىالحصولتتيحالتياإللكترونيةالمواقع
.والريفيةالزراعيةالمجتمعاتلكافةالمهمة

,Kentuckyجامعاتقامتكما lowa،Colorado،األمريكية
لنشرالزراعي،اإلرشادفياإلنترنتتكنولوجياوتوظيفبتطبيق

التعلمعنالعامةوالمعلوماتالعالمية،الزراعيةوالتجاربالمعلومات
المواقعمنالعديدوإنشاءالزراعي،لإلرشادالمهمةوالمعلوماتوالصحة،

:مثلاإلنترنتشبكةعلى
Agricultureموقع- Network Information Agnic Center

:الزراعيةالمعلوماتمركزشبكة( علىالحصولطريقهعنيمكنالذي)
حيثالحقلية،المحاصيلعنالمهمةالزراعيةوالمعارفالمعلومات

المهتمةالزراعيةوالهيئاتالمؤسساتمنالعديدتقديمهافييشارك
.أمريكافيبالزراعة
مهمةإرشاديةوموادمعلوماتيقدمCyfer:شبكةموقع-
.الريفيةواألسرةللشبابوهامةومناسبةاألكاديميةلألعمالومناسبة
منالعديديقدمEDEM:اإلرشادتعلمشبكةموقع-

لإلرشادالالزمةالتعليميةوالموادالمهمةالزراعيةوالمعارفالمعلومات
.ُبعدعنللتعلمبرامجيقدمكماالزراعي،
.E:الخطعلىاإللكترونيةللخدماتموقع- Answers On Line
المعلوماتونشروالزراعية،الريفيةللتنميةمهمةعلميةنتائجيقدم

العلميةوالحلولاإلستفساراتوتلقىالزراعية،والمستحدثاتوالمعارف
والوصولللحصولمناسبةبحثوسيلةويكونمباشرة،الخطعلى

.العلميةللمعلومات
اإلرشادمجالفيتجرىالتي:العلميةاألبحاثلنشرموقع-
Journalاإللكترونيةاإلرشادمجلةبموقع،"اإللكترونيالنشر"الزراعي

of Extensionعلىللجميعمجاًناالعلميةاإلرشاديةاألبحاثلتوفير
.www.joe.orgموقععلىاإلنترنتشبكة
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CoOpnetsm:بالتعاونياتالخاصةالمعلوماتشبكةموقع-
الزراعلتعاونياتاإللكترونيالقوميالمجلسيقدمهاخدمةوهى

المعلوماتشبكةخاللاألخرىوالمجتمعاتاألمريكيينالسكانلكافة
Agricultureالزراعيةالدولية Data Networkقواعدتقدمحيث
.الزراعيةواألسواقالزراعيةالمجاالتعنمفيدةبيانات

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفتطبيقخاللومن
الزراعي،اإلرشادمجالفيبأمريكا)واإلنترنتاآلليالحاسب(الحديثة

معدلكانحيثالتكنولوجيا،لهذهالزراعيينالمنتجينتبنىمعدلارتفع
ومعاملالحيوانيالمجالفياآلليالحاسبيستخدمونالذينالزراع
من%12حواليأصبحبينماالزراعمن%5.5النباتيوالمجالاأللبان
خدماتفيمشتركين%31وم،1997عاماإلنترنتعلىيدخلونالزراع

عام%87ووصلتم2001عام%50إلىالنسبةهذهوزادتاإلنترنت،
الوالياتفيالخدماتطبيعةمنالمعلوماتثورةغيرتحيثم،2002

%75منأكثرفيهيعملاقتصادًيا،قطاًعاوجعلتهااألمريكيةالمتحدة
علىوالخدماتالمعلوماتلتوفيرعمالةنسبةأكثروهىالوظائفمن

اإلرشادلمبادراتقبليتقييمعملتمم2003عاموفىاإلنترنت،شبكة
محليةإنترنتشبكةعلىوالمعتمدةالمقترحةاإللكترونيالزراعي
Internetالمعلوماتمنهائلكمإلىالوصولمنالمستهدفينتمكن

والمحادثاتاإلنترنت،طريقعنبسرعةالفعليةاالحتياجاتتلبىالتي
ُبعد،عنوالتشخيصخبير،وأسألاإللكترونية،والمقرراتالفورية
مثلاألغراضمنالعديدوتحقيقتنفيذهاالمقرراألنشطةوتوفير
واإلرشادالبحثبينالتعاونوتأكيدالمعلومات،وصولسرعةتحسين
.الحديثةالتكنولوجيابتطبيقالحياةجودةوتحسينوالتعلم،

:الهندتجربة
فيهالزراعةومهنةاألول،المقامفيزراعًيابلًداالهندتعتبر

بالهنداإلرشاديالنظامويعتبرسكانه،نصفمنألكثرالرئيسيةالمهنة
النمطيتبعوهوالعالم،مستوىعلىالناجحةاإلرشاديةاألنشطةأحد
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أوائلفيتاريخهيعودالذيالمحلىالمجتمعتنميةفياإلرشادي
اإلرشادتبنىفيالهندوبدأت،1953الماضيللقرنالخمسينيات

التيواالتصاالتالمعلوماتثورةفعللردنتيجةاإللكترونيالزراعي
بها،التقليديالزراعياإلرشادللقصورونتيجةالهند،فيمكانهاأخذت
أكبروقتويستهلكتكلفةأكثرالتقليديالزراعياإلرشادأنثبتحيث

المعرفيةاالحتياجاتلتضاعفباإلضافةالزراعية،المعلوماتلتوصيل
بين(التقليدياإلرشاديالنظامداخلاالتصاليةالكفاءةوضعفوتنوعها،
حتىلقيمتهاالمعلوماتوفقد)والزراعالبحوثومراكزباإلرشادالعاملين

الواسعالجغرافيوانتشارهمالزراععددضخامةوكذلكللزراع،تصل
مليون110(التقليديةاإلرشاديةبالطرقإليهمالوصوليستحيلبما

اإلرشادإلدارةالقوميةالمؤسسةأقامتوقد)مقاطعة500فيمزارع
فياإللكترونيالزراعياإلرشادمراكزمنعدًدا(MANAGE)الزراعي
المضيفةاألقاليممستوىعلىبينهمتربطالشبكةمواقعوجعلتالدولة،

التحتيةالبنيةوتحسينبتطويرالهنديةالحكومةبدأتوعندمالها،
للسكانواسعةاتصالقنواتوفتحتالريفية،بالمناطقاالتصالية
تطبيقاتعلىالريفيةوالمرأةالريفيالشبابوتدريبالريفيين،
اآلليالحاسب(الحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
منعددأقامتحيثالزراعي،واإلرشاداإلنتاجنظمفي)واإلنترنت

وتحويلهاالمعلوماتبجمعتقومالقريةمستوىعلىالمعلوماتأكشاك
إرشاديةزراعيةخدماتلتوفيراإلنترنت،علىونشرهاالرقميةللصورة

الزراعياإلنتاجأسعارعنمعلوماتمثلالزراعيةالمجاالتمختلففي
والتكاليفالزراعية،األراضيوسجالتالمختلفةالزراعيةوالسلع

الريفية،المناطقألفرادمجانًياتوفرالتيالمعلوماتمنوغيرهاالزراعية
باإلرشادللعاملينوفرتالتياإلنترنتبخدماتاألكشاكتلكوتوصيل
.الزراعلكافةاإلرشاديةالوسائلنشرإمكانيةالزراعي

Mangeبالهندالزراعيلإلرشادالقوميالمعهدقامكما
Hyderabadوذلكاإلنترنت،عبرالزراعيباإلرشادخاصةمبادرةبتنفيذ
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الريفية،القرىفيالزراعيةالجمعياتفياآلليةالحاسباتأجهزةبتوفير
جمعيةبكلالعاملينمنأربعةوتدريباإلنترنت،بخدماتوتوصيلها
وخدماتاآللي،للحاسباألساسيةالبرامجعلىزراعيةتعاونية

ونتائجالزراعية،والمعلوماتالمعارفمعالتعاملوكيفيةاإلنترنت،
خاصةمواقعإنشاءتمكماالزراعي،لإلنتاجوالهامةالحديثةاألبحاث

اإلرشادية،واالحتياجاتالمعلوماتوبثنشرخاللهامنتمالشبكةعلى
وتمالزراعيباإلرشادالزراعيالعلميالبحثوربطاألسواق،وأسعار
CDالرقميةاألسطواناتتوفير – Rom،والمعارفبالمعلوماتالمحملة

المناطقفيالزراعيةالتعاونيةالجمعياتكلفيالحديثةالزراعية
:مثلالخبيرةالزراعيةالنظمبعضوتوفيرالريفية،
GRAIN:الخبيرنظام-1 MARKETNG ADVISOR

محصولتسويقاختيارتحديدفيالنظامهذايستخدم
الالزمةواإلرشاداتوالنصائحالمعلوماتيوفرحيثالقمح،

المناسبوالتوقيتواألسعار،السعرية،االتجاهاتعن
إنتاجلزيادةالمساعدةواالحتياجاتالبرامجلتحديد

.المحصول
توفيرفيالنظامهذايستخدمComax:الخبيرنظام-2

وإنتاجإلدارةالالزمةالزراعيةواإلرشاداتالمعلومات
الالزمةاإلرشاديةاالحتياجاتوتحديدالقطن،محصول

.مثاليمحصولإلنتاج
لتوفيرالنظامهذايستخدمGossym:الخبيرنظام-3

التربةطبيعةعنمتعددةعلميةزراعيةوإرشاداتمعلومات
لبعضالمناسبوالمناخالزراعية،األراضيوخصوبة

المزرعيةاإلدارةومهاراتالزراعية،اإلدارةونظمالمحاصيل،
.األفضل

لتوفيرالنظامهذايستخدمSubermax:الخبيرنظام-4
لمحصولالالزمةاإلرشاديةوالتوصياتالمعلومات
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المحصول،جودةعنمعلوماتيوفرحيثالبطاطس،
للمحصول،المالئمةالخارجيةوالبيئةالنضج،ومراحل
.المناسبةالحصادوأوقات

ونصائحمعلوماتلتوفيريستخدمSoyex:الخبيرنظام-5
محصولمنالزيوتاستخالصكيفيةعنعلميةوإرشادات

التحليلاستخدامعلىالمساعدةوالعواملالصويا،فول
.العواملتلكلضبطوالبدائلالمناسب،

ويوفرجًدا،متطورالنظامهذاFinds:الخبيرنظام-6
متعددةزراعيةموضوعاتعنعلميةوإرشاداتمعلومات

ماشيةلتغذيةالمناسبةوالمعدالتالمزرعية،النظممثل
القمح،محصولإنتاجخططلتصميمالمتبعةوالنظماللبن،
المزرعية،لإلدارةاإلداريةوالممارساتالشامية،والذرة
لتحسينالزراعيةوالمعارفالمعلوماتمنالعديدوتوفير
اإللكترونيالزراعياإلرشادونشرالزراعي،اإلرشادخدمات
.بالهند

الخدمةخصخصةنحواالتجاهالهنديةالحكومةشجعتكما
المجتمعفيتقدمهاالتيالزراعيةوالمؤسساتالهيئاتوتعدداإلرشادية،

الزراعةكلياتمنالخريجينشبابأمامالفرصةأتاحتحيثالهندي،
الريفية،بمجتمعاتهم)اإلنترنتمراكز(المعلوماتومراكزأكشاكإلقامة
لمنالزراعيةالمعلوماتبيعخاللمنووظائففرصخلقبهدف

الزراعيةالمعلوماتونشرمعقول،ماديأجرمقابلالزراعمنيحتاجها
تقديمفيالحكوميةغيرالمنظماتشاركتكماالريفية،بالمناطق
اآلليالحاسبتكنولوجياعلىالمعتمدةالزراعياإلرشادخدمات

منالعديدخاللهامنتقدممتخصصةوشبكاتمواقعبإنشاءواإلنترنت
البحوثونشرالريفية،والتنميةالغذائياألمنعنالدوليةالتجارب
.الريفيةالمجتمعاتبكافةالزراعيلإلرشادالمفيدةوالمعلوماتالعلمية



-167-

تكنولوجياوتوظيفلتطبيقالمبادراتمنالعديدوهناك
المعلوماتتوصيلفيتغييًراأحدثتالتيواالتصاالتالمعلومات
:منهاالهنديالريففياإلرشاديةوالخدمات
Warna:ورنالقريةالسلكىالمشروع-1 Wired Village
Project:مقاطعةفيقرية70ليغطىالمشروعهذااتسع

Maharashtraإلدخالالمالئمةالتحتيةالبنيةإلتاحةيهدفوهو
طريقعنالزراعية،والمعارفبالمعلوماتالفالحينإلمداداإلنترنت
مستديم،بشكلالغذائىاألمنتحقيقوبهدفبالقرية،اإلنترنتأكشاك

مزارعكلوسيستطيعاإللكترونيبالمجتمعإالذلكلتحقيقسبيلوال
المعلوماتلقواعدالدخولمنالبعيدةالقرىفيحتى2008عامبحلول

:التاليةالمعلوماتعلىوالحصولالمعرفية،
فياألساسيةالزراعيةالعملياتعنمتكاملةمعلومات-أ

والمناخالتربةعنومعلوماتالحقليةالمحاصيل
.اإلدارةونماذجوالتسميد

والبذورالتقاوىعلىالحصوليمكنأينومنكيف-ب
.السليمة

تؤدىالتيوالمعلوماتالزراعية،واآلالتالمعداتأسعار-ج
ممكنة،تكاليفبأقلعائدنسبةأعلىعلىالحصولإلى

قريةبكلالزراعيةللمعلوماتمراكزوجوديعنىوهذا
الحديثةوالمعلوماتللزراع،اإلرشاديةالخدماتلتوفير

.الزراعيالتخطيطعملياتفيللمساعدةباستمرار
Information:المعلوماتقرىمشروع-2 Villages:وهو
والمعارفالمعلوماتعلىللحصولالعلميالبحثعلىيعتمدمشروع
وذلكالريفية،لألسراالتصاالتبتكنولوجياوتوصيلهاالحديثة،العملية

تلكوتسويقلعرضأسواقوأربعةالمعلومات،لشبكةمركزبتأسيس
.الحديثةالريفيةالقرىفيالمعلومات
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National:األلبانلتنميةالقوميةالهيئة-3 Dairy
Development Board:الميكانيكيةاآلالتباستخدامالهيئةهذهتهتم

منهاواالستفادة،(it)المعلوماتتكنولوجياعلىمعتمدةاأللبانلتجميع
دقائقخمسخاللالعملياتمنالعديدوإجراءاأللبان،جودةاختبارفي
الدهننسبةوقياسإلجرائهاأياملعشرالماضيفيتحتاجكانتالتي
.باللبن

Computerized:الكمبيوترعلىيعتمدعالميبريدنظام-4
Universal Past System:البريدأنظمةفيالكمبيوتربإدخالوذلك

.الهنديةAnharaparadeshمنطقةفي
Honey:العسلنحلمجالفيللمعرفةشبكة-5 – Bee

Knowledge Network:المعلوماتتكنولوجياباستخداموذلك
معالعسل،نحللمربىوالمعلوماتالمعارفتقويةفي(ict)واالتصاالت
Teleconferencingالتفاعليةالفيديومؤتمراتاستخدام Interactive

لتفعيلالمحمولوهاتفالصناعيةاألقمارطريقعنُبعدعنالتعلمفي
.المختلفةاألقسامفيللعاملينوالتعلمالتدريبعملية

Indian:الفضاءألبحاثالهنديةالمنظمة-6 Space Research
Organization:المعلوماتتكنولوجياتستخدمحيث(it)في

بمنظمةالعاملينتدريبفياالتجاهثنائيةالتفاعليةالفيديومؤتمرات
.المختلفةاألقسامفيالفضاءأبحاث
Cyber:اإللكترونيةالمزرعةشبكة-7 Farm:شبكةوهى
المعلوماتعلىللحصولFAQالمتكررةاألسئلةاستخدامعلىمعتمد
.المختلفةالزراعيةواألسعارالصويافولمحصولعنالمفيدة
Tamilجامعةمبادرة-8 Naduوذلك:البيطريةللعلوم

الريفيينالسكانلتمكيناإللكترونيالزراعياإلرشادنظمباستخدام
المعلوماتخاللهامنتقدمالريفيةالقرىفيمعلوماتمراكزبإنشاء

تمالذينالمتطوعينالريفيينطريقعنالمجاالتشتىفيالزراعية
علىالمعلوماتلنشرللجامعة،التابعةبالمقاطعةالتدريببمراكزتدريبهم
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السكانلباقيمدمجةأقراصعلىمحملةتقديمهاأواإلنترنتشبكة
.الريفيين

مواقعباستغاللالزراعيلإلرشادالقوميةالمؤسسةقامتكما
لخدمةالمجاالتشتىفيزراعيةمعلوماتوإضافةالجامعاتبعض

علىمواقعبإنشاءبالهندالزراعيةالجامعاتمنالعديدوقامتالزراع،
باإلرشادالعاملينلكافةُبعدعنالتعلمبرامجلنشراإلنترنتشبكة

أولوياتألنالمعرفيالمستوىلتحسينالزراعيةوالمنظماتالزراعي
التنميةمنهامجزءالزراعيواإلرشادالتنمية،إحداثالهندفيالزراعة
.القومية

فياإلرشاديالمدخلهواإللكترونيالزراعياإلرشادوأصبح
يعنىولكنالحالية،االتصاللنظماستبدالليسوهوالجديدة،األلفية
االتصالطرقمع(ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيادمج

األطرافبيناالتجاهثنائيةوجعلهااالتصال،عمليةلتفعيلالتقليدية
وتقليلوالتكاليف،الوقتوتوفيرالسرعة،بعنصروتدعميهاالمعنية،
ثورةأتاحتحيثالقرارات،اتخاذفيالهرميالتسلسلعلىاالعتماد

علىوالحصولللوصولعظيمةفرصواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
كافةفيالتفاعليُبعدعنالتعلمطريقعنوالمعلوماتالمعارف
.الهنديةالمناطق
:أيرلنداتجربة-3

المعلوماتلتكنولوجيااأليرلنديةالجمعيةإنشاءتمأيرلندافي
المعلوماتتكنولوجياوتطبيقاستخدامعنالوعىزيادةبهدفالزراعية

الجمعيةهذهفيوالعضويةالزراعي،اإلرشاديالعملفيواالتصاالت
تكنولوجيةواستخدامبتطبيقالمهتمينالزراعلجميعمفتوحة

الجمعيةتقومكماالمزرعية،أعمالهمفيالحديثةواالتصاالتالمعلومات
فيمنهاواالستفادةاإلنترنتشبكةتطبيقاتعنللزراعمؤتمراتبعقد
المستحدثة،والمبتكراتالزراعيةوالمعارفالمعلوماتونشرنقل

كافةعلىونشرهاالزراعي،واإلنتاجالزراعيةاألعمالفيوتطبيقها
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خاللمنالزراعوتدريببتعلمالجمعيةتقومكماالريفية،المجتمعات
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظيفكيفيةعنالعملياإليضاح
CDالرقميةاالسطواناتونشرالمزرعى،العملفيالحديثة – Rom،
الريفيةالمناطقبكافةالزراعيةالعلميةوالمعلوماتبالمعارفالمحملة

.الزراعبينُبعدعنالتعلملنشر
:كنداتجربة-4

منأنواعظهرتحيثجًدا،قديمكندافياإلرشاديالتعلم
الزراعياإلرشاديالتعلمبدأحينفي،1606فياإلرشاديةالخدمات

