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عملیة االتصال االرشادي 

: أ: مفھوم االتصال

إليمجموعةمنأوآخرفرد إليمنالمعرفةانتقالخاللھامنالتي یتمالعملیة"أنھعلياالتصالیعرف
حدوث دوناتصالیوجودالحیثاالجتماعي،التفاعلصوریحوى كافةالذىالوعىھوفاالتصال"أخري
إلىعملیة االتصالاستمرارویرجعومستمرةدائمةاجتماعیةعملیةاالتصالفإنثمومناجتماعيتفاعل

منلدیھماإشباعأجلمنحیاتھ،مدىعلياإلنساناتصاالتوتعدداستمراریة

متكامل لالتصالتعریفیوجدالأنھالمالحظومن.متناھیةغیربصورةومتنوعةومتعددةمتغیرةحاجات
یمكنوعلیھالمختلفة،االجتماعیةوظواھرھاالحیاةمناحيلكافةةأساسیعملیةألنھنظًرا

بینھماالمشاركةتتحققبموجبھا(مستقبل-مرسل )طرفینبینھادفتفاعلعملیة"أنھعلياالتصالتعریف
وذلك باستخدام(واألحاسیسالعواطفأواتجاهأومفھومأومھارةأومعرفةأوفكرة)رسالةمضمونفى

."االتصالیةالقنواتباستخداموأیًضاللطرفین،وواضحةمفھومةرموزمجموعةأورمز

:التالیةالنقاطالتعریفھذاویتضمن

فىوتحدثواالستمرار،بالدوامالبعض تتمیزبعضھامعمتفاعلةعناصرمنتتكونعملیةاالتصالأن.١
.االتصاللعملیةالنھائيالھدفتحققبحیثالبعضبعضھامعمترابطةوبخطواتتسلسل

آخرشخصلدىواستجابة(مرسلشخص منتأثیریحدثھادفاجتماعيتفاعلعملیةاالتصال.٢
بمثابةبالنسبة لھمتكونالرسالةھذهفإنمزارعإلىمعینةرسالةبتوصیلالمرشدیقومفحینما(مستقبل)

.رفضھاأو قبولھاثمومنفھمھابمحاولةفیقومونالمثیر

فيومزارعمرشدبیناتصالھناكفقد یكونأكثرأوشخصیكوناقدطرفینبینتفاعلعملیةاالتصال.٣
منومجموعةمن االرشادیینمجموعةیحضره(إرشاديلقاءفى)الزراعمنمجموعةأو(منزلیةزیارة

.المجموعتینبینالتفاعلیحدثثمومنالزراع

توصیلھ لمستقبلیھ(المرسل)المرشدیرغبالذىاالتصالىالمضمونأوالمحتوىھى:الرسالة.٤
.الخ....مفھوًماأومھارةأومعرفةأوفكرةالرسالةھذهتتضمنوقدالمسترشدین،

إماوھذه الرموزومفھومة،واضحةرموزشكلفيتصاغالمستقبلإلىتوصیلھایرادالتىالرسالةإن.٥
داللةذاتإشاراتأوكتعبیرات الوجھمنطوقةغیرأيلفظیةأوغیركالعربیة،مابلغةمنطوقةبمعنيلفظیة
.معینة



2

ب:  انواع االتصال : 

لتعدداإلنسانیة، ونظًرااألنشطةمنبكثیریرتبطحیثاالجتماعیةالحیاةفيأساسیةظاھرةھواالتصال
ویصنفوالوسائل المستخدمة،منھوالغرضللھدفوفًقااالتصالأنواعتتعدداالجتماعیةالعملیاتوتنوع

:منھا١٩٩٧صالح ،١٩٧٣العادليمنكلأوردھاكمامختلفةأنواعإلياالتصال

:االتصالمنالھدفاوال :  

القدراتالرسالةمضمونیراعيأندوناألدبىاألسلوبعلىالنوعھذایعتمد:النفسعنللتعبیراالتصال
.لھابالمستقبلینالخاصة

مستقبلیستجیبأنالمرسلیھدفالنوعھذاوفى:فورىبعملللقیامللرسالةالمستقبلینلحثاتصال
.الرسالةمضمونتوصیلفىوواضًحاجاًدااسلوًباھناویستعملوفورًیا،إیجابًیاالرسالة

یتالئمأولیمتثلالرسالةمستقبلفىیؤثرأنالمتصلیحاولوفیھ:السلوكىالتغییرأوالتعدیلبغرضاتصال
.المستقبلینواتجاھاتمعارففي.مرغوبةتغییراتإحداثإلىیسعىكماالرسالة،مضمونمع

كماكإنسان،الفردوقیمةاألفراد،بیناالختالفاتیحترماالتصالمنالنوعھذا:التكاملأوللتوحیداتصال
.عقولھمباحترامالرسالةمستقبلىوبینالمرسلبینالثقةتنمیةإلىیھدف

:إلىمنھللھدفوفًقااالتصالیصنفكما

منلدیھماأوتعدیلجدیدة،اتجاھاتالمستقبلإكسابإلىاالتصالیتجھحینماذلكویتم:التوجیھياالتصال
.المرغوبةالقدیمةاالتجاھاتتثبیتأوقدیمة،اتجاھات

وزیادةمساعدتھمبقصدتھمھمبأمورالمستقبلینوتوعیةتبصیرھنااالتصالویستھدف:التثقیفياالتصال
.أحداثمنحولھمیدورلماوفھمھمأفقھمواتساعمعارفھم،

والخبراتوالمھاراتللمعارفالمستقبلینإكسابفىھناالھدفوینحصر:والتدریبيالتعلیمياالتصال
.المفیدةالجدیدةواالتجاھات

الصالت االجتماعیةقوةمنیزیدمماالبعضببعضھمالجماھیراحتكاكزیادةویستھدف:الجماعىاالتصال
.األفرادبین

فىبین العاملینالتفاعلودعموالسلطاتالمسئولیاتوتوزیعالعملسیرتحسینویستھدف:اإلدرىاالتصال
.ككلوللمنظمةللعاملیناألدائیةالكفاءةرفعھونھائىبھدفالمنظمة

:والمستقبلالمتصلبینالتفاعل:ثانًیا

:إلىالمعیارلھذاوفًقااالتصالبصنف
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تبادلبینھم ویتممكانىأوزمنىفاصلوجودبدونلوجھ،وجھابالمستقبلالمتصلیلتقىوفیھ:مباشراتصال
.وسیطدونمباشرة،بصورةاألفكار

بین المتصلوذلككالھماأوزمانىأومكانىفاصلاالتصالھذافىیكونماعادة:مباشرغیراتصال
وكذلكالھاتفوالمسموعة وأجھزةالمرئیةاالستقبالأجھزةمثلتقنیةاتصالوسیلةعبرعادةویتموالمسقبل

.الخ....والمجالتوالصحفالكتب

:للرسالةالمستقبلینحجم-:ثالثا

في معظمیكونلكنمباشرغیرأومباشراالتصالیكونوقدآخروفردبینیتمالذى:الفردىاالتصال
.لوجھوجًھااألحیان

.للرسالةالمستقبلینمنجماعةوبین(جماعةأوفرد)المستقبلبینیتم:الجماعىاالتصال

منھنا جمھوروھمالمستقبلوبین(أكثرأوفرد)المتصلبیناالتصالعملیةبھیقصد:الجماھیرىاالتصال
.الجماھیرىاالتصالوسائلطریقعنماتتموعادةالناس

:الرسالةمعاملةونوعالمعلوماتعرضطریقة:رابًعا

.والمسموعةالمنطوقةالكلمةعلىیعتمد:كالمىاتصال

.والمقروءةالمكتوبةالكلمةعلىیعتمد:كتابىاتصال

.واالفكارالمعلوماتنشرفيوالرسومالصوریعتمد على:والرسومبالصوراتصال

:االتصالفىالعمد-:خامسا

.مع المستقبلالتفاعلمننوعتحقیقإلىالمتصلفیةیسعىالذىالمقصوداالتصالوھو:العمدىاالتصال

بھ،ألمیتأوه منیسمعھحینماآخرلشخصماشخصیستجیبحینمایحدث:(العرضى)العمدىغیراالتصال
.أحدفيیؤثرأنیقصدأندونلنفسھیغنىأو

وضعیمكنفإنھذلكمنوبالرغمأنواععدةإلىمعاییرلعدةوفًقااالتصالتصنیفإمكانیةأنیتضحسبقمما
الزراعيالمرشدبیناالتصالأننالحظحیثف،التصنیففىموقعمنأكثرفىاالتصالمننوعأي

الكلمةعلىیعتمدالذىالنوعمنیكونقدكمامباشر،غیرأومباشًرایكونقدالمزارعینمنوجماعة
.الرسومأوبالصورأوالمسموعةأوالمقروءة
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ج/  عناصر عملیة االتصال 

معاملةقناة االتصال،الرسالة،المصدر،:فيمتمثلةاألساسیةعناصرھابتوافرإالتحدثالعملیةاالتصال
محددغرضلھ(أكثرشخص أو)مصدروجودعليقائمالبشريفاالتصالاالستجابة،المستقبل،الرسالة،

وتوصیللنقلكوسیلةاتصالقناهویلزم وجودرسالھ،صورةفياالتصالمنغرضھعنیعبراالتصال،من
تتموكيالرسالة،بمعاملةیسميفیمامعالجتھافالبد منللنقلوصالحةمالئمةالرسالةتكونوحتيالرسالة،

استجابةللمستقبلیكونوقدھذاالمستقبل،الرسالةیتلقيوجود  شخصمنفالبدطرفینبیناالتصالعملیة
.العناصرتلكبینالعالقةیبین(والشكلالمرسل یدركھابطریقةللرسالة

:االتصالعملیةلعناصرمناقشةیلىوفیما

:المتصل-١

اعتباریمكنثمومن.المستقبلإلىتوجیھھاوالرسالةإعدادعنالمسئولةالجھةأوالجماعةأوالشخصوھو
الطریقةیحددحیثللعملیة اإلرشادیة،االتصاليبالدورالقائمألنھوذلكاالتصالمصدرالزراعىالمرشد

بالشكلاالرشادیةرسالتةوتجھیزبإعدادحیث یقومرسالتھ،مستقبلىالمسترشدینعلىبھاالتأثیریرغبالتى
االتصالعملیةفشلأونجاحویتوقفالجمھور المستھدف،وطبیعةاالتصالطریقةمنكلیالئمالذي

.الشخصیةاالتصالیة وبخصائصةالمرشدكفاءةعلىكثیًرااإلرشادى

:الرسالة-٢

للمستقبیلننقلھ وتعلیمھالمرادالمحتويأوالزراعیةاإلرشادیةالتعلیمیةالموادمجموعةعنعبارةوھى
أوالخ...الخبراتأوأو المھاراتواألفكارالمعارفعلىالتعلیمیةالموادتلكوتحتويالزراع،منلرسالتھ

الدقة:منبكلالرسالةتتمیزأنویجب.ومنزلھوأسرتھومزرعتھالمزارعبشئونیتعلقمنھا،فیماخلیط
المستخدمةاالتصاللقنواتومالءمتھاواھتماماتھم،للزراع وحاجاتھمالذھنیةللقدراتومناسبتھاوالوضوح،

حدودفيالزراعانتباهجذبعليالرسالةقدرةمنیزیدبماالمناسبفي الوقتاالتصالیتمأنعليلنقلھا،
المتاحةالبشریةالمادیة والكوادرالموارد

(جمھور ............................... المستقبل (الرسالة)...........................قناة االتصال (معاملة الرسالة )المصدر
المزارعین )

االستجابة (رد الفعل )

شكل یوضح عناصر عملیة االتصال 
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:االتصالقناة-٣

وذلكالرسالة اإلرشادیة،خاللھامنأوبھاترسلالتىاالرشادیةالتعلیمیةوالوسائلالطرقجمیعبھایقصد
.المناسبةاإلرشادیةالمعاملةمعاملتھابعد

:الرسالةمعاملة-٤

إلى جمھورالرسالةبھاتقدمالتىالطریقةأوالرسالة،یعطىالذىالتصمیمالرسالةبمعاملةیقصد
على العملخاللمنوذلكالرسالةلنقلالمناسبةالظروفتھیئةھوالرسالةمعاملةمنالھدف.المسترشدین

