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تعریف الطرق اإلرشادیةتعریف الطرق اإلرشادیة

Øالمستقبل 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 .  

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

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



تصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیةتصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیة

::  الكمىالكمى  التصنیفالتصنیف  ::  أوًالأوًال
ØØاالتصاالتاالتصاالت  عددعدد  ھوھو  التصنیفالتصنیف  ھذاھذا  وأساسوأساس  ContactsContacts  تسمحتسمح  أوأو  تحتویھاتحتویھا  التىالتى  

  األساساألساس  لھذالھذا  ووفقًاووفقًا  ..باالتصالباالتصال  المنتفعینالمنتفعین  األفراداألفراد  عددعدد  آخرآخر  بمعنىبمعنى  أوأو  ،،  الطریقةالطریقة  بھابھا
--::  إلىإلى  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  تقسمتقسم  ،،  التصنیفالتصنیف

  الجمھورالجمھور  منمن  واحدةواحدة  بوحدةبوحدة  االتصالاالتصال  یكونیكون  وفیھاوفیھا  ::الفردىالفردى  االتصالاالتصال  طرقطرق  --أأ
..))المزرعةالمزرعة  أوأو  األسرةاألسرة  أوأو  الفردالفرد((  اإلرشادىاإلرشادى

  فىفى  الزراعالزراع  منمن  بمجموعةبمجموعة  االتصالاالتصال  یكونیكون  وفیھاوفیھا    ::بالجماعاتبالجماعات  االتصالاالتصال  طرقطرق  - - بب
..  معینمعین  تعلیمىتعلیمى  موقفموقف



تصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیةتصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیة

  منمن  جدَاجدَا  كبیرةكبیرة  بمجموعةبمجموعة  االتصالاالتصال  یكونیكون  وفیھاوفیھا  ::بالجماھیربالجماھیر  االتصالاالتصال  طرقطرق  - - جج
..  المباشرالمباشر  غیرغیر  االتصالاالتصال  طریقطریق  عنعن  الزراعالزراع

ØØباألفرادباألفراد  االتصالاالتصال  طرقطرق  ،أن،أن  التصنیفالتصنیف  بھذابھذا  یتعلقیتعلق  فیمافیما  الدراساتالدراسات  اثبتتاثبتت  وقدوقد  ،،  
    ..  فاعلیةفاعلیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  أكثرأكثر  الزیاراتالزیارات  والسیماوالسیما



    التصنیف الكیفىالتصنیف الكیفى  - - ثانیَا ثانیَا 

ØØالكیفيالكیفي  للتصنیفللتصنیف  أسسأسس  ثالثثالث  ھناكھناك  ::
::  إلىإلى  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  تقسمتقسم  لھلھ  وطبقَاوطبقَا  ::  المتصلالمتصل  نفوذنفوذ  أوأو  تأثیرتأثیر  ::  األولاألول

  مثلمثل  بالمواجھةبالمواجھة  االتصالاالتصال  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى  ::  الشخصىالشخصى  التأثیرالتأثیر  علىعلى  تعتمدتعتمد  طرقطرق  --أأ
..  اإلرشادیةاإلرشادیة  واألجتمعاتواألجتمعات  والمحاضراتوالمحاضرات  الزیاراتالزیارات

  الال  وھذهوھذه  ::  الشخصىالشخصى  غیرغیر  االتصالاالتصال  أوأو  المباشرالمباشر  غیرغیر  التأثیرالتأثیر  علىعلى  تعتمدتعتمد  طرقطرق  - - بب
    ..  الشخصیةالشخصیة  المواجھةالمواجھة  عنصرعنصر  تتضمنتتضمن



التصنیف الكیفىالتصنیف الكیفى  - - ثانیَا ثانیَا 

ØØالرسالةالرسالة  معاملةمعاملة  نوعنوع  أوأو  المعلوماتالمعلومات  عرضعرض  طریقةطریقة  ::الثانىالثانى  MessageMessage
TreatmentTreatment  ::    

ØØإلىإلى  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  تنقسمتنقسم  األساساألساس  لھذالھذا  وطبقَاوطبقَا  ::    
..  المكتوبةالمكتوبة  الكلمةالكلمة  علىعلى  تعتمدتعتمد  التىالتى  وھىوھى  ::  كتابیـــــــةكتابیـــــــة  --أأ
..المسموعةالمسموعة  الكلمةالكلمة  أوأو  المشافھةالمشافھة  علىعلى  تعتمدتعتمد  التىالتى  وھىوھى  ::  كالمیـــةكالمیـــة  - - بب
..  البصرىالبصرى  اإلیضاحاإلیضاح  علىعلى  تعتمدتعتمد  التىالتى  وھىوھى  ::  إیضاحیةإیضاحیة  - - جج
  الثالثالثالث  الرسائلالرسائل  معاملةمعاملة  طرقطرق  منمن  واحدواحد  نوعنوع  منمن  أكثرأكثر  تجمعتجمع  وھذهوھذه  ::  مختلطــةمختلطــة  --دد

..  السابقةالسابقة



التصنیف الكیفىالتصنیف الكیفى  - - ثانیَا ثانیَا 

ØØاإلرشادیةاإلرشادیة  الطریقةالطریقة  استقبالاستقبال  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  الحواسالحواس  ::  الثالثالثالث  ::
::  إلىإلى  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  تصنفتصنف  وفیھوفیھ  
..  اإلذاعیـــــــــــــــــةاإلذاعیـــــــــــــــــة  البرامجالبرامج  حالةحالة  فىفى  كماكما  ::  سمعیةسمعیة  طرقطرق  --١١
..  والملصقـــــــــــاتوالملصقـــــــــــات  الصورالصور  حالةحالة  فىفى  كماكما  ::  بصریةبصریة  طرقطرق  --٢٢
  ..  والسینماوالسینما  التلیفزیونالتلیفزیون  حالةحالة  فىفى  كماكما  ::  بصریةبصریة  سمعیةسمعیة  طرقطرق  --٣٣



  التصنیف العالقىالتصنیف العالقى: : ثالثَاثالثَا

ØØفرنرفرنر  كولىكولى""  قدمھقدمھ  حدیثحدیث  تصنیفتصنیف  وھووھو""  CooleyCooley VernerVerner  ولمولم  ،،  ١٩٦٢١٩٦٢  عامعام  
  الكبار،الكبار،  تعلیمتعلیم  طرقطرق  كلكل  بھبھ  قصدقصد  بلبل  ،،  فحسبفحسب  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  بھبھ  یقصدیقصد
  ..الكبارالكبار  تعلیمتعلیم  أوساطأوساط  فىفى  جدًالجدًال  ظھورهظھوره  عندعند  التصنیفالتصنیف  ھذاھذا  أثارأثار  وقدوقد
ØØألنھألنھ  ،،  الكبارالكبار  تعلیمتعلیم  مجالمجال  فىفى  العلمیةالعلمیة  األوساطاألوساط  قىقى  حالیًاحالیًا  لھلھ  ارتیاحارتیاح  ھناكھناك  ولكنولكن  

  فىفى  یحدثیحدث  كماكما  بینھمابینھما  یخلطیخلط  والوال  ،،  اإلرشادىاإلرشادى  والمعینوالمعین  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطریقةالطریقة  بینبین  یفرقیفرق
    ..الذكرالذكر  سابقةسابقة  الشائعةالشائعة  التصنیفاتالتصنیفات

ØØمؤسسةمؤسسة  بینبین  عالقةعالقة  تخلقتخلق  أنھاأنھا  أساسأساس  علىعلى  الطریقةالطریقة  تعرفتعرف  التصنیفالتصنیف  لھذالھذا  وطبقًاوطبقًا  
..  عمالئھاعمالئھا  وبینوبین  تعلیمیةتعلیمیة



التصنیف العالقىالتصنیف العالقى: : ثالثَاثالثَا

ØØأنھاأنھا  أساسأساس  علىعلى  عمالئھاعمالئھا  وبینوبین  بینھابینھا  عالقةعالقة  توجدتوجد  الرسمیةالرسمیة  التعلیمالتعلیم  مؤسساتمؤسسات  فمثًالفمثًال  
  بغرضبغرض  مجموعاتمجموعات  إلىإلى  والقدرة،والقدرة،  ،،  والمادةوالمادة  السن،السن،  حسبحسب  فیھافیھا  المشتركینالمشتركین  تقسمتقسم
..  دراسیةدراسیة  فصوًالفصوًال  تسمىتسمى  المجموعاتالمجموعات  وھذهوھذه  ،،  العلمالعلم  تلقىتلقى

ØØبطرقبطرق  جمھورھاجمھورھا  معمع  اإلرشادیةاإلرشادیة  المنظماتالمنظمات  ترتبطترتبط  الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  مجالمجال  وفىوفى  
  ،،    MethodMethod  ""بالطریقةبالطریقة""  یسمىیسمى  ماما  بینبین  الكاتبالكاتب  نفسنفس  ویمیزویمیز  ،،  العلمىالعلمى  اإلیضاحاإلیضاح

    ..    TechniqueTechnique  ""بالتكنیكبالتكنیك""  یسمىیسمى  وماوما
ØØوبینوبین  ،،  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  أوأو  المعلمالمعلم  بینبین  العالقةالعالقة  أساسأساس  علىعلى  األخیراألخیر  یعرفیعرف  حیثحیث  

    بجمھوربجمھور  االتصالاالتصال  فىفى  المرشدالمرشد  أوأو  ،،  المعلمالمعلم  أسلوبأسلوب  أىأى  ،،  محددمحدد  إرشادىإرشادى  جمھورجمھور
..بینھمابینھما  الجمعالجمع  أوأو  ،،  المناقشةالمناقشة  أوأو  ،،  المحاضرةالمحاضرة  علىعلى  كاعتمادهكاعتماده  ،،  عمالئھعمالئھ  منمن  محددمحدد



التصنیف العالقىالتصنیف العالقى: : ثالثَاثالثَا

ØØأنأن  یمكنیمكن  الال  مساعدةمساعدة  وسائلوسائل  إلىإلى  تكنیكتكنیك  أوأو  طریقةطریقة  كلكل  تحتاجتحتاج  التصنیفالتصنیف  لھذالھذا  وطبقًاوطبقًا  
  یدلىیدلى  ماما  توضیحتوضیح  علىعلى  المعلمالمعلم  أوأو  المرشدالمرشد  تساعدتساعد  ولكنھاولكنھا  كامًال،كامًال،  دورًادورًا  وحدھاوحدھا  تؤدىتؤدى
  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطریقةالطریقة  أوأو  التكنیكالتكنیك  فعالیةفعالیة  زیادةزیادة  علىعلى  تساعدتساعد  ،أو،أو  معلوماتمعلومات  منمن  بھبھ

  ..المستعملةالمستعملة
ØØالتىالتى  المطاطیةالمطاطیة  منمن  شیئشیئ  بھبھ  والتكنیكوالتكنیك  الطریقةالطریقة  بینبین  ""فرنرفرنر  كولىكولى""  تفریقتفریق  أنأن  والواقعوالواقع  

  بعضبعض  یمیلیمیل  لذالذا  ،،  اإلرشادیةاإلرشادیة  والمعیناتوالمعینات  الطرقالطرق  تصنیفتصنیف  توضحتوضح  ممامما  أكثرأكثر  تعقدتعقد  قدقد
  ،،  إرشادیةإرشادیة  طرقاطرقا  كلیھماكلیھما  واعتبارواعتبار  ،،  والتكنیكوالتكنیك  الطریقةالطریقة  بینبین  التفرقةالتفرقة  عدمعدم  إلىإلى  الكتابالكتاب
  تعلیمیةتعلیمیة  أتصالیةأتصالیة  كقناةكقناة  تستعملتستعمل  أنأن  یمكنیمكن  والتكنیكوالتكنیك  الطریقةالطریقة  منمن  كَالكَال  أنأن  أساسأساس  علىعلى

..    



التصنیف العالقىالتصنیف العالقى: : ثالثَاثالثَا

ØØوظیفةوظیفة  تؤدىتؤدى  أنأن  یمكنیمكن  والوال  ،،  فقطفقط  مساعدمساعد  التعلیمیةالتعلیمیة  العملیةالعملیة  فىفى  فدورھافدورھا  المعیناتالمعینات  أماأما  
  التصنیفالتصنیف  اساساساس  وعلىوعلى  ..  ارشادیةارشادیة  اتصالاتصال  كطرقكطرق  تستغلتستغل  انان  أوأو  ،،  متكاملةمتكاملة  تعلیمیةتعلیمیة
  االرشادیةاالرشادیة  والمعیناتوالمعینات  الطرقالطرق  استعرضاستعرض  سوفسوف  الیھالیھ  االشارةاالشارة  السابقالسابق  الكمىالكمى

..  الزراعیةالزراعیة



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

ØØالعملالعمل  فىفى  االستخداماالستخدام  الشائعةالشائعة  االتصالیةاالتصالیة  الطرقالطرق  بعضبعض  عنعن  الحدیثالحدیث  یلىیلى  فیمافیما  نتناولنتناول  
  ،،  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  الزیاراتالزیارات  ::وھىوھى  إنفرادإنفراد  علىعلى  الزراعالزراع  معمع  اإلرشادىاإلرشادى
  اإلرشادیةاإلرشادیة  والزیاراتوالزیارات  الرحالتالرحالت  ،،  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  المكتبیةالمكتبیة  الزیاراتالزیارات
..  التلیفونىالتلیفونى  االتصالاالتصال  الشخصیةالشخصیة  الخطاباتالخطابات  المیدانیة،المیدانیة،



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØفىفى  بالمزارعبالمزارع  لالتصاللالتصال  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  بھابھا  یقومیقوم  التىالتى  الزیاراتالزیارات  ::  بھابھا  یقصدیقصد  

  ..  منزلھامنزلھا  فىفى  الریفیةالریفیة  للمرأةللمرأة  الزراعیةالزراعیة  المرشدةالمرشدة  زیارةزیارة  وكذاوكذا  ..حقلھحقلھ  وفىوفى  منزلھمنزلھ
::یلىیلى  فیمافیما  إیجازھاإیجازھا  یمكنیمكن  التىالتى  الزیاراتالزیارات  ھذهھذه  أغراضأغراض  وتتعددوتتعدد

  تواجةتواجة  التىالتى  والمنزلیةوالمنزلیة  الزراعیةالزراعیة  المشكالتالمشكالت  بعضبعض  فىفى  الرأىالرأى  أوأو  النصیحةالنصیحة  إبداءإبداء  --١١
..الریفیةالریفیة  المرأةالمرأة  أوأو  الزراعالزراع

..المیدانیةالمیدانیة  المنزلیةالمنزلیة  أوأو  رعیةرعیة  المزالمز  المشكالتالمشكالت  علىعلى  التعرفالتعرف  --٢٢



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØ الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة أغراض أغراض تابع تابع::

  منمن  معینھمعینھ  مرحلةمرحلة  أوأو  ،،  السنویةالسنویة  اإلرشادیةاإلرشادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  الخطةالخطة  منمن  جزءجزء  تنفیذتنفیذ  --٣٣
..اإلرشادىاإلرشادى  البرنامجالبرنامج

..اإلرشادیةاإلرشادیة  والتجمیعاتوالتجمیعات  الحقولالحقول  اختیاراختیار  أوأو  الریفیة،الریفیة،  القیاداتالقیادات  اكتشافاكتشاف  --٤٤
..الریفیةالریفیة  المرأةالمرأة  أوأو  الزراعالزراع  معمع  العالقةالعالقة  توطیدتوطید  --٥٥
  األنشطةاألنشطة  عنعن  المتباعدینالمتباعدین  األفراداألفراد  معمع  العالقاتالعالقات  بعضبعض  خلقخلق  فىفى  المساھمةالمساھمة  --٦٦

..اإلرشادیةاإلرشادیة  األنشطةاألنشطة  فىفى  الفعالالفعال  لالشتراكلالشتراك  جذبھمجذبھم  علىعلى  والعملوالعمل  ،،  اإلرشادیةاإلرشادیة
  علىعلى  للحصولللحصول  أوأو  ،،  معلوماتمعلومات  إلعطاءإلعطاء  إماإما  تكونتكون  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  فإنفإن  وعمومًاوعمومًا
..  العالقاتالعالقات  بعضبعض  وتحسینوتحسین  إلیجادإلیجاد  أوأو  ،،  معلوماتمعلومات



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØخطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة::  

