
الدرس العملى األول

اإلرشـــــــاد الزراعـــــــى
Agricultural Extension



What الزراعى اإلرشاد ھو ما is Agricultural
Extension? :

 من متكامل فنى ھیكل بھا یقوم ، رسمیة غیر تعلیمیة عملیة ھو الزراعى اإلرشاد
 وسد ، وبیئتھم وأسرھم الزراع خدمة بھدف ، المحلیین والقادة المھنیین

  مرغوبة تغییرات إحداث طریق عن وذلك ، واالقتصادیة االجتماعیة احتیاجاتھم
  . واتجاھاتھم ومھاراتھم معارفھم فى

    
üسلوك فى تحدث أن یمكن التى التغییرات بأن القول یمكن التعریف ھذا ومن 

: ھى صور ثالث إحدى تأخذ الزراع



Change األفراد معارف فى تغیر -أ in knowledge :
 واألشیاء الظواھر وتفسر تصف أنھا األفراد یعتقد التى األفكار فى تعدیل أى

 النافعة والمعلومات المعارف كمیة بزیادة عادة التغییر ھذا ویكون . بھم المحیطة
. المرغوبة غیر المعارف من تخلیصھ أو الفرد عند

Change األفراد مھارات فى تغیر -ب in skills :  
 جدیدة قدرات إضافة طریق عن أعمال من بھ القیام لألفراد یمكن فیما تعدیل أى
 أداء فى )سابقتھا من أفضل( محسنة مھارة إضافة أو المواقف مع التعامل فى
معین لعم



Change األفراد اتجاھات فى تغیر - جـ in attitudes :  
 االجتماعیة حیاتھ فى األمور مختلف نحو اتجاھات من الفرد لدى ما تعدیل أى

 نفعًا األقل األشیاء عن وراغبًا نفعًا األكثر األمور فى راغبًا یصبح بحیث
. حیاتھ فى )الضارة(

 الوقت نفس فى الثالث الصور ھذه بین یجمع الذى ھو الفعال اإلرشادى والتعلیم
 على ویساعد ، )المعارف فى تغیر( الشخص مدارك توسیع إلى یؤدى بحیث
  تغیر( مرغوبة سلوكیة اتجاھات فیھ وینمى ، )المھارات فى تغیر( قدراتھ تحسین

  . )االتجاھات فى



عملیة االتصال وسیلة اإلرشاد الزراعى
Communication process as a tool for 

Agricultural Extension

What اإلتصال ھو ما is a communication? :

 خاللھا من طیعتیس التى العملیة بوصفھ االتصال Legans لیجانز یعرف
 بطریقة ، االنطباعات أو والمشاعر والحقائق األفكار تبادل أكثر أو شخصین

. الرسالة ومحتوى ومضمون لمعنى المشترك الفھم من منھم كل خاللھا یتمكن



  :أقسام وأنواع االتصال 
ھناك عدة تصنیفات حاولت تقدیم نماذج ألنواع االتصال المختلفة ، ومن ھذه 

:التصنیفات تقسیم االتصال وفقًا لـ 
:تبعًا للغرض من االتصال  -أ
:ویصنف االتصال إلى  

.ویستھدف زیادة معارف الناس عن موضوع معیـــــــــــن : اتصال إعالمى  -١
.ھدف الدعایة أو اإلثارة ألسلوب أو سلعة معینـــــــــة تویس: اتصال إعالنـى  -٢
. ویستھدف النقل العلمى للحقائق المعرفیة ألغراض تعلیمیة : اتصال تعلیمــى  -٣



:تبعًا للحواس المستخدمة  -ب
:ویصنف االتصال إلى  

.یتم عن طریق الحاسة السمعیة ، مثل الرادیو : اتصال سمعى  -١
.  یتم عن طریق الحاسة البصریة ، مثل الصور : اتصال بصــــــــــرى  -٢
یتم عن طریق الحواس السمعیة البصریة ، مثل : اتصال سمعى بصرى  -٣

