
الطـــــریقة هقصــــــــور ھـــــــذ

.الزراعــــــــى المرشــــــد مــــن كبیـــرا وقتـــــا تستنفـــذ -١
 اإلرشادیة الطرق من بالعدید بالمقارنة للغایة محدودة الطریقة بھذه إجراؤھا یمكن التى االتصاالت عدد -٢

.األخرى
.نسبیــــــــا مرتفعــــــة وتنفیذھــــــــــــا تطبیقھــــــــا تكالیـــــــف -٣
.االعتبار فى االقتصادیة والتكالیف التعلیمى العامل من كل أدخل ما إذا التعلیمیة فاعلیتھا فى متوسطة -٤
 فى تأخذ لم عكسیة آثار عنھ نتج قد مما البیوت ربات أو للزراع مناسبة غیر أوقات فى إجرائھا من الخوف -٥

.الحسبان
 لمجموعة اإلرشادى الجھاز فقد عنھ ینتج قد مما وأسرھم المتقدمین الزراع على الزیارات ھذه تركیز خطورة -٦

. جمھوره من معینة
. جیدة بصورة وتنفیذھا اإلرشادیة الخطة رسم في الزراعى المرشد من خاصة دقة إلى تحتاج -٧



  Office Visitsالزیارات المكتبیة  -٢

 ویكون ، ما لمشكلة حل عن باحثا عملھ مكان فى بالمرشد لإلتصال المسترشد بھا یقوم التى الزیارات وھى
 یقبل ال الزیارات من النوع ھذا مثل أن كما . لذلك لحاجتھ للتعلم اإلستعداد أتم على الحالة ھذه فى المسترشد

. غیرھم دون اإلرشادى العمل مع التعاون میول ذوى األفراد إال علیھ

: الزیارة تنفیذ خطوات

: الزراع جذب على العمل : أوال
 الذھاب المنطقة فى فرد كل یستطیع بحیث عنھا یعلن معینة أوقات وتحدید المناسب المكان بإختیار ذلك یتم
. األوقات ھذه خالل المرشد إلى



: المقابلــــــــــــــة تنظیم : ثانیا
. للزیارة الرسمى الجو عن بالبعد المرشد عمل لمقر القادمین المسترشدین أو الزراع معاملة وتتم

: بالزیارة اإلھتمام إبداء : ثالثا
. المناسبة الحلول وتقدیم الالزمة بالمعلومات وتزویدة المسترشد مشكلة وتفھم

: المزارع سجالت فى الزیارة تسجیل : رابعا



: أثارھا وتقیم الزیارة نتائج متابعة : خامسا
. لھ یقدمھا التى بالحلول المشد نجاح ومدى إجراھا الذى المسترشد إستفادة مدى حیث من وذلك
: بنجاح الزیارة لتنفیذ ویلزم
. القرى فى للمرشدین مناسبة عمل أماكن توافر -١
. كفء سكرتیـــــــــــــــر أو مساعد توافر یجب -٢
. )أرشیف ( المنطقة عن الالزمة البیانات على تحتوى ملفات توافر -٣
. والمجــــــــــــــــــــالت والنشرات الالزمة الكتابیة األدوات توافر -٤



ممیزات الزیارة المكتبیة

.لھا حلول عن ویبحث لدیھ التى بالمشكلة إلحساسھ للتعلم وكبیر تام إستعداد على المسترشد یكون -١
. المـــــــــــــرشد وجھد وقت وتوفیــــــــــــــــــر تنظیم على تساعد -٢
. نسبیا المنخفضة التكالیـــــــــــــف ذات اإلرشادیة الطرق من تعتبر -٣
. الزراعى المرشد فى الجمھور ثقة لمدى مقیاسا الطریقة ھذة تعتبر -٤





. للمشكلة الطبیعیة الحلول مالئمة عدم إلى قدیؤدى مما المشكلة مكان عن المرشد بعد -١
. غیرھم دون إرشادى وعى لدیھم من ھم مكتبھ فى بالمرشد یتصل من -٢
.مصـــــــــر فى خاصة المنخفض التعلیمى األثر ذات الطرق من تعتبر -٣



Telephone Calls

 ، المتقدمة البالد من العدید فى األخرى اإلرشادیة للطرق اإلعداد فى تساھم معاونة إرشادیا طریقھ یعتبر
 بین اإلتصال على إستخدامھا ویقتصر نسبیا محدود إستخدامھا یعتبر العربیة مصر جمھوریة فى أنھ إال

  المعلومات لتجمیع أو األخرى االرشادیة الطرق لتنفیذ اإلعداد لغرض اإلرشادى الجھاز مستویات مختلف
 . اإلرشادى



التأثیر التعلیمى للطریقة 

  األخرى اإلرشادیة بالطرق بمقارنتھا المنخفض التعلیمى األثر ذات الطرق من التلیفونى األتصال یعتبر
فیھــــــا تستخدم التى اإلرشادیة التوصیات لتطبیق المئویة النسبة تصل حیث

 . األخرى اإلرشادیة الطرق إستخدام عند التوصیات تطبیق إجمالى من %٠.٠٥ إلى  



ممـیزات الطریقة 

. التنفیذ تكالیف فى اإلرشادیة الطرق أقل من تعتبر -١
. األخرى اإلرشادیة الطرق وتنفیذ إلعداد للتمھید المساعدة الطرق من تعتبر -٢
. وسریعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سھلة وسیلة -٣



أوجھ قصـــــــور الطریقة

. األخرى اإلرشادیة الطرق لمختلف اإلرشادى التعلیمى األثر جملة من %٠.٠٥ التعلیمى تأثیرھا یتعدى ال -١
. اإلتصال إلتمام اإلرشاد جمھور لدى أو الزراعیین المرشدین غالبیة لدى تلیفونات توافر عدم -٢
  إنشاء حالیا ویجرى ، لإلتصال تلیفونیة أجھزة بھا یوجد القرى فى الزراعى لإلرشاد خاص مقر وجود عدم -٣

. الجمھوریة مستوى على قروى إرشادى مركز ١٠٠



 Personal Lettersالخطابات الشخصیة  -٤

 أى وجود دون العكس أو المسترشدین جمھور من فرد وأى المرشد بین المتبادلة المكاتبات بھا ویقصد
. المكاتبات تلك وتواریخ وأھداف نوع لتحدید مخطط برنامج

: للطریقة التعلیمى األثر
  عند األحیان أغلب فى تستخدم كانت وإن الطریقة لھذه التعلیمى األثر لقیاس دراسات أیة األن حتى تجرى لم

  . اإلرشادى للجھاز المختلفة المستویات بین اإلتصال



الحاالت التى تستخدم فیھا الخطابات الشخصیة

. المسترشدین أحد من المعلومات بعض على الحصول فى المرشد رغبة -١
 . الھامــــــــــــــة البیانات ببعض المسترشد إخطار -٢
. المرشد على المسترشدین أحد من مشكلة عرض -٣
. األخــــــرى اإلرشادیة الطرق لتنفیذ اإلعداد عند -٤



ممیزات الطریقة 

. التعلیمیة الناحیة من فعالیة أكثر أخرى إرشادیة لطرق واإلعداد التمھید في تساعد -١
 البحثیة األجھزة بعض وبین وبینھ الزراعي اإلرشاد من المختلفة المستویات بین اإلتصال في تستخدم -٢

. األخرى
. نسبیًا تكالیفھا إنخفاض -٣



أوجھ قصور الطریقة

. األخرى اإلرشادیة الطرق بعض لتنفیذ اإلعداد عند إال تستخدم وال األھمیة قلیلة إرشادیة طریقة -١
. المسترشدین بین الطریقة إستخدام من تحد األمیة إنتشار -٢
. منظمـــــــــــــــــــة كتابیة وأدوات سكرتاریة إلى تحتاج -٣

 علیھا باإلجابة واإللتزام المسترشدین من إلیھ المرسلة الشخصیة بالخطابات اإلھتمام المرشد على ویجب
. اإلرشادى یالجھاز الثقة المسترشدین جمھور یفقد ال حتى ووضوح بدقة



أسئلة تقییمیة

:ما ھى الحاالت التى یفضل فیھا إستخدام الطرق اإلرشادیة الفردیة •

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 

.٥ 



أسئلة تقییمیة

:قارن بین الزیارات الشخصیة والزیارات المكتبیة من حیث •

الزيارات المكتبيةالزيارات الشخصيةوجه المقارنة

**ماهية الطريقة

*خطوات التنفيذ
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*مميزات الطريقة
*
*

*
*
*

*أوجه قصور الطريقة
*
*

*
*
*



أسئلة تقییمیة

:رتب الطرق اإلرشادیة الفردیة ترتیبا تنازلیا وفق •
:التأثیر التعلیمى لكل طریقة §

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 
:المالءمة لظروف المزارع المصرى   §

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 



  الدرس العملى الرابع
طرق االتصال بالجماعات

Group-contact Methods

 من صغیرة ومجموعة المرشد بین االتصال فیھا یتم التى الطرق تلك بھا ویقصد
. معین تعلیمى موقف یجمعھم المسترشدین جمھور



ممیزات ھذه الطرق 

.والجھد الوقت من قدر فیھا یضیع التى الفردیة اإلرشادیة الطرق عیوب مـن كثیر تتالفـى -١
. اإلرشادى العمل خبرات ینقصھا التى النامیة المجتمعات فى وخاصة مناسبة اإلرشادیة الطرق أكثر من -٢
.علیھا المتفق للقرارات المؤثر الجماعى الوزن ووجود والمشورة الخبرات بتبادل تسمح -٣
. اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــادى االشتراك قاعدة توسع -٤
. اإلرشادى للنشاط المنضمین بین التعاون روح تنمى -٥



أوجھ قصور تلك الطرق

 للقیام أخرى أعمال فى ومشغولین التواحد متباعدى الزراع من عدد بتجمیع فنى مجھود إلى أحیانًا تحتاج -١
. معین بنشاط

  وقت فى موجھ قرار الى للوصول والمیول اإلتجاھات مختلفي منھم كبیر عدد تواجد یعوق أن من الخوف -٢
. قصیر
: بالجماعات اإلتصال طرق أھم ومن
. اإلرشادیة اإلجتماعات - ١
. العملى اإلیضاح طرق - ٢
. الحقل یـــــوم - ٣



Extension Meetingsاإلجتماعات اإلرشادیة  -١

 فى الجمھور من نسبیا صغیرة مجموعھ مع عنھ ینوب من أو الزراعى المرشد تواجد بھا ویقصد          
. معین تعلیمى موقف

 یؤدى الذى األمر )أخصائیون ، خبراء ، جمھور( مختلفھ فئات بحضور اإلجتماعات ھذه وتتمیز          
. للجمیع اإلستفادة زیادة وبالتالى والخبرات المعلومات تبادل الى



خطوات تنفیذ الطریقة

  : اإلجتماع مكان تحدید -١
 ، اإلجتماع یحضر الذى الجمھور لمجموعة مناسب موقع فى یكون أن یجب
. حضورھم المنتظر األفراد لعدد السعھ مناسب ، الیھ الوصول سھل

 : اإلجتماع من الغرض تحدید -٢
 مع الیھم المعلومات توصیل فى نرغب الذین المستمعین نوع بتحدید وذلك

. الیھ تھدف الذى التغییر طبیعھ توضیح

 : الغرض لتحقیق الالزمة اإلجتماعات عدد تحدید -٣
  بھم اإلستعانة المزمع األخصائیین واختیار المحلیین القادة مع ذلك ترتیب ویجب

. اإلجتماعات ھذه من كل وغرض وزمان مكان عن اإلعالن ثم ،



خطوات تنفیذ الطریقة

  : اإلجتماع تنفیذ -٤
  فى الدقھ مع والنقاش األسئلة طریقة وترتیب ، وموضوعھ اإلجتماع ومكان بمیعاد اإللتزام ذلك فى ویراعى
  بنتائج واضح ملخص إعطاء یجب اإلجتماع نھایة وقبل ، المعینات إستخدام فى والمھاره الموضوع عرض

اإلجتماع خالل ماعرض

: التعلیمیة أثاره وقیاس اإلجتماع تقییم -٥
  نتائج عن واإلعالن علیھ المترتبة التعلیمیة اآلثار وتقییم اإلجتماع نتائج متابعة الخطوة ھذه خالل یتم حیث
.ذلك أمكن كلما اإلعالم وسائل طریق عن اإلجتماعات ھذه



ممیزات الطریقة 

. الزراع من نسبیا كبیرة بمجموعة اإلتصال الى تؤدى -١
. الزراعیة العلوم مجاالت مختلف فى إستخدامھا یمكن -٢
. تكالیفھا إنخفاض -٣
  بمقارنتھا التعلیمى تأثیرھا درجة من یرفع مما ، اإلجتماع تدعیم فى الجماعة وزن أثر اإلعتبار فى تأخذ -٤

 . األخرى اإلرشادیة بالطرق



أوجھ قصور الطریقة

. المتباین الجمھور ھذا تعلم صعوبة إلى یؤدى قد المستمعین ورغبات صفات فى الكبیر اإلختالف -١
.المناسب المكان إعداد صعوبــــــــــــــــــــــــة -٢
.لھا لإلعداد والعمل الجھد من كثیر إلى تحتاج -٣
  الغرض بتحقیق العنایة من بًال اإلجتماع ھذا عقد فى النجاح مجرد إلى لإلجتماع الرئیسى الغرض یتحول قد -٤

. اإلجتماع إقامة من الفعلى



أشكال االجتماعات اإلرشادیة 

: المحاضرات -أ
 فى مفتوحة مناقشة ذلك ویتبع المستمعین من محدودة لفئة معین موضوع فى علمیة مادة بعرض تتمیز

 والتسلسل ، فھمھا المراد والمعانى المطلوبة بالدقة العلمیة األلفاظ إستخدام ویراعى . المحاضرة موضوع
. عرضھ تم بما موجز یعطى المحاضرة نھایة وفى . المتتابعة للنقاط والواضح الدقیق المنطقى

: الندوة -ب
  من عدد علیة ویعلق ، بإیجاز موضوعًا أكثر أو متحدث فیھ یقدم الناس من لعدد إجتماع عن عبارة

. الندوة رئیس یحدده الذى الوقت حدود فى المتطوعین



أشكال االجتماعات اإلرشادیة

  : الجلسة - جـ
 وغالبا نظر وجھھ منھم كل ویعرض متخصص متحدث من أكثر فیھ یتكلم الناس من لعدد اجتماع عن عبارة

.توصیات أو قرارات بإصدار الجلسة تنتھى ما

  : المناظرة - د
 فى نقاشھم إلى یستمعون المتجمعین من جمھور أمام یجلسون أمام یجلسون خبراء ثمانیة إلى ستة بھا یقوم

  المجتمعین بین العام للنقاش أخرى فترة یتبعھا معینة زمنیة فترة فى رئیسھم یقدمھ معین موضوع
.والمتناظرین



أشكال االجتماعات اإلرشادیة

 : المستدیرة المائدة إجتماعات - ھـ
  ویشرف معین موضوع فى للمناقشة یجلسون %٢٠ حوالى إلى یصل المتناظرین من أكبر عدد بھا یقوم
. اإلجتماع ھذا یشھد جمھور ھناك لیس أنھ غیر ، اإلجتماع رئیس التنظیم على

  : الدراسیة الحلقات - و
 : على وتحتوى إسبوع من أكثر تستمر اإلجتماعات أنواع من نوع وھى .المحلیین للقادة تجرى ما غالبا

. الخاصة المكتبات فى دراسة - عملى تدریب - مناقشات - ندوات - محاضرات



أشكال االجتماعات اإلرشادیة

 : الرحالت -  ز
  أنھا كما والمشاھدة، المناقشة خالل یتاح الجمھور من لمجموعة مستقًال إجتماعًا تعتبر وھى
 الریفیة القیادات إختالط على تساعد كما ، رسمى غیر جو فى اإلبتكار نشر على تساعد

.أخرى محلیة ومجتمعات بمجامیع اإلرشادیة والمجموعات
 : مثل النجاح للرحلة توفر وإستعدادت دقیقًا تنظیمیًا مجھودًا اإلرشادیة الرسالة تجھیز ویتطلب