..بزیارتھبزیارتھ  المرشدةالمرشدة  أوأو  المرشدالمرشد  سیقومسیقوم  الذىالذى  المنزلالمنزل  أوأو  الحقلالحقل  مكانمكان  اختیاراختیار  --١١
..الزیارةالزیارة  لنجاحلنجاح  وذلكوذلك  الزیارةالزیارة  منمن  الرئیسىالرئیسى  الغرضالغرض  إیضاحإیضاح  --٢٢
  ومراجعةومراجعة  ،،  السابقةالسابقة  االتصاالتاالتصاالت  مراجعةمراجعة  وتتضمنوتتضمن  ،،  الزیارةالزیارة  خطةخطة  رسمرسم  --٣٣

..الزیارةالزیارة  وتاریخوتاریخ  موعدموعد  تحدیدتحدید  وكذاوكذا  ،،  اإلرشادیةاإلرشادیة  الموضوعاتالموضوعات
  وأنوأن  للمسترشدللمسترشد  المناسبةالمناسبة  المواعیدالمواعید  فىفى  الزیارةالزیارة  تجرىتجرى  أنأن  یجبیجب  ::الزیارةالزیارة  تنفیذتنفیذ  --٤٤

  بالصداقةبالصداقة  المرأةالمرأة  أوأو  للمزارعللمزارع  شعورهشعوره  المرشدةالمرشدة  أوأو  المرشدالمرشد  بإظھاربإظھار  تبدأتبدأ
    یجبیجب  التقلیدىالتقلیدى  التعارفالتعارف  وبعدوبعد  حقیقیةحقیقیة  خدمةخدمة  لھلھ  یؤدىیؤدى  وأنوأن  والتقدیر،والتقدیر،  واالحترامواالحترام

  ،،  الزیارةالزیارة  منمن  الھدفالھدف  موضحًاموضحًا  الموضوعالموضوع  فىفى  الدخولالدخول  المرشدةالمرشدة  أوأو  المرشدالمرشد  علىعلى
..اإلمكاناإلمكان  بقدربقدر  الوقتالوقت  إضاعةإضاعة  تجنبتجنب  معمع



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØخطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة::

  بطاقةبطاقة  فىفى  الزیاراتالزیارات  ھذهھذه  بإجراءبإجراء  یفیدیفید  ماما  وضعوضع  بذلكبذلك  ویقصدویقصد  ::الزیارةالزیارة  تسجیلتسجیل  --٥٥
..خاصةخاصة  تسجیلتسجیل

  لزملزم  إذاإذا  أخرىأخرى  زیارةزیارة  الزیارةالزیارة  تلىتلى  أنأن  بھابھا  والمقصودوالمقصود  ::وتقییمھاوتقییمھا  الزیارةالزیارة  متابعةمتابعة  --٦٦
..المرأةالمرأة  أوأو  المزارعالمزارع  علىعلى  وأثرھاوأثرھا  الزیارةالزیارة  نتیجةنتیجة  لتبینلتبین  األمراألمر



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØ ممیزات الطریقة ممیزات الطریقة

    المرشدالمرشد  تزودتزود  أنھاأنھا  فىفى  اإلرشادیةاإلرشادیة  الشخصیةالشخصیة  الزیاراتالزیارات  ممیزاتممیزات  تلخیصتلخیص  یمكنیمكن§§
  المزارعالمزارع  نظرنظر  وبوجھةوبوجھة  ،،  الحقلالحقل  بظروفبظروف  خاصةخاصة  واقعیةواقعیة  بمعلوماتبمعلومات  المرشدةالمرشدة//

  خاصةخاصة  كبیرةكبیرة  الزیاراتالزیارات  منمن  االستفادةاالستفادة  أنأن  شكشك  والوال  ..المعلوماتالمعلومات  بھذهبھذه  یتعلقیتعلق  فیمافیما
  ثقةثقة  بناءبناء  فىفى  تساھمتساھم  بذلكبذلك  وھىوھى  المرأةالمرأة//المزارعالمزارع  طلبطلب  علىعلى  بناءًابناءًا  أجریتأجریت  إذاإذا

  القادةالقادة  واختیارواختیار  اكتشافاكتشاف  علىعلى  الزیاراتالزیارات  وتساعدوتساعد  المرشدةالمرشدة//المرشدالمرشد  فىفى  المزارعالمزارع
..الزراعالزراع  منمن



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Farm and Home VisitsFarm and Home Visitsالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   --١١
ØØقصور الطریقةقصور الطریقة    

  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تنفیذتنفیذ  عندعند  ویخشىویخشى  ،،  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  لوقتلوقت  مستھلكةمستھلكة  أنھاأنھا§§
  ممامما  ،،  المرأةالمرأة//للمزارعللمزارع  مناسبةمناسبة  غیرغیر  أوقاتأوقات  فىفى  الزیارةالزیارة  تجرىتجرى  أنأن  اإلرشادیةاإلرشادیة

  منمن  خاصةخاصة  دقةدقة  إلىإلى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تحتاجتحتاج  كماكما  ،،  عكسیةعكسیة  آثارآثار  یسببیسبب
  علىعلى  باستمرارباستمرار  یركزیركز  الال  بحیثبحیث  لتنفیذھالتنفیذھا  الخطةالخطة  رسمرسم  فىفى  المرشدةالمرشدة//المرشدالمرشد
  قدقد  حیثحیث  ،،  اآلخریناآلخرین  إھمالإھمال  معمع  الواحدةالواحدة  القریةالقریة  فىفى  بالذاتبالذات  معینینمعینین  أفرادأفراد  زیارةزیارة
  منمن  مجموعةمجموعة  لتعاونلتعاون  المرشدةالمرشدة//المرشدالمرشد  وفقدوفقد  الحزازاتالحزازات  خلقخلق  إلىإلى  ذلكذلك  یؤدىیؤدى

..الجمھورالجمھور



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   - - ٢٢
  لالتصاللالتصال  المزارعالمزارع  بھابھا  یقومیقوم  التىالتى  الزیاراتالزیارات  تلكتلك  المكتبیةالمكتبیة  بالزیاراتبالزیارات  ویقصدویقصد§§

  ویكونویكون  ..  زراعیةزراعیة  مشكلةمشكلة  حلحل  علىعلى  باحثًاباحثًا  عملھ،عملھ،  مكانمكان  فىفى  الزراعىالزراعى  بالمرشدبالمرشد
    وتعتبروتعتبر  لذلك،لذلك،  لحاجتھلحاجتھ  للتعلم،للتعلم،  استعداداستعداد  أتمأتم  علىعلى  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  المزارعالمزارع
  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  فىفى  المزارعالمزارع  ثقةثقة  علىعلى  صادقًاصادقًا  دلیًالدلیًال  المكتبیةالمكتبیة  الزیاراتالزیارات
  علىعلى  كبیرًاكبیرًا  أثرًاأثرًا  ونظامھاونظامھا  المقابلةالمقابلة  لطریقةلطریقة  یكونیكون  وھناوھنا  ،،  للمعلوماتللمعلومات  كمصدركمصدر
..الزیاراتالزیارات  ھذهھذه  تكرارتكرار



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   - - ٢٢
ØØخطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة::

    بإختیاربإختیار  المرشدالمرشد  عملعمل  مقرمقر  إلىإلى  للحضورللحضور  وتشجیعھموتشجیعھم  الزراعالزراع  جذبجذب  علىعلى  العملالعمل  --١١
  معمع  ،،  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  لعمللعمل  كمقركمقر  إلیةإلیة  الوصولالوصول  یمكنیمكن  متوسطمتوسط  مناسبمناسب  مكانمكان
  المرشدالمرشد  إلىإلى  الذھابالذھاب  --منطقةمنطقة  كلكل  زراعزراع  یستطیعیستطیع  عنھاعنھا  یعلنیعلن  محددةمحددة  أوقاتأوقات  تحدیدتحدید
..خاللھاخاللھا

  ممامما  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  مكتبمكتب  إلىإلى  القادمینالقادمین  الزراعالزراع  ومعاملةومعاملة  مقابلةمقابلة  تنظیمتنظیم  --٢٢
..واإلنتظارواإلنتظار  والراحةوالراحة  السعةالسعة  حیثحیث  منمن  مناسبًامناسبًا  مكتبھمكتبھ  یكونیكون  أنأن  یستوجبیستوجب

..بالمعلوماتبالمعلومات  وتزویدهوتزویده  مشكلتھمشكلتھ  وتفھموتفھم  ،،  المزارعالمزارع  بزیارةبزیارة  االھتماماالھتمام  إبداءإبداء  --٣٣



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   - - ٢٢
ØØخطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة::

..  المبینالمبین  النموذجالنموذج  غرارغرار  علىعلى  خاصةخاصة  سجالتسجالت  فىفى  الزیارةالزیارة  تسجیلتسجیل  --٤٤
  إجرائھاإجرائھا  منمن  المزارعالمزارع  استفادةاستفادة  حیثحیث  منمن  آثارھاآثارھا  وتقییموتقییم  الزیارةالزیارة  نتائجنتائج  متابعةمتابعة  --٥٥

..المشكلةالمشكلة  بمعالجةبمعالجة  الكفیلةالكفیلة  الحلولالحلول  تقدیمتقدیم  فىفى  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  نجاحنجاح  ومدىومدى



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   - - ٢٢
ØØممیزات الطریقةممیزات الطریقة::

  إلحساسھإلحساسھ  للتعلمللتعلم  كبیركبیر  استعداداستعداد  علىعلى  یكونیكون  الزیارةالزیارة  بھذهبھذه  یقومیقوم  الذىالذى  المزارعالمزارع  إنإن  --
..لھالھا  حلولحلول  عنعن  یبحثیبحث  لدیھلدیھ  بمشكلةبمشكلة

..أخرىأخرى  بمھامبمھام  القیامالقیام  منمن  وتمكنھوتمكنھ  المرشدالمرشد  وقتوقت  تنظیمتنظیم  علىعلى  تساعدتساعد  --
..الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  فىفى  الزراعالزراع  ثقةثقة  لمدىلمدى  ومقیاسًاومقیاسًا  ومؤشرًاومؤشرًا  دلیًالدلیًال  تعتبرتعتبر  --
..نسبیًانسبیًا  المنخفضةالمنخفضة  التكالیفالتكالیف  ذاتذات  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  منمن  تعتبرتعتبر  --



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   - - ٢٢
ØØقصور الطریقةقصور الطریقة::

  منمن  غیرھمغیرھم  دوندون  إرشادىإرشادى  وعىوعى  لھملھم  منمن  فقطفقط  ھمھم  مكتبھمكتبھ  فىفى  بالمرشدبالمرشد  یتصلیتصل  منمن  إنإن
  أنأن  علیةعلیة  یجبیجب  بنجاحبنجاح  مكتبھمكتبھ  فىفى  للمرشدللمرشد  الزراعالزراع  زیاراتزیارات  تتمتتم  وحتىوحتى  ..الجمھورالجمھور

    ::بحیثبحیث  مكتبھمكتبھ  ینظمینظم
  معمع  التعاملالتعامل  وحسنوحسن  ،،  األعمالاألعمال  إدارةإدارة  فىفى  كفءكفء  مساعدمساعد  أوأو  سكرتیرسكرتیر  لھلھ  یكونیكون  --١١

..المرشدالمرشد  وظروفوظروف  ومواعیدومواعید  اإلرشادیةاإلرشادیة  للرسالةللرسالة  وفھمھوفھمھ  بھمبھم  والترحیبوالترحیب  الزراعالزراع
..المنطقةالمنطقة  عنعن  الالزمةالالزمة  البیاناتالبیانات  علىعلى  تحتوىتحتوى    ملفاتملفات  بالمكتببالمكتب  یكونیكون  --٢٢
    وتوزیعھاوتوزیعھا  تداولھاتداولھا  لسھولةلسھولة  منظمةمنظمة  والمجالتوالمجالت  النشراتالنشرات  بالمكتببالمكتب  یوجدیوجد  --٣٣

..الالزمةالالزمة  الكتابیةالكتابیة  األدواتاألدوات  توافرتوافر  وكذاوكذا  ..بھابھا  واالستعانةواالستعانة



جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعــــــــــــة

............................مديرية الزراعة بـ
...........................اإلدارة الزراعية بـ

.قسم اإلرشاد الزراعى
(       ) .، سنة(      ) ، شهر(     ) ، يوم (    )الساعة: تاريخ الزيارة -

.......................................................................مكان الزيارة  -
............................................................بيانات خاصة بالمسترشد -
........................................السن..................................االسم  -
: ............................................................................العنوان -
:..................................................................المستوى التعليمى -
:................................................درجة تردده على المكتب اإلرشادى -

.، فدان مشاركة(     )،(    )فدان إيجار،(   ) فدان ملك،(    )الحيازة المزرعية -
:.......................................................................هدف الزيارة -
:.................................................................ما أنجز من أهداف -

...............السبب فى ذلك:...................................ما لم ينجز من أهداف
:تقييم الزيارة
من قبل   -أ

:...........................................................المرشد
من قبل   - ب

:.......................................................المسترشد
:.................................ما يجب على المرشد عمله وتجهيزه للزيارة التالية -
:...............................ما يجب على المسترشد عمله وتجهيزه للزيارة التالية -

(       )، سنة(       )، شهر(      ) ، يوم :(      )موعد الزيارة التالية الساعة -
: .......................................................................الغرض منها -

توقيع المرشد الزراعىٍ
  ................       

نموذج بطاقة تسجیل زیارة مكتبیة إرشادیة  نموذج بطاقة تسجیل زیارة مكتبیة إرشادیة  



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Personal lettersPersonal lettersالرسائل الشخصیة الرسائل الشخصیة   - - ٣٣
ØØالزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  بینبین  المتبادلةالمتبادلة  المكاتباتالمكاتبات  تلكتلك  الشخصیةالشخصیة  بالرسائلبالرسائل  یقصدیقصد  

..والمسترشدینوالمسترشدین
ØØللحصولللحصول  الزراعالزراع  أحدأحد  إلىإلى  المرشدالمرشد  منمن  موجھةموجھة  الشخصیةالشخصیة  الرسائلالرسائل  ھذهھذه  تكونتكون  وقدوقد  

  ھذهھذه  تكونتكون  قدقد  أوأو  الھامة،الھامة،  البیاناتالبیانات  ببعضببعض  لإلخطارلإلخطار  أوأو  ،،  المعلوماتالمعلومات  بعضبعض  علىعلى
  عرضعرض  بغرضبغرض  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  إلىإلى  الزراعالزراع  أحدأحد  منمن  موجھةموجھة  الشخصیةالشخصیة  الرسائلالرسائل
..البیاناتالبیانات  بعضبعض  علىعلى  الحصولالحصول  أوأو  معینةمعینة  مشكلةمشكلة

ØØنجاحنجاح  علىعلى  أكثرأكثر  بفاعلیةبفاعلیة  العربىالعربى  ریفناریفنا  فىفى  الشخصیةالشخصیة  الرسائلالرسائل  استخداماستخدام  ویتوقفویتوقف  
  فىفى  أساسیًاأساسیًا  عائقًاعائقًا  تعدتعد  والتىوالتى  األمیةاألمیة  علىعلى  للقضاءللقضاء  حالیًاحالیًا  المبذولةالمبذولة  المجھوداتالمجھودات
..البریدیةالبریدیة  بالخدماتبالخدمات  االرتقاءاالرتقاء  وكذلكوكذلك  ،،  المسترشدینالمسترشدین  جماھیرجماھیر  بینبین  استخدامھااستخدامھا



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::  Personal lettersPersonal lettersالرسائل الشخصیة الرسائل الشخصیة   - - ٣٣
ØØقبلقبل  منمن  تستخدمتستخدم  فردیةفردیة  إرشادیةإرشادیة  كطرقكطرق  الشخصیةالشخصیة  الرسائلالرسائل  وفاعلیةوفاعلیة  كفاءةكفاءة  وتتطلبوتتطلب  

  والقوة،والقوة،  ،،  والبساطةوالبساطة  ،،  اإلیجازاإلیجاز  الرسائلالرسائل  ھذهھذه  فىفى  یتوافریتوافر  أنأن  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد
    بمنتھىبمنتھى  خطابھخطابھ  علىعلى  الردالرد  یتلقىیتلقى  أنأن  یجبیجب  المسترشدالمسترشد  فإنفإن  كذلككذلك  ..المناسبةالمناسبة  والصیاغةوالصیاغة
  المرشدالمرشد  التزامالتزام  معمع  لھلھ  بالنسبةبالنسبة  فوریةفوریة  أھمیةأھمیة  ذاتذات  تكونتكون  قدقد  ألنھاألنھا  وذلكوذلك  السرعةالسرعة
..للمسترشدینللمسترشدین  رسائلھرسائلھ    تتضمنھاتتضمنھا  التىالتى  المعلوماتالمعلومات  فىفى  بالدقةبالدقة  الزراعىالزراعى



