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الطرق اإلرشادیة

تعریف الطرق اإلرشادیة

قناة ) أو باستعمال(سبق القول أن االتصال یتم عندما یتم نقل رسالة معینة من المرسل إلى المستقبل خالل 
معینة ، وال یمكن أن یتم االتصال بدون قناة اتصال ، ویطلق على قنوات االتصال التى یستخدمھا المرشد 

اد  رق اإلرش م ط دین اس ى المسترش ادیة إل التھ اإلرش یل رس ى لتوص ى الزراع Extensionالزراع
Methods .

ارف  ار والمع یل األفك ل وتوص تخدم لنق ى تس وات الت ك القن ا تل ادیة بأنھ رق اإلرش رف الط وعلى ذلك تع
.الزراعیة إلى جمھور الزراع 

ادیة  ة اإلرش كما تعرف بأنھا قنوات یستخدمھا العاملون فى اإلرشاد الزراعى لتوصیل الرسالة أو المعلوم
.رشدین بغرض تعلمھا لتحقیق ھدف أو أكثرإلى جمھور المست

تصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیة

:التصنیف الكمى : أوالً 

التى تحتویھا أو تسمح بھا الطریقة ، أو بمعنى آخر Contactsوأساس ھذا التصنیف ھو عدد االتصاالت 
-:ووفقاً لھذا األساس التصنیف ، تقسم الطرق اإلرشادیة إلى . عدد األفراد المنتفعین باالتصال

ادى : طرق االتصال الفردى-أ ور اإلرش ن الجمھ دة م دة واح ال بوح ون االتص ا یك رة أو (وفیھ رد أو األس الف
).المزرعة

.وفیھا یكون االتصال بمجموعة من الزراع فى موقف تعلیمى معین :  بالجماعاتطرق االتصال-ب

وفیھا یكون االتصال بمجموعة كبیرة جداَ من الزراع عن طریق االتصال غیر : طرق االتصال بالجماھیر-ج
.المباشر 

یما ا األفراد ، والس ال ب رق االتص نیف ،أن ط ذا التص ق بھ ا یتعل ات فیم ت الدراس د اثبت ر وق ارات أكث لزی
. الطرق اإلرشادیة فاعلیة 

التصنیف الكیفى-ثانیاَ 

:ھناك ثالث أسس للتصنیف الكیفي 

:وطبقاَ لھ تقسم الطرق اإلرشادیة إلى : تأثیر أو نفوذ المتصل: األول 

ى -أ أثیر الشخص ى الت د عل رات : طرق تعتم ارات والمحاض ل الزی ة مث ال بالمواجھ ن االتص ارة ع ى عب وھ
.واألجتمعات اإلرشادیة 
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ى -ب ر الشخص ال غی ر أو االتص ر المباش أثیر غی ى الت ة : طرق تعتمد عل ر المواجھ من عنص ذه ال تتض وھ
. الشخصیة 

: Message Treatmentطریقة عرض المعلومات أو نوع معاملة الرسالة : الثانى

: وطبقاَ لھذا األساس تنقسم الطرق اإلرشادیة الزراعیة إلى 

.وھى التى تعتمد على الكلمة المكتوبة : كتابیـــــــة -أ

.وھى التى تعتمد على المشافھة أو الكلمة المسموعة: كالمیـــة -ب

.وھى التى تعتمد على اإلیضاح البصرى : إیضاحیة -ج

.وھذه تجمع أكثر من نوع واحد من طرق معاملة الرسائل الثالث السابقة : مختلطــة -د

:لحواس المستخدمة فى استقبال الطریقة اإلرشادیة ا: الثالث 

:وفیھ تصنف الطرق اإلرشادیة الزراعیة إلى 

.كما فى حالة البرامج اإلذاعیـــــــــــــــــة : طرق سمعیة -1

.كما فى حالة الصور والملصقـــــــــــات : طرق بصریة -2

. كما فى حالة التلیفزیون والسینما : طرق سمعیة بصریة-3

التصنیف العالقى: ثالثاَ 

، ولم یقصد بھ الطرق اإلرشادیة 1962عام Cooley Verner" كولى فرنر"وھو تصنیف حدیث قدمھ 
الزراعیة فحسب ، بل قصد بھ كل طرق تعلیم الكبار، وقد أثار ھذا التصنیف عند ظھوره جدالً فى أوساط 

.تعلیم الكبار

ادیة ولكن ھناك ارتیاح لھ حالیاً قى األوساط العلمیة فى مجال تعلیم الكبار ، ألنھ یفرق بین الطریقة اإلرش
. والمعین اإلرشادى ، وال یخلط بینھما كما یحدث فى التصنیفات الشائعة سابقة الذكر

.وبین عمالئھا وطبقاً لھذا التصنیف تعرف الطریقة على أساس أنھا تخلق عالقة بین مؤسسة تعلیمیة 

ا  تركین فیھ م المش ا تقس اس أنھ ى أس ا عل ین عمالئھ ا وب ة بینھ د عالق فمثالً مؤسسات التعلیم الرسمیة توج
والً  مى فص ات تس ذه المجموع م ، وھ ى العل رض تلق ات بغ ى مجموع درة، إل ادة ، والق ن، والم ب الس حس

.دراسیة 

ز وفى مجال اإلرشاد الزراعى ترتبط المنظمات اإلرشادیة م ى ، ویمی اح العلم رق اإلیض ا بط ع جمھورھ
.Technique" بالتكنیك"، وما یسمى Method" بالطریقة"نفس الكاتب بین ما یسمى 
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ادى محدد ،  ور إرش ین جمھ ى ، وب د الزراع حیث یعرف األخیر على أساس العالقة بین المعلم أو المرش
ور محدد  ال بجمھ رة ، أو أى أسلوب المعلم ، أو المرشد فى االتص ى المحاض اده عل ھ ، كاعتم ن عمالئ م

.المناقشة ، أو الجمع بینھما

وطبقاً لھذا التصنیف تحتاج كل طریقة أو تكنیك إلى وسائل مساعدة ال یمكن أن تؤدى وحدھا دوراً كامالً، 
تكنیك ولكنھا تساعد المرشد أو المعلم على توضیح ما یدلى بھ من معلومات ،أو تساعد على زیادة فعالیة ال

. أو الطریقة اإلرشادیة المستعملة

بین الطریقة والتكنیك بھ شیئ من المطاطیة التى قد تعقد أكثر مما توضح " كولى فرنر"والواقع أن تفریق 
ك ،  ة والتكنی ین الطریق ة ب دم التفرق ى ع اب إل ض الكت تصنیف الطرق والمعینات اإلرشادیة ، لذا یمیل بع

الیة واعتبار كلیھما طرقا إرشادیة  اة أتص تعمل كقن ، على أساس أن كالَ من الطریقة والتكنیك یمكن أن تس
. تعلیمیة 

ة ، أو ان  أما المعینات فدورھا فى العملیة التعلیمیة مساعد فقط ، وال یمكن أن تؤدى وظیفة تعلیمیة متكامل
ادیة  ال ارش رق اتص تغل كط وف اس. تس ھ س ارة الی ابق االش ى الس نیف الكم اس التص ى اس تعرض وعل

.الطرق والمعینات االرشادیة الزراعیة 

الطرق اإلرشادیة الفردیة:أوال

زراع  ع ال ادى م ل اإلرش ى العم تخدام ف نتناول فیما یلى الحدیث عن بعض الطرق االتصالیة الشائعة االس
ى راد وھ ى إنف رح: عل ة ، ال ادیة الزراعی ة اإلرش ارات المكتبی ة ، الزی ادیة الزراعی ارات اإلرش الت الزی

.والزیارات اإلرشادیة المیدانیة، الخطابات الشخصیة االتصال التلیفونى 

:Farm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة -1

ارة . الزیارات التى یقوم بھا المرشد الزراعى لالتصال بالمزارع فى منزلھ وفى حقلھ: یقصد بھا  وكذا زی
:وتتعدد أغراض ھذه الزیارات التى یمكن إیجازھا فیما یلى. الریفیة فى منزلھا المرشدة الزراعیة للمرأة 

.إبداء النصیحة أو الرأى فى بعض المشكالت الزراعیة والمنزلیة التى تواجة الزراع أو المرأة الریفیة-1
.التعرف على المشكالت المز رعیة أو المنزلیة المیدانیة-2
.یمیة اإلرشادیة السنویة ، أو مرحلة معینھ من البرنامج اإلرشادىتنفیذ جزء من الخطة التعل-3
.اكتشاف القیادات الریفیة، أو اختیار الحقول والتجمیعات اإلرشادیة-4
.توطید العالقة مع الزراع أو المرأة الریفیة-5
والعمل على جذبھم المساھمة فى خلق بعض العالقات مع األفراد المتباعدین عن األنشطة اإلرشادیة ، -6