.الزیارة ھدف عن فیھا المسئولین وإبالغ زیارتھا المطلوب الجھة من تصریح أخذ - ١
.اإلجتماع ومكان والمواعید الزیارة بخطة مكتوب برنامج عمل - ٢
.المریحــــــــــــــــــــــــــــــــة المواصالت وسیلة تركیب عمل - ٣
.والعـــــــــــودة الذھاب فى الطرق وأسھل أحسن للسفر نختار - ٤
.ذلك األمــــــر إستدعى إذا والغذاء المبیت مكان ترتیب یعمل - ٥
 قائد مجموعة كل مع متكافئة لمجامیع ویقسمھم لبعض بعضھم المشتركین بتعریف المرشد یقوم - ٦

.محلى
.الرحلة وتقییم شاھدوة ما لمناقشة الزیارة بعد عام إجتماع یجرى - ٧



Demonstration Methodsاإلیضاح العملى  -٢

 فكرة بأھمیة الجمھور إقناع ھو منھا والغرض ، عام بوجة اإلرشادیة الطرق أقدم من الطرق ھذه وتعتبر
. جدیدة مستحدثة
: التالیة األغراض فى الطرق ھذه وتستخدم

.مستحدث أسلـــــــــــــــوب إستخدام أو جدیدة زراعیة مھارة إداء كیفیة الزراع تعلیم -
.جــــدید مستحدث إستخدام عن الناشئة الممیزات على الزراع إطالع فى الرغبة عند -
.الغرض لھذا معد إیضاحى حقل فى فعًال تحقیقھا تم التى النتائج على الزراع إطالع -

: اآلتیة الحاالت فى یتم قد اإلیضاح أن Chang " شانج " ویوضح



Demonstration Methodsاإلیضاح العملى  -٢

 واحد إنتاجى عنصر إستخدام أھمیة عرض یراد حین واحد إیضاحى عنصر أو موضوع إستخدام
.المحسنة البذور من نوع أو جدید سماد كإستخدام

  معًا جدیدة مقاومة وإسلوب زراعى رى إسلوب یستخدم كأن واحد إیضاح فى متعددة عناصر إستخدام
.واحد وقت فى

: إلى العملیة اإلیضاحات وتنقسم
                  . النتائج بعرض العملى اإلیضاحأ-

. بالممارسة العملى اإلیضاحب-



 Methodاإلیضاح العملى بالمشاھدة أو الممارسة  -أ
Demonstration

 وكان مزایاه من وتأكد بھ إقناعھ تم شیئا المزارع یتعلم أن نرید عندما الطریقة ھذه وتستخدم•
  على منصبا یكون ھنا والتساؤل . وجھ أفضل على الشئ ھذا یطبق أو یستخدم كیف یعرف أن ھو المطلوب

How ذلك أفعل كیف المزارع قول I can do this? . أن المرشد یرید عندما الطریقة ھذه وتستخدم 
 خاصة معاملة أو التعفیر رشاشة إستخدام كیفیة الزراع تعلیم مثل . علیھ الزراع وتدریب جدیدا أسلوبا یدخل
 مما %١٠ یتذكرون الناس أن األمریكیة المتحدة الوالیات فى أجریت تجارب أثبتت وقد ھذا . للبذور

 . بأنفسھم وأدو شاھدو مما %٩٠و ، یشاھدون مما %٥٠ ، یسمعون
 حیث . التعلیمیة العملیة فى حاسة من ألكثر اإلنسان إستخدام على الطریقة ھذه فى النجاح ویعتمد•

. الجدیدة للفكرة وفھما تقبال أكثر الفرد یجعل مما . والخطأ الصواب طریق عن التعلیم یكون



خطوات تنفیذ الطریقة

. للمزارع نقلھا المراد الخبرات أو والمھارات بدقة اإلیضاح من الھدف تحدید -١
. لحضوره المزارعین ودعوة لھ الكافیة الدعایة وعمل بدقة اإلیضاح ومكان وقت تحدید -٢
 األمر یتطلب قد التى اإلرشادیة والمعینات لالیضاح المطلوبة األدوات وإعداد الالزمة التجھیزات توفیر -٣

. إستخدامھا
. االیضاح بإجراء یكلف الذى المزارع أو أوال بذلك المرشد یقوم حیث العرض إجراء على التمرین -٤
  وینتھى محدده نقاط الى العرض ویقسم ، والواضحة السھلھ األلفاظ الكرشد یستخدم حیث : اإلیضاح إجراء -٥

. الحاضرین أغلب أو كل وإستفادة العرض اثار من والتأكد بحریة المناقشة بإجراء ویسمح بتلخیص
 التعلیمیة اثاره وقیاس اإلیضاح وتقییم متابعة -٦



ممیزات الطریقة

  والسمع الرؤیة، حواس من تستغلھ بما الجدیدة الزراعیة الخبرات تعلیم فى فاعلیة الطرق أكبر من تعتبر -١
. العملى اإلیضاح فى الفعلى واإلشتراك المناقشة وكذلك

  صحیحة بطریقة العرض إجراء من تمكن ما إذا الزراعى بالمرشد الثقة بناء فى الطریقة ھذه تساعد -٢
. ومنظمة

 تنفیذھا وتكالیف التعلیمى أثرھا من كل اإلعتبار فى أخذنا إذا التأثیر متوسطة الطرق من الطریقة ھذه تعتبر -٣
.



أوجھ قصور الطریقة

 الرؤیة أو السماع من الزراع تمكن عدم إلى یؤدى مما مناسب غیر نظامھ أو اإلجتماع مكان یكون قد -١
. الالزمین والوضوح بالدقة

. اإلجتماع مكان إلى والمعدات األجھزة من كثیر نقل إلى األحیان أغلب فى الطریقة ھذه تحتاج -٢
 المرشد فى تواجدھا یصعب قد باإلیضاح القئام فى معینة كفاءات توفر إلى الطریقة إستخدام یحتاج -٣

 .الزراعى



Result Demonstrationاإلیضاح العملى بعرض النتائج  -ب

  إحدى ممیزات على لیبرھن المرشد إشراف تحت المزارع ینفذة إیضاح عن عباره وھو•
 ھذة وتستخدم . اإلیضاح لمنطقة الطبیعیة الظروف تحت ونجاحھا منھا مجموعة أو الزراعیة المستحدثات

  . إلستخدامھ العملیة النتائج بعرض جدید شیىء إستخدام جدوى على نبرھن أن نرید عندما الطریقة
Show أرنى المزارع قول على منصبا یكون ھنا والتساؤل Me? .

 دلیال تعطى أنھا إذ اإلرشادى  والعمل الزراع بین الثقة تحقیق فى الطریقة ھذة على ویعتمد•
. الجدیدة الفكرة كفاءة على مباشرا



خطوات تنفیذ الطریقة 

 زیادة بغرض الطریقة ھذه ھذه على اإلعتماد الضرورى من كان إذا ما إلستبیان القریة فى األوضاع دراسة -١
  واإلرشادات التوصیات فى والمرشد الزراع ثقة

. ثقتھا إكتساب نرید الالتى الفئة تحدید بمعنى ، للنتیجة العلمى اإلیضاح من الدقیق الغرض تحدید -٢

 أسالیب وتحدید العرض فى للإلشتراك باإلخصائیین اإلتصال ھنا ویلزم ، للنتیجة العلمى اإلیضاح تحدید -٣
 العروض عدد تحدید إلى باإلضافة ھذا. العرض إلجراء الالزمة البیانات وكذلك ، إتباعھا المزمع اإلقناع

. الالزمة واألدوات

 ، المحلیین القادة مع بالتشاور حقولھم فى العرض یجرى سوف أو بالعرض سیقومون الذین الزراع إختیار -٤
  . لھ والدعایة العمل خطوات على معھم واإلتفاق بھم واإلتصال



خطوات تنفیذ الطریقة

تنفیذ اإلیضاح العملى للنتیجة بمساعدة المزارع المختار فى القیام ، وإعداد اإلجتماعات العامة لشرح ما  -٥
.عرض من نتائج، مع اإلشراف على إجرائة فى مكانھ وتاریخة المحددین

اإلعالم عن اإلیضاح العملى للنتیجة ، ویعنى إستغالل كافة وسائل اإلعالم بنشر نتائج اإلیضاح العملى إلى  -٦
.أكبر عدد ممكن من الزراع 

إكمال إیضاح النتیجة بالدقة الالزمة وحفظ سجالت توضح بھا البیانات الالزمة عن ھذا اإلیضاح ، وما  -٧
.أمكن الحصول علیة من آثار



ممیزات الطریقة    

 فى للتنفیذ اإلرشادات صالحیة فى المزارع ثقة زیادة على تعمل كما نفسھ، فى الزراعى المرشد ثقة تزید -١
 .عامة بصفة وقدراتھم معلوماتھم وفى أنفسھم الزراعى اإلرشاد رجال وفى . المحلیة ظروفھ

 معینة مناطق فى المحاصیل من جدیدة أصناف إدخال على تساعد التى الطرق أھم من الطریقة ھذه تعتبر -٢
  .إستعمالھ لھ یسبق لم التى القرى بإحدى مثًال الذرة من صنف كإدخال

  . اإلرشادى الجھاز مع المتعاونین غیر بالزراع اإلتصال فى الفردى اإلتصال طرق مع الطریقة تشترك -٣
 .المحلیین القادة إكتشاف على تساعد التى الطرق أھم من للنتائج العملى اإلیضاح طریقة وتعتبر -٤
.أخرى لطرق إرشادیة كمعینات الطریقة لھذة تؤخذ التى المصورة أو الصوتیة التسجیالت إستخدام یمكن -٥



قصور الطریقة 

  توافرھا یصعب قد مما منھ معینة كفاءة وإلى الزراعى المرشد من نسبیًا طویل وقت إلى إعدادھا فى تحتاج -١
 .األحیان من كثیر فى

 .منھا لالستفادة بالنسبة التكالیف مرتفعة اإلرشادیة الطرق من الطریقة ھذه وتعتبر -٢

  . للعرض مقبولة نتائج یملكون الزراع من عدد وجود یصعب قد -٣

 فى المشتركین عدد من یقلل قد الذى األمر العرض نتائج فى والبیئیة الجویة الظروف تتدخل ما كثیرًا -٤
  .إلغاؤه وربما العرض

 مثل مشكالتھا لحل للنتائج العملى اإلیضاح طریقة إتباع الممكن غیر من ربما أو الصعب من مجاالت ھناك -٥
.والتغذیة المحاصیل تسویق مجاالت



ومما سبق یتضح أن أوجھ اإلختالف بین طریقة اإلیضاح العملى بالمشاھدة أو الممارسة ، وبین طریقة  
:اإلیضاح العملى للنتائج ھى

اإليضاح العملى بالممارسةاإليضاح العملى بعرض النتائج

يقوم بها المرشد فى وجــــــــــــود المزارع .يقوم بها المزراع تحت إشراف المرشـد -١
.

.تقدم للمجموعة أساساً ، ويمكن تقديمها للفرد.تقدم للفرد أو لمجموعة من القادة أساساً -٢

.يجرى بتنفيذ تجربة أو طريقة معينة خطوة بخطوة.يجرى بشرح نتيجة تجربة أو إسلوب سبق تنفيذه -٣

تساعد فى خلق ثقة المزراع والمرشد وتزيـد قـدرة    -٤
.ومعلومات كل منهما

.تساعد فى تعليم الخبرات الزراعيــــة الجديدة



اإلعتبارات التى یجب أن توضع فى اإلعتبار عند إجراء اآلیضاحات العملیة

اإلیضاح مكان إختبار -أ
 ، علمیھ مؤسسات أو حكومیھ مزارع فى إجراؤه وعدم المحلیة المزارع إحدى فى اإلیضاح إجراء یستحسن 

 المعلومات على المزارع حصول ویسھل . علیھ المتحصل النتائج فى المزارع ثقة على ذلك یساعد حیث
  القریة مزارع ألغلب مطابقة المختارة المزرعة تكون أن ویجب . معھ المقیم المزارع من ذلك بعد الالزمة

 . بھا المزرعیة واإلدارة الزراعة ونظام اإلجتماعیة الظروف حیث من



اإلعتبارات التى یجب أن توضع فى اإلعتبار عند إجراء اآلیضاحات العملیة

إختبار المزارع الذى یجرى اإلیضاح  -ب
ومن المرغوب فیھ أن یكون مزارعا محلیا یتم إختیاره بواسطة المرشد الزراعى ، واألفضل أن یتم  

.اإلختبار عن طریق القاده المحلیین 
.وھناك صفات ینبغى أن تتوفر فى ھذا الموضح فیھا 

٠.أن یكون لھ میول إرشادیھ ویرغب فى التعاون مع رجال اإلرشاد الزراعى فى المنطقة ١.

.أن یقرر مسئولیتة عن اإلیضاح ورغبتھ فى القبام بھ وتدعیمھ ٢.

.أن یتفھم الغرض من اإلیضاح وأن یكون لدیھ التجھیزات والمعدات الالزمھ لنجاحھ وإتمامھ٣.

.أن یقبل إستخدام مزرعتھ أثناء وبعد اإلیضاح بطریقة إرشادیة بالقریة ٤.

.أن یقبل بإستمرار أن یعطى المعلومات اللزمة للزراعة وأن یحسـن إستقبـالھم والترحیـب بھم ٥.

.ینبغى أن یستمر ذلك فى إستخدام الفكرة الجدیدة مضووع اإلیضاح وأال یتخلى عنھا بعد ذلك ٦.

أن یتمیز بصفات شخصیة كالتعلیم الزراعى ، حب العمل الزراعى ، خلق الصبر والذكاء  ٧.
.والقدرة على التصرف 



اإلعتبارات التى یجب أن توضع فى اإلعتبار عند إجراء اآلیضاحات العملیة

-:دور المرشد الزراعى  -جـ
ومسئولیة كاملة عن نجاح اإلیضاح ، حیث أن اإلیضاح العملى من الطرق التى تقرر نجاح 

.العمل اإلرشادى من عدمھ فى منطقة ما 
- :وینبغى أن یراعى المرشد ما یلى 

.حسن إختیار المزارع الذى سیجرى اإلیضاح ١.

.اإلختیار السلیم للمكان المناسب إلجراء اإلیضاح ٢.

.تحدید الھدف من اإلیضاح وإعداد المعدات واإلمكانیات الالزمة لنجاحھ ٣.

.اإلعالم الواسع عن مكان وموعد اإلیضاح ٤.

.إجراء اإلیضاح بشروطھ الصحیحة والسماح بالمناقشات للزراع واإلجـابة على إسـتفساراتھم ٥.

.متابعة وتقییم اإلیضاح ٦.