بصورةالزراعياإلنتاجزادالثانيةالعالميةالحربوبعد،1800عام
مكاتبوتوسعتاإلرشاديةالخدماتوازدادتكندا،فيملحوظة
بينالكبيرللتباعدونظًراالريفية،المناطقمختلففيالزراعياإلرشاد
الكبيرة،والمدنالصغيرةالمدنوبينالبعض،بعضهاالريفيةالمناطق
وإيمانالسكان،مننسمة1000حواليعلىالريفيةالقرىواحتواء
أوالحكومةمنسواءالزراعيباإلرشادوالعاملينالكنديالمجتمع

بأعمالهمللقيامحاجتهمفيالزراعيةالصغيرةالمشروعاتأوالجامعات
منإاليتوفرالهذاوأنأفضل،بصورةالزراعيةالمعلوماتوتوفير
كندافبدأتالريفية،المناطقكافةتغطىفعالةاتصالوسائلخالل

الحاسب(الحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفبتطبيق
التحتيةالبنيةتحسينخاللمناإلرشاديالعملفي)واإلنترنتاآللي

استخدامتزايدومعاإلنترنت،خطوطونشرالريفية،بالمناطقاالتصالية
الزراعيةالمعلوماتلتقديمالتقليديةاإلرشاديةالطرقتغيرتاإلنترنت

والمؤسساتالزراعيةالمنظماتالكنديةالحكومةوشجعتللمسترشدين،
والمعلوماتاإلرشاديةاالحتياجاتتقديمفيالحكوميةوغيرالحكومية
الفرصةوأتاحتاإلنترنت،شبكةخاللمنالريفيةللمناطقالزراعية

مراكزبإقامةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيلالستثمار
المعلوماتلنشرالريفيةبالمناطقاإلنترنتخدماتوتوفيرلالتصاالت،
مواقعبإنشاءالكنديةالمقاطعاتمنالعديدقامتكماالزراعية،
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الزراعيةالمعلوماتعلىالحصولمنالمسترشدينلتمكينإلكترونية
والسياسةالزراعيوالتسويقالسوقوأسعارالزراعياإلنتاجعنالمهمة

النظملتنمية(IDRC)بكنداالدوليالتنميةمركزقامكماالزراعية،
شبكةعلىونشرهاالعالميةالزراعيةالمعلوماتبتوفيرالزراعيةالمعرفية
المزرعيةالقراراتلدعمالريفيةالمجتمعاتلكافةوتوفيرهااإلنترنت
بعد2002يونيةفيللنوراإللكترونيالزراعياإلرشادفكرةوظهرت

وتم،2001مارسإلى2000مارسمنبدأاجتماعاتعدةعقد
وبدأتكندا،فياإللكترونيالزراعياإلرشادلعملالجيدالتخطيط

معلوماتشبكةبإنشاء2002عاماإلرشاديالكنديالمجتمعمنظمة
الزراعي،باإلرشادوالعاملينالزراعيستخدمهااإلنترنتعبرزراعية

علىوتشتملمستخدمهاإلىمصادرهامنالزراعيةالمعلوماتلتوصيل
والحيوانيالزراعياإلنتاجعنالزراعيةالمجاالتمختلففيمعلومات

وأحوالالزراعية،واآلالتالزراعية،والعمالةالزراعية،والمشروعات
فيُبعدعندراسيةمناهجعنأيًضاوتتضمنالعالمية،واألسعارالسوق
والهاتفالكمبيوتراستخدامتمكما.والبساتينالمكافحةمجال

اإللكترونيوالبريدالفوريةوالمحادثاتاإللكترونية،والحكومةالمحمول
فييستعملالذيالقاموسمفرداتضمنوأصبحتاإلرشاديالعملفي

علىواتفقوابكنداالقريبالمستقبلوفىاليومالزراعياإلرشاديالعمل
وتحسينلتفعيلاإللكترونيالزراعياإلرشاديالعملخطةتكونأن

:التاليةالخطواتفيممثلةالزراعيواإلنتاجاإلرشاديةالخدمات
.االهتمامموضوعالمجتمعتحديد-1
.الخبراء-2
.للمستهدفيناإلرشاديةاالحتياجاتتحديد-3
.بهمخاصةمعلوماتتتضمنللمستهدفينملفاتعمل-4
الفعليالتنفيذبدايةوهى)التكنولوجية(اإللكترونيةالواجهة-5
.اإللكترونيالزراعيلإلرشاد
.للعميلالسريعةاالستجابة-6
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.الخصوصية-7
:سيرالنكاتجربة-5

منيصعبممامعلوماتيفقرمنسيرالنكافيالزراعيعانى
اإلرشادبأنبسيرالنكاالحكومةوإيمانسليمة،مزرعيةقراراتألياتخاذ

الزراعيةالمعلوماتإلتاحةوالمالئمةالمناسبةاآلليةهواإللكتروني
مركزخاللمنبسيرالنكابالريفاإلرشاديةاألنشطةإدارةويتمللزراع،
Govijana)الحقليةالخدمة Kendraya)منمجموعةيقدمالذي
وتوفيراألراضي،صيانةمثلزراعيةمجاالتفياإلرشاديةاألنشطة

الري،ومشاكلللفالحين،التكنولوجياونقلالزراعي،اإلنتاجمستلزمات
عمليةليسهلسيرالنكا،قرىفياإللكترونيالزراعياإلرشادإدخالوتم

المعلوماتتكنولوجياوإتاحةللريفيين،المعلوماتونشروصول
بهايقومالتيالتكنولوجيانقلأنشطةتقويةبهدفللزراعواالتصاالت

اإللكترونيةالحكومةأنمنالرغمعلىالحقليةالخدمةمركز
وسعتهاالتكنولوجيا،مجالفيضعفمنتعانىمازالتالسيرالنكية
فيلتسيرالمستقبلفيلهاحقيقيتحديدهناكأنإالاإللكترونية،

التقليدياإلرشاديللنظامكحلاإللكترونيالزراعياإلرشادلنشرطريقها
الرقميةالتكنولوجياعلىالمعتمدةاالتصالعمليةوتفعيلالضعيف،
بيناإللكترونيةاإلفتراضيةللشبكةحالًياواستخدامهاالوصول،السريعة
بمشروعويقومالزراعيين،واألخصائيينالزراعيينوالباحثينالزراع
منتشرينالحقليةالخدمةلمركزمكتًبا550اإللكترونيالزراعياإلرشاد

عنبالتعلميقوممدرسمكتببكلويلتحقسيرالنكا،أنحاءجميعفي
الزراعيواإلنتاجالبحثفيمساعدينمعالتكنولوجياوينقلُبعد

Agricultural Research and Production Assistant (ARPAS)،
.الزراعيينللمدرسينكمساعدينيعملون900حواليعددهمويبلغ

لمركزمكتبكلداخلاإللكترونيالزراعياإلرشادمشروعوأسس
بهاوحدةوكلوحدة،35حواليبلغ2004عاموفىالحقلية،الخدمة
CDوحدةبه)إلىحاسب(كمبيوتربجهازمجهزةإلكترونيإرشاد
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وسعتهاالفيديوألفالمDVDووحدةوتكتب،تقرأليزراسطوانات
وهناك،Digitalرقميةوكاميراوطابعة،،Scannerضوئيوماسحكبيرة،
.Eاإللكترونياإلرشادمشروعفيمستخدمةاستراتيجياتثالث

Extension،وهىبسيرالنكا:
سمعيةمعنياتمثلالتفاعليةالمتعددةالوسائطاستخدام)1(

الصوتيةالتسجيالتواستخداممنخفضةتكلفتهابصرية
.الصوتىبالمسجل

البياناتقواعدمثلالتفاعليةالمتعددةالوسائطاستخدام)2(
.CDRomsعلىالموجودةوالمعلومات

فيالعاملينلمساعدة)اإلنترنتشبكة(الويباستخدام)3(
.للزراعالعلميةالمادةتوصيل

:والمكسيكشيلىتجربة-6
األغذيةمنظمةمنالممولالمشروعفيتجربتهاوتمثلت

المعلوماتيةالمزارعبشبكةالمسمى،1990عامفيFAOوالزراعة
FARMالـالريفيةللتنمية Net،االتصالوسائلتستخدموالتي

الريفيين،لسكانالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلنقل)المحمولاإلنترنت،(
الزراعي،اإلرشادمثلللمسترشدينالمعلوماتبتقديمجهاتعدةوتقوم

شجعتكماالحكومية،غيروالمنظماتالعلميالبحثالريفية،والمدارس
مجاالتفيالمعلوماتيةالخدماتبتقديمالزراعمنظماتشيلىحكومة
الزراعية،المشروعاتوتنميةالزراعي،والتسويقوالتعلم،الزراعة،
لتمكنالريفيةالمناطقلكافةاإلنترنتخاللمنونشرهاوالصحة،
خدماتبتوفيرتقومكماالزراعية،المعلوماتعلىالحصولمنالريفيين
والزراع،المنظماتبيناالتصالإلتاحةاإللكترونيوالبريداإلنترنت
شبابمنفتاةتدريبأمكنالريفيةبالمناطقاإلنترنتخطوطوبدخول

الجديدةالزراعيةالمعلوماتتقديمعنمسئولةوأصبحتالخريجين،
المعلوماتشبكةتجربةوتعتمدالزراع،لمنظماتاإلنترنتشبكةمن

المحليةللظروفطبًقاالزراعيةالمعلوماتلنشرالزراعية،اإللكترونية
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بنسبةالمعلومةتوصيلسعرمنخفضتفقدالمتاحة،والتسهيالت
والمطبوعاتالراديو،مثلمتعددةاتصالوسائلتستخدمكما،40%

Farmوشبكةلإلنترنت،باإلضافة netومنظماتهمالزراعبواسطةتدار
لتحقيقوالمعارفالمعلوماتلتبادلالبعضبعضهمالزراعبينوتربط
الزراعمنالمجتمعأفرادكافةوتخدمأفضل،غذائيوأمنزراعيإنتاج

وأصحابالريفي،والشبابالريفية،والمرأةالدخل،ومحدوديالفقراء،(
).الخ...االستثماريةالمزارع
:أوغنداتجربة-7

خطةبدراسةحالًيا)FAOالفاو(والزراعةاألغذيةمنظمةتقوم
شبكةتصميمفيممثلاإللكترونيالزراعياإلرشادمشروعلتصميم

Farmالـاإللكترونيةالمعلومات net،األوغنديةالزراعوكالةمعبالتعاون
عنللمعلوماتالملحةالحاجةأعضائهاوجدحيث،(UNFA)القومية

وذلكالجوية،والظروفاألسواق،وأسعارالمطورة،الزراعيةالتكنولوجيا
الرسميليوفيماأوغندا،فيللزراعالمعلوماتيةاالحتياجاتدراسةبعد

:األوغنديةاإللكترونيةالمعلوماتلشبكةالمقترح
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غيرمجموعة
رسمية

غيرمجموعة
رسمية

الصوتيالتسجيل
مجموعة
معاالستماع
تفاعليةأنشطة

إتحاد
زراع

إقليمي

خطابات
وملصقات
CDووفيديو

رسميةغيرمجموعة غيرمجموعة
رسمية

مقابالت
وجًها
لوجه

الزراعوكالة
القوميةاألوغندية

زراعإتحاد
إقليمي

مرئي،اتصال
بريدتليفونات
إلكتروني

زراعاتحاد
إقليمي

رسميةغيرمجموعة غيرمجموعة
رسمية

األوغنديةاإللكترونيةالمعلوماتلشبكةالمقترحالرسم
Farmالـ Net
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:كورياتجربة-8
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفبتطبيقكوريابدأت

الزراعياإلرشادلخدمةمراكزبإقامةالزراعي،واإلرشادالزراعة،في
بشبكةالمتصلةاآلليالحاسبأجهزةبهايتوفرالريفيةبالمناطق
وإتاحةالمهمة،الزراعيةوالمعلوماتالمعارفتوفرالتياإلنترنت،
والنتائجالمعلوماتعلىالحصولفيمنهالالستفادةالزراعأمامالفرصة
يتصلحيثللزراع،اإللكترونيالبريدخدماتتوفركماالمهمة،العلمية

.Eالـعبرالزراعياإلرشادلخدماتمركز157بمزارع5000منأكثر
Mailوقواعدوالمناقشات،الخطعلىالخدماتتتوفركماكوريا،في

األسئلةبنظاممدعمةضخمةبياناتقاعدةالزراعفلدىالبيانات،
بينواإلجاباتاألسئلةوتبادلالمعلوماتعلىللحصول(FAQ)واإلجابة

شبكةعلىموقعبإنشاءكورياقامتكماالمختلفة،الريفيةالمجتمعات
بتقديميقومبكوريا،الزراعيةالموادوتجارالسوقلخدمةاإلنترنت
المختلفةوأسعارهاالزراعيةوالسلعالمستلزماتكلوعرض

www.agrotrade.net،ومواقعهاالزراعيةالشركاتألسماءبعرضويقوم
ومواعيدالتعاقدكيفيةبشرحويقومكوريافيومنتجاتهااإلنترنتعلى

ويحتوىكوريا،فيالزراعةوأخباربالصورةالمنتجاتوعرضالتسليم،
.الزراعيةالمنتجاتكافةتعرضالتيالتجاريالمركزأيقونةعلى

:روسياتجربة-9
علىتستخدمروسيافيوالمعارفالمعلوماتنظمكانت

المطبوعات،مننقلهايتمالسوفيت،حكمفترةخاللالمركزيالمستوى
بدأتالسوفيتي،االتحادانهياروبعدوالمعارضوالتليفزيون،والراديو،
التخطيطنظاممنواالنتقالالهيكلية،اإلصالحاتفيالروسيةالحكومة
الريفيالقطاعلتحسينوسعتالسوقنحوموجهنظامإلىالمركزي

الريفية،للمناطقاالتصاليةالتحتيةالبنيةبتطويروبدأتوالزراعي،
بديلةاتصالكقنواتوالالسلكيةالثابتةالتليفونيةالخطوطوتوفير
وتوفيرلنشراإلنترنتخطوطونشرالمحدودة،الريفيةللمناطق
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CDالرقميةاالسطواناتوتوفيرالزراعية،المعلومات – Romالمحملة
الزراعياإلرشادمكاتببكافةونشرهاالحديثةالزراعيةبالمعلومات
المراكزبينللربطفعالةاتصالقنواتوتكوينوخلقالريفية،بالمناطق
علىالزراعياإلرشاداعتمدحيثالزراعي،واإلرشادالزراعيةالبحثية
الحاسب(الحديثةالتكنولوجيةالقنواتخاللاإلرشاديةرسالتهتوصيل
الراديوالتقليدية،اإلرشاديةالطرقإلىباإلضافة)اإلنترنتاآللي،

إلىروسيااتجهتكمااإلرشادية،المطبوعاتالفيديو،والتليفزيون،
الخاصالقطاعأمامالفرصةوإتاحةاإلرشادية،الخدماتخصخصة
الريفيةالمناطقلكافةاإلرشاديةوالخدماتالمعلوماتنشرفيللمشاركة

.اإلنترنتشبكةخالل
:ناميبياتجربة-10
وزارةطريقعن2003عامالتعليميةالمراكزمشروعإنشاءتم

المشروعواعتمدالدولية،للتنميةاألمريكيةوالوكالةاألساسي،التعلم
ويزودالمدرسةداخلويقاممناطق،تسعةفيتعليميمركز18على

خاللهتقدماألمريكي،الصناعيالقمرإلرسالاستقبالوجهازبتلفزيون
الدراسيةالمقرراتحولمرئيةمؤتمراتصورةفيالعلميةالمادة

التيالزراعيةوالمعلوماتالمنزلية،والشئونوالصحة،االبتدائيةللمرحلة
.الريفيينالسكانكافةتهم

:الصومالتجربة-11
وعدماالتصاليةالتحتيةالبنيةوضعفالشاسعةللمساحاتنظًرا

الوكالةقررتفقدالرعي،علىالعتمادهمالصومال،فيالسكاناستقرار
لهؤالءالمعلوماتلتقديمالوحيدالسبيلأنالدوليةللتنميةاألمريكية
فقدبالتاليالراديو،طريقعنوهوبينهمالمشتركالعاملهوالسكان
عامالمستقبلراديوأوالتفاعليالراديومشروعبتنفيذالوكالةبدأت
والصحةالعامةالمجاالتفيتعليمًيادرًسا80حالًيايتضمن،2003

لهذهلالستماعوالمتعلمينالمعلمينمنكًالويتلقىوالمراعىوالزراعة
.خارجهاأوالدراسةحجراتفيسواءالبرامج
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:اليابانتجربة-12
المعلوماتتكنولوجياوتطبيقبتوظيفبدأتفقداليابانأما
االتصاليةالتحتيةالبنيةوتوفيرتحسينخاللمن(ICT)واالتصاالت
تلكاستخداماتعلىالزراعيينوتدريبالريفية،الزراعيةبالمجتمعات
توفيرعلىوعملتالمزرعيةواألعمالالزراعيةاألنشطةفيالتكنولوجيا

كافةفيالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلنشرالالزمةاإللكترونيةاألجهزة
علىالزراعيباإلرشادالعاملينمهاراتوتنميةوتدريبالريفية،المناطق
خدماتهامنواإلستفادةاإلنترنتشبكةمعوالتعاملالمعلوماتتحصيل
.الزراعيالعملفيالمختلفة

للسكانالتليفونيةالخطوطتوفيرعلىاليابانعملتكما
والبنوكالحكومية،غيرالمؤسساتأمامالفرصةوإتاحةالريفيين
وأنشطةخدماتنشرفيالمشاركةفيالزراعيةوالمدارسالريفية،
الزراعيةالمناطقبمختلفالريفيينالسكانوتدريبالزراعياإلرشاد

علىالمتاحةالمختلفةالمعلوماتمعوالتعاملاالستفادةكيفيةعلى
فيوتطبيقهاوتوظيفهاالمتعددةالتعليميةوالنماذجاإلنترنت،شبكة

.الزراعيةاألعمال
الزراعي،لإلرشادمراكزبإقامةاليابانيةالحكومةقامتكما

التياإلنترنتبشبكةالمتصلةاآلليالحاسبأجهزةخاللهامنووفرت
قواعدوخدماتاإلرشادية،الخدماتمنالعديدخاللهامنتقدم

اإلرشاديةوالوسائلالمعلوماتلتبادلاإللكترونيالبريدونظامالبيانات،
والمنتجينالزراعيينالمرشدينوبينالمختلفةاإلرشاديةالمراكزبين

.الزراعيين
وأسعارالزراعية،البحوثنتائجبنشراإلرشاديةالمراكزتقومكما

المجتمعاتلكافةالمختلفةالزراعيةالشركاتعنومعلوماتالسوق
الريفيةالمناطقلسكاناإلرشاديةاالحتياجاتكافةبنشروتقومالريفية

االتصالالزراعيينللمرشدينيتاحكمااإلنترنت،شبكةخاللمن
حولاآلراءوتبادلالمتخصصينالزراعيينالخبراءمعوالتحدث
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مناإللكترونيةالرسائلوتبادلالمقترحة،والحلولالزراعيةالمشكالت
.Eاإللكترونيالبريدخالل mail,.

