
المحاضرات النظریة فىالمحاضرات النظریة فى
اإلرشــــاد الزراعــىاإلرشــــاد الزراعــى

AGRICULTURAL EXTENSIONAGRICULTURAL EXTENSION



الطرق اإلرشادیةالطرق اإلرشادیة

ھى الوسائل أو القنوات التى تستخدم لنقل وتوصیل األفكار  ھى الوسائل أو القنوات التى تستخدم لنقل وتوصیل األفكار  ::تعریفتعریف••
..والمعلومات إلى جمھور المسترشدینوالمعلومات إلى جمھور المسترشدین

ھى قنوات یستخدمھا العاملون فى اإلرشاد الزراعى لتوصیل  ھى قنوات یستخدمھا العاملون فى اإلرشاد الزراعى لتوصیل  ::تعریف آخرتعریف آخر••
الرسالة أو المعلومة اإلرشادیة إلى جمھور المسترشدین بغرض تعلمھا لتحقیق  الرسالة أو المعلومة اإلرشادیة إلى جمھور المسترشدین بغرض تعلمھا لتحقیق  

..ھدف أو أكثرھدف أو أكثر



  ::تصنیف الطرق اإلرشادیةتصنیف الطرق اإلرشادیة

..تصنیف كمىتصنیف كمى- - ٢٢..تصنیف كیفىتصنیف كیفى- - ١١

یوضح كیفیة االتصال بالمزارعین سواء فى حالة فردیة أو جماھریة وتنقسم  یوضح كیفیة االتصال بالمزارعین سواء فى حالة فردیة أو جماھریة وتنقسم        
::إألىإألى



::تأثیــــــر نفــوذ المتصلتأثیــــــر نفــوذ المتصل--أأ
مثل الزیارات واالجتماعات   ::اتصال شخصى مباشر بالمواجھةاتصال شخصى مباشر بالمواجھة- - ١١

.اإلرشادیة والمحاضرات

.مثل التلیفزیون والسینما  ::اتصال شبھ شخصى أو شبھ مباشراتصال شبھ شخصى أو شبھ مباشر- - ٢٢

مثل المكطیوعات والنشرات   ::اتصال غیر شخصى أو غیر مباشراتصال غیر شخصى أو غیر مباشر- - ٣٣
.والرادیو

..نوع معاملة الرسالة وطریقة عرضھانوع معاملة الرسالة وطریقة عرضھا- - بب



التصنیـف الكیفـى

مثل الكتب والمجالت  مثل الكتب والمجالت    ::كتابیة وھى تعتمد على الكلمة المكتوبـةكتابیة وھى تعتمد على الكلمة المكتوبـة--
..والصحف والنشرات والخطابات الدوریة والشخصیةوالصحف والنشرات والخطابات الدوریة والشخصیة

مثل االجتماعات مثل االجتماعات   ::كالمیة وھى تعتمد على الكلمة المسموعةكالمیة وھى تعتمد على الكلمة المسموعة--٢٢
وزیارات الحقل والزیارات المكتبیة والحدیث التلیفونى والرادیو والتلیفزیونوزیارات الحقل والزیارات المكتبیة والحدیث التلیفونى والرادیو والتلیفزیون

..

مثل اإلیضاح العملى مثل اإلیضاح العملى : : إیضاحیة وھى تعتمد على اإلیضاح البصرىإیضاحیة وھى تعتمد على اإلیضاح البصرى- - ٣٣
..بعرض النتائج والمعارض والملصقات والتلیفزیونبعرض النتائج والمعارض والملصقات والتلیفزیون

..وھى تعتمد على اإلیضاح البصرىوھى تعتمد على اإلیضاح البصرى  ::كتابیــــــة كالمیــــــــــةكتابیــــــة كالمیــــــــــة--٤٤



اجتماع وإیضاح عملى بعرض النتائج اجتماع وإیضاح عملى بعرض النتائج   ::إیضاحیـــــة كالمیـــــــــةإیضاحیـــــة كالمیـــــــــة--55
..واالجتماعات واجتماعات اإلیضاح العملى بالمشاھدة والممارسةواالجتماعات واجتماعات اإلیضاح العملى بالمشاھدة والممارسة

..مطبوعات مصورة وملصقات مشروحة كتابیامطبوعات مصورة وملصقات مشروحة كتابیا  ::كتابیـــــــة إیضاحیـــــةكتابیـــــــة إیضاحیـــــة- - ٦٦

شرح التقاریر والمطبوعات المصورة شرح التقاریر والمطبوعات المصورة : : كتابیـــة كالمیــة إیضاحیـــةكتابیـــة كالمیــة إیضاحیـــة- - ٧٧
..ورسوماتھا البیانیةورسوماتھا البیانیة



::نوع الحواس المستخدمةنوع الحواس المستخدمة--جج
..سمعیة بصریةسمعیة بصریة--٣٣..بصریةبصریة--٢٢..سمعیةسمعیة--١١

::ترتیب الطرق اإلرشادیة تبعا لفاعلیتھاترتیب الطرق اإلرشادیة تبعا لفاعلیتھا



التصنیف الكمىالتصنیف الكمى::

یكون االتصال بوحدة واحدة من الجمھور یكون االتصال بوحدة واحدة من الجمھور : : طرق اتصالیة فردیـةطرق اتصالیة فردیـة--11••
الزیارات الحقلیة والمنزلیة واالتصاالت التلیفونیة ، الخطابات الزیارات الحقلیة والمنزلیة واالتصاالت التلیفونیة ، الخطابات : : اإلرشادى منھااإلرشادى منھا

..الشخصیةالشخصیة

یكون االتصال بمجموعة من الزراع فى موقف یكون االتصال بمجموعة من الزراع فى موقف   ::طرق اتصالیة جماعیةطرق اتصالیة جماعیة--٢٢••
..االجتماعات واإلیضاح العملى ویوم الحقلاالجتماعات واإلیضاح العملى ویوم الحقل: : تعلیمى معین ومنھاتعلیمى معین ومنھا

یكون االتصال بمجموعة كبیرة من الجمھور  یكون االتصال بمجموعة كبیرة من الجمھور  : : طرق اتصالیة جماھیریةطرق اتصالیة جماھیریة- - ٣٣••
..والصحف واإلذاعة والتلیفزیون والمعارضوالصحف واإلذاعة والتلیفزیون والمعارض  المجالت والنشراتالمجالت والنشرات: : اإلرشادى ومنھااإلرشادى ومنھا



من المجموع الكلى من المجموع الكلى % % ١٧.٥١٧.٥أثبتت الدراسات أن طرق االتصال الفردیة تحقق حوالى أثبتت الدراسات أن طرق االتصال الفردیة تحقق حوالى 
..لتأثیر سائر الطرق والمعینات اإلرشادیة المستخدمةلتأثیر سائر الطرق والمعینات اإلرشادیة المستخدمة

%.%.٣٧.٤٣٧.٤والجماھیریة والجماھیریة % % ٢٦٢٦أما طرق االتصال الجماعیة أما طرق االتصال الجماعیة 
%.%.١٩.١١٩.١أما باقى نسبة التأثیر فترجع إلى المعینات اإلرشادیة أما باقى نسبة التأثیر فترجع إلى المعینات اإلرشادیة 



طرق االتصال باألفرادطرق االتصال باألفراد

تعتبر ھى األساس فى الطرق اإلرشادیة الناجمة والتى تؤثر تأثیرا مباشرا فى سلوك تعتبر ھى األساس فى الطرق اإلرشادیة الناجمة والتى تؤثر تأثیرا مباشرا فى سلوك 
..الزراعالزراع

ھى تلك الطرق التى یتم فیھا االتصال بین ھى تلك الطرق التى یتم فیھا االتصال بین ::باألفرادباألفرادتعریف طرق االتصال تعریف طرق االتصال 
المرشد ووحدة واحدة من جمھور اإلرشاد الزراعى وعادة ما یكون االتصال المرشد ووحدة واحدة من جمھور اإلرشاد الزراعى وعادة ما یكون االتصال 
مباشر أى یتمیز بوجود عنصر المواجھة مما یترتب علیھ خلق الثقة وتنمیة مباشر أى یتمیز بوجود عنصر المواجھة مما یترتب علیھ خلق الثقة وتنمیة 

..عالقات وطیدة ومتینة بین المرشد الزراعى وأفراد المسترشدینعالقات وطیدة ومتینة بین المرشد الزراعى وأفراد المسترشدین



أھمیة الطرق الفردیةأھمیة الطرق الفردیة

عند اختیار وتدریب القیادات الریفیة ومنفذى تجارب اإلیضاح والمتعاونین مع عند اختیار وتدریب القیادات الریفیة ومنفذى تجارب اإلیضاح والمتعاونین مع --11
الجھاز اإلرشادى حیث أنھا تساعد فى التعرف على الصفات الشخصیة ومیولھم الجھاز اإلرشادى حیث أنھا تساعد فى التعرف على الصفات الشخصیة ومیولھم 

..األمر الذى یسھل عملیة االختیار بدقةاألمر الذى یسھل عملیة االختیار بدقة. . ورغباتھم واتجاھاتھم وقدراتھم العقلیةورغباتھم واتجاھاتھم وقدراتھم العقلیة

عند االتصال بأحد األفراد الذین ال یساھمون فى عمل أو أى نشاط إرشادى أو ال عند االتصال بأحد األفراد الذین ال یساھمون فى عمل أو أى نشاط إرشادى أو ال --٢٢
..یؤمنون برسالة اإلرشاد الزراعىیؤمنون برسالة اإلرشاد الزراعى

عندما تكون ھناك رغبة فى الحصول على بیانات واقعیة تساعد المرشد فى زیادة عندما تكون ھناك رغبة فى الحصول على بیانات واقعیة تساعد المرشد فى زیادة --٣٣
معلوماتھ عن المشكالت الموجودة فى المجتمع المحلى حتى یتسنى لھ تخطیط  معلوماتھ عن المشكالت الموجودة فى المجتمع المحلى حتى یتسنى لھ تخطیط  

..البرامج واقتراح الحلول الزراعیةالبرامج واقتراح الحلول الزراعیة



عندما یعمل المرشد على زیادة ثقة الزراع أو ربات المنازل الریفیات فى رسالة عندما یعمل المرشد على زیادة ثقة الزراع أو ربات المنازل الریفیات فى رسالة --44
..اإلرشاد الزراعى وفى القائمین على حمل ھذه الرسالة من القادة المحلییناإلرشاد الزراعى وفى القائمین على حمل ھذه الرسالة من القادة المحلیین

عند الرغبة فى تدعیم طریق االتصال الفردى كطرق مساعدة تدفع إلى نجاح عند الرغبة فى تدعیم طریق االتصال الفردى كطرق مساعدة تدفع إلى نجاح --٥٥
..وزیادة فاعلیة مجموعة الطرق اإلرشادیة األخرىوزیادة فاعلیة مجموعة الطرق اإلرشادیة األخرى

عندما تھدف البرامج إلى إحداث تغیرات سلوكیة معقدة نوعا ما حیث أنھ كلما زاد عندما تھدف البرامج إلى إحداث تغیرات سلوكیة معقدة نوعا ما حیث أنھ كلما زاد --٦٦
تعقد التغیرات السلوكیة المرغوبة كلما كان من الفضل اإلعتماد على طرق تعقد التغیرات السلوكیة المرغوبة كلما كان من الفضل اإلعتماد على طرق 

االتصال الفردى ، لتوضیح ھذه التغیرات لجمھور اإلرشاد كل على حدة زیادة االتصال الفردى ، لتوضیح ھذه التغیرات لجمھور اإلرشاد كل على حدة زیادة 
..فى تحقیق القدر األكبر من ھذه التغیرات المرغوبةفى تحقیق القدر األكبر من ھذه التغیرات المرغوبة



::تتضمن طرق اإلتصال الفردى ما یلىتتضمن طرق اإلتصال الفردى ما یلى

).).زیارات منزلیة ، زیارات حقلیةزیارات منزلیة ، زیارات حقلیة((الزیارات الشخصیة الزیارات الشخصیة ••