 Field Dayیـــــوم الحقـــــــل  -٣

 لزیارة الزراع فیھ یلتقى یومًا المنطقة فى المحلیین القادة بمعاونة الزراعى المرشد ینظم وفیھ•
 ومناقشة ، المستخدمة األسالیب أحدث على لإلطالع العلمى البحث ھیئات إحدى أو مؤسسة أو مزرعة
 الیوم ھذا أثناء إرشادیة طریقة من أكثر تستخدم ما وعادة . الزیارة ھذه فى تطرح التى واألفكار النتائج

. والبصریة السمعیة المعینات بعض إستخدام - العلمى اإلیضاح - المحاضرة : مثل
 وتقبلھم اإلرشادى العمل إلى الزراع جذب فى الیوم ھذا مثل یشیعھ الذى الترویحى الجو ویساعد•

. الیوم ھذا فى تلقائى تعلیمى موقف من أكثر عقد جانب إلى ألنشططتھ



أسئلة تقییمیة

: الجماعیةما ھى الحاالت التى یفضل فیھا إستخدام الطرق اإلرشادیة •

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 

.٥ 



أسئلة تقییمیة

:قارن بین اإلیضاح العملى بعرض النتائج واإلیضاح العملى بالمشاھدة أو الممارسة من حیث •

اإلیضاح العملى بالمشاھدة أو اإلیضاح العملى بعرض النتائجوجه المقارنة
الممارسة

**ماهية الطريقة

*خطوات التنفيذ
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*مميزات الطريقة
*
*

*
*
*

*أوجه قصور الطريقة
*
*

*
*
*



أسئلة تقییمیة

:ترتیبا تنازلیا وفق  الجماعیةرتب الطرق اإلرشادیة •
:التأثیر التعلیمى لكل طریقة §

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 
:المالءمة لظروف المزارع المصرى   §

.١ 

.٢ 

.٣ 

.٤ 



إذكر عدد من التوصیات واألفكار الزراعیة التى یمكن نقلھا للزراع من 
: خالل طرق اإلیضاح العملى 

اإلیضاح العملى بالمشاھدة أو الممارسةاإلیضاح العملى بعرض النتائج

**

**

**

**

**



الدرس العملى الخامس
طرق اإلتصال بالجماھیر

Mass-Media Methods

 عدیدة أغراض فى اإلرشادیة والمطبوعات والتلیفزیونیة اإلذاعیة كالبرامج بالجماھیر اإلتصال طرق تستخدم
  القیم نشر ، والزراعیة العامة والخبرات المعارف ونقل تسجیل ، وإیجابى مستنیر عام رأى تكوین منھا

 عن مسئولة بإختصار أنھا أى ، معینة أھداف نحو الجماھیر وتوجیھ وتحذیر ، والفنون والثقافة والمبادئ
. المجتمع فى الثقافى التغییر إحداث



طرق اإلتصال بالجماھیر
Mass-Media Methods

:ومن أھم طرق اإلتصال بالجماھیر 

.البرامج اإلذاعیــــــة  -٣.المطبوعات اإلرشادیة  -٢.الخطابات الدوریـــة  -١
.المعارض اإلرشادیة  -٦.الملصقات اإلرشادیــة  -٥.البرامج التلیفزیونیة  -٤

.المتاحف اإلرشادیــــة  -٧



Extesnion Publicationsالمطبوعات اإلرشادیة  -١

 لتوصیل اإلرشادى النشر عملیة فى المكتوبة الكلمات على إعتمد ما كل اإلرشادیة بالمطبوعات والمقصود
. معینة وتعلمیات بحقائق إلعالمھم أو المحلیین للقادة أو اإلرشاد لرجال أو للزراع العلمیة المادة
: ھما ألساسین وفقا المطبوعات وتقسم

:صدورھا وفقأ-
 غیر مواعید فى تصدر وھى دوریة غیرو ، منتظمة فترات فى تصدر دوریة إلى وتنقسم                          

. إصدارھا إلى الحاجة حسب أو منتظمة



Extesnion Publicationsالمطبوعات اإلرشادیة  -١

: نوعیتھا وفق -ب
  توضح مبسطة معلومات تنشر ورقتین أو ورقة من وتتكون خفیفة نشرة إلى وتنقسم                       

 إرشادیة نشرة ، متكامل بموضوع یتعلق فیما فنیة بلغة مكتوبة عجالة عن عبارة فنیة نشرة ، معین موضوع
 فیھا تذكر مؤسسة أو ھیئة وتصدرھا إخباریة نشرة ، مبسطة بلغة فنى موضوع یشرح صغیر كتیب وھو

  ، مختلفة موضوعات تنشر شھریة أو شھریة نصف أو أسبوعیا وتصدر مجلة ، وإرشادتھا وإنتاجھا نشاطھا
. وإحصاءات بیانات صورة فى سنویة أو سنویة نصف أو ربع فترات على غالبا ویصدر التقریر



خطوات تنفیذ المطبوعات اإلرشادیة

: التالیة التنفیذیة بالخطوات تمر أن الواجب فمن فعالة اإلرشادیة المطبوعات تكون حتى
. موجزة تكون بصورة إعدادھا یجب -١
. قصیــــــــــــــــــــــــــــرة جمل فى مبسطة بلغة إعدادھا یحب -٢
. وقراءتھا بھا اإلھتمام تستوجب جذابة تكون أن المفروض من -٣
  . اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة للرسالة بملخص دائما تنتھى أن -٤



ممیزات المطبوعات اإلرشادیة

. اإلرشادى والتعلیم المعلومات نقل فعالیة زیادة فى فتساھم المطبوعة المكتوبة بالكلمة الناس یثق ما عادة -١
. األمر لزم كلما إلیھا والرجوع بھا اإلحتفاظ خالل من التكرار مبدأ فى تساھم -٢
. المعلومات ونشر توصیل فى نسبیا منخفضة تكالیفھا -٣
. نسبیا العدد كبیر إرشادى جمھور إلى تصل -٤



أوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیة

. اإلرشادیة الجماھیر من التعلیم ومحدودى باألمیین لإلتصال مناسبة غیر -١
 فى المستمرة التغیرات لتطابق بإستمرار وتغییرھا المستمرة مراجعتھا المفروض من وقتیة مراجع تعتبر -٢

. األبحاث ونتائج المستحدثات
. معینة محلیة ظروف منھا البعض یالئم ال قد الموضوعات من كثیرا تتضمن قد -٣
. توفرھا یصعب قد فعالة لتكون واإلخراج اإلعداد فى عالیة فنیة جھود إلى تحتاج -٤
 الشخصى اإلتصال وأثر فعالیة تفقد قد شخصیة غیر طریقة وھى األخرى الجماھیریة الطرق مثل مثلھا -٥

. اإلرشاد جمھور على التأثیر فى المواجھة وعنصر



Circular lettersالخطابات الدوریة  -٢

ھى عبارة عن نوع من المكاتبات التنظیمیة التى یقوم بھا المرشد ویوجھھا إلى الجمھور اإلرشادى 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 

. إلیھ وصولھ ینبغى الذى والجمھور الدورى الخطاب من الرئیسى الغرض أو الھدف تحدید -١ 
  إرسالھا ومواعید وجمھورھا عددھا موضحا التعلیمیة الخطة من كجزء الدوریة الخطابات إستخدام تخطیط -٢

.
  والنتائج الغرض مبینة للنظر ملفتة نظیفة بصورة وإخراجھا الالزم بالعدد النسخ وإخراج الخطاب كتابة -٣

 على یساعد حافز مع اإلھتمام یثیر بمدخل بادئا العرض منطقیة سھلة صورة فى المرغوبة والتغیرات
. الدورى الخطاب یحملھا التى الرسالة تبنى

. نتائجھ وتقییم الخطاب وصول متابعة -٤



ممیزات الطریقة

    . اإلرشادیة األنشطة فى المستركین غیر ھؤالء حتى الناس من كبیر عدد إلى تصل -١
. المناسب الوقــــت وفى المعلومات توصیل فى سریعة -٢
. منخفضة السلوكیة التغیرات إحداث فى النسبیة تكالیفھا -٣
  . التنفیذ واجبة إرشادیة توصیة إلى األنظار وتوجھ التمھید فى تساعد -٤
. اللزوم عند إلیھا للرجوع الزراع بھا یحتفظ -٥



أوجھ قصور الطریقة

 .اإلرشادیة والمكاتب المناطق كافة فى یتوافر ال قد كتابى وجھاز خاصة معدات إلى تحتاج -١
. األمیة فى النسبة عالیة المناطق فى أھمیتھا تقل -٢
  . بھا واإلھتمام أھمیتھا ستقل منھا اإلكثار عند -٣
. إعدادھا فى والتشویق والنظافة الدقة یراعى لم إذا والمال للوقت مضیعة علیھا اإلعتماد یعتبر -٤



Radioالبرامج اإلذاعیة   -٣

  ، وفعالة وآنیة سریعة إتصال كوسیلھ بھ یتمتع لما نظرًا رادیو جھاز من ریفى منزل یخلو یكاد ال
: التالیة بالمزایا الرادیو ویتسم .الحالى القرن یتجاوز ال عمره أن من بالرغم

 مساحة ویغطى ، المستمعیین من كبیر قطاع الى المسموعة الرسالة یحمل -١
 اإلرشادیة التعلیمیة بالعملیة المزایا ھذه ماربطنا وإذا .كبیرة جغرافیة
 من كبیر عدد إلى التعلیمیة المادة إیصال بإمكاننا أنھ نجد الزراعیة

. مترات الكیلو مئات بینھما فصلت ربما المستمعیین
 والثقافیة الدینیة البرامج مثل واحد وقت فى بثھا یمكن التى البرامج تنوع -٢

.اإلرشادیة والتعلیمیة والعلمیة
 فى یساعد وھذا الھواء، على حیة البرامج بث فى )واللحظة التو( اآلنیة -٣

. حینھا فى المختلفة والمناشط األحداث متابعة



Radioالبرامج اإلذاعیة   -٣

 اإلرشادیة والندوات الشخصیة المقابالت أو التمثیلیات خالل من ذلك نالحظ الدقیق، التصویر على القدرة -٤
.المختلفة الزراعیة والعروض

.المختلفة والسمعیة الموسیقیة المؤثرات عبر وذلك المطلوبة والتفاعل الحیویة مقومات یملك -٥
 .لدیھ الفنى التذوق ینمى كما المسترشد، لدى المنطقى والتفكیر التخیل ملكة ینمى -٦
.السمعیة البرامج إنتاج تكلفة إعتدال -٧
 مشكلة یعالج فھو ولذا المستمع، لدى والكتابة القراءه مھارة توافر إلى الرادیو خالل من التعلم الیحتاج -٨

. والكتابة القراءة الیجیدوا ممن وذویھم األمیین بالزراع اإلتصال
 سھولة وكذا األسرة میزانیة إرھاق دون إقتنائھ إمكانیة ثم ومن الرادیو جھاز ثمن رخص جانب إلى ھذا -٩

 .مكان أى أو الحقل إلى بھ اإلنتقال وإمكانیة تشغیلة



حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة

 .یستفسر أن أو یسأل أن المستمع أو المسترشد مقدرة عدم یعنى وھذا ، واحد إتجاه ذات إتصال وسیلة إنھ -١
 أو إستجابة من المستمع وجھ على المرتسمة اإلنطباعات على التعرف البرنامج مقدم على یتعذر كذلك

.ألحادیثھ إستنكار

.الفردیـــة للفروق مراعاتھ عدم أى ، الزمن حیث من الفردیة لإلحتیاجات مراعاتھ عدم -٢

.وأسرھم الزراع من لعدید مناسبًا یكون ال قد وقت فى الزراعى اإلرشادى البرنامج بث -٣



حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة

  التعلیمیة البرامج تأثر من الحذر یجب وھنا الزراعى واإلعالن للدعایة ناجحة وسیلة الرادیو یستخدم -٤
.مضللة أعمال آیة أو السیاسیة أو التجاریة الدعائیة باألعمال اإلرشادیة

 العملیة المزرعیة العملیات أو المھارات بعض تعلم فى كثیرًا الرادیو خالل من اإلرشادى التعلیم یجدى ال -٥
. زراعیة آللة صیانة إجراء أو ، عنب كرمة كتقلیم

. اإلتصالیة المادة ضعف على ذلك وینعكس محدد بزمن وتقیده البرنامج وقت ضیق -٦
.فقط السمع حاسة مخاطبة على لإلعتماد التام والتركیز اإلنتباه المذاعة المادة من اإلستفادة یتطلب -٧



فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة  ھما یجب مراعات 
بواسطة الرادیو  

 فإن ، مستویاتھم وإختالف ، الرادیو بواسطة الزراعیة اإلرشادیة لبرامج المستمعین قاعدة إلتساع نظرًا -١
 محددة ، دقیقة ، واضحة تكون أن ، اإلرشادیة التعلیمیة والمواد البرنامج ھذا فى مراعاتھ یجب ما أھم

.اإلستیعاب سھلة ، األھداف
 مثل مساعدة مواد بإعداد ذلك مراعاة یجب فإنھ واحد بحاسة مرتبطة السمعیة البرامج كانت لما -٢

.المسموعة المعلومات تعزیز بھدف ، شرائح أو المجسمات أو ، الرسوم أو ، اإلرشادیة المطبوعات
.ضروریة والغیر المعقدة المصطلحات عن وبعیدة وسلیمة واضحة اإلرشادیة الرسالة لغة تكون أن یجب -٣



فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة  ھما یجب مراعات 
بواسطة الرادیو 

.الزراعیة اإلرشادیة السمعیة البرامج فى الریفیة والتقالید والعادات القیم مراعاة یجب -٤
. الزراع لغالبة المناسب الوقت فى المسموع اإلرشادى البرنامج إذاعة یجب -٥
. اإلرشادى للبرنامج بالنسبة اإلرسال موعد إنتظام -٦
.الریفیة األسرة أفراد معظم تفید كى المساء فترة فى الریفیة اإلذاعیة البرامج تقدیم یفضل -٧
.فعال إتصال لتحقیق وذلك اإلمكان بقدر البسیطة اللغة تستخدم -٨
.للتشویش منعًا واحد وقت فى واحدًا موضوعًا اإلذاعى البرنامج یتناول أن -٩

.الھادئة كالموسیقى ، الترفیھیة الفقرات بعض الزراعى اإلذاعى البرنامج یتضمن أن -١٠
.منزلیة أو مزرعیة وإستفسارات أسئلة من یصلھ ما على الرد البرنامج یحاول أن یجب -١١
.الموضوعات بعض مناقشة أو تقدیم فى الزراعیة المحلیة القیادات مشاركة یفضل -١٢



Televisionالبرامج التلیفزیونیة  -٤

  من كال یستغل أنھ فى أھمیتھا ویتضح التعلیمیة الطرق أحدث من الفیدیو وبعده التلیفزیون یعتبر         
 اإلرشادیة للرسائل التعلیمى األثر یقوى مما والممارسات لألفكار التعلیم فى والبصر السمع حاستى
. مباشر شبة الزراعى اإلرشاد یكون الطریقة ھذه وفى . الفیدیو وأفالم التلیفزیونیة البرامج عبر المقدمة



خطوات تنفیذ الطریقة

 باإلضافة اإلذاعى اإلرشاد فى یراعى ما كل الفیدیو طریق عن واإلرشاد التلیفزیونى اإلرشاد فى یراعى
 . الفیدیو لشرائط أو للتلیفزیون تصویرھا أثناء إیضاحھ المطلوب وبیان الفكرة بإبراز العنایة إلى



ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیو

 السمع حاستى یستغل المباشر اإلرسال من ویقرب مباشر شبة فیھا اإلتصال جماھیریة إتصال طریقة -١
. فقط واحدة لحاسة المستغلة الطرق عن التعلیمیة فاعلیتھ من یزید مما التعلیم فى والبصر

 والطرق لإلجتماعات حضورھم یصعب ومن والعجزة المرضى وإلى الزراعیین وغیر الزراعیین إلى یصل -٢
. األخرى اإلرشادیة

. التعلیمى الغرض مع للتوافق العرض سرعة فى التحكم إمكانیة مع العملى العرض فى إستخدامھ یمكن -٣
 ومتابعة ومناسبة قصیرة مدة فى طویال وقتا تستغرق التى والعملیات األحداث عرض خاللھ من یمكن -٤

. المحصول وجمع واإلنبات النمو وعملیات الزراعیة العملیات



أوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیو

. التعلیمیة اإلرشادیة البرامج عن الترفیھیة البرامج مشاھدة المشاھدین بعض تفضیل -١
. ذلك معھ یمكن الذى الرادیو بخالف المشاھدة بجانب أخرى أعمال أداء فى المشاھد قدرة عدم -٢
 العاملین من الكثیر فى توافرھا یصعب قد مما مقدمیھا فى معینة ممیزات إلى التلیفزیونیة البرامج تحتاج -٣

. اإلرشادیین
. تعلیمیا بھ تساھم أن یمكن الذى اإلرشادى للتأثیر بالنسبة لإلرسال الحالیة للتكالیف النسبى اإلرتفاع -٤

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



 Extension Postersالملصقات اإلرشادیة   -٥

 ویعتبر ، بمفردة استخدم إذا الزراع بجماھیر اإلتصال طرق من طریقة الزراعى اإلرشادى الملصق یعتبر 
 قطعة عن عبارة والملصق ، اإلرشادیة  اإلجتماعات مع استخدم ما إذا إرشادى تعلیمى معین أو وسیلة