.لالشتراك الفعال فى األنشطة اإلرشادیة
ین  اد وتحس ات ، أو إلیج ى معلوم ول عل ات ، أو للحص اء معلوم ا إلعط ون إم ة تك ذه الطریق إن ھ اً ف وعموم

.بعض العالقات 
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:خطوات تنفیذ الطریقة

.اختیار مكان الحقل أو المنزل الذى سیقوم المرشد أو المرشدة بزیارتھ-1

.إیضاح الغرض الرئیسى من الزیارة وذلك لنجاح الزیارة-2

ذا -3 ادیة ، وك وعات اإلرش ة الموض ابقة ، ومراجع االت الس ة االتص من مراجع ارة ، وتتض ة الزی م خط رس
.تحدید موعد وتاریخ الزیارة

المرشد أو المرشدة یجب أن تجرى الزیارة فى المواعید المناسبة للمسترشد وأن تبدأ بإظھار : تنفیذ الزیارة-4
دى شعوره للمزارع أو ارف التقلی د التع ة وبع ة حقیقی ھ خدم ؤدى ل دیر، وأن ی المرأة بالصداقة واالحترام والتق

ت یجب على المرشد أو اعة الوق ب إض ع تجن ارة ، م ن الزی المرشدة الدخول فى الموضوع موضحاً الھدف م
.بقدر اإلمكان

.ا یفید بإجراء ھذه الزیارات فى بطاقة تسجیل خاصةویقصد بذلك وضع م: تسجیل الزیارة-5

ا-6 ارة : متابعة الزیارة وتقییمھ ة الزی ین نتیج ر لتب زم األم رى إذا ل ارة أخ ارة زی ى الزی ا أن تل ود بھ والمقص
.المرأةوأثرھا على المزارع أو

ممیزات الطریقة 

ات /مرشد یمكن تلخیص ممیزات الزیارات الشخصیة اإلرشادیة فى أنھا تزود ال دة بمعلوم المرش
ات ذه المعلوم ق بھ ا یتعل زارع فیم ر الم ك أن . واقعیة خاصة بظروف الحقل ، وبوجھة نظ وال ش

زارع ب الم ى طل اءاً عل ت بن ة إذا أجری رة خاص ارات كبی ن الزی تفادة م ذلك /االس ى ب رأة وھ الم
ا/تساھم فى بناء ثقة المزارع فى المرشد ى اكتش ارات عل اعد الزی ادة المرشدة وتس ار الق ف واختی

.من الزراع

قصور الطریقة

رى  ادیة أن تج ة اإلرش ذه الطریق ذ ھ د تنفی ى عن ى ، ویخش د الزراع ت المرش تھلكة لوق ا مس أنھ
ة /الزیارة فى أوقات غیر مناسبة للمزارع المرأة ، مما یسبب آثار عكسیة ، كما تحتاج ھذه الطریق

ارة المرشدة فى رسم الخطة/إلى دقة خاصة من المرشد لتنفیذھا بحیث ال یركز باستمرار على زی
ق  ى خل ك إل ؤدى ذل د ی ث ق رین ، حی ال اآلخ ع إھم دة م ة الواح ى القری ذات ف ین بال راد معین أف

.المرشدة لتعاون مجموعة من الجمھور/الحزازات وفقد المرشد

:Office Visitsالزیارات الكتبیة -2

ى ویقصد بالزیارات المكتبیة تلك الزیارات  ى ف د الزراع ال بالمرش التى یقوم بھا المزارع لالتص
ة  كلة زراعی ل مش تعداد . مكان عملھ، باحثاً على ح م اس ى أت ة عل ذه الحال ى ھ زارع ف ون الم ویك

د  ى المرش زارع ف ة الم ى ثق ادقاً عل یالً ص ة دل ارات المكتبی ر الزی ذلك، وتعتب ھ ل تعلم، لحاجت لل
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ذه الزراعى كمصدر للمعلومات ، وھنا یكون ل رار ھ ى تك راً عل راً كبی ا أث طریقة المقابلة ونظامھ
.الزیارات

:خطوات تنفیذ الطریقة

ن -1 ط یمك ب متوس ان مناس ار مك د بإختی العمل على جذب الزراع وتشجیعھم للحضور إلى مقر عمل المرش
ل تطیع زراع ك ا یس ن عنھ ددة یعل ات مح د أوق ع تحدی ى ، م ةالوصول إلیة كمقر لعمل المرشد الزراع -منطق

.الذھاب إلى المرشد خاللھا

تنظیم مقابلة ومعاملة الزراع القادمین إلى مكتب المرشد الزراعى مما یستوجب أن یكون مكتبھ مناسباً من -2
.حیث السعة والراحة واإلنتظار

.إبداء االھتمام بزیارة المزارع ، وتفھم مشكلتھ وتزویده بالمعلومات-3

.تسجیل الزیارة فى سجالت خاصة على غرار النموذج المبین -4

متابعة نتائج الزیارة وتقییم آثارھا من حیث استفادة المزارع من إجرائھا ومدى نجاح المرشد الزراعى فى -5
.تقدیم الحلول الكفیلة بمعالجة المشكلة

:ممیزات الطریقة

ول إن المزارع الذى یقوم بھذه الزیارة یكون على - ن حل ث ع ھ یبح كلة لدی استعداد كبیر للتعلم إلحساسھ بمش
.لھا

.تساعد على تنظیم وقت المرشد وتمكنھ من القیام بمھام أخرى-

.تعتبر دلیالً ومؤشراً ومقیاساً لمدى ثقة الزراع فى المرشد الزراعى-

.اً تعتبر من الطرق اإلرشادیة ذات التكالیف المنخفضة نسبی-

:قصور الطریقة

ارات . إن من یتصل بالمرشد فى مكتبھ ھم فقط من لھم وعى إرشادى دون غیرھم من الجمھور تم زی ى ت وحت
:الزراع للمرشد فى مكتبھ بنجاح یجب علیة أن ینظم مكتبھ بحیث

ھ -1 م وفھم ب بھ زراع والترحی ع ال ل م ن التعام ال ، وحس ى إدارة األعم یكون لھ سكرتیر أو مساعد كفء ف
.دیة ومواعید وظروف المرشدللرسالة اإلرشا

.یكون بالمكتب ملفات  تحتوى على البیانات الالزمة عن المنطقة-2
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ا-3 تعانة بھ ا واالس داولھا وتوزیعھ وافر األدوات . یوجد بالمكتب النشرات والمجالت منظمة لسھولة ت ذا ت وك
.الكتابیة الالزمة

نموذج بطاقة تسجیل زیارة مكتبیة إرشادیة 

:Personal lettersالشخصیة الرسائل -3

.یقصد بالرسائل الشخصیة تلك المكاتبات المتبادلة بین المرشد الزراعى والمسترشدین

ات ،  ى بعض المعلوم ول عل وقد تكون ھذه الرسائل الشخصیة موجھة من المرشد إلى أحد الزراع للحص
یة  ائل الشخص ذه الرس ون ھ د تك ة، أو ق ات الھام بعض البیان ار ب ى أو لإلخط زراع إل د ال ن أح ة م موجھ

.المرشد الزراعى بغرض عرض مشكلة معینة أو الحصول على بعض البیانات

اً  ة حالی ودات المبذول اح المجھ ویتوقف استخدام الرسائل الشخصیة فى ریفنا العربى بفاعلیة أكثر على نج
اھیر المست ین جم تخدامھا ب ى اس یاً ف اً أساس د عائق ى تع اء للقضاء على األمیة والت ذلك االرتق دین ، وك رش

.بالخدمات البریدیة

ى أن  د الزراع ل المرش ن قب تخدم م ة تس ادیة فردی رق إرش یة كط وتتطلب كفاءة وفاعلیة الرسائل الشخص
بة یاغة المناس ب أن . یتوافر فى ھذه الرسائل اإلیجاز ، والبساطة ، والقوة، والص د یج إن المسترش ذلك ف ك

سرعة وذلك ألنھا قد تكون ذات أھمیة فوریة بالنسبة لھ مع التزام المرشد یتلقى الرد على خطابھ بمنتھى ال
.الزراعى بالدقة فى المعلومات التى تتضمنھا  رسائلھ للمسترشدین

:Telephone callsاالتصاالت التلیفونیة -4

بالد المت ن ال ر م از تعتبر االتصاالت التلیفونیة من الطرق الشائعة االستعمال والناجحة فى كثی ھ، ویمت قدم
ن االتصال التلیفونى باآلنیة إذ ى ع د الزراع ن المرش ر م ون لیستفس یمكن للمزارع أن یرفع سماعة التلیف

.شيء ما،كما یمتاز بكونھ ال یحتاج إلى مجھود

دد  ال بع ن االتص ى یمك بة حت ة مناس وبطبیعة الحال فإلن فعالیة ھذه الطریقة تفترض وجود خدمات ھاتفی
.دینأكبر من المسترش