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::Telephone callsTelephone callsاالتصاالت التلیفونیة االتصاالت التلیفونیة   - - ٤٤
ØØمنمن  كثیركثیر  فىفى  والناجحةوالناجحة  االستعمالاالستعمال  الشائعةالشائعة  الطرقالطرق  منمن  التلیفونیةالتلیفونیة  االتصاالتاالتصاالت  تعتبرتعتبر  

  یرفعیرفع  أنأن  للمزارعللمزارع  یمكنیمكن  إذإذ  باآلنیةباآلنیة  التلیفونىالتلیفونى  االتصالاالتصال  ویمتازویمتاز  المتقدمھ،المتقدمھ،  البالدالبالد
  الال  بكونھبكونھ  یمتازیمتاز  ما،كماما،كما  شيءشيء  عنعن  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  منمن  لیستفسرلیستفسر  التلیفونالتلیفون  سماعةسماعة
..مجھودمجھود  إلىإلى  یحتاجیحتاج

ØØمناسبةمناسبة  ھاتفیةھاتفیة  خدماتخدمات  وجودوجود  تفترضتفترض  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  فعالیةفعالیة  فإلنفإلن  الحالالحال  وبطبیعةوبطبیعة  
..المسترشدینالمسترشدین  منمن  أكبرأكبر  بعددبعدد  االتصالاالتصال  یمكنیمكن  حتىحتى



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::Telephone callsTelephone callsاالتصاالت التلیفونیة االتصاالت التلیفونیة   - - ٤٤
ØØ سبل تعظیم الفائدة من االتصاالت التلیفونیة سبل تعظیم الفائدة من االتصاالت التلیفونیة::

..المتبادلالمتبادل  لالتصاللالتصال  طیبةطیبة  بدایةبدایة  یعدیعد  فذلكفذلك  المسترشد،المسترشد،  علىعلى  فورًافورًا  أجبأجب  --١١
  عمنعمن  التخمینالتخمین  فىفى  یرغبیرغب  الال  فھوفھو  ،،  لھلھ  محادثتكمحادثتك  عندعند  بنفسكبنفسك  المسترشدالمسترشد  عرفعرف  --٢٢

..یحدثھیحدثھ
  للطرفللطرف  ینتقلینتقل  حدیثكحدیثك  فىفى  فالمللفالملل  ،،  عادیًاعادیًا  صوتًاصوتًا  واستعملواستعمل  بوضوحبوضوح  تكلمتكلم  --٣٣

..اآلخراآلخر
..المزارعالمزارع  معمع  تتكلمتتكلم  وأنتوأنت  اآلخریناآلخرین  معمع  تتحدثتتحدث  فالفال  انتباھك،انتباھك،  المكالمةالمكالمة  أعطأعط  --٤٤
..لوجھلوجھ  وجھًاوجھًا  كنتماكنتما  لولو  كماكما  المسترشدالمسترشد  معمع  تحدثتحدث  --٥٥



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال

::Telephone callsTelephone callsاالتصاالت التلیفونیة االتصاالت التلیفونیة   - - ٤٤
ØØ سبل تعظیم الفائدة من االتصاالت التلیفونیة سبل تعظیم الفائدة من االتصاالت التلیفونیة::

أعط المسترشد الفرصة لیعرض مشكلتھ أو سؤالھ بعد أن تتعارفا وتتبادال أعط المسترشد الفرصة لیعرض مشكلتھ أو سؤالھ بعد أن تتعارفا وتتبادال   --٦٦
..  التحیةالتحیة

..سجل جمیع المكالمات فى سجل خاص أو على شریط تسجیل سجل جمیع المكالمات فى سجل خاص أو على شریط تسجیل   --٧٧
..أطلب من تحدث إلیك ولم یجدك بمجرد عودتك للمكتبأطلب من تحدث إلیك ولم یجدك بمجرد عودتك للمكتب  --٨٨
..اختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولباقةاختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولباقة  --٩٩

تأكد من متابعة المكالمات الھاتفیة ، وما یطلبھ المسترشدین من إرسال تأكد من متابعة المكالمات الھاتفیة ، وما یطلبھ المسترشدین من إرسال   - - ١٠١٠
..نشرات أو خطابات شخصیة أو زیارة المرشد للمسترشد فى حقلھ أو منزلھنشرات أو خطابات شخصیة أو زیارة المرشد للمسترشد فى حقلھ أو منزلھ



الطرق اإلرشادیة الجماعیةالطرق اإلرشادیة الجماعیة: : ثانیا ثانیا 

ØØ نستعرض فى ھذا الجزء بعض الطرق االتصالیة اإلرشادیة الزراعیة الشائع نستعرض فى ھذا الجزء بعض الطرق االتصالیة اإلرشادیة الزراعیة الشائع
اإلیضاح العملى بالمشاھدة ، اإلیضاح العملى بالمشاھدة ، : : استخدامھا فى االتصال بجماعات الزراع مثلاستخدامھا فى االتصال بجماعات الزراع مثل

واإلیضاح العملى بعرض النتائج ، واالجتماعات اإلرشادیة الزراعیة ، یوم واإلیضاح العملى بعرض النتائج ، واالجتماعات اإلرشادیة الزراعیة ، یوم 
..الحقل ، وفیما یلى توضیح لتلك الطرقالحقل ، وفیما یلى توضیح لتلك الطرق



 Method Methodاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بالممارسة   - - ١١
DemonstrationDemonstration

ØØتعرف طرق اإلیضاح العملى بأنھا الطرق التى تتیح الفرصة تعرف طرق اإلیضاح العملى بأنھا الطرق التى تتیح الفرصة : : بادئ ذى بدءبادئ ذى بدء
للمزارع لیتعلم بطریقة العمل حیث یكتسب المھارات الضروریة للنھوض للمزارع لیتعلم بطریقة العمل حیث یكتسب المھارات الضروریة للنھوض 

  ..باإلنتاجباإلنتاج
ØØاإلیضاح العملى بالمشاھدة اإلیضاح العملى بالمشاھدة : : ویوجد نوعان أساسیان من اإلیضاح العملى ھماویوجد نوعان أساسیان من اإلیضاح العملى ھما

وفى ھذه المجموعة من الطرق یكون وفى ھذه المجموعة من الطرق یكون . . والتجربة، واإلیضاح العملى للنتائج والتجربة، واإلیضاح العملى للنتائج 
االتصال بین المرشدین وفرد واحد من جمھور اإلرشاد ، أو مجموعة صغیرة االتصال بین المرشدین وفرد واحد من جمھور اإلرشاد ، أو مجموعة صغیرة 

من ھذا الجمھور، فیعتبر من طرق االتصال الفردى، كما یعتبر من طرق من ھذا الجمھور، فیعتبر من طرق االتصال الفردى، كما یعتبر من طرق 
ویكون االتصال فى ھذه المجموعة من طرق اإلیضاح ویكون االتصال فى ھذه المجموعة من طرق اإلیضاح . . االتصال بالمجموعات االتصال بالمجموعات 

..العلمى اتصاال مباشرا یتواجد فیھ عنصر المواجھة بین المرشد والمزارعالعلمى اتصاال مباشرا یتواجد فیھ عنصر المواجھة بین المرشد والمزارع



 Method Methodاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بالممارسة   - - ١١
DemonstrationDemonstration

ØØ وتتركز أھمیة ھذه المجموعة من الطرق فى ظروف وحاالت كثیرة إذ یفضل وتتركز أھمیة ھذه المجموعة من الطرق فى ظروف وحاالت كثیرة إذ یفضل
استعمالھا فى المجتمعات المتمسكة بالعادات والتقالید القدیمة والتى یصعب استعمالھا فى المجتمعات المتمسكة بالعادات والتقالید القدیمة والتى یصعب 
إحداث تغیرات سلوكیة بھا لما تعطیة من براھین لكل من المرشد وجمھور إحداث تغیرات سلوكیة بھا لما تعطیة من براھین لكل من المرشد وجمھور 

كما یفضل كما یفضل ، ، اإلرشاد بصالحیة التوصیات للتطبیق تحت الظروف المحلیة اإلرشاد بصالحیة التوصیات للتطبیق تحت الظروف المحلیة 
استخدام ھذه الطرق فى حالة نشر أسالیب جدیدة ، أو شرح تجارب زراعیة استخدام ھذه الطرق فى حالة نشر أسالیب جدیدة ، أو شرح تجارب زراعیة 

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

. . كلیھما كلیھما 
ØØویساعد على ویساعد على . . وتعتمد ھذه المجموعة من الطرق اإلرشادیة على كل مبادئ التعلموتعتمد ھذه المجموعة من الطرق اإلرشادیة على كل مبادئ التعلم

..تقویة آثارھا التعلیمیة ممارسة الفرد لما یتعلمھتقویة آثارھا التعلیمیة ممارسة الفرد لما یتعلمھ



 Method Methodاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بالممارسة   - - ١١
DemonstrationDemonstration

ØØ ولطرق اإلیضاح العلمى أھمیة كبرى وآثار فعالة فى المراحل األخیرة من عملیة ولطرق اإلیضاح العلمى أھمیة كبرى وآثار فعالة فى المراحل األخیرة من عملیة
التبنى وھى مرحلتى التجربة والتبنى ، وكما تشترك مع غیرھا من طرق التبنى وھى مرحلتى التجربة والتبنى ، وكما تشترك مع غیرھا من طرق 

االتصال الفردى فى ھذه الفعالیة، إال أنھا تتفوق علیھ فیما تعطى للمتعلم من  االتصال الفردى فى ھذه الفعالیة، إال أنھا تتفوق علیھ فیما تعطى للمتعلم من  
وبعد ھذا العرض وبعد ھذا العرض . . الفرصة فى ممارسة ما تعلمھ، وسرعة استكمال عملیة التبنىالفرصة فى ممارسة ما تعلمھ، وسرعة استكمال عملیة التبنى

اإلیضاح العلمى اإلیضاح العلمى ""والتقدیم العام لطرق اإلیضاح العلمى، نبدأ فى الحدیث عن والتقدیم العام لطرق اإلیضاح العلمى، نبدأ فى الحدیث عن 
" :" :بالممارسةبالممارسة

ØØ یھدف اإلیضاح العلمى بالمشاھدة والتجربة إلى شرح تفصیلى عملى لكیفیة القیام یھدف اإلیضاح العلمى بالمشاھدة والتجربة إلى شرح تفصیلى عملى لكیفیة القیام
بعمل أو تجربة زراعیة معینة لمجموعة من القادة المحلیین أو من الزراع خطوة بعمل أو تجربة زراعیة معینة لمجموعة من القادة المحلیین أو من الزراع خطوة 

. . بخطوة حیث یقوم المسترشدون بمناقشة التجربة وتفھمھابخطوة حیث یقوم المسترشدون بمناقشة التجربة وتفھمھا



 Method Methodاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بالممارسة   - - ١١
DemonstrationDemonstration

ØØ ویمكن فى حالة صغر المجموعة إعطاء الفرصة لكل فرد من أفرادھا لمحاولة ویمكن فى حالة صغر المجموعة إعطاء الفرصة لكل فرد من أفرادھا لمحاولة
إجراء خطوات التجربة بنفسھ تحت إشراف المرشد لما لخلیط الرؤیة والسمع إجراء خطوات التجربة بنفسھ تحت إشراف المرشد لما لخلیط الرؤیة والسمع 

..والتجربة من آثار فعالة تؤدى إلى التعلموالتجربة من آثار فعالة تؤدى إلى التعلم



::خطوات تنفیذالطریقةخطوات تنفیذالطریقة

ØØتحدید التجربة وتبعیتھا لفرع من فروع العلوم الزراعیة المختلفة والخبرات تحدید التجربة وتبعیتھا لفرع من فروع العلوم الزراعیة المختلفة والخبرات   --١١
..التى سوف تكتسب عن طریق عرض ھذه التجربةالتى سوف تكتسب عن طریق عرض ھذه التجربة

ØØتخطیط خطوات تنفیذ التجربة ویتضمن ذلك ترتیب خطوات اإلجراء وتحدید تخطیط خطوات تنفیذ التجربة ویتضمن ذلك ترتیب خطوات اإلجراء وتحدید   --٢٢
النقاط األساسیة الواجب إبرازھا فى كل خطوه من الخطوات ھذا باإلضافة إلى النقاط األساسیة الواجب إبرازھا فى كل خطوه من الخطوات ھذا باإلضافة إلى 

..إختیار األدوات والوسائل التعلیمیة التى سوف یستعان بھا فى العرضإختیار األدوات والوسائل التعلیمیة التى سوف یستعان بھا فى العرض
ØØالتمرین على إجراء العرض ویلزم فى ھذه الخطوة تحدید الوقت الالزم التمرین على إجراء العرض ویلزم فى ھذه الخطوة تحدید الوقت الالزم   --٣٣

..إلجراء التجربة بالتقریب والوقت الذى تستغرقھ كل من خطواتھاإلجراء التجربة بالتقریب والوقت الذى تستغرقھ كل من خطواتھا



::خطوات تنفیذالطریقةخطوات تنفیذالطریقة

ØØعرض التجربة وھنا یجب شرح الھدف منھا ثم مناقشة الخطوات بالدقة عرض التجربة وھنا یجب شرح الھدف منھا ثم مناقشة الخطوات بالدقة   --٤٤
والبطء الالزمین مع التركیز على النقاط األساسیة وإعطاء الفرصة لمناقشة كل والبطء الالزمین مع التركیز على النقاط األساسیة وإعطاء الفرصة لمناقشة كل 

وفى نھایة العرض وفى نھایة العرض   خطوة وكذا توزیع األدوات الالزم إستخدامھا فى العرضخطوة وكذا توزیع األدوات الالزم إستخدامھا فى العرض
..یجب تلخیص التجربة وخطواتھایجب تلخیص التجربة وخطواتھا

ØØمتابعة اإلیضاح العلمى بعد إجرائھ وتقییم نتائجھ متابعة اإلیضاح العلمى بعد إجرائھ وتقییم نتائجھ   --٥٥..



::ممیزات الطریقة ممیزات الطریقة 

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

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

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



قصور الطریقةقصور الطریقة

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

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

ØØ   كما یحتاج استخدام الطریقة إلى توفر كفاءات معینة فى القئام باإلیضاح قد كما یحتاج استخدام الطریقة إلى توفر كفاءات معینة فى القئام باإلیضاح قد
.  .  یصعب تواجدھا فى المرشد الزراعىیصعب تواجدھا فى المرشد الزراعى



ØØاإلیضاح العلمى بعرض النتائج اإلیضاح العلمى بعرض النتائج   - - ٢٢Result Result 
DemonstrationDemonstration

ØØ ھى طریقة تحاول إقناع الزراع بأنسب األسالیب المحسنة المقترحة التى ھى طریقة تحاول إقناع الزراع بأنسب األسالیب المحسنة المقترحة التى
یمكن تطبیقھا فى نطاق ظروفھم المحلیة وتجرى ھذه الطریقة لتعلم فرد واحد، أو یمكن تطبیقھا فى نطاق ظروفھم المحلیة وتجرى ھذه الطریقة لتعلم فرد واحد، أو 

..مجموعة صغیرة أو جمھور كبیر فى زیارة أو مشترك فى أحد أیام الحقل مجموعة صغیرة أو جمھور كبیر فى زیارة أو مشترك فى أحد أیام الحقل 



ØØخطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة::  

ØØدراسة األوضاع فى القریة الستبیان ما إذا كان من الضرورى اإلعتماد على دراسة األوضاع فى القریة الستبیان ما إذا كان من الضرورى اإلعتماد على   --١١
..ھذه ھذه الطریقة بغرض زیادة ثقة الزراع والمرشد فى التوصیات واإلرشادات ھذه ھذه الطریقة بغرض زیادة ثقة الزراع والمرشد فى التوصیات واإلرشادات 

ØØتحدید الغرض الدقیق من اإلیضاح العلمى للنتیجة بمعنى تحدید الفئة الالتى تحدید الغرض الدقیق من اإلیضاح العلمى للنتیجة بمعنى تحدید الفئة الالتى   --٢٢
..نرید اكتساب ثقتھا نرید اكتساب ثقتھا 

ØØشتراك شتراك لإللإلتحدید اإلیضاح العلمى للنتیجة ، ویلزم ھنا االتصال باألخصائیین تحدید اإلیضاح العلمى للنتیجة ، ویلزم ھنا االتصال باألخصائیین   --٣٣
فى العرض وتحدید أسالیب اإلقناع المزمع إتباعھا ، وكذلك البیانات الالزمة فى العرض وتحدید أسالیب اإلقناع المزمع إتباعھا ، وكذلك البیانات الالزمة 