.التلیفزیون 



: المتلقین لحجم تبعًا - جـ
: إلى االتصال ویصنف 

. والمنزلیة الحقلیة الزیارات مثل : فردى اتصال -١
. اإلرشادیــــة االجتماعات مثل : جماعـــى اتصال -٢
. وتلیفزیون وإذاعة صحافة من اإلعالم وسائل مثل : جماھیرى اتصال -٣



 : االتصال لتبادل تبعًا - د
: إلى االتصال ویصنف

. الشخصیــة المواجھة أحادیث مثل : متبـــــــادل مباشــــــــر اتصال -١
. المرؤوسین إلى الرئیس أوامر مثل : متبــــــــادل غیر مباشر اتصال -٢
. التلیفونیـــــــــــــــة األحادیث مثل : متبــــــــادل مباشر غیر اتصال -٣
. والمطبوعــــــــــات الصحف مثل : متبادل غیر مباشر غیر اتصال -٤



: االتصال عملية عناصر
: االتصال عملية عناصر األتى الشكل يوضح

االستجابة

"شكل يوضح عناصر عملية االتصال " 
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Source المتصل أو المصدر - ١ or Communicator :

 لقاء فى سیاسیًا زعیمًا أو مذیعُا یكون وقد ، االتصالیة الرسالة مصدر وھو
 العمل وفى . مسجد فى خطیبًا أو ، دراسى فصل فى معلمًا أو جماھیرى
: یكون أن البد زراعیًا مرشدًا یكون الزراعى اإلرشادى

. االتصال بعملیة یقوم حین إلیھا یسعى التى باألھداف ملمًا -أ
 إلیة یوجھ الذى الجمھور وثقافة بطبیعة والدرایة المعرفة لدیة - ب

. الرسالــــــــــــة
 الرسالة لتوصیل الستخدامھا یلجأ قد التى المعینات أو بالطرق ملمًا -جـ

  . اإلرشادیة



Message اإلتصالى المحتوى أو الرسالة - ٢ or Content :
 الدفاع مثل ، الجمھور إلى إیصالھ المطلوب الموضوع أو المضمون بھا ویقصد

  بالفضائل للتمسك الدعوة أو ، )سیاسى قائد( لھا الترویج أو جیدة فكرة عن
  حشائش مقاومة أو القطن جنى فى محسنة طرق إتباع أو ، )المسجد خطیب(

. )زراعى مرشد( القمح
: اإلرشادیة الرسالة فى عناصر عدة تتوفر أن والبد

   . المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــوب تحدید فى الدقة -أ
. الزراع وعــــــــــــــــــــــادات وحاجات تتفق - ب
. الطبیعیة البیئیة الظروف تحت تطبیقھا یسھل -جـ



Channel االتصالیة القنوات - ٣ of communication :
 ، جمھورھا إلى الرسالة إلیصال یستخدم الذى المعبر أو األداة أو الوسیط وھى
 ، التلیفزیون أو الرادیو خالل من أو ، االجتماعات أو ، الجماھیریة اللقاءات مثل
  . الشخصیة االتصاالت أو

: المناسبة االتصالیة القناة أو الوسیلة الختیار المحددة العوامل ومن
. لالتصال المتاح الوقت -أ

. المستخدمـــــــــــة التكالیف - ب
. إحداثھ المطلوب األثر نوع -جـ
 . الجمھـور وخصائص طبیعة -د



Treatment الرسالة معالجة أو معاملة - ٤ of messgae :
 بھدف رسالتھ عرض المصدر بھا یتناول التى الطریقة أو األسلوب بھ ویقصد
 المحاضرة أسلوب المرشد یختار فقد ، للجمھور ومفھومة وواضحة واقعیة جعلھا

 إلیصال اإلرشادیة بالمعینات یدعمھا قدي أو ، العملى اإلیضاح أو الزیارة أو ،
. للجمھور معینة رسالة



: على اإلرشادیة الرسالة ومعالجة عرض نجاح ویعتمد
. جیدًا االتصال من الھدف تفھم -أ

. المناسبة القنوات استخدام فى النجاح - ب
. العــــــــــرض فى المنطقى التسلسل -جـ
. العــــــرض أثناء االنتباه وإثارة جذب -د