:سبل تعظیم الفائدة من االتصاالت التلیفونیة 

.أجب فوراً على المسترشد، فذلك یعد بدایة طیبة لالتصال المتبادل-1

.عرف المسترشد بنفسك عند محادثتك لھ ، فھو ال یرغب فى التخمین عمن یحدثھ-2

.اآلخرتكلم بوضوح واستعمل صوتاً عادیاً ، فالملل فى حدیثك ینتقل للطرف -3

.أعط المكالمة انتباھك، فال تتحدث مع اآلخرین وأنت تتكلم مع المزارع-4

.تحدث مع المسترشد كما لو كنتما وجھاً لوجھ-5



حیوانيانتاجثاني االرشاد الزراعي                                                                                   محاضرات 
2019- 2018د الرزاقعبعلي ھاشم . م

7

.أعط المسترشد الفرصة لیعرض مشكلتھ أو سؤالھ بعد أن تتعارفا وتتبادال التحیة-6

.سجل جمیع المكالمات فى سجل خاص أو على شریط تسجیل -7

.أطلب من تحدث إلیك ولم یجدك بمجرد عودتك للمكتب-8

.اختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولباقة-9

یة أو -10 ات شخص رات أو خطاب ال نش ن إرس تأكد من متابعة المكالمات الھاتفیة ، وما یطلبھ المسترشدین م
.زیارة المرشد للمسترشد فى حقلھ أو منزلھ

الجماعیةالطرق اإلرشادیة : ثانیا 

ال  ى االتص تخدامھا ف ائع اس ة الش ادیة الزراعی الیة اإلرش رق االتص ض الط زء بع ذا الج ى ھ نستعرض ف
ل ات : بجماعات الزراع مث ائج ، واالجتماع رض النت ى بع اح العمل اھدة ، واإلیض ى بالمش اح العمل اإلیض

.اإلرشادیة الزراعیة ، یوم الحقل ، وفیما یلى توضیح لتلك الطرق

Method Demonstrationضاح العملى بالممارسة اإلی-1

ب  ث یكتس تعرف طرق اإلیضاح العملى بأنھا الطرق التى تتیح الفرصة للمزارع لیتعلم بطریقة العمل حی
.المھارات الضروریة للنھوض باإلنتاج

العملى اإلیضاح العملى بالمشاھدة والتجربة، واإلیضاح: ویوجد نوعان أساسیان من اإلیضاح العملى ھما
اد ، . للنتائج  ور اإلرش ن جمھ وفى ھذه المجموعة من الطرق یكون االتصال بین المرشدین وفرد واحد م

ال  رق االتص ن ط ر م أو مجموعة صغیرة من ھذا الجمھور، فیعتبر من طرق االتصال الفردى، كما یعتب
اال. بالمجموعات  ھ ویكون االتصال فى ھذه المجموعة من طرق اإلیضاح العلمى اتص د فی را یتواج مباش

.عنصر المواجھة بین المرشد والمزارع

ات  ى المجتمع تعمالھا ف ل اس رة إذ یفض االت كثی وتتركز أھمیة ھذه المجموعة من الطرق فى ظروف وح
ل  راھین لك ن ب ة م ا تعطی ا لم المتمسكة بالعادات والتقالید القدیمة والتى یصعب إحداث تغیرات سلوكیة بھ

ة من المرشد وجمھور ا تخدام , إلرشاد بصالحیة التوصیات للتطبیق تحت الظروف المحلی ل اس ا یفض كم
. ھذه الطرق فى حالة نشر أسالیب جدیدة ، أو شرح تجارب زراعیة معینة

. ویكون التعلم فى ھذه المجموعة من الطرق عن طریق المشاھدة أو التدریب أو كلیھما 

تعلموتعتمد ھذه المجموعة من الطرق اإلرشادیة على ادئ ال ة . كل مب ا التعلیمی ة آثارھ ى تقوی اعد عل ویس
.ممارسة الفرد لما یتعلمھ

ى ملولطرق اإلیضاح الع ى مرحلت ى وھ ة التبن ن عملی رة م ل األخی ى المراح ى أھمیة كبرى وآثار فعالة ف
فوق علیھ التجربة والتبنى ، وكما تشترك مع غیرھا من طرق االتصال الفردى فى ھذه الفعالیة، إال أنھا تت
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ى ة التبن تكمال عملی رض . فیما تعطى للمتعلم من الفرصة فى ممارسة ما تعلمھ، وسرعة اس ذا الع د ھ وبع
" :اإلیضاح العلمى بالممارسة"والتقدیم العام لطرق اإلیضاح العلمى، نبدأ فى الحدیث عن 

ة ى بالمشاھدة والتجربة إلى شرح تفصیلى عملى لكیفیة القیامملیھدف اإلیضاح الع بعمل أو تجربة زراعی
ة  معینة لمجموعة من القادة المحلیین أو من الزراع خطوة بخطوة حیث یقوم المسترشدون بمناقشة التجرب

. وتفھمھا

ة  وات التجرب راء خط ة إج ا لمحاول ن أفرادھ رد م ویمكن فى حالة صغر المجموعة إعطاء الفرصة لكل ف
.مع والتجربة من آثار فعالة تؤدى إلى التعلمبنفسھ تحت إشراف المرشد لما لخلیط الرؤیة والس

:خطوات تنفیذالطریقة

ن -1 ب ع وف تكتس ى س رات الت ة والخب ة المختلف تحدید التجربة وتبعیتھا لفرع من فروع العلوم الزراعی
.طریق عرض ھذه التجربة

ب تخطیط خطوات تنفیذ التجربة ویتضمن ذلك ترتیب خطوات اإلجراء وتحدید النقاط األس-2 اسیة الواج
وف  ى س ة الت ائل التعلیمی ار األدوات والوس ى إختی افة إل ذا باإلض وات ھ ن الخط وه م إبرازھا فى كل خط

.یستعان بھا فى العرض

ب -3 ة بالتقری راء التجرب الزم إلج ت ال د الوق وة تحدی ذه الخط ى ھ زم ف رض ویل التمرین على إجراء الع
.والوقت الذى تستغرقھ كل من خطواتھا

ز عرض ا-4 ع التركی ین م لتجربة وھنا یجب شرح الھدف منھا ثم مناقشة الخطوات بالدقة والبطء الالزم
ى  تخدامھا ف الزم إس ع األدوات ال ذا توزی وة وك ل خط ة ك ة لمناقش اء الفرص یة وإعط اط األساس ى النق عل

.وفى نھایة العرض یجب تلخیص التجربة وخطواتھاالعرض

.إجرائھ وتقییم نتائجھ ى بعد مللعامتابعة اإلیضاح -5

:ممیزات الطریقة 

مع  ة والس واس الرؤی ن ح تغلھ م ا تس تعتبر من أكبر الطرق فاعلیة فى تعلیم الخبرات الزراعیة الجدیدة بم
.وكذلك المناقشة واإلشتراك الفعلى فى اإلیضاح العملى 

حیحة  ة ص كما تساعد ھذه الطریقة فى بناء الثقة بالمرشد الزراعى إذا ما تمكن من إجراء العرض بطریق
.ومنظمة 

الیف  ى وتك ا التعلیم ن أثرھ ل م ار ك ى اإلعتب ذنا ف أثیر إذا أخ طة الت رق متوس ن الط ة م تعتبر ھذه الطریق
.تنفیذھا 
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قصور الطریقة

بقد یكون مكان اإلجتماع أو نظامھ غیر م ة ناس ماع أو الرؤی ن الس زراع م ن ال دم تمك ى ع ؤدى إل ا ی مم
.بالدقة والوضوح الالزمین

.تحتاج ھذه الطریقة فى أغلب األحیان إلى نقل كثیر من األجھزة والمعدات إلى مكان اإلجتماع 

ى الم دھا ف عب تواج د یص رشد كما یحتاج استخدام الطریقة إلى توفر كفاءات معینة فى القئام باإلیضاح ق
. الزراعى

Result Demonstrationى بعرض النتائج عملاإلیضاح ال-2

اق  ى نط ا ف ن تطبیقھ ى یمك ة الت نة المقترح الیب المحس ب األس زراع بأنس اع ال اول إقن ھى طریقة تح
ارة أو  ى زی ظروفھم المحلیة وتجرى ھذه الطریقة لتعلم فرد واحد، أو مجموعة صغیرة أو جمھور كبیر ف

.أحد أیام الحقل مشترك فى 

: خطوات تنفیذ الطریقة

دراسة األوضاع فى القریة الستبیان ما إذا كان من الضرورى اإلعتماد على ھذه ھذه الطریقة بغرض -1
.زیادة ثقة الزراع والمرشد فى التوصیات واإلرشادات 

.رید اكتساب ثقتھا تحدید الغرض الدقیق من اإلیضاح العلمى للنتیجة بمعنى تحدید الفئة الالتى ن-2