  بسیطة جملة إلى باإلضافة ، تعلیمیا ھدفا تمثل صورة على تحتوى مناسبة مساحة ذو المقوى الورق من
. معناھا وتكمل الصورة تفسر مركزة عبارة أو



الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق اإلرشادى

.) المعالم واضحة( فنیا متقنة الصورة تكون أن یجب- ١
. الورقیــــــة للمساحة بالنسبة مناسب بحجم تكون أن -٢
. والقطارات السیارات لراكبى وواضحة ، للمارة مدركة تفاصیلھا -٣
. مـا شىء عن معبرة ، ھادفة -٤
. كلمات من یلیھا بما مرتبطة -٥
  بنفس صورتة تكون أن یجب ، الطماطم ثمار على ما مرض : ذلك على مثاال و ، الحقیقة أو للواقع معبرة -٦

  . الحقل فى المرض علیھا یوجد الذى األعراض أو اللون
. للشىء التفصیلى الوصف إدراك على الزراع تساعد فاأللوان ، الصورة تصمیم فى األلوان إستخدام یفضل -٧



مواصفات العبارة أو الجملة

 . ) مركـــــــــــزة( مقتضیة تكون أن یجب -١
. قراءتھا المارة على یسھل واضحة -٢
. كامال إرتباطا بالصورة مرتبطة تكون أن -٣
 التشویش إلى تقود كلمات بھا یكون ال -٤
. الزراع لجمھور الداللى اإلطار من كلماتھا تستمد -٥
. سمیكـــــــــــــــــــــة حروفھــــــــــــا تكـــــون أن -٦
. ملونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -٧
. جیدا إلبرازھا ھندسى شكل داخل وضعھا من مانع ال -٨



مواصفات قطعة الورق

. مناسبة تنسیقیة مسافات ،وترك والعبارة الصورة إلبراز مناسب بحجم تكون أن یجب -١

. مقوى ورق من -٢

.تعلیقھ وتسھیل الملصق لتقویة البالستیك أو الخشب من برواز عمل یفضل  -٣



أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى

 دور مثل الزراع من كثیر جمھور علیھا یتردد التى األماكن فى اإلرشادى الملصق )یوضع( یعلق        
 .إلخ...الصحیة والوحدات المدارس الریفیة، األندیة ، الریفیة البقالة ،محالت الزراعیة الجمعیات ، العبادة
.منھ اإلستفادة تعظیم فى ھامًا دورًا الموقع ویلعب



:مزایــــــــــــــــاه 
.بسیط فى إعداده ، قلیل التكالیف ، یمكن للمرشد الزراعى إعداده - ١
یمكن اإلعتماد علیھ بمفرده فى اإلتصال بالزراع لنقل فكرة أو توصیة أو اإلعالن عن شیئ  - ٢

.ما ، دون حاجة إلى تعضیده بمرشد

:حـــــــــــــــدوده 
.یحتاج إلى خبرة ومھارة فى إخراجھ وتصمیمھ ، ربما ال تتوافر بعض المرشدین - ١
.إذا لم یوضع فى المكان المناسب ، یقل دوره أو ما یتوقع منھ من نتائـــــــــــــــج - ٢

الملصق اإلرشادى



Extension Exhibitsالمعارض اإلرشادیة  -٦

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

 ومحاولة المستویات ھذه مثل إلى الوصول فى الصادقة والرغبة لھ المشاھدین أو العرض فى المشتركین
. اإلنتاج من العلیا المستویات ھذه إلى المؤدیة األسالیب على التعرف



خطوات تنفیذ الطریقة

. إرشادیة كطریقة التعلیمیة الخطة أھداف تحقیق فى المعارض ھذه أثر دراسة -١
. المعرض إقامة من الرئیسیة األغراض تحدید الواجب من -٢
 الالزمة األدوات وتوفیر وإعدادھا األمكنة إختیار متضمنا المعرض وإعداد تخطیط فى الدقة مراعاة یجب -٣

. المعرض إقامة من الغرض تخدم ومنطقیة متسلسلة بصورة للعرض
. منھ المتوقعة واألھداف وموعده ومكانھ المعرض عن اإلعالن -٤
  الشارحین توفیر مع لألنظار وملفتة جاذبة وضعھا مع المعروضات بمختلف وإمداده المعرض تأسیس -٥

       . المعروضات أما للشرح والمؤھلین المتخصصین
  ونوعیاتھم لھ والزائرین المعرض فى المشتركین عدد حصر خالل من المعرض وفعالیة اثار تقییم -٦

. األثار ھذه عن معلومات وتجمیع ومالحظة



ممیزات المعارض كطریقة إرشادیة

. الزراعى اإلرشاد برجال عالقاتھم یقوى المعارض لھذه الزراع زیارة كثرة -١

 ویدفعھم ویثیرھم اإلنتاج من العلیا بالمستویات إھتماماتھم یقوى المعارض لھذه الزراع زیارة كثرة -٢
. إلیھا الوصول فى المستخدم األسلوب بإتباع إلیھم الوصول لمحاولة



أوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیة

. األخرى اإلرشادیة بالطرق مقارنة نسبیا مرتفعة تنفیذھا تكالیف -١

. كبیرة درجة إلى الزراعى المرشد لوقت مستھلكة -٢

. للتعلیم ولیس الوقت وإضاعة للتسلیة یزورونھا الزائرین من كثیر -٣

 . لھا التعلیمیة األھداف منھا البعض من یتضح ال قد -٤

. األخرى اإلرشادیة بالطرق بمقارنتھا نسبیا التعلیمى أثرھا ضألة -٥



Extension Museumsالمتاحف اإلرشادیة  -٧

 الحادث التطور عن فكرة إلعطاء أو بالحدیث القدیم مقارنة بغرض عادة اإلرشادیة المتاحف تقام           
 تستعمل ما قلیال طریقة فھى عامة وبصفة معینة برامج نتائج لتوضیح تستخدم وقد معین مجال فى

 التمویلیة والمؤسسات الدولة وإھتمام لذلك كبیرة میزانیات توافر حالة فى إال إرشادیة تعلیمیة كطریقة
 . نسبیا ضئیلة التعلیمیة اإلرشادیة وفعالیتھا جدا مكلفة ألنھا علیھا واإلشراف بإنشائھا



الدرس العملى السادس 

المعینات اإلرشادیة
Extension Aids

 بقصد عام بوجھ واإلیضاحیة التعلیمیة العملیات فى تستخدم وسائل بأنھا اإلرشادیة المعینات تعرف
 الموقف أفراد أو المسترشدین أو للمتعلمین نقلھ المراد المعنى وإیضاح فھم سھولة على المساعدة
. التعلیمى

: اإلرشادیة والمعینة اإلرشادیة الطریقة بین الفرق یوضح التالى والجدول



المعینة اإلرشادیةالطریقة اإلرشادیة

هى ما ال تستطيع بمفردها أن تنقل أو توصل الرسالة .هى ما تستطيع بمفردها أن تنقل وتوصل الرسالة اإلرشادية
.اإلرشادية بل هى تعين فقط فى توصيلها

:من أمثلتها : من أمثلتها

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ١..إيضــــــاح عملــــــــــــــــــــــى١.
.مختلفــــــــــــــــــــــــــة

.شرائح وملصقات غير معلــــــق عليهـــــا١.. مطبوعـــــــــــــــــــــات١.

.آالت عرض مختلفة لتقديم رسائل إرشادية١..معـــارض ومتاحــــــــــــــــــــــف١.

.برامج ريفية تليفزيونية وإذاعيــــــــــــــة١.



قواعد إختیار المعین اإلرشادى المناسب

. اإلرشادى المعین معھم تستخدم التى المجموعة أو للجمھور والذھنى التعلیمى المستوى -١

 أعداد مع الشریطى الفیلم یستخدم فقد ، اإلرشادى التعلیمى الموقف فى للمعین یتعرضون الذین األفراد عدد -٢
 الفوتوغرافیة الصورة إستخدام معھا یمكن ال

 فى الشرائح طریق عن الملونة الصور إستخدام یفید فقد ، لألفراد إیصالھ المراد المضمون أو الفكرة طبیعة -٣
 وسیلة تعتبر الصوتیة التكبیرات أن حین فى ، الحقلیة حاصالتھم على معینة أفة بأخطار الزراع تعریف
. إرشادیة حملة طریق عن زراعیة بتعلیمات جماعیا إعالمھم أو عاجل بأمر الزراع إبالغ یراد حین فعالة



قواعد إختیار المعین اإلرشادى المناسب

 الضوئیة البصریة األجھزة فإستخدام ، ما معین إستخدام یتطلبھا التى الفنیة التجھیزات طبیعة - ٤
  ال ربما وھذه كھربائى وتیار عرض وشاشة مالئم مكان مثل تجھیزات إلى یحتاج ما عادة

. حین كل فى تتوافر
 ماھر لعامل تحتاج قد الفیلمیة فالشرائط ، ما معین وتشغیل لصیانة الالزمة الفنیة الخبرات توفر - ٥

. الفوتوغرافیة الصورة أو السبورة عكس على األحوال كل فى یتواجد متخصص أو
 الوبریة اللوحة مثل مفتوح حقلى یوم فى ما معین إستخدام تعرقل قد الطبیعیة والظروف المناخ - ٦

.



مزایا إستخدام المعینات اإلرشادیة

. المعرفة فى اإلرشادیة الجماھیر لدى الرغبة توجد -١
. األخرى اإلرشادیة الطرق وتدعم المستخدمة اإلرشادیة للطرق التعلیمیة الكفاءة ترفع -٢
. الحقائـــــــــــق توضیح فى تساعد -٣
. األفكار لشرح الالزم الوقت توفر -٤
  . تجسیمھا أو عرضھا المطلوب الفكرة تبسیط على تعمل -٥
. أمیتھم درجة عن النظر بصرف اإلرشادى الجمھور أفراد جمیع من فھمھا یمكن -٦
. مرة من أكثر عرضھا إعادة یمكن -٧
. تقبال أكثر یجعلھا للمعلومات مریح ترفیھى جانب تضیف -٨



تصنیف المعینات اإلرشادیة

:تصنف المعینات اإلرشادیة وفقا للحاسة المستخدمة إلى 
.المعینات السمعیــــــــــــــة  - ١
.المعینات البصریـــــــــــــة  - ٢
.  المعینات السمعیة البصریة  - ٣



Audio Aidsالمعینات السمعیة : أوال 

: الرادیو -١
. زراعیة إرشادیة كطریقة مناقشتھ سبقت وقد

 : الصوتیة التسجیالت -٢
: منھا مزایا عدة لتحقیق الصوتیة التسجیالت تستخدم
 قبل بصوتھ اإلرشادى الموضوع یسجل أن الزراعى المرشد یستطیع ،إذ الذاتى التقویم - ١

.بنفسھ نشاطھ لتقویم سجلھ ما إلى یستمع ثم ، اإلرشادى اإلجتماع موعد
.وفعالة وسھلة عصریة إتصال تقنیة مع للتعامل فرصة المرشد تعطى  - ٢
 كثیرًا التى واإلخراج واإلنتاج ، واإللقاء والكتابة واإلعداد التصمیم فى الفردیة القدرات تنمى - ٣

 . مستغلة غیر ولكنھا المرشدین بعض لدى موجودة تكون ما
  وھذا . التلیفزیونى اإلنتاج مثل اإلتصال وسائل بعض منھ تعانى الذى التعقید من خالیة أنھا - ٤

.یریدھا التى المادة إنتاج الزراعى للمرشد یتیح



حاالت استخدام التسجیالت الصوتیة فى العمل اإلرشادى الزراعى

. منھا عدیدة زراعیة إرشادیة تعلیمیة ومواقف حاالت فى الصوتیة التسجیالت تستخدم
. الحقـــــــــــــــل یوم فى -١
. الزراعیة المعارض فى -٢
  . اإلستمـــــاع نوادى فى -٣
. اإلرشادیة والزیارات الرحالت فى -٤
. للزراع البرنامج بتشغیل المرشد یقوم حیث اإلرشادى اإلجتماع فى -٥



قواعد إستخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة

 الفردیة الحاالت یعالج أن وعلیھ السمع فى ضعفا الیعانون الزراع أن من یتأكد أن المرشد على یجب -١
 الزراع یعطى أو ، قلیال الصوت یرفع أو ، السماعة الى الزراع یقرب كأن ، یستحقھ بما السمع لضعف
. لإلستماع أخرى فرصة

 اإلثارة وأسالیب باألسئلة التھیئة وتتم ، البرنامج الى لإلستماع الزراع یھیئ أن الزراعى المرشد على یجب -٢
. مناسبة یراھا التى

 مجموعة الشریط على كانت ربما إذ ، إیقافھا وموعد تشغیلھا وموعد المادة مكان تحدید المرشد على یجب -٣
. یریدھا التى المادة تقع أین الیعرف وھو اإلجتماع الى یأتى أن لھ یجوز فال البرامج من



قواعد إستخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة

إذا كانت المادة التعلیمیة أو البرنامج تتطلب مواد مكملة فیجب علیھ أن یعدھا وأن یوزعھا على الزراع فى  -٤
.وقت كاف قبل بدء البرنامج 

.یجب عدم السماح للزراع بالتشویش أثناء تشغیل البرنامج  -٥
.یجب أعداد قائمة أسئلة ونقاط للمناقشة فور اإلنتھاء من اإلستماع للبرنامج  -٦
وإذا كانت المادة المسجلة تتحدث عن زیارة إرشادیة قام بھا الزراع ، فیجب إتاحة الفرصة للزراع الذین  -٧

.قاموا بالتسجیل لعرض وجھات نظرھم 
یجب على المرشد التأكد من توافر وسائل السالمة ، وأھمھا عدم تعریض الزراع لألسالك الكھربائیة  -٨

.ونحوھا 
.یجب تقویم تحصیل المسترشدین وإستیعابھم  -٩



: الصوتیة التكبیرات -٣

 لمخاطبة یستخدم ما عادة والذى العادى والمكبر العادى كالمیكرفون الصوتى التكبیر أجھزة بھا ویقصد
 الكبیرة العامة اإلجتماعات فى یستخدم أو . معینة تعلیمات أو توجیھات عن حاشد إجتماع فى الجماھیر
 إلجراء دعوتھم أو تحذیرھم أو الزراع لنصح اإلرشادیة الحمالت طریق عن یستخدم وقد . للمناقشة كوسیلة
  . اإلرشادى العمل فى بكثرة المعین ھذا ویستخدم ، معین

Audio Aidsالمعینات السمعیة : أوال 



المعینات البصریة: ثانیا 

  جھاز على إعتمادھا لمدى وفقا رئیسیین قسمین إلى البصریة المعینات وتقسم
: وتشغیلھا إلدارتھا معین
Unprojected الجھازیة غیر البصریة المعینات Visual Aids :
: ومنھا ، ھى كما وتستخدم لتشغیلھا معین جھاز على تعتمد ال التى وھى
: السبورة - ١

 فى إما إستخداما وأكثرھا التعلیمیة الوسائل أقدم من وتعتبر
 یستعان إیضاحى كمعین اإلرشادیة اإلجتماعات أو المحاضرات

 وھى . النتائج مناقشة فى أو الرسوم توضیح أو رسم فى بھ
. التكالیف قلیلة اإلنتاج سھلة وسیلة



المعینات البصریة: ثانیا 

: والعینات والنماذج الطبیعیة األشیاء - ٢
. ثمرة أو كنبات الطبیعیة بحالتھ إحضاره یمكن ما ھو : الشــــئ -
. كیماوى سماد أو تقاوى كمیة مثل كبیرة مجموعة تمثل مفردة واحدة ھى : العینـــة -
  أو زراعیة أللة كمثال الطبیعیة بحالتھ إحضاره یمكن ال لما مكبر أو مصغر تمثیل ھو : النموذج -