..ھذا باإلضافة إلى تحدید عدد العروض واألدوات الالزمة ھذا باإلضافة إلى تحدید عدد العروض واألدوات الالزمة ..إلجراء العرض إلجراء العرض 
ØØإختیار الزراع الذین سیقومون بالعرض أو سوف یجرى العرض فى حقولھم إختیار الزراع الذین سیقومون بالعرض أو سوف یجرى العرض فى حقولھم   --٤٤

بالتشاور مع القادة المحلیین ، واالتصال بھم واإلتفاق معھم على خطوات العمل بالتشاور مع القادة المحلیین ، واالتصال بھم واإلتفاق معھم على خطوات العمل 
.  .  والدعایة لھ والدعایة لھ 



:  :  خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة

ØØتنفیذ اإلیضاح العملى للنتیجة بمساعدة المزارع المختار فى القیام ، وإعداد تنفیذ اإلیضاح العملى للنتیجة بمساعدة المزارع المختار فى القیام ، وإعداد   --٥٥
اإلجتماعات العامة لشرح ما عرض من نتائج، مع اإلشراف على إجرائة فى اإلجتماعات العامة لشرح ما عرض من نتائج، مع اإلشراف على إجرائة فى 

..مكانھ وتاریخة المحددینمكانھ وتاریخة المحددین
ØØاإلعالم عن اإلیضاح العملى للنتیجة ، ویعنى استغالل كافة وسائل اإلعالم اإلعالم عن اإلیضاح العملى للنتیجة ، ویعنى استغالل كافة وسائل اإلعالم   --٦٦

..بنشر نتائج اإلیضاح العملى إلى أكبر عدد ممكن من الزراع بنشر نتائج اإلیضاح العملى إلى أكبر عدد ممكن من الزراع 
ØØإكمال إیضاح النتیجة بالدقة الالزمة وحفظ سجالت توضح بھا البیانات  إكمال إیضاح النتیجة بالدقة الالزمة وحفظ سجالت توضح بھا البیانات    --٧٧

..الالزمة عن ھذا اإلیضاح ، وما أمكن الحصول علیة من آثارالالزمة عن ھذا اإلیضاح ، وما أمكن الحصول علیة من آثار



ØØ ممیزات الطریقة ممیزات الطریقة  :  :

ØØ          
ØØتزید ثقة المرشد الزراعى فى نفسھتزید ثقة المرشد الزراعى فى نفسھ..
ØØ تعمل على زیادة ثقة المزارع فى صالحیة اإلرشادات للتنفیذ فى ظروفھ المحلیة تعمل على زیادة ثقة المزارع فى صالحیة اإلرشادات للتنفیذ فى ظروفھ المحلیة

..وفى رجال اإلرشاد الزراعى أنفسھم وفى معلوماتھم وقدراتھم بصفة عامةوفى رجال اإلرشاد الزراعى أنفسھم وفى معلوماتھم وقدراتھم بصفة عامة
ØØ تعتبر ھذه الطریقة من أھم الطرق التى تساعد على إدخال أصناف جدیدة من تعتبر ھذه الطریقة من أھم الطرق التى تساعد على إدخال أصناف جدیدة من

المحاصیل فى مناطق معینة كإدخال صنف من الذرة مثًال بإحدى القرى التى لم المحاصیل فى مناطق معینة كإدخال صنف من الذرة مثًال بإحدى القرى التى لم 
.  .  یسبق لھ إستعمالھیسبق لھ إستعمالھ



: : ممیزات الطریقة ممیزات الطریقة 

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

ØØ تعتبر طریقة اإلیضاح العملى للنتائج من أھم الطرق التى تساعد على إكتشاف تعتبر طریقة اإلیضاح العملى للنتائج من أھم الطرق التى تساعد على إكتشاف
..القادة المحلیینالقادة المحلیین

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



ØØ قصور الطریقة قصور الطریقة::      

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

ØØ   تعتبر ھذه الطریقة من الطرق اإلرشادیة مرتفعة التكالیف بالنسبة لإلستفادة تعتبر ھذه الطریقة من الطرق اإلرشادیة مرتفعة التكالیف بالنسبة لإلستفادة
. . منھامنھا

ØØ ھذا وقد یصعب وجود عدد من الزراع یملكون نتائج مقبولة للعرض ھذا وقد یصعب وجود عدد من الزراع یملكون نتائج مقبولة للعرض  .  .
ØØ كثیرًا ما تتدخل الظروف الجویة والبیئیة فى نتائج العرض األمر الذى قد یقلل كثیرًا ما تتدخل الظروف الجویة والبیئیة فى نتائج العرض األمر الذى قد یقلل

..من عدد المشتركین فى العرض وربما إلغاؤهمن عدد المشتركین فى العرض وربما إلغاؤه
ØØ ھناك مجاالت من الصعب أو ربما من غیر الممكن إتباع طریقة اإلیضاح العملى ھناك مجاالت من الصعب أو ربما من غیر الممكن إتباع طریقة اإلیضاح العملى

..للنتائج لحل مشكالتھا مثل مجاالت تسویق المحاصیل والتغذیةللنتائج لحل مشكالتھا مثل مجاالت تسویق المحاصیل والتغذیة



ØØ   مما سبق یتضح أن أوجھ االختالف بین طریقة اإلیضاح العملى مما سبق یتضح أن أوجھ االختالف بین طریقة اإلیضاح العملى
::بالمشاھدة والتجربة وبین طریقة اإلیضاح العملى للنتائج ھىبالمشاھدة والتجربة وبین طریقة اإلیضاح العملى للنتائج ھى

اإلیضاح العملى بالممارسةاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بعرض النتائجاإلیضاح العملى بعرض النتائج

یقوم بھا المرشد فى وجــــــــــــود  یقوم بھا المرشد فى وجــــــــــــود  
..المزارع المزارع 

یقوم بھا المزراع تحت إشراف  یقوم بھا المزراع تحت إشراف    - - ١١
المرشـدالمرشـد

تقدم للمجموعة أساسًا ویمكن تقدیمھا  تقدم للمجموعة أساسًا ویمكن تقدیمھا  
للفردللفرد

تقدم للفرد أو لمجموعة من القادة  تقدم للفرد أو لمجموعة من القادة    - - ٢٢
..أساسًاأساسًا

یجرى بتنفیذ تجربة أو طریقة معینة  یجرى بتنفیذ تجربة أو طریقة معینة  
..خطوة بخطوةخطوة بخطوة

یجرى بشرح نتیجة تجربة أو  یجرى بشرح نتیجة تجربة أو    - - ٣٣
..سلوب سبق تنفیذهسلوب سبق تنفیذهاا

تساعد فى تعلیم الخبرات  تساعد فى تعلیم الخبرات  
..الزراعیــــة الجدیدةالزراعیــــة الجدیدة

تساعد فى خلق ثقة المزراع تساعد فى خلق ثقة المزراع   - - ٤٤
والمرشد وتزید قدرة ومعلومات كل  والمرشد وتزید قدرة ومعلومات كل  

..منھمامنھما



ØØاإلجتماعات اإلرشادیة اإلجتماعات اإلرشادیة   - - ٣٣Extension Extension 
MeetingsMeetings

ØØ یعتبر اإلجتماع لقاء أو مقابلة تتم بین واحد أو أكثر من القائمین بالعمل اإلرشادى یعتبر اإلجتماع لقاء أو مقابلة تتم بین واحد أو أكثر من القائمین بالعمل اإلرشادى
..من جانب ومجموعة من المسترشدین من جانب من جانب ومجموعة من المسترشدین من جانب 

ØØ تتألف ھذه اإلجتماعات من تجمعات من الزراع  مختلفین فى المعارف تتألف ھذه اإلجتماعات من تجمعات من الزراع  مختلفین فى المعارف
.  .  إلخإلخ......والمھارات واإلتجاھات والتخصصات واإلمكانات والحاجات والمھارات واإلتجاھات والتخصصات واإلمكانات والحاجات 

ØØ یستفاد من ھذه اإلجتماعات إتصالیًا أو فى مخطابة أكبر عدد ممكن من أبناء یستفاد من ھذه اإلجتماعات إتصالیًا أو فى مخطابة أكبر عدد ممكن من أبناء
المجتمع المحلى المجتمعین فى شكل مؤتمر إرشادى مع الوقوف على ردود المجتمع المحلى المجتمعین فى شكل مؤتمر إرشادى مع الوقوف على ردود 

..األفعال المباشرة حول البرامج اإلرشادیة الزراعیةاألفعال المباشرة حول البرامج اإلرشادیة الزراعیة
ØØتتنوع اإلجتماعات اإلرشادیة الزراعیة وفقًا لعدة إعتبارات وھىتتنوع اإلجتماعات اإلرشادیة الزراعیة وفقًا لعدة إعتبارات وھى::



ØØالصورة التنظیمیة لإلجتماعالصورة التنظیمیة لإلجتماع--١١::
ØØ   إذ قد یأخذ اإلجتماع شكل عام أو ندوة أو محاضرة متكاملة أو مناقشة فى إذ قد یأخذ اإلجتماع شكل عام أو ندوة أو محاضرة متكاملة أو مناقشة فى

..إلخإلخ................مجموعة صغیرة أو محاضرة عادیةمجموعة صغیرة أو محاضرة عادیة

ØØالھدف من اإلجتماعالھدف من اإلجتماع  --٢٢::    
ØØ   فقد یكون لتخطیط برنامج إرشادى أو لشرح الخطة الزراعیة أو لنشر أفكار فقد یكون لتخطیط برنامج إرشادى أو لشرح الخطة الزراعیة أو لنشر أفكار

..مستحدثة أوغیرھا مستحدثة أوغیرھا 



ØØالناحیة المكانیة الجغرافیة أو اإلداریةالناحیة المكانیة الجغرافیة أو اإلداریة--٣٣::
ØØ   فقد یعقد اإلجتماع على مستوى القریة أو الناحیة أو المحافظة أو اإلقلیم فقد یعقد اإلجتماع على مستوى القریة أو الناحیة أو المحافظة أو اإلقلیم..

ØØنوعیة المسترشدیننوعیة المسترشدین  --٤٤::
ØØ   فقد یكون إجتماعًا للزراع أو للمرأة الریفیة أو الشباب الریفى فقد یكون إجتماعًا للزراع أو للمرأة الریفیة أو الشباب الریفى..
ØØ وتتیح اإلجتماعات اإلرشادیة الفرصة أمام أعداد كبیرة من الزراع وتتیح اإلجتماعات اإلرشادیة الفرصة أمام أعداد كبیرة من الزراع

بإكتساب معارف ومعلومات وأفكار جدیدة كما أنھا تساھم فى تنمیة وتطویر بإكتساب معارف ومعلومات وأفكار جدیدة كما أنھا تساھم فى تنمیة وتطویر 
..القیادات المحلیة وكذا تفھم السیاسات الزراعیة القیادات المحلیة وكذا تفھم السیاسات الزراعیة 



ØØ لإلستفادة من اإلجتماعات اإلرشادیة إتصالیًا یشترط لإلستفادة من اإلجتماعات اإلرشادیة إتصالیًا یشترط
::ما یلى ما یلى 

ØØاستشارة القادة المحلیین فیما یمكن أن یناقش من خالل اإلجتماعات اإلرشادیة استشارة القادة المحلیین فیما یمكن أن یناقش من خالل اإلجتماعات اإلرشادیة   --١١
..
ØØاالستفادة من جھود الشباب فى الدعوة لھذه اإلجتماعات وشرح فوائدھا االستفادة من جھود الشباب فى الدعوة لھذه اإلجتماعات وشرح فوائدھا   --٢٢..
ØØإختیار مواعید اإلجتماعات فى غیر مواسم البذر والحصادإختیار مواعید اإلجتماعات فى غیر مواسم البذر والحصاد  --٣٣..
ØØاالستفادة من نظریات علم النفس اإلجتماعى ومن نظریات التعلم فى عقد االستفادة من نظریات علم النفس اإلجتماعى ومن نظریات التعلم فى عقد   --٤٤

..اإلجتماعات اإلرشادیةاإلجتماعات اإلرشادیة
ØØاالستعانة فى تخطیطھا وتنفیذھا وتقییمھا بمشاركة القادة المحلیین االستعانة فى تخطیطھا وتنفیذھا وتقییمھا بمشاركة القادة المحلیین   --٥٥..
ØØتوزیع النشرات والكتیبات اإلرشادیة الزراعیة التى تخدم الفرد من اإلجتماعتوزیع النشرات والكتیبات اإلرشادیة الزراعیة التى تخدم الفرد من اإلجتماع  --٦٦



ØØ كیف تحافظ على حیویة اإلجتماع اإلرشادى كیف تحافظ على حیویة اإلجتماع اإلرشادى
الزراعى؟الزراعى؟

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

ØØتنویع طرق أو أشكال اإلجتماع وإستدعاء خبراء إلبداء آرائھم فى تنویع طرق أو أشكال اإلجتماع وإستدعاء خبراء إلبداء آرائھم فى   --١١
..الموضــــــــــوع الموضــــــــــوع 

ØØدعوة أفراد اإلجتماع للقیام برحلة جماعیة ثقافیة دعوة أفراد اإلجتماع للقیام برحلة جماعیة ثقافیة   --٢٢
..ترفیھیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ترفیھیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ØØاألعضاء من وقت آلخر مع دعوتھم إلى األعضاء من وقت آلخر مع دعوتھم إلى   یھیھإیجاد نشاط إجتماعى یشترك فإیجاد نشاط إجتماعى یشترك ف  --٣٣
..حفل شاىحفل شاى

ØØإلخإلخ....استعمال الوسائل التعلیمیة كجھاز السینما وكجھاز العرض فوق الرأس استعمال الوسائل التعلیمیة كجھاز السینما وكجھاز العرض فوق الرأس   --٤٤..
ØØإیجاد روح المنافسة بین األفراد مما یبعث فیھم النشاطإیجاد روح المنافسة بین األفراد مما یبعث فیھم النشاط  --٥٥..



ØØیوم الحقل یوم الحقل   - - ٤٤Field DayField Day

ØØ یعتبر أحد طرق إرشاد الجماعات الذى یجمع فى إجرائھ ومزایاه بعضًا من یعتبر أحد طرق إرشاد الجماعات الذى یجمع فى إجرائھ ومزایاه بعضًا من
إجراء ومزایا إیضاح الممارسة وإیضاح النتائج واإلجتماعات العامة والجوالت إجراء ومزایا إیضاح الممارسة وإیضاح النتائج واإلجتماعات العامة والجوالت 

::وأیام الحقل نوعان وأیام الحقل نوعان اإلرشادیة اإلرشادیة 



ØØیوم الحقل الموسمى یوم الحقل الموسمى   --أأ::
ØØ یجرى عادة عند التجھیز لزراعة المحاصیل الھامة وعند حصادھا كالقطن یجرى عادة عند التجھیز لزراعة المحاصیل الھامة وعند حصادھا كالقطن

والقمح والذرة واألرز وغالبًا ما یمارس المرشدون والقادة المحلیون إیضاحا والقمح والذرة واألرز وغالبًا ما یمارس المرشدون والقادة المحلیون إیضاحا 
..بالمشاھدة والتجربة وإیضاحا للنتائج أو ھما معابالمشاھدة والتجربة وإیضاحا للنتائج أو ھما معا

ØØیوم الحقل السنوى یوم الحقل السنوى   - - بب::
ØØ یختلف عن سابقة فى أن التجھیز لھ الیقتصر على إیضاح المشاھدة یختلف عن سابقة فى أن التجھیز لھ الیقتصر على إیضاح المشاھدة

والتجربة، أو إیضاح النتائج فقط، بل تتعدد معھ أنواع التجھیزات والنشاط بحیث والتجربة، أو إیضاح النتائج فقط، بل تتعدد معھ أنواع التجھیزات والنشاط بحیث 
..یصبح یوما حافال للمنطقة كلھا وشامال لعدد كبیر من الرسائل اإلرشادیةیصبح یوما حافال للمنطقة كلھا وشامال لعدد كبیر من الرسائل اإلرشادیة



ØØكیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟

ØØیختار یوم الحقل خالل فترة ال یتعارض معھا زحمة العمل الزراعى أو یختار یوم الحقل خالل فترة ال یتعارض معھا زحمة العمل الزراعى أو   --١١
..إحتفاالت یوم الحقل بھاإحتفاالت یوم الحقل بھا

ØØیعقد إجتماع مدیرى الھیئات والمؤسسات المحلیة والمجاورة للحصول على یعقد إجتماع مدیرى الھیئات والمؤسسات المحلیة والمجاورة للحصول على   --٣٣
..موافقتھم على اإلشتراك وعلى مساندتھم المادیة والمعنویةموافقتھم على اإلشتراك وعلى مساندتھم المادیة والمعنویة

ØØیعلن عن میعاد یوم الحقل قبل حلولھ بثالثة شھور على األقل وبعد الحصول یعلن عن میعاد یوم الحقل قبل حلولھ بثالثة شھور على األقل وبعد الحصول   --٤٤
..على الموافقة الالزمة من المھتمین بإقامتھعلى الموافقة الالزمة من المھتمین بإقامتھ

ØØتشكیل لجنة لتنظیم یوم الحقل لتبدأ عملھا فورًا بالدعایة لھتشكیل لجنة لتنظیم یوم الحقل لتبدأ عملھا فورًا بالدعایة لھ  --٥٥..



كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟

ØØترسل دعوات الھیئات واألفراد المشتركة فى العرض ، یعین بھا المكان  ترسل دعوات الھیئات واألفراد المشتركة فى العرض ، یعین بھا المكان    --٦٦
..المخصص ، وآخر موعد لإلشتراكالمخصص ، وآخر موعد لإلشتراك

ØØیتم إعداد طرق اإلیضاح الالزمة ، وتعد خریطة للمكانیتم إعداد طرق اإلیضاح الالزمة ، وتعد خریطة للمكان  --٧٧..
ØØترسل دعوات للزراع مزودة ببرنامج مطبوعترسل دعوات للزراع مزودة ببرنامج مطبوع  --٨٨..
ØØیعلن عن الیوم المذكور فى وسائل اإلعالم المختلفة خالل اإلسبوع الذى یعلن عن الیوم المذكور فى وسائل اإلعالم المختلفة خالل اإلسبوع الذى   --٩٩

..یسبق یوم الحقلیسبق یوم الحقل
ØØتعمل الملصقات والالفتات الموجھة على الطرق المؤدیة إلى مكان تعمل الملصقات والالفتات الموجھة على الطرق المؤدیة إلى مكان   - - ١٠١٠

..اإلحتفالاإلحتفال



كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟كیف تنظم یوم حقل سنوى ناجح ؟

ØØیعمل ترتیب وجود أماكن لتقدیم وجبة غذائیة خفیفة ومرطبات یعمل ترتیب وجود أماكن لتقدیم وجبة غذائیة خفیفة ومرطبات   - - ١١١١..
ØØیزود المكان بمكتب استعالمات بھ النشرات والمجالت المطلوب توزیعھایزود المكان بمكتب استعالمات بھ النشرات والمجالت المطلوب توزیعھا  - - ١٢١٢ . .
ØØیتم توفیر كامیرا للتصویر مجھزة بالفیلم ، ویفضل تسجیل اإلحتفال بیوم  یتم توفیر كامیرا للتصویر مجھزة بالفیلم ، ویفضل تسجیل اإلحتفال بیوم    - - ١٣١٣

الحقل على شریط فیدیو ویؤخذ فى اإلعتبار االستعداد إلعداد العدید من الشرائح الحقل على شریط فیدیو ویؤخذ فى اإلعتبار االستعداد إلعداد العدید من الشرائح 
..وكذا األفالم السینمائیة واألفالم الصامتةوكذا األفالم السینمائیة واألفالم الصامتة

ØØیزود القادة والمرشدون بعالمات ممیزة لیسھل على الزراع التعرف علیھمیزود القادة والمرشدون بعالمات ممیزة لیسھل على الزراع التعرف علیھم  - - ١٤١٤..
ØØیفضل توافر بعض رجال األمن للنظام واالنضباطیفضل توافر بعض رجال األمن للنظام واالنضباط  - - ١٥١٥..
ØØیوم یوم ""یتم تقییم العمل الذى تم من قبل لجنھ التنظیم واإلعداد ، وذلك فى نھایة یتم تقییم العمل الذى تم من قبل لجنھ التنظیم واإلعداد ، وذلك فى نھایة   - - ١٦١٦

".".الحقلالحقل



ØØالرحـالت اإلرشادیة الرحـالت اإلرشادیة   - - ٥٥Extension Tours Extension Tours ::
ØØ مزایا الرحالت والزیارات التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة مزایا الرحالت والزیارات التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة::
ØØالقدرة على المالحظة القدرة على المالحظة   --١١::

ØØفى ھذا الموقف تبدو قدرة فى ھذا الموقف تبدو قدرة ... ... لنفرض أن الرحلة إلى محطة اإلنتاج األلبانلنفرض أن الرحلة إلى محطة اإلنتاج األلبان
::المالحظة لدى المزارع فى المالحظة لدى المزارع فى 

ØØمالحظة فصائل  األبقار وطرق التھویــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو مالحظة فصائل  األبقار وطرق التھویــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو   --أأ
..اإلنارةاإلنارة

ØØمالحظة النظافة التامة فى حظائر األبقار، وفى أدوات الحلیب مالحظة النظافة التامة فى حظائر األبقار، وفى أدوات الحلیب   - - بب
..والعمالوالعمال

ØØمالحظة منطقة خدمة الحیوانات والنظام اإلدارى مالحظة منطقة خدمة الحیوانات والنظام اإلدارى   - - جج
..للمزرعــــــــــــــــــةللمزرعــــــــــــــــــة



ØØتھیئة بیئة العمل الجماعى تھیئة بیئة العمل الجماعى   - - ٢٢::
ØØ وإن كنا كثیرأ ما نالحظ إستحواذ وإن كنا كثیرأ ما نالحظ إستحواذ " " العمل الجماعىالعمل الجماعى""یفترض فى الرحالت یفترض فى الرحالت

المشرف على جمیع نشاطات الرحلة أو ربما عدد قلیل من الزراع یعاونونھ فیما المشرف على جمیع نشاطات الرحلة أو ربما عدد قلیل من الزراع یعاونونھ فیما 
إن فى مقدمة أھداف الرحالت إتاحة إن فى مقدمة أھداف الرحالت إتاحة . . یظل عدد كبیر من القادة بدون عملیظل عدد كبیر من القادة بدون عمل

..الفرصة للعمل الجماعى المشترك كل على قدر طاقتھ ومیولھالفرصة للعمل الجماعى المشترك كل على قدر طاقتھ ومیولھ

ØØإعطاء الفرصة للزراع لنقل وتبنى بعض ما شاھدوه من أفكار إعطاء الفرصة للزراع لنقل وتبنى بعض ما شاھدوه من أفكار   --٣٣
::وممارسات مزرعیة جیدةوممارسات مزرعیة جیدة

ØØ حیث یمكن للمزارع نتیجة لمشاركتھ فى الرحالت والزیارات معرفة وفھم حیث یمكن للمزارع نتیجة لمشاركتھ فى الرحالت والزیارات معرفة وفھم
.  .  وتبنى بعض األفكار والممارسات الجیدة الجدیدة وتبنى بعض األفكار والممارسات الجیدة الجدیدة 



ØØ نواحى قصور الرحالت والزیارات التعلیمیة نواحى قصور الرحالت والزیارات التعلیمیة
اإلرشادیة الزراعیةاإلرشادیة الزراعیة

ØØكثیرًا ما تتدخل إعتبارات فنیة معقدة فى مكان الزیارة مما یعوق برنامجھا  كثیرًا ما تتدخل إعتبارات فنیة معقدة فى مكان الزیارة مما یعوق برنامجھا    --١١
.  .  أو یقلل من مستوى الفائدة والتحصیل المطلوبین أو یقلل من مستوى الفائدة والتحصیل المطلوبین 

ØØكثیرًا ما یخلق التقید ببرنامج الرحلة آلیة الرحالت وھو أمر غیر مستحبكثیرًا ما یخلق التقید ببرنامج الرحلة آلیة الرحالت وھو أمر غیر مستحب  --٢٢..
ØØتحتاج إلى تخطیط جید وربما ال تتوافر المھارة الكافیة فى المرشد المشرف تحتاج إلى تخطیط جید وربما ال تتوافر المھارة الكافیة فى المرشد المشرف   --٣٣

..على الرحلةعلى الرحلة
ØØتحتاج إلى توافر قدر مناسب من النقود لتغطیة متطلباتھاتحتاج إلى توافر قدر مناسب من النقود لتغطیة متطلباتھا  --٤٤..



الطرق اإلرشادیة الجماھیریةالطرق اإلرشادیة الجماھیریة

ØØاإلذاعة المسموعة   - - ١١Radio :
ØØ ال یكاد یخلو منزل ریفى من جھاز رادیو نظرًا لما یتمتع بھ كوسیلھ إتصال ال یكاد یخلو منزل ریفى من جھاز رادیو نظرًا لما یتمتع بھ كوسیلھ إتصال

ویتسم الرادیو ویتسم الرادیو   سریعة وآنیة وفعالة بالرغم من أن عمره ال یتجاوز القرن الحالىسریعة وآنیة وفعالة بالرغم من أن عمره ال یتجاوز القرن الحالى
::بالمزایا التالیة بالمزایا التالیة 



Ø اإلذاعة المسموعةRadio

ØØیحمل الرسالة المسموعة الى قطاع كبیر من المستمعیین ویغطى مساحة یحمل الرسالة المسموعة الى قطاع كبیر من المستمعیین ویغطى مساحة   --١١
وإذا ماربطنا ھذه المزایا بالعملیة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة وإذا ماربطنا ھذه المزایا بالعملیة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة . . جغرافیة كبیرةجغرافیة كبیرة

نجد أنھ بإمكاننا إیصال المادة التعلیمیة إلى عدد كبیر من المستمعیین ربما فصلت نجد أنھ بإمكاننا إیصال المادة التعلیمیة إلى عدد كبیر من المستمعیین ربما فصلت 
..بینھما مئات الكیلومترات بینھما مئات الكیلومترات 

ØØتنوع البرامج التى یمكن بثھا فى وقت واحد مثل البرامج الدینیة والثقافیة تنوع البرامج التى یمكن بثھا فى وقت واحد مثل البرامج الدینیة والثقافیة   --٢٢
..والعلمیة والتعلیمیة اإلرشادیةوالعلمیة والتعلیمیة اإلرشادیة

ØØفى بث البرامج حیة على الھواء وھذا یساعد فى متابعة فى بث البرامج حیة على الھواء وھذا یساعد فى متابعة ) ) التو واللحظةالتو واللحظة((اآلنیة اآلنیة   --٣٣
..األحداث والمناشط المختلفة فى حینھا األحداث والمناشط المختلفة فى حینھا 

ØØالقدرة على التصویر الدقیق نالحظ ذلك من خالل التمثیلیات أو المقابالت القدرة على التصویر الدقیق نالحظ ذلك من خالل التمثیلیات أو المقابالت   --٤٤
..الشخصیة والندوات اإلرشادیة والعروض الزراعیة المختلفةالشخصیة والندوات اإلرشادیة والعروض الزراعیة المختلفة



 Radioاإلذاعة المسموعة 

ØØیملك مقومات الحیویة والتفاعل المطلوبة وذلك عبر المؤثرات الموسیقیة یملك مقومات الحیویة والتفاعل المطلوبة وذلك عبر المؤثرات الموسیقیة   --٥٥
..والسمعیة المختلفةوالسمعیة المختلفة

ØØینمى ملكة التخیل والتفكیر المنطقى لدى المسترشد، كما ینمى التذوق الفنى ینمى ملكة التخیل والتفكیر المنطقى لدى المسترشد، كما ینمى التذوق الفنى   --٦٦
.  .  لدیھلدیھ

ØØإعتدال تكلفة إنتاج البرامج السمعیةإعتدال تكلفة إنتاج البرامج السمعیة  --٧٧..
ØØالیحتاج التعلم من خالل الرادیو إلى توافر مھارة القراءة والكتابة لدى الیحتاج التعلم من خالل الرادیو إلى توافر مھارة القراءة والكتابة لدى   --٨٨

ھم ممن ال یجیدوا  ھم ممن ال یجیدوا  ییالمستمع، ولذا فھو یعالج مشكلة اإلتصال بالزراع األمیین وذوالمستمع، ولذا فھو یعالج مشكلة اإلتصال بالزراع األمیین وذو
..القراءة والكتابة القراءة والكتابة 

ØØھذا إلى جانب رخص ثمن جھاز الرادیو ومن ثم إمكانیة اقتنائھ دون إرھاق ھذا إلى جانب رخص ثمن جھاز الرادیو ومن ثم إمكانیة اقتنائھ دون إرھاق   --٩٩
.  .  میزانیة األسرة وكذا سھولة تشغیلة وإمكانیة االنتقال بھ إلى الحقل أو أى مكانمیزانیة األسرة وكذا سھولة تشغیلة وإمكانیة االنتقال بھ إلى الحقل أو أى مكان



ØØحدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیةحدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة

ØØإنھ وسیلة إتصال ذات اتجاه واحد ، وھذا یعنى عدم مقدرة المسترشد أو إنھ وسیلة إتصال ذات اتجاه واحد ، وھذا یعنى عدم مقدرة المسترشد أو   --١١
كذلك یتعذر على مقدم البرنامج التعرف على كذلك یتعذر على مقدم البرنامج التعرف على . . المستمع أن یسأل أو أن یستفسرالمستمع أن یسأل أو أن یستفسر

..اإلنطباعات المرتسمة على وجھ المستمع من إستجابة أو إستنكار ألحادیثھاإلنطباعات المرتسمة على وجھ المستمع من إستجابة أو إستنكار ألحادیثھ
ØØعدم مراعاتھ لإلحتیاجات الفردیة من حیث الزمن ، أى عدم مراعاتھ للفروق عدم مراعاتھ لإلحتیاجات الفردیة من حیث الزمن ، أى عدم مراعاتھ للفروق   --٢٢

..الفردیـــةالفردیـــة
ØØبث البرنامج اإلرشادى الزراعى فى وقت قد ال یكون مناسبًا لعدید من بث البرنامج اإلرشادى الزراعى فى وقت قد ال یكون مناسبًا لعدید من   --٣٣

..الزراع وأسرھمالزراع وأسرھم



حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة 
::

ØØیستخدم الرادیو وسیلة ناجحة للدعایة واإلعالن الزراعى وھنا یجب الحذر یستخدم الرادیو وسیلة ناجحة للدعایة واإلعالن الزراعى وھنا یجب الحذر   --٤٤
من تأثر البرامج التعلیمیة اإلرشادیة باألعمال الدعائیة التجاریة أو السیاسیة أو من تأثر البرامج التعلیمیة اإلرشادیة باألعمال الدعائیة التجاریة أو السیاسیة أو 

..آیة أعمال مضللةآیة أعمال مضللة
ØØال یجدى التعلیم اإلرشادى من خالل الرادیو كثیرًا فى تعلم بعض المھارات ال یجدى التعلیم اإلرشادى من خالل الرادیو كثیرًا فى تعلم بعض المھارات   --٥٥

أو العملیات المزرعیة العملیة كتقلیم كرمة عنب ، أو إجراء صیانة آللة زراعیة أو العملیات المزرعیة العملیة كتقلیم كرمة عنب ، أو إجراء صیانة آللة زراعیة 
..
ØØضیق وقت البرنامج وتقیده بزمن محدد وینعكس ذلك على ضعف المادة ضیق وقت البرنامج وتقیده بزمن محدد وینعكس ذلك على ضعف المادة   --٦٦

..اإلتصالیة اإلتصالیة 
ØØیتطلب اإلستفادة من المادة المذاعة اإلنتباه والتركیز التام لإلعتماد على یتطلب اإلستفادة من المادة المذاعة اإلنتباه والتركیز التام لإلعتماد على   --٧٧

..مخاطبة حاسة السمع فقطمخاطبة حاسة السمع فقط



ØØ    ما یجب مراعاتة فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة  ما یجب مراعاتة فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة
الزراعیة بواسطة الرادیوالزراعیة بواسطة الرادیو

ØØنظرًا إلتساع قاعدة المستمعین لبرامج اإلرشادیة الزراعیة بواسطة الرادیو نظرًا إلتساع قاعدة المستمعین لبرامج اإلرشادیة الزراعیة بواسطة الرادیو   --١١
وإختالف مستویاتھم ، فإن أھم ما یجب مراعاتھ فى ھذا البرنامج والمواد وإختالف مستویاتھم ، فإن أھم ما یجب مراعاتھ فى ھذا البرنامج والمواد 

التعلیمیة اإلرشادیة ، أن تكون واضحة دقیقة ، محددة األھداف ، سھلة التعلیمیة اإلرشادیة ، أن تكون واضحة دقیقة ، محددة األھداف ، سھلة 
..اإلستیعاباإلستیعاب

ØØلما كانت البرامج السمعیة مرتبطة بحاسة واحد فإنھ یجب مراعاة ذلك بإعداد لما كانت البرامج السمعیة مرتبطة بحاسة واحد فإنھ یجب مراعاة ذلك بإعداد   --٢٢
مواد مساعدة مثل المطبوعات اإلرشادیة أو الرسوم أو المجسمات أو شرائح مواد مساعدة مثل المطبوعات اإلرشادیة أو الرسوم أو المجسمات أو شرائح 

..بھدف تعزیز المعلومات المسموعةبھدف تعزیز المعلومات المسموعة
ØØیجب أن تكون لغة الرسالة اإلرشادیة واضحة وسلیمة وبعیدة عن یجب أن تكون لغة الرسالة اإلرشادیة واضحة وسلیمة وبعیدة عن   --٣٣

..المصطلحات المعقدة والغیر ضروریةالمصطلحات المعقدة والغیر ضروریة
ØØیجب مراعاة القیم والعادات والتقالید الریفیة فى البرامج السمعیة اإلرشادیة یجب مراعاة القیم والعادات والتقالید الریفیة فى البرامج السمعیة اإلرشادیة   --٤٤

..الزراعیةالزراعیة
ØØیجب إذاعة البرنامج اإلرشادى المسموع فى الوقت المناسب لغالبة الزراع یجب إذاعة البرنامج اإلرشادى المسموع فى الوقت المناسب لغالبة الزراع   --٥٥..