.للمسترشدینوواقعیةومفھومةواضحةجعلھا

:المستقبل-٥

مھاراتأوأو معارفأفكارمنعلیھتنطوىمابكل(جماعةأوشخص)الرسالةیتلقيالذيالجمھوروھو
المستقبلفھمإذاإالذلك الھدفیتحققوالالمرغوب،السلوكإليسلوكھمتعدیلبھدف.إلخ...وخبرات
الزراعمنالمسترشدینجمھوراالرشادى ھماالتصالمجالفىوالمستقبل.صحیًحافھًماالرسالةمحتوي
.وأسرھم

:االستجابة-٦

سلوكیةإحداث تغییراتاالرشادیةاالتصالعملیةتستھدفحیثللرسالة،المستقبلینفعلردبھاویقصد
ردأواالستجابةعلیھاما یطلقھىالسلوكیةالتغیراتوھذهالمسترشدین،منالرسالةمستقبلىلدىمرغوبة

الفعل

د/ انماط عملیة االتصال 

رئیسیةأربعة أنماطوھناكاالتصالعملیةبھتتمالذيالنمطالشكلعامةبصفةاالتصاليبالنمطیقصد
الوايوالشكل(Y ).العجلي، والشكلالدائري،والشكلسلسلة،شكلفياالتصال:ھياالتصاللعملیة
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بینمباشروجود اتصالعدمفيیتمثلكبیرفيقصوروجوداعالة بالشكلالموضحةاألنماطمنویالحظ
والواي،،والدائريالسلسلة)منھم ثالثةاألشكالأنكمااآلخرین،واألعضاءالجماعةأعضاءمنعضوكل
الزراعبقیةأووالقائد(المستقبلین)الجماعة  أعضاءمنفردكلبینالمباشراالتصالفرصةتتیحال(

:منھامشكالتذلكعنوینتج،جھةكلمباشرة منلھالمجاوربالفرداتصالھیقتصربلالجماعةأعضاء

األعضاءقبل بعضمنالصحیحالنحوعليتفھمالأوقدللرسالةتحریفأوتشویھحدوثاحتمال.1
.األطرافعليخصوًصا

.مباشرةمعھالمتصلینباستثناءالقائدمعاألعضاءكلمنالفعلردوجودعدم.2
بینھالیسفردیةجماعاتإليالجماعةأعضاءتقسیممناالتصالأشكالمنالوايالشكلیعاني.3

.السابقتینللمشكلتینإضافةاتصال
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وإنمباشرالمجموعة اتصالأفرادبجمیعیتصلأنللقائدیتیححیثأفضلھمالعجليالشكلیعتبرذلكوعلي
معفاعلیةأكثرھاولكنھ یعتبرمباشرة،أفرادھابباقىاالتصالالجماعةأفرادمنفردلكلیتیحالكان

حالةفيخصوصاالبعضبین بعضھممباشراتصالیحدثأنالحتمالالعددالصغیرةالزراعمجموعات
االرشادیةاالجتماعاتفيلوجھوجھالمباشراالتصال

ه/ التوصیات للقائم بعملیة االتصال 

:منھااالستفادةالزراعيالمرشدعليالتوصیاتبعضمراعاةمنالبدالشخصياالتصالفعالیةلضمان

ضوءوفيالمستھدفالجمھورأوالزراعطبیعةمعیتناسببمااإلرشادیةالرسالةمعالجةیجب.1
فھمھا،یستطیعونبحیثالثقافيومستواھمومھاراتھممعارفھممعیتناسبوبمااالتصالیةمھاراتھم

یجیدونالأفرادھاغالبیةأننعلمقریةفيالكتابةعليتعتمدورقیةمطبوعاتنستخدمأنیعقلفال
.الرسالةلتبلیغمیكروفوننستخدمأنالممكنمنولكنالقراءة،

مناستفادةأقصيلضماناإلرشادیةالرسالةلتبلیغالتوازيعلياتصالیةوسیلةمنأكثراستخدام.2
بصورةالرسالةلتبلیغللزراعبزیاراتنقومأواجتماعاتونعقدمیكروفونفنستخدماالتصال،عملیة
.فعالیةأكثر

منللتأكدرسالتھعليالزراعفعلردعليیتعرفأن(المصدرأوالمرسل)المرشدعليیجب.3
تقبلھمومديلمحتواھا،الزراعفھمدرجةولتحدیدتحریف،دونالسلیمبالشكلللجمھوروصولھا

.لمضمونھا
ومھاراتبأصولودرایةخبرةولھ(المسترشدینجمھور)الزراعثقةموضعالمتصلیكونأنیجب.4

.الزراعفيالتأثیرعليوقادراالتصالعملیة

واتصالھمواشتراكھمتفاعلھملضمانالزراعمنصغیرةمجموعاتمعاالتصالعملیةاتمامیفضل. 5
فيكبیرأثرمنلما لھبالمجموعةالزراعبقیةمعاتصالھمتسھیلوكذلك(المرشد)المجموعةقائدمع

.اإلقناععليقدرةذوالمرشدكانماإذاالجدیدةلألفكارقبولھم

عملیة  انتشار وتبني  االفكار المستحدثة : 

والتبنياالنتشارمفھومي-أ
مرتبطتانعملیتانھناكأناالجتماع التقلیدیینعلماءیرىوعلیھالعلماء،لتعددوفًقاالمفاھیمتعددت

.والتبنىاالنتشار،ھماالمستحدثةألفكارل لوتوصینشرفيومتداخلتان
االتصال:يوھالصددھذافيمتداخلةعملیاتثالثھناكأنمنھمالمحدثونیرىبینما

،(Communication.( Adoption )والتبنى،( Diffusion )والنشر)
:السابقةالثالثةبالمفاھیماإللماممنالبدالتبنىمفھومیتضحلكىأنھسبقماویعنى
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Communicationاالتصال -١:
مجتمعمجموعة أوأوفردمنمعنوىأومادىمنتجأوخبرةأوفكرة،نقلخاللھایتمالتيالعملیةھو
تبادلأكثرشخصیین أوخاللھایستطیعالتىالعملیةبمعني.المناسبةاالتصالقنواتباستخدامآخرإلى

لمعنىالفھم المشتركمنمنھمكلمعھایتمكنبطریقةاالنطباعاتأووالمشاعروالحقائقاألفكار
.والمحتوىالمضمون

Diffusion Processالذیوع  أواالنتشارأوالنشرعملیة-٢:
الذین یتبنوھا،أيالنھایةفيیستعملونھاالذینإلىاألصلیةمصادرھامنالجدیدةالفكرةانتقالھي

من وقتالعصریةالزراعیةوالتوصیاتاإلرشاداتبھاتمرالتىالعملیةفإنھاأخرىوبعبارة
المستحدثات مننقلعملیةبمعني.الزراعإلىوصولھاحینإلىالبحثیةمصادرھامنخروجھا

غالبیة جماھیرھاإلىالمحلیةللظروفوفًقاالعمليللتطبیقصالحیتھاتقریربعدالبحثیةمصادرھا
.معینةمدة زمنیةخاللالمقصودجمھورهبینمنمستحدثلكلالمدركیننسبةوتقدیرالمستھدفة

معھد بحثيفيالعملىللتطبیققابلجدیدمستحدثنشوءبینالفترةفھواالنتشارفترةأوزمنأما
النشرفعملیة.(المسترشدین)المستھدفالزراعجمھورمنممكنعددأكبربینانتشاره وذیوعھوبین
والخبراتویتبنوا األفكارلیتعلمواالزراعمنكبیربعدداالتصالبواسطتھایمكنالتىالعملیةھى

.الزراعیونالباحثونأقرھاالتىالزراعیة

الجدیدة أواألفكاربنقلیھتمولكنھاالتصالأنواعمننوعھو"االنتشار"أنعليالعلماءویتفق
الجدیدةالفكرة:ھيأساسیھعناصرأربعالمستحدثاتنشرعملیةوتتضمنالمستحدثة،

(Innovationمعیناتصالقنواتخاللتوصیلھایتمالتي(Communication Channel ))
)،بین افراد النظام االجتماعي Over Timر الزمن معلى  Social System)تتضمنأنھاأي
االتصالأنواععنالمستحدثاتنشرعملیةیمیزالذىھوالزمنعنصرویعتبر،عناصرأربعة

.الجدیدةباألفكارفقطیھتمالنشراألخرى، وأن

Adoption Processالتبني عملیة"مفھوم-٣
أي.تبنیھا النھائيحتىمرةألولالجدیدةالفكرةعنسماعھمنذالفردفیھایمرالتىالعقلیةالعملیةھي
األفرادقبلالمستحدثات منوتبنىقبولأوبرفضالقراراتخاذعملیةأوسلوكعنعبارةالتبنيأن
.المنظمات،أوالجماعاتأو

سماعھمنذالفردبھایمرذاتیةذھنیةأوعقلیةبأنھا عملیةالفرديالمستوىعلىالتبنيعملیةوتعرف
وتثبیتتأكیدثمالقبولأوبالرفضسواءبشأنھاقراره النھائىاتخاذوحتىمرهألولالمستحدثعن
.نفسھالفردداخلتتمعملیة فردیةتعتبرفھىھذاوعلى.القرارھذا
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عنأن یسمعمنذالفردبھایمرعقليوتفاعلونفسیھ،وعقالنیة،ذھنیة،عملیةالتبنيعملیةفإنوعلیھ
یضعھا موضعأيوالتنفیذيوالشعوري،التفكیري،سلوكھمنجزًءاتصبححتىالجدیدةالخبرة
.وقیمھسلوكھمنكجزءورسوخھاالتنفیذ

العام یرتكزاالتصالمنجزًءاأوخاًصانوًعایعتبرالنشرأنالقولیمكنفإنھسبقماإلىواستناًدا
.أساسیةبصفةالمستحدثاتنشرعلى
ستوإدراكبفھمالتبنيسلوكفھمویرتبطالنشرعملیةمنالرئیسيالھدفالتبنيیعتبرحینفي

،التبنيوعملیھ،التبنيوسلوكالتبني،ووحدةالتغییر، والمستحدث،ووكیلوكالة:يهأساسیةمفاھیم
.المعلوماتومصادر

التبنيمراحل-ب
التقلیدیة للمستحدثاتالتبنىعملیةتضمنتھاالتىالمراحلعددعلىبینھمفیمااالجتماععلماءاختلف
(Traditional Adoption )منفمنھم.المراحلھذهوتعقدتداخلمدىفيوكذلك
:وھيرئیسیةتقلیدیھمراحلستإلىقسمھا

المعرفةعدممرحلة-١
واالنتباهالوعىمرحلھ-٢
االھتماممرحلھ-٣
الذھنيالتقییممرحلھ-٤
ضیقنطاقعلىالتجریبمرحلھ-٥
التبنيأوواإلقناعالرضامرحلھ-٦

بشأن ویقسمونالقراراتخاذعملیةاسمالتبنىعملیةمراحلعلىفیطلقونالمحدثونالعلماءأما
المستحدثThe Innovation Decision Process :وھىفقطمراحلأربعإلىالعملیة

المعرفةمرحلة-١
اإلقناعمرحلھ-٢
القراراتخاذمرحلة-٣
القرارتثبیتأوتأكیدمرحلة-٤

سماعھ عنمنذالفردبھایمرالتىالفترةوھىآلخر،شخصمنتختلفالقراراتخاذفترةأنعلًما
بكل المراحلالفردیمرأنشرًطاولیس.رفضھأوالمستحدثبقبولقراریتخذحتىمرةألولالفكرة

بالتعاقب
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ویتبناهالفعالمستحدثیقبلقدأوالمراحلھذهمنمرحلةأيفيالمستحدثیرفضقدالفردأنكما
یرفضقدأواالستمرار،عدمعملیةھذاعليویطلقبعد،فیمارفضھیقررثمما،لفترةتماًما

الجدیدةالخبرةأوالفكرةبشأنالمزارعیتخذهقرارأيفإنوعموًما.ذلكبعدیقبلھثمأوالالمستحدث
.منھاالعواملمنمجموعةعليیتوقفالرفضاوبالقبولسواء