:الصينتجربة-13
وتطبيقلتوظيفالصينيةالحكومةاتجهتفقدالصينأما
خدماتونشراالتصاالت،مراكزبإنشاءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
بوضعقامتكماالريفية،الزراعيةوالمدارسالمناطقكافةفياإلنترنت
الزراعيةوالمعارفالمعلوماتلنشراإلنترنتشبكةعلىمواقعوإنشاء
فأنشأتالزراعيةالمجتمعاتكافةعلىالزراعياإلنتاجلتحسينالالزمة
الالزمةاإلرشاديةوالتوصياتالمعارفلنشرPanasiaلشبكةموقع

لخدمةموقعإنشاءتمكما(www.Panasia.org.sg)الزراعيلإلنتاج
مهمةإرشاديةمعلوماتيقدمالزراعيينوالمنتجينالزراعيالتسويق
التجارةلخدمةموقعوكذلك،www.agri.gov.cn)ومفيدة
.www.agriecomالدولية

االسطواناتمنالعديدبتوفيرالصينيةالحكومةقامتكما
CDالرقمية – Romالزراعلمساعدةالخبيرة،الزراعيةبالنظمالمحملة

واإلرشاداتوالمعلوماتالعلمية،البحثيةالنتائجعلىالحصولعلى
بمكاتبووفرتهاالمزرعية،قراراتهماتخاذعلىتساعدهمالتيالزراعية
فيوتطبيقهاالستخدامهابالصينالمختلفةبالمناطقالزراعياإلرشاد
CDالرقميةاالسطواناتوفرتكماالزراعي،اإلرشادبرامج – Rom

قاعدةمثلالزراعيلإلرشادالمهمةالزراعيةالبياناتبقواعدالمحملة
معوأتاحتهاالنباتي،لإلنتاجوأخرىالحشرية،اآلفاتمكافحةعنبيانات

ونسخهااإلرشادي،العملفياستخدامهاوإمكانيةالزراعيينالمرشدين
االسطواناتأتاحتكماالريفية،المناطقكافةفيمنهاواالستفادة

CDالرقمية – Romالجغرافيةالمعلوماتنظمببرامجالمحملة(GIS)
التربةومسوحالرقميةالخرائطوعملالتخطيطفيتستخدمالتي

.الزراعية
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اإللكترونيةالتعليميةالنماذجبنشرالصينيةالحكومةقامتكما
خاللمناإلنترنتشبكةعلىالزراعيةالعلميةالمعلوماتوتوفير
اإلرشادوتوفيربالصين،الزراعيةالجامعاتومواقعالعلميةالمواقع
التنميةإلحداثبالصينالريفيةالمناطقكافةفياإللكترونيالزراعي
وتطبيقتوظيفوزيادةوالمجتمعية،الزراعيةالمشكالتوحلالريفية

الزراعياإلرشادفياإلنترنتتكنولوجيا
:أخرىدولتجارب-14

المعلوماتتكنولوجياوتوظيفبتطبيقكثيرةأخرىدولقامت
.الزراعياإلرشادفيواالتصاالت
المناطقلكافةاإلنترنتخدماتتوصيلتمفنزويال،ففي

اإلعالميةالرسائللنشرفعالةإلكترونيةاتصالقنواتوتوفيرالريفية،
.قصيروقتفياإللكترونية
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فيKioskeيسمىمعلوماتينظامتوفيرتمماليزيا،وفي
والفاكس،التليفونية،الخطوطتوفيرخاللمنالريفيةالمناطق

اإلرشاديةاالحتياجاتوتوفيرالمعلوماتية،الخدماتلتقديموالفيديو،
التنميةإلحداثالتسويقيةوخاصةالزراعية،المجاالتكافةفيللريفيين
.الريفية

للتنميةاألمريكيةللوكالةالثالثالمشروعتمثلبيروتجربةأما
اإلنترنتشبكةعلىتعتمدالريفيةالمدارسفيتعليميةمراكزبإنشاء
كحلقةالمراكزتلكفيللعملالمدارسبتلكالمدرسينتدريبويتم
تلبىالتيالمعلوماتونقلالريفيين،والسكانالمشروع،إدارةبينوصل

خاللمنالمستخدمينوأسئلةاستفساراتوتلقىالريفيين،احتياجات
للريفيينالمناسبةالحلولوتوصيلالشبكة

المحمولة،التليفوناتفيSMSرسائلتستخدمإثيوبياوفى
أفريقياجنوبفيبينماالتحليل،نتائجعلىوالحصولاللبنلتحليل

األعمالفي(GIS)الجغرافيةالزراعيةالمعلوماتنظمتستخدم
.الزراعيةاإلرشادية

{}{}{} {}{}{}
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السابعالباب
اإللكترونيالزراعياإلرشادتطبيقات

مصرفي

طرقوتوظيفتطبيقإلىحديًثاالمصرياإلرشاديالجهازاتجه
الطرقتواجهالتيالصعوباتعلىللتغلباإللكترونية،اإلرشادياالتصال

اإللكترونيالزراعياإلرشادونشرفعاليتها،وزيادةالتقليديةاإلرشادية
:المستخدمةاإللكترونيةاإلرشاديةالطرقومن

:اآلليالحاسب-أ
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالعصرالدخولمصربدأت

معم2000عامالزراعيواإلرشادالزراعةفيوتوظيفهاوتطبيقها
منالصحراءبحوثبمعهدوالمسموعالمرئىالزراعياإلرشادتطبيق
المباشرباالتصالللزراعتسمحالتياآلليالحاسبأجهزةتوفيرخالل

واإلرشاداتالحلولوتلقىمشكالتهم،لعرضوالمتخصصينالخبراءمع
.اللحظةنفسفيوالصورةبالصوتالحواروتبادلاإلرشادية

النظمنظامالزراعياإلرشادفياآلليالحاسبتطبيقاتومن
الخبيرعملعملهفييشبهكمبيوتربرنامجوهوالزراعيةالخبيرة
مشكلةلحلاستشارتهيتمالذيتخصصهمجالفيالبشرىالزراعي
التوصياتعلىالحصولفياستخدامهالفرديستطيعحيثمعينة،

األمراضوتشخيصللمحصول،الالزمةالفنيةالزراعيةوالمعلومات
البشرىالزراعيالخبيربعملاآلليالحاسبقيامأيوعالجها،النباتية

كماالزراعية،للمحاصيلالالزمةاإلرشاديةالتوصياتلتقديمالمتخصص
الزراعيالخبيرعنهايستفسرالتياألسئلةالخبيرالنظاميسأل

.المتخصص
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عنم1998عاممصرفيالزراعيةالخبيرةالنظمدخلتوقد
المتطورةلإلدارةكمشروعومتيشجين،بنسلفانياجامعةطريق

ووزارةالمتحدة،لألمماالنمائيالبرنامجمنوممولالزراعية،للمحاصيل
والزراعةاألغذيةمنظمةبتنفيذهوقامتاألراضي،واستصالحالزراعة
(FAO)الزراعي،القطاعفي)الكمبيوتر(اآلليالحاسبالستخدام
وزارةقرارم1991عامصدروقدالمهمة،المتخصصةالمعلوماتوتوفير
يقضىالذيم1991لسنة1693رقماألراضيواستصالحالزراعة
والقيام،)CLAES(الخبيرةالزراعيةللنظمالمركزيالمعملبإنشاء
وربطهاالمختلفة،الزراعيةالمجاالتفيالخبيرةالنظموتطويرببحوث

فيوصياغتهاالمتطورة،الزراعيةالفنيةالخبراتوتجميعبالجامعات،
التكنولوجيةالتطوراتلمسايرةباستمراروتحديثهابرامجحزمة

المركزيالمعملوضعم1992عاموفىالزراعي،المجالفيالحديثة
الخبيرالنظاموهىمصرفيخبيرةنظمخمسالخبيرةالزراعيةللنظم

والنظامللقمح،الخبيروالنظامللقطن،الخبيروالنظاموالليمون،للبرتقال
بهدفبالجمهوريةمناطقعشرفيتوزيعهمتموالطماطمللخيارالخبير
نوًعاالزراعياإلنتاجلزيادةتؤدىالتيالزراعيةللعملياتالزراعإرشاد
.وكًما

نظموإنتاجبتطويرحالًيا،الخبيرةللنظمالمركزيالمعملويقوم
تسعةاليوميتاححيثالزراعية،المجاالتمختلففيخبيرةزراعية

للقمح،الخبيرالنظاموهىالمهمةالزراعيةللمحاصيلخبيرةنظم
والفراولة،البلدى،والفولوالكنتالوب،واألرز،والفاصوليا،والطماطم،

المعملطريقعنحالًيامتاحةالخبيرةالنظمهذهوالخيار،والعنب،
حيثCDعلىبالقاهرةالزراعةبوزارةالخبيرةالزراعيةللنظمالمركزي

المعملويقوممجاًنا،منهانسخعلىالحصولوالزراعيينللمهتمينيمكن
المتاحةالخبيرةالنظمبتحميلحالًياالزراعيةالخبيرةللنظمالمركزي

عليها،الدخولللمستخدميمكنحتىمباشرًة،اإلنترنتشبكةعلى
.www.cleas.sci.egموقععلىمنهاواالستفادة



-185-

شبكةموقععلىالخبيرةالنظممنبعضتحميلتمكما
www.vercon.sci.egموقععلىالخبيرأسألطريقعنالفيركون

نظاموهماالفيركونشبكةعلىخبيرةنظمخمسةتحميلتمحيث
الخبيرونظامللعنب،الخبيرونظاملألرز،الخبيرونظامللقمح،الخبير

شبكةعلىالنظمباقيتحميلوجارىللفاصوليا،الخبيرونظامللطماطم،
علىاإلرشاديالجهازويوفراإلنترنت،علىمباشرًةإلتاحتهاالفيركون
علىإرشاديمركزبكلإلىحاسبجهازاإلرشاديةالمراكزمستوى
اإلرشاديةالموادألخصائيتدريبيةدوراتبعقديقومكماالقرية،مستوى

الفيركون،بشبكةوربطهمااآللي،الحاسباستخداماتعلىالمراكزبهذه
المجاالتفي)الكمبيوتر(اآلليالحاسببرامجانتشارزيادةومع
برامجأوسعمنالبياناتقواعدبرامجتعتبرالزراعيوالمجالالمختلفة
فيلذلكالزراعي،والمجالالمجاالتكافةفياستخدامااآلليالحاسب

معبالتعاوناألراضيواستصالحالزراعةوزارةقامتم2002عام
إرشاديإلىحاسببرنامجبإنتاج(FAO)والزراعةاألغذيةمنظمة
األغناموإنتاجلرعايةإرشاديبرنامجوهوالبيانات،قواعدعلىيعتمد

مزارعوإدارةالبيانات،لتسجيلالفنيالمعاونبرنامجيسمىوالماعز
تسجيلالبرنامجهذاخاللمنيمكنحيثوالماعز،لألغناماإلنتاج
اإلحصائياتعلىللحصولومعالجتهاواستعارتهاوحفظهاالبيانات

هذاويتاحالوراثى،االنتخابألغراضالحيواناتلترتيبوالتقارير،
األغذيةومنظمةالزراعةبوزارةالحيوانياإلنتاجبحوثبمعهدالبرنامج
حاسبجهازأيعلىتحميلهيمكن،CDعلىمحمل،FAOالـوالزراعة

والمرشديناإلرشادييناألخصائيينلتدريبحالًياويستخدمإلى،
.الحيوانياإلنتاجإرشادمجالفيالزراعيين

فياآلليالحاسبواستخدامتطبيقعمليةحالًياالدولةوتشجع
مجالفيالمتدربينعددزادحيثالمختلفة،والخدماتالمجاالتكافة

عاممتدربألفسبعون)70000(منمصربمحافظاتاآلليالحاسب
عاممتدربألفوخمسونثالثةأربعمائة)453000(إلىم1996
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والخدميةالقتصاديةبالهيئاتالمعلوماتمراكززادتوكذلكم،2003
وسبعةمائة)117(إلىم1996عاممركزعشرواثنىمائة)112(من

منبمصرالمعلوماتمراكززادتوكذلكم،2003عاممركزعشر
ألف)1716(إلىم1996عاممركزوثمانونوواحدألف)1081(

المعلوماتمراكزوزادتم،2003عاممركزعشروستةوسبعمائة
إلىم1996عاممركزوسبعونثماني)87(منوالهيئاتبالوزارات

.م2003عاممركزوتسعوناثنين)92(
:اإلنترنت-

المجتمعاتتمكنالتيالتكنولوجيةاالتصالوسائلمناالنترنت
اإلنمائيةالمنظماتمنوالمساعداتالمعلوماتتلقيمنالمحلية

لكليتيحفهواألخرىاالتصالوسائطبخالفواالنترنتالخارجية،
أهممنفيعتبر,والمذيعوالناشروالمستقبلالمرسليكونأنمستخدم
والتياألخيرةالفترةفيظهرتالتيااللكترونياالتصالوسائل

منالعالمأجهزةجميعبينوالربطاالتصالطرقشكلتغييراستطاعت
فياالنترنتإمكانياتواستغالل)التليفونات(االتصاالتخطوطخالل

بنيةبمثابةتعداألفرادبينالمعلوماتتبالفياإلرشاديةاالتصاالت
الباحثينبينقويإرشاديالتصالالطرقتفتحالكترونيةتحتية

والحصولتعليميةكأداةإمكانيتهاكافةواستغاللوالمنتحيينالزراعيين
الزراعيةالمنتجاتوتوزيعوشراءوالتسويقية،التجاريةالمعلوماتعلي
الريفيينمنالغالبيةلديالفراغأوقاتوشغلالشبكةمواقعوتصفح,

أداةبمثابةفهيالزراعية،وغيرالزراعية،األخباركافةعليوالتعرف
أيفيومتاحةمرونةأكثرجماهيريةاتصالووسيلةمتكاملةاتصال
المهمةالمزايامنالعديدالزراعياإلرشادفياالنترنتولشبكةمكان
الوقتفياستخدمهامنيسرعحتىمعرفتهاللجميعينبغيالتي

:منهاالراهن
والقدرةوالبياناتللمعلوماتالتخزينوسائلحجمصغر*

والمستنداتوالكتبالموسوعاتتخزينعليالهائلة
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أومدمجقرصفيبكاملهااإلرشاديالعملفيالمستخدمة
الحجمصغيرةذاكرةشريحة

بسهولةللبياناتوالتعديلواإلضافةوالتغييرالحذفسهولة*
.ويسر

وقتاقلفيواسترجاعهابسرعةالمعلوماتنشرسهولة*
.ممكن

فقطالمطلوبةالمعلوماتواختيارالمعلوماتتصفحمنتمكن*
.الزراعياإلنتاجفيبهاواالستفادة

للمستخدمينوالصورةبالصوتالخدماتمنالكثيرتوفر*
.شاسعةلمسافاتاالتصالوإمكانية

المنطقةنطاقالخارجالزراعيينبالباحثيناالتصالأمكانية*
الباحثينقبلمنالمقترحةوالحلولالمشكلةفيالريوإبداء

.
تساعدوهىاألغراضمتعددةاالنترنتشبكةأصبحتوبهذا

ونشرالزراعيةمناطقهمنطاقخارجاآلخرينمنليتعلموااألفراد
والزراعة،العلمفيالجديدعليوالتعرفالمختلفةوأرائهممعلوماتهم

الجهازقبلمنالحاليةالفترةفيالحديثةاالتجاهاتفانولذالك
والمعلوماتاالتصاالتوسائلوتطبيقاستخدامالمصري،اإلرشادي
منلتمكن)االنترنت(الدوليةالمعلوماتشبكةفيالممثلةالمتطورة
الزراعيةوالمعارفالمعلوماتمنالهائلالكمإلىوالوصولالحصول
األمنلتحسينالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلنشروذلك,العلمية
الزراعيين،واألفرادالريفيةالمناطقبكافةالمعيشةومستوىالغذائي
الزراعةوزارةفاتجهتالمناطق،بهذهحقيقيةزراعيةتنميةوإحداث
توظيفخاللمنوالزراع،واإلرشادالبحوثبيناالتصاللتحسين

اإلنترنت،شبكةفيممثلة(ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
إنشاءهوذلكعلىالواضحوالمثالالنظم،تلكبينالروابطلتأسيس

Virtualالفيركونشبكة Extension Research Communication
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Network(Vercon)،االنترنتشبكةموقععلىwww.vercon.sci.es
احتياجاتلتوفروالزراعواإلرشادالبحوثبيناالتصاللتوفير

بينالترابطوتحقيقالحديثة،الزراعيةالمعلوماتمنالمشتركين
المشتركة،الهيئاتكافةبينوالتعاونالزراعي،واإلرشادالبحوث

صغاروخاصةالتنظيمية،المستوياتكافةعلىالزراعيينوالمنتجين
وشبكةالريفية،بالمناطقوالغذائيالزراعيباإلنتاجللنهوضالزراع

يفيدبمااإلرشاديةاالتصالطرقلتحسينكسبيل)(Verconالفيركون
.الريفيالقطاعوتنميةالزراعياإلرشاديالعملتحديثفي

):الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكة-أ
بأنها)الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكة)FAO(وتعرف

المعتمدةالمعلوماتىاالتصالتكنولوجيابتوظيفيقوملمفهومنموذج
مستوىعلىالربطقنواتتقويةاجلمناالنترنتشبكةعلى

.األفرادوكذلكواإلرشاد،البحوثومؤسساتالزراعيةالسياسيات
والبحثيةاإلرشاديةالمستوياتربطعمليةبأنها"قاسم"ويعرفها

البحثيةالمحطاتفيالتنفيذيةوالمستوياتالمركزيالمستويعلي
مجموعةبواسطةبالقرىاإلرشاديةوالمراكزالزراعةومديرياتالزراعية

.االنترنتشبكةطريقعنبعضهامعالكمبيوترأجهزتمن
الزراعياإلرشادمنثابتجزءاإلرشاديةالمعلوماتنظموتعد

لوجهوجهاواالتصالالمطبوعةالموادمثلطرقعدةمتضمنة
نظماستخدامتمالكترونيةبشبكاتولتدعيمهااألخرىوالوسائط
البحوثبينالربطفيالفيركونشبكةفيممثلااللكترونياالتصال
منالمختلفةالزراعيةوالمعارفالمعلوماتلتدفقالزراعيواإلرشاد
واإلرشادالبحوثبينوالتفاعلالفعليمستخدمهاإلىإنتاجهامصدر

.المنتجينإلىالمهمةالمعلوماتونقلالزراعي
):الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكةأهداف
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منالعديدإلى)الفيركون(واإلرشادالبحوثاتصالشبكةتهدف
الرسميغيرالتعليممجالفيعليهاالتعرفيمكنالتياألهداف

-منها)الزراعياإلرشاد( :
وتقويةالزراعيينوالمرشدينالباحثينبينالعالقاتتفعيل-

.مصرفيبينهماإلرشاديةالمعلوماتوتبادلالعالقات
والزراعييناإلرشاديينللعاملينسريعةاتصالوسيلةتوفير-

عليوالزراعواإلرشادالبحوثبينمباشرةفاعليةتحقق
.والمحلياإلقليميالمستوي

لرفعالمصريينللزراعالمقدمةاإلرشاديةالخدمةتحسين-
بتوفيرالمعيشةمستويوتحسينالزراعياإلنتاجمستوي

.إليهاالحاجةوعندالمناسبالوقتفيمفيدةزراعيةمعلومات
المراكزبينالعالقاتلتقويةالهائلةاالنترنتإمكانياتتسخير-

البحوثمنالمعلوماتوتدفقوالزراعالزراعيواإلرشادالبحثية
.الزراعإلىثماإلرشادإلى

النائيةالزراعيةالمناطقإلىالزراعيةالمعلوماتتوصيلإمكانية-
.جغرافياوالمتباعدة

بأشكالونشرهاومعالجتهاالزراعيةللمعلوماتالسريعالتجميع-
والمستخدمينالزراعيينوالمرشدينالزراعلطلبوفقامتعددة