ما یجب مراعاتة فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة  ما یجب مراعاتة فى البرامج والمواد التعلیمیة اإلرشادیة  
الزراعیة بواسطة الرادیوالزراعیة بواسطة الرادیو

ØØانتظام موعد اإلرسال بالنسبة للبرنامج اإلرشادى انتظام موعد اإلرسال بالنسبة للبرنامج اإلرشادى   --٦٦..
ØØیفضل تقدیم البرامج اإلذاعیة الریفیة فى فترة المساء كى تفید معظم أفراد یفضل تقدیم البرامج اإلذاعیة الریفیة فى فترة المساء كى تفید معظم أفراد   --٧٧

..األسرة الریفیةاألسرة الریفیة
ØØتستخدم اللغة البسیطة بقدر اإلمكان وذلك لتحقیق إتصال فعالتستخدم اللغة البسیطة بقدر اإلمكان وذلك لتحقیق إتصال فعال  --٨٨..
ØØأن یتناول البرنامج اإلذاعى موضوعًا واحدًا فى وقت واحد منعًا للتشویشأن یتناول البرنامج اإلذاعى موضوعًا واحدًا فى وقت واحد منعًا للتشویش  --٩٩..
ØØأن یتضمن البرنامج اإلذاعى الزراعى بعض الفقرات الترفیھیة ، أن یتضمن البرنامج اإلذاعى الزراعى بعض الفقرات الترفیھیة ،   - - ١٠١٠

..كالموسیقى الھادئةكالموسیقى الھادئة
ØØیجب أن یحاول البرنامج الرد على ما یصلھ من أسئلة وإستفسارات یجب أن یحاول البرنامج الرد على ما یصلھ من أسئلة وإستفسارات   - - ١١١١

..مزرعیة أو منزلیةمزرعیة أو منزلیة
ØØیفضل مشاركة القیادات المحلیة الزراعیة فى تقدیم أو مناقشة بعض یفضل مشاركة القیادات المحلیة الزراعیة فى تقدیم أو مناقشة بعض   - - ١٢١٢

..الموضوعاتالموضوعات



ØØالتلیفزیون التلیفزیون   - - ٢٢TelevisionTelevision

ØØ یعتبر التلیفزیون وبعده الفیدیو من أحدث الطرق التعلیمیة ویتضح أھمیتھا یعتبر التلیفزیون وبعده الفیدیو من أحدث الطرق التعلیمیة ویتضح أھمیتھا
فى أنھ یستغل كال من حاستى السمع والبصر فى التعلیم لألفكار والممارسات مما  فى أنھ یستغل كال من حاستى السمع والبصر فى التعلیم لألفكار والممارسات مما  
یقوى األثر التعلیمى للرسائل اإلرشادیة المقدمة عبر البرامج التلیفزیونیة وأفالم یقوى األثر التعلیمى للرسائل اإلرشادیة المقدمة عبر البرامج التلیفزیونیة وأفالم 

..الفیدیو وفى ھذه الطریقة یكون اإلرشاد الزراعى شبة مباشر الفیدیو وفى ھذه الطریقة یكون اإلرشاد الزراعى شبة مباشر 



ØØ خطوات تنفیذ الطریقة خطوات تنفیذ الطریقة::

ØØ یراعى فى اإلرشاد التلیفزیونى واإلرشاد عن طریق الفیدیو كل ما یراعى یراعى فى اإلرشاد التلیفزیونى واإلرشاد عن طریق الفیدیو كل ما یراعى
فى اإلرشاد اإلذاعى باإلضافة إلى العنایة بإبراز الفكرة وبیان المطلوب إیضاحھ فى اإلرشاد اإلذاعى باإلضافة إلى العنایة بإبراز الفكرة وبیان المطلوب إیضاحھ 

. . أثناء تصویرھا للتلیفزیون أو لشرائط الفیدیو أثناء تصویرھا للتلیفزیون أو لشرائط الفیدیو 



ØØ ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى
::وبالفیدیو وبالفیدیو 

ØØطریقة إتصال جماھیریة اإلتصال فیھا شبة مباشر ویقرب من اإلرسال طریقة إتصال جماھیریة اإلتصال فیھا شبة مباشر ویقرب من اإلرسال   --١١
المباشر یستغل حاستى السمع والبصر فى التعلیم مما یزید من فاعلیتھ التعلیمیة المباشر یستغل حاستى السمع والبصر فى التعلیم مما یزید من فاعلیتھ التعلیمیة 

..عن الطرق المستغلة لحاسة واحدة فقط عن الطرق المستغلة لحاسة واحدة فقط 
ØØیصل إلى الزراعیین وغیر الزراعیین وإلى المرضى والعجزة ومن یصعب یصل إلى الزراعیین وغیر الزراعیین وإلى المرضى والعجزة ومن یصعب   --٢٢

..حضورھم لالجتماعات والطرق اإلرشادیة األخرى حضورھم لالجتماعات والطرق اإلرشادیة األخرى 
ØØستخدامھ فى العرض العملى مع إمكانیة التحكم فى سرعة العرض ستخدامھ فى العرض العملى مع إمكانیة التحكم فى سرعة العرض إإیمكن یمكن   --٣٣

..للتوافق مع الغرض التعلیمى للتوافق مع الغرض التعلیمى 
ØØیمكن من خاللھ عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقتا طویال فى مدة یمكن من خاللھ عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقتا طویال فى مدة   --٤٤

قصیرة ومناسبة ومتابعة العملیات الزراعیة وعملیات النمو واإلنبات وجمع  قصیرة ومناسبة ومتابعة العملیات الزراعیة وعملیات النمو واإلنبات وجمع  
..المحصول المحصول 



ØØأوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیوأوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى وبالفیدیو

ØØتفضیل بعض المشاھدین مشاھدة البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة تفضیل بعض المشاھدین مشاھدة البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة   --١١
..التعلیمیة التعلیمیة 

ØØعدم قدرة المشاھد فى أداء أعمال أخرى بجانب المشاھدة بخالف الرادیو الذى عدم قدرة المشاھد فى أداء أعمال أخرى بجانب المشاھدة بخالف الرادیو الذى   --٢٢
..یمكن معھ ذلك یمكن معھ ذلك 

ØØتحتاج البرامج التلیفزیونیة إلى ممیزات معینة فى مقدمیھا مما قد یصعب توافرھا تحتاج البرامج التلیفزیونیة إلى ممیزات معینة فى مقدمیھا مما قد یصعب توافرھا   --٣٣
..فى الكثیر من العاملین اإلرشادیین فى الكثیر من العاملین اإلرشادیین 

ØØاإلرتفاع النسبى للتكالیف الحالیة لإلرسال بالنسبة للتأثیر اإلرشادى الذى یمكن أن اإلرتفاع النسبى للتكالیف الحالیة لإلرسال بالنسبة للتأثیر اإلرشادى الذى یمكن أن   --٤٤
..تساھم بھ تعلیمیا تساھم بھ تعلیمیا 

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

.  .  لإلذاعة المرئیة الریفیة لإلذاعة المرئیة الریفیة 



ØØأندیة االستماع الجماعیة أندیة االستماع الجماعیة   - - ٣٣Rural Farm Rural Farm 
forumforum  ::

ØØ من مظاھر منجزات الرادیو إنتاج برامج أندیة اإلستماع الجماعیة من مظاھر منجزات الرادیو إنتاج برامج أندیة اإلستماع الجماعیة  .  .
ØØ ھى نوع من البرامج التعلیمیة الموجھة للكبار تتخذ قالب المجلة اإلذاعیة التى تتیح ھى نوع من البرامج التعلیمیة الموجھة للكبار تتخذ قالب المجلة اإلذاعیة التى تتیح

..اإلتصال فى إتجاھین اإلتصال فى إتجاھین 
ØØ  بدأت ھذه التجربة فى كندا ثم إمتدت إلى عدة دول أخرى بما یؤكد الھدف التنموى  بدأت ھذه التجربة فى كندا ثم إمتدت إلى عدة دول أخرى بما یؤكد الھدف التنموى

..؟؟  لبرامج الرادیو وتتوجة ھذه البرامج إلى المزارعین ولكن لماذا المزراعینلبرامج الرادیو وتتوجة ھذه البرامج إلى المزارعین ولكن لماذا المزراعین
ØØ روبرت ماكنماراروبرت ماكنمارا""فقط الحظ فقط الحظ " "Ropert Mac NamaraRopert Mac Namara   مدیر البنك الدولى أن مدیر البنك الدولى أن

معدل المرشدین الزراعیین فى الدول النامیة ھو شخص واحد لكل ثمانیة آالف معدل المرشدین الزراعیین فى الدول النامیة ھو شخص واحد لكل ثمانیة آالف 
..١٩٧٣١٩٧٣نسمة وذلك عام نسمة وذلك عام 

ØØ  



 Rural Farm Rural Farmأندیة االستماع الجماعیة أندیة االستماع الجماعیة   --٣٣
forumforum  ::

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

ØØ باإلضافة إلى ذلك فإن المرشدین الزراعیین ال یستطیعون القضاء على جمیع باإلضافة إلى ذلك فإن المرشدین الزراعیین ال یستطیعون القضاء على جمیع
. . المشكالت التى یواجھونھا فى المناطق الریفیة المشكالت التى یواجھونھا فى المناطق الریفیة 

ØØ كما یفتقد المرشدون الزراعیون إلى التدریب والدعم فى مراكزھم الحكومیة التى كما یفتقد المرشدون الزراعیون إلى التدریب والدعم فى مراكزھم الحكومیة التى
إنتدبتھم للعمل فى األریاف وھم بذلك یشعرون بالعزلة من الناحیتین الجغرافیة إنتدبتھم للعمل فى األریاف وھم بذلك یشعرون بالعزلة من الناحیتین الجغرافیة 

..والثقافیة ویفتقدون قنوات اإلتصال التى تربط أعمالھم فى الحقل بالحكومة المركزیةوالثقافیة ویفتقدون قنوات اإلتصال التى تربط أعمالھم فى الحقل بالحكومة المركزیة
ØØ ھنا یستطیع الرادیو أن یحقق ھذا الھدف بأن یمد أنشطة المرشدین الزراعیین فى ھنا یستطیع الرادیو أن یحقق ھذا الھدف بأن یمد أنشطة المرشدین الزراعیین فى

المناطق الریفیة المنعزلة ویقدم التعلیم والثقافة الزراعیة للفالحین البسطاء الذین المناطق الریفیة المنعزلة ویقدم التعلیم والثقافة الزراعیة للفالحین البسطاء الذین 
..یحتاجون إلى ھذه الخدماتیحتاجون إلى ھذه الخدمات
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ØØ أندیة اإلستماع الجماعیة ھى أحد برامج الرادیو التى تقدم للمستمعین المنتظمین فى أندیة اإلستماع الجماعیة ھى أحد برامج الرادیو التى تقدم للمستمعین المنتظمین فى
.  .  القرى القرى 

ØØ مزارع یجتمعون مرة واحدة إسبوعیًاعلى مزارع یجتمعون مرة واحدة إسبوعیًاعلى   ٢٠٢٠--١٥١٥تتكون مجموعة اإلستماع من تتكون مجموعة اإلستماع من
..األقل حول جھاز إستقبال إذاعى تحت إشراف مدیر أو منظم للمناقشةاألقل حول جھاز إستقبال إذاعى تحت إشراف مدیر أو منظم للمناقشة

ØØ دقیقةدقیقة  ٤٥٤٥- - ٣٠٣٠توجھ اإلذاعة سلسلة متصلة من البرامج یتراوح زمن كل حلقة من توجھ اإلذاعة سلسلة متصلة من البرامج یتراوح زمن كل حلقة من  .  .
ØØ یتعامل البرنامج مع موضوع رئیسى واحد وأحیانًا یتعامل مع عدة موضوعات یتعامل البرنامج مع موضوع رئیسى واحد وأحیانًا یتعامل مع عدة موضوعات  .  .
ØØجمیع الموضوعات البد أن یكون لھا أھمیة خاصة للمجتمعات الریفیة مثلجمیع الموضوعات البد أن یكون لھا أھمیة خاصة للمجتمعات الریفیة مثل : :

. . التعامل مع الحكومةالتعامل مع الحكومة  --الخصوبة الخصوبة   --الصحة الصحة --الزراعةالزراعة
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ØØالدراماالدراما--المناقشةالمناقشة- - الحوارالحوار  --الحدیث الحدیث : : تستخدم فى البرنامج مختلفة مثلتستخدم فى البرنامج مختلفة مثل . .
ØØ فى نھایة كل حلقة یقوم مدیر الندوة بإدارة النقاش  حول الموضوع الرئیسى فیھا فى نھایة كل حلقة یقوم مدیر الندوة بإدارة النقاش  حول الموضوع الرئیسى فیھا

ویتم كتابة تقاریر منظمة من جانب مدیر الندوة أو المستمعین عن ردود فعلھم تجاه ویتم كتابة تقاریر منظمة من جانب مدیر الندوة أو المستمعین عن ردود فعلھم تجاه 
البرنامج وقد تتضمن ھذه التقاریر تساؤالت لإلذاعة یتم اإلجابة عنھا فى الحلقات البرنامج وقد تتضمن ھذه التقاریر تساؤالت لإلذاعة یتم اإلجابة عنھا فى الحلقات 
..التالیة وكذلك إقتراحات بموضوعات إضافیة یمكن أن تقدمھا اإلذاعة فى المستقبلالتالیة وكذلك إقتراحات بموضوعات إضافیة یمكن أن تقدمھا اإلذاعة فى المستقبل

ØØ  قد تم تنفیذ أندیة اإلستماع الجماعیة فى دول أخرى مثل الھند وغانا بالتعاون مع  قد تم تنفیذ أندیة اإلستماع الجماعیة فى دول أخرى مثل الھند وغانا بالتعاون مع
المؤسسات الحكومیة التى تھتم بالتعلیم اإلجتماعى ورفاھیة القریة وتطویر أسالیب  المؤسسات الحكومیة التى تھتم بالتعلیم اإلجتماعى ورفاھیة القریة وتطویر أسالیب  

.  .  الزراعةالزراعة
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ØØ  یقدم المسئولین فى ھذه المؤسسات المختلفة المساعدة فى تنظیم اإلستماع  یقدم المسئولین فى ھذه المؤسسات المختلفة المساعدة فى تنظیم اإلستماع
وتعیین مشرفین لتنظیم ھذه األندیة وتقوم اإلذاعة وتعیین مشرفین لتنظیم ھذه األندیة وتقوم اإلذاعة   الجماعى على مستوى القرىالجماعى على مستوى القرى

بتخطیط الموضوعات بعد إقرارھا من المسئولین الحكومیین كما تتعاون اإلذاعة بتخطیط الموضوعات بعد إقرارھا من المسئولین الحكومیین كما تتعاون اإلذاعة 
..مع الوزارات المعنیة فى تقییم نتائج ھذه البرنامج مع الوزارات المعنیة فى تقییم نتائج ھذه البرنامج 