. ماشیة مزرعة
    : الفوتوغرافیة الصور - ٣

 من المراد الغرض حسب تكبیره یمكن والذى المراد للمعنى مباشرا مرئیا تسجیال الصور تعتبر
  إلى الوصول وسھلة واقعیة لمسة وذات جذابة بأنھا الفوتوغرافیة الصور وتمتاز . العرض
 فى الفوتوغرافیة الصور وتستخدم . إنتاجھا تكالیف وبساطة إستخدامھا إنتاجھا وسھولة األفراد
 العالم إلى الزراعى العالم من الزراعیة والمشاھدات والخبرات المعارف من كثیر لنقل إرشادیا
 . إلخ ... المحسنة الحیوانیة السالالت ، الزراعیة كالماكینات والمحلى الخارجى



المعینات البصریة: ثانیا 

: الرمل موائد -٤

  ومفرغة مناسبة أبعاد ذات لوحة تستخدم حیث ، العسكریة لألغراض كان الموائد ھذه إستخدام فى األصل
 العمل فى إستخدامھا ویمكن . علیھا العسكریة والمعدات واألغراض لألھداف نماذج لتثبیت بالرمل وملیئة

 إلیضاح أو مجھزه لمزرعة أو نموذجیة إرشاجیة لقریة متكامل نموذج إلیضاح الزراعى اإلرشادى
. بالمنطقة الزراعیة لألرض األمثل لإلستخدام تصور لتخطیط أو الرى تجھیزات



لوحات العرض -٥

 صفوف فى ثقوبا علیة المقوى السمیك الورق من صفحات عن عبارة وھى•
 والنشرات الصور لعرض خاصة مشابك أو سلكیة حوامل علیھا یوضع منتظمة

 . علیھا والعینات والنماذج والمجاالت



نوافذ العرض -٦

 مراعاة مع والعینات النماذج لعرض مجھزة الجدران فى فتحات مجرد وھى•
 دون تترك وقد المشاھدین یجذب فنى بشكل النوافذ وإضاءة وتلوینھا ترتیبھا
 لعرض مخصصة وھى ، شفافة بالستیكیة مواد أو بالزجاج تغطى أو تغطیة
  . اإلرشادیة والمتاحف المعارض فى والعینات النماذج



اللوحة الوبریة -٧

 ومحاطة مناسبة مساحة ذات الكرتون أو الخشب من لوحة عن عبارة وھى•
 الوبریة األقمشة من نوع أى وجھھا على ومثبت األلومنیوم أو الخشب من بإطار

 وتعتمد . مناسب حامل على اللوحة ھذه وتعلق الفانیال أو الجوخ أو كالقطیفة
 تلصق وبالتالى ببعضھما خشنین سطحین أى إلتصاق على الوبریة اللوحة فكرة

 وبالتالى علیھا الصنفرة من قطعة تثبیت بعد عرضھا المراد األشیاء أو الصورة
  .الوبریة اللوحة سطح على الموجود الخشن بالسطح إلتصاقھا یسھل



اللوحات المغناطیسیة والكھربائیة -٨

 للصق كوسیلة المغنطة عن الناتج الجذب على المغناطیسیة اللوحات تعتمد•
 كھربائیة توصیالت على تشغیلھا فیعتمد الكھربائیة اللوحات أما بھا العینات
. توصیلھا المراد الفكرة لتوضیح ملونة بمصابیح متصلة



الملصقات -٩

.وسبق تناولھا كطریقة إرشادیة زراعیة •



الرسوم البیانیة والخرائط -١٠

 على المساعدة منھا الغرض ھندسیة ورسوم أشكال عن عبارة البیانیة الرسوم•
  بمقیاس مصغرة رسوم فھى الخرائط أما . اإلرشادیة والرسائل األفكار توضیح
 معینة حقائق ولتوضیح األصلیة المسافات أو المساحات عن للتعبیر معین رسم

 . وتفھمھا رؤیتھا یسھل بصورة



Projected Visual Aidsالمعینات البصریة الجھازیة 

:وھى التى تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا وإستخدامھا ، ومنھا •



Overhead Progectorجھاز العرض فوق الراس  - ١

 ألنھ "الضوئیة السبورة" إسم علیھ مایطلق فھناك ، مسمى من أكثر الجھاز لھذا•
 من وھناك . مضاء أنھ إال التعلیمى الموقف داخل العادیة السبورة بواجبات یقوم
 على التعلیمیة المادة یعرض ألنھ " العلوى العرضى الجھاز" إسم على یطلق

. النظر مستوى من أعلى مستوى



تركیب الجھاز

 مجموعة عن عبارة وھو ، فیزیائى نظام : أساسین نظامین من الجھاز یتركب•
 المثب المصباح من تصدر التى األشعة مسار توحید تؤمن ومرشحات عدسات

 والمثبتة المادة علیھا التى الشفافة الشریحة اإلشعة تخترق ثم . الجھاز قاع فى
 الجسم صورة مكونة الشاشة على األشعة ھذه تستقر وأخیرا ، الالمة العدسة فوق
 البعد فى للتحكم الجھاز ھذا فى األھمیة بالغ العدسات ونظام . مكبرة وھى

 بین صغیرة المسافة تكون وحیثما ، اإلرشادى اإلجتماع قاعة داخل البؤرى
. والمسترشدین المرشد



 ، المصباح تبرید ثم اإلضاءة تولید على ویعمل كھربائى فھو الثانى النظام وأما•
 ألنھ األھمیة من كبیر جانب على فھو المروحة على یعتمد الذى التبرید نظام وأما
 من الصادرة الحرارة تخفیف على یعمل كما ، المصباح عمر إطالة على یعمل

-١١٠ الكھربائى بالتیار األجھزة معظم وتعمل ، الشفافة المادة عن المصباح
 أوتوماتیكیا الجھد تحویل بنظام الحدیثة األجھزة تلك زودت وقد ، فولت ٢٢٠



مزایا الجھاز

 الى یحتاج فال ، وإستخدامھ فھمھ الزراعى المرشد على یسھل التشغیل بسیط -١
  یمكن إجراءات وھذه ، البؤرى اببعد فى التحكم ثم المفتاح إدارة من أكثر

. والتعقید بالتطور یتمیز تقنیات عصر فى بسیطة إعتبارھا
 ویتابعوا یشاھدوھا أن المسترشدین لجمیع تسمح وواضحة مكبرة صورة یعطى -٢

. ویسر بسھولة اإلرشادى اإلجتماع موضوع



 الرسائل نقل فى أو النظریة اإلرشادیة الرسائل نقل فى یستخدم أن یمكن -٣
.) العملیة( التطبیقیة اإلرشادیة

 لعرض العادى البالستیك أو السیلولید مادة من الشفافة المواد جمیع إستخدام یمكن-٤
. الشاشة على البصریة المادة



  ویؤثر لوجھ وجھا ویخاطبھم الزراع یواجھ أن الزراعى للمرشد فرصة یعطى -٥
. بھم ویتأثر فیھم

. التكبیر عملیات فى إستخدامھ یمكن -٦



سلبیات الجھاز

. الجھاز لتشغیل كھربائى تیار توافر ضرورة -١
 الشفافة الشرائح إنتاج تقنیات یجید بأن الزراعى المرشد على جدیدا عبئا یضیف -٢

. إنتاجھا فى الیرغب قد فنیة تقنیات وھى ،
. والتعلیق بالشرح القیام الزراعى المرشد على وھنا الصوت ینقصة -٣
 أخرى إتصال وسائل ھناك أن حین فى الجھاز بجانب المرشد وجود یتطلب -٤

. أوتوماتیكیا تعمل أن یمكن



حفظ وصیانة أجھزة ومواد العرض فوق الرأس

 الطریقة وھذه "كالسیر" ملفات أحیانا وتسمى ، خاصة ملفات فى الشرائح تحفظ -١
 من تحمیھا كما الكسر أو التقوس من تحمیھا رأسى وضع فى الشریحة تحفظ
واألتربة الغبار

. علیھا األصابع طبع إلحتمال وسطھا من الشرائح لمس عدم یفضل -٢
  الشدیدة الحرارة عن الشفافیات إبعاد یجب -٣



. والتلف الخدش من لمنعھا خارجیة بإطارات حمایتھا یفضل -٤
 ، بالحرارة الشفافیات تتأثر فقد طویلة مدة المصباح لضوء تعریضھا عدم یفضل -٥

. أیضا األلوان تتأثر قد كما
.لھ دوریة صیانة إجراء فیجب ، العرض لجھاز بالنسبة وأما -٦



 Sildes and Fixed Filmsجھاز عرض الشرائح والفیلم الثابت  - ٢
Projector

 من مجموعة لعرض صمم الذى المھمة البصریة العرض أجھزة من واحد ھو•
 الشرائح وكذا ، الثابتة األفالم لعرض یستخد وقد ، والمترابطة المتسلسلة الشرائح
 ویمكن ، الضوئى التصویر لنظریة وفقا الثابتة األفالم إعداد ویتم ، الثابتة

 عرض جھاز یختلف وال . بسیط تدریب بعد منھا مایحتاجونھ إنتاج للمرشدین
 الخاص الحامل فى إال التركیب حیث من الثابت الفیلم عرض جھاز عن الشرائح
 عرض جھاز فى الفیلم مجرى یقابل والذى الشرائح عرض جھاز فى بالشرائح

. الثابت الفیلم



الشرائح الثابتة

  بھ تتمتع لما فعالة بصریة إتصال كوسیلة متعاظم بقبول وحظیت ، سریعا تطورا الشرائح حققت•
 إستقر ، التعلیمیة لألغراض بوصة ٣x4)١/٤( مقاس فى تأتى كانت أن وبعد . عدیدة مزایا من
  من یكون قد اإلطار وھذا ، بوصة ٢x2 وھو الخارجى إلطارھا ثابت مقاس عند الیوم المقام بھا

 من جزءا وتمثل الشكل مستطیلة فھى ذاتھا الشریحة أما ، المعدن أو البالستیك أو المقوى الورق
 م٢٤ مساحتھا وتبلغ كامل إطار فى الثابتة الشریحة على تحصل أن ویمكن . غالبا مم٣٥الـ فیلم

x36٢٤ ومساحتھا إطار نصف فى أو ، ممx18المساحة كبرت كلما أنھ الطبیعى ومن ، مم 
. وضوحا أكثر الصورة كانت



 قد أنھا ، الزراعى اإلرشادى التعلیمى العمل فى الشرائح أھمیة من زاد ومما•
 الشرائح من مجموعة فى تأتى وقد . كافیة معلومات وتحمل واحد كشریحة تأتى
 وتطویرتقنیات أختراع أسھم كذلك . حقیبة من جزءا أو برنامجا أو وسیلة تمثل

 فالعروض ، إستخدامھا مجاالت وتعدد أنتشارھا سرعة فى الشرائح عرض
 للشرائح المتحرك والعرض ، والصورة الصوت وتوافق ، للشرائح األوتوماتیكیة

 الحدیثة اآلفاق من العدید أوجد قد ، المتطورة )الكمبیوتر( الحاسوب نظم عبر
  الشرائح لعرض المرشد أمام



ممیزات الشرائح

 تستطیع بحیث عرضھا یمكن ذلك ومع ، بوصة ٢x2 الشریحة التتجاوز -١
. ووضوح بسھولة محتویاتھا یشاھدوا أن فردا ١٠٠ حوالى الزراع من مجموعة

 أو التلف من یحمیھا أطار فى تأتى فھى ، آلخر مكان من ونقلھا تناولھا سھولة -٢
. اإلستعمال سوء

 ثم الجودة متوسطة كامیرا توفر من أكثر ذلك الیتطلب إذ ، أعدادھا بساطة -٣
. مناسب فیلم إستخدام



.رخص الثمن  -٤
.توفیر وجھد المرشد فى توصیل رسالتھ اإلرشادیة للزراع  -٥
.تساعد على التعلم الجید ، والتذكر لمدة طویلة  -٦
إذا ماتلفت شریحة من مجموعة الشرائح التعلیمیة ، یمكن إستبعادھا وتجھیز   -٧

.شریحة بدیلة لھا ، فھى تتفوق فى ذلك على الفیلم الثابت 
.لھا جانب ترفیھى للزراع ، باإلضافة الى الجانب التعلیمى اإلرشادى  -٨



خصائص الشریحة الجیدة

  منھا نذكر ، الجیدة الشریحة فى توافرھا یجب شروط عدة ھناك
. محقق ھدف تحقیق على وتعمل وواضحة جیدة فكرة تحمل أن -١
 وقلة اإلنتباه تشتت الى یؤدى سوف ذلك فإن ، بالمعلومات تكدیسھا عدم -٢

. التحصیل



: الكتابة وضوح ضمن ویدخل ، الكتابة وضوح -٣
. المناسب الحجم فى تكون أن -أ
. واإلمالئیـــة اللغویة األخطاء من خالیة الكتابة تكون أن - ب
. أستیعابھـــا یمكن ومصطلحات ، مفھومھ بلغة تكون أن -جـ



یجب أن تكون الصورة حدیثة ، والمعلومات حدیثة أیضا -٤
.التصویر الجید  -٥
لیس بھا خدوش  -٦



وفیما یلى بعض المقترحات للحفاظ علیھا وصیانتھا

.یجب إبعادھا عن الغبار واألتربة -١
.یجب عدم لمسھا بالید من باطن الشریحة بل من أطرافھا  -٢
.یجب عدم تعریضھا للحرارة والرطوبة الزائدتین  -٣
یجب حفظھا فى علب بالستیك  -٤



األفالم الثابتة

فتلك الوسیلتین  ) أ(ھناك عالقة كبیرة بین الشرائح الثابتة واألفالم الثابتة •
بصریتان تعتمدان على األفالم الموجبة ، وھو ما یعنى الحصول على صورة 

وكلتاھما تقومان على نظریة ) ب. (طبیعیة جاھزة للعرض بعد التصویر 
العرض المباشر ألن الضوء ینطلق مارًا بمجموعة العدسات الالزمة ، ثم عدسة 

وكلتاھما تعتمدان على نظریة التصویر ) جـ. (العرض قبل أن یصل إلى الشاشة 
.  الضوئى للحصول على المادة البصریة المطلوبة 



وأوجة الشبة واإلختالف فى خصائص كل من الشرائح واألفالم  
الثابتة ھى

 فتأتى الشرائح أما . اإلطارات موحد متسلسل "فیلم" شریط فى الثابتة األفالم تأتى -١
. وإستخدامھا حملھا ولسھولة لحمایتھا بإطار محاطة كانت وإن ) منفصلة( فردیة

 الواردة المادة على یخشى ال لذلك ، محكم تسلسل وفق سلفًا معدة الثابتة األفالم -٢
 ضرورة یعنى وھذا اإلطار فردیة فھى الشرائح أما. تسلسلھا تفقد أن من بھا

.خطًا تعلم إلى إستخدامھا سوء یؤدى ال حتى مسبقًا ترقیمھا



 الحیطة نتوخى أن  وإنتاجھ الثابت الفیلم إعداد یتطلب التصویر مباشرة عند -٣
 من التأكد یجب لذلك . التنفیذ فنیةأثناء أو علمیة أخطاء فى نقع ال لكى والحذر

 الفنیة المراحل من التأكد یجب كذلك  جیدًا، العلمیة المادة ومن ، المعلومات
 التصویر إعادة یعنى إنما خطأ أى ألن ذلك ، التصویر خطوات فى والتسلسل
. بأكملھ
 ، تصویرة إعادة ثم الخطأ اإلطار لحذف كبیرة مرونة فھناك للشرائح بالنسبة أما

.وھكذا



مزایا األفالم الثابتة

. التكالیف قلیلة ، اإلعداد سھلة -١
. مكان لألى نقلھا ویسھل ، بسیط حیز وتشغل ، خفیفة -٢
. ) مثًال القطن زراعة( المزرعیة العملیة عناصر عرض فى بالتواصل تتسم -٣
. الشرائح فى الحال ھو كما ، السھو عن الناتج الخطأ تعلم تفادى -٤