.نحوھاواتجاھاتھفیھا)المزارع()المستقبلثقةومديالخبرةعن:المعلوماتمصادر.١
الجدیدةللخبرةالمزارعرفضاوقبولعليتؤثروكلھاومتعددةكثیرةوھى:المستقبلخصائص.٢

وعواملاجتماعیة،وخصائصنفسیة،وخصائصشخصیة،عوامل:إليالعواملتلكتقسیمویمكن
وھناكالمال،رأسوفرةومدىالزراعي،اإلنتاجفيالتخصصودرجةالمزرعة،سعةمثالوضعیة
.بالمجتمعالسائدةوالمعاییروالقیمالمزارعكأھدافأخرىعوامل

االجتماعیةالقیممعتمشیھاودرجةلھاالنسبیةالمیزةفيوتتلخص:الجدیدةالخبرةخصائص.٣
إلخ…المزارعواحتیاجاتالخبرات،منوسابقتھاالسائد،المزرعيوالنظام

المجتمع،تقدمیةدرجةوالمعتادة،السلوكیةواألنماطكالعادات:االجتماعيالنظامخصائص.٤
.المعتادالسلوكعناالنحرافوإمكانیة

المواردتوفرومديالجغرافیة،الظواھرالمزارع،حقلموقع:عليوتشتمل:بیئیةعوامل.٥
.الجدیدةالفكرةلتبنيالمزراعیحتاجھاالتيالطبیعیة

الجھاتتعاونودرجةاإلرشادي،والجھازالزراعةوزارةاستراتیجیةومنھا:تنظیمیةعوامل.٦
ومديالزراعي،اإلرشادبجھازاالتصالعليالمزارعوقدرةالمزارع،معالمختلفةالمعنیة

الجدیدةلألفكارالتبنيعملیةفيبدورھاللقیامالمعنیةالجھاتلدىالالزمةاإلمكاناتتوفر
.مراحلھابكافة

The factors affecting rate of:المستحدثةاألفكارتبنيعليتؤثرالتيالعوامل-ج
Adoption

البحوثمراكزأحدفياكتشفزراعيمستحدثمعینةلفكرةالزراعتبنيسرعةبمعدلیقصد
الزراعنسبةبحسابوتقدرالفكرة،لتلكمعینمجتمعزراعتبنيخاللھایتمالتيالنسبیةالسرعة

.محددةزمنیةفترةخاللالمستھدفینالزراععددإجماليإليالفكرةتبنوااللذین
أيفيمستحدثأوفكرةأليالتبنيسرعةمعدلعليتأثیرذاتالعواملمنمتنوعةمجموعةوھناك
:وھيمجتمع

:ذاتھاالفكرةبخصائصمرتبطةعوامل:الأو
:للفكرةالنسبیةالمیزة-١
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وقدتبنیھامعدلسرعةزادتكلمااألفكارمنبغیرھامقارنةمافكرةفيالنسبیةالمیزاتزادتكلما
الجھدوالوقتبتوفیرتتعلقأوالماديالعائدأوكالتكلفةاقتصادیةالمیزاتتلكتكون

:السائدةوالقیمالخبراتمعواالنسجامالتوافق-٢
الزراع،وحاجاتالسائدالمزرعيوالنظامالمجتمعقیممعالخبرةأوالفكرةتمشيدرجةذلكویعني
.تبنیھافيأسرعكانتكلماالسابقةالزراعخبراتمعمنسجمةالفكرةكانتكلماحیث

:الجدیدةالخبرةأوالفكرةتعقددرجة-٣
مقارنھنسبیااالستعمالأوالفھمصعبةأنھاعليالجدیدةالفكرةالزراعبھایستقبلالتيالدرجةوھي

فرصةادتزاستعماالوأیسرفھًماأسھلالجدیدةالزراعیةالخبرةكانتوكلمااألفكار،منبغیرھا
.وتبنیھالھاالزراعتقبل

:الجدیدةالخبرةأوالفكرةتجزئةأوللتجریبالقابلیة-٤
تجزئتھایمكنالتيفاألفكارصغیرنطاقعليالجدیدةالفكرةتجربةإمكانیةمديبھاویقصد

لنتائجالمزارعرؤیةحیثاألفكارمنغیرھاعنتبنیھافيأسھلتكونضیقنطاقعليوتجربتھا
.تبنیھاعليتشجعھلھاالذاتیةتجربتھ

:النتائجمشاھدةوضوح-٥
فمشاھدةأقلزمنفيتبنوھاكلماللزراعوواضحةملموسةالجدیدةالفكرةتطبیقنتائجكانتكلما

فياالستثمارعوائدمنوأسرعملموسةعوائدھاالدواجنتربیةفيألموالھمالزراعاستثمارعوائد
جًداسریعةالدواجنفيالمالرأسدورةأنحیثالصحراویةاألراضياستصالحمشروعات

.باالستصالحمقارنة
:االتصالوسائلبطبیعةمرتبطةعوامل:ثانًیا

الزراعتعریفمرحلةفي(الخ...والرادیوكالتلفزیون)الجماھیریةاالتصالوسائلتوفرأنحیث
أقصرفيمنھمعددألكبرنصلحیثالفكرةلنشرالالزمالوقتمنیقللإلیھاانتباھھمولفتبالفكرة
تفضلكانتوإناإلقناععليأكبرقدرةمنالفردیةاالتصالوسائلبھتتمیزمماالرغمعليوقت،

.التبنيلعملیةاألخیرةالمراحلفي
:المجتمعوخصائصبطبیعةمرتبطةعوامل:ثالًثا
منأسرعتكونوالتقدمالتعلیممنأعليبدرجةزراعھایتمتعالتيالمجتمعاتأنفیھشكالمما

زراعھایتمتعالتيالمجتمعاتخصوصاالجدیدة،األفكارتبنيفياألمیةفیھاتنتشرالتيالمجتمعات
عنیزیدمزارعھمإنتاجأنحیثللسوقالزراعةتعودواانھمحیثكبیرةمساحاتذاتبمزارع

.المستھلكیرغبھاسلعینتجواأنیھمھمذلكوعلياسرھمحاجة
:الزراعيالمرشدبجھودمرتبطةعوامل:رابًعا
واستطاعجیدة،اتصالیةوقدراتمتمیزةوخبراتجیدة،شخصیةبخصائصالمرشدتمتعكلما

الفكرةتبنيمعدلزادالجدیدةاألفكارنشرفيھامدورمنلھاوماالمحلیةالقیاداتمناالستفادة
.المجتمعفيالجدیدة
:القراراتخاذوطریقةبنوعمرتبطةعوامل:خامًسا
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منأخريبمجموعةمتأثًراأوفرديشخصيبرأيإمامعینةفكرهبقبولقرارهیتخذالفردأنحیث
یقتنعحتيأطوللوقتیحتاجالجماعيالقرارأنحیثالتبنيمعدلیزیدالفرديوالقرارالزراع،
صدورحالةفيا كثیراسرعیكونفكرةتبنيمعدلأنحینفيالفكرة،بتبنيالزراعمنمجموعة

لتقنیاتالزراعتقبلمعدلیزیداألرزمخلفاتحرقعليغرامةففرض)السلطةقبلمنملزمقرار
.(البیئةیضرالبماالمخلفاتمنالتخلص
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المستحدثةلألفكارالمتبنینفئات-د

المجتمعاألفراد فيكلیقومالوغالًبامعینة،جدیدةفكرةأومستحدثوجودمامجتمعأفرادجمیعیدركقد
ذلكبعدالجدیدةأو الخبرةالفكرةتأخذثموتطبیقھاقبولھافيمنھمأقلیةتبدأماعادةحیثواحد،آنفيبتبنیھا

جمیعبینتنتشرحتىأو یقصریطولوقتاتأخذوقدالزمنمرعلىالمجتمعأفرادبقیةبیناالنتشارفي
تقدمیة منأكثرظھورھاعندالجدیدةالخبرةأوالفكرةبتطبیقیقومونالذیناألفرادھؤالءویعد.األفراد
وتبني األفكارلقبولمعیناجتماعينظامفياألفرادمیلدرجةإالھيماإذنالتقدمیةفدرجةغیرھا

.ظھورھاعندالمستحدثةوالخبرات

یأخذماغالًباخبرة جدیدةأوفكرةأيتبنيأنالمجال،ھذافيأجریتالتيوالبحوثالدراساتمنوجدولقد
عام،كلالمتبنینعددأساسرسمھ علىتمماإذاالزمنمرعلىالطبیعيالتوزیعذاالناقوسيالمنحنىشكل

فإنالزمنمرعلىللمتبنینالتجمیعيالعددإیجادتمإذاأما

. "S"درجةحسبفئاتإليمامجتمعفياألفرادال ویقسمحرفشكلمنقریًبایكونسوفالناتجالمنحنى
الخبرةأوللفكرةمنھمكلتبنيتاریخحسبوذلكالمتبنین،أو مجامیعفئاتعلیھایطلقمنھم،كلتقدمیة

أو الخبرةللفكرةتبنیھمتاریخحسبالمجتمعفياألفرادتوزیعأنأساسعلىالتقسیمھذاویقوم.الجدیدة
نسبةھناكفإنذلكوعلى(١٠)رقمبالشكلمبینھوكماطبیعًیایكونألنیمیلالجدیدة

أواألفراد المختلفینمننسبةأیًضاھناكفإنغیرھممنتقدمیةأكثرالمجتمعھذافياألفرادمنمعینة
:التاليالنحوعلىالمتبنینمجامیعأوفئاتتوضیحویمكن.غیرھمعنالمتأخرین

المتلكئون)المتأخرون-٥المتأخراألغلبیة-٤المبكرةاألغلبیة-٣األوائل    المتبنون-٢المجددون   -١
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الممیزة،مصادرھامجموعةأوفئةولكلمتشابھةخصائصالمجامیعأوالفئاتتلكمنمجموعةأوفئةولكل
منتقدمیةاألكثرالزراعیمیلفمثالم،لھالالزمةالمعلوماتعلىللحصولأفرادھاإلیھایلجأماعادةالتي

ومناالجتماعیة،والمكانةالتعلیممنأعلىمستوىعلىیكونواألن(األوائلوالمتبنونالمجددون)غیرھم
االجتماعي،النشاطذويومنللتغیر،میالوأكثراإلنتاجفيتخصًصاوأكثرنسبًیا،الكبیرةالحیازاتذوي

االتصالوقنواتومصادرالتغییروھیئاتبوكالءاتصاالوأكثرالخارجي،العالمعلىانفتاًحاوأكثر
وغیرتقدمیة،أكثرسلوكیةأنماطوذويالزراعیة،المستحدثاتعنأكثرمعلوماتولدیھمالمختلفة،اإلرشادي

:منھاكلوخصائصالمجامیعأوالفئاتتلكعلىالتعرفمنالبدكانوعلیھ. والخصائصالصفاتمنذلك

:المجددون.١

المستحدثة،الخبراتأوباألفكاردائًمایھتمونفھمالمغامرةھيالمجددینفئةتمیزالتيالصفاتأھممنلعل
وكبرالجغرافيالنطاقاتساعمنالرغمعلىالمجددینمنمجموعاتوعالقاتاتصالھناكیكونماوعادة

عنناجمةخسائرأيلتحملالمالیةالمقدرةلدیھیكونأنالبدمجدًداالشخصیكونوحتىبینھم،المسافة
.المعقدةوالخبراتاألفكاروتطبیقفھمعلىوالمقدرةمریحة،غیرتكونجدیدةخبرةأوفكرةاستعمال

:األوائلالمتبنون.٢

علىانفتاًحاالمجددینمنأقلفھمالمجددین،مناالجتماعينظامھمفياندماًجاأكثراألوائلالمتبنونیعد
معظمفيالرأيقیادةمندرجةعلى أكثرتشتملالمتبنینفئاتمنالمجموعةأوالفئةوھذهالخارجي،العالم
مناألوائلالمتبنینإلىیسعونالمستحدثةالخبراتأواألفكارتبنيعلىالقادرونفاألفراداالجتماعیةالنظم
وجھةمنیعدالفئةھذهفيفالفردالجدید،الشيءحولالمعلوماتعلىوالحصولوالمشورة،النصیحةأجل
إلىالتغییروكالءیسعىماوعادةالجدیدة،الفكرةاستعمالقبلمعھیختبرالذيالشخصبمثابةالكثیریننظر
ألنونظًراالمحلي،المستوىعلىالمستحدثةالخبراتأواألفكارنشرعملیةدفعفيلیساعدواالفئةتلكأفراد
یعدقدمنھمالفردفإنمجتمعھفيالمتوسطالفردعنتقدمیتھمدرجةفيكثیًرابعیدینلیسواالفئةھذهأفراد