ائیین -3 ال باألخص ا االتص زم ھن ة ، ویل ى للنتیج اح العلم د اإلیض د لإلتحدی رض وتحدی ى الع تراك ف ش
رض  د عدد .أسالیب اإلقناع المزمع إتباعھا ، وكذلك البیانات الالزمة إلجراء الع ى تحدی افة إل ذا باإلض ھ

.العروض واألدوات الالزمة 

یق-4 ذین س زراع ال ار ال ادة إختی ع الق اور م ولھم بالتش ى حق رض ف رى الع وف یج العرض أو س ومون ب
. المحلیین ، واالتصال بھم واإلتفاق معھم على خطوات العمل والدعایة لھ 

رح -5 ة لش ات العام تنفیذ اإلیضاح العملى للنتیجة بمساعدة المزارع المختار فى القیام ، وإعداد اإلجتماع
.ى إجرائة فى مكانھ وتاریخة المحددینما عرض من نتائج، مع اإلشراف عل

اح -6 ائج اإلیض ر نت الم بنش ائل اإلع ة وس تغالل كاف ى اس ة ، ویعن ى للنتیج اح العمل ن اإلیض الم ع اإلع
.العملى إلى أكبر عدد ممكن من الزراع 

اح ، -7 ذا اإلیض ن ھ ة ع ات الالزم ا البیان ح بھ إكمال إیضاح النتیجة بالدقة الالزمة وحفظ سجالت توض
.وما أمكن الحصول علیة من آثار
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: ممیزات الطریقة 

.تزید ثقة المرشد الزراعى فى نفسھ

اد  ال اإلرش ى رج ة وف ھ المحلی ى ظروف ذ ف ادات للتنفی الحیة اإلرش ى ص زارع ف ة الم ادة ثق تعمل على زی
.الزراعى أنفسھم وفى معلوماتھم وقدراتھم بصفة عامة

ق التى تساعد على إدخال أصناف جدیدة من المحاصیل فى مناطق معینة تعتبر ھذه الطریقة من أھم الطر
. كإدخال صنف من الذرة مثالً بإحدى القرى التى لم یسبق لھ إستعمالھ

. تشترك الطریقة مع طرق اإلتصال الفردى فى اإلتصال بالزراع غیر المتعاونین مع الجھاز اإلرشادى 

.أھم الطرق التى تساعد على إكتشاف القادة المحلیینتعتبر طریقة اإلیضاح العملى للنتائج من

.تستخدم التسجیالت الصوتیة أو المصورة التى تؤخذ لھذة الطریقة كمعینات إرشادیة لطرق أخرى

:قصور الطریقة 

عب  د یص ا ق ھ مم ة من اءة معین إنھا تحتاج فى إعدادھا إلى وقت طویل نسبیاً من المرشد الزراعى وإلى كف
. فى كثیر من األحیانتوافرھا 

. تعتبر ھذه الطریقة من الطرق اإلرشادیة مرتفعة التكالیف بالنسبة لإلستفادة منھا

. ھذا وقد یصعب وجود عدد من الزراع یملكون نتائج مقبولة للعرض 

ى  تركین ف ن عدد المش ل م د یقل ذى ق ر ال رض األم ائج الع كثیراً ما تتدخل الظروف الجویة والبیئیة فى نت
.العرض وربما إلغاؤه

كالتھا  ل مش ائج لح ى للنت اح العمل ة اإلیض ھناك مجاالت من الصعب أو ربما من غیر الممكن إتباع طریق
.مثل مجاالت تسویق المحاصیل والتغذیة

ة  ین طریق ة وب اھدة والتجرب ى بالمش اح العمل ة اإلیض ین طریق تالف ب ھ االخ ح أن أوج بق یتض ا س مم
:ج ھىاإلیضاح العملى للنتائ

Extension Meetingsاإلجتماعات اإلرشادیة -3

ة  ب ومجموع ن جان ادى م ل اإلرش ائمین بالعم ن الق یعتبر اإلجتماع لقاء أو مقابلة تتم بین واحد أو أكثر م
.من المسترشدین من جانب 

ات  ارات واإلتجاھ ارف والمھ ى المع ین ف زراع  مختلف ن ال ات م ن تجمع ات م ذه اإلجتماع ألف ھ تت
. إلخ...خصصات واإلمكانات والحاجات والت
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ین  ى المجتمع ع المحل اء المجتم یستفاد من ھذه اإلجتماعات إتصالیاً أو فى مخطابة أكبر عدد ممكن من أبن
.فى شكل مؤتمر إرشادى مع الوقوف على ردود األفعال المباشرة حول البرامج اإلرشادیة الزراعیة

:فقاً لعدة إعتبارات وھىتتنوع اإلجتماعات اإلرشادیة الزراعیة و

:الصورة التنظیمیة لإلجتماع-1

رة  غیرة أو محاض ة ص إذ قد یأخذ اإلجتماع شكل عام أو ندوة أو محاضرة متكاملة أو مناقشة فى مجموع
.إلخ........عادیة

: الھدف من اإلجتماع-2

.مستحدثة أوغیرھا فقد یكون لتخطیط برنامج إرشادى أو لشرح الخطة الزراعیة أو لنشر أفكار 

:الناحیة المكانیة الجغرافیة أو اإلداریة-3

.فقد یعقد اإلجتماع على مستوى القریة أو الناحیة أو المحافظة أو اإلقلیم 

:نوعیة المسترشدین-4

.فقد یكون إجتماعاً للزراع أو للمرأة الریفیة أو الشباب الریفى 

ة أ ادیة الفرص ات اإلرش یح اإلجتماع ات وتت ارف ومعلوم اب مع زراع بإكتس ن ال رة م داد كبی ام أع م
.وأفكار جدیدة كما أنھا تساھم فى تنمیة وتطویر القیادات المحلیة وكذا تفھم السیاسات الزراعیة 

:لإلستفادة من اإلجتماعات اإلرشادیة إتصالیاً یشترط ما یلى 

.جتماعات اإلرشادیة استشارة القادة المحلیین فیما یمكن أن یناقش من خالل اإل-1

.االستفادة من جھود الشباب فى الدعوة لھذه اإلجتماعات وشرح فوائدھا -2

.إختیار مواعید اإلجتماعات فى غیر مواسم البذر والحصاد-3

.االستفادة من نظریات علم النفس اإلجتماعى ومن نظریات التعلم فى عقد اإلجتماعات اإلرشادیة-4

.تخطیطھا وتنفیذھا وتقییمھا بمشاركة القادة المحلیین االستعانة فى -5

توزیع النشرات والكتیبات اإلرشادیة الزراعیة التى تخدم الفرد من اإلجتماع-6

كیف تحافظ على حیویة اإلجتماع اإلرشادى الزراعى؟

:یمكن للمرشد الزراعى أن یحافظ على حیویة إجتماعھ اإلرشادى بمراعاة النصائح التالیة 

.تنویع طرق أو أشكال اإلجتماع وإستدعاء خبراء إلبداء آرائھم فى الموضــــــــــوع -1



حیوانيانتاجثاني االرشاد الزراعي                                                                                   محاضرات 
2019- 2018د الرزاقعبعلي ھاشم . م

12

.دعوة أفراد اإلجتماع للقیام برحلة جماعیة ثقافیة ترفیھیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -2

.األعضاء من وقت آلخر مع دعوتھم إلى حفل شاىیھإیجاد نشاط إجتماعى یشترك ف-3

.إلخ..استعمال الوسائل التعلیمیة كجھاز السینما وكجھاز العرض فوق الرأس -4

.إیجاد روح المنافسة بین األفراد مما یبعث فیھم النشاط-5

Field Dayیوم الحقل -4

اه ھ ومزای ى إجرائ ع ف ذى یجم اح یعتبر أحد طرق إرشاد الجماعات ال ا إیض راء ومزای ن إج اً م بعض
:الممارسة وإیضاح النتائج واإلجتماعات العامة والجوالت اإلرشادیة وأیام الحقل نوعان 

:یوم الحقل الموسمى -أ

ادھا ك د حص عیریجرى عادة عند التجھیز لزراعة المحاصیل الھامة وعن ة والش رز الحنط ذرة وال وال
.وغالباً ما یمارس المرشدون والقادة المحلیون إیضاحا بالمشاھدة والتجربة وإیضاحا للنتائج أو ھما معا

:یوم الحقل السنوى -ب

یختلف عن سابقة فى أن التجھیز لھ الیقتصر على إیضاح المشاھدة والتجربة، أو إیضاح النتائج فقط، 
زات  واع التجھی ن بل تتعدد معھ أن ر م دد كبی امال لع ا وش ة كلھ افال للمنطق ا ح بح یوم ث یص اط بحی والنش

.الرسائل اإلرشادیة

كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟

.یختار یوم الحقل خالل فترة ال یتعارض معھا زحمة العمل الزراعى أو إحتفاالت یوم الحقل بھا-1