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

ØØتعتبر أندیة اإلستماع الجماعیة وسیلة مثالیة لنقل المعرفة بالمقارنة بالبرامج  تعتبر أندیة اإلستماع الجماعیة وسیلة مثالیة لنقل المعرفة بالمقارنة بالبرامج    --١١
....التعلیمیة البسیطة وبقیاس معدل استفادة المستمعین لتلك البرامجالتعلیمیة البسیطة وبقیاس معدل استفادة المستمعین لتلك البرامج

ØØیشارك األشخاص األمیون فى اإلستماع واالستفادة من تلك البرامج مثل یشارك األشخاص األمیون فى اإلستماع واالستفادة من تلك البرامج مثل   --٢٢
..المتعلمینالمتعلمین

ØØیكتسب األشخاص الذین یلتحقون بأندیة اإلستماع معارف أكثر من المعارف یكتسب األشخاص الذین یلتحقون بأندیة اإلستماع معارف أكثر من المعارف   --٣٣
..التى یكتسبھا األشخاص الذین یشاركون فى اإلستماعالتى یكتسبھا األشخاص الذین یشاركون فى اإلستماع

ØØتتیح المناقشة الجماعیة ربط الدرس التعلیمى بالمواقف المحلیة بشكل مباشرتتیح المناقشة الجماعیة ربط الدرس التعلیمى بالمواقف المحلیة بشكل مباشر  --٤٤..
ØØیتیح الشكل اإلذاعى المستخدم فى ھذه األندیة مشاركة دیمقراطیة نشطة یتیح الشكل اإلذاعى المستخدم فى ھذه األندیة مشاركة دیمقراطیة نشطة   --٥٥

..للجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیةللجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة



ØØ رغم الجوانب المضیئة السابقة فإن أندیة اإلستماع الجماعیة لھا رغم الجوانب المضیئة السابقة فإن أندیة اإلستماع الجماعیة لھا
حیث حیث    Wilbur Schramm Wilbur Schramm""ولبر شرامولبر شرام""حدودھا التى أشار إلیھا حدودھا التى أشار إلیھا 

كان لھ دور الریادة فى ترویج استخدام الرادیو كوسیلة لالستماع كان لھ دور الریادة فى ترویج استخدام الرادیو كوسیلة لالستماع 
الجماعى إلنجاز أھداف التنمیة الجماعیة وتتلخص ھذه الحدود فیما الجماعى إلنجاز أھداف التنمیة الجماعیة وتتلخص ھذه الحدود فیما 

::یلىیلى

ØØلكى تكون أندیة اإلستماع الجماعیة مؤثرة فإنھا تحتاج إلى تدعیم كبیر من لكى تكون أندیة اإلستماع الجماعیة مؤثرة فإنھا تحتاج إلى تدعیم كبیر من   --١١
..اإلذاعة المركزیة واإلذاعات المحلیة اإلذاعة المركزیة واإلذاعات المحلیة 

ØØغالبًا ما یكون األشخاص الذین یشاركون فى أندیة اإلستماع ھم أنفسھم غالبًا ما یكون األشخاص الذین یشاركون فى أندیة اإلستماع ھم أنفسھم   --٢٢
) ) جماعات الصفوه أو الطبقة المتوسطةجماعات الصفوه أو الطبقة المتوسطة((األشخاص األفضل من الناحیة التعلیمیة األشخاص األفضل من الناحیة التعلیمیة 

..بینما األشخاص الذین ال یشاركون ھم الذین فى أشد الحاجة إلى التدریببینما األشخاص الذین ال یشاركون ھم الذین فى أشد الحاجة إلى التدریب
ØØتتجھ المشاركة فى أندیة اإلستماع االجتماعیة إلى التناقص بعد فترة قصیرة تتجھ المشاركة فى أندیة اإلستماع االجتماعیة إلى التناقص بعد فترة قصیرة   --٣٣

..من الحماس واالھتمام الكبیرمن الحماس واالھتمام الكبیر



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

ØØالتعرف مقدمًا على إحتیاجات ھذه األندیة حتى یمكن إعدادھا وتوزیعھاالتعرف مقدمًا على إحتیاجات ھذه األندیة حتى یمكن إعدادھا وتوزیعھا  --١١..
ØØعمل خطة لتكوین جماعات المناقشة وتطویر طرق اإلتصال بھم باستمرار عمل خطة لتكوین جماعات المناقشة وتطویر طرق اإلتصال بھم باستمرار --٢٢

..وبانتظاموبانتظام
ØØإعداد خطة للتعامل مع قادة المناقشة لجماعات األندیة المختلفةإعداد خطة للتعامل مع قادة المناقشة لجماعات األندیة المختلفة  --٣٣..
ØØإعداد خطة دراسیة تفصیلیة لبرامج الدورة أو السلسلةإعداد خطة دراسیة تفصیلیة لبرامج الدورة أو السلسلة  --٤٤..
ØØتخطیط وكتابة وإنتاج جمیع البرامج اإلذاعیة تخطیط وكتابة وإنتاج جمیع البرامج اإلذاعیة   --٥٥..



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

ØØإعداد كتب أو مراجع یمكن للمشاركین االستعانة بھا لتنفیذ أھداف البرامجإعداد كتب أو مراجع یمكن للمشاركین االستعانة بھا لتنفیذ أھداف البرامج  --٦٦..
ØØتسجیل الحضور وإعداد تقاریر عن سیر اإلجتماعات وإرسالھا لإلذاعة تسجیل الحضور وإعداد تقاریر عن سیر اإلجتماعات وإرسالھا لإلذاعة   --٧٧

..بإنتظامبإنتظام
ØØإعداد تعلیمات محددة لقادة المناقشاتإعداد تعلیمات محددة لقادة المناقشات  --٨٨..
ØØتدریب قادة المناقشات  من خالل فرق من المدربین الذین یجب تدریبھم أوًالتدریب قادة المناقشات  من خالل فرق من المدربین الذین یجب تدریبھم أوًال  --٩٩..
ØØترتیب اإلستفادة من بیانات رجع الصدى عند إعداد الحلقات التالیة ترتیب اإلستفادة من بیانات رجع الصدى عند إعداد الحلقات التالیة   - - ١٠١٠..



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

ØØإتاحة رد فعل المستمع وتوصیلھ بسھولھ إتاحة رد فعل المستمع وتوصیلھ بسھولھ   - - ١١١١      .      .
ØØیجب أن یكون ھناك تقییم للبرنامج مع قیاس التأثیر وتحقیق فائدة التكلفة یجب أن یكون ھناك تقییم للبرنامج مع قیاس التأثیر وتحقیق فائدة التكلفة   - - ١٢١٢

ویتم ھذا التقییم على عینة من جماعات االستقبال حول الموضوع المثار قبل ویتم ھذا التقییم على عینة من جماعات االستقبال حول الموضوع المثار قبل 
..وبعد البرنامجوبعد البرنامج

ØØترتیبات خاصة لضمان وجود اإلرسال واالستقبال حیث یجب توفیر جھاز ترتیبات خاصة لضمان وجود اإلرسال واالستقبال حیث یجب توفیر جھاز   - - ١٣١٣
إستقبال صالح لالستخدام لكل جماعة إستقبال مع ضمان جودة االستقبال فى إستقبال صالح لالستخدام لكل جماعة إستقبال مع ضمان جودة االستقبال فى 

..األماكن المختلفة وفى األوقات المختلفةاألماكن المختلفة وفى األوقات المختلفة
ØØإمداد قائد المناقشة باإلرشادات الواجب إتباعھا وتوفیر أشكال التقاریر إمداد قائد المناقشة باإلرشادات الواجب إتباعھا وتوفیر أشكال التقاریر   - - ١٤١٤

..المكتوبة الالزمة لجماعة اإلستقبالالمكتوبة الالزمة لجماعة اإلستقبال



ØØالملصقات اإلرشادیة  الملصقات اإلرشادیة    --٤٤Extension Extension 
PostersPosters  ::  

ØØ   یعتبر الملصق اإلرشادى الزراعى طریقة من طرق اإلتصال بجماھیر الزراع یعتبر الملصق اإلرشادى الزراعى طریقة من طرق اإلتصال بجماھیر الزراع
..إذا استخدم بمفردة إذا استخدم بمفردة 

ØØ یعتبر وسیلة أو معین تعلیمى إرشادى إذا ما استخدم مع اإلجتماعات  اإلرشادیة یعتبر وسیلة أو معین تعلیمى إرشادى إذا ما استخدم مع اإلجتماعات  اإلرشادیة
والملصق عبارة عن قطعة من الورق المقوى ذو مساحة مناسبة تحتوى على والملصق عبارة عن قطعة من الورق المقوى ذو مساحة مناسبة تحتوى على 

صورة تمثل ھدفا تعلیمیا باإلضافة إلى جملة بسیطة أو عبارة مركزة تفسر صورة تمثل ھدفا تعلیمیا باإلضافة إلى جملة بسیطة أو عبارة مركزة تفسر 
..الصورة وتكمل معناھا الصورة وتكمل معناھا 



ØØ وظــائف الملصـــــق وظــائف الملصـــــق::

ØØ نشر أفكار مستحدثة یود المرشد الزراعى توصیلھا للزراع بغیة تبنیھا والعمل نشر أفكار مستحدثة یود المرشد الزراعى توصیلھا للزراع بغیة تبنیھا والعمل
. . بھا بھا 

ØØ یلعب الملصق دورا ھاما فى المراحل األولى من عملیة التبنى إذ یساعد الزراع یلعب الملصق دورا ھاما فى المراحل األولى من عملیة التبنى إذ یساعد الزراع
على إدراك عناصر التكنولوجیا  على إدراك عناصر التكنولوجیا    - - وبصفة محددة الذین یجیدون القراءة والكتابة وبصفة محددة الذین یجیدون القراءة والكتابة   --

..الزراعیة والمنزلیة المستحدثة الزراعیة والمنزلیة المستحدثة 



ØØ الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق اإلرشادى الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق اإلرشادى
::

ØØواضحة المعالم واضحة المعالم ((یجب أن تكون الصورة متقنة فنیا یجب أن تكون الصورة متقنة فنیا   - -   ١١.(.(
ØØأن تكون بحجم مناسب بالنسبة للمساحة الورقیــــــة أن تكون بحجم مناسب بالنسبة للمساحة الورقیــــــة   --٢٢..
ØØتفاصیلھا مدركة للمارة وواضحة لراكبى السیارات والقطارات تفاصیلھا مدركة للمارة وواضحة لراكبى السیارات والقطارات   --٣٣..
ØØھادفة معبرة عن شيء مـا ھادفة معبرة عن شيء مـا   --٤٤..
ØØمرتبطة بما یلیھا من كلمات مرتبطة بما یلیھا من كلمات   --٥٥..
ØØمرض ما على ثمار الطماطم ، مرض ما على ثمار الطماطم ، : : معبرة للواقع أو الحقیقة ، و مثاال على ذلك معبرة للواقع أو الحقیقة ، و مثاال على ذلك   --٦٦

یجب أن تكون صورتة بنفس اللون أو األعراض الذى یوجد علیھا المرض فى یجب أن تكون صورتة بنفس اللون أو األعراض الذى یوجد علیھا المرض فى 
.  .  الحقل الحقل 

ØØیفضل استخدام األلوان فى تصمیم الصورة فاأللوان تساعد الزراع على إدراك یفضل استخدام األلوان فى تصمیم الصورة فاأللوان تساعد الزراع على إدراك   --٧٧
..الوصف التفصیلى للشيء الوصف التفصیلى للشيء 



ØØ مواصفات العبارة أو الجملة مواصفات العبارة أو الجملة::

ØØمركـــــــــــزة مركـــــــــــزة ((یجب أن تكون مقتضیة یجب أن تكون مقتضیة   --١١    . (    . (
ØØواضحة یسھل على المارة قراءتھا واضحة یسھل على المارة قراءتھا   --٢٢..
ØØأن تكون مرتبطة بالصورة إرتباطا كامال أن تكون مرتبطة بالصورة إرتباطا كامال   --٣٣..
ØØال یكون بھا كلمات تقود إلى التشویش  ال یكون بھا كلمات تقود إلى التشویش    --٤٤
ØØتستمد كلماتھا من اإلطار الداللى لجمھور الزراع تستمد كلماتھا من اإلطار الداللى لجمھور الزراع   --٥٥..
ØØأن تكـــــون حروفھــــــــــــا سمیكـــــــــــــــــــــة أن تكـــــون حروفھــــــــــــا سمیكـــــــــــــــــــــة   --٦٦..
ØØملونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ملونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   --٧٧..
ØØال مانع من وضعھا داخل شكل ھندسى إلبرازھا جیدا ال مانع من وضعھا داخل شكل ھندسى إلبرازھا جیدا   --٨٨..



ØØ مواصفات قطعة الورق مواصفات قطعة الورق::

ØØیجب أن تكون بحجم مناسب إلبراز الصورة والعبارة وترك مسافات تنسیقیة یجب أن تكون بحجم مناسب إلبراز الصورة والعبارة وترك مسافات تنسیقیة   --١١
..مناسبة مناسبة 

ØØمن ورق مقوى من ورق مقوى   --٢٢..
ØØیفضل عمل برواز من الخشب أو البالستیك لتقویة الملصق وتسھیل تعلیقھیفضل عمل برواز من الخشب أو البالستیك لتقویة الملصق وتسھیل تعلیقھ    --٣٣..



ØØ أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى::

ØØ الملصق اإلرشادى فى األماكن التى یتردد علیھا جمھور الملصق اإلرشادى فى األماكن التى یتردد علیھا جمھور ) ) یوضعیوضع((یعلق یعلق
كثیر من الزراع مثل دور العبادة الجمعیات الزراعیة محالت البقالة الریفیة كثیر من الزراع مثل دور العبادة الجمعیات الزراعیة محالت البقالة الریفیة 

ویلعب الموقع دورًا ھامًا فى ویلعب الموقع دورًا ھامًا فى . . إلخإلخ......األندیة الریفیة، المدارس والوحدات الصحیةاألندیة الریفیة، المدارس والوحدات الصحیة
..تعظیم اإلستفادة منھتعظیم اإلستفادة منھ



::أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى أماكن تعلیق الملصق اإلرشادى 

ØØ مزایـــــــــــــــــــــــــــــــاه مزایـــــــــــــــــــــــــــــــاه::
ØØبسیط فى إعداده قلیل التكالیف یمكن للمرشد الزراعى إعدادهبسیط فى إعداده قلیل التكالیف یمكن للمرشد الزراعى إعداده  --١١..
ØØیمكن اإلعتماد علیھ بمفرده فى اإلتصال بالزراع لنقل فكرة أو توصیة أو یمكن اإلعتماد علیھ بمفرده فى اإلتصال بالزراع لنقل فكرة أو توصیة أو   --٢٢

..اإلعالن عن شيء ما ، دون حاجة إلى تعضیده بمرشداإلعالن عن شيء ما ، دون حاجة إلى تعضیده بمرشد
ØØ حـــــــــــــــدوده حـــــــــــــــدوده::    
ØØیحتاج إلى خبرة ومھارة فى إخراجھ وتصمیمھ ، ربما ال تتوافر بعض یحتاج إلى خبرة ومھارة فى إخراجھ وتصمیمھ ، ربما ال تتوافر بعض   --١١

..المرشدینالمرشدین
ØØإذا لم یوضع فى المكان المناسب یقل دوره أو ما یتوقع منھ من إذا لم یوضع فى المكان المناسب یقل دوره أو ما یتوقع منھ من   --٢٢

..نتائـــــــــــــــجنتائـــــــــــــــج



Øالمطبوعات اإلرشادیة  -٥Extension Publications

ØØ المقصود بالمطبوعات اإلرشادیة كل ما أعتمد على الكلمات المكتوبة فى المقصود بالمطبوعات اإلرشادیة كل ما أعتمد على الكلمات المكتوبة فى
عملیة النشر اإلرشادى لتوصیل المادة العلمیة للزراع أو لرجال اإلرشاد أو للقادة عملیة النشر اإلرشادى لتوصیل المادة العلمیة للزراع أو لرجال اإلرشاد أو للقادة 

..المحلیین أو إلعالمھم بحقائق وتعلمیات معینة المحلیین أو إلعالمھم بحقائق وتعلمیات معینة 
ØØ وتقسم المطبوعات وفقا ألساسین ھما وتقسم المطبوعات وفقا ألساسین ھما::