.مجتمعھفياألفرادمنلكثیربالنسبةبھیحتذينموذًجا

أنھیعرفوھوالمستحدثة،لألفكارالنجاحعنوانفھووجیرانھ،أقرانھباحترامیتمتعالفئةھذهفيوالفرد
.القائماالجتماعيالبناءفيووضعھاالحتفاظیمكنھحتىزمالئھ،بینالتقدیرھذاكسبفيیستمرأنیجب

:المبكرةاألغلبیة.٣

النظامأفرادبینمنمباشرةالمتوسطالفردقبلالمستحدثةالخبراتأواألفكاربتبنيالفئةھذهفياألفرادیقوم
لموقعونظًرالھم،بالنسبةنادرةالقیادةمواقعولكنبكثرة،أقرانھممعالفئةھذهأفرادویتفاعلاالجتماعي،

عملیةفيھامةحلقةیجعلھمھذافإنالمستحدثةاألفكارتبنيفينسبًیاوالمتأخرینجًداالمبكرینبینالفئة
.النشر
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فترةویأخذونالمستحدثة،الخبراتأوالجدیدةالفكرةنتیجةالوقتبعضالتأخیرإلىالفئةتلكأفرادیعمدوقد
شعاریكونوقدالمستحدثات،تلكحولللقراراتاتخاذھمعملیةفياألوائلالمتبنینأوالمجددینمنأطول

تابعینیكونونبذلكفھم"الجدیدیجربمنأولوالالقدیم،یتركمنآخرتكنال"ھوالمبكرةاألغلبیةفئة
المستحدثاتتبنيعملیةفيمقصودةبرغبة

.العملیةتلكیقودونمانادًراولكنھم

:المتأخرةاألغلبیة.٤

المتزایدةالمجتمعلضغوطبةاستجاأواقتصادیةلحاجاتنظًراالجدیدةاألفكاریتبنونالذیناألفرادوھم
الفكرةأنمنیتأكدواحتياألفكار،لھذهبالمجتمعاألفرادمعظمتبنيبعدالجدیدةاألفكاریتبنونوغالًباعلیھم،
.بالمجتمعواإلنتاجیةالسلوكیةواألنماطوالتقالیدالعاداتمعومتوافقةالمجتمعفيمقبولةالجدیدة

:(المتلكئون)المتأخرون.٥

ماوغالًباالخارجي،العالمعلىانفتاًحامجتمعھمأفرادأقلوھمالجدید،الشيءتبنيفيیفكرمنآخروھم
العادةفيتقوموقراراتھمكبیًرا،تأثًراوخبراتھبالماضيویتأثرونالخارجي،العالمعنتماًمامنعزلونیكونوا

الفردیقوموعندماالتقلیدیین،الزراعمعتفاعالأكثرویكونواالسابقة،األجیالخبراتمنتوراثةتمماعلى
باستعمالھ،المجددونیقوممنھأحدثبشيءإحاللھبعدذلكیفعلماغالًبافإنھالجدیدالشيءبتبنيالفئةھذهفي

التقلیديواتجاھھمالتغییر،وكالءوفيالمجددین،وفيالمستحدثة،األفكارفيللتشكیكاألفرادھؤالءویمیل
فياألفرادمعظمینظرحینوفينشرھھ،عملیةویعوقالجدیدة،األفكارحولالقراراتاتخاذعملیةیبطئ
.الماضيخبراتعلىانتباھھمیركزونالمتأخرینفإنأمامھمالتغییرطریقإلىاالجتماعيالنظام

.الزراعیةالمستحدثاتعنالمعلوماتمصادر_ه

وعنوالخاصة،العامةالبحوثمراكزبواسطةالزراعیةبالمستحدثاتالخاصةالمعلوماتتتولدماعادة
المعلوماتتلكبتوصیلالقائمونویكونالمعلومات،تلكونقلإنتاجیرتبطماوكثیًراالتقدمیینالزراعطریق

بعضوإضافةوتقییمھافیھاالتحكممنیمكنھموضعفي–مستقبلھاإلىمصادرھامنأي–إنتاجھانقطةمن
أشخاصتكونأنإماالمعلوماتومصادر.مجتمعھمفيالقبولتحوزقدوالتيحولھا،المعتقداتأواألفكار

:التاليالنحوعلىتقسیمھاویمكنمزرعیةمعلوماتعلىللحصولاألفرادإلیھایسعىھیئاتأو

:الزراعیةالھیئات-١

الزراعیةالتعاونیةوالجمعیاتالزراعیة،التدریبومراكزالزراعي،اإلرشادوجھازالزراعیة،األجھزةمثل
.المحلیةأوالقومیةالمستویاتعلىأيالمختلفةالمستویاتعلىالمنظماتأوالھیئاتمنذلكوغیر
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:الشخصیةالمصادر-٢

وقد،زراعیةمعلوماتأیةمنھمیتلقىأوعلى،للحصولإلیھمالمزارعیسعىالذیناألشخاصكلتضموھي
:أمثلتھمومنزراعغیریكونونوقدزراًعااألشخاصھؤالءیكون

بالقریةالزراعیةالتعاونیةالجمعیةمدیر-

بالقریةالزراعيالمرشد-

بالقریةاآلخرونالتعاونیةالجمعیةموظفو-

العائلةأفراد-

مھنأوحرفأصحابأو–مدرسون)آخرونزراعغیر-(جیران–أصدقاء–أقارب)آخرونزراع-
إلىالمزارعیصلعندماخاصةاألھمیةمنكبیرجانبعلىتعدالشخصیةالمصادرتلكومثل(أخرى

.عدمھمنالجدیدةالفكرةأوالخبرةقبولفیھایقررالتيالمرحلة

:الجماھیریةالمصادر-٣

الرادیو،:أمثلتھاومنالجدیدةالخبرةأوالفكرةعناألولیةالمعلوماتفيفائدةأكثرتعدالمصادروھذه
.الخ...والصحفالزراعیة،والمجالتوالتلفزیون،

:التجاریةالمصادر-٤

.الحدیثةالزراعیةللمعلوماتمصدًراوتعدالزراعمنالشراءأوبالبیعتھتمالتيالمنظماتتلكوھي
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اإلرشادیةاالتصالووسائلطرق

بینالجدیدةوالخبراتالزراعیةالمستحدثاتوجودأساسیعدحیثاإلرشاديالعملجوھراالتصالیعد
یتفھموھاكيالزراعبیناإلرشادیةالرسائلنشرتستھدفاالتصالمنمختلفةعأنواوھناكالزراع،

ودوافعھمالشخصیةقدراتھمفيبینھمفیمایختلفونالزراعكانوإنمزارعھم،فيویطبقوھالھاویستجیبوا
ھناكأنأيالزمننفسوفيالطریقةبنفسالفكرةنفستعلمیمكنھماشخصانیوجدالحیثوأھدافھم
الذيالدوربأھمیةاقتناعةمديعليمھامھأداءفيالمرشدنجاحویتوقفمراعاتھا،یجبفردیةاختالفات

االتصالفيفاعلیةأكثریكونأنعلیھعملةمھامتحقیقعليقدرتھمنیزیدولكيالزراع،تعلیمفيبھیقوم
بفائدةإیمانھخاللمنبالزراع

الھدفلتحقیقواستخدامھابنفسھبعضھاوإنتاجاختیارھابمعاییرویلماستعمالھایحسنوأناالتصالوسائل
الزراعفيالتأثیربھدفمختلفةإرشادیةاتصالیةوأسالیبطرقاالزراعياإلرشادویستخدم.المرغوب
ومنمصر،بریفالمستھدفةالمناطقفيزراعیةتنمیةإحداثأجلمنالجدیدةالزراعیةبالتقنیاتوإقناعھم

للموقفوفًقاتستخدمأنفالبدالظروفكلفيلالتصالمثليوسیلةأوطریقةھناكلیسأنھندركأنالمھم
األثرأكبریحققبمااإلرشادي

اوال : تصنیف الطرق االرشادیة 

االستفادةیستطیعحتياإلرشادیةوالوسائلواألسالیب،الطرق،:مفاھیمعدةبینالمرشدیفرقأنالمھمومن
:اإلرشاديالعملفيمنھا

وتوصیلتعلیمفيالزراعياإلرشادفيالمشتغلینتساعداتصالطرقأومسالكھي:اإلرشادیةالطرق
حیثوأسرھم،الزراعجمھورإليوتقدًماتطوًرااألكثروالمنزلیةالمزرعیةواألفكارالعلمیةالبحوثنتائج

اإلرشادیةاالجتماعاتأوالرحالتمثلمحددتعلیمينشاطلتنفیذمابطریقةانفسھمالزراعینظمماغالًباأن
الفرديمنھافنجدمجتمعھمفيالناسعلیھالموجودالنمطمعتوافقبمااإلرشادیةالطرقتعدأنویجبإلخ...

.والجماھیريوالجماعي

ویوجداإلرشاديالتعلیميوالنشاطالمسترشدینجمھوربینالقائمةالعالقةبھاویقصد:اإلرشادیةاألسالیب
أسالیبثالثمنھا

األسلوبأنحینفي،)المحاضراتفيیحدثكما(المعلوماتواھبالبیاناتإعطاءعليیعتمدمنھااألول
الثالثاألسلوبیعتمدبینماإلخ،..والتدریبالعملياإلیضاحفيیحدثكماخبراتإكسابإلىیؤديالثاني
.والتمارینالمسابقاتفيیحدثكماالمعلوماتتطبیقعلي

طرقبھایقصدفالوسائلثمومنوالمسترشدینالمرشدبینالمعانيتنتقلطریقھاعن:اإلرشادیةالوسائل
بعرضالعملياإلیضاح)التوضیحیةالوسائلومنالترشیدیةواألسالیبالطرقكفاءةوامتدادوذیوعنشر
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وضبطالزراعجلوسأماكنوتنظیماإلرشادیةاالجتماعاتمكانوتنظیمكتجھیز)البیئیةوالوسائل،(النتائج
.(الشغالةالنماذج)المتحركةیكانیكیةالموالوسائل،(اإلضاءة

:بینھامناإلرشادیةوالوسائلالطرقأساسھاعليتصنفمختلفةومعاییرأسسوھناك

لعددوفًقااإلرشادياالتصالووسائلالطرقتصنیفعليویعتمدالعدديأوالكميالتصنیفمعیار-أ
.االتصالعملیةفيالمستھدفینالزراعمناألفراد

:منھاالتصنیفمعاییرمنمجموعةإليوینقسم:الكیفيالتصنیفمعیار-ب

.المستخدمةللحواسوفًقاالتصنیف.١

.بالمسترشدینالطریقةتأثیرطبیعةأساسعليالتصنیف.٢

.الرسالةومعاملةالمعلوماتعرضطریقةأساسعليالتصنیف.٣

.المستخدمةاللغةنوعیةأساسعليالتصنیف.٤

لھذاوفًقااإلرشادياالتصالووسائلطرقوتصنف:العدديأوالكميالتصنیفمعیار:الأو

:التاليالنحوعليالمعیار

محددوقتفيواحدبفرداالتصالعليوتعتمد:(الشخصياالتصال)باألفراداالتصالووسائلطرق.أ
والخطاباتالتلیفونیة،االتصاالت:الفردياالتصالطرقومنجدیدةزراعیةفكرةتقبلنحودفعةبھدف

والحقلیةالمنزلیةالزیاراتومنھاوالزراعالزراعيالمرشدبینالمتبادلةالعملوزیاراتالشخصیة،
اإلرشادياإلتصالفياستخدامھایمكنوسائلمنیستجدوماالنتائج،بعرضالعمليواإلیضاحوالمكتبیة،

.اإلنترنت)الدولیةالمعلوماتشبكةعبرااللیكترونيالبریداستخداممثلالفردي

فياألفرادمنبمجموعةاالتصالعليوتعتمد:(الجماعياالتصال)بالجماعاتاالتصالووسائلطرق_ب
البالستیكیةالبیوتداخلالطماطممحصولكزراعةجدیدةزراعیةفكرةتقبلنحودفعھمبھدفواحدوقت
العملياالیضاحاجتماعاتالمختلفة،بصورھااإلرشادیةاالجتماعات:الجماعياالتصالطرقومن