تراك یعقد إجتماع مدیرى الھیئات والمؤسسات المحلیة -3 ى اإلش وافقتھم عل ى م ول عل والمجاورة للحص
.وعلى مساندتھم المادیة والمعنویة

یعلن عن میعاد یوم الحقل قبل حلولھ بثالثة شھور على األقل وبعد الحصول على الموافقة الالزمة من -4
.المھتمین بإقامتھ

.تشكیل لجنة لتنظیم یوم الحقل لتبدأ عملھا فوراً بالدعایة لھ-5

د ت-6 ر موع ص ، وآخ ان المخص ا المك ین بھ رض ، یع ى الع تركة ف رسل دعوات الھیئات واألفراد المش
.لإلشتراك

.یتم إعداد طرق اإلیضاح الالزمة ، وتعد خریطة للمكان-7

.ترسل دعوات للزراع مزودة ببرنامج مطبوع-8
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.یسبق یوم الحقلیعلن عن الیوم المذكور فى وسائل اإلعالم المختلفة خالل اإلسبوع الذى-9

.تعمل الملصقات والالفتات الموجھة على الطرق المؤدیة إلى مكان اإلحتفال-10

.یعمل ترتیب وجود أماكن لتقدیم وجبة غذائیة خفیفة ومرطبات -11

. یزود المكان بمكتب استعالمات بھ النشرات والمجالت المطلوب توزیعھا-12

دیو یتم توفیر كامیرا للتصویر مجھزة -13 ریط فی ى ش ل عل وم الحق ال بی جیل اإلحتف ل تس بالفیلم ، ویفض
.ویؤخذ فى اإلعتبار االستعداد إلعداد العدید من الشرائح وكذا األفالم السینمائیة واألفالم الصامتة

.یزود القادة والمرشدون بعالمات ممیزة لیسھل على الزراع التعرف علیھم-14

.ظام واالنضباطیفضل توافر بعض رجال األمن للن-15

".یوم الحقل"یتم تقییم العمل الذى تم من قبل لجنھ التنظیم واإلعداد ، وذلك فى نھایة -16

:Extension Toursالرحـالت اإلرشادیة -5

:مزایا الرحالت والزیارات التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة 

:القدرة على المالحظة -1

ى ... اإلنتاج األلبانلنفرض أن الرحلة إلى محطة  فى ھذا الموقف تبدو قدرة المالحظة لدى المزارع ف
:

.مالحظة فصائل  األبقار وطرق التھویــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو اإلنارة-أ

.مالحظة النظافة التامة فى حظائر األبقار، وفى أدوات الحلیب والعمال-ب

.والنظام اإلدارى للمزرعــــــــــــــــــةمالحظة منطقة خدمة الحیوانات -ج

:تھیئة بیئة العمل الجماعى -2

رحالت  ى ال رض ف اعى"یفت ل الجم ع " العم ى جمی رف عل تحواذ المش ظ إس ا نالح رأ م ا كثی وإن كن
ل دون عم ادة ب ن الق ى . نشاطات الرحلة أو ربما عدد قلیل من الزراع یعاونونھ فیما یظل عدد كبیر م إن ف

.أھداف الرحالت إتاحة الفرصة للعمل الجماعى المشترك كل على قدر طاقتھ ومیولھمقدمة 

:إعطاء الفرصة للزراع لنقل وتبنى بعض ما شاھدوه من أفكار وممارسات مزرعیة جیدة-3

ار  ض األفك ى بع م وتبن ة وفھ ارات معرف رحالت والزی ى ال اركتھ ف ة لمش زارع نتیج ن للم ث یمك حی
. الجدیدة والممارسات الجیدة 
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نواحى قصور الرحالت والزیارات التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة

دة -1 توى الفائ ن مس كثیراً ما تتدخل إعتبارات فنیة معقدة فى مكان الزیارة مما یعوق برنامجھا أو یقلل م
. والتحصیل المطلوبین 

.مستحبكثیراً ما یخلق التقید ببرنامج الرحلة آلیة الرحالت وھو أمر غیر -2

.تحتاج إلى تخطیط جید وربما ال تتوافر المھارة الكافیة فى المرشد المشرف على الرحلة-3

.تحتاج إلى توافر قدر مناسب من النقود لتغطیة متطلباتھا-4

الطرق اإلرشادیة الجماھیریة

:Radioاإلذاعة المسموعة -1

ا یتم راً لم و نظ از رادی ن جھ ى م زل ریف ة ال یكاد یخلو من ة وفعال ریعة وآنی ال س یلھ إتص ھ كوس ع ب ت
:ویتسم الرادیو بالمزایا التالیة بالرغم من أن عمره ال یتجاوز القرن الحالى

وإذا ماربطنا . یحمل الرسالة المسموعة الى قطاع كبیر من المستمعیین ویغطى مساحة جغرافیة كبیرة-1
ر ھذه المزایا بالعملیة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة  دد كبی ى ع ة إل ادة التعلیمی ال الم ا إیص ھ بإمكانن نجد أن

.من المستمعیین ربما فصلت بینھما مئات الكیلومترات 

ة -2 ة والتعلیمی ة والعلمی ة والثقافی رامج الدینی ل الب د مث ت واح ى وق ا ف ن بثھ ى یمك رامج الت وع الب تن
.اإلرشادیة

ة(اآلنیة -3 ى ال) التو واللحظ ة عل رامج حی ث الب ى ب ط ف داث والمناش ة األح ى متابع اعد ف ذا یس واء وھ ھ
.المختلفة فى حینھا 

دوات -4 یة والن ابالت الشخص ات أو المق الل التمثیلی ن خ ك م ظ ذل دقیق نالح ویر ال ى التص درة عل الق
.اإلرشادیة والعروض الزراعیة المختلفة

.الموسیقیة والسمعیة المختلفةیملك مقومات الحیویة والتفاعل المطلوبة وذلك عبر المؤثرات -5

. ینمى ملكة التخیل والتفكیر المنطقى لدى المسترشد، كما ینمى التذوق الفنى لدیھ-6

.إعتدال تكلفة إنتاج البرامج السمعیة-7

الیحتاج التعلم من خالل الرادیو إلى توافر مھارة القراءة والكتابة لدى المستمع، ولذا فھو یعالج مشكلة -8
.ھم ممن ال یجیدوا القراءة والكتابة یبالزراع األمیین وذواإلتصال

ذا -9 رة وك ة األس اق میزانی ھ دون إرھ ة اقتنائ م إمكانی ن ث و وم از الرادی ن جھ ص ثم ب رخ ھذا إلى جان
. سھولة تشغیلة وإمكانیة االنتقال بھ إلى الحقل أو أى مكان



حیوانيانتاجثاني االرشاد الزراعي                                                                                   محاضرات 
2019- 2018د الرزاقعبعلي ھاشم . م

15

حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة

ھ و-1 أل أو أن إن تمع أن یس د أو المس درة المسترش دم مق ى ع ذا یعن د ، وھ اه واح ال ذات اتج یلة إتص س
ر ن . یستفس تمع م ھ المس ى وج مة عل ات المرتس ى اإلنطباع رف عل امج التع دم البرن ى مق ذر عل ذلك یتع ك

.إستجابة أو إستنكار ألحادیثھ

.مراعاتھ للفروق الفردیـــةعدم مراعاتھ لإلحتیاجات الفردیة من حیث الزمن ، أى عدم -2

.بث البرنامج اإلرشادى الزراعى فى وقت قد ال یكون مناسباً لعدید من الزراع وأسرھم-3

ة -4 رامج التعلیمی أثر الب یستخدم الرادیو وسیلة ناجحة للدعایة واإلعالن الزراعى وھنا یجب الحذر من ت
.آیة أعمال مضللةاإلرشادیة باألعمال الدعائیة التجاریة أو السیاسیة أو

ة -5 ات المزرعی ارات أو العملی م بعض المھ ى تعل راً ف و كثی الل الرادی ن خ ال یجدى التعلیم اإلرشادى م
.العملیة كتقلیم كرمة عنب ، أو إجراء صیانة آللة زراعیة 

.ضیق وقت البرنامج وتقیده بزمن محدد وینعكس ذلك على ضعف المادة اإلتصالیة -6

.فادة من المادة المذاعة اإلنتباه والتركیز التام لإلعتماد على مخاطبة حاسة السمع فقطیتطلب اإلست-7

ما یجب مراعاتة فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة بواسطة الرادیو

فإن نظراً إلتساع قاعدة المستمعین لبرامج اإلرشادیة الزراعیة بواسطة الرادیو وإختالف مستویاتھم ،-1
ددة  ة ، مح حة دقیق ون واض ادیة ، أن تك ة اإلرش واد التعلیمی امج والم ذا البرن ى ھ ھ ف ب مراعات ا یج أھم م