..الزیــــــــــــــارات المكتبیـــــةالزیــــــــــــــارات المكتبیـــــة••

..االتصــــــــــال التلیفونـــــــــىاالتصــــــــــال التلیفونـــــــــى••

..الخطابــــــــــات الشخصیــــــــةالخطابــــــــــات الشخصیــــــــة••



تعریف الزیارات الشخصیةتعریف الزیارات الشخصیة

ویقصد بھا تلك الزیارات غیر الرسمیة التى یقوم بھا المرشد الزراعى لالتصال ویقصد بھا تلك الزیارات غیر الرسمیة التى یقوم بھا المرشد الزراعى لالتصال 
..بالمزارع فى منزلھ أو فى حقلھبالمزارع فى منزلھ أو فى حقلھ

::أغراض الزیارات الشخصیةأغراض الزیارات الشخصیة
..التعــرف علـى المــزارع وكسـب ثقتـــھالتعــرف علـى المــزارع وكسـب ثقتـــھ--11
..مناقشة المشاكل التى تھم المزارع وكذا مشاكل القریةمناقشة المشاكل التى تھم المزارع وكذا مشاكل القریة--٢٢
..تنبیھ وتبصیر المزارع بمشاكل قد ال یكون مدركھـاتنبیھ وتبصیر المزارع بمشاكل قد ال یكون مدركھـا--٣٣
..تعلیم المسترشد مھــــــارات معینـــــةتعلیم المسترشد مھــــــارات معینـــــة--٤٤
..تزوید المسترشد بمعارف أو أفكار جدیدة أو استقصاء بعض البیانــاتتزوید المسترشد بمعارف أو أفكار جدیدة أو استقصاء بعض البیانــات--٥٥



..خلق الرغبة لدى المسترشد لتبنى األسالیب واألفكار الزراعیة العصریةخلق الرغبة لدى المسترشد لتبنى األسالیب واألفكار الزراعیة العصریة--66

..تشجیــــع التعـــاون واالشتـــراك فى أعمــال اإلرشادتشجیــــع التعـــاون واالشتـــراك فى أعمــال اإلرشاد--٧٧

..مساعدة المسترشد فى تحلیل مشاكل واختیار األسلوب السلیم فى التنفیذمساعدة المسترشد فى تحلیل مشاكل واختیار األسلوب السلیم فى التنفیذ--٨٨

..اكتشــــــاف القـــــــــــادة الریفییــــــــناكتشــــــاف القـــــــــــادة الریفییــــــــن--٩٩

..اختیار الزراع إلقامة الحقول والتجمیعات اإلرشادیــــــــةاختیار الزراع إلقامة الحقول والتجمیعات اإلرشادیــــــــة- - ١٠١٠

عموما أما إلعطاء معلومات أو للحصول على معلومات أو إیجاد أو تحسین  عموما أما إلعطاء معلومات أو للحصول على معلومات أو إیجاد أو تحسین  - - ١١١١
..بعض العالقاتبعض العالقات



الخطوات األساسیة فى تنفیذ الزیارات المنزلیة  الخطوات األساسیة فى تنفیذ الزیارات المنزلیة  
والحقلیةوالحقلیة

تحدید مكان الحقل أو المنزل الذى سیقوم المرشد بزیارتھ تحدید مكان الحقل أو المنزل الذى سیقوم المرشد بزیارتھ ::تحدید المكانتحدید المكان: : أوالأوال
..ویفضل فى حالة الزیارات المنزلیة أن یحدد مقدما وقت الزیارةویفضل فى حالة الزیارات المنزلیة أن یحدد مقدما وقت الزیارة

::إیضاح الغرض من الزیارةإیضاح الغرض من الزیارة: : ثانیاثانیا
::وتستھدف الزیارة تحقیق واحد أو أكثر من األغراض التالیةوتستھدف الزیارة تحقیق واحد أو أكثر من األغراض التالیة••
..للحصول على معلومات تتعلق بأوضاع المنزل أو الحقـــلللحصول على معلومات تتعلق بأوضاع المنزل أو الحقـــل--١١
..إبداء النصیحة أو تقدیم مساعدة للمزارع بخصوص مشكلة تھمھإبداء النصیحة أو تقدیم مساعدة للمزارع بخصوص مشكلة تھمھ--٢٢
لخلق االھتمام لدى بعض الزراع الذى یصعب الوصول إلیھم عن طریق أى من لخلق االھتمام لدى بعض الزراع الذى یصعب الوصول إلیھم عن طریق أى من --٣٣

..الطرق اإلرشادیة األخرىالطرق اإلرشادیة األخرى



المساعدة فى اختیار القادة المحلیین أو اختیار بعض الزراع الذین سیتعاونون فى المساعدة فى اختیار القادة المحلیین أو اختیار بعض الزراع الذین سیتعاونون فى --44
..تنفیذ تجارب اإلیضاح فى مزارعھم الخاصةتنفیذ تجارب اإلیضاح فى مزارعھم الخاصة

..خلق عالقات طیبة وتدعیم الصلة بین المرشد وجمھور المسترشدینخلق عالقات طیبة وتدعیم الصلة بین المرشد وجمھور المسترشدین--٥٥

..تقویة التنظیم اإلرشادى بالمنطقة والنھوض بالبرنامج اإلرشادى بھاتقویة التنظیم اإلرشادى بالمنطقة والنھوض بالبرنامج اإلرشادى بھا--٦٦



ثالثاثالثا: : رسم خطة الزیارة وتشملرسم خطة الزیارة وتشمل

مراجعة االتصاالت السابقة التى قد تكون أجریت مع المزارع أو أى فرد من أفراد مراجعة االتصاالت السابقة التى قد تكون أجریت مع المزارع أو أى فرد من أفراد --11
..أسرتھأسرتھ

مراجعة الموضوعات الفنیة أو المادة العلمیة التى یعتقد المرشد أن الزیارة مراجعة الموضوعات الفنیة أو المادة العلمیة التى یعتقد المرشد أن الزیارة --٢٢
..ستتناولھـاستتناولھـا

إعداد جدول للزیارات التى یقوم بھا المرشد فى منطقة معینة توفیرًا للوقت إعداد جدول للزیارات التى یقوم بھا المرشد فى منطقة معینة توفیرًا للوقت --٣٣
..والنفقـاتوالنفقـات

..وضع الخطة المناسبة لتنظیم الحدیث وإدارة المناقشة مع المزارعوضع الخطة المناسبة لتنظیم الحدیث وإدارة المناقشة مع المزارع--٤٤



رابعارابعا: : تنفیــذ الزیــاراتتنفیــذ الزیــارات

::یراعى أثناء الزیارة ما یلىیراعى أثناء الزیارة ما یلى••

..أن تتم الزیارة فى جو تسوده األلفة والصداقة بعیدا عن الرسمیةأن تتم الزیارة فى جو تسوده األلفة والصداقة بعیدا عن الرسمیة--١١
..العمل على كســــــب ثقــــة المـــــــزارعالعمل على كســــــب ثقــــة المـــــــزارع--٢٢
خلق االھتمام من قبل المرشد وإحداث الرغبة لدى المزارع وحفزه لتنفیذ ما  خلق االھتمام من قبل المرشد وإحداث الرغبة لدى المزارع وحفزه لتنفیذ ما  --٣٣

..ینصح بھینصح بھ
..إتاحة الفرصة للمزارع للتكلم عن مشكالتھ وأن یستمع المرشد لھ ویحترم آرائـــھإتاحة الفرصة للمزارع للتكلم عن مشكالتھ وأن یستمع المرشد لھ ویحترم آرائـــھ--٤٤
..تنظیـــم الحدیـــــث والمناقشـــة تجنبـــا لضیــــاع الوقـــتتنظیـــم الحدیـــــث والمناقشـــة تجنبـــا لضیــــاع الوقـــت--٥٥



خامساخامسا: : تسجیل الزیارة وتتم كاآلتىتسجیل الزیارة وتتم كاآلتى

یراعى تسجیل ما جرى خالل الزیارة فى سجل المزارع أو بطاقة تسجیل یراعى تسجیل ما جرى خالل الزیارة فى سجل المزارع أو بطاقة تسجیل --11••
..خاصةخاصة

غالبا ما یجرى تسجیل ھذه البیانات عقب إتمام الزیارة إال إذا كان الغرض من غالبا ما یجرى تسجیل ھذه البیانات عقب إتمام الزیارة إال إذا كان الغرض من --٢٢••
..الزیارة جمع بیانات یخشى نسیانھا فال مانع فى ھذه الحالة التسجیل أثناء الزیارةالزیارة جمع بیانات یخشى نسیانھا فال مانع فى ھذه الحالة التسجیل أثناء الزیارة



سادساسادسا: : متابعــة الزیـارةمتابعــة الزیـارة

وضع اسم المزارع فى قائمة من تصلھم المطبوعات والنشرات اإلرشادیة وضع اسم المزارع فى قائمة من تصلھم المطبوعات والنشرات اإلرشادیة --11••
..والخطابات الدوریةوالخطابات الدوریة

..دعوة للمزارع لحضور االجتماعات اإلرشادیةدعوة للمزارع لحضور االجتماعات اإلرشادیة--٢٢••

وذلك للتعرف على نتائج وآثار  وذلك للتعرف على نتائج وآثار  . . القیام بزیارة أخرى إذا تطلب األمر ذلكالقیام بزیارة أخرى إذا تطلب األمر ذلك--٣٣••
الزیارة السابقةالزیارة السابقة



مزایـــا ھــــذه الطریقـــةمزایـــا ھــــذه الطریقـــة

تساھم فى تزوید المرشد بمعلومات واقعیة عن الحقل أو المنزل ووجھة نظر تساھم فى تزوید المرشد بمعلومات واقعیة عن الحقل أو المنزل ووجھة نظر --11
..المزارع فیما یتعلق بھاالمزارع فیما یتعلق بھا

فائدتھا التعلیمیة كبیرة وخاصة إذا ما تمت بناء على رغبة المزارع أو ربة البیت فائدتھا التعلیمیة كبیرة وخاصة إذا ما تمت بناء على رغبة المزارع أو ربة البیت --٢٢
..حیث أنھما یكونا فى وضع أمثل للتعلیمحیث أنھما یكونا فى وضع أمثل للتعلیم

..تساعد على توطید العالقة وبناء الثقة بین المزارع والمرشـدتساعد على توطید العالقة وبناء الثقة بین المزارع والمرشـد--٣٣

..تزید من فاعلیة الطرق اإلرشادیة والوسائل التعلیمیة األخرىتزید من فاعلیة الطرق اإلرشادیة والوسائل التعلیمیة األخرى--٤٤



..تساعد فى اختیار القادة المحلیین ومنفذى تجارب اإلیضــاحتساعد فى اختیار القادة المحلیین ومنفذى تجارب اإلیضــاح--55

تساھم مساھمة فعالة فى خلق عالقات اجتماعیة طیبة بین الجھاز اإلرشادى تساھم مساھمة فعالة فى خلق عالقات اجتماعیة طیبة بین الجھاز اإلرشادى --٦٦
..والزراع والمنظمات والھیئات الریفیةوالزراع والمنظمات والھیئات الریفیة

طریقة إرشادیة ھامة للوصول بغیر المتعاونین أو غیر المؤمنین بالجھاز طریقة إرشادیة ھامة للوصول بغیر المتعاونین أو غیر المؤمنین بالجھاز --٧٧
..اإلرشادى ومن تصلھم المعلومات خالل الطرق اإلرشادیة األخرىاإلرشادى ومن تصلھم المعلومات خالل الطرق اإلرشادیة األخرى

..تعتبر من أوائل الطرق اإلرشادیة من حیث األثر التعلیمىتعتبر من أوائل الطرق اإلرشادیة من حیث األثر التعلیمى--٨٨



قصــور ھــــذه الطریقـــةقصــور ھــــذه الطریقـــة

..تستنفذ وقتا كبیرا من المرشد الزراعىتستنفذ وقتا كبیرا من المرشد الزراعى--11

عدد االتصاالت التى یمكن إجراؤھا بھذه الطریقة محدودة للغایة بالمقارنة بالعدید عدد االتصاالت التى یمكن إجراؤھا بھذه الطریقة محدودة للغایة بالمقارنة بالعدید --٢٢
..من الطرق اإلرشادیة األخرىمن الطرق اإلرشادیة األخرى