الخ...الحقلویومالسینمائیة،والعروضواألفالماإلرشادیة،والرحالتبالممارسة،

جماھیرمنعددبأكبراالتصالعليوتعتمد:(الجماھیرياالتصال)بالجماھیراالتصالووسائلطرق-ج
لقضیةتنبیھھمأومعینسلوكعليلحثھمواحدوقتفيشاسعةمساحاتعليتواجدھمماكنأفيالمسترشدین

والمجالت،كالجرائد،المكتوبھالصحافة:الجماھیریةالطرقھذهومنالطیورأنفلونزامرضكإنتشارمعینة



19

اإلرشادیة،والملصقاتالدوریة،والخطاباتاإلرشادیة،والمطبوعاتوالتلفزیون،المسموعة،واإلذاعة
.الزراعیةوالمعارضوالمتاحف

:الكیفيالتصنیفمعیار:ثانًیا

:منھاالتصنیفمعاییرمنمجموعةإليینقسمالكیفيالتصنیفأنإلياإلشارةسبقوكما

المستخدمةالحواسأساسعلياإلرشادیةوالوسائلالطرقتصنف:المستخدمةللحواسوفقاالتصنیف.١
:ھيأنواعثالثةإلياإلتصالفي

غیرھادون)األذن(السمعحاسةاستخدامعليأساسيبشكلتعتمدالتيوھي:سمعیةاتصالووسائلطرق-
والتسجیالتاإلذاعة،وبرامجالصوتیة،التسجیالت:استخداًماالسمعیةاالتصالطرقأكثرومنالحواسمن

.والمقابالتالصوت،ومكبراتالتلیفونیة،والمحادثاتالكمبیوتراسطواناتعليأوالكاسیتأشرطةعلي
،(CD)

غیرھادون)العین(البصرحاسةاستخدامعليأساسيبشكلتعتمدالتيوھي:بصریةاتصالووسائلطرق-
والمجالت،والصحفبأنواعھا،السبورات:انتشاًراالبصریةاالتصالطرقأكثرومنالحواسمن

البیانیة،أواإلیضاحیةوالرسوموالنماذج،والمجسماتاإلرشادیة،والملصقاتاإلرشادیة،والمطبوعات
.المختلفةواللوحاتالثابتھ،والصور

وقتفيمًعاوالبصرالسمعحاستياستخدامعليتعتمدالتيوھي:بصریةسمعیةاتصالووسائلطرق-
،(التلفزیون)المرئیةواإلذاعةالناطقة،السینما:استخداًماالبصریةالسمعیةاالتصالطرقأكثرومنواحد

.العمليواإلیضاحوالرحالت،والمعارض،الریفي،والمسرحوالمسلسالت،

حسباإلرشادیة عليوالوسائلالطرقتصنف:بالمسترشدینالطریقةتأثیرطبیعةأساسعليالتصنیف.٢
:ھمانوعینإليالوسیلةأوالطریقةتأثیرطبیعة

المرشدبینالمباشرةالمواجھھعنصرخاللھایتوافرالتيوھي:مباشرتأثیرذاتاتصالووسائلطرق-
التأثیر ذاتاالتصالطرقأھمومنلوجھوجًھاالمباشرلالحتكاكنتیجةاالتصالفیھاویتموالزراع،

كالزیاراتوالمسترشدینالمرشدبینالمتبادلةاإلرشادیةوالزیاراتبأنواعھا،اإلرشادیةاالجتماعات:المباشر
.والمكتبیةوالمنزلیةالحقلیة

بینالمباشرةالمواجھةعنصرخاللھایتوافرالالتيوھي:مباشرغیرتأثیرذاتاتصالووسائلطرق-
أھمومنلوجھوجًھاولیسبعدعنیتماالتصالأيمباشرغیربشكلاالحتكاكفیھاویتموالزراع،المرشد
والمسموعة،المرئیةواإلذاعةبأنواعھا،اإلرشادیةالمطبوعات:المباشرغیرالتأثیرذاتاالتصالطرق

معاالجتماعیحضروالمآخرینلزراعالمرشدعنخبراتأومعلوماتمنبنقلھمزارعیقومماوكذلك
.المرشد
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.الرسالةالمعلومات ومعاملةعرضطریقةأساسعليالتصنیف.٣

:ھيأنواعثالثةإليالرسالةومعاملةالمعلوماتعرضطریقةأساسعلياإلرشادیةوالوسائلالطرقتصف

االجتماعات:أمثلتھاومنالمسموعةأوالمنطوقةالكلمةعليتعتمدالتيوھي:كالمیةاتصالووسائلطرق-
.الخ...التلیفونیةالمحادثاتاإلذاعیة،والبرامجاإلرشادیة،

غیراإلرشادیةالمطبوعات:أمثلتھاومنالمكتوبةالكلمةعليتعتمدالتيوھي:كتابیةاتصالووسائلطرق-
.الخ...الشخصیةالخطاباتوالمجالت،الصحفالمختلفة،بأنواعھاالمصورة

اإلیضاح:أمثلتھاومنالمختلفةاإلیضاحاسالیبعليتعتمدالتيوھي:إیضاحیةاتصالووسائلطرق-
اإلرشادیةوالملصقاتالعرض،ونوافذالرمل،وموائدالزراعیة،والمتاحفوالمعارضبأنواعھ،العملي

.الخ...والعیناتوالنماذجالمصورة،

.المستخدمةاللغةأساسعليالتصنیف.٤

:ھيأنواعثالثإليالمستخدمةاللغةأساسعلياإلرشادیةوالوسائلالطرقتصف

جملتكوینفي(مثالالعربیة)الكلماتعليتعتمدالتيالتفاھملغةوھي:اللفظیةاللغةعليتعتمدطرق-
أنویشترطوالمسترشدالمرشدبینوالمعارفالمعلوماتونقلالتواصلبھدفالخطابةأوللحدیثوعبارات

المرشدیتحدثأنیمكنفال،(المسترشد)والمستقبل(المرشد)المرسل(منلكلالمعانيمفھومةاللغةتكون
معینبتركیزعلمیةبمعاییرالمبیداتمنمقادیرإلستخدامنصیحةلھیقولكأنالمزارعیفھمھاالبلھجة
.ماءلتر٢٠عليالمبیدمنلترواحدنضعمثالیستخدمأنیفضلولكنالملیون،فيكجزء

أوالرموزعليتعتمدولكنالكلماتعليتعتمدالللتفاھملغةوھي:اللفظیةغیراللغةعليتعتمدطرق-
ویشترطوالمسترشدالمرشدبینوالمعارفالمعلوماتونقلالتواصلبھدفاأللوانأواإلشاراتأوالصور

،(المسترشد)والمستقبل(المرشد)المرسل(منلكلالمعانيمفھومةداللھذاتوالرموزاإلشاراتتكونأن
التوضیحیةوالرسومالفوتوغرافیة،والصورمعین،معنيعنالمعبرةالجسمواشاراتحركاتأمثلتھاومن

.ألوانھاودالالتالمروركإشاراتمعینمعنيتوضحالتيوالرموزوالبیانیة

واأللوانواإلشاراتوالرموزالكلماتمنكلعليوتعتمد:معااللفظیةوغیراللفظیةاللغةعليتعتمدطرق
،واإلیضاحات واإلذاعةوالملصقات،اإلرشادیة،والمطبوعاتالسینما،:أمثلتھاومنمًعاوالصور

حیثالعرض،لسھولةتصنیفاتإالھيماالتصنیفاتھذهكلأنالقولیمكنناسبقومما.الخ...والتلیفزیون
داخلمنھاأيوضعإمكانیةیالحظكماأقسام،عدةإلياإلرشادیةاإلتصالیةالطرقتقسیمإمكانیةیتضح

لھذهالمستخدمرغبةحسبالتصنیفاتھذهمنأيعلياالعتمادیمكنوعلیھواحدآنفيمختلفةتصنیفات
.الوسائل
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ثانیا : الوسائل السمعیة والبصریة :

منواالستفادةواستخدامھابتصنیفھاالمھتمینالدارسیننظروجھاتحسبللوسائلالتسمیاتمنالعدیدھناك
:التسمیاتھذهومنالتعلیمعملیاتفيالمختلفةخواصھا

.البصریةالوسائلالبصري،التعلیم-

.السمعیةالوسائلالسمعي،التعلیم-

.البصریةالسمعیةاالتصالمعینات-

.التدریسمعینات-

.البصریةالسمعیةاإلیضاحوسائل-

حاستيعليتعتمدالتيالمختلفةواألسالیبالمعداتأنھاعليالبصریةالسمعیةالوسائلتلكتعریفویمكن
المطبوعةأوالمسموعةللكلماتأكثرإلیضاحالتعلیمیةالمواقففيمنھااالستفادةویمكنوالبصرالسمع
جمیعھاأوالزراعاتجاھاتأومھاراتأومعارففيمرغوبةتغیراتإلحداثللزراعالرسالةتوصیلبھدف
بدیاللیستولكنھااإلرشادیةالرسائللتوصیلالزراعيللمرشدمعینةوسائلاعتبارھایمكنذلكوعليمًعا،
.اإلرشاديالتعلیميالموقففيعنھ

:منھامختلفةأنواعالسمعیةوللوسائل

:السمعیةالوسائل-١

(CD)،التسجیالتالصوت،ومكبراتالرادیو،:ومنھاالسمعحاسةعليأساًساتعتمدالتيالوسائلوھي
.الخ...الكاسیتشرائطعليالمدمجةواالسطواناتوالتلیفون

:البصریةالوسائل-٢

:ومنھاالبصرحاسةعليأساًساتعتمدالتيالوسائلوھي

:معروضةبصریةوسائل-أ

ھذهبینومن(المعتمةالصورعرضوجھازالسینیما،ماكینة)أجھزةیستخدمحیثمعروضةوتسمي
.الخ....المتحركةوالصورالثابتھواألفالمالمعتمةوالموادوالشفافیاتالشرائح:الوسائل
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:معروضةغیربصریةوسائل-ب

الرسوم:الوسائلھذهبینومنعرضأجھزةاستخدامدونعرضھایمكنحیثمعروضةغیروتسمي
والعیناتوالنماذج،والصحف الحائط،ومجالتالمجسمة،والمناظروالملصقات،والخرائط،التوضیحیة،
.الخ....البیضاءوالسبوراتالطباشیریة،والسبورات

:البصریةالسمعیةالوسائل-٣

:ومنھامعاوالبصرالسمعحاستيمنكلعليأساًساتعتمدالتيالوسائلوھي

:معروضةبصریةسمعیةوسائل-أ

الناطقة،السینمائیةاألفالم:الوسائلھذهبینومنلعرضھاأجھزةالستخدامأیًضامعروضةوتسمي
.الخ....التلفزیون

:معروضةغیربصریةسمعیةوسائل-ب

والمتاحفوالمعارضالرحالت،الریفي،المسرحتمثیلیاتالعرائس،مسرح:الوسائلھذهبینمن
.الخ....العملي،واإلیضاح

ثالثا : ممیزات استخدام الوسائل  السمعیة والبصریة 

.علیھمعرضھاالمرادللفكرةالزراعانتباهیلفتالوسائلاستخدام-١

.بالفكرةالزراعاھتماممنتزید-٢

.للزراعالمرشدیقدمھاالتيلألفكارالزراعتفھمعليتساعد-٣

.الفكرةعليتشویقمنتضیفةبماالزراعبینالفردیةاالختالفاتتقابل-٤

الحدیثمجردمنأفضلالمتطورةالمزارعإحدىیبینفیلمعرض)واقعیةأكثرالتعلیميالموقفتجعل-٥
.(المزرعةعنفقط

لعدةبھلالستعانةالمرشدینمنكبیرعددعليوتوزیعھونسخھفیلمإنتاج)والتكالیفوالجھدالوقتتوفر-٦
.(سنوات

انتاجمراحلیبینفیلمعرض)الزمانيالبعدمعالتعاملفيالمشاكلبعضعليالتغلبفيتساعد-٧
حیوانعنفیلمعرض)المكانيالبعدأو،(شھوریستغرقالمحصولأنمعدقائق١٠فيمعینمحصول