.األھداف ، سھلة اإلستیعاب

ل -2 اعدة مث واد مس داد م ك بإع اة ذل ب مراع ھ یج د فإن ة واح ة بحاس معیة مرتبط رامج الس ت الب ا كان لم
.و شرائح بھدف تعزیز المعلومات المسموعةالمطبوعات اإلرشادیة أو الرسوم أو المجسمات أ

ر -3 دة والغی طلحات المعق ن المص دة ع لیمة وبعی حة وس ادیة واض الة اإلرش ة الرس ون لغ ب أن تك یج
.ضروریة

.یجب مراعاة القیم والعادات والتقالید الریفیة فى البرامج السمعیة اإلرشادیة الزراعیة-4

.فى الوقت المناسب لغالبة الزراع یجب إذاعة البرنامج اإلرشادى المسموع-5

.انتظام موعد اإلرسال بالنسبة للبرنامج اإلرشادى -6

.یفضل تقدیم البرامج اإلذاعیة الریفیة فى فترة المساء كى تفید معظم أفراد األسرة الریفیة-7

.تستخدم اللغة البسیطة بقدر اإلمكان وذلك لتحقیق إتصال فعال-8
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.ج اإلذاعى موضوعاً واحداً فى وقت واحد منعاً للتشویشأن یتناول البرنام-9

.أن یتضمن البرنامج اإلذاعى الزراعى بعض الفقرات الترفیھیة ، كالموسیقى الھادئة-10

.یجب أن یحاول البرنامج الرد على ما یصلھ من أسئلة وإستفسارات مزرعیة أو منزلیة-11

.فى تقدیم أو مناقشة بعض الموضوعاتیفضل مشاركة القیادات المحلیة الزراعیة -12

Televisionالتلیفزیون -2

ن  ال م تغل ك ھ یس ى أن ا ف ح أھمیتھ ة ویتض رق التعلیمی ن أحدث الط دیو م ده الفی یعتبر التلیفزیون وبع
ادیة  ائل اإلرش ى للرس ر التعلیم وى األث ا یق ات مم ار والممارس یم لألفك ى التعل ر ف مع والبص تى الس حاس

.لبرامج التلیفزیونیة وأفالم الفیدیو وفى ھذه الطریقة یكون اإلرشاد الزراعى شبة مباشر المقدمة عبر ا

:خطوات تنفیذ الطریقة 

ى  اد اإلذاع ى اإلرش ى ف ا یراع ل م دیو ك ق الفی ن طری اد ع ونى واإلرش اد التلیفزی ى اإلرش ى ف یراع
دیو  رائط الفی باإلضافة إلى العنایة بإبراز الفكرة وبیان المطلوب إیضاحھ أثناء تصویرھا للتلیفزیون أو لش

 .

:ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیو 

مع طریقة إتصا-1 تى الس ل جماھیریة اإلتصال فیھا شبة مباشر ویقرب من اإلرسال المباشر یستغل حاس
.والبصر فى التعلیم مما یزید من فاعلیتھ التعلیمیة عن الطرق المستغلة لحاسة واحدة فقط 

ات -2 ورھم لالجتماع عب حض ن یص یصل إلى الزراعیین وغیر الزراعیین وإلى المرضى والعجزة وم
.ادیة األخرى والطرق اإلرش

ستخدامھ فى العرض العملى مع إمكانیة التحكم فى سرعة العرض للتوافق مع الغرض التعلیمى إیمكن -3
.

یمكن من خاللھ عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقتا طویال فى مدة قصیرة ومناسبة ومتابعة -4
.العملیات الزراعیة وعملیات النمو واإلنبات وجمع المحصول 

أوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیو

.تفضیل بعض المشاھدین مشاھدة البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة التعلیمیة -1

.عدم قدرة المشاھد فى أداء أعمال أخرى بجانب المشاھدة بخالف الرادیو الذى یمكن معھ ذلك -2

ة -3 رامج التلیفزیونی اج الب ن تحت ر م ى الكثی ا ف عب توافرھ د یص ا ق دمیھا مم ى مق ة ف زات معین ى ممی إل
.العاملین اإلرشادیین 
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.اإلرتفاع النسبى للتكالیف الحالیة لإلرسال بالنسبة للتأثیر اإلرشادى الذى یمكن أن تساھم بھ تعلیمیا -4

القصور الموجھة إلى وبصفة عامة فإن شرائط الفیدیو قد أمكن من خاللھا التغلب على كثیر من أوجھ 
. اإلرشاد التلیفزیونى وربما تصبح المستقبل الناجح لإلذاعة المرئیة الریفیة 

:Rural Farm forumأندیة االستماع الجماعیة -3

. من مظاھر منجزات الرادیو إنتاج برامج أندیة اإلستماع الجماعیة 

.لمجلة اإلذاعیة التى تتیح اإلتصال فى إتجاھین ھى نوع من البرامج التعلیمیة الموجھة للكبار تتخذ قالب ا

ة  بدأت ھذه التجربة فى كندا ثم إمتدت إلى عدة دول أخرى بما یؤكد الھدف التنموى لبرامج الرادیو وتتوج
.؟ھذه البرامج إلى المزارعین ولكن لماذا المزراعین

ظ  ط الح ارا"فق رت ماكنم دین Ropert Mac Namara" روب دل المرش دولى أن مع ك ال دیر البن م
.1973الزراعیین فى الدول النامیة ھو شخص واحد لكل ثمانیة آالف نسمة وذلك عام 

.ھذا الشخص یلبى مطالب الفالحین واألغنیاء األقلیة ویتجاھل مطالب غالبیة الفالحین البسطاء 

ا باإلضافة إلى ذلك فإن المرشدین الزراعیین ال یستطیعون القض ى یواجھونھ كالت الت ع المش اء على جمی
. فى المناطق الریفیة 

ى  ل ف دبتھم للعم ى إنت ة الت زھم الحكومی ى مراك دعم ف دریب وال ى الت ون إل دون الزراعی د المرش ا یفتق كم
األریاف وھم بذلك یشعرون بالعزلة من الناحیتین الجغرافیة والثقافیة ویفتقدون قنوات اإلتصال التى تربط 

.ى الحقل بالحكومة المركزیةأعمالھم ف

ة  اطق الریفی ى المن زراعیین ف دین ال طة المرش د أنش أن یم دف ب ذا الھ ق ھ و أن یحق تطیع الرادی ا یس ھن
.المنعزلة ویقدم التعلیم والثقافة الزراعیة للفالحین البسطاء الذین یحتاجون إلى ھذه الخدمات

. تقدم للمستمعین المنتظمین فى القرى أندیة اإلستماع الجماعیة ھى أحد برامج الرادیو التى 

مزارع یجتمعون مرة واحدة إسبوعیاًعلى األقل حول جھاز إستقبال 20-15تتكون مجموعة اإلستماع من 
.إذاعى تحت إشراف مدیر أو منظم للمناقشة

. دقیقة45-30توجھ اإلذاعة سلسلة متصلة من البرامج یتراوح زمن كل حلقة من 

. موضوع رئیسى واحد وأحیاناً یتعامل مع عدة موضوعات یتعامل البرنامج مع

حة -الزراعة: جمیع الموضوعات البد أن یكون لھا أھمیة خاصة للمجتمعات الریفیة مثل وبة -الص الخص
. التعامل مع الحكومة-

. الدراما-المناقشة-الحوار-الحدیث : تستخدم فى البرنامج مختلفة مثل
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ر الندوة بإدارة النقاش  حول الموضوع الرئیسى فیھا ویتم كتابة تقاریر منظمة فى نھایة كل حلقة یقوم مدی
اؤالت  اریر تس ذه التق من ھ د تتض امج وق اه البرن م تج ن ردود فعلھ من جانب مدیر الندوة أو المستمعین ع
دمھا  ن أن تق افیة یمك وعات إض ات بموض ذلك إقتراح ة وك ات التالی ى الحلق ا ف ة عنھ تم اإلجاب ة ی لإلذاع

.إلذاعة فى المستقبلا

ة  ات الحكومی ع المؤسس اون م ا بالتع د وغان ل الھن رى مث ى دول أخ ة ف قد تم تنفیذ أندیة اإلستماع الجماعی
. التى تھتم بالتعلیم اإلجتماعى ورفاھیة القریة وتطویر أسالیب الزراعة

اع تماع الجم یم اإلس ى تنظ اعدة ف رىیقدم المسئولین فى ھذه المؤسسات المختلفة المس توى الق ى مس ى عل
ئولین  ن المس ا م د إقرارھ وعات بع یط الموض ة بتخط وم اإلذاع ة وتق ذه األندی یم ھ رفین لتنظ ین مش وتعی

.الحكومیین كما تتعاون اإلذاعة مع الوزارات المعنیة فى تقییم نتائج ھذه البرنامج 

:وداھومى عن النتائج التالیة قد أسفر تقییم تجارب أندیة اإلستماع الجماعى فى كندا والھند وغانا وتوجو