  . العــــــــــــرض انتھاء عند التلخیص -ھـ



: اإلتصالى الجمھور - ٥ Audience
 اإلرشادى العمل حالة فى وھم ، بھ والمنتفعین باالتصال المقصودین وھم

 توخى یجب ولذا ، )ریفى شباب -  نساء - رجال( المسترشدین جمھور الزراعى
 مرشد بواسطة توصیلھا ثم ، جیدة معالجة ومعالجتھا ، الرسالة اختیار فى الدقة
. المطلوب التأثیر إلحداث المسترشدین جمھور إلى مناسبة قناة خالل ومن ، جید



  : Response االستجابة - ٦
 مدى لتعكس المستقبلین عن تصدر التى Reactions األفعال ردود بھا ویقصد
 من بھا ما تنفیذ وبالتالى ، للرسالة فھمھم وعدم قبولھم عدم أو وفھمھم قبولھم

 وھو ، )سلبیة استجابة( ورفضھا عنھا االبتعاد أو ، )إیجابیة استجابة( توصیات
Feed المرتدة التغذیة أو الصدى برجع یعرف ما back .



جمھور 
المسترشدین

جھاز اإلرشاد 
الزراعى 
بمستویاتھ 

المختلفة 

أجھزة  
البحث العلمى

الزراعى 

مشاكل

تعلیم+ إقناع 

تبیسط  النتائج

فنیة زراعیة

نتائج البحوث

حلول علمیة للمشاكل

Ø   ومما سبق یتضح أن اإلرشاد الزراعى عملیة اتصالیة تبادلیة
:تحدث كما یوضح الشكل التالى  



:ولذا فسوف ینصب تركیزنا فى ھذا المقرر على دراسة الموضوعات التالیة •

. Extension Methods) قنوات االتصال(الطرق اإلرشادیة -١
. Extension Aids)      معالجة الرسالة(المعینات اإلرشادیة  -٢
.   Extension Programالبرنامج اإلرشــــــــــــــــــــــــــادى    -٣
  Extension Evaluation) رجع الصـــــدى(التقییم اإلرشادى  -٤



أسئلة تقییمیة

 ومن ، المختلفة االتصال ألنواع نماذج تقدیم حاولت عدیدة تصنیفات ھناك•
: لـــ وفقا االتصال تقسیم التصنیفات

-أ
- ب
-جـ
 -د



:  حدد عناصر عشرة عمليات اتصالية مما يدور حولك فى الجدول التالى  •

معالجة  قناة االتصالالرسالةالمصدرالعمليات
الرسالة

الجمهور



الدرس العملى الثانى

 
الطــــــــرق اإلرشادیــــة

Extension Mehods



: اإلرشادیة الطرق تعریف

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

Extension الزراعى اإلرشاد طرق اسم المسترشدین إلى اإلرشادیة
Methods .  



 وتوصیل لنقل تستخدم التى القنوات تلك بأنھا اإلرشادیة الطرق تعرف ذلك وعلى•
. الزراع جمھور إلى الزراعیة والمعارف األفكار

 لتوصیل الزراعى اإلرشاد فى العاملون یستخدمھا قنوات بأنھا تعرف كما•
  لتحقیق تعلمھا بغرض المسترشدین جمھور إلى اإلرشادیة المعلومة أو الرسالة
.أكثر أو ھدف



Classification اإلرشادیة الطرق تصنیف of
extension methods:   

  : ھما اإلرشادیة للطرق رئیسیین تصنیفین ھناك
  . كمى تصنیف -٢. كیفى تصنیف -١



Qualitative الكیفى التصنیف : أوال Classification :
: حسب اإلرشادیة الطرق تصنف وفیھ

: المتصل ونفوذ تأثیرأ-
: إلى اإلرشادیة الطرق تصنف وفیھ 

. اإلرشادیة واالجتماعات المحاضرات حالة فى كما : )مباشر( شخصى تأثیر - ١
. والسینمـــــــــــا التلیفزیون حالة فى كما : )مباشر شبة( شخصى شبة تأثیر - ٢
  واإلذاعة اإلرشادیة المطبوعات حالة فى كما : )مباشر غیر( شخصى غیر تأثیر - ٣

.