.(الحیوانلمشاھدهالزراعلنقلالحاجةدونبعیدةدولةفيیعیش



23

وأسئلةمناقشات-مالحظاتإبداء–الفیلممشاھدة)الزراعمعتفاعلأكثریكونأنللمرشدفرصةتتیح-٨
.(الفیلمعرضعقب

رابعا: نواحي القصورھا : 

المعروضةالفكرةحولبلبلةمنیحدثأنیمكنبماتفسدهقدتعلیميموقففيالوسائلاستخدامكثرإذا-١
.بینھاوالتكاملوالتنسیقالوسائلاختیاردقةمراعاةیجبذلكوعلي

.الزراععليطیبأثرلھایكونأنیمكنالتيالھادفةالشخصیةالخبراتعنتغنيال-٢

.بذاتھاالزراعسلوكفيتغییرتحدثولیستالمرشدلمساعدةوسائلأنھا-٣

تمإذاخصوصاتحملھااإلرشادجھازعليیصعبجداكبیرةتكالیفالوسائلبعضإنتاجیكلفقد-٤
(السینیمائیةكالخدع)عالیةفنیةتقنیاتاستخدمتأوالمشاھیرالتمثیلنجومببعضاالستعانة

.الزراعيدالمرشعليكبیرعبءیضفيمماوالتقییموالتنفیذاإلختیارفيوكفاءةمھارةتتطلب-٥

مكانتوفرعدمأوالمناطقالكھربيالتیارانقطاعكتكرارالوسائلالستخدامالمناسبةالظروفتوفرعدم-٦
.منھااالستفادهمنیحدالریفیةبعضفيمناسب
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الوحدة الرابعة 

نماذج لطرق االتصال التعلیمیة االرشادیة 

والجماھیروالجماعاتباألفراداالتصالطرقمنكلاإلرشادیةالتعلیمیةاالتصالطرقتتضمن

حتيالزراعتعلیمفيفاعلیتھاومديالطرقھذهمنلكلمبسًطاشرًحایليفیمانتناولوسوف

.المستقبلھمالزراعیةالمعلوماتونقلمیدانًیاالزراعمعالتواصلمننتمكن

اوال  طرق االتصال الفردي (الشخصي ) 

طرقأكثرمنانھاحیثاإلرشاديالعملفياألساسھيالشخصيأوالفردياالتصالطرقتعتبر
طرقإلياألحیانمنكثیرفيیلجأوناإلرشاديبالجھازالعاملینكانوإنالزراع،سلوكتأثیرلياالتصال
أقصرفي(المسترشدین)الزراعمنعددأكبرإليالوصولمنیتمكنواحتيالجماھیريأوالجماعياالتصال

وھي الفردياإلتصالطرقبعضنستعرضسوفیليوفیما.اإلرشادياالتصالكفاءةلزیادةوكذلكزمن

أ: الزیارات المنزلیة والحقلیة :

:منھامتعددةألسبابحقلھأومنزلھفيالمزارعبزیارةالزراعيالمرشدقیامعنعبارةوھي

أوالزراعیةبالمشكالتیتعلقفیماالمعارفبعضتقدیمأوالمفاھیمبعضتوضیحأوالنصیحةتقدیم.1
.المسترشدینتواجھالتيالمنزلیة

بینالجدیدةاألفكارلنشرمعھمللتعاونمحلیینكقادةمنھمبعضالختیارالزراعبعضعليالتعرف.2
.المحليبالمجتمعالزراع

.إرشادیةتجمعاتأوكحقولمنھالالستفادةالزراعلديالمتمیزةالحقولبعضاختیار.3
.الزراعيالمرشدوبینبینھمالثقةوبناءالریفیةوالمرأةالزراعمعالعالقاتتحسین.4
.المحليبالمجتمعالعاملةاألخريبالمنظماتالمسئولینمعایجابیةعالقاتبناء.5
.اإلرشاديالبرنامجمنمعینةمرحلةأوالسنویةاإلرشادیةالتعلیمیةالخطةمنجزءتنفیذ.6

إلیجادأومعلوماتعلىللحصولأومعلوماتإلعطاءإماتكونالحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتفإنعاموبشكل
.والمسترشدینالمرشدینبینالعالقاتبعضوتحسین

االثر التعلیمي للزیارات المنزلیة والحقلیة :

عليالمختلفةاالتصالطرقتأثیرلقیاسالزراعمنعیناتعليأجریتالتيالدراساتمنالعدیدأوضحت
١١منیقربماعنمسئولھتعلیمیةكطریقةوالحقلیةالمنزلیةالزیاراتأنالجدیدةالزراعیةلألفكارقبولھم

.اإلرشاديالتعلیملعملیةكنتیجةالزراعسلوكفيتحدثالتيالتغیراتمن%
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التخطیط للزیارة المنزلیة او الحقلیة 

.زیارتھسیتمالذيالحقلأوالمنزلمكانباختیارالمرشدةأوالمرشدیقوم-١

.الزیارةنجاحفرصلزیادةبھالمزارعوإخبارالزیارة،منالرئیسيالغرضمسبًقایحدد–ب

االتصاالتمراجعةیتضمنأنعليالزیارةفيمتوقعھولمامسبقمخططوضع–ج

.المزراعمعمناقشتھاسبقالتياإلرشادیةالموضوعاتمراجعةوكذلكالسابقةوالزیارات

.المزارعلظروفمناسبالموعدأنمنللتأكدللمزارعوإبالغھالزیارةوتاریخموعداقتراح-د

ولنفقاتالمرشدوجھدلوقتتوفیًرامحددیومفيقریةبكلللمزارعینالزیاراتوترتبتتمأنیفضل_ه

.االتصال

أثرلھایكونالزیارةبدایةألنالمزارعمعالحدیثبھاسیبدأالتيالطریقةبإعدادالمرشدیقومأنیجب_د

.الزیارةنجاحفيكبیر

تحدیدیفضلالحیثالزیارة،موعداختیارالزراعیة عندللمواسمالزراعیةاألنشطةنراعيأنیفضل-و
.ھامةزراعیةبأعمالامشغوالالمزارعفیھایكونأوقاتفيالزیارةعد مو

الحقلیة:أوالمنزلیةالزیارةتنفیذ

شعورهالمرشدةأوالمرشدبإظھارتبدأوانللمزارعینالمناسبةالمواعیدفيالزیارةتتمأنالضروريمن
منزلھومستويمنخفضللمزارعاالقتصاديالمستويكانإذاخصوًصا)والتقدیرباالحترامللمزارع

(منخفضةقیمةذوأنھعليإلیھالنظرأومعھالمرشدتعامللطریقةحساسالمزارعیكونحیثمتواضع،
الزیارةتبدأأنالضروريومن.قیمةوذاتمفیدةأنھاالمزارعیشعرحقیقیةخدمةلھالمرشدیؤديوأن

أنالمرشدةأوالمرشدعلىیجبكماللمزارع،معروفغیرالمرشدكانإذاخصوًصاالتقلیديبالتعارف
إضاعةیتجنبأنوعلیھالزیارةمنالھدفللمزارعیبینأنعليالموضوعنحوالزیارةتوجیھعليیحرص
.اإلمكانبقدرالوقت

:الحقلیةأوالمنزلیةالزیارةتسجیل

سجالتبھافينحتفظخاصةتسجیلبطاقةفيالزیارةھذهبإجراءیفیدماوضعبھویقصدالزیارةتسجیل
لتبیناألمرلزمإذاأخرىزیارةالزیارةتليأنبھاوالمقصود:وتقییمھاالزیارةمتابعة.اإلرشاديالجھاز
المتعاونینالزراعسجالتفيالمزارعیناسموضعویعدأسرتھ،أوالمزارععلىوأثرھاالزیارةنتیجة

عليالتعرففيعلیھاالعتمادالجددللمرشدینیمكنھاًماأمًراالمختلفةالزراعیةالمناسباتفيبھلالتصال
.المحليبالمجتمعالزراع
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الزیاراتفياالعتبارفيألخذھانتائجھاأھمعليللتعرفالزیارةأثرتقییمیتمأنیجبالزیارةانتھاءبعد
.المستقبلیة

الحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتمزایا

:أنھافياإلرشادیةالحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتممیزاتتلخیصیمكن

فیماالمزارعنظروبوجھةالمنزلأوالحقلبظروفخاصةواقعیةبمعلوماتالمرشدةأوالمرشدتزود-١
.المعلوماتبھذهیتعلق

.المزارعطلبعلىبناءأجریتإذاالحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتمناالستفادةتزداد-٢

.والزراعالمرشدینبینطیبةاجتماعیةعالقاتوجودعليتشجع-٣

الزراعيالمرشدفيالمزارعثقةبناءفيتساھم-٤

.الزراعمنالمحلیینالقادةواختیاراكتشافعلىالزیاراتتساعد-٥

.اإلرشادیةالحقولأصحابمعالتعاونعليتساعد-٦

بوسائلالمعلوماتتصلھممنأواإلرشاديالجھازمعتتعاونالتيالجھاتبممثلياالتصالفيمفیدة-٧
المختلفةاإلعالم

الحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتعیوب

:یليمااإلرشادیةالحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتعیوبأھمبینومن

.الزراعيالمرشدوجھدوقتمننسبًیاكبیروجھدوقتإليالطریقةتحتاج-١

.كبیربشكلمحدوًدایعتبرالزیاراتعلياعتماًدابالزراعاالتصاالتعدد-٢

.الزراعمعجیًداالترتیبیتملمإذاخصوًصاللزراعمناسبغیرالزیارةموعدیكونأحیاًنا-٣

.األخريبالطرقمقارنھالزیاراتعلياعتماًدااإلرشادیةالخدمةتنفیذتكالیفارتفاع-٤

الزیاراتتوازنعليالحفاظیحققبماالزراععليالزیاراتتوزیععليالمرشدقدرةعدممنالخوف-٥
األسربینمتوازنبشكلالزیاراتتوزیععدممننوعیسبببماالمحليالمجتمعفيواألسرالعائالتبین

.زیارتھمیتملماللذینوالزراعالمرشدینبیناتحزازيیوجدألنھاإلرشاديالعملیعوقبالمجتمع
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ب: الزیارات المكتبیة 

زراعیةمشكلةحلعنباحًثا(مكتبھ)عملھمكانفيالزراعيالمرشدبزیارةالمزارعقیامعنعبارةوھي
المزارعثقةعلىجیًدادلیالالمكتبیةالزیاراتوتعتبرللتعلم،تاماستعدادعلىالحالةھذهفيالمزارعویكون

تكرارعلىكبیرأثًراونظامھاالمقابلةلطریقةیكونوھناالزراعیةللمعلوماتكمصدرالزراعيالمرشدفي
مناسبتھومديالزراعيالمرشدمكتبتنظیمأنحیثالزراعي،المرشدلمكتبالزراعقبلمنالزیاراتھذه

إليالحضورعليوتشجیعھمالزراعجذبعليیساعدالزراعمقابلةتنظیموحسناإلرشادي،العمللطبیعة
.دائمبشكلاإلرشاديالمركزمقر

:المكتبیةللزیاراتالتعلیمياألثر

قبولھمعليالمختلفةاالتصالطرقتأثیرلقیاسالزراعمنعیناتعليأجریتالتيالدراساتأوضحت
التغیراتمن%٦منیقربماعنمسئولةتعلیمیةكطریقةالمكتبیةالزیاراتأنالجدیدةالزراعیةلألفكار

.اإلرشاديالتعلیملعملیةكنتیجةالزراعسلوكفيتحدثالتي

المكتبیةالزیاراتأھداف

المھمومنوالمنزلیة،الزراعیةلمشكالتھحلولعنالبحثإليالمزارعنظروجھھمنالمكتبیةالزیارةتھدف
فيمشكوكنصائحأيتقدیممنالحذرمعمشكالتھم،لحلالزراعلتوجیھدائًمامستعدالمرشدیكونأن

عنھایسألونولكنمسبًقاالصحیححلھایعرفونمشكالتعنیسألونالزراعبعضأنحیثللزراع،صحتھا
المزارعأفقداألسئلةتلكعناالجابھفيالمرشدأخطأفإذاخبراتھ،وتقییمالمرشدقدراتعليالتعرفبھدف