.
واإلرشاد)المعلوماتإنتاج(البحوثبينالروابطتحسين-

البشرىالعنصرخاللمن)وتطبيقهاالمعلوماتناقل(الزراعي
.والتكنولوجى

الزراعيةالبحوثبينالروابطتقويةإلىالشبكةهذهتهدفكما
فيالزراعلجمهورالالزمةاإلرشاديةالخدماتلتقديموالزراع،واإلرشاد
:مكوناتهاخاللمنوذلكالمناسبين،والمكانالوقت
النشراتوتعتبرفيها،والبحثاإلرشاديةالنشراتتصفح-1

والمزارعين،الزراعيللمرشدالرئيسيالمرجعهياإلرشادية
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والخضرالحقليةللمحاصيلالزراعيةالعملياتعلىللتعرف
.الحصادحتىالزراعةمنبدًءاوالفاكهة

خبيرالعنب،خبيراألرز،خبيرالقمح،خبير(الخبيرأسألنظام-2
الزراعيةبالعملياتالزراعإلرشاد)الفاصولياخبيرالطماطم،

اختيارمنبدايةونوًعاكًمااإلنتاجتحسينإلىتؤدىالتي
.الحصادحتىالمناسبالصنف

الشئونقطاعيوفرهاالتياالقتصاديةالبياناتقاعدةإدخال-4
اتخاذعلىالقراراتمتخذلمساعدةالزراعةبوزارةاالقتصادية

.المناسبالوقتفيالصائبالقرار
الزراعياإلرشادخاللمنحلهاوتتبعالزراعمشاكلإدخال-5

.الزراعيةالبحوثومراكز
وكذلكوالمزارع،والمرشدالباحثتهمالتيالزراعيةاألخبار-6

علىاألرضسركبرنامجالزراعيةالبرامجمواعيدإذاعة
.المصريالتليفزيونقنواتمختلف

عاممنتصففيمصرفيالفيركونشبكةوعملإدخالوتم
فيإدخالهاتم2003عاموفىالشيخ،كفرمحافظةفيبقريتين2001
أسيوطبمحافظةقرىوخمسةالشيخ،كفربمحافظةأخرىقرىسبعة
المزودةالقرىبهذهالموجودةاإلرشاديةالمراكزخاللمنللعملوذلك

بينالروابطلتنميةالتليفونيةاالتصالوخطوطاآلليالحاسببأجهزة
أصبحتم2006عاموفيوالزراع،الزراعيواإلرشادالبحوثمراكز

والبحيرة،الشيخ،وكفرأسيوط،هيمحافظاتثمانيةفيمتاحةالشبكة
بهدف,والنوبارية,سويفوبني,والغربية,والشرقية,واإلسماعيلية

,الزراعصغاروخاصةالزراعإلىالمقدمةاإلرشاديةالخدمةتحسين
المراكزخاللللعملسوهاجمحافظةفيإدخالهاتمم2007عاموفي

.بالقرىاإلرشادية
تكنولوجيااستخدامفيملحوظةزيادةاألخيرةاألعواموشهدت

فيخاصةالريفيةبالمناطقمتعددةمجاالتفيواالتصاالتالمعلومات



-191-

االستخدامبهذاالمرتبطةالمشاكلمنالكثيروجودرغمالناميةالدول
األمية،وزيادةاالتصال،وبنيةالدخولبقلةمرتبطةمشاكلمنها

للتنميةالمستقبلتحدياتيمثلالواقعوهذاوالتكاليف،والمحتوى،
فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتتنوعمعخاصةالريفية،
تقنياتتشكلحيثالتعلم،مجالفيوباألخصالتنميةخدمة

وأصبحالتعليميةالعمليةفيجوهرًياتغييًراواالتصاالتالمعلومات
.ُبعدعنللتعلمالحديثةالصيغةاإللكترونيالتعلم

):الرادكون(والريفيةالزراعيةالتنميةاتصالشبكة-ب
Ruralوالريفيةالزراعيةالتنميةاتصالشبكةتعد and

Agricultural Development Communication Network
(RADCON(التنميةاعتمادفيهاوضحالتياإلسهاماتأبرزمن

دعامتينعلىتقوموالتيالرقميةالتكنولوجياعلىمصرفيالريفية
المعلوماتواستخدامواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجياهمارئيسيتين

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتختصالتنمية،أجلمنواالتصاالت
فيوالتحكمالمعلومات،منمحتواهاوإدارةوالبرمجيات،النظمبتطوير
بالصورةالمستهدفالمستخدمينجمهورإلىلتصلمصادرهامنتدفقها

ومصادرها،المعلومات،هذهنوعيةأماالمناسب،الوقتوفىالصحيحة
وفهمهالهاالمستخدمينجمهورومعرفةوعرضها،صياغتهاوأسلوب
أجلمنالمعلوماتاستخدامعليهنطلقمافهذا)المعرفةإدارة(وتطبيقها
الجهات(المعلوماتمصادربربطذلكويرتبط.التنمية

يندرجماوهوالتنمويةبالجهودالمستهدفينمنبمستخدميها)التنموية
.التنميةأجلمناالتصالمفهومتحت

معللتعاملالقريةفيتنصبالرادكونشبكةأنشطةومعظم
بتنميةالقريةتنميةهولهااألساسيوالهدف.القريةهذهأهلجميع
القرىسكانلتنوعونظًراأفضل،لمعيشةأمامهمالفرصتوسيعأيأهلها،

التنميةاتصالشبكةتتعاملولذاومشكالتهم،اهتماماتهمواختالف
المعلومات:المعلوماتمننوعينمع)رادكون(والريفيةالزراعية
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القريةفيالميسرينيقومالتيوالمعلوماتالشبكة،علىالمتاحة
المعلوماتتوجهأنيجبالحالتينمنأيوفيالشبكة،علىبوضعها

.الشبكةعلىاالتصاليالعملخطةأساسألنهبها،المقصودةالفئةإلى
واإلرشادالبحوثاتصالشبكةتطبيقبينالفرقوينحصر

أنفي)رادكون(والريفيةالزراعيةالتنميةاتصالوشبكة)فيركون(
بين(األولىبالدرجةالمؤسسيالربطمفهومعلىتقومشبكةالفيركون
التخصصاتوواضحمحدودجمهورهاأنكما،)واإلرشادالبحوث

كفاءاتذوىاالتصالميسريعلىاعتمادهاعلىعالوةواالهتمامات،
بينالربطعلىالرادكونشبكةتعتمدبينمااإلرشادي؛الجهازمنعالية
المنظماتمنالعديدوبيناهتماماتهماختالفعلىالريفيةاألسرةأفراد

القريةمناتصالميسريعلىتعتمدكماالتخصصات،متنوعةالتنموية
بنفساإلرشاديينمنمجموعةوتدريبهمعملهمعلىيشرفذاتها

االتصالمفهمتطبيقتعيقالتيالعقباتعلىللتغلبإنهإال.المحافظة
علىاالعتمادفيتشتركانالشبكتانفإنالذكر،سابقةالتنميةأجلمن

Mixed(المختلطةالوسائطمفهوم Media(المعرفة،ومشاركةاالتصال
فقيرةقرية٥٠فيالجهودتركيز"للمشروعالثانيالهدفكانهذاأجلمن

تنتجهممالالستفادةالشبكةأنشطةفياإليجابيةالمشاركةمنوتمكينهم
وسائلمعالتنسيق"علىالثالثالهدفركزكما،"ومعارفمعلوماتمن

معلوماتمناالستفادةوزيادةالريفيةبالمجتمعاتاالتصاللدعماإلعالم
.

المعلوماتتبادلفيالمشاركةضرورةعلىإجماعويوجد
والمجتمعاتاألفرادمنلكلوالعالميالمحليالمستوىعلىوالمعارف
إنجازفيكبيردورلهاوالتيالرقمية،التكنولوجياوسائلباستخدام
.والعشرينالحاديالقرنفيالتنميةجهودومساندة

الزراعيةالمؤسساتفيالرقميةالتكنولوجياوسائلوالستخدام
:وهيالمميزاتمنالعديداإلرشاديةالمراكزفيمتمثلة
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واألرخصاألسهلالوصولطريقعناألسواقأداءتحسين
.الزراعيةوالخدماتالسلععنللمعلومات

الزراعيالمنتجنوعيةتحسين.
أفضلبشكلمالئمةقراراتاتخاذخاللمنإداريتحسين

.وأسرع
الزراعيلإلنتاجهاًماعامًالتعتبرالتيالمعرفةتوفير.
القطاعفيالدوليةالتجارةفيالعملطرقوتنسيقتسهيل

.الزراعي
الزراعيالقطاعلتنميةالالزمةالمعلوماتانتشارسرعة.
داخلفيسواءاآلخرينمعاألفكارتبادلمنالريفيينتمكين

حياتهم،نوعيةلتحسيناألخرىالمجتمعاتمعأوالمجتمع
.معيشتهمومستوى

خاللمنالقراراتاتخاذعمليةفيالمشاركةمنالريفيينتمكين
البريد(وإمكانياتهاالحديثةالتكنولوجيةالوسائلاستخدام

وحجرات)االنترنت(الدوليةالمعلوماتوشبكةااللكتروني
).الخ...المناقشة،

الزراعيينوالمرشديناألخصائيينربططريقعنالريفيينخدمة
.الزراعيينالباحثينمعالريفيةالمجتمعاتفي

الناميةوالدولالمتقدمةالدولبينالزراعيةاألبحاثتبادل.
الزراعيةمنتجاتهمتسويقفيالريفيينفرصزيادة.
الريفيةالمنظماتربططريقعنالمعرفيالتقسيمدرجةخفض

معاالعملمنوتمكنهممتفرقةريفيةمناطقفيالمنتشرة
.فاعليةأكثربشكل

المزروعة،األراضيبإنتاجيةوالتنبؤالمحاصيلحالةتحديد
المساعدةفييفيدمماالمحاصيلمنالمعروضحجموتقدير

.الزراعيةالمنتجاتوتسويقتسعير،قراراتاتخاذعلى
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وتبادلالمعلوماتونشرالمشاركةوزيادةاالتصالتحسين
.والمجتمعاتاألفرادبينوالمهاراتوالمعارف

إليهايحتاجونالتيوالمعلوماتبالمعارفالريفيينتزويد
االقتصاديةمواردهمواستخدامالزراعيةالمستحدثاتإلدخال
.أفضلبشكل

القطاعفيالرقميةالتكنولوجيالتطبيققطاعاتعدةوهناك
األوليةاإلنتاجوعملياتواإلرشادية،البحثيةاألنشطة:وهيالزراعي

علىوالحفاظالطبيعيةالمصادروإدارةوالتجارة،والتسويقوالثانوية،
الرقميةالتكنولوجياأنكماالجماعي،والعملالريفيةوالتنميةالبيئة،
المعلوماتعلىالحصولإمكانياتمثلكثيرةخدماتللزراعةتقدم

بلالريفية،التنميةتحقيقفيكبيرةبدرجةيساعدمماوغيرهاالزراعية
.الريفيالمجتمعورفاهية

التحكمتيسرالمعلوماتإدارةأنعلىالمعلوماتخبراءواتفق
فاعليةتحسينإلىوتهدفالمعلوماتأصولفيوالمنطقيالفكري
القرار،اتخاذعمليةيدعمكموردالمعلوماتإدارةطريقعنالتنظيم
المناسب،وبالسعرالمناسبالوقتفيالمناسبةالمعلوماتبتقديموذلك
بإنشاءم1989عامفي(FAO)والزراعةاألغذيةمنظمةقامتولذلك
الزراعيةالمعلوماتإدارةأجلمنالزراعيةللمعلوماتالعالميالمركز

Worldونشرها Agricultural Information Center (WAICENT)
متكاملنظامتنمية:فيالمتمثلةالمنظمةألولوياتطبًقاوذلك

المعلوماتإدارةمجالفيالتطوراتأحدثواستغاللللمعلومات،
عموًماوالناسالمنظمةأعضاءوتشجيعمناسًبا،استغالًالوالتكنولوجيا

المناسب،الوقتفيالمناسبةالتكنولوجيةللمعلوماتللوصول
هذاواعتمدللتنمية؛أساسيكموردالمعلوماتاستخدامعلىوتشجيعهم

كمامجاًنا،المعلوماتلتوفيراإلنترنتعلىمعتمًدا1996عامالمركز
منظمةتنتجهاالتيالفنيةالمعلوماتعنللبحثووسيلةمنفذأصبح
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متميزةمواقععلىيحتوىكماالزراعية،المجاالتشتىفيFAOالـ
السنوية،واإلحصائياتالتقاريرألبرزالكاملةللنصوصالوصولتتيح

المركزيقومكما،www.fao.org/va/employ.htmموقععلىومتاح
(WAICENT)خاللمنالمعلوماتوتنقيحلتنقيةأساسيةبأدوار

المعلومات،نظملتطبيقالمناسبة،الخططوتنميةالجودة،مناهجتحديد
الغذائي،واألمنالمستدامةالريفيةالتنميةلتحقيقالمعلوماتوتوزيع
وتدفقإدارةمجالفيوالمعارفالخبراتلمواصلةالقدراتوبناء

بإدارةالخاصةاالستشاراتبعضيقدمكماوالغذاء،الزراعةمعلومات
الغذائي،األمنومشكالتالزراعية،المشكالتلحلالزراعيةالمعلومات

القطاعفيالمعلوماتوتطبيقتوظيفوزيادةالزراعية،المواردوتنمية
الخاص

{}{}{} {}{}{}
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الثامنالباب
اإللكترونياإلرشاد

الريفيةالتنميةفيودوره

التردديجبوالالمجتمع،قضايامنأساسيةقضيةالتنميةتعتبر
متقدمةمجتمعاتفيكبيًرانجاًحاأثبتالتياستراتيجياتهاتبنيفي
تعقيداتإلىأدىممامجتمعنا،عنوظروًفاتاريًخاتختلفناميةأو

االستثماراتمحصلةعنالمتوقعاالجتماعيالعائدبعثرتوصعوبات
منعددعنهاانبثقالتفككمنحالةوخلقوالفنية،والبشريةالمادية

وترجمةالتنميةمناخلتهيئةعلميةدراسةأيأنمعهتأكدمماالمشاكل
حيويواستثمارجوهريكمطلبالتنميةسياسةصنعفيتسهمنتائجها
.فائدتهاوتقليللضبطها

توافرهامنالبدالتياألبعادمنالعديدعلىالتنميةعمليةوتقوم
المجتمعتطويرفيألهدافهاالوصولالريفيةالتنميةتستطيعحتى

البشري،البعداألبعادهذهومنسكانه،معيشةمستوىوتحسينالريفي،
يقومالذيالتكنولوجيالبعدإلىباإلضافةواالجتماعي،واالقتصادي،

العواملإدخالطريقعنالريففيالتنموياألداءتحسينعلىأساًسا
الرقميةالتكنولوجياذلكفيبماالتنمية،عمليةأنشطةفيالتكنولوجية

وفعالومؤثر،بارز،دورمنلهالماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأو
.الريفيةالتنميةعمليةعليهاتقومالتياألنشطةتطويرفي

تنميةفيأساسًيادوًراواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتلعب
قدراتهازيادةطريقعنالريفيةوالمنظماتالتنموية،المشروعات

وتمكنوالمعلوماتالمعارفلتبادلبينهافيماالمناقشاتفيللمشاركة
إلىللتوصلالريفيةالمجتمعاتفيالسياساتوصناعالباحثين
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التنمويةالمشروعاتوكفاءةاألعمالفعاليةوتحسيناحتياجاتهم
.الريفيةوالمنظمات
جديدةفرصإتاحةفيالرقميةالتكنولوجياتساعدحيث

الريفيين،احتياجاتلمقابلةومتقدمةمبتكرة،أدواتعلىللحصول
رأسيةاتصالقنواتاستخدامطريقعنوذلكالزراعية،والمنظمات

المعلومات،استخراجعلىقدراتهمزيادةعلىتعملأنشأنهامنوأفقية
وتعملالتنمية،فيالفعالةمجهوداتهممنيزيدمماالمعرفة،واستخدام

المعلوماتمصادرإلىالريفيينووصولحصولتسهيلعلىأيًضا
الريفيينحياةفيالرقميةالتكنولوجياوسائلتدخلأنكماالالزمة،
الحصادإلىالزراعةمنلديهمالحياةسبلمنالعديدبقوةيدعم

استخدامأنكماالريفيين،حياةسبلمنذلكغيرإلىوللتسويق
للعملالريفيينقدراتمهارات،معارف،بقوةيعززالرقميةالتكنولوجيا

األمانالريفية،األسرةدخللزيادةالمتعددةبوظائفهالزراعياإلنتاجفي
التعليموتطويروتنميةالريفية،األسرةصحةوتحسينللريفيين،العائلي

الهجرةوتقليلالريفيين،لدىالقدراتإهداروتقليلللريفيين،والتدريب
القرارلمتخذيخاصةإداريةقدراتيضيفكماأخرى،لمناطقالريفمن
.اإلداريةالمخاطرلتحملالريفيةالمناطقفي

بتكاليفواسعنطاقعلىالمعرفةنشرفيأساسيبدورتقومكما
الواحدالمجتمعفيسواءالمعرفيةالفجوةتقليلعلىوتعملمنخفضة،

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتستطيعالمختلفة،المجتمعاتبينأو
الدولفيخاصةالريفيةوالتنميةالتنميةعمليةفيفعالبدورالقيام

لالتصال،الحديثةالتحتيةبالبنيةالقفزعلىدورهايقتصرفالالنامية،
ألفرادوالسياسياالجتماعي،السلوكترقيةفييساعدكحافزتعمل

تكنولوجياوتعتبرللتنمية،وصوًالأكثروجعلهالريفي،المجتمع
تتصلأنالناميةللدولتسمحهائلةفرصةواالتصاالتالمعلومات

فهي,للغايةمنخفضةوبتكلفةاألجنبيةالدولبأسواقفائقةبسرعة
المستمرالتغيرعلىالتغلبخاللهامنيمكنالتيالمهمةالسبلإحدى
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وفعالكافإنتاجإلىللوصولإليهانحتاجالتيالمعلوماتفيوالسريع
.اإللكترونيالزراعياإلرشادإليهيهدفماوهذا

لمصطلحكمرادفالرقميةالتكنولوجيامصطلحيستخدم
للتعبيرالمصطلحهذانستخدمفغالًباواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

بالتكنولوجيايقصدواإللكترونيالزراعيواإلرشاداالتصالوسائلعن
علىالقائمةالحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائل:الرقمية
بحيث)المحمولالهاتفاإلنترنت،اآللي،الحاسب(الرقميالنظام

بتطوروثيًقاارتباًطامرتبطةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأصبحت
لنقلأهميةاألكثرالوسيلةتعدحيثالعصرهذافيالمجتمعات
مباشرةبطريقةتساهمفهيمتطورة،مجتمعاتإلىالناميةالمجتمعات

صلةذاتإلكترونيةمعلوماتيةخدماتعلىيعتمدمجتمعبناءفي
التساؤلعلىوتجيبوالتعليم،واإلنتاج،االتصال،بخدماتمباشرة

علىالقدرةالناميةللمجتمعاتالرقميةالتكنولوجياتقدمهل:الهام
مسارإلىواالنتقالللتنمية،التقليديةالمراحلوتخطيالفقر،تخطي
الناحيةمنأكبرمضافةبقيمةويتمتعالنمو،إلىيستندمعرفي

الناميةالبالدفيوالنائيةالريفيةالمناطقسكانأصبححيثاالقتصادية
عولمةعننتجتالتيالمتوقعة،غيرالتحدياتمنالكثيريواجهون
لحقتالتياألضرارإلىباإلضافةالسياسية،والتغييراتاالقتصاد
المستدامة،التنميةوتحدياتالديموجرافيةالضغوطعلىعالوةبالبيئة،