إعداد وتھیئة أماكن العرض الضوئى

  ، للمشاھدین الرؤیة وضوح : توافر على الثابتة أو المتحركة الضوئیة العروض نجاح یتوقف•
 فإن ولذا .)العرض قاعة( العرض مكان وجودة ، الناطقة للعروض المرافق الصوت وصفاء
  اإلرشادیة التعلیمیة األھداف لتحقیق الھامة األمور من یعتبر العرض أماكن وتھیئة إعداد

 مقاعد وترتیب ، ومقاسھا ، ونوعھا ، للمشاھدین بالنسبة الشاشة وضع ذلك ویتضمن ، الزراعیة
. إلخ... الصوت ووضوح ، الجیدة التھویة ، العرض حجرة وإظالم ، المشاھدین

: اإلیجاز من بشیئ العناصر ھذه یلى فیما ونتناول•



:شاشات العرض  -أ

: تتنوع شاشات العرض كما یلى•
 : ومنھا : معتمة شاشات -١
.فضیة  -جـ      .غیر محببة وغیر المعة  - ب.محببة المعة  -أ
. والشاشات المعتمة تعكس الضوء الساقط علیھا وھى األكثر إستخدامًا•



 الالمعة الشفافة والشاشات ،  خاللھا الضوء بمرور تسمح وھذه : شفافة شاشات -٢
 ھذا یجعل مما الزجاج من جدًا صغیرة بحبیبات مغطاه بیضاء أسطح ذات ھى

 الرؤیة زاویة أن النوع ھذا ویعیب ، علیھ الساقط الضوء معظم یعكس السطح
. صغیرة تكون

 الساقین متساوى مثلث ھیئة فى العرض غرفة داخل المشاھدین مقاعد وتنحصر•
 یحصران وساقیھ  ، العرض جھاز عند وقاعدة ، الشاشة منتصف فى رأسھ
 . الالمع النوع من الشاشة كانت إذا ، ٣٠ وقدرھا المثلث رأس زاویة بینھما

. الالمع غیر النوع من الشاشة كانت إذا ٤٠ وتساوى



 ، األبیض الدھان من طبقات عدة من یتكون سطحھا الالمعة غیر والشاشات•
 من أكبر زاویة على واللمعان اإلضاءة متساویة الصورة علیھا تظھر ولذلك

. الالمعة الشاشات
 الشاشات وتستخدم. رقیقة معدنیة طبقة من سطحھا فیتكون الفضیة الشاشات أما•

 ، العرض شاشة أمام العرض جھاز یوضع حیث األمامى اإلسقاط فى المعتمة
  بالرسم موضح ھو كما ، بینھما المشاھدین ویكون



 العرض فى فتستخدم خاللھا الضوء بمرور تسمح التى الشفافة الشاشات أما•
 خلف الجھاز یوضع أى ، والمشاھدین الجھاز بین الشاشة تكون حیث ، الخلفى
  ولكنھا ، التعلیمیة المواقف فى محدود الشاشات من النوع ھذا وإستخدام . الشاشة
 من العرض یتم حیث المتنقلة العروض سیارات وفى المعارض فى تستخدم
 إلى یحتاج العروض من النوع وھذا ، بابھا على الشاشة وتوضع السیارة داخل

 على الصورة سقوط لتعدیل وذلك العرض أجھزة فى تركب خاصة عدسات
  الشاشة



 ، الشكل مستطیلة الشاشات تكون العادة ففى العرض شاشاتلمقاسات وبالنسبة•
 ، متر٢ مقاسھا شاشة أن نقول فعندما ، عرضھا إلى الشاشة مقاس یشیر ودائمًا
  لحجرة المناسب المقاس ذات الشاشة تختار ودائما . متر٢ عرضھا أن یعنى فھذا

 الحجرة طول ١/٦ الشاشة عرض یساوى أن یجب عامة وكقاعدة ، العرض
  . تمامًا الحجرة مؤخرة األخیر والصف ، الحجرة مقدمة فى الشاشة أن بإعتبار



 حجرة داخل مكان أظلم فى توضع أن فیجب ، العرض حجرة فى الشاشة لوضع بالنسبة وأما•
  األرض من مناسب إرتفاع وعلى العرض جھاز مع مستقیم خط وعلى المشاھدین أما العرض
 وال ، جلوس وھم المشاھدین نظر مستوى مع مستقیم خط على الشاشة أسفل مستوى یكون بحیث

 بالذكر والجدیر . ٩٠ قدرھا زاویة العرض شاشة على الجھاز من  الساقط الشعاع یصنع أن بد
  وإذا ، علیھا المعروضة الصورة مساحة زادت كلما ، العرض جھاز عن الشاشة بعدت كلما أنھ
  وضع یمكنھ فإنھ الشاشات أنواع من نوع أى بالعرض القائم أو الزراعى المرشد لدى یتوافر لم

  أبیض قماش قطع وضع بعد الغرفة جدار إستخدام أو ، الطباشیریة السبورة على أبیض ورق
. علیھا



ترتیب مقاعد المشاھدین -ب

 الشاشة فنوع ، وعرضھا الشاشة نوع ضوء فى المشاھدین مقاعد ترتیب یتحدد•
 صف وآخر أول أبعاد یحدد الشاشة وعرض ، الجانبیة المقاعد تطرف مدى یحدد
 صف أول بین المسافة أن القول یمكن ، عامة وكقاعدة . العرض قاعة داخل
 طول یزید أال یجب كما الشاشة عرض ضعف یساوى أن یجب العرض وشاشة

 كان فإذا ، العرض وشاشة الصف ھذا بین المسافة )٢/٣( ثلثى عن صف كل
 فإن )الشاشة ھذه أمثال٦( متر ١٢ بمسافة العرض شاشة عن یبعد األخیر الصف
. متر ٨ یكون أن یجب الصف ھذا طول



: والخالصة•
. الشاشة عرض٢x = والشاشة صف أول بین المسافة -
. والشاشـــة الصف بین المسافة٢/٣X = الصف طول -
.  الحجــــــــرة طول١/٦ = الشاشة عرض -
.X6 الشاشة عرض = العرض قاعة طول -



المعینات السمعیة البصریة: ثالثا 

: المتحركة اإلرشادیة السینمائیة األفالم -١
 یشبة "سینما" إختصارًا علیة نطلق ما أو المتحرك الفیلم أن المعروف ومن•

 و میكانیكیة وسائل بوساطة تحریكھ ویتم ، خاصة مجار فى یوضع الشریط
 الفیلم حركة لیس الواقع فى یھمنا الذي ولكن .ثابتة نظم ووفق خاصة كھربائیة

 ھنا ومن .فنشاھدھا الشاشة على تظھر التى علیھ المسجلة المادة وإنما ، ذاتھ
 وھذا ، ذاتھ الفیلم ولیس تتحرك التى الصورة على یكون تركیزنا ان نالحظ
 كان ولما "المتحركة الصور" وھى الصحیحة التسمیة إلى الوصول إلى یقودنا
 فى إستخدامھ إلى نعمد سوف فإننا المتحركة األفالم ھو شیوعًا األكثر اإلسم

. التشویش من منعًا المقام ھذا فى مناقشاتنا



مزایا األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة

 . الحركة عنصر إلى باإلضافة ھذا والبصر السمع وھما حاستین تستخدم أنھا -١
.الحاستین ھاتین على كثیرًا یعتمدان والتدریب التعلیم فإن معلوم ھو وكما

 آفة مكافحة كعملیة ، اإلرشادى اإلجتماع مكان إلى الریفیة أو الزراعیة البیئة نقل -٢
 إلى الزراع یأخذ أن المرشد على یتعذر وقد ، محصول جمع أو حصاد أو ،

 أو ، الجویة الظروف بسبب أو ، عددھم كثرة بسبب ربماالعملیة تجرى حیث
آخر سبب ألى



 الخبرة لنقل اإلرشادى السینمائى الفیلم على  اإلعتماد المرشد یستطیع ھنا•
:یلى ما ذلك خالل من ویتحقق  والصورة  والصوت بالحركة

.تفصیلى بشكل الشاشة عبر العملیة مشاھدة -أ
.علیھا والتعلیق الزراع مع العملیة خطوات تتبع -ب 
.تنفیذھا یمكن نموذجیة حقول مشاھدة - ج



 تعجز ما إلى والوصول ، الكبیرة األشیاء وتصغیر ، الصغیرة األشیاء تكبیر -٣
.بلوغھ عن البشریة العین

.الزراعى المرشد وقت توفیر -٤
 لفترة التذكر على یساعد المتحركة اإلرشادیة السینمائیة األفالم خالل من التعلم -٥

.طویلة
للزراع ترفیھى جانب لھا -٦



حدود األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة

 وتسلم ، المزایا بجمع تنفرد تعلیمیة وسیلة على الحصول یصعب ، الحقیقة فى•
  السینمائیة األفالم عن أوردناھا التى المحاسن من الرغم وعلى ، العیوب كل من

:یلى فیھا نجملھا عیوب من األخرى ھى تعانى أنھا إال ، المتحركة اإلرشادیة



 حقیقة یفقدھا وھذا - والعرض الطول - المعروض للشیئ فقط بعدین تمثل أنھا -١
.المجسم الشیئ

 تم الزراعى اإلصالح قصة یحكى الذى فالفیلم ، ھو كما الزمن تختزن أنھا-٢
. الیوم اإلجتماعیة والحیاه الریف واقع عن یختلف الخمسینات نھایة فى تصویرة



  ساعة نصف أو ساعة فى عرضھ یتم بینما ، أشھر عدة وإنتاجھ اإلرشادى الفیلم تصویر یتطلب قد - ٣
  وھو ، ساعة نصف أو ساعة ھو الفیلم أحداث أستغرقتھ الذى الزمن أن المشاھد لدى شعور فیتولد

. خاطئ إستنتاج
 فى یؤثر وھذا ، سلبیا غالبا یكون المسترشد موقف أن أى ، واحد أتجاه ذات إتصال وسیلة أنھا - ٤

 عن اإلستفسار أو البرنامج مقدم مناقشة الى المسترشد یحتاج قد إذ ، اإلرشادیة التعلیمیة العملیة
  والمشاھدة اإلستماع أندیة خالل من القصور ھذا عالج تم وقد . الیستطیع لكنھ ما، نقطة

  اإلرشادیة



التقنیات الفنیة لألفالم المتحركة

:انواع األفالم -١
مم بقدرات فنیة متعددة   ١٦وتمتاز اإلفالم المتحركة مقاس . وھو الشائع اإلستعمال : مم  ١٦فیلم مقاس  -•

.فھى قد تكون بصوت ، أو بدون صوت 
.وھى صغیرة فى حجمھا : مم ٨فیلم مقاس  -•
وھى كبیرة الحجم وتستخدم فى قاعات العرض الكبیرة : مم  ٣٥فیلم مقاس  -•



:سرعات األفالم  - ٢
تلعب سرعة األفالم دورا مھما فى البرامج التعلیمیة اإلرشادیة ، وبرامج التدریب اإلرشادى على  •

حد سواء ، وتھمنا ھنا ثالث مجموعات من السرعات ھى ، السرعة العادیة والسرعة البطیئة  
ولكل سرعة فائدة تعلیمیة ، وموقف تعلیمى ، حیث تؤدى غرضا محددا ،  . والسرعة العالیة 

فالسرعة العادیة مثال تستخدم فى معظم المواقف التعلیمیة العادیة  



 لخدمة المثلى الوسیلة ھى العادیة السرعة تكون قد ھنا ، عادیة محاضرة مثل•
 ، مثال األمیة محو برامج مثل أخرى تعلیمیة مواقف فى أما . التعلیمى الغرض

. أخرى مھمة أغراضا یخدم البطیئة السرعة إستخدام فإن
 ضعفى ، عالیة بسرعة الحركة أو المنظر إلتقاط یجرى البطیئة السرعة ولتحقیق•

. العادیة بالسرعة المنظر عرض یتم ثم ، العادیة السرعة أضعاف ثالثة أو



 التى الحاالت مثل الوقت توفیر فى األولى بالدرجة تفید فھى العالیة السرعة أما•
 التعلیمیة المواقف فى أو ، زھرة تفتح أو ، وغروبھا الشمس شروق فیھا نصور
  وحجم لون تغیر مثل أیام عدة یمتد قد التصویر فى طویال وقتا تتطلب التى

 الیتجاوز وقتا عرضھا یتطلب بینما . معین بسماد التسمید بعد والثمار األوراق
 السرعة عن تقل بسرعة المنظر تصویر یتم ذلك ولتحقیق . الدقائق أو الثوانى
. العادیة بالسرعة العرض یتم ثم العادیة



: والمزج واإلضافة الحذف -٣
 الى بالمشاھد یدفع مما ، ومملة طویلة األمر بادئ فى المتحركة األفالم كانت•

  تقنیات تطور لكن. إلنتاجھا المرتفعة التكلفة الى باإلضافى . والملل السأم
 األفالم ھندسة الى عدیدة محاسن وأضاف ، العقبات تلك من الكثیر زلل المونتاج
 الوقت إنفاق باإلمكان أصبح التقنیات ھذه طریق فعن ، وفنونھا المتحركة
 ثم ، اإلنتظار ثم ، نفسة العمل الى العودة ثم ، مشھد أو ظاھرة لتصویر المطلوب
  توحید یتم ذلك بعد مختلفة دول ومن ، مختلفة مناطق من مختلفة مناظر إلتقاط
. دقائق بضع الیتجاوز عمل فى ذلك كل



 كأن التصویر أثناء فنیة أخطاء ماتحدث كثیرا أنھ ھى للمونتاج أخرى ومیزة•
 ذلك ونحو الفنیة األجھزة بأحد خلل یحدث أو ، المذیع أو الزراعى المرشد یتعلثم

 تلك معالجة تتم ثم ، الحدث إلتقاط یستمر ، البدایة الى العودة من فبدال .
 الصورة مع الصورة مزج من تقنیات وتمكننا . المونتاج عملیة خالل المشكالت
 یضفى مما أخرى مؤشرات إضافة أو ، الصورة مع الصوت مزج أو األخرى

  . المطلوبة والتعلیمیة العلمیة القیمة النھائى العمل على



ما یجب على المرشد مراعاتھ عند إستخدام الفیلم التعلیمى

 من مناسب ولعدد ، المناسب وبالقدر ، المناسب الوقت فى الفیلم إستخدام یتم أن -١
. الزراع

 سیتولى ومن ، الفیلم تشغیل سیبدأ متى تشمل واضحة عمل خطة المرشد یعد أن-٢
 الحوار إلدارة خطط وكیف الفیلم لمادة المزارعین سیھیئ وكیف الجھاز، تشغیل

  . إضافیة ووسائل نماذج من أعد وماذا ، والمناقشة



.أن یلم المرشد بتقنیات جھاز العرض إلمامًا جیدًا  -٣
على المرشد الزراعى أن یضع فى تخطیطة إحتماالت حدوث خلل فنى أثناء  -٤

.تشغیل البرنامج أو المناقشة ، ولتدارك ذلك یجب أن یعد آداء المناسبة 



الفیدیو فى التعلیم اإلرشادى الزراعى -٢

 ال قد بل  ، التلیفزیون عن للحدیث طبیعیًا إمتدادًا الفیدیو عن الحدیث یعتبر•
 إتصال ووسیلة تعلیمیة كوسیلة التلیفزیون عن الحدیث أن قلنا إذا الحقیقة نتجاوز

 وقد )الفیدیو( اإلعتبار بعین نأخذ أن دون یكتمل أن یمكن ال . التدریب برامج فى
 ویمثل . العالم أنحاء جمیع فى واسعًا إنتشارًا كاسیت الفیدیو مسجالت حققت
  .الحدیثة اإلتصال وسائل فى التقنى التقدم بمعنى حیًا نموذجًا الفیدیو



بصرى/ خصائص الفیدیو كمعین إتصالى سمعى

  وضع وقد . معًا والصورة الصوت یسجل أنھ إال تسجیل أداة لكونھ المسجل عن الفیدیو یختلف ال•
: ھى نقاط ستة فى الفیدیو خصائص ١٩٨٣ عام "بیت أنتوتى"
. واإلرجـاع التقدیم إمكانیة - ٢. الحاجـــــــــــة عند جاھز - ١
  . الصــــورة تثبیت إمكانیة - ٤. والتشغیل اإلیقاف إمكانیة - ٣
. )برمجتھ( البرنامج من أجزاء فى إستخدامة إمكانیة -٥

إمكانیة المونتاج - ٦



 على یساعد مما تسجیلة یتم لما الفوریة المشاھدة یحقق أنھ الفیدیو مزایا أھم ومن•
 أنھ مزایاالفیدیو من كذلك ، تكلفتھ وتخفیض اإلنتاج تطویر أو األخطاء تصحیح

 یتیح وھذا أكثر وربما ، ساعات ثالث الى تتصل لمدة التسجیل الممكن من
 أنھ أیضا للفیدیو التصویر ویمتاز ، إنقطاع بدون التصویر فى اإلستمرار فرصة
  . التصویر فى عالیة جودة یعطى أنھ ،كما معقدة إضاءة الیتطلب



أسئلة تقییمیة

:ما ھى أھم فوائد إستخدام المعینات اإلرشادیة •
١ -
٢ -
٣ -
٤ -
٥ -
٦ -
٧ -



:ما ھى المعینات التى تفضل إستخدامھا فى الحاالت األتیة •
المعين المناسبالحالة

.تعريف المزراع بأفة أو حشرة معينة ١.