..تكالیف تطبیقھا وتنفیذھــا مرتفعــة نسبیاتكالیف تطبیقھا وتنفیذھــا مرتفعــة نسبیا--٣٣

متوسطة فى فاعلیتھا التعلیمیة إذا ما أدخل كل من العامل التعلیمى والتكالیف متوسطة فى فاعلیتھا التعلیمیة إذا ما أدخل كل من العامل التعلیمى والتكالیف --٤٤
..االقتصادیة فى االعتباراالقتصادیة فى االعتبار



الخوف من إجرائھا فى أوقات غیر مناسبة للزراع أو ربات البیوت مما قد نتج عنھ الخوف من إجرائھا فى أوقات غیر مناسبة للزراع أو ربات البیوت مما قد نتج عنھ --٥٥
..آثار عكسیة لم تأخذ فى الحسبانآثار عكسیة لم تأخذ فى الحسبان

خطورة تركیز ھذه الزیارات على الزراع المتقدمین وأسرھم مما قد ینتج خلق  خطورة تركیز ھذه الزیارات على الزراع المتقدمین وأسرھم مما قد ینتج خلق  --٦٦
..الحزازیات وفقد الجھاز اإلرشادى للتعاون مع مجموعة معینة من جمھورهالحزازیات وفقد الجھاز اإلرشادى للتعاون مع مجموعة معینة من جمھوره

تحتاج إلى دقة خاصة من المرشد الزراعى فى رسم الخطة اإلرشادیة وتنفیذھا تحتاج إلى دقة خاصة من المرشد الزراعى فى رسم الخطة اإلرشادیة وتنفیذھا --٧٧
..بصورة عاملةبصورة عاملة



تعریف الزیارات المكتبیـــةتعریف الزیارات المكتبیـــة

ھى الزیارات التى یقوم بھا المسترشد لالتصال بالمرشد فى مكان عملھ باحثا عن ھى الزیارات التى یقوم بھا المسترشد لالتصال بالمرشد فى مكان عملھ باحثا عن ••
حل مشكلة ما ، ویكون المسترشد فى ھذه الحالة على أتم االستعداد للتعلم لحاجتھ حل مشكلة ما ، ویكون المسترشد فى ھذه الحالة على أتم االستعداد للتعلم لحاجتھ 

..لذلكلذلك

أى أن ھذا النوع من الزیارات ال یقبل علیھ إال األفراد ذوى میول التعاون مع أى أن ھذا النوع من الزیارات ال یقبل علیھ إال األفراد ذوى میول التعاون مع --••
..العمل اإلرشادىالعمل اإلرشادى



خـــطوات تنفیذ الزیـــارةخـــطوات تنفیذ الزیـــارة

یتم ذلك عن طریق اختیار المكان المناسب وتحدید  یتم ذلك عن طریق اختیار المكان المناسب وتحدید    ::العمل على جذب الزراعالعمل على جذب الزراع--11
أوقات معینة یعلن عنھا بحیث یستطیع كل فرد فى المنطقة الذھاب إلى المرشد أوقات معینة یعلن عنھا بحیث یستطیع كل فرد فى المنطقة الذھاب إلى المرشد 

..خاللھاخاللھا
معاملة الزراع أو المسترشدین القادمین وذلك عن طریق معاملة الزراع أو المسترشدین القادمین وذلك عن طریق   ::تنظیـــم المقابلــةتنظیـــم المقابلــة--٢٢

..البعد عن الجو الرسمى للزیارةالبعد عن الجو الرسمى للزیارة
تفھم مشكلة المسترشد وتزویده بالمعلومات الالزمة تفھم مشكلة المسترشد وتزویده بالمعلومات الالزمة   ::إبداء االھتمام بالزیارةإبداء االھتمام بالزیارة--٣٣

..وتقدیم الحلول المناسبةوتقدیم الحلول المناسبة
..تسجیل الزیارة فى سجالت المزارعتسجیل الزیارة فى سجالت المزارع--٤٤
وذلك من حیث مدى استفادة المسترشد وذلك من حیث مدى استفادة المسترشد   ::متابعة نتائج الزیارة وتقیم أثارھامتابعة نتائج الزیارة وتقیم أثارھا--٥٥

..الذى أجراھا ومدى نجاح المرشد بالحلول التى یقدمھا لھالذى أجراھا ومدى نجاح المرشد بالحلول التى یقدمھا لھ



::ویلزم لتنفیذ الزیارة بنجاحویلزم لتنفیذ الزیارة بنجاح
..توافر مكان عمل مناسب للمرشدین فى القرىتوافر مكان عمل مناسب للمرشدین فى القرى--١١

..یجب توافر مساعد أو سكرتیر كــــفءیجب توافر مساعد أو سكرتیر كــــفء--٢٢

).).أرشیفأرشیف((توافر ملفات تحتوى على البیانات الالزمة عن المنطقة توافر ملفات تحتوى على البیانات الالزمة عن المنطقة --33

توافــــر األدوات الكتابیــة الالزمة والنشرات والمجالتتوافــــر األدوات الكتابیــة الالزمة والنشرات والمجالت--٤٤



ممیزات الزیارة المكتبیـــةممیزات الزیارة المكتبیـــة

یكون المسترشد على استعداد تام وكبیر للتعلم الحساسھ بالمشكلة التى لدیھ ویبحث  یكون المسترشد على استعداد تام وكبیر للتعلم الحساسھ بالمشكلة التى لدیھ ویبحث  --11
..عن حلول لھاعن حلول لھا

..تساعد على تنظیم وتوفیر وقـت وجھــد المرشـــدتساعد على تنظیم وتوفیر وقـت وجھــد المرشـــد--٢٢

..تعتبر من الطرق اإلرشادیة ذات التكالیف المنخفضة نسبیًاتعتبر من الطرق اإلرشادیة ذات التكالیف المنخفضة نسبیًا--٣٣

..تعتبر ھذه الطریقة مقیاسا لمدى ثقة الجمھور فى المرشد الزراعىتعتبر ھذه الطریقة مقیاسا لمدى ثقة الجمھور فى المرشد الزراعى--٤٤

تعتبر من أوائل الطرق اإلرشادیة من حیث األثر التعلیمىتعتبر من أوائل الطرق اإلرشادیة من حیث األثر التعلیمى--٥٥



::أوجــــــــــھ القصــــــــورأوجــــــــــھ القصــــــــور

بعد المرشد عن مكان المشكلة مما قد یؤدى إلى عدم مالئمة الحلول الطبیعیة بعد المرشد عن مكان المشكلة مما قد یؤدى إلى عدم مالئمة الحلول الطبیعیة --11••
..للمشكلةللمشكلة

..من یتصل بالمرشد فى مكتبھ ھم من لدیھم وعى إرشادى دون غیرھممن یتصل بالمرشد فى مكتبھ ھم من لدیھم وعى إرشادى دون غیرھم--٢٢••

..تعتبر من الطرق ذات األثر التعلیمى المنخفض خاصة فى مصــرتعتبر من الطرق ذات األثر التعلیمى المنخفض خاصة فى مصــر--٣٣••



االتصـــــــال التلیفونــــىاالتصـــــــال التلیفونــــى

یعتبر طریقة إرشادیة معاونة تساھم فى اإلعداد للطرق اإلرشادیة األخرى فى یعتبر طریقة إرشادیة معاونة تساھم فى اإلعداد للطرق اإلرشادیة األخرى فى ••
العدید من البالد المتقدمة إال أنھ فى جمھوریة مصر العربیة یعتبر استخدامھا  العدید من البالد المتقدمة إال أنھ فى جمھوریة مصر العربیة یعتبر استخدامھا  
محدود نسبیا ویقتصر استخدامھ على االتصال بین مختلف مستویات الجھاز  محدود نسبیا ویقتصر استخدامھ على االتصال بین مختلف مستویات الجھاز  

اإلرشادى لغرض اإلعداد لتنفیذ الطرق اإلرشادیة أو لتجمیع المعلومات  اإلرشادى لغرض اإلعداد لتنفیذ الطرق اإلرشادیة أو لتجمیع المعلومات  
..اإلرشادیةاإلرشادیة



التأثیـــــر التعلیمـــىالتأثیـــــر التعلیمـــى

یعتبر االتصال التلیفونى من الطرق ذات األثر التعلیمى المنخفض بمقارنتھا  یعتبر االتصال التلیفونى من الطرق ذات األثر التعلیمى المنخفض بمقارنتھا  ••
بالطرق اإلرشادیة األخرى حیث تصل النسبة المئویة لتطبیق التوصیات بالطرق اإلرشادیة األخرى حیث تصل النسبة المئویة لتطبیق التوصیات 

من إجمالى تطبیق التوصیات عند من إجمالى تطبیق التوصیات عند % % ٠.٠٥٠.٠٥اإلرشادیة التى تستخدم فیھا إلى اإلرشادیة التى تستخدم فیھا إلى 
..استخدام الطرق اإلرشادیة األخرىاستخدام الطرق اإلرشادیة األخرى



::الممیــــــــزاتالممیــــــــزات••
..تعتبر من أقل الطرق اإلرشادیة جمیعھا فى تكالیف التنفیذتعتبر من أقل الطرق اإلرشادیة جمیعھا فى تكالیف التنفیذ--11

..تعتبر من الطرق المساعدة للتمھید إلعداد وتنفیذ الطرق اإلرشادیة األخرىتعتبر من الطرق المساعدة للتمھید إلعداد وتنفیذ الطرق اإلرشادیة األخرى--٢٢

وسیلـــــة سھلـــــة وسریعــــــــةوسیلـــــة سھلـــــة وسریعــــــــة--٣٣



::أوجــــــــــھ القصــــــــورأوجــــــــــھ القصــــــــور••

من جملة األثر التعلیمى اإلرشادى لمختلف من جملة األثر التعلیمى اإلرشادى لمختلف % % ٠.٠٥٠.٠٥ال یتعدى تأثیرھا التعلیمى ال یتعدى تأثیرھا التعلیمى --11
..الطرق اإلرشادیة األخرىالطرق اإلرشادیة األخرى

عدم توافر تلیفونات لدى غالبیة المرشدین الزراعیین أو لدى جمھور اإلرشاد  عدم توافر تلیفونات لدى غالبیة المرشدین الزراعیین أو لدى جمھور اإلرشاد  --٢٢
..إلتمام االتصالإلتمام االتصال

عدم وجود مقر خاص لإلرشاد الزراعى فى القرى یوضع بھا أجھزة تلیفونیة عدم وجود مقر خاص لإلرشاد الزراعى فى القرى یوضع بھا أجھزة تلیفونیة --٣٣
..لالتصاللالتصال

..مركز إرشادى فردى على مستوى الجمھوریةمركز إرشادى فردى على مستوى الجمھوریة  ١٠٠١٠٠ویجرى حالیا إنشاء ویجرى حالیا إنشاء --



الخطابـــات الشخصیــةالخطابـــات الشخصیــة

یقصد بھا المكاتبات المتبادلة بین المرشد وأى فرد من المسترشدین أو العكس  یقصد بھا المكاتبات المتبادلة بین المرشد وأى فرد من المسترشدین أو العكس  ••
..دون أى برنامج مخطط لتحدید نوع وأھداف ھذه المكتباتدون أى برنامج مخطط لتحدید نوع وأھداف ھذه المكتبات

ولم تجرى أیة دراسات لقیاس األثر التعلیمى لھذه الطریقة وإن كانت تستخدم فى ولم تجرى أیة دراسات لقیاس األثر التعلیمى لھذه الطریقة وإن كانت تستخدم فى **••
..أغلب األحیان عند اإلتصال بین المستویات المختلفة للجھاز اإلرشادىأغلب األحیان عند اإلتصال بین المستویات المختلفة للجھاز اإلرشادى



الحاالت التى تستخدم فیھا الخطابات الشخصیةالحاالت التى تستخدم فیھا الخطابات الشخصیة

..رغبة المرشد فى الحصول على بعض المعلومات من أحد المسترشدینرغبة المرشد فى الحصول على بعض المعلومات من أحد المسترشدین--11