استحداثتستوجبالتيالتحدياتمنوغيرهاالحياة،جودةومقاييس
بالتكنولوجياوتزويدهمللريفيينللوصولواتصاالتيهمعلوماتيةنظم

.التنميةمفتاحتعتبرالتيالجديدةوالمعارف
عدةالرقميةالتكنولوجيامفهومعنالتعبيرفيويستخدم

Informationالمعلوماتتكنولوجيامصطلحمنهامصطلحات
Technologyوتخزينوتسويقوحيازةصناعة"بهايقصدوالتي

تكنولوجياخاللمنوذلكالمعلومات،وبثوتوزيعوعرضواسترجاع
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الصناعيةاألقمارعبرالحديثةاالتصاالتونظماآلليالحاسب
Communicationاالتصاالتتكنولوجياومصطلح،"واالنترنت

technologyخاللهامنيمكنالتيالجديدةالقنوات"بهايقصدالتي
واالسترجاعالتخزينتكنولوجيافإنوعليهالمعلومات؛وبثتوزيع
بمعناهاالمعلوماتتكنولوجياالحديثةاالتصاالتتكنولوجيامعتشكل
.الواسع

المادية،األجزاءمنتتكونالتيالتكنولوجياإنهاعلىتعرفكما
والمعالجة،التخزين،ووحداتوالوسائطوالشبكات،والبرمجيات،
والبياناتوالصور،الصوتيات،(للمعلوماتوالعرض،والتحويل،
.الخدماتبتقديممباشرةترتبطوالتي)المكتوبة
حيثوسائلها،بتعددالرقميةالتكنولوجيامفاهيمتعددتكما

الرقميةالتكنولوجيا)AED(الدوليةللتنميةاألمريكيةالوكالةعرفت
Hardالماديةالمكوناتاندماجأوتوحدإنهاعلى wareوالبرامجsoft
wareوإدارةوتبادل،معالجة،منتمكنالتياالتصالووسائل

علىتحتويبذلكواالتصالالمعلوماتوتكنولوجياوالمعرفة،المعلومات
عرفتكماالمعلومات،وإدارةوتخزين،لمعالجة،وتكنولوجياتوسائل
الحاسباتمثلوالخدماتالمنتجاتمنعددعنيعبرمصطلحبأنها

.األخرعنيميزهمامنهانوعولكلواالنترنت،الهاتفونظم
المعلوماتلتكنولوجيارافدهياالتصاالتتكنولوجياأنحيث

البيانات،هيالمعلوماتلتكنولوجياالخامالمادةأنأساسعلى
الكمبيوتر،هيمنازعبالاألساسيةوأداتهاوالمعلوماتوالمعارف،
إلىالخامالمادةتحويلفيالحسابيةطاقاتهتستهلكالتيوبرمجياته

بينالفوريالتفاعلخاللمنفيتمالتوزيعأمامعلوماتية،خدمات
شبكاتخاللمنأوالمباشر،البثخاللمنأوواآللة،اإلنسان

المعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتتكنولوجيايعتبروبذلكالمعلومات،
المعلوماتفيضالقرارومتخذيللمهتمينلتتيحواحدة،لعملةوجهان

تعتمدالمعلومات،تنظمجديدةأساليباستحداثخاللمنالمتدفقة
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الخدماتلدفعاالتصالية،التكنولوجياواستخداماآلليالحاسبعلى
المعلوماتتكنولوجيابينوالتكاملاالندماجومعالمعلوماتية،
Multiالمتعددةبالوسائطتعرفجديدةمعالمتتشكلبدأتواالتصاالت

mediaالفورياالتصالوسائطأوMedia online،الحادثالتطورومع
تكنولوجيابينالفصليمكنالحيثحديثة،تكنولوجياتظهرت

نظمطورالذيالرقميالنظامبينهمايجمعفقدواالتصاالتالمعلومات
computer(الكمبيوتراتصاالتيسمونهجديدعهدإلىوالدخولاالتصال

communication(أو)com.com.(
فهيالحياة،مناحيكلفيمهًمادوراالرقميةالتكنولوجياوتلعب

المكاتب،وأدواتالنقل،ومؤسساتالبث،محطاتفيموجودة
وفيوالتدريب،والتعليموالمحاسبة،والزراعة،المالية،والمشروعات

والرياضة،والطاقة،والصحافة،والتصنيع،والدواء،والصحةالبيت،
الحاليالوقتفيالرقميةالتكنولوجيااستخداماتأصبحتولقدوغيرها،

أننالحظحيثوتأثيراوبروزانشاطااإلنسانيةالحضارةمجاالتأكثر
رئيسي،بشكلعليهاتعتمدأصبحتالمتقدمةالعالميةالشركاتمختلف

حلباتفيريادياموقعاتحتلالرقميةالتكنولوجيافعالياتأننالحظكما
.والماديةوالصناعيةاالقتصاديةالسباق

واإلنترنتاآلليالحاسبفيالمتمثلةالرقميةوالتكنولوجيا
هذافيالمعلوماتعلىللسيطرةالمهمةاألداةهيالمحمولةوالهواتف

منكبيرةكمياتوتوصيلنقلتستطيعالتكنولوجيافهذهالعصر
المناطقكافةوفىالعالمفيمكانأيفيوالمعارفالمعلومات
التكنولوجياهذهتطبيقويمكنالمستخدمين،لكافةالمتفرقةالجغرافية

الذيالزراعي،اإلرشادمجالفيوكذلكوالتعليمي،الصحي،المجالفي
لتحسينالريفيةللمناطقالزراعيةوالمعارفالمعلوماتنشرعلىيعتمد
اتخاذعلىوالمساعدةالزراعياإلنتاجوزيادةالمعيشى،المستوىورفع

البحثيةالهيئاتبينواسعةاتصالقنواتتوفركماالمزرعية،القرارات
.الحكوميةوغيرالحكوميةالتنمويةوالمنظماتالزراعية،
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أيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتبينقورنوإذا
المحمول،أوالجوالالهاتفوتطبيقاتواإلنترنت،الحواسبتطبيقات

هذهأنرغمواإلنترنتالحواسبكانتتطوًراأكثرهمأننجد
الهواتف،بعكسواالستخدامالعددحيثمنانتشاًراأقلهمالتكنولوجيات

ومعالجةتخزينعلىواإلنترنتالحواسبلتكنولوجياالهائلةللقدرةنظًرا
همامفهومينعلىواإلنترنتاآلليالحاسبتطبيقاتوتعتمدالمعلومات،

المعلوماتفيالهائلةللزيادةنتيجةالمعرفةوإدارةالمعرفة،مشاركة
اتصالمشروعتطبيقتمالريفيةالتنميةمنطلقومنالبشرية،والقوة
التنميةأجلمنلالتصال)رادكون(والريفيةالزراعيةالتنمية

فياالتصاالتمعالمغيرتالتيالرقميةالتكنولوجياوسائلومن
والموبايل،الجوال،الهاتفمنمسمياتهوتتعددالمحمول،الهاتفالعالم

هومصرفيشيوًعااألكثرأنإالالخلوي،والهاتفالنقال،والهاتف
استخدامهانتشراختراًعاالعالميعرفلمحيثالمحمول،الهاتف

اثنينتجاوزتوالتيالمحمولالهاتفأجهزةبهاانتشرتالتيبالسرعة
حولالمعلوماتمن%98أنوجدقدحيث،2005عامفيجهازمليار
الصددهذاوفيالمحمول،أوالثابتسواءالتليفوناتعبرتنتقلالعالم
رسالةمليار30يتبادلوناألوروبيينالمواطنينأنإلىاإلشارةتجدر

يتضاعفأنالمتوقعومنشهر،كلالمحمولالهاتفعبر)SMS(قصيرة
سلكبدونباإلنترنتالمتصلاآلليالحاسبأجهزةعدد

)Wireless(زيادةإلىالحالبطبيعةيؤديالذياألمراالنترنت،بشبكة
.التصفحبإطالةالشبكةعلىالتحميل

إنهايعتقدحديثةبحثيةاتجاهاتهناكالتعليميالقطاعوفي
تقنيةاستخداماتمثلالتعليميةالعمليةفيحيوًيادوًراستلعب

Blue)(البلوتوث Toothاإلجابةمنوتمكينهطالبكلعلىالتعرففي
وملئوخطأ،وصحمتعدد،مناختيار(الحديثالطابعذاتاألسئلةعلى

Virtualالـبينالمزجهواآلخراالتجاهأما،)للكلماتبأرقامالفراغات
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Reality)(تفاعليةأكثرلجعلهالمكملةكونفرانسالفيديوفيوالروبوت
..المشاركينبين

عالمفيثورةالمحمولةالهواتفتكنولوجياأحدثتولقد
فينمًواالقطاعاتأسرعمنازعبالاليوموأصبحتالدولية،االتصاالت
صفرمنانتشارهمعدلارتفعوقدواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجيا

فقد2008العامأواخرفي%50يقاربماإلىالتسعينياتفيتقريًبا
المحمولللهاتفالعالمفيمستخدممليارأربعةمنأكثراليومأصبح

.يومًياللتواصلالعالمأنحاءجميعفي
للوصولووسيلةبلهاتففقطليسالمحمولاعتباراألمروبلغ

3G)الثالثالجيلتكنولوجياطريقعنلإلنترنت broad band
technology)العالمسكانربعأناالسكوامنظمةتقريرويوضح
مليون400وأن،2008العامأواخرفياالنترنتشبكةيستخدمون

شخصمليار1.4عددهمالبالغالمستخدمينهؤالءمنشخص
The(الناميةالعريضةالحزمةتكنولوجيايستخدمون Wide
Broadband(الهاتفمستخدميعددفيوارتفاعتطورحدثوقد

عاميبينESCWAاألوسطالشرقمنطقةفيواالنترنتالمحمول
عامالمحمولالهاتفمشتركيعددبلغمصروفي،2008و2005
بلغبينما،%24,43قدرهسنوينموبمعدلخط،مليون201291,92
فيالمحمولالهاتفطريقعناالنترنتخدماتفيالمشتركينعدد
المعلومات،وتكنولوجيااالتصاالتوزارة(مشتركمليون11,71مصر
2012.(

العالمأنحاءكلفيالمحمولالهاتفينتشرأنبمستغربوليس
المحمولالهاتفبأناألسبابمنالعديدوهناكوالهثة،مثيرةسرعةفي

كلوتحتوالثقافاتالمجتمعاتكلفيسواءحدعلىمرغوب
التاسعالقرنأواخرومنذواالقتصاديةواالجتماعيةالثقافيةالشروط

كبيًرااهتماًماالمحمولالهاتفلقيوقدالحالية،السنواتوحتىعشر
Manull(ذكرحيثواإلعالماالجتماعفيالعلماءمن castells(أن
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ضخمةمكانةالمحمولللهاتفأعطتقد)اإلنترنت(الدوليةالشبكة
استخدامفيالنموذجيةالتغيراتمنمجموعةبرصدجديدكمبتكر
.المحمولالهاتف

السلوكعلىتماًماوسيطرالعالمغزىالمحمولالهاتفأن
التكنولوجيافتبنياألوقاتكافةوفيمستوياتهبكلاليوميالروتيني
حالةفيفاألمنمعينة،مشكلةلحلسعياألصلفيهوالجديدة
الخاصةالدائرةنحوالموقفهذافيالتفاعليوجهالفجائيةالحوادث

روتينيةالمحمولالهاتفوملكيةاالستعماليصبحوبالتاليللفرد،
.واستثنائيةعاديةغيركانتأنبعدوعادية

المحمول،نداءاتوتجميلتزيينفيملحوظواهتمامزيادةهناك
.اجتماعيةوظيفةوتؤديآليةغيرتصبحبحيث

بينالمناقشاتعلىالمحمولالهاتفاستخدامويسيطر
وتكنولوجياااللكترونية،الزراعةمجاالتفيتعملالتيالمجتمعات
للهواتفوينظر)ICT4D(التنميةأجلمنواالتصاالتالمعلومات
مجموعةتقدمحيثاالجتماعي،لالندماجحافًزاباعتبارهاالمحمول

كماالمعرفة،ونقلاالجتماعية،الشبكاتتدعمالتيالخدماتمنكبيرة
نحوعلىالمحلياالقتصادنموفيالمشاركةالصغيرةللشركاتيمكن
المعلوماتتوصيلعلىتساعدهمبقناةتزويدهمخاللمنفاعليةأكثر
تحقيقفيالمحمولةالهواتفاستخدامويمكنوالتسويق،االتصالعن

فيالمنظماتمنالعديدفإنلهذاعديدةواقتصاديةاجتماعيةمكاسب
الصحية،المشروعاتفيأنشطتهالدعمالمحمولتستخدمالناميةالدول

مهاملدعمالمحمولخصائصمنالريفيونويستفيدوالزراعة،والتعليم،
فيللتواصلوحاضرةبهاموثوقاتصالقناةباعتبارهالريفيةالتنمية
التنمويللعملكمجاالتالزراعيواإلرشادوالصحةالتعليممجاالت
.بالريف

مشروعاتبعضفياإللكترونياإلرشادوسائلتطبيقات:أوًال
:الريفيةالتنمية
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التعليميالقطاعفياإللكترونياإلرشادوسائلتطبيق-1
):المدارس(

وشبكةاآللي،الحاسب(المختلفةالرقميةالتكنولوجياوسائلتطبق
العمليةأهدافمنالعديدلتحقيق)المحمولوالهاتفاإلنترنت،
تستخدم-المجتمعاتبعضفي-الدراسيةالفصولففيالتعليمية،
وتنسيقالبيانات،قواعدوبرامجالكتابة،وبرامجالتعليمية،البرامج

والمقاالتالرسائلوتبادلالمنظم،العملمهاراتتنميالتيالنصوص
أنكما،)Email(اإللكترونيالبريدخاللمناألفرادبينوالنصوص

المهمومنالرياضيات،ومفاهيمالعلميةالمفاهيمتسهلالتخطيطبرامج
التيوالمزاياااللكترونيةاألدواتهذهاختالفكيفيةباالعتباراألخذ
األدواتوتتفاوتالتعليم،مجالفيمفيدةوتجعلهامنهاكًالتميز

استخداممنابتداًءالدراسيةالفصولفيالمستخدمةالتكنولوجية
word)(الكلماتمعالجكبرنامجالتطبيقعلىتعتمدأدوات processor،
علىاألوليةالتاريخيةوالوثائقالعلميةالمعلوماتبموسوعاتوانتهاًء

غرفيربطالذيالمفتوحوالتعليمالتلفزيونيةوالقنواتاالنترنت
.ببعضبعضهمامختلفينبلدينفيالدراسة

ومنذ،1926عامفيتعليميةآلةأولبتطويربيرسيقاموقد
التعليمتكنولوجيابتطبيقالمختصةالتعليميةالمعاهدعمدتالحينذلك
الصوتيوالمسجلاألفالمعارضمثلكثيرةأجهزهاستخدامإلى

وبالتطور.الحاسوبوأجهزةالبروجكتوروأجهزةالفيديوومسجل
واختراعالتعليم،طرقفياألبحاثوزيادةالحاسوب،أجهزةفيالسريع
العشرينالقرنمناألخيرالثلثشهدالطب،مجالفيالحديثةاألدوات

.التكنولوجيةالثورةمجالفيهائلةثورة
التعليمأدواتمنكأداةوتطبيقاتهاآلليالحاسبفاستخدام

بالتعلميعرفماأوالذاتيالتعلمبرامجوتطويرنموفييساهم
أساليبإلىتقليديةأساليبمنالتعلمأساليببتغييراإللكتروني،
سواءالتعليميةالعمليةفيكبرىتكنولوجيةنهضةوإحداثتكنولوجية،
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اآلليالحاسبيستخدمحيثبعد،عنالتعليمأوالنظاميالتعليم
التعليم(نفسهعلىاالعتمادفيالمتعلملمساعدةتعليميةكوسيلة
تعليمبرمجياتخاللمنتقدمالتيالعلميةالمادةتعلمفي)الذاتي
المتعلمإجاباتوتستقبلالبنائية،واألسئلةالعلميالمحتوىتعرض

Feed(المرتدةالتغذيةتقديمثموتقيمها، back(،فيالمعلمومساعدة
إلىدورهتحولمختلفةبأنماطللدارسينالعلميالمحتوىتقديم

ومحتوىالدارسينبينالتفاعلإلىباإلضافةوالتوجيه،اإلشراف
يمكنالتياإلنترنتبظهوراآلليالحاسبفاعليةوزادتالبرمجيات،
منالتعليميةالعمليةفيالخدماتمنالعديدتقديمفياستخدامها

خاللمنأوالملفات،نقلوخدمةاإللكتروني،البريدخدماتخالل
أوالقوائم،فيالبحثخدماتأوالعالمية،العنقوديةالشبكةخدمات

.إلخ......اإلخبارية،الخدماتأوالمحادثات،
والوالياتأوروبادولفيالرقميةالتكنولوجياقطاعويتميز

,االقتصادوتنشيطالجديدةالوظائفلخلقالمحركالعنصربأنهالمتحدة
تطورفيكبرىأهميةالمعلوماتتكنولوجيالثورةأنالمعروفومن

المحلياالقتصادتطورفيتأثيرولهااالقتصادية،القطاعاتمختلف
ماالمعلوماتتكنولوجياقطاعأننجدالناميةالدولفيأماوالعالمي،

األساسيةالبنيةتوفرأنيجبالبلدانهذهوأنالطريق،بدايةفيزال
المعلوماتثورةمنافعمناالستفادةتستطيعلكياإللكترونيةلالتصاالت
االقتصادياتنحووالتوجهاإللكترونيةبالتجارةيتعلقفيماوخاصة
المواردفينقًصاخصوًصاالعربيةوالناميةالدولتعانيحيثالرقمية،
الماديةاإلمكانياتفيوضعفالعلميوالبحثالتعليم،حقلفيالبشرية
مصطلحاتظهرتقدالصددهذاوفيالمدربة،البشريةبالمواردوندرة
التكنولوجيااستخدامتعنيالتياإللكترونيةالحكومةكمصطلحجديدة
منوتسريًعاعليهمتسهيًالللمواطنينالخدماتتقديمفيالرقمية

بصورةينعكسمماالدولة،منيحتاجونهاالتيالخدماتعلىحصولهم
.التعليميةالعمليةعلىإيجابية
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للتكنولوجيارصدهايمكنالتيالتطبيقاتمنالعديدوهناك
:منهاالتعليمىالمجالفيواالتصاالتالمعلومات
.الرقمياإللكترونيالتعليم

المشروعاتفيقفزةبلنوعيةنقلةااللكترونيالتعليميمثل
إنهامجردمنالتعليميةالعمليةتطويربواسطتهيمكنحيثالتعليمية،

وهناكواستطالعبحثعمليةاعتبارهاإلىللمعلوماتتلقينعملية
االلكترنيإلىالتقليديمنبالتعليملالنتقالالمبرراتمنالعديد

:يليفيماتوضحها
المعلوماتوتدفقالمعرفياالنفجار.
المعلوماتعلىالحصولفيالسرعةإلىالحاجة.
والعملياتاألعمالأداءفيواإلتقانالمهارةإلىالحاجة

.المعقدةالرياضية
العاملةاأليديتوفير.
التعلمصعوباتلمشكالتالحلولإيجاد.
المستقبليةالعملفرصتحسين.
علياعقليةمعرفيةمهاراتتنمية.
مهارةأومتطورةمعرفةيتطلبالاآلليالحاسباستخدام

واستخدامهلتشغيلهخاصة
فيالكبيرةفائدتهامعمقارنةالحواسيبأسعارانخفاض

.والتعليمالتربيةميادين
:وهيااللكترونيللتعليمكثيرةمبرراتهناكأنكما
الطالبفئاتلجميعمناسبةأداةاآلليالحاسبأن.
واالستكشافالبحثمناختهيئة.
المنطقيالتفكيروتنميةتحسين.
الصورعرضمثلالتعليميةالوسائلمنباإلفادةالسماح

األفالمعرضالجهاز،شاشةعلىالمعمليةوالتجارب
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التسجيلبواسطةالتوجيهاتوتقديموالشرائحالتعليمية
.الصوتي

فيالمحاكاةعلىقدرةفللحاسبالمحاكاةعلىالقدرة
يقللممافعال،إجرائهامنبدالالتعليميةالتجاربإجراء
.لهااإلعدادخطورةمنويحدالتكلفة

المباشرالتفاعلعلىالقدرة.
المعقدةالعملياتأداءفيوالجهدالوقتتوفير.
المهاراتربطعلىالطالبالحاسبيساعدالمهاراتربط

اآلخردونموضوعلتعلم
المعلممساعدة.
للطالبالتعلمعمليةوفعاليةنواتجتحسين.
التعليمتفريد.
الراجعةالتغذيةتقديم.
التتابعاتمنسلسلةإلىالمدروسةالمادةتقسيم.
المعلوماتواسترجاعتخزينعلىالقدرة.
للمعلوماتالمرئيالعرضعلىالقدرة.
الملحقاتمنالعديدوإدارةالتحكمعلىالقدرة.