 Extensionالمطبوعات اإلرشادیة  -٥
Publications

ØØ  وفق صدورھاوفق صدورھا  - - أأ    :  :
ØØتنقسم إلى دوریة تصدر فى فترات منتظمة ، وغیر دوریة وھىتنقسم إلى دوریة تصدر فى فترات منتظمة ، وغیر دوریة وھى
ØØ   تصدر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا تصدر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا  .  .
ØØ        



 Extensionالمطبوعات اإلرشادیة  -٥
Publications

ØØوفق نوعیتھا وفق نوعیتھا   --بب::    
ØØ  تنقسم إلى نشرة خفیفة وتتكون من ورقة أو ورقتین تنشر معلومات مبسطة  تنقسم إلى نشرة خفیفة وتتكون من ورقة أو ورقتین تنشر معلومات مبسطة

..توضح موضوع معین توضح موضوع معین 
ØØ   نشرة فنیة عبارة عن عجالة مكتوبة بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع متكامل نشرة فنیة عبارة عن عجالة مكتوبة بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع متكامل..
ØØ نشرة إرشادیة وھو كتیب صغیر یشرح موضوع فنى بلغة مبسطة نشرة إرشادیة وھو كتیب صغیر یشرح موضوع فنى بلغة مبسطة..
ØØ نشرة إخباریة وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا نشاطھا وإنتاجھا وإشادتھا نشرة إخباریة وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا نشاطھا وإنتاجھا وإشادتھا..
ØØ   مجلة وتصدر أسبوعیا أو نصف شھریة أو شھریة تنشر موضوعات مختلفة مجلة وتصدر أسبوعیا أو نصف شھریة أو شھریة تنشر موضوعات مختلفة..
ØØ   التقریر ویصدر غالبا على فترات ربع أو نصف سنویة أو سنویة فى صورة التقریر ویصدر غالبا على فترات ربع أو نصف سنویة أو سنویة فى صورة

بیانات وإحصاءات وبعد استعراض المطبوعات اإلرشادیة تناقش الخطوات بیانات وإحصاءات وبعد استعراض المطبوعات اإلرشادیة تناقش الخطوات 
..الواجب مراعاتھا فى تنفیذھا الواجب مراعاتھا فى تنفیذھا 



ØØ خطوات تنفیذ المطبوعات اإلرشادیة خطوات تنفیذ المطبوعات اإلرشادیة::

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

ØØیجب إعدادھا بصورة تكون موجزة یجب إعدادھا بصورة تكون موجزة   --١١..
ØØیحب إعدادھا بلغة مبسطة فى جمل قصیــــــــــــــــــــــــــــرة یحب إعدادھا بلغة مبسطة فى جمل قصیــــــــــــــــــــــــــــرة   --٢٢..
ØØمن المفروض أن تكون جذابة تستوجب االھتمام بھا وقراءتھا من المفروض أن تكون جذابة تستوجب االھتمام بھا وقراءتھا   --٣٣..
ØØأن تنتھى دائما بملخص للرسالة اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة أن تنتھى دائما بملخص للرسالة اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة   --٤٤  .  .



ØØ ممیزات المطبوعات اإلرشادیة ممیزات المطبوعات اإلرشادیة::

ØØعادة ما یثق الناس بالكلمة المكتوبة المطبوعة فتساھم فى زیادة فعالیة نقل عادة ما یثق الناس بالكلمة المكتوبة المطبوعة فتساھم فى زیادة فعالیة نقل   --١١
..المعلومات والتعلیم اإلرشادى المعلومات والتعلیم اإلرشادى 

ØØتساھم فى مبدأ التكرار من خالل االحتفاظ بھا والرجوع إلیھا كلما لزم األمر تساھم فى مبدأ التكرار من خالل االحتفاظ بھا والرجوع إلیھا كلما لزم األمر   --٢٢
..
ØØتكالیفھا منخفضة نسبیا فى توصیل ونشر المعلومات تكالیفھا منخفضة نسبیا فى توصیل ونشر المعلومات   --٣٣..
ØØتصل إلى جمھور إرشادى كبیر العدد نسبیا تصل إلى جمھور إرشادى كبیر العدد نسبیا   --٤٤..



ØØ أوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیة أوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیة::

ØØغیر مناسبة لالتصال باألمیین ومحدودى التعلیم من الجماھیر اإلرشادیة غیر مناسبة لالتصال باألمیین ومحدودى التعلیم من الجماھیر اإلرشادیة   --١١..
ØØتعتبر مراجع وقتیة من المفروض مراجعتھا المستمرة وتغییرھا باستمرار تعتبر مراجع وقتیة من المفروض مراجعتھا المستمرة وتغییرھا باستمرار   --٢٢

..لتطابق التغیرات المستمرة فى المستحدثات ونتائج األبحاث لتطابق التغیرات المستمرة فى المستحدثات ونتائج األبحاث 
ØØقد تتضمن كثیرا من الموضوعات قد ال یالئم البعض منھا ظروف محلیة معینة قد تتضمن كثیرا من الموضوعات قد ال یالئم البعض منھا ظروف محلیة معینة   --٣٣

..
ØØتحتاج إلى جھود فنیة عالیة فى اإلعداد واإلخراج لتكون فعالة قد یصعب تحتاج إلى جھود فنیة عالیة فى اإلعداد واإلخراج لتكون فعالة قد یصعب   --٤٤

..توفرھا توفرھا 
ØØمثلھا مثل الطرق الجماھیریة األخرى وھى طریقة غیر شخصیة قد تفقد فعالیة مثلھا مثل الطرق الجماھیریة األخرى وھى طریقة غیر شخصیة قد تفقد فعالیة   --٥٥

وأثر اإلتصال الشخصى وعنصر المواجھة فى التأثیر على جمھور اإلرشاد وأثر اإلتصال الشخصى وعنصر المواجھة فى التأثیر على جمھور اإلرشاد 



Øالخطابات الدوریة  -٦Circular letters

ØØ ھى عبارة عن نوع من المكاتبات التنظیمیة التى یقوم بھا المرشد ویوجھھا ھى عبارة عن نوع من المكاتبات التنظیمیة التى یقوم بھا المرشد ویوجھھا
إلى الجمھور اإلرشادى كجزء من خطتھ اإلرشادیة وتستخدم فى اإلعالن عن إلى الجمھور اإلرشادى كجزء من خطتھ اإلرشادیة وتستخدم فى اإلعالن عن 

بعض أوجھ النشاط اإلرشادى التى ستجرى مستقبال أو إلعطاء معلومات محددة بعض أوجھ النشاط اإلرشادى التى ستجرى مستقبال أو إلعطاء معلومات محددة 
..فى وقت معین فى وقت معین 



ØØ خطوات تنفیذ الطریقة خطوات تنفیذ الطریقة::          
ØØ        
ØØ    تحدید الھدف أو الغرض الرئیسى من الخطاب الدورى والجمھور الذى تحدید الھدف أو الغرض الرئیسى من الخطاب الدورى والجمھور الذى   --١١

..ینبغى وصولھ إلیھ ینبغى وصولھ إلیھ 
ØØتخطیط استخدام الخطابات الدوریة كجزء من الخطة التعلیمیة موضحا عددھا تخطیط استخدام الخطابات الدوریة كجزء من الخطة التعلیمیة موضحا عددھا   --٢٢

..وجمھورھا ومواعید إرسالھا وجمھورھا ومواعید إرسالھا 
ØØكتابة الخطاب وإخراج النسخ بالعدد الالزم وإخراجھا بصورة نظیفة ملفتة كتابة الخطاب وإخراج النسخ بالعدد الالزم وإخراجھا بصورة نظیفة ملفتة   --٣٣

للنظر مبینة الغرض والنتائج والتغیرات المرغوبة فى صورة سھلة منطقیة للنظر مبینة الغرض والنتائج والتغیرات المرغوبة فى صورة سھلة منطقیة 
العرض بادئا بمدخل یثیر االھتمام مع حافز یساعد على تبنى الرسالة التى یحملھا العرض بادئا بمدخل یثیر االھتمام مع حافز یساعد على تبنى الرسالة التى یحملھا 

..الخطاب الدورى الخطاب الدورى 
ØØمتابعة وصول الخطاب وتقییم نتائجھ متابعة وصول الخطاب وتقییم نتائجھ   --٤٤..



ØØ ممیزات الطریقة ممیزات الطریقة::

ØØتصل إلى عدد كبیر من الناس حتى ھؤالء غیر المستركین فى األنشطة تصل إلى عدد كبیر من الناس حتى ھؤالء غیر المستركین فى األنشطة   --١١
.    .    اإلرشادیة اإلرشادیة 

ØØسریعة فى توصیل المعلومات وفى الوقــــت المناسب سریعة فى توصیل المعلومات وفى الوقــــت المناسب   --٢٢..
ØØتكالیفھا النسبیة فى إحداث التغیرات السلوكیة منخفضة تكالیفھا النسبیة فى إحداث التغیرات السلوكیة منخفضة   --٣٣..
ØØتساعد فى التمھید وتوجھ األنظار إلى توصیة إرشادیة واجبة التنفیذ تساعد فى التمھید وتوجھ األنظار إلى توصیة إرشادیة واجبة التنفیذ   --٤٤   .   .
ØØیحتفظ بھا الزراع للرجوع إلیھا عند اللزوم یحتفظ بھا الزراع للرجوع إلیھا عند اللزوم   --٥٥..



ØØ أوجھ قصور الطریقة أوجھ قصور الطریقة::

ØØتحتاج إلى معدات خاصة وجھاز كتابى قد ال یتوافر فى كافة المناطق  تحتاج إلى معدات خاصة وجھاز كتابى قد ال یتوافر فى كافة المناطق    --١١
.  .  والمكاتب اإلرشادیةوالمكاتب اإلرشادیة

ØØتقل أھمیتھا فى المناطق عالیة النسبة فى األمیة تقل أھمیتھا فى المناطق عالیة النسبة فى األمیة   --٢٢..
ØØعند اإلكثار منھا ستقل أھمیتھا واإلھتمام بھا عند اإلكثار منھا ستقل أھمیتھا واإلھتمام بھا   --٣٣ . .
ØØیعتبر اإلعتماد علیھا مضیعة للوقت والمال إذا لم یراعى الدقة والنظافة یعتبر اإلعتماد علیھا مضیعة للوقت والمال إذا لم یراعى الدقة والنظافة   --٤٤

..والتشویق فى إعدادھا والتشویق فى إعدادھا 



ØØالمعارض اإلرشادیة المعارض اإلرشادیة   --٧٧Extension ExhibitsExtension Exhibits

ØØ تقام المعارض على المستویات المركزیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة بغرض تقام المعارض على المستویات المركزیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة بغرض
توضیح المستویات العلیا من اإلنتاج لمنطقة معینة أو أكثر على المستوى القومى توضیح المستویات العلیا من اإلنتاج لمنطقة معینة أو أكثر على المستوى القومى 

إلثارة تحمس الزراع وإھتمامھم سواء المشتركین فى العرض أو المشاھدین لھ إلثارة تحمس الزراع وإھتمامھم سواء المشتركین فى العرض أو المشاھدین لھ 
والرغبة الصادقة فى الوصول إلى مثل ھذه المستویات ومحاولة التعرف على والرغبة الصادقة فى الوصول إلى مثل ھذه المستویات ومحاولة التعرف على 

..األسالیب المؤدیة إلى ھذه المستویات العلیا من اإلنتاج األسالیب المؤدیة إلى ھذه المستویات العلیا من اإلنتاج 



ØØ خطوات تنفیذ الطریقة خطوات تنفیذ الطریقة::

ØØدراسة أثر ھذه المعارض فى تحقیق أھداف الخطة التعلیمیة كطریقة إرشادیة دراسة أثر ھذه المعارض فى تحقیق أھداف الخطة التعلیمیة كطریقة إرشادیة   --١١
..
ØØمن الواجب تحدید األغراض الرئیسیة من إقامة المعرض من الواجب تحدید األغراض الرئیسیة من إقامة المعرض   --٢٢..
ØØیجب مراعاة الدقة فى تخطیط وإعداد المعرض متضمنا إختیار األمكنة یجب مراعاة الدقة فى تخطیط وإعداد المعرض متضمنا إختیار األمكنة   --٣٣

وإعدادھا وتوفیر األدوات الالزمة للعرض بصورة متسلسلة ومنطقیة تخدم وإعدادھا وتوفیر األدوات الالزمة للعرض بصورة متسلسلة ومنطقیة تخدم 
..الغرض من إقامة المعرض الغرض من إقامة المعرض 



::خطوات تنفیذ الطریقة خطوات تنفیذ الطریقة 

ØØاإلعالن عن المعرض ومكانھ وموعده واألھداف المتوقعة منھ اإلعالن عن المعرض ومكانھ وموعده واألھداف المتوقعة منھ   --٤٤..
ØØتأسیس المعرض وإمداده بمختلف المعروضات مع وضعھا جاذبة وملفتة تأسیس المعرض وإمداده بمختلف المعروضات مع وضعھا جاذبة وملفتة   --٥٥

.       .       لألنظار مع توفیر الشارحین المتخصصین والمؤھلین للشرح أما المعروضات لألنظار مع توفیر الشارحین المتخصصین والمؤھلین للشرح أما المعروضات 
ØØتقییم اثار وفعالیة المعرض من خالل حصر عدد المشتركین فى المعرض تقییم اثار وفعالیة المعرض من خالل حصر عدد المشتركین فى المعرض   --٦٦

..والزائرین لھ ونوعیاتھم ومالحظة وتجمیع معلومات عن ھذه اآلثار والزائرین لھ ونوعیاتھم ومالحظة وتجمیع معلومات عن ھذه اآلثار 



ØØ ممیزات المعارض كطریقة إرشادیة ممیزات المعارض كطریقة إرشادیة::

ØØكثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى عالقاتھم برجال اإلرشاد الزراعى كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى عالقاتھم برجال اإلرشاد الزراعى   --١١..
ØØكثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى اھتماماتھم بالمستویات العلیا من كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى اھتماماتھم بالمستویات العلیا من   --٢٢

اإلنتاج ویثیرھم ویدفعھم لمحاولة الوصول إلیھم بإتباع األسلوب المستخدم فى اإلنتاج ویثیرھم ویدفعھم لمحاولة الوصول إلیھم بإتباع األسلوب المستخدم فى 
..الوصول إلیھا الوصول إلیھا 



ØØ أوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیة أوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیة::

ØØتكالیف تنفیذھا مرتفعة نسبیا مقارنة بالطرق اإلرشادیة األخرى تكالیف تنفیذھا مرتفعة نسبیا مقارنة بالطرق اإلرشادیة األخرى   --١١..
ØØمستھلكة لوقت المرشد الزراعى إلى درجة كبیرة مستھلكة لوقت المرشد الزراعى إلى درجة كبیرة   --٢٢..
ØØكثیر من الزائرین یزورونھا للتسلیة وإضاعة الوقت ولیس للتعلیم كثیر من الزائرین یزورونھا للتسلیة وإضاعة الوقت ولیس للتعلیم   --٣٣..
ØØقد ال یتضح من البعض منھا األھداف التعلیمیة لھا قد ال یتضح من البعض منھا األھداف التعلیمیة لھا   --٤٤  .  .
ØØضآلة أثرھا التعلیمى نسبیا بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى ضآلة أثرھا التعلیمى نسبیا بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى   --٥٥..



ØØالمتاحف اإلرشادیة المتاحف اإلرشادیة   --٨٨Extension MuseumsExtension Museums

ØØ تقام المتاحف اإلرشادیة عادة بغرض مقارنة القدیم بالحدیث أو إلعطاء فكرة تقام المتاحف اإلرشادیة عادة بغرض مقارنة القدیم بالحدیث أو إلعطاء فكرة
عن التطور الحادث فى مجال معین وقد تستخدم لتوضیح نتائج برامج معینة وبصفة عن التطور الحادث فى مجال معین وقد تستخدم لتوضیح نتائج برامج معینة وبصفة 

عامة فھى طریقة قلیال ما تستعمل كطریقة تعلیمیة إرشادیة إال فى حالة توافر عامة فھى طریقة قلیال ما تستعمل كطریقة تعلیمیة إرشادیة إال فى حالة توافر 
میزانیات كبیرة لذلك واھتمام الدولة والمؤسسات التمویلیة بإنشائھا واإلشراف علیھا میزانیات كبیرة لذلك واھتمام الدولة والمؤسسات التمویلیة بإنشائھا واإلشراف علیھا 

.  .  ألنھا مكلفة جدا وفعالیتھا اإلرشادیة التعلیمیة ضئیلة نسبیا ألنھا مكلفة جدا وفعالیتھا اإلرشادیة التعلیمیة ضئیلة نسبیا 