..إخطار المسترشد ببعض البیانـات الھامــــةإخطار المسترشد ببعض البیانـات الھامــــة--٢٢

..عرض مشكلة من أحد المسترشدین على المرشدعرض مشكلة من أحد المسترشدین على المرشد--٣٣

عند اإلعداد لتنفیذ الطرق اإلرشادیة األخــرىعند اإلعداد لتنفیذ الطرق اإلرشادیة األخــرى--٤٤



الممیــــــــزاتالممیــــــــزات

تساعد فى التمھید واإلعداد لطرق إرشادیة أخرى أكثر فعالیة من الناحیة تساعد فى التمھید واإلعداد لطرق إرشادیة أخرى أكثر فعالیة من الناحیة --11••
..التعلیمیةالتعلیمیة

تستخدم فى االتصال بین المستویات المختلفة من اإلرشاد الزراعى بینھ وبین تستخدم فى االتصال بین المستویات المختلفة من اإلرشاد الزراعى بینھ وبین --٢٢••
..بعض األجھزة البحثیة األخرىبعض األجھزة البحثیة األخرى

..انخفــاض تكالیفھــا نسبیـــاانخفــاض تكالیفھــا نسبیـــا--٣٣••



أوجــــــــــھ القصــــــــورأوجــــــــــھ القصــــــــور

طریقة إرشادیة قلیلة األھمیة وال تستخدم إال فى اإلعداد لتنفیذ بعض الطرق طریقة إرشادیة قلیلة األھمیة وال تستخدم إال فى اإلعداد لتنفیذ بعض الطرق --١١••
..اإلرشادیة األخرىاإلرشادیة األخرى

..انتشار األمیة تحد من استخدام الطریقة بین المسترشدینانتشار األمیة تحد من استخدام الطریقة بین المسترشدین--٢٢••

..تحتاج إلى سكرتاریة وأدوات كتابیة منظمـــــــةتحتاج إلى سكرتاریة وأدوات كتابیة منظمـــــــة--٣٣••

ویجب على المرشد االھتمام بالخطابات الشخصیة المرسلة إلیھ من ویجب على المرشد االھتمام بالخطابات الشخصیة المرسلة إلیھ من ••
المسترشدین وااللتزام باإلجابة علیھا بدقة ووضوح حتى ال یفقد جمھور  المسترشدین وااللتزام باإلجابة علیھا بدقة ووضوح حتى ال یفقد جمھور  

..المسترشدین الثقة بالجھاز اإلرشادىالمسترشدین الثقة بالجھاز اإلرشادى



طرق االتصال بالجماعاتطرق االتصال بالجماعات
ویقصد بھا الطرق التى یتم فیھا االتصال بین المرشد ومجموعة صغیرة من  ویقصد بھا الطرق التى یتم فیھا االتصال بین المرشد ومجموعة صغیرة من  ••

جمھور المسترشدین یجمعھم موقف تعلیمى معین یتمیزون بخصائص معینة أو  جمھور المسترشدین یجمعھم موقف تعلیمى معین یتمیزون بخصائص معینة أو  
..یقوموا بنشاط واحدیقوموا بنشاط واحد

::الممیـــــزاتالممیـــــزات••
تتالفى كثیر من عیوب الطرق اإلرشادیة الفردیة التى یضیع فیھا قدر من الوقت تتالفى كثیر من عیوب الطرق اإلرشادیة الفردیة التى یضیع فیھا قدر من الوقت --١١

..والجھدوالجھد
من أكثر الطرق اإلرشادیة مناسبة وخاصة فى المجتمعات النامیة التى ینقصھا من أكثر الطرق اإلرشادیة مناسبة وخاصة فى المجتمعات النامیة التى ینقصھا --٢٢

..خبرات العمل اإلرشادىخبرات العمل اإلرشادى
تسمح بتبادل الخبرات والمشورة ووجود الوزن الجماعى المؤثر للقرارات المتفق  تسمح بتبادل الخبرات والمشورة ووجود الوزن الجماعى المؤثر للقرارات المتفق  --٣٣

..علیھاعلیھا
..توسع قاعـــدة االشتـــراك اإلرشــــادىتوسع قاعـــدة االشتـــراك اإلرشــــادى--٤٤
..تنمى روح التعاون بین المنضمین للنشاط اإلرشادىتنمى روح التعاون بین المنضمین للنشاط اإلرشادى--٥٥



العیــــــــــوبالعیــــــــــوب

تحتاج أحیانًا إلى مجھود فنى بتجمیع عدد من الزراع متباعدى التواحد ومشغولین  تحتاج أحیانًا إلى مجھود فنى بتجمیع عدد من الزراع متباعدى التواحد ومشغولین  --١١
..فى أعمال أخرى للقیام بنشاط معینفى أعمال أخرى للقیام بنشاط معین

الخوف من أن یعوق تواجد عدد كبیر منھم مختلفى االتجاھات والمیول للوصول الخوف من أن یعوق تواجد عدد كبیر منھم مختلفى االتجاھات والمیول للوصول --٢٢
..إلى قرار موجھ فى وقت قصیرإلى قرار موجھ فى وقت قصیر

. . وعموما فقد أثبتت الدراسات أن تأثیر الطرق الجماعیة یفوق تأثیر الطرق الفردیةوعموما فقد أثبتت الدراسات أن تأثیر الطرق الجماعیة یفوق تأثیر الطرق الفردیة
من إجمالى التأثیر الكلى الناشئ من إجمالى التأثیر الكلى الناشئ % % ٢٦٢٦لجماعیة لجماعیة حیث بلغت جملة تأثیر الطرقحیث بلغت جملة تأثیر الطرق

..عن استخدام كل الطرق اإلرشادیةعن استخدام كل الطرق اإلرشادیة



من أھم طرق االتصال بالجماعاتمن أھم طرق االتصال بالجماعات

االجتماعات اإلرشادیة ویقصد بھا تواجد المرشد الزراعى أو من ینوب  االجتماعات اإلرشادیة ویقصد بھا تواجد المرشد الزراعى أو من ینوب  : : أوالأوال••
..عنھ مع مجموعة صغیرة نسبیا من الجمھور فى موقف تعلیمى معینعنھ مع مجموعة صغیرة نسبیا من الجمھور فى موقف تعلیمى معین

) ) جمھور ، خبراء ، أخصائیونجمھور ، خبراء ، أخصائیون((تتمیز ھذه االجتماعات بحضور فئات مختلفة تتمیز ھذه االجتماعات بحضور فئات مختلفة --••
..األمر الذى یؤدى إلى تبادل المعلومات والخبرات وبالتالى زیادة االستفادة للجمیعاألمر الذى یؤدى إلى تبادل المعلومات والخبرات وبالتالى زیادة االستفادة للجمیع



خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة
یجب أن یكون فى موقع مناسب لمجموعة الجمھور الذى یحضر یجب أن یكون فى موقع مناسب لمجموعة الجمھور الذى یحضر   ::تحدید مكان االجتماعتحدید مكان االجتماع--

..االجتماع ، سھل الوصول إلیھ ، مناسب السعة لعدد األفراد المنتظر حضورھماالجتماع ، سھل الوصول إلیھ ، مناسب السعة لعدد األفراد المنتظر حضورھم
وذلك بتحدید نوع المستمعین الذین نرغب فى توصیل وذلك بتحدید نوع المستمعین الذین نرغب فى توصیل   ::تحدید الغرض من االجتماعتحدید الغرض من االجتماع- - ٢٢

..المعلومات إلیھم مع توضیح طبیعة التغیر الذى تھدف إلیھالمعلومات إلیھم مع توضیح طبیعة التغیر الذى تھدف إلیھ
ویجب ترتیب ذلك مع القادة ویجب ترتیب ذلك مع القادة   ::تحدید عدد االجتماعات الالزمة لتحقیق الغرضتحدید عدد االجتماعات الالزمة لتحقیق الغرض- - ٣٣

المحلیین واختیار األخصائیین المزعم االستعانة بھم ، ثم اإلعالن عن مكان وزمان المحلیین واختیار األخصائیین المزعم االستعانة بھم ، ثم اإلعالن عن مكان وزمان 
..وغرض كل من ھذه االجتماعاتوغرض كل من ھذه االجتماعات

ویراعى فى ذلك االلتزام بمیعاد ومكان االجتماع وموضوعھ ، ویراعى فى ذلك االلتزام بمیعاد ومكان االجتماع وموضوعھ ،   ::تنفیـــــذ االجتماعتنفیـــــذ االجتماع- - ٤٤
وترتیب طریقة األسئلة والنقاش مع الدقة فى عرض الموضوع والمھارة فى استخدام وترتیب طریقة األسئلة والنقاش مع الدقة فى عرض الموضوع والمھارة فى استخدام 
المعینات ، وقبل نھایة االجتماع یجب إعطاء ملخص واضح بنتائج ما عرض خالل المعینات ، وقبل نھایة االجتماع یجب إعطاء ملخص واضح بنتائج ما عرض خالل 

..االجتماعاالجتماع
متابعة نتائج االجتماع وتقییم اآلثار التعلیمیة المترتبة علیھ واإلعالن عن نتائج ھذه متابعة نتائج االجتماع وتقییم اآلثار التعلیمیة المترتبة علیھ واإلعالن عن نتائج ھذه - - ٥٥

..االجتماعات عن طریق وسائل اإلعالم كلما أمكن ذلكاالجتماعات عن طریق وسائل اإلعالم كلما أمكن ذلك



ممیـــزات الطریقـــةممیـــزات الطریقـــة

..تؤدى إلى االتصال بمجموعة كبیرة نسبیا من الزراعتؤدى إلى االتصال بمجموعة كبیرة نسبیا من الزراع--١١••

..یمكن استخدامھا فى مختلف مجاالت العلوم الزراعیةیمكن استخدامھا فى مختلف مجاالت العلوم الزراعیة--٢٢••

..انخفــــــاض تكالیفھـــــــــــــاانخفــــــاض تكالیفھـــــــــــــا--٣٣••

مما یرفع من درجة مما یرفع من درجة . . تأخذ فى االعتبار أثر نفسیة الجماعة فى تدعیم االجتماعتأخذ فى االعتبار أثر نفسیة الجماعة فى تدعیم االجتماع--٤٤••
تأثیرھا التعلیمى بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرىتأثیرھا التعلیمى بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى



قصـــــــور الطریقـــةقصـــــــور الطریقـــة

االختالف الكبیر فى صفات ورغبات المستمعین قد یؤدى إلى صعوبة تعلم ھذا االختالف الكبیر فى صفات ورغبات المستمعین قد یؤدى إلى صعوبة تعلم ھذا --١١••
..الجمھور المتباینالجمھور المتباین

..صعوبــة إعداد المكـــان المناســــبصعوبــة إعداد المكـــان المناســــب--٢٢••

..تحتاج إلى كثیر من الجھد والعمل لإلعداد لھـاتحتاج إلى كثیر من الجھد والعمل لإلعداد لھـا--٣٣••

قد یتحول الغرض الرئیسى لالجتماع إلى مجرد النجاح فى عقد ھذا االجتماع  قد یتحول الغرض الرئیسى لالجتماع إلى مجرد النجاح فى عقد ھذا االجتماع  --٤٤••
..بدًال من العنایة بتحقیق الغرض الفعلى من إقامة االجتماعبدًال من العنایة بتحقیق الغرض الفعلى من إقامة االجتماع



أشكـــال االجتماعـــات اإلرشادیـةأشكـــال االجتماعـــات اإلرشادیـة

::المحاضراتالمحاضرات--أأ••
تتمیز بعرض مادة علمیة فى موضوع معین لفئة محدودة من المستمعین تتمیز بعرض مادة علمیة فى موضوع معین لفئة محدودة من المستمعین ••

وتستخدم األلفاظ العلمیة وتستخدم األلفاظ العلمیة ، ، ویتبع ذلك مناقشة مفتوحة فى موضوع المحاضرةویتبع ذلك مناقشة مفتوحة فى موضوع المحاضرة
بالدقة المطلوبة والمعانى المراد فھمھا ، كما یستخدم التسلسل المنطقى الدقیق بالدقة المطلوبة والمعانى المراد فھمھا ، كما یستخدم التسلسل المنطقى الدقیق 