اليدأنحيثاالقتصادي،النموإلىيؤديالتعليمفيواالستثمار
وتستخدم.التجاريالعالميالسوقفيموقًعاتؤمنالمتعلمةالماهرة

:شكلينبأحدالتعليمفيواإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيا
اآلليالحاسبيستخدمحيث:اآلليالحاسببواسطةالتعليم

تعليميةبرامجبوجودللمعلم،مساعدةتعليميةكوسيلة
البيئةمعلتتناسبعاليةومكانيةزمانيةمرونةذاتمتعددة

.المحيطةالتعليمية
عنالمعلم،محلاآلليالحاسبيحلبحيث:الفرديالتعليم

لتوفيراإلنترنتباستخدامأوالمباشرةالمخاطبةطريق
.التعليميةالعمليةفيالمبذولينوالجهدالوقت
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للداللةم1980عاممنذااللكترونيالتعليممصطلحويستخدم
المتطورةاالتصاالتووسائلاآلليالحاسبتكنولوجيااستخدامعلى

العمليةعناصرخاللهامنتتعاملالتيالبيئةلتحسين)اإلنترنت(
طريقعنتكاملىتعلمفهوبينها،المستمرالتفاعلوزيادةالتعليمية،
الويب،خدماتطريقعنواإلنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيااستخدام
Online"الخطعلىالخدمات survecies"،البريدالمناقشة،حجرات

فهوخارجها،أوالدراسيةالفصولداخلسواء)Email(اإللكتروني
.الحياةمدىومستمرمفتوحتعليم

للعمليةاآلليالحاسباستخداميضيفهماكلمنالرغموعلى
الستخدامهالمعوقاتمنمجموعةهناكأنإالتحسيناتمنالتعليمية

:التعليمفي
:التعليمفياآلليالحاسباستخداممعوقات

التعليمياآلليالحاسبمجالفيالمتخصصةالكوادرقلة
الكافيالوعيوقلةالمختلفةالدولفيالتربيةجهازفي

والتعليم،التربيةمجالفياآلليالحاسبإدخالألهمية
.الناميةالدولفيوخاصة

الرفيعالمستوىذاتالمالئمةاآلليالحاسببرامجقلة
.وكتابتهاالبرامجلتصميمالمطلوبالكبيرالجهدبسبب

ماحدإلىمكلفاالتعليمفياآلليالحاسباستخداميعتبر.
هذايشكلحيثالعربية،باللغةالتعليميةالبرامجإتاحةقلة

.التعليمإلىاآلليالحاسبإدخالفيللتوسععقبةاألمر
يرىحيثالطالب،اتجاهاتعلىاآلليالحاسبمنالخوف

العمليةستصبحاآلليالحاسبباستعمالإنهالمربينبعض
.اإلنسانيةالصبغةعنبعيدةالتعليمية
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التدريساستراتيجياتباختيارتتعلقمشكالتهناك
وكوسيلةتعليميةكمادةاآلليالحاسبمعللتعاملالمناسبة
.أيضاتعليمية

يؤثرقداآلليالحاسبأمامطويلةفترةالطالبجلوس
.وعصبياصحياعليه

اليدوية،المهاراتلتعلممباشرةفرصااآلليالحاسبيوفرال
.العمليوالتجريب

وجوديجعلمماباستمراراآلليالحاسبأجهزةتتطور
نضطروبذلكممكنغيراألجهزةأنواعلجميعجاهزةبرامج
.ماديامكلفوهذاباستمراراألجهزةلتغيير

المناسباالجتماعيللتفاعلفرصااآلليالحاسبيوفرال
.التعلمأثناءأنفسهمالطلبةبين

:الصحيالمجالفياإللكترونياإلرشادوسائلتطبيق-2
كافةعليهاتعتمدالتيالمواردأهممنالرقميةالتكنولوجياتعتبر

المهمة،المجاالتمنوغيرهاوالطبكالتعليمالحياةمجاالت
ودعمفيهاتطبقالتياإلداريةاألعمالنجاحفييساعدفاستخدامها

المعلوماتتكنولوجياوجودأصبحوقدإدارتها،فياإلداريةالعملية
الحصولفيوالتكلفةوالجهد،الوقت،توفيرفيمهمعاملواالتصاالت

.منهاواالستفادةونقلها،وتحليلها،المعلومات،على
بتطورالمتأثرةالميادينأكثروأهممنالصحيالقطاعويعتبر

مواكبةالقطاع هذا علىالضروريمنأصبح بحيثالتكنولوجيا،وسائل
تطويرتلزمالتيوالخدماتاالمكانياتجميعلتوفيرالتكنولوجيةالثورة

والتيالمتاحةالخدماتأفضلإلىبحاجةفالمريضالصحية،الخدمات
واستخدامتطبيقحالفيأفضلالخدمةتكونسوفبالتأكيد

الرقميةالتكنولوجيا
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المعلوماتإدارةمنيتجزأالجزءالرقميةالتكنولوجياوتعد
االجتماعيةالتنميةتعزيزعلىيعملوتطبيقهااستخدامهاوأنالصحية،

والنائية،الريفية،المناطقفيوخاصةالمجتمعأفرادلكلواالقتصادية
وجودإلىتفتقرالعربيةالمنطقةفيالمجتمعاتمنوالكثيروالمهمشة،
الصحيةالرعايةمجالفيالخاصةوالخدماتوالدعمالتسهيالت
تنظيممنالمجتمعأفرادتمكينخاللمنوذلكااللكترونية،والصحة
الرعايةعمليةفيبفاعليةوالمشاركةأفضلبطريقةالصحيةشؤونهم
واإلنترنتاآلليالحاسب(مثلالحديثةالتقنياتتطبيقأنكماالصحية،
منالصحيةالخدماتمجالفيواسعنطاقعلى)المحمولوالهاتف
استخدامتحسينعلىتعملااللكترونيةالصحةمشروعاتخالل

الصحية،للخدمةشخصيطابعوإعطاءالمرضى،وإرضاءالموارد،
الخاصةوالمؤسساتالعامة،الصحيةالخدمةأنظمةبينوالتنسيق
الخدماتلتقديموخياراتمبتكرةحلولإلىللتوصلاألكاديميوالقطاع
الصحةومشروعاتالخدمات،قلةمنتعانيالتيالمناطقفيالصحية

يهدفمتخصص،عملفريقتشكيلخاللمنتتضحالتيااللكترونية
علىالقائمةالصحيةبالخدماتالعاملةالشركاتأعمالتعزيزإلى

الالزمالدعملتوفيرواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتطبيقاستخدام
.والدوليواإلقليميالمحليالمستوىعلىوالشركاتالتكنولوجياتلهذه

لتحسينأساسيةوسائلالرقميةالتكنولوجياوسائلوأصبحت
األدواتبعضوتساعدللمرضى،الصحيةالمعلوماتعلىالحصولفرص

للمريض،الصحيالتاريخلحفظسجلإنشاءعلىاليومالمتوفرة
الطبيةالصورعلىواإلطالعلديه،حساسيةوجوداحتماالتومعرفة

نظامجانبإلىالعالج،ووصفاتالطبيب،وتشخيص،)السينيةاألشعة(
التواصلتسهيلالوسائلأواألدواتهذهشأنومنواإلحاالت،المواعيد
الصحية،الخدماتفريقوأفرادللمرضىبالنسبةالعالجمواعيدلمعرفة
الالزمةالمعلوماتهذهإلىبسرعةالوصولاألحيانأغلبفيويمكن

.شخصيمحمولجهازأومحمولكمبيوترأوكمبيوتر،جهازخاللمن
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عنلتعبرالصحيالقطاعفيجديدةمصطلحاتظهرتكما
الرعاية(مصطلحمثلبهالرقميةالتكنولوجياتطبيقفيالحادثالتطور

Digitalالرقميةالصحية health care(،ومصطلح)الصحة
Electronicاإللكترونية health(الرقميةالتكنولوجيالدخولاستجابة

الصحةمنظمةأفادتحيثالصحية،الخدماتمجالفيواسعبشكل
توفيرهواألوليةالصحيةالرعايةلمراكزالرئيسيالهدفأنالعالمية
معالهدفهذالبلوغالمستخدمةالسبلوتطورتللجميع،أفضلصحة

الرعايةومراكزمؤسساتأنكماالتكنولوجي،للتقدمالمستمرالتواصل
عنعوًضاالرقميالنظاماستخدامفيبدأتقداألوليةالصحية
الرقميةالصحيةالرعايةتوفركماللسجالت،الورقيالنظامعلىاالعتماد
منبعضبينوربطوتوجيهموائمة،فيللمساعدةوالخدماتالحلول

العالممستوىعلىالمتزايدةالصحيةالمشكالت
)Behbehani,2005:1(ُبعدعنالصحةمصطلحظهركما)Online

health(االتصاالتمجالفيالرقميةتكنولوجيااستخداميعنيوالذي
واستخداموالتشخيص،والعالج،الصحية،الرعايةتوفيرفيوالمعلومات

.الحديثةالتكنولوجيةالوسائلعبرُبعد،عنالطبيةالخبرات
الصحةوزارةفيممثلةالمصريةالحكومةأطلقتاإلطارهذاوفي

خدماتتوفيرإلىسعًيااإللكترونيةالصحةبرامجمنالعديد
المجتمعمنأوسعشريحةمنهالتستفيدأفضلوصحيةتشخيصية،

علىالمعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتوزارةحرصتوقدالمصري،
إتاحةعنفضًالالصحيةالخدماتفيالرقميةالتكنولوجياودمجتيسير

وتمضيمصر،فيوالمحرومةالنائية،المناطقفيالطبيالتثقيف
للحصولمتكافئةفرصلتوفيرسريعبشكلاإللكترونيةالصحةمبادرة
توسيعجانبإلىمصر،أرضعلىمكانأيفيالصحيةالخدماتعلى
األهدافتشتملحيثالمواطنين،جميعلتشملالصحيالتأمينمظلة

:يليماعلىاإللكترونيةالصحةلمبادرةالرئيسية
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التشخيصيةالطبيةبالخدماتالريفيةالمناطقتزويد
.الرقميةالتكنولوجياوسائلعلىالمعتمدة

علىالطبيالقطاعفيالعاملينلتدريبأماكنتوفير
.المختلفةالمجاالتفيالرقميةالتكنولوجياتطبيق

يخصفيماالعالميةالطبيةاالستشاراتعلىالحصول
.المزمنةالمرضيةالحاالت

سبلتحسينطريقعنالصحيةالرعايةتكاليفخفض
.الحديثةالطبيةبالطرقالمرضىمعالجة

المتاحةوالمواردالتكنولوجيةللخبراتاألمثلاالستغالل
.الصحيبالقطاع

حاالتفيوالمتطورةالمتقدمةالطبيةالخدماتتوفير
.الطوارئ

الطبيةوالتقاريرللسجالتإلكترونيةبياناتقاعدةإنشاء.
:المصريةالصحةبوزارةللمبادرةالتابعةالمشروعاتأهمومن
بخدماتاالتصاللمركزالتابعاإلسعافسياراتمشروع

.الطبيةالطوارئ
الدولةنفقةعلىالمواطنينلعالجالقوميةالشبكة.
حكوميمستشفىبكلمعلوماتنظموحدةإنشاء.
المستشفياتلميكنةالتجريبيالمشروع.
القوميالمشروع-األوراملتسجيلالقوميةالشبكة

.األشعةصوروتداوللنقلالمتكاملةللمنظومة
الوسائلباستخدامالمتكاملالطبيةالسجالتنظام

.التكنولوجية
وسائلعلىالصحةبوزارةالبشريةالكوادرتدريب

.الحديثةالتكنولوجيا
المرأةلصحةالقوميالمشروع.
اإلسكندريةبمحافظةالمرأةلصحةاإلقليميالمركز.
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الحادثللتطوركبيربشكلاألخرىالعربيةالدولاستجابتكما
تسعىحيثالصحي،المجالفيالرقميةالتكنولوجياتطبيقفي

منبقوةاستفادتالتيالخليجيالتعاونمجلسدولمجموعة
نظاملتطبيقالصحي،القطاعفيالمستخدمةالرقميةالتكنولوجيا
وقدالمجتمعات،هذهفيالصحيةالمعلوماتلجمعمتطورتكنولوجي

اإللكترونيةللصحةعملخطةطريقعنإالتفعيلهيمكنالهذاأنوجد
التاليةالعناصرعلىتشتمل

للصحةوطنيةوخطةوإستراتيجيةسياسةوضع
.اإللكترونية

والمضمونةالكافيةوالتكنولوجيةالماليةالمواردتوفير
.االستمرار

فيوخاصةالطوارئ،حاالتفيلالستجابةخطةوضع
.واألزماتالكوارثحاالت

اإللكترونيةالصحةلخدماتأساسيةمعاييرتبن�ي.
واإلنصافالمساواةمبدأعلىالتواُصلوسائلتواُفر.
منكل�فيالرقميةالتكنولوجيةواألدواتالوسائلإتاحة

.والمستشفياتاألوليةالصحيةالرعايةمراكز
والحوافزبالتدريبتتمتعالتيالبشريةالمواردإتاحة

.اإللكترونيةالصحةخدماتإلدارة
بالقطاعالعملفياالحتياجاتمنالعديدتوفيراالتجاهدفع
:مثلالصحي
متصلةهواتف،)CD,DVD(المدمجةاألقراصمنجديدةأنواعظهور

فائقةالكابالتالحديثة،بالتقنياتمجهزةاختبارمعامللإلنترنت،
المستلزماتهذهكلوتوفيرالسكر،لمريضإلكترونيةشريحةالتوصيل،
الصحةمجالفيالرقميةالتكنولوجياوسائللتطبيقالضرورية

الصحيالمجالفيالمستحدثةاألنشطةمنالعديدوفراإللكترونية،
الحامضشكلعلىوالتعرفالحديثة،بالتقنياتالدواءإنتاج:مثل
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منالجراحيةوالعملياتالتنفسي،الجهازأمراضوعالج،)DNA(النووي
.السمنةعالججهازالمفاصل،تآكلعملياتعالجُبعد،

تكنولوجياتطبيقعننتجتالتياإلسهاماتمنالعديدوهناك
الصحيةالخدماتمجالفيواالتصاالتالمعلومات

تمحيث:الجراحيةالعملياتفيRobotالروبوتاستخدام
جهازطريقعنالحديثالعصرفيالتجريبيةالعملياتمنالعديدإجراء

يقومحيث،)2(رقمبالملحقموضحهوكما)اآللياإلنسان(الروبوت
علىالجراحيةالعمليةإلجراءالالزمةالمعلوماتبتحميلالطبيالفريق
بشكلالجراحيةالعمليةإجراءمنفيتمكنالروبوت،علىالمحملالنظام
.الدقةفيغاية

منالثمانينياتبدايةمعبعدعنالطبتطورلقد:ُبعدعنالطب
فيطبيةخدماتتقديمهومنهاألساسيالهدفوكانالماضي،القرن

والعواصم،الكبيرةالمدنفيتقدمالتيلتلكموازيةالريفية،المناطق
بينوالتواصلالمريض،انتقالنفقاتتقليلهوالهدفكانحيث

يعانيقدالذيللمريضالراحةمنقدرأكبريوفربماوالطبيبالمريض
يضربمابعيدةلمسافاتواالنتقالالكبيرةالمدنإلىالسفرمتاعبمن

.بصحته
كإجراءالمتحدة،الوالياتفيتقدماأكثروسائلابتكرتكما
أجهزةمنمجموعةباستخداماإلنترنتشبكةعبرالجراحيةالعمليات
مكانمنالعمليةإجراءالطبيبيستطيعحيثمًعا،والروبوتالحاسب

توظيففيمتطورةتقنياتطريقعنالمريض،بهيوجدالذيغير
.الجراحةمجالفيالرقميةالتكنولوجيا

المهمةالطبيةاألجهزةمنالعديدابتكرتحيث:الطبيةاألجهزة
:منهاالرقميةالتكنولوجياعلىالمعتمدةوالضرورية

بالعملياتويقومالبشريالقلبيحاكيجهاز:الصناعيالقلب.أ
النبضاتوتوزيعللدم،ضخمنالقلب،بهايقومالتيالحيوية
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ذكيةشريحةطريقعنبهالتحكمويمكنمنتظم،بشكل
.اآلليالحاسببجهازالسلكًيامتصلة

تستخدمالصغرمتناهيةشريحةوهي:الذكيةالشريحة.ب
كمياتوضخالدم،فيالسكركمياتلمراقبةالسكرلمرضى

.اإلنسولينمنمحسوبة
:الفيديوكبسولة(الضوئيالمنظار.ج السلكيةكبسولةوهي)

الكترونيكمنظاروتستعملالثانية،فيصورتينالتقاطيمكنها
أجزاءمختلففيالدقيقةالفحوصاتإلجراءالسلكيضوئي
.المريضجسم

مزودةمعقمةطبيةضماداتعنعبارة:الذكيةالضمادات.د
عمليةلتسريعوالميكروباتالبكتيريالحجزاستشعاربجهاز
.البشريالجسمفيوالقطوعالجروحمنالشفاء

بالوالياتجورجياواليةفيويستخدم:الذكيالقميص.ه
المعلوماتوإرسالللجسم،الحيويةاألنشطةلمراقبةالمتحدة
موقعتحديدويستطيعبلالطبيب؛إلىوالطارئةالحرجة
المساعدةعلىقادرهوبلإصابته؛ومدىالمصاب،الشخص

ضوئي،استشعارجهازبواسطةوالجرحى،الغرقىإنقاذعلى
.المسئولةالجهاتإلىالمعلوماتيرسل

.التجميلفحوصاتفيوتستخدم:الذكيةالمرآة.و
لعالجيستخدمطبيجهازعنعبارةوهو:السمنةعالججهاز.ز

الجهازعلىالجهازيؤثرحيثالمفرطة،السمنةأمراض
دونالسمنة،لعالجشهيته؛يخفضبمالإلنسان،الهضمي
.الهضميجهازهفيجراحيةعملياتإلىاللجوء