: اإلرشادیة الطریقة استقبال فى المستخدمة الحواس -ب
: إلى الطرق تصنف وفیھ 

. اإلذاعیـــــــــــــــــة البرامج حالة فى كما : سمعیة طرق - ١
. والملصقـــــــــــات الصور حالة فى كما : بصریة طرق - ٢
 . والسینما التلیفزیون حالة فى كما : بصریة سمعیة طرق - ٣



: الرسالة معاملة نوع - جـ
  : إلى الطرق تصنف وفیھ 

 والصحف والمجالت الكتب مثل : المكتوبة الكلمة على وتعتمد وھى كتابیة - ١
. والشخصیة الدوریة والخطابات والنشرات

 الحقل وزیارات االجتماعات مثل : المسموعة الكلمة على تعتمد وھى كالمیة - ٢
. والتلیفزیون والرادیو التلیفونى والحدیث المكتبیة والزیارات

 بعرض العملى اإلیضاح مثل : البصرى اإلیضاح على تعتمد وھى إیضاحیة - ٣
. والتلیفزیون والملصقات والمعارض النتائج

.



 : ومنھا ، السابقة األنواع من أكثر أو نوعین بین تجمع وھى : مختلطة - ٤
. البصرى اإلیضاح على تعتمد وھى : كالمیة كتابیة -أ
 واالجتماعات النتائج بعرض عملى وإیضاح اجتماع : كالمیة إیضاحیة -ب

.والممارسة بالمشاھدة العملى اإلیضاح واجتماعات
.كتابیا مشروحة وملصقات مصورة مطبوعات : إیضاحیة كتابیة - جـ
 ورساماتھا المصور والمطبوعات التقاریر شرح : إیضاحیـة كالمیة كتابیـــــة  - د

البیانیة



Quantative الكمى التصنیف : ثانیا Classification :
 الطریقة تتضمنھا التى االتصاالت عدد حسب اإلرشادیة الطرق تصنف وفیھ

 تصنف األساس ھذا وعلى . الطریقة باستخدام إجراؤھا یمكن التى أو  اإلرشادیة
: إلى اإلرشادیة الطرق

 اإلرشادى الجمھور من واحدة بوحدة االتصال یكون  :فردیـــة اتصالیة طرق - ١
                              الخطابات -التلیفزیونیة واالتصاالت والمنزلیة الحقلیة الزیارات :ومنھا

  . الشخصیة



                  
 تعلیمى موقف فى الزراع من بمجموعة االتصال یكون :جماعیة اتصالیة طرق- ٢

  .الحقل ویوم العملى واإلیضاح االجتماعات : ومنھا معین
                            

 الجمھور مـن كبیـرة بمجموعة االتصال یكون :جماھیریة اتصالیة طرق - ٣
 والتلیفزیون واإلذاعة والصحف والنشرات المجالت :ومنھا اإلرشادى

.والمعارض



أسئلة تقییمیة

:حدد التصنیف الذى یعتمد علیھ فى العمل اإلرشادى الزراعى فى مصر •

من خالل دراستك للتصنیفات المختلفة للطرق اإلرشادیة ، أكمل الجدول األتى •
  :بالطرق  اإلرشادیة المناسبة 



طرق اتصال -التصنيف الكمى التصنيف الكيفى

وفقاً لمعيار طريقة  
معاملة الرسالة

بالجماهيربالجماعاتباألفراد  

كتابية

كالمية

إيضاحية

"مختلطة " 
كتابية كالمية

كتابية إيضاحية

كالمية إيضاحية

كتابية 
كالمية وإيضاحية



الدرس العملى الثالث
 

طـــــرق االتصال باألفــــــراد
Individual-Contact Methods



: باألفراد االتصال طرق تعریف

 جمھور من واحدة ووحدة المرشد بین االتصال فیھا یتم التى الطرق تلك ھى
  یتمیز أى مباشر االتصال یكون ما وعادة ، الواحدة المرة فى الزراعى اإلرشاد
 ومتینة وطیدة عالقات وتنمیة الثقة خلق علیھ یترتب مما المواجھة عنصر بوجود