..وفى نھایة المحاضرة یعطى موجز بما تم عرضھوفى نھایة المحاضرة یعطى موجز بما تم عرضھ. . والواضح للنقاط المتتابعةوالواضح للنقاط المتتابعة
ویجب االستعانة بالمعینات السمعیة حتى تزداد فاعلیة المحاضرات ویجب االستعانة بالمعینات السمعیة حتى تزداد فاعلیة المحاضرات ••

::كطریقة إرشادیة وتتمیز المحاضرة بمجموعة من المواصفات أھمھاكطریقة إرشادیة وتتمیز المحاضرة بمجموعة من المواصفات أھمھا

إثارتھا لنزعة إثارتھا لنزعة --..مالئمة موضوعھا لرغبات المستمعینمالئمة موضوعھا لرغبات المستمعین--••
..التحدى عندھمالتحدى عندھم

..خلق جو من التفاھم العلمى بین المحاضرین والمستمعینخلق جو من التفاھم العلمى بین المحاضرین والمستمعین--••



::النــــدوةالنــــدوة--بب••
عبارة عن اجتماع لعدد من الناس یقدم فیھ متحدث أو أكثر موضوعًا عبارة عن اجتماع لعدد من الناس یقدم فیھ متحدث أو أكثر موضوعًا ••

بإیجاز ، ویعلق علیھ عدد من المتطوعین فى حدود الوقت الذى یحدده رئیس بإیجاز ، ویعلق علیھ عدد من المتطوعین فى حدود الوقت الذى یحدده رئیس 
..الندوةالندوة

::الجلســـةالجلســـة--جج••
عبارة عن اجتماع لعدد من الناس یتكلم فیھ أكثر من متحدث متخصص عبارة عن اجتماع لعدد من الناس یتكلم فیھ أكثر من متحدث متخصص ••

ویعرض كل منھم وجھة نظر وغالبا ما تنتھى الجلسة بإصدار قرارات أو ویعرض كل منھم وجھة نظر وغالبا ما تنتھى الجلسة بإصدار قرارات أو 
..توصیاتتوصیات

::المناظــرةالمناظــرة- - دد••
یقوم بھا ستة إلى ثمانیة خبراء یقسمون إلى مجموعتین یجلسون أمام یقوم بھا ستة إلى ثمانیة خبراء یقسمون إلى مجموعتین یجلسون أمام   ••

جمھور من المتجمعین یستمعون إلى نقاشھم فى موضوع معین یقدمھ رئیسھم فى جمھور من المتجمعین یستمعون إلى نقاشھم فى موضوع معین یقدمھ رئیسھم فى 
..فترة زمنیة معینة یتبعھا فترة أخرى للنقاش العام بین المجتمعین والمتناظرینفترة زمنیة معینة یتبعھا فترة أخرى للنقاش العام بین المجتمعین والمتناظرین



::اجتماعات المائدة المستدیرةاجتماعات المائدة المستدیرة--ھـھـ••
یجلسون للمناقشة یجلسون للمناقشة   ٢٠٢٠یقوم بھا عدد أكبر من المتناظرین یصل إلى حوالى یقوم بھا عدد أكبر من المتناظرین یصل إلى حوالى ••

فى موضوع معین ویشرف على التنظیم رئیس االجتماع ، غیر أنھ لیس ھناك فى موضوع معین ویشرف على التنظیم رئیس االجتماع ، غیر أنھ لیس ھناك 
..جمھور یشھد ھذا االجتماعجمھور یشھد ھذا االجتماع

::الحلقـات الدراسیــةالحلقـات الدراسیــة--وو••
وھى نوع من أنواع االجتماعات تستمر  وھى نوع من أنواع االجتماعات تستمر  . . غالبا ما تجرى للقادة المحلیینغالبا ما تجرى للقادة المحلیین••

محاضرات ، ندوات ، مناقشات ، تدریب عملى ، محاضرات ، ندوات ، مناقشات ، تدریب عملى ، : : أكثر من أسبوع وتحتوى علىأكثر من أسبوع وتحتوى على
..دراسة فى المكتبات الخاصةدراسة فى المكتبات الخاصة

::الرحـــــالتالرحـــــالت--زز••
وھى تعتبر اجتماعًا مستقًال لمجموعة من الجمھور یتاح خالل المناقشة وھى تعتبر اجتماعًا مستقًال لمجموعة من الجمھور یتاح خالل المناقشة ••

والمشاھدة ، كما أنا تساعد على نشر االبتكار فى جو غیر رسمى ، كما تساعد  والمشاھدة ، كما أنا تساعد على نشر االبتكار فى جو غیر رسمى ، كما تساعد  
على اختالط القیادات الریفیة والمجموعات اإلرشادیة بمجامیع ومجتمعات محلیة  على اختالط القیادات الریفیة والمجموعات اإلرشادیة بمجامیع ومجتمعات محلیة  

..أخرىأخرى



ویتطلب تجھیز الرسالة اإلرشادیة مجھودًا تنظیمیا دقیقًا  ویتطلب تجھیز الرسالة اإلرشادیة مجھودًا تنظیمیا دقیقًا  ••
::واستعدادات توفر للرحلة النجاح مثلواستعدادات توفر للرحلة النجاح مثل

أخذ تصریح من الجھة المطلوب زیارتھا وإبالغ المسئولین فیھا عن ھدف أخذ تصریح من الجھة المطلوب زیارتھا وإبالغ المسئولین فیھا عن ھدف --١١••
..الزیارةالزیارة

..عمل برنامج مكتوب بخطة الزیارة والمواعید ومكان االجتماععمل برنامج مكتوب بخطة الزیارة والمواعید ومكان االجتماع--٢٢••

..عمل تركیــب وسلة المواصالت المریحـــــــــةعمل تركیــب وسلة المواصالت المریحـــــــــة--٣٣••

..نختار للسفر أحسن وأسھل الطرق فى الذھاب والعودةنختار للسفر أحسن وأسھل الطرق فى الذھاب والعودة--٤٤••



..یعمل ترتیب مكان المبیت والغذاء إذا استدعى األمر ذلكیعمل ترتیب مكان المبیت والغذاء إذا استدعى األمر ذلك--٥٥••

یقوم المرشد بتعریف المشتركین بعضھم لبعض ویقسمھم لمجامیع متكافئة مع یقوم المرشد بتعریف المشتركین بعضھم لبعض ویقسمھم لمجامیع متكافئة مع --٦٦••
..كل مجموعة قائد محلىكل مجموعة قائد محلى

..یجرى اجتماع عام بعد الزیارة لمناقشة ما شاھدوه وتقییم الرحلةیجرى اجتماع عام بعد الزیارة لمناقشة ما شاھدوه وتقییم الرحلة--٧٧••



اإلیضـاح العملــىاإلیضـاح العملــى: : ثانیاثانیا

والغرض من اإلیضاح والغرض من اإلیضاح . . تعتبر ھذه الطرق من أقدم الطرق اإلرشادیة بوجھ عامتعتبر ھذه الطرق من أقدم الطرق اإلرشادیة بوجھ عام••
..ھو إقناع الجمھور بأھمیة فكر مستحدثة جدیةھو إقناع الجمھور بأھمیة فكر مستحدثة جدیة

::وتستخدم ھذه الطرق فى األغراض اآلتیةوتستخدم ھذه الطرق فى األغراض اآلتیة••
..تعلیم الزراع كیفیة أداء مھارة زراعیة جدیدة أو استخدام أسلوب مستحــــدثتعلیم الزراع كیفیة أداء مھارة زراعیة جدیدة أو استخدام أسلوب مستحــــدث--••
عند الرغبة فى إطالع الزراع على الممیزات الناشئة عن استخدام مستحدث  عند الرغبة فى إطالع الزراع على الممیزات الناشئة عن استخدام مستحدث  --••

..جدیدجدید
إطالع الزراع على النتائج التى تم تحقیقھا فعال فى حقل إیضاحى معد لھذا  إطالع الزراع على النتائج التى تم تحقیقھا فعال فى حقل إیضاحى معد لھذا  --••

..الغرضالغرض
::ویوشح شانج أن اإلیضاح قد یتم فى الحاالت اآلتیةویوشح شانج أن اإلیضاح قد یتم فى الحاالت اآلتیة••
استخدام موضوع أو عنصر إیضاحى واحد حین یراد عرض أھمیة استخدام استخدام موضوع أو عنصر إیضاحى واحد حین یراد عرض أھمیة استخدام --••

..عنصر إنتاجى واحد كاستخدام سماد جدید أو نوع من البذور المحسنةعنصر إنتاجى واحد كاستخدام سماد جدید أو نوع من البذور المحسنة
استخدام عناصر متعددة فى إیضاح واحد كأن یستخدم أسلوب رى زراعى استخدام عناصر متعددة فى إیضاح واحد كأن یستخدم أسلوب رى زراعى --••

..وأسلوب مقاومة جدیدة معًا فى وقت واحدوأسلوب مقاومة جدیدة معًا فى وقت واحد



یوم الحقلیوم الحقل: : ثالثاثالثا

فیھ ینظم المرشد الزراعى بمعاونة القادة المحلیین فى المنطقى یوما یلتقى فیھ فیھ ینظم المرشد الزراعى بمعاونة القادة المحلیین فى المنطقى یوما یلتقى فیھ ••
الزراع لزیارة مزرعة أو مؤسسة أو إحدى ھیئات البحث العلمى لإلطالع على الزراع لزیارة مزرعة أو مؤسسة أو إحدى ھیئات البحث العلمى لإلطالع على 

..لنتائج واألفكار التى تطرح فى ھذه الزیارةلنتائج واألفكار التى تطرح فى ھذه الزیارةااأحدث األسالیب المستخدمة ومناقشة أحدث األسالیب المستخدمة ومناقشة 
المحاضرة المحاضرة : : وعادة ما تستخدم أكثر من طریقة إرشادیة أثناء ھذا الیوم مثلوعادة ما تستخدم أكثر من طریقة إرشادیة أثناء ھذا الیوم مثل••

..، إیضاح عملى ، استخدام بعض المعینات السمعیة والبصریة، إیضاح عملى ، استخدام بعض المعینات السمعیة والبصریة
ویساعد الجو الترویحى الذى یشیعھ مثل ھذا الیوم فى جذب الزراع إلى ویساعد الجو الترویحى الذى یشیعھ مثل ھذا الیوم فى جذب الزراع إلى ••

تلقائى  تلقائى    العمل اإلرشادى وتقبلھم ألنشطتھ إلى جانب عقد أكثر من موقف تعلیمىالعمل اإلرشادى وتقبلھم ألنشطتھ إلى جانب عقد أكثر من موقف تعلیمى
..فى ھذا الیومفى ھذا الیوم



الممارسة تحت اإلشرافالممارسة تحت اإلشراف

المقصود بھا تعلیم الزراع عن طریق العمل والمشاركة فى أداء خبرة زراعیة المقصود بھا تعلیم الزراع عن طریق العمل والمشاركة فى أداء خبرة زراعیة ••
محدودة تنتھى باقتناع الزراع باألسالیب والخبرات التى تعلمھا فى حقول نموذجیة محدودة تنتھى باقتناع الزراع باألسالیب والخبرات التى تعلمھا فى حقول نموذجیة 

أو تجریبیة والعمل على تقصیر الفترة التى یتم فیھا محاولة إقناع الزراع أو تجریبیة والعمل على تقصیر الفترة التى یتم فیھا محاولة إقناع الزراع 
باألسالیب الحدیثة واقتناعھ فعلیا یتم تنفیذ الخبرات فى حقولھم وبتقدیم الحوافز باألسالیب الحدیثة واقتناعھ فعلیا یتم تنفیذ الخبرات فى حقولھم وبتقدیم الحوافز 

المادیة لمنفذى جمیع توصیات اإلرشاد الزراعى وتحت إشرافھ من خالل القیام المادیة لمنفذى جمیع توصیات اإلرشاد الزراعى وتحت إشرافھ من خالل القیام 
بعملیة التنفیذ والممارسة تحت إشراف المرشد ویتم االقتناع عن طریق النتائج بعملیة التنفیذ والممارسة تحت إشراف المرشد ویتم االقتناع عن طریق النتائج 