:الصحيةالخدماتمواقع
الطبي،المجالفيالهائلالتكنولوجيالتقدمنتائجإحدىوهي

منالعالمفيمكانأيفيطبيببأياالتصالالمريضيستطيعحيث
أونفسيةألسبابباالرتياحيشعرالالذيفالمريضبه،الموجودموطنه
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أنيستطيعالحقيقيةحالتهعنطبيبهلمصارحةبالراحةاجتماعية
شبكةخاللمنحالتهعنأخرىدولةأيفييعرفهالطبيًبايصارح

ويقدرونعالجهم،نظامعنالراضينغيرالمرضىوكذلكاإلنترنت،
ينتشرالتكنولوجياالختيارهذاينتشرحيثإنجلترا،فيونصفبمليون
للمرضىيعطيMediconsultموقعأنبلأمريكا،فيكبيرةبسرعة
أشعاتأوطبيةتقاريرمنالطبيةالوثائقبكلحالتهمعرضإمكانية

التواصلللمرضىأخرىمواقعتتيحبينماأمريكيين،متخصصينعلى
دخلوقدالصحية،مشاكلهمحولللحديثالحوارغرفعبربعضهممع

،1998عاماإلنترنتعبرطبيةمواقععلىأمريكيمليون17منأكثر
وُتقد�مالعالم،فيإنشاؤهاتمطبيموقعألف15منأكثريوجدحيث
التنوعهذامنالكثيروناستفادولقدالمتنوعةالخدماتالمواقعهذه

إنشاءتمحيثالطب،مجالفياالتصالشبكاتعبراإللكتروني
مواقعلهاأقامتالصيدلياتبعضأنبلالمجال،بهذاتهتمشركات

وتطويرتحسينإلىيؤديممااإلنترنت،شبكةعلىبهاخاصةإلكترونية
.المجتمعألفرادالخدمةأداءمنيحسنبشكلالصحيةالخدماتقطاع

:الزراعيالقطاعفياإللكترونياإلرشادتطبيق-3
لدخلالرئيسيالمصدرباعتبارهابالغةأهميةالزراعةتشكل

لهم،كبيرةعمالةفرصمنتوفرهماإلىباإلضافةالريف،سكانغالبية
المتكاملة،الريفيةالتنميةإحداثفيالزاويةحجرالزراعيةالتنميةوتعد
موجهاألصلفيهوالزراعةقطاعلتنميةمبذولمجهودأيفإنولذلك
نوعينإحداثبهدفخاصبوجهالزراعيالقطاعوتنميةالريف،لتنمية

االقتصادي،المستوىلرفعيسعىاقتصاديأحدهماالتغييرمن
واألخرالريفيين،للسكانماديةعناصرمنيتضمنهمابكلوالتكنولوجي

يساعدهمبماللريفيينوالنفسيالفكرياإلعدادإلىيسعىاجتماعي
مناإلعدادهذاعليهينطويمابكلالحياةظروفمعالتكيفعلى

.والمهاراتبالمعارفتزويد
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الريفيينلتعليمجًداقويةأداةالرقميةالتكنولوجياتعتبركما
حياتهم،تحسينفيإليهايحتاجونالتيوالمهاراتبالمعارفوإمدادهم

بهاقامتالتيالدراساتأثبتتوقدالشخصية،مهاراتهمتنميةوكذلك
أنالدوليوالبنك(FAO)والزراعةاألغذيةمنظمةمثلدوليةمؤسسات
الزراعيكاإلرشادالرسميغيروالتدريبالتعليم،مجاالتفياالستثمار

استثمارعوائدمنبكثيرأعلىاستثمارًياعائًدايحققالريففي
التكنولوجياتطبيقأهميةتظهرهناومنذاتها،الزراعيةالتكنولوجيا

حيثالريفية،التنميةمجاالتكأحدالزراعياإلرشادقطاعفيالرقمية
فأغلبالحديثة،الريفيينحياةفيضروريةحقيقةاالتصالأصبح
بعضهموإلىمنالمعلوماتونقلوتلقي،باالتصاليقومونالناس
.األساسيعملهماالتصاليكنلموأنحتىالبعض

فيخاصةالتنميةفيالرقميةالتكنولوجياتطبيقصعوبةورغم
بيناألميةنسبةارتفاعمثلمنهااألسبابمنللعديدالريفيةالمناطق
وصعوبةباإلنترنت،واالتصالالحاسب،أجهزةتكلفةوارتفاعالريفيين،
االتصاليةالخططارتباطوضعفالالزم،التمويلعلىالحصول

الجهودلدعمواضحةسياساتوجودوعدمالفقر،منالحدبإستراتيجيات
الفقراءاحتياجاتعلىالخططهذهقياموعدمبها،المرتبطةالمحلية

استطالعية،أوصغيرة،مشروعاتعلىتقوممبادراتهاوأنالحقيقية،
.االتصالمراكزواستدامةاستغاللوضعف

Virtualالفيركونواإلرشادالبحوثاتصالشبكةنجاحأنإال
Extension ResearchCommunication Network (Vercon)في

تكنولوجياتونشرتشجيععلىالقائمةاالستراتيجياتمناالستفادة
وتلبيةالريفيينجمهورمعالتعاملعلىوقدرتهاواالتصاالت،المعلومات

العملمنجزءإلىتجريبيمشروعمنتحولهاوكفاءةاحتياجاتهم،
تطبيقفيالتوسعتشجيعإلىأدىاستغاللها؛استدامةلتحقيقاليومي
.الريفيةالتنميةأجلمنالرقميةالتكنولوجيااستخداممفهوم
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اإلرشاد(واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقأهمية
وآلياتالريفيةالتنميةمشروعاتبعضفي)اإللكترونيالزراعي
:كاألتيتنفيذها
متزايًدااتجاًهاتمثلالمعرفةعلىأساًساالمبنيةالريفيةالتنميةأن

المعلوماتلثورةذلكويرجعالمفتوح،العالميالتكاملآفاقنحو
إذاجديدةفرًصايحملالرقميةالتكنولوجياوتطبيقواالتصاالت،

وأنأداءه،مستوىويرفعنفسهمنيطورأنريفيمجتمعأياستطاع
الخارجي،العالمعلىباالنفتاحجيدةبصورةالرقميةالتكنولوجيايستثمر

الريففيتنمويةتجربةأليويمكناألخرى،الثقافاتعلىوالحصول
الزراعياإلرشاد(واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامناالستفادة
تلخيصهايمكنالتنفيذيةاآللياتمنمجموعةخاللمن)اإللكتروني

:التاليةالنقاطفي
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائلبتطبيقاالهتمام-

المؤسساتمختلففيالعملتنميةعناصرمنأساسيكعنصر
.بالريف)اإلرشاديةوالمراكزوالصحة،التعليم،(التنموية

للعاملينالرقميةالتكنولوجياوسائلعلىبالتدريباالهتمام-
.الريفيةالتنميةبمشروعات

مختلفةمجتمعاتفيتنمويةمؤسساتعدةبينشراكةإقامة-
.الريفيةالتنميةتجاربلنقل

وسائلتطبيقعليهايعتمدالتيالتحتيةبالبنيةاالهتمام-
الريفيةالتنميةمشروعاتفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
.المختلفة

العملفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائلعلىاالعتماد-
الصحة،مثلالقطاعاتمختلففيالريفيةالتنميةمشروعات
).اإلرشاديةالمراكزالزراعةووالتعليم،

فيالتنمويةالوحداتتطويرعلىاإلنفاقأولوياتترتيب-
منالرقميةالتكنولوجياوسائلإلىينظربحيثالريف،
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األداءوتطويراإلداري،الفكرتطويرشأنهامنالتياألولويات
السياسات،واضعييتمكنحتىالريفية،التنميةمشروعاتفي

منالريفيةللتنميةوالمخططينوالمهتمين،القرار،وصناع
.الريفيةللمناطقالمتكاملةالريفيةالتنميةتحقيق

اإللكترونياإلرشادتطبيقفيالعالمدولبعضتجارب-ثانًيا
:التنمويةالمشروعاتفي

الزراعياإلرشادوسائلطبقتالتيالدولمنالعديدهناك
فيكبيرةبصورة)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا(اإللكتروني
داخلالتنمويدورهاوتفعيللتحسينبالريف،التنمويةالمشروعات

شرقوجنوبواندونيسيا،وكولومبيا،السنغال،الدولهذهمنالريف
وهيومصروسريالنكا،وتايالندا،والفلبين،الهادي،والمحيطأسيا،

:كاألتي
:Manobi sinegal)مانوبي(السنغالتجربة-1

فيالمحمولالهاتفتطبيقعلىأساًسا)مانوبي(تجربةتقوم
مجاالتكأحدالزراعياإلرشادفيكتفعيلهالريفيةالتنميةمجاالت
األسماكصائديبينالتجربةهذهتطبيقتمحيثالريفيين،تنمية

تقديموكذلكتنميتهم،بهدفلهمالمقدمةاإلرشاديةالخدماتلتحسين
كمابالمنطقة،المحيطةالقرىمختلففيللريفيينالمختلفةالخدمات

دخولوتوقيتبالطقس،الخاصةللمعلوماتالوصولتسهيلعلىتعمل
الهواتفتقنياتتستخدمحيثالمتعددة،الزراعيةالبضائعلنقلاألسواق
كلإلىالوصولتسهلالتي)WAP(تقنياتعلىتعتمدالتيالمحمولة

فيساهمتوقد،)SMS(القصيرةالرسائلطريقعنالمجتمعأفراد
يمكنحتىلهالتحتيةبالبنيةاالهتماموزيادةالمحمول،الهاتفانتشار
لخدمةاالنترنتبتكنولوجيامدعوًماالريففيخدماتهتوصيل

الالزمةالمعلوماتعلىحصولهمطريقعنمستواهمورفعالريفيين،
فيالريفيةالتنميةوسائلمنوغيرهابالمصايديتعلقفيمالهم

.المنطقة
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):االفتراضيةالمدارسمشروع(كولومبياتجربة-2
Virtualاالفتراضيةالمدارسمشروعأثمر schoolsواليةفي
Caladasسنواتالعشرخالل2003-1993منالفترةفيالريفية

.تحققتالتيالنتائجمنالعديد
الدارسينجميعأنحيثمستهدفاتهكلالمشروعحقق

فيواالنترنتاآلليالحاسبتكنولوجيااستخدمواوالمعلمين
.تماًمامؤهلةبطريقةالتعليميةالعملية

عمليةتطويرفي)االنترنت(الدوليةالمعلوماتشبكةاستغلت
عمليةفيالبحثيةوالمعاهدالمدارسمختلفبينالتعاون
وبالتاليوالطالبالمعلمينبيناألكاديميةللخبراتالتبادل
فيواإلفادةاألهميةبالغدوًراأدىاالنترنتأناستنتاجيمكن

.التعليميةالنواحيإلىباإلضافةاألكاديميةالنواحي
منوالمعلمينالدارسين،لدىبالخوفاإلدراكالمشروعغير

.كاإلنترنتالحديثةالتكنولوجياوسائل
الريفيين،السكانبينالعالقاتتقويةتمالمشروعخاللمن

.المجتمعفيوالبحثيةاألكاديميةوالمعاهد
:اندونيسياتجربة-3

الرقميةالتكنولوجياوسائلتفعيلعلىاإلندونيسيةالحكومةتقوم
إلىللوصولكمحاولةالتنمويالمشروعاتمنهاالمجاالتشتىفي

فيالحقيقيةالمنافسةعلىالقادرةالتحتيةالبنيةمنمتقدممستوى
المجاالتهذهأبرزومنبالبالد،الريفيالمجتمعأفرادمستوىتحسين

غيروالتعليمالرسمي،التعليمالتكنولوجيةالوسائلبهاطبقتالتي
فيالمهمةالتنمويةالمجاالتمنوغيرهااألمية،محووبرامجالرسمي،

-يليفيمانستعرضهاإندونيسيا :
:الرسميالتعليم-
المعلوماتتكنولوجيامجالفيالمهنيالتعليمبرنامج

:واالتصاالت
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العاملةالقوىعلىالحصولالمتوقعومنالبرنامجهذاخاللمن
المعلوماتتكنولوجيافياألساسيالمستوىفيالماهرة

المعلوماتتكنولوجيامشغلييخدمأنيمكنالذيواالتصاالت،
ومصمميااللكترونيةوالمساعدةالفنيوالدعمواالتصاالت

.الشبكات
هذاويهدفواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيالدبلومبرنامج

إلىالحاجةتلبيةعلىالقادرةالعاملةالقوىإلنتاجالبرنامج
المعلوماتتكنولوجيالصناعةالماهرةالعاملةاأليدي

.واالتصاالت
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيالبكالوريوسبرنامج

ومهندسيالمبرمجينلتخريجالبرنامجهذاويهدف
تكنولوجيامجالفيوالمصممينالمحللينالبرمجيات،
.واالتصاالتالمعلومات

منواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيالعلياالدراساتبرنامج
العاملةالقوىيوفرأنالمستهدفومنالبرنامجهذاخالل
وتكنولوجيااالتصاالتهندسةمجاالتفيتخصًصااألكثر

.المعلومات
:الرسميغيرالتعليم-

التعليميةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيابرامجإلىباإلضافة
هناكاندونيسيافيالمستويات،مختلففيالرسميالتعليمخاللمن

مختلفتدرسالتيالذاتيةالجهودعلىالقائمةالمدارسمنالعديد
بعضتغطيوالتيالمهارات،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجاالت
لتحملالعاملةالقوىإعدادإلىباألصلتهدفوالتيالمناطق

اآلليالحاسبمجالفيوالفنيينكالتقنيينالشبكةالمسؤوليات
وماالويب،ومصمميالمشغلين،المتحركة،الرسومورساميوالمبرمجين

تنظيميتمأوالتعليميةالرسميةغيرالمشروعاتهذهمنبعضذلكإلى
مراكزمعشراكةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتدريبمراكز
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تكونوالتيالخارجية،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىالتدريب
.المحليينالخبراءمنبالعديدمزودة
:إندونيسيافيالتكنولوجيةاألميةمحو-
االندونيسيةاللغةفيالبرمجياتتطوير:

للمجتمعالكمبيوتراستخدامدونتحولالتيالعقباتمنواحدة
تستحوذوالتياإلنجليزية،للغةالمنخفضباإلتقانالخاصةاالندونيسي

هذهعلىوللتغلب.واالنترنتاآلليالحاسبمحتوياتغالبيةعلى
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالتصبحالمبذولةالجهوددعمتالعقبة،
الرئاسيالمرسومالحكومةأصدرتحيثالمجتمع،افرللجميعمتاحة
باللغةالتطبيقبرامجمعاآلليالحاسباستخدامحول2/2001رقم

وتماإلندونيسيةللغةالتطبيقاتبرامجتطويرخاللمناإلندونيسية
خاصتشغيبرنامجواجهاتعبرلذلكخاصةبرامجتطوير

فيللمساعدةبرنامجينالحكومةوضعتوقد2002عامحتى)لينكس(
اللغةفيويندوز(WinBIهمااآلليالحاسبرواج

وتطبيقالبحوثمكتبقبلمن)المكتب(Kantayaو)االندونيسية
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائل
:APECCyber)ACENالتعليمشبكة (

التربويةالبحوثمكتبقدمهاالتيالشبكةهذهتنسيقيتم
وتقليلتقليصإلىويهدفالوطنيةالتربيةلوزارةالتابعوالتنمية
اندونيسيافيالثانويةالمدارسفيالمعلمينلدىالمهاراتبينالفجوة

المعلوماتتكنولوجيااستخدامفياالبيكلمنطقةالبلدانفيوزمالئهم
.المتعددةالوسائطعلىالقائمالتعليمفيواالتصاالت

فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىالتدريببرنامج
:المدارس

2001عاممنذالبرنامجهذاالمهنيوالتعليمالتربيةمديريةبدأت
المعلوماتتكنولوجيااستخدامعلىوالطالبالمعلمينتدريببهدف

التعليممديريةهوالنشاطلهذاالرسميالمقدم.االنترنتشبكةخصوصا



-223-

توفرالشبكةهذهالمدرسة،المعلوماتشبكةمعوتتعاونالمهني
.االنترنتعلىقائنمدرسيمجتمعإلقامةالالزمالتدريب

اآلليالحاسببمساعدةاإلعالموسائلعبراالجتماعيةالتنشئة
:الثانويةالمدارسفي

2002سبتمبرفيإندونيسيافيالثانويالتعليممديريةقامت
والتعلماإلعالموسائلاستخدامعلىللتدريببرنامجعملعلى

المعلوماتتكنولوجيامركزمعبالتعاوناآلليالحاسببمساعدة
البرنامجهذاوأجري).Pustekkomوالتعليمالتربيةفيواالتصاالت

800وشملالتفاعلعمليةلضمان)لوجهوجها(المواجهةبأسلوب
.محافظة20فيمدرسة200منالثانويةالمدارسمنمدرس

:2001والمحليةالعالميةاأللفيةإنترنتبرنامج
فيالخاصالقطاعشركاتبعضقبلمنالبرنامجهذابدأوقد

تكنولوجياوتعريفالعامالجمهوروعيتعزيزإلىويهدف.2001عام
مقدميجمعيةقبلمنالبرنامجهذاوأجريواالتصاالت،المعلومات

الدعمعلىتحصلالتيالخدماتوهياالندونيسيةاإلنترنتخدمة
وشبكةوالحكومة،المحليةاإلعالم،وسائلمثلأخرىأطرافمنالكامل

الترويجيةالحملةهذه2001عامفي.أخرهإلىالمدرسيةالمعلومات
.اندونيسيافيمقاطعةعشرةخمسةإلىوصلت
PEST(الهاديالمحيطوأسياشرقجنوبتجربة-2.4 net:(

PEST(مشروعيعتبر net(تكنولوجيامساهماتأبرزمن
الهاديالمحيطبمنطقةالتنمويالعملفيواالتصاالتالمعلومات
المعلوماتلتوصيلمشروععنعبارةوهوأسيا،شرقوجنوب

بالريف،والتنمويالزراعيبالعمليتعلقماكلحولواالستفسارات
مجاالتفيالريفييناستفساراتعلىباإلجابةالمشروعيقومحيث
الحقول،هذهتصيبالتياآلفاتومكافحةحقولهم،فيالنباتوقاية
إلىبهمالوصولفيأمًالالريفيينالسكانوأعمارفئاتكليخدموهو
أفرادكلمشاركةعلىتعتمدالتيالمتكاملةالريفيةالتنميةحالة
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الريفيينمنوالطالبفالعمالالزراعي،التنمويالعملفيالمجتمع
التنميةجوانبكلفييحتاجونهاالتيالمعلوماتإلىالوصوليمكنهم
لهذهالوصولوإمكانيةسهولةإلىباألساسيرجعوهذاالريفية،

وسهلمباشربشكلاالنترنتاستخدامطريقعنمجاًناالمعلومات
االشتراكبمجردالمعلوماتمنمتطلباتهملكلالتوصليمكنهمبحيث

اإلرشادأساليبلتفعيللذلكمخصصةأجهزةعبرالخدماتهذهفي
.اإللكترونيالزراعي
المعلوماتتكنولوجياتطبيقمشروع(الفلبينتجربة-2.5

):الفلبينفياألراضيمسحفيواالتصاالت
بتبني)PCED(بالفلبينوالتمنيةالثقافيالتبادلرابطةقامت

والتنمويةالثقافيةاألنشطةكأحداألجدادأراضيعلىالتعرفمشروع
األراضيمسحنظمتطبيقاتأحدباستخدامبالفلبينالريففي