. المسترشدین وأفراد الزراعى المرشد بین



: الفردیة الطرق استخدام فیھا یفضل التى الحاالت

 مع والمتعاونین اإلیضاح تجارب ومنفذى الریفیة القیادات وتدریب اختیار عند - ١
 ومیولھم الشخصیة صفاتھم على التعرف فى تساعد أنھا حیث اإلرشادى الجھاز

 االختیار عملیة یسھل الذى األمر ، العقلیة    وقدراتھم واتجاھاتھم ورغباتھم
  .بدقة

 ال أو إرشادى نشاط أو عمل أى فى یساھمون ال الذین األفراد بأحد االتصال عند -٢
. الزراعى اإلرشاد برسالة یؤمنون



عندما تكون ھناك رغبة فى الحصول على بیانات واقعیة تساعد المرشد وتزوده  -٣
بمعلومات واقعیة عن المشكالت الموجودة فى المجتمع المحلى حتى یتسنى لھ 

.تخطیط البرامج واقتراح الحلول المناسبة لھا 
عندما یعمل المرشد على كسب ثقة الزراع أو ربات المنازل الریفیات فى  -٤

.اإلرشاد الزراعى وفى القائمین على حمل رسالتھ من القادة المحلیین 
عند الرغبة فى استخدام طرق االتصال الفردى كطرق مساعدة تؤدى إلى نجاح  -٥

.وزیادة فاعلیة مجموعة الطرق اإلرشادیة األخرى 
عندما تھدف البرامج اإلرشادیة إلى إحداث تغیرات سلوكیة شدیدة التأثیر فى  -٦

.جمھور المسترشدین 



:وتتضمن طرق االتصال الفردى ما یلى 

) .زیارات حقلیة - زیارات منزلیة ( الزیارات الشخصیة ♠
.الزیارات المكتبیـــــة ♠
.االتصال التلیفونــى ♠
.الخطابات الشخصیة ♠



  : Personal Visitsالزیارات الشخصیة  - ١
یقصد بالزیارات الشخصیة تلك الزیارات غیر الرسمیة التى یقوم بھا المرشد 

.الزراعى لالتصال بالمزارع فى منزلھ أو فى حقلھ 

:أغراض الزیارات الشخصیة 
.التعـــــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــى المـــزارع وكســـب ثقتـــــــــــــــــــــھ  -١
.مناقشة المشاكل التى تھم المزارع وكذا مشاكل القریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -٢



. مدركھـــــــــــا یكون ال قد بمشاكل المزارع وتبصیر تنبیـــــــــــــــــــــــــــــــھ -٣
. معینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مھـــــــــارات المسترشــــــــــــــد تعلیــــم -٤
. منھ البیانات بعض على الحصول أو جدیدة أفكار أو بمعارف المسترشد تزوید -٥
. العصریــــــــــة الزراعیة واألفكار األسالیب لتبنى المسترشد لدى الرغبة خلق -٦



. اإلرشادیـــــــــــــــــــــة األنشطة فى واالشتراك التعاون على المزارع تشجیع -٧
. لحلھــــــــــــــــا السلیم األسلوب واختیار مشاكل تحلیل فى المسترشد مساعدة -٨
. الریفیین القـــــــــــــــــــــادة وتدریب اكتشاف -٩

  اإلرشادیــــــــــــــــــــــة والتجمعات الحقول لتنفیذ المناسبین الزراع اختیار- ١٠



   :  والحقلیة المنزلیة الشخصیة الزیارات تنفیذ خطوات
 : المكان تحدید : أوال

 حالة فى ویفضل بزیارتھ المرشد سیقوم الذى المنزل أو الحقل مكان تحدید أى
  . الزیارة وقت مقدما یحدد أن المنزلیة الزیارات

: الزیارة وتستھدف الزیارة من الغرض إیضاح : ثانیا
: التالیة األغراض من أكثر أو واحد تحقیق الزیارة تستھدف فقد

. الحقـــــــــــل أو المنزل بأوضاع تتعلق معلومات على للحصول -١
. تھمھ مشكلة بخصوص للمزارع مساعدة تقدیم أو النصیحة إبداء -٢