..كارتفاع متوسط كارتفاع متوسط إنتاج المحاصیل وزیادة الدخلكارتفاع متوسط كارتفاع متوسط إنتاج المحاصیل وزیادة الدخل
::::أنظمة اإلرشاد بالممارسة تحت اإلشرافأنظمة اإلرشاد بالممارسة تحت اإلشراف••



أأ--الحقول النموذجیةالحقول النموذجیة

المقصود بھا ھى عبارة عن وحدات زراعیة تعد كمراكز لنشر الخدمات التى تقوم  المقصود بھا ھى عبارة عن وحدات زراعیة تعد كمراكز لنشر الخدمات التى تقوم  ••
بھا وزارة الزراعة فى المجتمعات الریفیة وكانت الوسیلة التعلیمیة لتلك الوحدات بھا وزارة الزراعة فى المجتمعات الریفیة وكانت الوسیلة التعلیمیة لتلك الوحدات 

".".الحقول النموذجیةالحقول النموذجیة""ھى الحقول الملحقة التى تسمى ھى الحقول الملحقة التى تسمى 

أفدنة وكلھا تتبع أفدنة وكلھا تتبع ١٠١٠--٨٨تبلغ مساحة الحقل النموذجى لكل وحدة تبلغ مساحة الحقل النموذجى لكل وحدة ::مساحتھمساحتھ••
أسالیب اإلنتاج الحدیثة والتوصیات الزراعیة إلثبات مناسبتھا للظروف أسالیب اإلنتاج الحدیثة والتوصیات الزراعیة إلثبات مناسبتھا للظروف 

  ١٠٩١٠٩حقل ملحق بعدد حقل ملحق بعدد   ٨٥٨٥واإلمكانات المحلیة وبلغ عددھا فى مصر حوالى واإلمكانات المحلیة وبلغ عددھا فى مصر حوالى 
لزراعة المحاصیل الحقلیة والباقى لزراعة المحاصیل الحقلیة والباقى % % ٥٧.٥٥٧.٥وحدة زراعیة خصص منھا حوالى وحدة زراعیة خصص منھا حوالى 

..إلجراء التجارب المختلفةإلجراء التجارب المختلفة



المساھمة فى زیادة معلومات الزراع عن الخبرات الزراعیة المساھمة فى زیادة معلومات الزراع عن الخبرات الزراعیة ::ممیزاتھـــاممیزاتھـــا••
..الجدیدةالجدیدة

أنھا لم تكن كافیة إلقناع الزراع بتبنى ھذه الخبرات واألسالیب  أنھا لم تكن كافیة إلقناع الزراع بتبنى ھذه الخبرات واألسالیب  ::عیوبــــھعیوبــــھ••
..لالعتقاد السائد بأنھا مجرد حقول حكومیةلالعتقاد السائد بأنھا مجرد حقول حكومیة

المقصود بھا ھى تلك الحقول المختارة لدى القادة المقصود بھا ھى تلك الحقول المختارة لدى القادة ::الحقول المختارةالحقول المختارة--بب••
المحلیین وتكون مطبق فیھا التوصیات الزراعیة مع تقدیم خدمات مادیة عینیة المحلیین وتكون مطبق فیھا التوصیات الزراعیة مع تقدیم خدمات مادیة عینیة 

مجانیة لھم لحثھم على التبنى لھذه التوصیات واألسالیب الزراعیة الحدیثة لدفعھم  مجانیة لھم لحثھم على التبنى لھذه التوصیات واألسالیب الزراعیة الحدیثة لدفعھم  
..على توعیة زمالئھم بالنتائج نتیجة لتنفیذ الخبرات بأراضیھمعلى توعیة زمالئھم بالنتائج نتیجة لتنفیذ الخبرات بأراضیھم



ھى حقول متطورة عن الحقول النموذجیة والحقول  ھى حقول متطورة عن الحقول النموذجیة والحقول  ::الحقول اإلرشادیةالحقول اإلرشادیة--جج••
أفدنة وتخدم وتفلح بواسطة الزراع مزارع أو أكثر  أفدنة وتخدم وتفلح بواسطة الزراع مزارع أو أكثر  ٥٥المختارة تبلغ مساحتھا المختارة تبلغ مساحتھا 

أنفسھم تحت إشراف رجال اإلرشاد الزراعى وتختار لدى مجموعة متقاربة من  أنفسھم تحت إشراف رجال اإلرشاد الزراعى وتختار لدى مجموعة متقاربة من  
صغار الزراع فى زمام القرى فى أماكن متوسطة سھل الوصول إلیھا ومشاھدتھا  صغار الزراع فى زمام القرى فى أماكن متوسطة سھل الوصول إلیھا ومشاھدتھا  
المستمرة ویساھم فیھا اإلرشاد الزراعى بتوفیر تكالیف الخدمة األولیة والخدمات  المستمرة ویساھم فیھا اإلرشاد الزراعى بتوفیر تكالیف الخدمة األولیة والخدمات  

..اإلرشادیة اإلضافیةاإلرشادیة اإلضافیة



::ممیزاتھـــاممیزاتھـــا••

تمتاز ھذه الحقول النموذجیة فى أنھا تخدم وتفلح بواسطة المزارع نفسھ وتقام فى تمتاز ھذه الحقول النموذجیة فى أنھا تخدم وتفلح بواسطة المزارع نفسھ وتقام فى ••
أرضھ وتمتاز عن الحقول المختارة فى أنھا عند عامة الزراع ولیس القادة فقط أرضھ وتمتاز عن الحقول المختارة فى أنھا عند عامة الزراع ولیس القادة فقط 

مما یرفع أثارھا التعلیمى وتساھم فى توصیل المعلومات إلى نسبة كبیرة من  مما یرفع أثارھا التعلیمى وتساھم فى توصیل المعلومات إلى نسبة كبیرة من  
..الزراعالزراع

فى الحقول المختارة تقدم خدمات عینیة من الجھاز اإلرشادى بعكس الحقول فى الحقول المختارة تقدم خدمات عینیة من الجھاز اإلرشادى بعكس الحقول --••
..اإلرشادیةاإلرشادیة



تعتبر الحقول اإلرشادیة ھى الطریقة اإلرشادیة ذات األثر التعلیمى تعتبر الحقول اإلرشادیة ھى الطریقة اإلرشادیة ذات األثر التعلیمى ••
::المرتفع وذلك لعدة أسباب أنالمرتفع وذلك لعدة أسباب أن

..المسترشد ھو الذى یقوم بأداء العملیات بنفسھالمسترشد ھو الذى یقوم بأداء العملیات بنفسھ--••
..عائد تنفیذ التوصیات تعود على المسترشــدعائد تنفیذ التوصیات تعود على المسترشــد--••
..یمكن رفع تكالیف بعض الخدمات عن المسترشد كعملیات الحرث أو الحصادیمكن رفع تكالیف بعض الخدمات عن المسترشد كعملیات الحرث أو الحصاد--••
..إن ھذه الطریقة تتیح لجمھور المسترشدین لكى یروا تنفیذھا بسھولـــــةإن ھذه الطریقة تتیح لجمھور المسترشدین لكى یروا تنفیذھا بسھولـــــة--••
..یمكن اشتراك أكثر من مسترشد فى حقل إرشــــــادى واحـــــدیمكن اشتراك أكثر من مسترشد فى حقل إرشــــــادى واحـــــد--••
إن المزارع المصرى ال یقتنع إال بما یراه ویجریھ بنفسھ وھذه الطریقة یتم فیھا  إن المزارع المصرى ال یقتنع إال بما یراه ویجریھ بنفسھ وھذه الطریقة یتم فیھا  --••

تنفیذ الصفتین ، أن المزارع المصرى یرغب فى تقلید غیره فعندما یرى فردا تنفیذ الصفتین ، أن المزارع المصرى یرغب فى تقلید غیره فعندما یرى فردا 
..حصل على نتیجة عالیة یرغب فى تقلید ھذه الطریقةحصل على نتیجة عالیة یرغب فى تقلید ھذه الطریقة



نتیجة لنجاح طریقة الحقول اإلرشادیة تم توسیع نتیجة لنجاح طریقة الحقول اإلرشادیة تم توسیع ::التجمیعات اإلرشادیةالتجمیعات اإلرشادیة--دد••
أفدنة أفدنة ٥٥مساحة ھذه الحقول لتصبح تجمیعات إرشادیة تفوق مساحة كل منھا عن مساحة ھذه الحقول لتصبح تجمیعات إرشادیة تفوق مساحة كل منھا عن 

وھى الحد األقصى لمساحة الحقل اإلرشادى كما أنھا تعمل على تقلیل نسبة  وھى الحد األقصى لمساحة الحقل اإلرشادى كما أنھا تعمل على تقلیل نسبة  
--٦٦٦٦الخدمات المادیة والعینیة المباشرة التى كانت تقدم للحقول اإلرشادیة فى سنة الخدمات المادیة والعینیة المباشرة التى كانت تقدم للحقول اإلرشادیة فى سنة 

..فدان للتجمیعھ الواحدةفدان للتجمیعھ الواحدة٧٧٧٧تجمیعھ بمتوسط تجمیعھ بمتوسط ٨١٤٨١٤وصل عدد التجمیعات وصل عدد التجمیعات ١٩٧٦١٩٧٦

ھو تحقیق اإلرشاد الزراعى من ضرورة تعلیم  ھو تحقیق اإلرشاد الزراعى من ضرورة تعلیم  ::الھدف الرئیسى منھاالھدف الرئیسى منھا••
الزراع مساعدة أنفسھم عن طریق تنفیذ التوصیات الزراعیة ولیس عن طریق  الزراع مساعدة أنفسھم عن طریق تنفیذ التوصیات الزراعیة ولیس عن طریق  

..إمدادھم بالخدمات المباشرةإمدادھم بالخدمات المباشرة



وھى التوسع بالتجمیعات اإلرشادیة لتشمل قریة وھى التوسع بالتجمیعات اإلرشادیة لتشمل قریة ::القرى اإلرشادیةالقرى اإلرشادیة--ھـھـ••
بأكملھا ینفذ فیھا البرامج اإلرشادیة المركزة بھدف توعیة جموع المزارعین بأكملھا ینفذ فیھا البرامج اإلرشادیة المركزة بھدف توعیة جموع المزارعین 

بالقریة بمختلف التوصیات اإلرشادیة التى تساعد على تحسین مستواھم الثقافى بالقریة بمختلف التوصیات اإلرشادیة التى تساعد على تحسین مستواھم الثقافى 
::واالجتماعى وتوضع بعض الشروط عند اختیار القرى اإلرشادیة كأنھا تكونواالجتماعى وتوضع بعض الشروط عند اختیار القرى اإلرشادیة كأنھا تكون

..من القرى ذات اإلنتاج المنخفض أصال عن إنتاج المركزمن القرى ذات اإلنتاج المنخفض أصال عن إنتاج المركز--١١••
..أن تكون متوسطة المكان بین القرى المجــــــاورةأن تكون متوسطة المكان بین القرى المجــــــاورة--٢٢••
..أن یكون نشاط الجمعیة التعاونیة بھا ضعیــــــفأن یكون نشاط الجمعیة التعاونیة بھا ضعیــــــف--٣٣••
..أن یوافق الزراع على تنفیذ ما یطلــــب منھـــمأن یوافق الزراع على تنفیذ ما یطلــــب منھـــم--٤٤••



::وتتلخص أھم نتائج تقییم المشروع فى النقاط التالیةوتتلخص أھم نتائج تقییم المشروع فى النقاط التالیة••
  المشروعالمشروع  تنفیذتنفیذ  بعدبعد  المقیمةالمقیمة  اإلرشادیةاإلرشادیة  بالقرىبالقرى  التوصیاتالتوصیات  تنفیذتنفیذ  نسبةنسبة  ارتفعتارتفعت--١١