یطة -1 ة البس البرامج  التعلیمی ة ب ة بالمقارن ل المعرف ة لنق یلة مثالی ة وس تماع الجماعی ة اإلس ر أندی تعتب
..وبقیاس معدل استفادة المستمعین لتلك البرامج

.یشارك األشخاص األمیون فى اإلستماع واالستفادة من تلك البرامج مثل المتعلمین-2

خاص -3 بھا األش ى یكتس یكتسب األشخاص الذین یلتحقون بأندیة اإلستماع معارف أكثر من المعارف الت
.الذین یشاركون فى اإلستماع

.تتیح المناقشة الجماعیة ربط الدرس التعلیمى بالمواقف المحلیة بشكل مباشر-4

طة -5 ة نش اركة دیمقراطی ة مش ذه األندی ى ھ تخدم ف ى المس كل اإلذاع یح الش ة یت ب االجتماعی للجوان
.واالقتصادیة والسیاسیة

ا  ار إلیھ ى أش دودھا الت ا ح ة لھ تماع الجماعی ة اإلس إن أندی ابقة ف یئة الس ب المض م الجوان ر "رغ ولب
رام تماع Wilbur Schramm"ش یلة لالس و كوس تخدام الرادی رویج اس ى ت ادة ف ھ دور الری ان ل ث ك حی

:تتلخص ھذه الحدود فیما یلىالجماعى إلنجاز أھداف التنمیة الجماعیة و

ة -1 ة المركزی ن اإلذاع ر م دعیم كبی ى ت اج إل ا تحت ؤثرة فإنھ ة م تماع الجماعی ة اإلس ون أندی ى تك لك
.واإلذاعات المحلیة 

غالباً ما یكون األشخاص الذین یشاركون فى أندیة اإلستماع ھم أنفسھم األشخاص األفضل من الناحیة -2
طةجماعات الصفوه (التعلیمیة  ة المتوس د ) أو الطبق ى أش ذین ف م ال اركون ھ ذین ال یش خاص ال ا األش بینم

.الحاجة إلى التدریب

ام -3 اس واالھتم ن الحم یرة م رة قص د فت اقص بع ى التن ة إل تتجھ المشاركة فى أندیة اإلستماع االجتماعی
.الكبیر
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:إلى تنفیذ المھام التالیةتحقیق اإلستماع الجماعى للرادیو یتطلب خطوات عدیدة وعمل شاق باإلضافة

.التعرف مقدماً على إحتیاجات ھذه األندیة حتى یمكن إعدادھا وتوزیعھا-1

.عمل خطة لتكوین جماعات المناقشة وتطویر طرق اإلتصال بھم باستمرار وبانتظام-2

.إعداد خطة للتعامل مع قادة المناقشة لجماعات األندیة المختلفة-3

.تفصیلیة لبرامج الدورة أو السلسلةإعداد خطة دراسیة -4

.تخطیط وكتابة وإنتاج جمیع البرامج اإلذاعیة -5

:تحقیق اإلستماع الجماعى للرادیو یتطلب خطوات عدیدة وعمل شاق باإلضافة إلى تنفیذ المھام التالیة

.إعداد كتب أو مراجع یمكن للمشاركین االستعانة بھا لتنفیذ أھداف البرامج-6

.الحضور وإعداد تقاریر عن سیر اإلجتماعات وإرسالھا لإلذاعة بإنتظامتسجیل-7

.إعداد تعلیمات محددة لقادة المناقشات-8

.تدریب قادة المناقشات  من خالل فرق من المدربین الذین یجب تدریبھم أوالً -9

.ترتیب اإلستفادة من بیانات رجع الصدى عند إعداد الحلقات التالیة -10

:إلستماع الجماعى للرادیو یتطلب خطوات عدیدة وعمل شاق باإلضافة إلى تنفیذ المھام التالیةتحقیق ا

.     إتاحة رد فعل المستمع وتوصیلھ بسھولھ -11

ة -12 ى عین یم عل ذا التقی یجب أن یكون ھناك تقییم للبرنامج مع قیاس التأثیر وتحقیق فائدة التكلفة ویتم ھ
.الموضوع المثار قبل وبعد البرنامجمن جماعات االستقبال حول 

ترتیبات خاصة لضمان وجود اإلرسال واالستقبال حیث یجب توفیر جھاز إستقبال صالح لالستخدام -13
.لكل جماعة إستقبال مع ضمان جودة االستقبال فى األماكن المختلفة وفى األوقات المختلفة

ا -14 ب إتباعھ ادات الواج ة باإلرش د المناقش ة إمداد قائ ة لجماع ة الالزم اریر المكتوب كال التق وفیر أش وت
.اإلستقبال

:Extension Postersالملصقات اإلرشادیة  -4

.یعتبر الملصق اإلرشادى الزراعى طریقة من طرق اإلتصال بجماھیر الزراع إذا استخدم بمفردة 
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ات  اإلر ع اإلجتماع تخدم م ا اس ادى إذا م ى إرش ین تعلیم ن یعتبر وسیلة أو مع ارة ع ق عب ادیة والملص ش
ة  ى جمل افة إل ا باإلض دفا تعلیمی ل ھ ورة تمث ى ص وى عل بة تحت احة مناس قطعة من الورق المقوى ذو مس

.بسیطة أو عبارة مركزة تفسر الصورة وتكمل معناھا 

:وظــائف الملصـــــق 

. ا نشر أفكار مستحدثة یود المرشد الزراعى توصیلھا للزراع بغیة تبنیھا والعمل بھ

زراع  اعد ال ى إذ یس ة التبن ن عملی ذین -یلعب الملصق دورا ھاما فى المراحل األولى م فة محددة ال وبص
.على إدراك عناصر التكنولوجیا الزراعیة والمنزلیة المستحدثة -یجیدون القراءة والكتابة 

:الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق اإلرشادى 

).واضحة المعالم (متقنة فنیا یجب أن تكون الصورة -1

.أن تكون بحجم مناسب بالنسبة للمساحة الورقیــــــة -2

.تفاصیلھا مدركة للمارة وواضحة لراكبى السیارات والقطارات -3

.ھادفة معبرة عن شيء مـا -4

.مرتبطة بما یلیھا من كلمات -5

ورتة : معبرة للواقع أو الحقیقة ، و مثاال على ذلك -6 ون ص ب أن تك اطم ، یج ار الطم مرض ما على ثم
. بنفس اللون أو األعراض الذى یوجد علیھا المرض فى الحقل 

یلى -7 ف التفص ى إدراك الوص زراع عل اعد ال األلوان تس ورة ف میم الص ى تص وان ف یفضل استخدام األل
.للشيء 

:رة أو الجملة مواصفات العبا

) .   مركـــــــــــزة (یجب أن تكون مقتضیة -1

.واضحة یسھل على المارة قراءتھا -2

.أن تكون مرتبطة بالصورة إرتباطا كامال -3

ال یكون بھا كلمات تقود إلى التشویش -4

.تستمد كلماتھا من اإلطار الداللى لجمھور الزراع -5

.ـــــــــا سمیكـــــــــــــــــــــة أن تكـــــون حروفھـــ-6
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.ملونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -7

.ال مانع من وضعھا داخل شكل ھندسى إلبرازھا جیدا -8

:مواصفات قطعة الورق 

.یقیة مناسبة یجب أن تكون بحجم مناسب إلبراز الصورة والعبارة وترك مسافات تنس-1

.من ورق مقوى -2

.یفضل عمل برواز من الخشب أو البالستیك لتقویة الملصق وتسھیل تعلیقھ-3

:أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى 

ل دور ) یوضع(یعلق  زراع مث ن ال ر م ور كثی ا جمھ ردد علیھ ى یت الملصق اإلرشادى فى األماكن الت
الت البقا ة مح ات الزراعی ادة الجمعی حیةالعب دات الص دارس والوح ة، الم ة الریفی ة األندی ة الریفی خ...ل . إل

.ویلعب الموقع دوراً ھاماً فى تعظیم اإلستفادة منھ

:مزایـــــــــــــــــــــــــــــــاه 

.بسیط فى إعداده قلیل التكالیف یمكن للمرشد الزراعى إعداده-1

ا ، دون یمكن اإلعتماد علیھ بمفرده فى اإلتصال -2 بالزراع لنقل فكرة أو توصیة أو اإلعالن عن شيء م
.حاجة إلى تعضیده بمرشد

: حـــــــــــــــدوده 

.یحتاج إلى خبرة ومھارة فى إخراجھ وتصمیمھ ، ربما ال تتوافر بعض المرشدین-1

.نتائـــــــــــــــجإذا لم یوضع فى المكان المناسب یقل دوره أو ما یتوقع منھ من -2

Extension Publicationsالمطبوعات اإلرشادیة -5

ادى  ر اإلرش ة النش ى عملی ة ف ات المكتوب ى الكلم د عل ا أعتم ل م ادیة ك ات اإلرش ود بالمطبوع المقص
.لتوصیل المادة العلمیة للزراع أو لرجال اإلرشاد أو للقادة المحلیین أو إلعالمھم بحقائق وتعلمیات معینة 