.كمرشدفیھثقتھ

المكتبیةالزیاراتمزایا

:أنھافياإلرشادیةالحقلیةأوالمنزلیةالزیاراتممیزاتتلخیصیمكن

.بإرادتھذاھبألنھالمرشدمنللتعلمتاماستعدادعليیكونالمسترشد.١

.الفنیةالمرشدقدراتفيثقتھلمديمقیاستعدالمزارعمنالزیارةتكرار.٢

عددویقابلمكتبھفيیكونحیثالزراعيالمرشدوجھدوقتتوفیرعليالطریقةھذهتساعد.٣

الوقتمنكثیریھدروالحقلیةالمنزلیةالزیاراتفيبینماالواحدالیومفيالزراعمنكبیر

.آخرإليمزارعمنالتنقلفي

.انتقالوسائلیستخدمالالمرشدألننظًراالطریقةتكالیفانخفاض.٤
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المكتبیةالزیاراتعیوب

:یليمااإلرشادیةالمكتبیةالزیاراتعیوبأھمبینومن

.اإلرشاديالعملبأھمیةالوعيلدیھماللذینالزراععليالزیاراتمنالنوعھذایقتصر.١

.بالمرشدالثقةذويالزراععليیقتصر.٢

الزیاراتببعضیقومأنهوعليمكتبھفيیكونألنھالمحیطةبالظروفتامعلمعليالمرشدیكونال.٣
.الفعليالواقعفيالمشكالتعليللتعرفآلخروقتمنالمیدانیة

مشكلتھتوصیفمنالمزارعیتمكنلمإذاالمرشدقبلمنالحلولتقدیمفياألخطاءبعضعنھاینتجقد.٤
.صحیحبشكل

لكلمحددةزمنیةفترةتحدیدیصعبحیثالزراعمعالمرشدمقابالتترتیبفيمشكالتیحدثأحیاًنا.٥
.مشكلتھفیھایعرضمزارع

لقدراتالمرشدفیحتاجمسبقموعددونالمتمیزةاالجتماعیةالمكانةذويمنالزراعبعضیحضرقد.٦
.موعدھمالمنتظرینالزراعصغارإلرضاءالحرجةالمواقفتلكمعللتعاملخاصة

ج/ االتصال الھاتفي (التلفوني ) 

الریفأنإالالنامیةبالدولمقارنةالمتقدمةلالدومنكثیرفيالناجحةالطرقمنالتلیفونیةاالتصاالتتعتبر
التلیفونياالتصالأنحیثمنھا،اإلستفادهیمكنمتمیزةتلیفونیةبخدماتیتمتعالراھنالوقتفيالعراقي

زھیدةبتكالیفشيءعنمنھلیستفسرمباشرةعملھمقرفيالزراعيبالمرشداالتصالمنالمزارعیمكن
االتصالیمكنحتىمناسبةھاتفیةخدماتوجودنفترضفإنناالتلیفونیةاالتصاالتفاعلیةولزیادة.جھدوبأقل
.المسترشدینمنممكنعددبأكبر

یمكنوالتيالمجتمعفيكبیربشكلمنتشرةأصبحتالتيالمحمولالتلیفونخدماتمناالستفادةیمكنكما
SMالقصیرة(الرسائلخدمةعليیعتمدزراعياتصاالتنظامخاللمنالزراعمعالتواصلفياستخدامھا

.الزراعمنمحددةمجموعاتبینمعلوماتلنشرالمرئیةأوالصوتیةالرسائل)

التلیفونیةاالتصاالتمناالستفادة

:التالیةالنصائحاتبعالتلیفونیةاالتصاالتمناإلستفادهلمعظمة

.المتبادلاالتصالعليالزراعیشجعفذلكالمسترشدعلىفوًراأجب–١

.یتحدثمنإليیطمئنحتيلھمحادثتكعندبنفسكالمسترشدعرف–٢
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عصبیةدونعادًیاصوًتاواستعملبوضوحتكلم–٣

.المتصلللشخصینتقلحدیثكفيفالمللمرًحاوكناھتمامعدمأو

.الزراعمنالمكالماتتتلقيوأنتاآلخرینمعبالتحدثتنشغلفالكامالانتباھكالمكالمةأعط–٤

.لوجھوجًھایراككانلوكماالمتصلالمسترشدمعتحدث–٥

.سؤالھوأمشكلتھعنلیعبرالفرصةالمسترشدأعط–٦

.تسجیلشریطعلىأوخاصسجلفيالمكالماتجمیعسجل–٧

باالھتمامتشعرھمكيللمكتبعودتكبمجردیجدوكولمإلیكتحدثوااللذینبالزراعاالتصالعاود–٨
.والجدیة

.الحاجةعندبكاالتصالعليیداومأنمنھواطلبولیاقةوذوقبلطفالمسترشدمعالمحادثةاختم–٩

أونشراتإرسالمنالمسترشدینیطلبھوماالھاتفیةالمكالماتفيعلياالتفاقتممامتابعةمنتأكد–١٠
.منزلةأوحقلھفيزیارتھشخصیةخطابات

د/ الخطابات الشخصیة :

تكونوقدوالزراع،الزراعيالمرشدبینتبادلھایتمالتيالمكاتباتالشخصیةالخطاباتأوبالرسائلیقصد

هإلخطارأومعلوماتعلىالحصولبھدفمزارعإلىالمرشدمنموجھةالشخصیةالخطاباتھذه

الزراعيالمرشدإلىالزراعأحدمنموجھھتكونأوالھامة،ةالزراعيالتوصیاتأوالعملیاتببعض

.مشكلتھلعرض

قلیلةأنھاإالالنامیةبالدولمقارنةالمتقدمةالدولمنكثیرفيالناجحةالطرقمنالشخصیةالخطاباتوتعتبر
الستخدامأساسًیاعائًقاتعدوالتيالزراعبیناألمیةالنتشارنظًراالراھنالوقتفيالعراقيبالریفالتأثیر

بعضفيانعدامھاأوالبریدیةالخدماتمستويتدنيوكذلكالمسترشدینجماھیربینالشخصیةالخطابات
األخري،اإلرشادیةللطرقاإلعدادتسھیلفيمباشرغیرأثرذاتالخطاباتتلككانتوإنالریفیة،المناطق

.اإلرشاديللجھازالمختلفةالمستویاتبیناالتصاالتتبادلفيجیدبشكلتستخدمأنھاكما

یسھلوبلھجةووضوحبدقةالزراعمناإلرشاديللمركزتردالتيالخطاباتعليبالردالقیامالمھمومن
التزاممعللمزارع،بالنسبةكبیرةأھمیةذاتتكونقدألنھاوذلكالسرعةوبمنتھىتفھمھا،الزراععلي

.للمسترشدینرسائلھمحتويفيبالدقةالزراعيالمرشد
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ثانیا / الطرق االتصال الجماعي 

االھتماممرحلةمنالمزارعینوتحریكتحفیزفيخاصةالفعالةالطرقمنالجماعیةاالتصالطرقتعتبر
األفكارومعالزراعيالمرشدمعیتفاعلونلزراعفاي،التبنمراحلفيوالتجریبالمحاولةمرحلةإلى

فيالطرقوأھمأقدممناالجتماعاتوتعتبراآلخرین،المجموعةأعضاءمعبالتعاونأفضلبشكلالمستحدثة

لألفكارالتبنينسبةفيكبیرتأثیرلھاإلرشادیةاالجتماعاتتنظیمنجاحیكونمااوغالبً اإلرشاديالتعلیم
ویعتمد.األخرىالطرقببقیةمقارنةالجماعیةاالتصالطرقتكالیفتنخفضوكذلكالمبتكرة،الزراعیة

فھلوالمزارعینالمسترشدیننظروجھاتعلىكبیرةبدرجةتعلیمیةكوسیلةاإلرشادیةاالجتماعاتنجاح
منالعدیدبتخططالمرشدیقومحیثعلیاالجتماع؟القائمینالزراعیینالمرشدیناجتماعأواجتماعھمھو

صعوباتالمرشدیواجھوقدالزراع،حقولفيعملًیاوتطبیقھاالزراعیةالمستحدثاتنشربھدفاالجتماعات
أنقبلالجدیداألفكارتلكبتبنيالمزارعینیتقبلعلىالعملیحاولحیثالزراعبینأفكارهنشرفيبالغة

حاجاتوبمعرفةالمستمربالتفكیرأساًساترتبطالفعالةاالجتماعاتأننعرفأنالمھمومنلذلك،یستعدوا
نستعرضسوفیليوفیما.المشكالتلتلكحلولاقتراحعليمساعدتھمومحاولةومشكالتھمالمزارعین

.المختلفةوأشكالھااإلرشادیةاالجتماعات

أ: االجتماعات االرشادیة 

مجموعاتمعالمحلیینالقادةأوالزراعيباإلرشادالعاملینبینتحدثالتياللقاءاتمختلفعنعبارةوھي
اإلرشادیةالطرقأفضلمناإلرشادیةاإلجتماعاتوتعتبرما،إرشاديتعلیميموقففيالمزارعین
المزارعینسلوكعليتطرأالتيالتغیراتمن%١٥نحوعنمسئولةأنھاالدراساتمنتبینحیثالزراعیة

.منھالإلستفادةبالنسبةتكلفةاإلرشادیةالطرقأقلمنتعدأنھاكمااإلرشادي،التعلیملعملیةكنتیجة

:منھامختلفھلمعاییروفًقااإلرشادیةاالجتماعاتوتتنوع

.(الخ....محاضرةندوة،اجتماع،)لالجتماعالتنظیمیةالصورة.1
أوأو مركز،قریة،أوسكنيمربعمستويعليیكونفقد)لإلجتماعاإلداريأوالجغرافيالنطاق.2

.(الدولھمستويعليیكونأنوممكنالمحافظةمستويعلي
.(الریفيالشبابأوالریفیةالمرأةأوزراع)المسترشدینمنالحضورجمھور.3
أو لمراجعةتنفیذھاجاريأفكارلمتابعةأوجدیدةأفكارلعرضیكونفقداالجتماع،منالھدف.4

.الریفيبالمجتمعالمحلیینالقادةلتدریبأواإلرشاديالبرنامج

تبینحیثالزراعبینالمستحدثةالزراعیةاألفكارنشرفيكبیرةأھمیةذاتاإلرشادیةاالجتماعاتوتعتبر
لالجتماعالتخطیطالجدیدةاألفكارعليالزراعحصولمصادرأھمبینمنأنھاالدراساتمنالعدیدمن
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التخطیط االجتماع : 

یمكنالتيالظروفجمیعفیھیراعيجیًدالھالتخطیطیتمأنیجبناجحإرشادياجتماععقدمننتمكنحتي
فرصمنتزیدأنیمكنالتياإلجراءاتواتخاذلھمعوقتكونأنیمكنأواالجتماعإنجاحفيتسھمأن

اإلعدادخطواتوتختلفع،االجتمافشلاحتماالتمنوتقللالنجاح

الواجباألمورمنالعدیدفھناكعاموبشكلمنھ،والغرضاالجتماعلنوعوفًقااإلرشادیةلالجتماعات
١٩٩٨)سویلمأوردھاكمامایليمنھااجتماعأيفيمراعاتھا

.االجتماعمنالغرضتحدید.1
.تجانسبینھمیكونأنیفضلبحیثبالحضورالمستھدف(المدعوین)الجمھورنوعتحدید.2
.االجتماعلعقدالمناسبالموعدتحدید.3
.الحضورعددمعیتناسبأنعلياالجتماععقدمكانتحدید.4
.االجتماعإلنجازالمناسبةبالتجھیزاتالمكانتجھیز.5
.لالجتماعاالعدادفيالقصورأوجھعليللوقوفالزراعمنالقادةمعالترتیباتمناقشة.6
.االجتماعفيبھماالستعانةیتمأنالمتوقعالفنیینتحدید.7
التيفي األماكنمنھوالغرضومكانةاالجتماعموعدعنیعلنالسابقةاألموركلمناالنتھاءبعد.8