..واضحةواضحة  بصورةبصورة

  إنتاجیةإنتاجیة  متوسطاتمتوسطات  ارتفعتارتفعت  الزراعةالزراعة  لتوصیاتلتوصیات  والتبنىوالتبنى  االستجابةاالستجابة  لزیادةلزیادة  نتیجةنتیجة- - ٢٢
..دخلھدخلھ  وصافىوصافى  الفدانالفدان

  لتنفیذلتنفیذ  التالیةالتالیة  السنواتالسنوات  فىفى  اإلرتفاعاإلرتفاع  فىفى  الزراعیةالزراعیة  التوصیاتالتوصیات  وتنفیذوتنفیذ  تبنىتبنى  استمراستمر- - ٣٣
..األولىاألولى  السنواتالسنوات  فىفى  عنھعنھ  المشروعالمشروع

  صغارصغار  نسبةنسبة  بھابھا  یرتفعیرتفع  التىالتى  القرىالقرى  فىفى  واالقتصادیةواالقتصادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  اآلثاراآلثار  انضمتانضمت- - ٤٤
  متكاملمتكامل  إرشادىإرشادى  جھازجھاز  بھابھا  یتوفریتوفر  التىالتى  القرىالقرى  فىفى  وكذلكوكذلك  منھممنھم  والمتعلمینوالمتعلمین  الزراعالزراع

..ومدربومدرب



::المراكز اإلرشادیةالمراكز اإلرشادیة- - وو••

لما أدى مشروع القریة اإلرشادیة إلى نتائج فعالة فى تفسیر السلوك وزیادة تبنى  لما أدى مشروع القریة اإلرشادیة إلى نتائج فعالة فى تفسیر السلوك وزیادة تبنى  ••
التوصیات الزراعیة وما ترتب علیھ من ارتفاع فى إنتاجیة المحاصیل وفى صافى التوصیات الزراعیة وما ترتب علیھ من ارتفاع فى إنتاجیة المحاصیل وفى صافى 

دخل الفدان فى القرى اإلرشادیة بدأ التفكیر فى التوسع فى المساحات اإلرشادیة دخل الفدان فى القرى اإلرشادیة بدأ التفكیر فى التوسع فى المساحات اإلرشادیة 
..لتشمل أكثر من قریة وقد تصل إلى مركز بأكملھ وربما أكثر من ذلكلتشمل أكثر من قریة وقد تصل إلى مركز بأكملھ وربما أكثر من ذلك



طرق االتصال بالجماھیرطرق االتصال بالجماھیر
ویتم االتصال فى ھذه الطریقة بین المرشد ومجموعة كبیرة من الناس ویتم  ویتم االتصال فى ھذه الطریقة بین المرشد ومجموعة كبیرة من الناس ویتم  ••

االتصال فى ھذه الطریقة بصورة غیر مباشرة لعدم وجود عنصر المواجھة  االتصال فى ھذه الطریقة بصورة غیر مباشرة لعدم وجود عنصر المواجھة  
التعلیمیة بین المتصل وجمھور المستقلین حتى أ، الرسالة اإلرشادیة تصل إلى التعلیمیة بین المتصل وجمھور المستقلین حتى أ، الرسالة اإلرشادیة تصل إلى 

..األأفراد غیر المستھدفین بالعملیة اإلرشادیةاألأفراد غیر المستھدفین بالعملیة اإلرشادیة

::أھمیة ھذه الطریقةأھمیة ھذه الطریقة••
..إعالم أعداد كبیرة من الزراع بأفكار مستحدثة وجدیدةإعالم أعداد كبیرة من الزراع بأفكار مستحدثة وجدیدة--11
تستخدم فى حالة الكوارث واألزمات وذلك لسرعة ھذه الطریقة فى االتصال تستخدم فى حالة الكوارث واألزمات وذلك لسرعة ھذه الطریقة فى االتصال --٢٢

..بالجمھوربالجمھور
تستخدم فى المرحلة األولى من عملیة التبنى حیث یجذب اھتمام الزراع نحو تستخدم فى المرحلة األولى من عملیة التبنى حیث یجذب اھتمام الزراع نحو --٣٣

األفكار الجدیدة ثم إمدادھم بالمعلومات الالزمةاألفكار الجدیدة ثم إمدادھم بالمعلومات الالزمة



..تساھم فى معرفة أو تعریف القطاعات غیر الزراعیة عن تطور الزراعتساھم فى معرفة أو تعریف القطاعات غیر الزراعیة عن تطور الزراع--44••

تركز ھذه الطریقة على استخدام العدید من مبادئ التعلم من أھمھا مبدأ تركز ھذه الطریقة على استخدام العدید من مبادئ التعلم من أھمھا مبدأ --٥٥••
..التكرارالتكرار

وقد أجریت تجارب فى الوالیات المتحدة األمریكیة وقد أوضحت أن ھذه وقد أجریت تجارب فى الوالیات المتحدة األمریكیة وقد أوضحت أن ھذه --٦٦••
..من المجموع الكلى لباقى الطرق اإلرشادیةمن المجموع الكلى لباقى الطرق اإلرشادیة% % ٣٧.٥٣٧.٥الطریقة تحقق حوالى الطریقة تحقق حوالى 

ومن أھم طرق االتصال بالجماھیر الخطابات الدوریة واإلذاعة ومن أھم طرق االتصال بالجماھیر الخطابات الدوریة واإلذاعة ••
والتلیفزیون والمطبوعات اإلرشادیة والملصقات والمعارض وسوف نلقى الشرح والتلیفزیون والمطبوعات اإلرشادیة والملصقات والمعارض وسوف نلقى الشرح 
على كل طریقھ بالتفصیل من حیث األھمیة والخطورات الالزمة لنجاح الطریقة على كل طریقھ بالتفصیل من حیث األھمیة والخطورات الالزمة لنجاح الطریقة 

..وأھم ممیزاتھا وأوجھ القصور لكل طریقةوأھم ممیزاتھا وأوجھ القصور لكل طریقة



::اإلذاعــــــةاإلذاعــــــة--اا••
تعتبر من أھم طرق االتصال الجماھیرى وأوسعھا انتشارًا بسبب سھولة تقبل تعتبر من أھم طرق االتصال الجماھیرى وأوسعھا انتشارًا بسبب سھولة تقبل ••

الكلمة المسموعة خاصة لدى الجماھیر األمیة باإلضافة إلى توفر األجھزة الكلمة المسموعة خاصة لدى الجماھیر األمیة باإلضافة إلى توفر األجھزة 
..ورخص ثمنھاورخص ثمنھا

::وما ینبغى عملھ لنجاح الطریقةوما ینبغى عملھ لنجاح الطریقة••
..وأن تكون اللغة سھلة ومبسطةوأن تكون اللغة سھلة ومبسطة. . تحدید أوقات معینة إلذاعة البرنامجتحدید أوقات معینة إلذاعة البرنامج--١١••
..تنویع طریقة العرض باستخدام المسابقات والتمثیلیـــــــاتتنویع طریقة العرض باستخدام المسابقات والتمثیلیـــــــات--٢٢••
..تعتبر من أصلح الطرق اإلرشادیة لالتصال بالمسترشدین األمییـنتعتبر من أصلح الطرق اإلرشادیة لالتصال بالمسترشدین األمییـن--٣٣••
..إمكانیة االستماع إلى الرادیو أثناء القیام بأعمال أخــــــرىإمكانیة االستماع إلى الرادیو أثناء القیام بأعمال أخــــــرى--٤٤••
یمكن اشتراك الزراع والقادة المحلیین فى تقدیم بعض فقرات البرنامج مما یمكن اشتراك الزراع والقادة المحلیین فى تقدیم بعض فقرات البرنامج مما --٥٥••

..یضیف علیھ نوع من الواقعیةیضیف علیھ نوع من الواقعیة



::وما ینبغى عملھ لنجاح الطریقةوما ینبغى عملھ لنجاح الطریقة••

..وأن تكون اللغة سھلة ومبسطةوأن تكون اللغة سھلة ومبسطة. . تحدید أوقات معینة إلذاعة البرنامجتحدید أوقات معینة إلذاعة البرنامج--١١
..تنویع طریقة العرض باستخدام المسابقات والتمثیلیـــــــاتتنویع طریقة العرض باستخدام المسابقات والتمثیلیـــــــات--٢٢
..تعتبر من أصلح الطرق اإلرشادیة لالتصال بالمسترشدین األمییـنتعتبر من أصلح الطرق اإلرشادیة لالتصال بالمسترشدین األمییـن--٣٣
..إمكانیة االستماع إلى الرادیو أثناء القیام بأعمال أخــــــرىإمكانیة االستماع إلى الرادیو أثناء القیام بأعمال أخــــــرى--٤٤
یمكن اشتراك الزراع والقادة المحلیین فى تقدیم بعض فقرات البرنامج مما یضیف  یمكن اشتراك الزراع والقادة المحلیین فى تقدیم بعض فقرات البرنامج مما یضیف  --٥٥

..علیھ نوع من الواقعیةعلیھ نوع من الواقعیة



أوجھ القصور فى البرامج اإلذاعیةأوجھ القصور فى البرامج اإلذاعیة

..اھتمام بعض المسترشدین بالبرامج الترفیھیة أكثر من اإلرشادیةاھتمام بعض المسترشدین بالبرامج الترفیھیة أكثر من اإلرشادیة--١١••

صعوبة إعداد البرامج التى تناسب المناطق المتباینة نتیجة لعدم توافر محطات  صعوبة إعداد البرامج التى تناسب المناطق المتباینة نتیجة لعدم توافر محطات  --٢٢••
..إذاعیة محلیةإذاعیة محلیة

صعوبة تقییم الطریقة وذلك لصعوبة حصر الجمھور المستمع للبرامج صعوبة تقییم الطریقة وذلك لصعوبة حصر الجمھور المستمع للبرامج --٣٣••
..اإلذاعیةاإلذاعیة



٢٢--  المطبوعات اإلرشادیةالمطبوعات اإلرشادیة
تقیم على كل ما اعتمد على الكلمة المكتوبة فى عملیة النشر اإلرشادى مثل تقیم على كل ما اعتمد على الكلمة المكتوبة فى عملیة النشر اإلرشادى مثل ••

النشرات والمجالت وتعتبر من أنجح الطرق فى البالد المتقدمة حیث المستوى  النشرات والمجالت وتعتبر من أنجح الطرق فى البالد المتقدمة حیث المستوى  
..التعلیمى العالى ولكنھا غیر مجدیة فى الدول النامیة حیث انتشار األمیةالتعلیمى العالى ولكنھا غیر مجدیة فى الدول النامیة حیث انتشار األمیة

::وما یجب مراعاتھ عند تصمیم المطبوعات اإلرشادیةوما یجب مراعاتھ عند تصمیم المطبوعات اإلرشادیة••
..أن تكـــــــــــون موجـــــزةأن تكـــــــــــون موجـــــزة--١١••
..ذات لغة سھلة مبسطة قصیرة الجمـــــلذات لغة سھلة مبسطة قصیرة الجمـــــل--٢٢••
..أن تكون جذابة تستوجب االھتمام بھا وقراءتھاأن تكون جذابة تستوجب االھتمام بھا وقراءتھا--٣٣••
..تنتھـــــــــى بملخــــــــصتنتھـــــــــى بملخــــــــص--٤٤••
..متابعة وصولھا وقیاس اآلثار التلیمیة الناشئة عنھامتابعة وصولھا وقیاس اآلثار التلیمیة الناشئة عنھا--٥٥••



::ممیزاتھــــــاممیزاتھــــــا••

.منخفضــــة التكالیـــــــــف نسبیــــا-١•
.یمكن توصیلھا لعدد كبیـــــر من الجمھــــور-٢•
.تعتبر وثیقة یمكن الرجوع إلیھا وقت الحاجــــــة-٣•
.المعلومات المكتوبة عادة تكون منظمة مما یزید من فھمھا-٤•
تكمل وتزید من فاعلیة الطرق األخرى مثل البرامج اإلذاعیة والتلیفزیونیة  -٥•