. رفع مهارة المزارع فى جنى القطن ١.

تعريف المزارع بأحدث أنواع األسمدة الكيماوية ١.
.وأصناف التقاوى 

.تنفيذ حملة إرشادية لمحصول القطن ١.

.  تغيير إتجاهات المزارع نحو الميكنة الزراعية ١.



عند عرض فیلم سینمائى إرشادى عن مقاومة األصداء فى القمح كان طول شاشة العرض  •
:متر فأوجد  ٢المستخدمة  

.المسافة بین أول صف والشاشة  -أ
.طول الصف األول  -ب
.طول قاعة العرض  -جـ



:متر فأوجد ١٢متر ، والمسافة بین آخر صف والشاشة  ٣إذا كان طول شاشة العرض  •
.المسافة بین أول صف والشاشة  -أ
.                                  طول الصف األول  -ب

. طول الصف األخیــــــــــــــــــــــر  -جـ 
.طول قاعة العرض  -د



الدرس العملى السابع

البرنامج اإلرشادى
Extension Program



:تعریف البرنامج اإلرشادى 

 المنطقة فى الحالى الموقف عن صورة یتضمن الذى الكلى البیان بھ ویقصد•
 من المشكالت ھذه لحل بإقتراحات مصحوبة والحاجات والمشاكل التنمیة موضع
. محددة إرشادیة أنشطة خالل



عناصر البرنامج اإلرشادى

 على بالتعرف وذلك : اإلرشادى البرنامج إلیھ یوجھ الذى الجمھور تحدید -١
 . تناسبھم التى البرامج ونوعیة المختلفة وإھتماماتھم خصائصھم

 الكفاءة رفع محاولة یشمل وھل : اإلرشادى البرنامج ومجاالت نطاق تحدید -٢
. إلخ ... الریفیة الصناعات نشر أم معین لمحصول اإلنتاجیة

 ویتم : اإلرشادیة البرامج ھذه لتحقیق األھلیة المساھمة ومؤسسات قنوات وجود -٣
 . الریفیة القیادات طریق عن ذلك



:مبادئ بناء البرنامج اإلرشادى 

 اإلرشادیة البرامج ووضع تخطیط عند بھا یھتدى التى المبادئ من عدد ھناك•
: المبادئ ھذه أھم من سلیمة أسس على

: السائدة المحلیة والظروف بالوضع جید وإلمام فھم أساس على البرنامج وضع -١
 * مثل الناس عن والبیانات المعلومات تجمیع على العملیة ھذه وتنطوى•

. والثقافیــــــة واإلقتصادیة اإلجتماعیة أوضاعھم
    . وإتجاھاتھــــــــــــــــــــــــــــم وتقالیدھم عاداتھم *
  . القائمة والمشاكل المتوفرة واإلمكانات المصادر *



: المحسوسة الحاجات مبدأ -٢
 الملحة ورغباتھم المحسوسة الناس حاجات أساس على الجید البرنامج یبنى حیث•

  وإشباع الحاجات ھذه مثل تحقیق إلى البرنامج یھدف وأن ، الحقیقیة وإھتماماتھم
 واحدة مرة كلھا المجتمع مشاكل مواجھة یصعب حیث واإلھتمامات الرغبات تلك

.



: لھا الحلول وتقدیم البرنامج أھداف الواضح التحدید - ٣
 بصورة مراجعتھا تجرى وأن وواضحة محددة البرنامج أھداف تكون أن بد ال•

. المتغیرة والظروف الحادث التقدم ضوء وفى دوریة



: والمرونة بالثبات البرنامج یتصف أن -٤
 بتكوین وذلك المقبلة السنین من لعدد البرنامج فاعلیة دوام الثبات بعنصر یقصد•

 فیقصد المرونة عنصر أما . المدى قصیرة أھداف جانب إلى المدى بعیدة أھداف
 المشاكل فى أساسیة تغیرات من یطرأ لما وفقا الخطة تعدیل على القدرة بھ

. واإلحتیاجات



   : باإلتزان البرنامج یتصف أن -٥
 بحیث المزارعین غالبیة وإھتمامات رغبات یغطى أن یجب الجید البرنامج إن•

 اإلجتماعیة والمستویات العمریة الفئات كل تھم التى للمشاكل شامال یكون
. واإلقتصادیة

: محددة عمل خطة على البرنامج یشتمل -٦
 یستھدف متقن تنظیم على تشتمل تنفیذیة عمل خطة للبرنامج یكون أن ینبغى•

. البرنامج أھداف بلوغ



: التنسیق مبدأ على تعتمد اإلرشادى البرنامج تخطیط عملیة -٧
 اإلرشادیین المسئولین جمیع جھود تنسیق التخطیط عملیة تتطلب حیث•

 فى والتكرار لإلزدواجیة تجنبا بالریف األخرى المنزمات عن والمسئولین
. أخرى جھة من والمال والموارد الجھود وضیاع جھة من األنشطة

: تعلیمیة أداة بمثابة یعد البرنامج -٨
  وإختیار وتحلیلھا الحقائق تجمیع فى مساھمتھم خالل من الناس یتعلم حیث•

 جانب إلى القرارات وإتخاذ التفكیر طریقة األولویة حسب وترتیبھا المشاكل
. جدیدة وخبرات لمھارات إكتسابھم



: نتائجھ لتقییم السلیم األساس یوفر الجید اإلرشادى البرنامج -٩
 وتحدید والضعف القوة أوجھ لتحدید أداة بمثابة للبرنامج الدورى التقییم یعد حیث•

  مدى وتحدید البدائل أنسب وإستخدام مناسبة قرارات إلى والوصول إنجازاتھ
. ألھدافھ البرنامج تحقیق

          : البرنامج تخطیط عملیة فى المحلیة المشاركة نطاق إتساع - ١٠
  بالمساھمة الفئات لجمیع الممثلة القیادیة العناصر تشجیع على بالعمل وذلك•

 وتقویمھ وتنفیذه البرنامج تخطیط فى الفعلیة



خطوات بناء البرنامج اإلرشادى

 عملیة علیھا تنطوى التى المختلفة الخطوات لدراسة نماذج عدة وضعت لقد•
 إلى العملیة ھذه یقسم الى " بسیون " نموذج أھمھا من اإلرشادیة البرامج وضع

: أساسیتین مرحلتین



مرحلة تخطیط البرنامج: أوال 

:وتنطوى ھذه المرحلة على أربعة خطوات رئیسیة ھى •



جمع الحقائـــــق - ١

تحلیل الموقـــــف - ٢

 تحدید المشكـــالت - ٣

 تحدید األھــــداف- ٤ 

تنفیذ خطة العمل - ٦

وضع خطة العمل- ٥

تحدید مدى التقدم-٧

مراجعة العملیة - ٨ 

"نموذج بیسون لتخطیط البرنامج اإلرشادى الزراعى " 

التقییـــــــــم



Collecting of Factsتجمیع الحقائق عن الوضع الراھن ) ١(

  البرنامج تخطیط عملیة تتطلبھا التى والمعلومات الحقائق من أنواع ثالث توجد•
: وھى اإلرشادى

  : اإلجتماعیة البیانات -أ
  تتطلب التى والتقالید والعادات والقیم اإلتجاھات مثل اإلھتمام مجاالت توضح *

. تغییرا
 فى تفید والتى المسترشدین جمھور أو المجتمع ألعضاء الممیزة الخصائص تبرز *

  . مرغوبة تعلیمیة مواقف إلعداد الصحیحة المناھج إختیار



   : اإلقتصادیة البیانات - ب
. المنطقة فى الناس جمیع تھم التى األساسیة المشاكل مجاالت توضح *
: المتبعة الزراعیة واألسالیب بالطرق تتعلق التى التكنولوجیة البیانات -جـ
 تقبل ودرجة الجدیدة الزراعیة واألفكار لألسالیب الزراع إستخدام مدى توضح *

. لھا وتبنیھم الزراع



Analysis of Situationتحلیل الموقف ) ٢(

 قابلة معلومات إلى الراھن الوضع بیانات ترجمة العملیة ھذه خالل ویتم•
 وبدون ، القائمة والمشاكل الموقف على التعرف فى منھا واإلستفادة لإلستعمال

. لشیئ تھدف وال معنى لھا لیس األرقام من مجموعة البیانات تلك تصبح ذلك



 Determination ofتحدید الحاجات والمشكالت ) ٣(
Needs & Problems

 الوضع بیانات مع )تحلیلھا بعد( الراھن بالوضع الخاصة البیانات بمقارنة وذلك•
  یمثل والذى الموضعین بین التباین یتضح )العلمیة األبحاث نتائج( المرغوب
. )الثغرة أو الفجوة( المشاكل أو الحاجات



الوضع المرغوب

)مشاكل وحاجات(فجوة أو ثغرة 

الوضع الراهن



Determination of Objectivesتحدید األھداف ) ٤(

 ، البرنامج خالل من تحقیقھا المرجو األھداف تحدید الخطوة ھذه خالل من ویتم•
  . الملحة الزراع وحاجات رغبات مع تتفق األھداف لھذه أولویات وضع ویجب



مرحلة تنفیذ البرنامج: ثانیا 

ھى رئیسیة خطوات أربعة على المرحلة ھذه وتنطوى•
Setting العمل خطة وضع )٥( of Plane of Work العمل خطة وتعرف 

 المحددة اإلجراءات من مجموعة على تشتمل تفصیلیة خطة عن عبارة بـأنھا
 تتضمن وعموما . البرنامج علیھا إشتمل التى بالمراحل المتصل العمل لتنفیذ
 : التالیة المعلومات العمل خطة



.الموضوعات الرئیسیة أو المشاكل المراد معالجتھا وفقا لألھداف  -أ
.األھداف المراد تحقیقھا  - ب
وصف موجز لنوع العمل المراد إنجازه وتحدید الطرق والوسائل التعلیمیة  -جـ

.المستخدمة لذلك 
.تحدید الجمھور المراد الوصل إلیھ  -د



.تحدید األشخاص المطلوب مساھمتھم فى العمل وأماكن التنفیذ  -ھـ
.جدول زمنى یبین الوقت المخصص لكل مرحلة بالبرنامج  - و
تقییم نتائج الخطوات التنفیذیة ومعرفة مدى ما تحقق من أھداف البرنامج  -ز



:    Execution of Plane of Workتنفیذ خطة العمل ) ٦(
ویتم فى ھذه الخطوة تنفیذ األنشطة التعلیمیة التى جاءت فى خطة العمل مع التقید •

.بواجبات وأدوار كل العاملین بالبرنامج اإلرشادى والفترة الزمنیة المحددة 
:     Determination of Progressتقریر مدى التقدم فى تنفیذ البرنامج ) ٧(
وتشمل ھذه الخطوة تقییم النتائج التى حققھا البرنامج فى ضوء التغییرات •

المرغوبة التى حدثت فى سلوك المزارعین ، والتغییرات التى طرأت فى 
.أوضاعھم اإلقتصادیة واإلجتماعیة 



:   Reconsiderationإعادة النظر بالبرنامج ) ٨(
وتشمل ھذه الخطوة مراجعة كل الخطوات التى إتبعت فى تخطیط وتنفیذ  •

:البرنامج وذلك بغرض 
إیجاد نقطة بدایة جدیدة مبنیة على التقدم الحادث وفى ظل الظروف األوضاع  -أ

.الجدیدة 
.التحقق من فاعلیة البرنامج فى تغییر سلوك جمھور المسترشدیــــــــن  - ب
.التحقق من السیر فى إتجاه األھداف الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  -جـ
.تحدید نقاط القوة لإلستمرار فى إتباعھا ونقاط الضعف لتالفیھا مستقبال  -د
.  المساعدة فى تحدید أسبقیة المشاكل فــــــــــــــى الوضــــــــــع الجدید  -ھـ



مثال تطبیقى عن كیفیة تخطیط ووضع وتنفیذ برنامج إرشادى 
: للنھوض بالثروة الداجنیة بإحدى القرى المصریة  

:أسس تنظیمیة : أوال 
النھوض بالثروة الداجنیة بالقریة وتنمیتھا : مجاالت البرنامج اإلرشادى المقترح ) ١(

.
ربات البیوت الریفیات بإعتبارھم : جمھور المسترشدین المستھدفین بالبرنامج ) ٢(

.األساس فى تربیة الدواجن بالقریة 



 القیادات: المقترح اإلرشادى البرنامج وتنفیذ تخطیط فى المشاركة القیادات )٣(
 اإلرشادى اإلستشارى المجلس أعضاء من بالقریة الموجودة المحلیة الریفیة
 ، بالقریة الزراعیة التعاونیة الجمعیة إدارة مجلس أعضاء ، الزراعیة بالوحدة
 ومشرفین مرشدین من المھنیة القیادات ، البیطریة بالوحدة البیطرى الطب

 وإرشادیین زراعیین وإخصائیین



:خطوات تخطیط البرنامج المقترح : ثانیا 
:    جمع البیانات والمعلومات بقصد تحدید الوضع أو الموقف الحالى ) ١(

:ویتم خالل ھذه الخطوة جمع البیانات والمعلومات والحقائق المتعلقة بمجال البرنامج منھا 
.حصر أنواع الدواجن وأعداد كل منھا والمصادر التى تشترى منھا الكتاكیت وأسعارھـــــــا  -
.مدى إھتمام وإقبال الریفیات على تربیة الدواجن وإتجاھاتھم نحو تربیة األصناف األجنبیــة  -
األمراض واألوبئة المنتشرة ومدى كفایة الرعایة البیطریة وإتجاھات الریفیات نحو التحصین -
.إلــــــــــــــــــــخ ... نظام التغذیة المتبع وكیفیة تسویـــــــــــــق المنتجات الداجنیــــــــــــــة  -



:تحلیل البیانات والحقائق عن الموقف ) ٢(
وفیھا تشكل لجنة مكونھ من المرشد الزراعى بالمركز ، والمشرف الزراعى •

بالجمعیة والمفتش البیطرى بالوحدة البیطریة ، والقیادات الریفیة ، وإخصائیى 
الدواجن بوزارة الزراعة لدراسة وتحلیل البیانات التى تم جمعھا فى الخطوة 

.السابقة 
:وسنفترض أن تحلیل الحقائق والبیانات أسفر عن النتائج التالیة •



.أن الغالبیة العظمى من الدواجن بالقریة ھى من السالالت البلدیة غیر المحسنة  -
.عدم وجود مصدر لبیع الكتاكیت من السالالت األجنبیة  -
إحجام ربات البیوت الریفیات عن تحصین الدواجن بالوحدة البیطریة لبعدھا عن  -