األراضيوخرائطمعلوماتإلىللوصول)GPS(تقنيةباستخدام
تقنيةباستخدامذلكتموقداألصلية،ملكيتهاوتحديدعليهاللتعرف
مليونمنأكثرحواليعلىللتعرفذلكوأدى)3D(األبعادثالثيالرسم
البناءويدعمالريفيةالثقافةمعالتعامليسهلالذياألمربالريف،هكتار
.بالفلبينالريفيالقيمي
)الريفيةاالتصاالتمراكز(وسريالنكاتايالنداتجربة-2.6

وسريالنكاتايالندافيالريفيةالتنميةمشروعاتاستهدفت
خاللمنوذلكالريفيين،السكانبينالكفءاالتصالإلىالوصول
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىالقائمةاألنشطةمنالعديد
:منهابالريف
.الريفيللشباباآلليالحاسباستخدامعلىالتدريب-
التواصلفياالنترنتواستخداماإللكترونيالبريدعبرالتواصل-

.الريفيينالسكانبين
متخصصةالكترونيةمواقعخاللمنالماليالدعمعلىالحصول-

.الريفيةالتنميةلدعم
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الوسائلتفعيلعلىلتشجيعهمللمزارعينالصغيرةالقروضدعم-
.الزراعيالعملفيالتكنولوجية

مستوىمنترفعتنمويةآلياتلتنفيذالمطلوبالمالرأستوفير-
.القرية

عمليةلدعممانحةهيئاتخاللمنالمشروعذلكدعموتم
منظماتمنهاالريفيينالسكانثقافةمستوىورفعالريفيةالتنمية

هذهفي)المحليالمجتمعمنظمات(حكوميةغيروأخرىحكومية
-Eمشروعفيكماالبلدان srilankaالبنكطريقعندعمهتموالذي
الريفيةلالتصاالتمركز200إلىخاللهمنالوصولوتمالدولي

المحليةالريفيةللتنميةالداعمينالريفيينالسكانمعبالمشاركة
.الدعمعلىالقادرةالريفيةكالقيادات
والزراعيةالريفيةالتنميةاتصالشبكة:مصرتجربة-2.7

)الرادكون(
Ruralوالزراعيةالريفيةالتنميةاتصالشبكةتعتبر and

Agricultural Development Communication Network
(RADCON(التكنولوجياتطبيقفيهاتمالتيالتجاربأوضحمن

الشبكةأنشطةومعظممصر،فيالريفيةالتنميةمجالفيالرقمية
القريةلتنميةأساًساوتهدفالريف،سكانجميعمعالتعاملفيتنصب
معيشةلمستوىأمامهمالفرصتوسيعبمعنىأهلها،بتنميةالريفية
فإنومشكالتهماهتماماتهمواختالفالقرىسكانلتنوعونظًراأفضل،
مننوعينمعتتعامل)رادكون(والريفيةالزراعيةالتنميةاتصالشبكة

يقومالتيوالمعلوماتالشبكة،علىالمتاحةالمعلومات:المعلومات
يجبالحالتينمنأيوفيالشبكة،علىبوضعهاالقريةفيالميسرين

العملخطةأساسألنهبها،المقصودةالفئةإلىالمعلوماتتوجهأن
.الشبكةعلىاالتصالي

وتلبيةالريفيةوالمجتمعاتاألسرتنميةإلىالشبكةوتهدف
والكريمةالحياةفرصلتوفيرالخبراتوالمعلوماتمناحتياجاتهم
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المشاركةمنالمجتمعاتهذهالشبكةهذهتمكنكذلك.الفقرمنالحد
الشبكةهذهتوفركما.لهاواالستجابةمشاكلهمعلىللتعرفاإليجابية
وتبادلللتواصلوسائلوالريفيةالزراعيةالتنميةفيللمشاركين
.المجتمعاتهذهخدمةأجلمنوالخبراتالمعلومات

:رادكونفيالمشاركةالجهات
بحوثمعهدالزراعية،البحوثمركزاإليطالي،التعاونمعهد

معهداإلقتصادية،الشئونقطاعالريفية،والتنميةالزراعياإلرشاد
اإلنتاجبحوثمعهدالنبات،وقايةبحوثمعهدالبساتين،بحوث

منظمةالزراعي،لإلرشادالمركزيةاإلدارةالزراعة،مديرياتالحيواني،
بحوثمعهدالخبيرة،الزراعيةللنظمالمركزيالمعملوالزراعةاألغذية

األراضيبحوثمعهدالحقليةالمحاصيلبحوثمعهداألغذيةتكنولوجيا
وتدريبوإرشادبحوثمركزالنباتأمراضبحوثمعهدوالبيئةوالمياة
جمعيةالزراعيةوالتجاربالبحوثلمحطاتالمركزيةاإلدارةبسخااألرز
جامعاتمثلالجامعاتمنالعديدإلىباإلضافةالزراعةمصر

هذهكلوتشتركالشيخ،وكفرالسويس،وقناةوأسيوط،اإلسكندرية،
والزراعيةالريفيةالتنميةتخصالتيالخدماتأفضلتقديمفيالهيئات

اتصالشبكةفيهاتخدمالتيالمجاالتوتتعددالشبكة،لمستخدمي
فيخدماتتوجدحيثالريفيين،)رادكون(والزراعيةالريفيةالتنمية
األهلية،والجمعياتوالمرأة،والتسويق،واالقتصاد،اإلرشاد،:مجاالت

.الريفيةوالبيئةوالشباب،
{}{}{} {}{}{}
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التاسعالباب
اإللكترونيالزراعيلإلرشادمستقبليةصور

مصرفي

مستقبليةصورعدةإلىتوصلتالشخصيةدراستيخاللومن
الزراعيلإلرشادقادمةسنواتعشرة(زمنيةفترةخالل

كنظامتصبحالتيالمصريالمجتمعفيحدوثهاإمكانية)االلكتروني
لكافةونشرهاالمعلومةعليالحصولخاللهمنيمكنإرشاديتعليمي

:وهيوقتايوفيالمستخدمين
مزودةقريةكلفيالزراعيةللمعلوماتمراكزإقامة-1

الجمعيات(اإلنترنتووصالتوملحقاتها،بالحاسبات
.اإلرشاديةوالمراكزالزراعية، (

التليفوناتوصالت(السلكيةاالتصاليةالتحتيةالبنيةتطوير-2
).الريفيةالمناطقلجميعواإلنترنت

فيلتصبحاإلنترنتشبكةعلىالزراعيةالبياناتقواعدنشر-3
.الجميعمتناول

خاللمنللزراعإرشاديةخدماتتقدمإرشاديةمواقعنشر-4
.اإلنترنت

علىتعتمداالستخدامسهلةرخيصةحاسباتأجهزةتطوير-5
.الريفيةاالستخداماتوتالئمالتوضيحيةالرسوم

للمناطقاقتصادًياالمخفضةاإلنترنتخدماتتقديمتشجيع-6
.للمستخدمينمجانيةساعاتتحديدمعالريفية

للوصولالالسلكيةاالتصاليةالتحتيةالبنيةوتطويرتحسين-7
.الريفيةللمناطق
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متاحةلتصبحاإلنترنتعلىالمتعددةالخبيرةالنظمنشر-8
.للجميع

الرسومعلىالمعتمدةاآلليالحاسببرامجتطوير-9
.الريفيةالمناطقوتالئمالتوضيحية

.ميسرةاقتصاديةبشروطريفيةأسرةلكلإلىحاسبتوفير-10
أعمالهمفيالزراعتساعدمتداولةسهلةبلغةبرمجياتنشر-11

.األلبانوتسويقتجميعمثلالمختلفةالزراعية
تكنولوجياتوظيففيالخاصالقطاعاستثماراتتشجيع-12

الزراعيواإلرشادالريفيةالتنميةفيواالتصاالتالمعلومات
.

ُبعدعنالتعلمخدماتلتقديمكلهالريفتغطىشبكةإقامة-13
.والصحةالزراعةوخاصةالمجاالتكافةفي

ُبعدعنالتدريبخدماتلتقديمالريفتغطىشبكةإقامة-14
.وأسرهموالزراعالزراعةفيللعاملين

إلقامةالزراعيةوالمدارسالزراعيةالكلياتخريجيتشجيع-15
والنظمالمعلوماتأكشاكمثلالقرىفيخاصةمشروعات

.الخبيرة
كافةلتغطىالمحمولالهاتفشبكاتوتطويرتحسين-16

.الريفيةالمناطق
تبثهاالتيالريفيةوالتليفزيونيةاإلذاعيةالبرامجتحميل-17

بحيثاإلنترنتعلىودمجهاالجماهيريةاإلعالموسائل
.الريفيةللمناطقوصولهايسهل

بالحاسباتتزودريفيةقريةبكلحجرةأوكشكتوفير-18
خبيرةونظموتليفون،إيضاحيةمدمجةواسطواناتوطابعة
تسهيالتخاللمناإلنترنتونقاطزراعية،وغيرزراعية

.الخريجينلشبابحكومية
مثلالحفظسهليكونمحمولوآخرتليفونرقميخصص-19

.اإلرشاديةالخدماتلتقديمالطوارئأرقام
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منيتمواتحاداتهمومنظماتهمالزراعبينشبكاتإقامة-20
.الزراعياإلرشادخدماتتقديمخالل

الهاتفيةاالتصاالتخدماتلتقديمالخاصالقطاعتشجيع-21
.الريفيةالمناطقفي

مجهزةتكون)المعلوماتأتوبيس(سياراتأوموتوسيكالت-22
الحاسبالقرىأبناءلتعلمالفرصتوفرعاليةفنيةبتجهيزات

المجاالتكافةفيإرشاديةخدماتوتقدمواإلنترنتاآللي
عنباإلنترنتالمتصلةالكمبيوترأجهزةخاللمنالمختلفة

باألقمارمتصلالسيارة،أعلىضخمهوائيطبقطريق
المناطقكلتجولداخليةطاقةبوحدةومزودالصناعية،

.البعيدة
التحتيةالبنيةوبناءتأسيسفيالخاصالقطاعمشاركة-23

.والالسلكيةالسلكيةلالتصاالت
خاللمناإلرشادخدماتتقدمإلكترونيةحكومةتأسيس-24

.مواقعها
توضيحيةمدمجةباسطوانةمزودمحولكمبيوترتوفير-25

.الزراعيينالمرشدينمعالسلكيوإنترنتخبيرة،ونظم
.الريفيةبالمناطقالالسلكياإلنترنتخدماتتوفير-26
.الزراعيينالمرشدينمعمحمولكمبيوترتوفير-27

الزراعيلإلرشادفيهاالمرغوبالمستقبليةالصورهذهولتحقيق
اإلجراءاتمنالعديدوتوفيروتنفيذعمليستلزممصرفياإللكتروني
فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفتطبيقلنجاحالتنفيذية
للظروفومالئمفعالإلكترونيزراعيإرشادوتنميةالزراعياإلرشاد
:كاآلتيالترتيبعلىهياإلجراءاتوهذهالمقبلةالفترةخاللالمصرية
الزراعةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتتدريس-1

.الزراعيةوالمدارسوالمعاهدالكلياتفيالزراعيواإلرشاد
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فيالبحوثومراكزالزراعياإلرشادجهازبينالروابطتقوية-2
فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتمجال

.الزراعيواإلرشادالزراعة
.الريففيالكهرباءشبكةوتطويرتحسين-3
ونشرهاالزراعيةالمحاصيلكافةعنالخبيرةالنظمتوفير-4

.الريفيةالمناطقلتغطيةإليهاالوصولليسهلاإلنترنتعلى
الخبيرةالنظممعالتعاملعلىالزراعيينالمرشدينتدريب-5

.الفيركونوشبكةالزراعية
اآلليةبالحاسباتالمزودةاإلرشاديةالمراكزإنشاءفيالتوسع-6

.الريفيةالقرىبكافةاإلنترنتوخطوط
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفبأهميةالوعىنشر-7

فيوالعاملينالمسئولينبينوالزراعةالزراعياإلرشادفي
.الزراعياإلرشاديالمجال

بينواإلنترنتاآلليالحاسبثقافةنشرعلىالتشجيع-8
بينهماإللكترونيةاألميةبمحوالزراعياإلرشادفيالعاملين

.
تطبيقاتفيالمتخصصةاإلرشاديةالكوادروتدريبتنمية-9

واإلرشادالزراعةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
.الزراعي

شبكةعلىباستمرارالزراعيةالبياناتقواعدتحديث-10
.الفيركون

فيالفيركونوشبكةالخبيرةالنظمبأهميةالوعينشر-11
.الزراعيواإلرشادالريفيةالتنمية

اإلنترنتونقاطوملحقاتهااآلليالحاسبأجهزةتوفير-12
.الريفيةالمناطقفياقتصاديةبأسعار
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فيالعاملينلتشجيعوالحوافزالماديةالمستلزماتتوفير-13
تكنولوجياتطبيقاتاستخدامعلىالزراعياإلرشاد

.الزراعياإلرشادفيواالتصاالتالمعلومات
أحدالفيركونويصبحللراديكونالفيركونشبكةتوسع-14

بحيثأوسعبشكلالريفيةوالتنميةاإلرشادلتخدمأجزائها
المناطقفيالتنميةومنظماتوالبحثاإلرشادبينتربط

.الريفية
فئاتكافةلتخاطبالفيركونشبكةمحتوياتتطوير-15

.الزراعصغاروخاصةالمجتمع
خاللمنوأسرهمللزراعالهجائيةاألميةمحوعلىالعمل-16

.اإللكترونياإلرشادتفعيليخدمبمابهاالوظيفيالدخل
الريفمناطقفياالتصاليةالتحتيةالبنيةوتوسيعتطوير-17

.إنترنتفاكس،محمول،أرضية،تليفونات( (
المؤسساتأماكنفيإنترنتونقطةإلىحاسبجهازتوفير-18

اإلداراتالزراعية،الجمعياتاإلرشادية،المراكز(الريفية
الوحداتاألهلية،الجمعياتالريفي،الشبابنواديالزراعية،
العبادة،دورالثقافة،قصورالريفية،المدارسالمحلية،
).والبيطريةالصحيةالوحدات

الخبيرةالنظمتطويرفياإلرشاديينالباحثينكافةمشاركة-19
.الفيركونوشبكة

المحتوىفيالفيركونوشبكةالخبيرةالنظمإدخال-20
.الزراعيةوالكلياتوالمعاهدبالمدارسالتعليمي

خاللمنللزراعإرشاديةخدماتتقدمإرشاديةمواقعنشر-21
.اإلنترنت

وملحقاتهالحاسبألجهزةصيانةمراكزإقامةوتشجيعنشر-22
.الريفيةالمناطقفي
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واستخداماستعمالعلىوالزراعالريفيةالقياداتتدريب-23
الزراعةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقات
.الزراعيواإلرشاد

األسربينواإلنترنتاآلليالحاسبثقافةنشرعلىالتشجيع-24
بعثاتإرسال-25.بينهماإللكترونيةاألميةبمحوالريفية

والتعرفللدراسةمصرلخارجالزراعيباإلرشادالعاملينمن
اإللكترونيالزراعياإلرشادفياألخرىالدولتجارببواقع

.
الزراعيةالخبيرةالنظممعالتعاملعلىالزراعتدريب-26

.الفيركونوشبكة
خدماتبتقديماألهليةوالجمعياتالخاصالقطاعتشجيع-27

.واإلنترنتاآلليةالحاسباتعلىمعتمدةإرشادية
المعلوماتكلتحويل(الزراعيةالمعلوماتوتحزيمرقمنة-28

حزمفيوتصنيفهاالرقميةالصورةإلىالزراعية
.معلوماتية (

تتضمنسيارةهيئةعلىمتنقلةإرشاديةوحداتتوفير-29
وتحوىالسلكيوإنترنتوملحقاتهإلىحاسبجهاز

.زراعيةخبيرةنظمعليهامحملمدمجةاسطوانات
{}{}{} {}{}{}
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الخاتمة

تغييراتمنخاصةبصفةومصرعامةبصفةالعالميشهد
الزراعيواإلرشادالزراعةعلىتأثيراتهالهاوتكنولوجيةاقتصادية
فعاليتهتزدادوالتيوالتنمية،والتعلماالتصالأجهزةأحدباعتباره
فيالممثلةالجديدةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفبتطبيق
المعلوماتوتوفيرنشرعلىالهائلةلقدرتهاواإلنترنتاآلليالحاسب
الريفية،المناطقلكافةالحديثةالعلميةالزراعيةالبحوثونتائج

المناطقبينواالتصاليةالمعلوماتيةالفجوةتضييقفيوالمساهمة
.الزراعيةالبحثيةوالمراكزالريفية،

كمدخلالزراعياإلرشادمفهومعنفكرةالكتابهذاويطلق
والطرقالزراعياإلرشادالعملوأهدافاإللكترونيالزراعيلإلرشاد

قبلمنحالياالمستخدمةاإلرشاديةالطرقعنصورةويعطىاإلرشادية
التعاملكيفيةعنومعارفمعلوماتويقدمالمصرياإلرشاديالجهاز

العملفيبفاعليةاإللكترونيالزراعياإلرشادوتوظيفوتطبيق
الزراعياإلرشادعلىوالقائمينللمخططينيوفركماالزراعي،اإلرشادي
منوالمفيدةالمهمةالجوانبالزراعيباإلرشادوالمهتمينالعلموطالب
التكنولوجيا(واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوظيفتطبيق
المعوقاتعلىالتغلبوكيفيةالزراعياإلرشاديالمجالفي)الرقمية

علىانتشارهمنتحدالتياإللكترونيالزراعياإلرشادتواجهالتي
ومبرراتواإللكتروني،التقليديالزراعياإلرشادبينوالفرقواسع،نطاق

.الخ...اإللكترونيالزراعياإلرشادومميزات
فيمنهااالستفادةيمكنالتيالعالميةالتجارببعضويقدم

يقدمكماالريفية،التنميةمجالوفىاإللكترونيالزراعياإلرشادمجال
وإمكانيةاإللكتروني،الزراعيلإلرشادالمرغوبةالمستقبليةالصورة
المصريةللظروفوفًقاالقادمةالفترةالسنواتخاللوتطويرهتطبيقه

.مصرفيالزراعياإلرشادخبراءاقرهاالتي
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للمهتمينالطريقويفتحاإلرشاديالمجالبههللاينفعأنأمًال
التعليملنجاحالجميع،بهينفعوبماالنفعفيالتكنولوجيالالستغالل
البحثيةالنتائجمناالستنفادوتعظماألساسية،مهامهأداءفياإلرشادي

لرفعمنهاالريفيالواقعواستفادةالميدانالتطبيقإلىتوصيلهافي
اإللكترونيالزراعياإلرشادأصبححيثالزراعي،اإلنتاجمعدالت
المناطقالرقميةالتكنولوجياوسائلودخولاتجاهكلفييحوطنا
وغزتأصبحتالتيالمحمولوشبكاتواالنترنتاآلليالحاسبالريفية
العاداتفيواستخدامهاالعظمىللغالبيةومتاحةقوتهابكلالريف

وتطبيقبتوظيفجميعانهتمأننرىبينهم،فيماوالتواصلواليومية
لرفعالريففيالمتاحةاإلمكانياتواستغاللالعامالنفعفيالتكنولوجيا

.والزراعيةالريفيةالتنميةمعدالت
كلإلىوجلعزهللاوادعواالجميعبههللاينفعأنأتمنى

وأنوالعافيةبالصحةهللايمدهمأناإلرشاديالمجالفيأساتذتي
.العالمينربياالكريملوجههخالًصاالعملهذايجعل
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