:وتقسم المطبوعات وفقا ألساسین ھما 

: وفق صدورھا -أ

تنقسم إلى دوریة تصدر فى فترات منتظمة ، وغیر دوریة وھى

.  تصدر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا 
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: وفق نوعیتھا -ب

.تنقسم إلى نشرة خفیفة وتتكون من ورقة أو ورقتین تنشر معلومات مبسطة توضح موضوع معین 

.نشرة فنیة عبارة عن عجالة مكتوبة بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع متكامل 

.نشرة إرشادیة وھو كتیب صغیر یشرح موضوع فنى بلغة مبسطة 

.طھا وإنتاجھا وإشادتھا نشرة إخباریة وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا نشا

.مجلة وتصدر أسبوعیا أو نصف شھریة أو شھریة تنشر موضوعات مختلفة 

د  اءات وبع ات وإحص ورة بیان ى ص نویة ف نویة أو س ف س التقریر ویصدر غالبا على فترات ربع أو نص
.استعراض المطبوعات اإلرشادیة تناقش الخطوات الواجب مراعاتھا فى تنفیذھا 

:ذ المطبوعات اإلرشادیة خطوات تنفی

:حتى تكون المطبوعات اإلرشادیة فعالة فمن الواجب أن تمر بالخطوات التنفیذیة التالیة 

.یجب إعدادھا بصورة تكون موجزة -1

.یحب إعدادھا بلغة مبسطة فى جمل قصیــــــــــــــــــــــــــــرة -2

.بھا وقراءتھا من المفروض أن تكون جذابة تستوجب االھتمام -3

. أن تنتھى دائما بملخص للرسالة اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة -4

:ممیزات المطبوعات اإلرشادیة 

یم -1 ات والتعل ل المعلوم ة نق ادة فعالی ى زی اھم ف ة فتس ة المطبوع ة المكتوب اس بالكلم ق الن ا یث ادة م ع
.اإلرشادى 

.االحتفاظ بھا والرجوع إلیھا كلما لزم األمر تساھم فى مبدأ التكرار من خالل -2

.تكالیفھا منخفضة نسبیا فى توصیل ونشر المعلومات -3

.تصل إلى جمھور إرشادى كبیر العدد نسبیا -4

:أوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیة 

.غیر مناسبة لالتصال باألمیین ومحدودى التعلیم من الجماھیر اإلرشادیة -1

تمرة تعتبر -2 مراجع وقتیة من المفروض مراجعتھا المستمرة وتغییرھا باستمرار لتطابق التغیرات المس
.فى المستحدثات ونتائج األبحاث 
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.قد تتضمن كثیرا من الموضوعات قد ال یالئم البعض منھا ظروف محلیة معینة -3

.توفرھا تحتاج إلى جھود فنیة عالیة فى اإلعداد واإلخراج لتكون فعالة قد یصعب-4

ال -5 ر اإلتص ة وأث د فعالی د تفق یة ق ر شخص ة غی ى طریق رى وھ ة األخ رق الجماھیری ل الط ا مث مثلھ
الشخصى وعنصر المواجھة فى التأثیر على جمھور اإلرشاد 

Circular lettersالخطابات الدوریة -6

ا  د ویوجھھ ا المرش ادى ھى عبارة عن نوع من المكاتبات التنظیمیة التى یقوم بھ ور اإلرش ى الجمھ إل
كجزء من خطتھ اإلرشادیة وتستخدم فى اإلعالن عن بعض أوجھ النشاط اإلرشادى التى ستجرى مستقبال 

.أو إلعطاء معلومات محددة فى وقت معین 

:خطوات تنفیذ الطریقة 

.لیھ تحدید الھدف أو الغرض الرئیسى من الخطاب الدورى والجمھور الذى ینبغى وصولھ إ-1

د -2 ا ومواعی ددھا وجمھورھ حا ع ة موض ة التعلیمی ن الخط تخطیط استخدام الخطابات الدوریة كجزء م
.إرسالھا 

رض -3 ة الغ ر مبین ة للنظ ة ملفت ورة نظیف ا بص الزم وإخراجھ دد ال خ بالع راج النس اب وإخ ة الخط كتاب
یثیر االھتمام مع حافز یساعد والنتائج والتغیرات المرغوبة فى صورة سھلة منطقیة العرض بادئا بمدخل

.على تبنى الرسالة التى یحملھا الخطاب الدورى 

.متابعة وصول الخطاب وتقییم نتائجھ -4

:ممیزات الطریقة 

.   تصل إلى عدد كبیر من الناس حتى ھؤالء غیر المستركین فى األنشطة اإلرشادیة -1

.اسب سریعة فى توصیل المعلومات وفى الوقــــت المن-2

.تكالیفھا النسبیة فى إحداث التغیرات السلوكیة منخفضة -3

.  تساعد فى التمھید وتوجھ األنظار إلى توصیة إرشادیة واجبة التنفیذ -4

.یحتفظ بھا الزراع للرجوع إلیھا عند اللزوم -5

:أوجھ قصور الطریقة 

. المناطق والمكاتب اإلرشادیةتحتاج إلى معدات خاصة وجھاز كتابى قد ال یتوافر فى كافة-1

.تقل أھمیتھا فى المناطق عالیة النسبة فى األمیة -2
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. عند اإلكثار منھا ستقل أھمیتھا واإلھتمام بھا -3

.یعتبر اإلعتماد علیھا مضیعة للوقت والمال إذا لم یراعى الدقة والنظافة والتشویق فى إعدادھا -4

Extensionالمعارض اإلرشادیة -7 Exhibits

تقام المعارض على المستویات المركزیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة بغرض توضیح المستویات العلیا من 
اإلنتاج لمنطقة معینة أو أكثر على المستوى القومى إلثارة تحمس الزراع وإھتمامھم سواء المشتركین فى 

ذه ى العرض أو المشاھدین لھ والرغبة الصادقة فى الوصول إلى مثل ھ رف عل ة التع تویات ومحاول المس
.األسالیب المؤدیة إلى ھذه المستویات العلیا من اإلنتاج 

:خطوات تنفیذ الطریقة 

.دراسة أثر ھذه المعارض فى تحقیق أھداف الخطة التعلیمیة كطریقة إرشادیة -1

.من الواجب تحدید األغراض الرئیسیة من إقامة المعرض -2

ة -3 وفیر األدوات یجب مراعاة الدق دادھا وت ة وإع ار األمكن منا إختی رض متض داد المع یط وإع ى تخط ف
.الالزمة للعرض بصورة متسلسلة ومنطقیة تخدم الغرض من إقامة المعرض 

.اإلعالن عن المعرض ومكانھ وموعده واألھداف المتوقعة منھ -4

لألنظار مع توفیر الشارحین تأسیس المعرض وإمداده بمختلف المعروضات مع وضعھا جاذبة وملفتة-5
.      المتخصصین والمؤھلین للشرح أما المعروضات 

اتھم -6 ھ ونوعی رین ل رض والزائ ى المع تركین ف ر عدد المش تقییم اثار وفعالیة المعرض من خالل حص
.ومالحظة وتجمیع معلومات عن ھذه اآلثار 

:ممیزات المعارض كطریقة إرشادیة 

.الزراع لھذه المعارض یقوى عالقاتھم برجال اإلرشاد الزراعى كثرة زیارة -1

دفعھم -2 رھم وی اج ویثی ن اإلنت ا م تویات العلی اتھم بالمس كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى اھتمام
.لمحاولة الوصول إلیھم بإتباع األسلوب المستخدم فى الوصول إلیھا 

:أوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیة 

.تكالیف تنفیذھا مرتفعة نسبیا مقارنة بالطرق اإلرشادیة األخرى -1

.مستھلكة لوقت المرشد الزراعى إلى درجة كبیرة -2
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.كثیر من الزائرین یزورونھا للتسلیة وإضاعة الوقت ولیس للتعلیم -3

. قد ال یتضح من البعض منھا األھداف التعلیمیة لھا -4

.بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى ضآلة أثرھا التعلیمى نسبیا -5

Extension Museumsالمتاحف اإلرشادیة -8

ى  ادث ف تقام المتاحف اإلرشادیة عادة بغرض مقارنة القدیم بالحدیث أو إلعطاء فكرة عن التطور الح
ة  تعمل كطریق ا تس یال م ة قل ى طریق مجال معین وقد تستخدم لتوضیح نتائج برامج معینة وبصفة عامة فھ

ة والمؤسس ام الدول ذلك واھتم رة ل ات كبی وافر میزانی ائھا تعلیمیة إرشادیة إال فى حالة ت ة بإنش ات التمویلی
. واإلشراف علیھا ألنھا مكلفة جدا وفعالیتھا اإلرشادیة التعلیمیة ضئیلة نسبیا 