.  متناول أیدیھن ولخوفھن من الحسد 
.إنتشار اإلصابة بمرض النیوكاسل  -



:تحدید المشكالت ) ٣(
:فى ضوء التحلیل السابق للبیانات تبرز المشاكل األتیة •
نقص الوعى لدى ربات البیوت الریفیات عن تفوق الكتاكیت من السالالت  -•

.األجنبیة عن البلدیة 
.عدم وجود مصدر قریب یسھل الحصول منھ على ھذه السالالت  -•
عدم إدراك الریفیات ألھمیة تحصین الكتاكیت البلدیة باللقاح الواقى ضد مرض  -•

.   النیوكاسل 
عدم كفایة الرعایة البیطریة نظرا لبعد مقر الوحدة البیطریة وعدم توفر األدویة  -•

. بھا 



:تحدید األھداف ) ٤(
:بعد دراسة المشاكل السابقة یتطلب األمر وضع نوعین من األھداف •
وھى تلك األھداف التى تعنى بحل مشكالت اإلنتاج الداجنى  :أھداف طویلة المدى  -أ

على مدى طویل من خالل عملیات التحسین الوراثى للدواجن المحلیة عن طریق 
ویقع على عاتق جھاز اإلرشاد الزراعى تنبیة األجھزة . التربیة واإلنتخاب 

.  البحثیة المعنیة لدراستھا ومتابعة نتائجھا وتوصیل ھذه النتائج للزراع 



حیث یختار عدد مناسب من المشاكل الملحة والتى یمكن تنفیذھا  :أھداف قریبة  - ب
وتحقیقھا فى ضوء المصادر واإلمكانیات المتاحة وتوضع األھداف اإلرشادیة 

:المناسبة لھا ومنھا 
تنمیة معارف ربات البیوت الریفیات عن الربح المتوقع من تربیة الكتاكیت من   -•

. السالالت األجنبیة الممتازة 
العمل على تغییر إتجاھات الزراع فیما یتعلق بإحجامھم عن تحصین دواجنھم  -•

.ضد األمراض الوبائیة المعدیة وخاصة النیوكاسیل 



:خطوات تنفیذ البرنامج المقترح : ثالثا  
     :وضع خطة العمل ) ١(
بعد تحدید األھداف توضع خطة عمل مناسبة لتحقیق ھذه األھداف تشتمل على •
خلق الوعى لدى ربات البیوت الریفیات وتنمیة معارفھم عن الربح المتوقع من تربیة : الھدف المراد تحقیقھ  -

.  الكتاكیت من السالالت األجنبیة الممتازة 
المشردة الزراعیة ، المشرف الزراعى ، وتضم جماعات الدارسات فى ھذه الحالة : القائمون بعملیة التعلیم  -

.ربات البیوت الریفیات 
.منازل ربات البیوت الریفیات : المكان الذى سیتم فیھ التعلیم  -
.مواسم تفریخ الكتاكیت : متى سیتم التنفیذ  -
زیارات منزلیة ، إیضاح عمـلى ، أفالم سینمائیة ، برامج : الطرق والوسائل التعلیمیة اإلرشادیة المستخدمة  -

.  إلخ ... إذاعیة إرشادیة 



:تنفیذ خطة العمل ) ٦(
ویتم خاللھا تنفیذ خطة العمل السابقة مع توفیر جمیع مستلزمات التنفیذ من معدات وأجھزة  •

وأدوات وإعتمادات مالیة ، وتوزیع المھام على القائمین بعملیة التنفیذ ، واإلشراف على تنفیذ  
.البرنامج مع تسجیل خطواتھ 



:تقریر مدى التقدم فى تنفیذ البرنامج ) ٧(
:  وفى ھذه الخطوة یتم تقییم نتائج البرنامج ، حیث یتناول التقییم النقاط التالیة على سبیل المثال•
.عدد وأنواع الدواجن الموجودة بالقریة  -
.مدى إقبال ربات البیوت الریفیات على شراء الكتاكیت األجنبیة  -
.عدد الكتاكیت التى تم تحصینھا ضد األمراض المعدیة والوبائیة وخاصة النیوكاسل  -
وفى ضوء نتائج التقییم یمكن تقریر ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إدخال بعض التعدیالت أو  •

.التغییرات فى البرنامج أو اإلكتفاء بما حققھ والبدء فى برامج إرشادیة جدیدة فى مجاالت أخرى 



أسئلة تقییمیة

:ما ھى أھم مبادئ بناء البرنامج اإلرشادى •



:من المجاالت التالیة  واحدصمم برنامج إرشادى زراعى فى 
.میكنة محصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول األرز •
.الجنى المحسن لمحصول القطــــــــــــــــــــــــــــن •
.مقاومة مرض التفحم العادى فى الذرة الشامیــــــة •
.رى المحاصیل البستانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة •
.تصمیم مزارع الماشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة •
.  مقاومة السل والبروسیال فى ماشیة اللبــــــــــــــن •
  .مقاومة مرض الجامبورا والكوكسیدیا فى الدواجن •



:وذلك من خالل إستكمال الجدول التالى •

األهداف 
التعليمية

الرسائل 
اإلرشادية

والمعينات  الطرق
اإلرشادية

الجمهور 
اإلرشادى

مكان تنفيذ النشاط 
اإلرشادى

القائم بالتعليم  
اإلرشادى

توقيت 
التنفيذ

١-

٢-

٣-



الدرس العملى الثامن

التقییم اإلرشادى
Extension Evaluation



تعریف التقییم اإلرشادى

 عن معین برنامج نجاح قیاس أو فعالیة عن قرارات إلتخاذ مستمرة عملیة ھو•
 تم ما لمعرفة معینة معاییر ضوء فى أھدافھ مع البرنامج نتائج مقارنة طریق
 إلى یحتاج وھذ ككل البرنامج من متوقعا كان وما إتخاذه جارى ھو وما إتخاذه
  . التقییم أھداف ضوء فى مستمرة بیانات جمع



مستویات التقییم اإلرشادى

 منھا لكل اإلرشادى التقییم إجراء یجب مختلفة مستویات خمسة اإلرشادى للتقییم•
 ، الدقة درجة فى المستویات ھذه تفاوت وإن األخر یكمل مستوى كل أن حیث ،

: ھى الخمسة المستویات وھذه



: العابرة الیومیة المالحظات - ١
  إجتماع یعقد عندما المرشد یأخذه الذى اإلنطباع من بعدا أكثر تفسیرات إلى التحتاج وھى•

. التقییم ألسس إعتبار بدون بھا یقوم ما وعادة ، الزراع من لمجموعة إرشادى
: المنتظمة المالحظة - ٢
  المرشد یقوم حیث ، التقییم أسس لتطبیق المقصودة المحاولة تظھر الدقة من المستوى ھذا وفى•

  اإلجتماع عن الزراع رضا مدى لمعرفة األسئلة بعض طریق عن بالتحلیل المستوى ھذا عند



:دراسات الحالة التى یقوم بھا المرشد  - ٣
وتتضمن ھذه الدرجة من التقییم تخطیطا أكثر وتطبیقا أكثر ألسس التقییم ، وفى ھذا المستوى تنفذ  •

كل خطوة من خطوات التقییم ، إال أن التقییم عند ھذا المستوى غیر معقد ویتم عادة عن طریق  
.الحصر 

:الدراسات اإلرشادیة  - ٤
وھى أكثر تعقیدا من حیث تخطیطھا وتنفیذھا من المستویات السابقة ، حیث أنھا تحتاج إلى إنتباه  •

.دقیق ألسس الطریقة العلمیة لكى تحقق الدقة المطلوبة 



:البحث العلمى  - ٥
ویعتبر ھذا المستوى أكثر مستویات التقییم اإلرشادى دقة ، حیث یتضمن مشاكل •

معقدة جدا وإجراءات دقیقة للحصول على المعلومات التى یمكن عن طریقھا 
.إستخالص األحكام النھائیة 



:العناصر األساسیة فى التقییم 

:للتقییم ثالث عناصر أساسیة ھى •

 -٣. Evidenceاألدلة  -٢. Criteriaالمعاییر  -١•
 . Judgmentالحكم 



 یكون أن فیجب ، الثالثة األساسیة العناصر ھذه بدون یحدث أن یمكن ال فالتقییم•
 أثر لمعرفة دلیل ھناك یكون أن یجب كما ، البرنامج على للحكم معیار ھناك

 التى المعاییر مع األدلة تلتقى حد أى إلى معرفة بھ فیتم الحكم أما ، البرنامج
  نسوق العناصر ھذه من كل أھمیة ولتوضیح . البرنامج نجاح على للحكم وضعت
: التالى المثال



 الذى النوع لتحدید الرصاص األقالم من جدید نوع بتقییم تقوم أنك نفترض•
: التالیة الخطوات تتبع فإنك ، شرائھ فى بھا تعمل التى الھیئة ترغب

 القول یمكن فمثال ، القلم فى تریدھا التى الصفات تدون أى ، معاییر بوضع تقوم -١
  تأثیر تحت اللون ھذا یعطى أن تریدة ، غامقة درجة : التالیة الصفات ترید بأنك
  من أقل الواحد القلم تكلفة ، بسھولة یدك مع یتماشى ناعما تریده ، معین ضغط
. بالجملة الشراء حالة فى قرش ٢٠



 الالزمة الضغط كمیة اإلعتبار فى األخذ مع ، تعطیة الذى اللون درجة وإختیار األقالم فحص یتم - ٢
  األدلة بجمع تقوم فإنك وبذلك ، المحدد القلم وسعر ، لیدك ومناسبتھ ، الغامق اللون على للحصول

. السابقة الخطوة فى حددتھا التى المعاییر مع تتناسب التى
 حتى القلم على تضغط أن علیك یجب ھل أو ، فاتح اللون ھل ، معیار كل على الحكم یتم ذلك بعد - ٣

  . حددتھ الذى المدى فى سعره وھل ، یدك فى مریح ھو ھل ثم ، المطلوب اللون على تحصل
  الشركة من طلبھ فى تبدأ مناسب كان فإذا ال أم ممتاز القلم ھل النھائى حكمك تأخذ فإنك وأخیرا
. المنتجة



خطوات عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى

تمر عملیة تقییم التنظیم اإلرشادى الزراعى بستة خطوات رئیسیة یمكن إجمالھا •
:فیما یلى 

:تحدید الغرض من عملیة التقییم  -١
إذ أن تحدید الغرض من عملیة التقییم یساعد على إختیار األسلوب التقییمى  •

الممكن إتباعھ ، كما یساعد فى تحدید المعلومات التى یلزم جمعھا إلجراء ھذا 
.التقییم 



:تحلیل وتحدید أھداف التنظیم اإلرشادى  -٢
)  :عند تقییم التنظیم اإلرشادى مثال(ویتطلب ذلك إلمام المقیم بالنقاط التالیة •
.كیفیة بناء الھیكل التنظیمى للجھاز اإلرشادى الزراعى  -أ
عدد الموظفین فى كل مكون رئیسى أو فرعى وتخصصاتھم الدقیقة ، ومدى  - ب

.    مناسبتھا للمھام الوظیفیة الموكولة إلیھم 
حجم وطبیعة األعمال الجاریة ومناسبة ھذه األعمال مع عدد ومؤھالت   -جـ

.وتخصصات وتوزیع العاملین بالجھاز اإلرشادى 



  جھة من اإلرشادى التنظیم مستویات مختلف بیـن وسرعتـھ اإلتصـال مسالك -د
 البحث وأجھزة اإلرشادى والجمھور المستویات ھذه وبین ، )رأسى إتصال(

. )أفقى إتصال( أخرى جھة من الزراعیة الخدمات وأجھزة العلمى
 واإلقتصادیة السیاسیة الظروف مع اإلرشادى للجھاز القائم التنظیم مناسبة مدى -ھـ

. بالدولة السائدة واإلجتماعیة
 اإلرشادى التنظیم على الزراعى اإلرشاد وأھداف ومبادئ فلسفة إنعكاس درجة - و

. القائم



: التقییم عملیة إلجراء الالزمة والبیانات المعلومات نوع تحدید -٣
 ، اإلرشادى التقییم بأغراض التقییم عملیة إلجراء الالزمة البیانات وتتعلق•

 البیانات من یجمع أن المقیم من ذلك ویتطلب . علیھا الحصول المتوقع والنتائج
. بإجرائھ یقوم الذى التقییم أھداف لتحقیق فقط یكفى ما



: الالزمھ البیانات جمع -٤
 مصادر تحدید ھى األولى ، رئیسیتین عملیتین بأداء المرشد أو المقیم یقوم حیث•

 ھذه على الحصول فى سیستخدمھا التى الطرق تحدید ھى والثانیة ، البیانات
  . البیانات

  ھى التقییم لعملیة الالزمة البیانات لتجمیع رئیسیة طرق سبعة وتوجد•
 : البریدى اإلستبیان -أ
 إلى البرید طریق عن وترسل األسئلة بعض بھا تكتب إستمارات تصمم حیث•

 أخرى مرة المقیم إلى تعاد ثم علیھا یجیب حیث ، اإلرشادى الجمھور



: الشخصیة المقابلة - ب
  بالجمھور )یعاونھ من أو ھو( المباشر باإلتصال المقیم یقوم الطریقة ھذه وفى•

  . اإلستمارات بیانات لملئ اإلرشادى
: الجماعات مقابلة -جـ
  جمھور أراء على الحصول فى المقیم یرغب عندما الطریقة ھذه وتستخدم•

  . اإلستمارات ملء خاللھ یتم إرشادى إجتماع یعقد حیث ، ككل اإلرشاد
: الحاالت دراسة -د
 من مجموعة او معینة حالة لدراسة معینة إستمارة الطریقة ھذه فى وتصمم•

. المتشابھة الحاالت



: المنتظمة المالحظة -ھـ
. محدد تقییمى كمستوى مناقشتھا سبق وقد•
: للتقاریر المنتظمة الدراسات - و
 والتقاریر السجالت من للتقییم الالزمة البیانات تستخرج الطریقة ھذه وفى•

. الزراع سجالت أو الحكومیة
: التسجیلیة والمناقشات المقابالت -ز
 المقیم ویقوم ، اإلرشاد لجمھور والمناقشات الندوات تعقد الطریقة ھذه وفى•

 المادة إلى اإلستماع طریق عن التقییم عملیة وتتم ، اإلجتماعات ھذه بتسجیل
. والمناقشات الندوات ھذه خالل المسجلة



:تفریغ البیانات وجدولتھا وتحلیلھا وإستخالص النتائج  - ٥
حیث یتم خالل ھذه الخطوة تفریغ البیانات وتصنیفھا وجدولتھا ، ثم تحلیل البیانات إحصائیا ،  •

.     وإستخالص النتائج وتفسیرھا 
:كتابة تقریر التقییم واإلستفادة من النتائج  - ٦
. وتتوقف درجة الدقة فى كتابة التقریر على الغرض من التقییم ، والجمھور الموجھ إلیھ التقریر •

:وبصفة عامة تستخدم نتائج التقییم 

.كأساس للتخطیط المستقبلى للعمل اإلرشادى الزراعى  -أ
.لإلعالن عن أھداف العمل اإلرشادى وماحققھ منھــا  -ب
.  لتبریر إستمرار التنظیم اإلرشادى بتشكیلھ الحالى ،وحصولھ على الدعم المناسب -جـ



أسئلة تقییمیة

:عرف التقییم اإلرشادى وما ھى أھم مستویاتھ •



إستعرض بإیجاز خطوات تقییم البرنامج اإلرشادى الذى خططت لھ فى •
:الدرس العملى السابق 



ما ھى وسیلة التقییم المناسبة ، والمعاییر واألدلة فى كل من المواقف  •
:اإلرشادیة التالیة 

األدلةالمعاييرالوسيلة المناسبةالموقف

التعــرف علــى مــدى ١.
صـــحة تطبيـــق  
المسترشدين لتوصـية  

.معينة 

التعرف على مدى إقبال ١.
ــى   ــدين عل المسترش

. إجتماع إرشادى

ــر ١. ــى أث ــرف عل التع
برنـــامج إرشـــادى 
ــول  ــوض بمحص للنه
الذرة فى مركز دكرنس 

.