الحضوردعواتوإرسالالزراع،علیھایتردد

االجتماعتنفیذ

تامةبدقةلھالتخطیطتمماتنفیذمنوالتأكدالتركیزمنالمزیدتتطلباإلرشادياإلجتماعتنفیذعملیةإن
فيأكبرجھدبذلناكلماأنھنعلمأنالمھمومناألكمل،الوجھعليالمرجوةاألھدافنحققأننستطیعحتي

:المھمومنلألھدافمحققةاالجتماعنتائجكانتلإلجتماعالتخطیط

.الطارئةلألمورالمرونھمراعاةمعمسبقةالموضوعةللخطةوفًقااالجتماعینفذ.1
.مسبًقاالمقررالموعدفيوإنھائھاالجتماعبدءمراعاة.2
.الحضورمنعددأكبرلمشاركةالفرصةیتیحبمااالجتماعداخلالنقاشعملیةترتیب-.3
منالمرتبطین باالجتماعغیرللحضوروكذلكباالجتماع،المتعلقةغیراإلعالناتبنشرالسماحعدم..4

لالجتماعالرئیسيالھدفعنالحضورانتباهأوصرفالبرنامجیغیرواأن
لھلمامھارتكاستعراضلمجرداستعمالھاأومبالغةدونالمناسبةاإلرشادیةالمعیناتاستعمال-.5

.سلبیةآثارمن

.إلیھاالتوصلتمالتيوالنتائجالقراراتألھمملخصعرضیتمأنیجباالجتماعنھایةفي6-
بماالزراعلتعریفالمتاحةالوسائلباستخدامالمحليالمجتمعفياالجتماعنتائجتعلنأنیجب7-.6

.نتائجھمناالستفادةقاعدةولتوسیعنتائجمنإلیھالتوصلتم
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االجتماعھذاعليالمترتبةاآلثارھيومااالجتماعنتائجتنفیذمتابعةالمرشدعلي8-.7

اإلرشادیةاالجتماعاتممیزات

:أنھافياإلرشادیةاالجتماعاتممیزاتأھمتلخیصیمكن

.بنتائج االجتماععلموامنأواالجتماعحضروامنسواءالزراعمنكبیرعددإليتصل.١

.األخرياإلرشادياالتصالبطرقمقارنةمنخفضةتكالیفھا.٢

.الطرقمنمقارنة بغیرھاالطریقةفاعلیةمنیزیدمماالتجمعبحباألفرادلديالطبیعيالشعورمنتقوي.٣

معدالتتقوي منالجماعةسیكولوجیةأنحیثبأنفسھم،اتخذوھاالتيبالقراراتالتزاًماأكثرالناس.٤
.مناقشتھاالتي تمالحدیثةواألسالیبالزراعیةاألفكارتطبیقمعدالتمنوتزیداإلقناع،

اإلرشادیةاالجتماعاتعیوب

:یليمااإلرشادیةاالجتماعاتعیوبأھمبینومن

.الفقیرةالریفیةالمناطقفيخصوًصااالجتماعلتنفیذالمناسبالمكانتوفیریصعبقد.١

.والتنفیذالتخطیطعملیةفيالزراعيالمرشدمنكبیرلجھدتحتاج.٢

.االجتماعاتوإدارةوالتنفیذالتخطیطفيخاصةبمھاراتیتمتعمرشدإليتحتاج.٣

خصائصھمالزراع فيبینكبیرةفروقھناككانإذاخصوًصااالجتماعتنفیذفيصعوبةالمرشدیجدقد.٤
.االجتماعلحضوردفعتھمالتيأھدافھموفي
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مديدون مراعاةاالجتماععقدفيالنجاحمجردإلياالجتماعمنالھدفیتحولأنالعیوبأخطرمن.٥
سجل االجتماعاتفيیسجلاجتماعمجردیصبحأنبمعنيلھاالمخططلألھدافتحقیقھ

اإلرشادیةاالجتماعاتأشكال-ب

لبعضبشكل مختصرنتعرضسوفیليوفیمامنھا،كللطبیعةوفًقااإلرشادیةاالجتماعاتأشكالتتنوع
:وھيمنھا

اتالمحاضر

أومعینعن موضوعكلمةإلقاءالمتخصصینأحدفیھایتولىالتياإلرشادیةاالجتماعاتصورإحدىوھي
أكثرمنوھيالحضورمنبمناقشة مفتوحةتنتھيقدأنھاكماالمرشدینمنكبیرةجماعةأماممعینةمشكلة
تنظیمیةمن إجراءاتتتطلبھامسھولةبسببوذلكاستخداًما،الطرق

:الندوات



34

Leaderالقیادة الریفیة : – Ship

یمكننا  تعریف القیادة االرشادیة بانھا عملیة التأثیر االیجابي والتوجیھ في افكار وسلوك افراد المجتمع 
الریفي من خالل الجھود والنشاطات التي یقوم بھا القائد المحلي وبشكل تعاوني ومنسق لتحقیق االھداف 

وھي :ثالثة أركان أساسیةمن االرشادیة وعلیھ یجب ان تتضمن تعریف القیادة الریفیة فالبد ان یتض

یقصد بھا تتكون من عناصر متفاعلة )processوالعملیة (القیادة ھي عملیة اساسیة.  -1
مع بعضھا البعض وانھا تتصف بالدوام واالستمراریة وتحدث في خطوات متسلسلة 

. ومترابطة لكي تحقق الھدف

جھد ونشاط القائد االجتماعي المحلي للتأثیر على الجماعة في توجیھ وتنسیق جھودھم -2
والتحكم بھا وقد یكون ھذا التأثیر من خالل طرق االتصال المباشر ومن خالل النشرات 

والمجالت واالذاعة ... الخ

امكانیة تحقیق االھداف المرغوبة التي یسعى الیھا االرشاد الزراعي لتحقیقھا في-3
المجتمع الریفي.  

Leaderالقائد 

ھو الشخص الذي یستطیع تحریك الجماعة إلداء ور معین من خالل برنامج العمل المحدد الذي یعمل مع 
افراد مجتمعھ للوصول الى تحقیقھ .

نھ فالقائد : ھو الذي یستخدم فنون القیادة للتأثیر على االخرین وھو الذي یمتلك المھارات والقدرات التي تمك
من التصرف القیادي الجید إلداء مھامھ ، وعلیھ معرفة طبائع االفراد وعاداتھم وممیزات وخصائص 

المجتمع الذي یعمل معھ ومعرفة القیم والعادات السائدة في المجتمع لغرض اجراء التأثیر االیجابي للجماعة 
نحو العمل واالنتاج .

:نھادي بمھارات معینة ماویجب ان یتمتع القائد اإلرش

الفكریة والسیاسیة . المھارات- 3االنسانیة ، المھارات-2ة ، یالفنالمھارات-1

التي تساعده في عملھ منھا :.. بالقــــــــــــــدرات وكذلك یجب على القائد ان یتحلى 

القدرات االجتماعیة : -1
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القدرات الذاتیة : -2

القدرات القیادیة : -3

160من وجھة نظر االرشاد الزراعي تقسم الى ما یلي  : صالقیادة الریفیة

ـــ القیادة المھنیة :وھم االشخاص الذي یؤدون مھامھم بحكم وظائفھم وموقھم القیادي في جھاز االرشاد 1
الزراعي مثل المرشدین والمشرفین الزراعیین واالخصائیین  االرشادیین والمدراء .وعادة یكون ھؤالء 

ین على شھادات اكادیمیة مختلفة إلداء مھامھم الوظیفیة الموكلة الیھم .القادة حاصل

ــ القیادة المحلیة : وھم عبارة عن أشخاص من وسط المجتمع الریفي یعیشون ویعملون فیھ  وقد اختیروا 2
اده بكفاءة محلیة للعمل داخل مجتمعاتھم الریفیة من اجل النھوض بالمجتمع لتحسین المستوى المعیشي ألفر

ومن ثم تغیر حیاتھم نحو االفضل . ویكون لھؤالء القادة دورا ایجابیا في حدوث عملیة التغییر ولھم مساھمة 
فاعلة في عملیة التنمیة  التي یخضع لھا المجتمع الریفي ویشمل ھذا النوع من القیادات أعضاء مجالس 

منطقة والشیوخ وغیرھم وھم ال یتقاضون الجمعیات القیادیة ، اختیارات المنطقة ( المخاتیر )  ووجھاء ال
أجور لقاء عملھم ھذا .

وكذلك فان عملیة التدریب للقادة المحلیین ومشاركتھم في العمل االرشادي تعتبر ضروریة ومھمة  لألسباب 
:.. التالیة

الجیدة الى ـــ یتمكن المرشد أن ینشر آراءه عن طریق القادة المحلیین ونقل وتوصیل المعلومات والخبرات 1
بقیة المزارعین . 

ـــ من خالل القائد المحلي نستطیع نقل المعلومات في اتجاھین متعاكسین فیتمكن للمسؤول نقل المعلومات 2
وتفھم حاجة ورغبة المزارع ، كذلك یمكن للمزارع تفھم البرامج االرشادیة .

من القیام بالوظائف القیادیة . ـــ تدریب جمیع األفراد الریفیین ولیس فقط القادة ، لیتمكنوا 3

ـــ ال یمكن للمرشد الزراعي أن یتعامل مع جمیع المزارعین خصوصا في المناطق الكثیفة السكان ، وھذا 4
ما یحتم علیھ االعتماد على القادة المحلیین . 

ـــ أن القادة المحلیین یقومون بالعمل بصورة تطوعیة بدون أجور.5

والقیادات المحلیة تكون على أنواع وھي : 
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ــــ قادة الرأي . 2ــ قادة التنفیذ ( العمل )   . 1

أوال : قادة التنفیذ ( العمل )// 

أ ــ قادة التنظیم ( القادة التنظیمیون) : 

متخصصون (في مجاالت معینة ) ب ــ قادة

البرامج : قادةج ــ

النشاط :د ــ   قادة

ثانیا  : قادة الرأي : وھم القادة الذین یؤدون دور مھم وحیوي في عملیة التعلیم االرشادي ولھم تأثیر على 
االخرین في مجال أتخاذ القرارات والتي تتعلق بتبني االفكار الجدیدة والمستحدثة في عملیة االنتاج الزراعي 

، لما یملكون من مكانة اجتماعیة وثقافیة مرموقة ولھم نفوذ في المجتمع الریفي المحلي وتأثیر على االخرین 
والمستوى التعلیمي في مجتمعھم .  

اآلتیة :...السلوك القیادي في العناصر الثالثةالقائد الریفي :... یتلخص صفات

ـــ القدرة على الممارسة القیادیة وتشمل القدرة الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة . 1

ة في ممارسة النشاط القیادي بشكل فعال لخدمة أھداف المجتمع . ــــ الرغب2

ـــ االلتزام بالقیم والمبادئ القیادیة والدیمقراطیة التي تساعد في تحقیق أھداف الجماعة والتعاون 3
والتنسیق مع المنظمات التنمویة واالقتصادیة واالجتماعیة االخرى .   

:...الخصائص التالیةكذلك یجب أن تتوفر بالقائد الریفي 

الخصائص االساسیة مثل الذكاء ، والشجاعة ، الحكمة  ، الصدق ، االتزان ، الصبر . .1

. لدیھ دافع وطموح للعمل .2

. القدرة على االقتناع وھي تعتبر من  العوامل الجوھریة في العمل االرشادي والتي تساعد على أقناع 3
لمجتمع الریفي . الفالحین في عملیات تطویر وتنمیة ا

.الرغبة الصادقة في مساعدة االخرین . 4
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. القدرة على التعلم من خالل مقدرتھ على التعلم فیمكن نقل المعارف والمھارات والخبرات التي یحصل   5
علیھا ومن ثم ایصالھا الى افراد المجتمع الریفي الذي ینتمي الیھ . 

االجراءات الالزمة في الوقت المناسب وحسب متطلبات المواقف . المبادأة ، أي ادراك المسؤولیة واتخاذ 6
.

. التوافق النفسي واالجتماعي وھذا ضروري للسلوك القیادي ، ویرتبط بھ الثبات وعدم التأثر بالنقد وتقبلھ 7
بروح طیبة للنقد واالعتراف باألخطاء والمبادرة الى اصالحھا . 

دي . . الثقة بالنفس وبالعمل القیادي االرشا8

. المعرفة بالمجتمع الذي یمارس النشاط القیادي فیھ . 9

. قوة المالحظة .10