 من أى طریق عن إلیھم الوصول یصعب الذین الزراع بعض لدى االھتمام لخلق -٣
. األخرى اإلرشادیة الطرق

 فى سیتعاونون الذین الزراع بعض اختیار أو المحلیین القادة اختیار فى المساعدة -٤
.الخاصة مزارعھم فى اإلیضاح تجارب تنفیذ

.المسترشدین وجمھور المرشد بین الصلة وتدعیم طیبة عالقات خلق -٥
.بھـا اإلرشادى بالبرنامج والنھوض بالمنطقة اإلرشادى التنظیم تقویة -٦



: وتشمل الزیارة خطة رسم : ثالثا
 فـرد أى أو المـزارع مـع أجریت تكون قد التـى السابقـة االتصاالت مـراجعـة -١

. أسرتھ أفـراد مـن
 الزیارة أن المرشد یعتقد التى العلمیة المادة أو الفنیة تالموضوعا مراجعة -٢

.ستتناولھـــا
 للوقت توفیرا معینة منطقة فى المرشد بھا یقوم التى للزیارات جدول إعداد -٣

.والنفقـــات
 مع المناقشة وإدارة الحدیث لتنظیم المناسبــــــــــة الخطـــــــــة وضــــــع -٤

.المـــــزارع



: الزیــــــــــارات تنفیــــــــذ : رابعا
: یلى ما الزیارة أثناء ویراعى

.الرسمیـة عن بعیدا والصداقة األلفة هتسود جو فى الزیارة تتم أن -١
.المـــــــــــزارع ثقــــــــة كســــــــــــــب علــــــــى العمـــــــــل - ٢ 
 ما لتنفیذ وحفزه المزارع لدى الرغبة وإحداث المرشد قبل من االھتمام خلق -٣

.بھ ینصح
.أرائــھ ویحترم لھ المرشد یستمع وأن مشكالتھ عم للتكلم للمزارع الفرصة إتاحة -٤
.الوقــــــــــت لضیــــــــــــاع تجنبـــــا والمناقشـــــة الحـــــــدیث تنظیــــم -٥



: الزیارة تسجیل : خامسا
: كاألتى وتتم 

 تسجیل بطاقة أو المزارع سجل فى الزیارة خالل جرى ما تسجیل یراعى -١
  .خاصة

 من الغرض كان إذا إال الزیارة إتمام عقب البیانات ھذة تسجیل یجرى ما غالبا -٢
.الزیارة أثناء التسجیل الحالة ھذه فى مانع فال نسیانھا یخشى بیانات جمع الزیارة



: الزیارة متابعة : سادسا

 اإلرشادیة والنشرات المطبوعات تصلھم من قائمة فى المزارع اسم وضع -١
. الدوریة والخطابات

. اإلرشادیة االجتماعات لحضــــــــور المــــــــزارع دعــــــوة -٢
  السابقة الزیارة وأثار نتائج على للتعرف ذلك األمر تطلب إذا أخرى بزیارة القیام -٣



:مـــــزایا ھــــــــــذة الطریقـــــــــــة 

تساھم فى تزوید المرشد بمعلومات واقعیة عن الحقل أو المنزل ووجھة نظر  -١
.المزارع فیما یتعلق بھا 

فائدتھا التعلیمیة كبیرة وخاصة إذا ما تمت بناء على رغبة المزارع حیث أنھ  -٢
.یكون فى وضع أمثل للتعلم 

.تساعد على توطید العالقة وبناء الثقة بین المزارع والمرشــد  -٣



.تزید من فاعلیة الطرق اإلرشادیة والوسائل التعلیمیة األخرى  -٤
.تساعد فى اختیار القادة المحلیین ومنفذى تجارب اإلیضــــاح -٥
تساھم مساھمة فعالة فى خلق عالقات اجتماعیة طیبة بین الجھاز اإلرشادى  -٦

.والزراع والمنظمات والھیئات الریفیة
طریقة إرشادیة ھامة لالتصال بغیر المتعاونین أو غیر المؤمنین بالجھاز  -٧

.اإلرشادى 