.واالجتماعات



::أوجـــھ القصـــورأوجـــھ القصـــور••

..غیر مناسبة لالتصال باألمیینغیر مناسبة لالتصال باألمیین--١١••
..یلزم تغیرھا باستمرار حیث تطابق أحدث نتائج البحوث العلمیـةیلزم تغیرھا باستمرار حیث تطابق أحدث نتائج البحوث العلمیـة--٢٢••
..تعتبر طریقة غیر شخصیة وبالتالى تقل فاعلیة االتصال الشخصىتعتبر طریقة غیر شخصیة وبالتالى تقل فاعلیة االتصال الشخصى--٣٣••
..تتطلــــــــــب مجھــــــــودا كبیـــــراتتطلــــــــــب مجھــــــــودا كبیـــــرا--٤٤••
..تلق الكلمة منافسة قویة من وسائل االتصال األخـــــــرىتلق الكلمة منافسة قویة من وسائل االتصال األخـــــــرى--٥٥••



یمكن تقسیم المطبوعات اإلرشادیة إلى نوعین ھمایمكن تقسیم المطبوعات اإلرشادیة إلى نوعین ھما
::من حیث صدورھامن حیث صدورھا--أأ••
..تصدر كل فترات منتظمةتصدر كل فترات منتظمة: : دوریـــةدوریـــة--١١••
..وھى تظھر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھاوھى تظھر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا: : غیر دوریةغیر دوریة--٢٢••

::من حیث نوعیتھامن حیث نوعیتھا--بب••
..وتتكون من ورقة أو ورقتین توضح موضوع معینوتتكون من ورقة أو ورقتین توضح موضوع معین: : نشرة خفیفـةنشرة خفیفـة--١١••
وھى عبارة عن عجالة مكتوبة بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع وھى عبارة عن عجالة مكتوبة بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع : : نشـرة فنیـةنشـرة فنیـة--٢٢••

..كاملكامل
..ھى كتیب صغیر یشرح موضوع معین بلغة مبسطةھى كتیب صغیر یشرح موضوع معین بلغة مبسطة: : نشرة إرشادیةنشرة إرشادیة--٣٣••
وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا نشاطھا وإنتاجھا  وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا نشاطھا وإنتاجھا  : : نشرة إخباریةنشرة إخباریة--٤٤••

..وإرشاداتھاوإرشاداتھا
وتصدر أسبوعیة أو نصف شھریة أو شھریة وتنشر موضوعات وتصدر أسبوعیة أو نصف شھریة أو شھریة وتنشر موضوعات : : مجلــــةمجلــــة--٥٥••

..مختلفةمختلفة
یصدر على فترات كبیرة أى ربع سنویة أو نصف سنویة أو سنویة  یصدر على فترات كبیرة أى ربع سنویة أو نصف سنویة أو سنویة  : : التقریـــرالتقریـــر--٦٦••

..فى صورة بیانات أو إحصاءاتفى صورة بیانات أو إحصاءات



٣٣--الملصقــــــــاتالملصقــــــــات

دعائیة مصممة بطریقة فنیة مزینة  دعائیة مصممة بطریقة فنیة مزینة  ) ) سم أو أكبرسم أو أكبر  ٧٠٧٠××٥٠٥٠((ھى عبارة عن لوحة ھى عبارة عن لوحة ••
بعبارات مركزة وبسیطة ویراعى فیھا البساطة والوضوح والجاذبیة ویلفق أو بعبارات مركزة وبسیطة ویراعى فیھا البساطة والوضوح والجاذبیة ویلفق أو 

یعلق الملصق فى مكان بارز مثل أماكن تجمعات المسترشدین والمعارض یعلق الملصق فى مكان بارز مثل أماكن تجمعات المسترشدین والمعارض 
::وھى تركز على فكرة واحدة فقطوھى تركز على فكرة واحدة فقط. . والمتاحف أو على جوانب الطرق الرئیسیةوالمتاحف أو على جوانب الطرق الرئیسیة



الھدف من الملصقالھدف من الملصق
..حث المزارع على تبنى فكرة جدیدةحث المزارع على تبنى فكرة جدیدة--١١••
..التحذیر من تصرف خاطــــئالتحذیر من تصرف خاطــــئ--٢٢••
..إعالم المزارع بنظام جدیـــــدإعالم المزارع بنظام جدیـــــد--٣٣••

::ممیزاتھــــــاممیزاتھــــــا••
..تكالیفھـــــــا منخفضـــــة نسبیـــــاتكالیفھـــــــا منخفضـــــة نسبیـــــا--١١••
..وصولھـــا لعدد كبیـــــر من الجمھــــوروصولھـــا لعدد كبیـــــر من الجمھــــور--٢٢••
..دعوة مباشرة لتصرف معین أو فكـــرة معینـــةدعوة مباشرة لتصرف معین أو فكـــرة معینـــة--٣٣••
..تزید من فاعلیة الطرق اإلرشادیة األخـــــــرىتزید من فاعلیة الطرق اإلرشادیة األخـــــــرى--٤٤••
..وجود صور توضــــــــح المعلومـــــةوجود صور توضــــــــح المعلومـــــة--٥٥••



::أوجـــھ القصـــورأوجـــھ القصـــور••
كثرة تواجد نفس الملصق فى أماكن متعددة قد یؤدى إلى نتائج عكسیة تتمثل فى اتخاذ كثرة تواجد نفس الملصق فى أماكن متعددة قد یؤدى إلى نتائج عكسیة تتمثل فى اتخاذ --١١

..الناسالناس
..مواقف ضد الفكرة أو التوصیة الواردة فیھامواقف ضد الفكرة أو التوصیة الواردة فیھا

::مواقف تنفیذ الملصقمواقف تنفیذ الملصق
التحدید الدقیق للجمھور المراد الوصول إلیھ عن طریق الملصق وكذلك تحدید  التحدید الدقیق للجمھور المراد الوصول إلیھ عن طریق الملصق وكذلك تحدید  --١١••

..الموضع أو فكرة واحدةالموضع أو فكرة واحدة

..بساطة وسھولة ووضوح الكلمات والصور التى تعبر عن الرسالة اإلرشادیةبساطة وسھولة ووضوح الكلمات والصور التى تعبر عن الرسالة اإلرشادیة--٢٢••

..توضع الرسالة فى عبارة موجزة وواضحة ومعبرةتوضع الرسالة فى عبارة موجزة وواضحة ومعبرة--٣٣••



٤٤--  التلیفزیــــــونالتلیفزیــــــون

تعتبر ذات فاعلیة من الناحیة التعلیمیة الستخدامھا حاسة السمع والبصر وسھولة تعتبر ذات فاعلیة من الناحیة التعلیمیة الستخدامھا حاسة السمع والبصر وسھولة ••
..عرض العملیات الزراعیة وشرح التوصیات بالصوت والصورةعرض العملیات الزراعیة وشرح التوصیات بالصوت والصورة

::ممیزات البرامج التلیفزیونیةممیزات البرامج التلیفزیونیة••
..استخدام حاسة السمع والبصر تزید من فاعلیة ھذه الطریقةاستخدام حاسة السمع والبصر تزید من فاعلیة ھذه الطریقة--١١••
..وصول الرسالة إلى الزراع وغیر الــــــــزراعوصول الرسالة إلى الزراع وغیر الــــــــزراع--٢٢••
..یمكن عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقت طویل فى مدة قلیلةیمكن عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقت طویل فى مدة قلیلة--٣٣••
..طریقة من طرق االتصال الغیر مباشـــــــــرطریقة من طرق االتصال الغیر مباشـــــــــر--٤٤••



أوجھ القصور فى البرامج التلیفزیونیةأوجھ القصور فى البرامج التلیفزیونیة

..عدم إمكانیة المشاھدة أثناء أداء أعمال أخرىعدم إمكانیة المشاھدة أثناء أداء أعمال أخرى--١١••

..تكالیف اإلرســـال مكلفـــة نسبیـــاتكالیف اإلرســـال مكلفـــة نسبیـــا--٢٢••

..عدم توفر األجھزة بالریف الرتفاع ألسعارھاعدم توفر األجھزة بالریف الرتفاع ألسعارھا--٣٣••

..یفض بعض الزراع البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة الزراعیةیفض بعض الزراع البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة الزراعیة--٤٤••



٥٥--  المعــــــــــارضالمعــــــــــارض
ھو عبارة عن عرض منظم للنماذج والعینات والرسوم التوضیحیة والبیانات  ھو عبارة عن عرض منظم للنماذج والعینات والرسوم التوضیحیة والبیانات  ••

والملصقات والتى تعرض على جمھور الزراع بقصد التأثیر فیھم وبالتالى تغییر  والملصقات والتى تعرض على جمھور الزراع بقصد التأثیر فیھم وبالتالى تغییر  
..سلوكھمسلوكھم

::الخطوات الالزمة لعمل معرض ناجحالخطوات الالزمة لعمل معرض ناجح••

..تحدید األھداف الرئیسیة من إقامة المعرضتحدید األھداف الرئیسیة من إقامة المعرض--١١••
..إعداد المعرض بمعنى اختیار األدوات الالزمة والمكان المناسب والموعدإعداد المعرض بمعنى اختیار األدوات الالزمة والمكان المناسب والموعد--٢٢••
..تقسیم المعرض إلى أقسام تتمشـى مع طبیعة المعروضتقسیم المعرض إلى أقسام تتمشـى مع طبیعة المعروض--٣٣••

..كتابة البیانات واإلعالنات بخط واضــــــــــحكتابة البیانات واإلعالنات بخط واضــــــــــح--٤٤••



ممیزات المعــــارضممیزات المعــــارض
تدعیم العالقة بین الزراع ورجال اإلرشاد وذلك من خالل اللقاء بینھم فى تدعیم العالقة بین الزراع ورجال اإلرشاد وذلك من خالل اللقاء بینھم فى --١١••

..المعرض أثناء الزیارةالمعرض أثناء الزیارة

تثیر روح المنافسة بین المشتركین أو الھیئات بما یقدم فیھا من مسابقات  تثیر روح المنافسة بین المشتركین أو الھیئات بما یقدم فیھا من مسابقات  --٢٢••
..وجوائزوجوائز

..تعتبر مصدر للتعلیم والثقافةتعتبر مصدر للتعلیم والثقافة--٣٣••

اإلطالع على النتائج الطیبة التى یمكن الحصول علیھا فى حالة األخذ وتطبیق  اإلطالع على النتائج الطیبة التى یمكن الحصول علیھا فى حالة األخذ وتطبیق  --٤٤••
..األفكار واألسالیب الجدیدةاألفكار واألسالیب الجدیدة

..التعرف على كل ما ھو جدید أو مستحدث فى الزیارةالتعرف على كل ما ھو جدید أو مستحدث فى الزیارة--٥٥••



أوجھ القصور فى المعارضأوجھ القصور فى المعارض

..تتكلف أمواًال كثیرة وتتطلب فى إعدادھا مجھودًا ووقتًا كبیرًاتتكلف أمواًال كثیرة وتتطلب فى إعدادھا مجھودًا ووقتًا كبیرًا--١١••

..قد یذھب الناس إلى المعارض بغرض اللھو والتسلیــــةقد یذھب الناس إلى المعارض بغرض اللھو والتسلیــــة--٢٢••

..ضآلة أثرھا التعلیمى بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخـرىضآلة أثرھا التعلیمى بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخـرى--٣٣••

تكرار إقامة المعرض من عام آلخر یتطلب إحداث تغیرات فى الفكرة وفى تكرار إقامة المعرض من عام آلخر یتطلب إحداث تغیرات فى الفكرة وفى --٤٤••
..طریقة العرض وتقدیم المعروضاتطریقة العرض وتقدیم المعروضات



المعینات اإلرشادیة السمعیةالمعینات اإلرشادیة السمعیة

::تعریف المعینات اإلرشادیةتعریف المعینات اإلرشادیة••

ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة اإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة اإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة ••
على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد توصیلھ ونقلھ إلى المتعلمین أو على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد توصیلھ ونقلھ إلى المتعلمین أو 

المسترشدین أو أفراد الموقف التعلیمى وال تستطیع االعتماد على المعینات  المسترشدین أو أفراد الموقف التعلیمى وال تستطیع االعتماد على المعینات  
..اإلرشادیة فى توصیل الرسالةاإلرشادیة فى توصیل الرسالة



أوالأوال: : فوائد استخدام المعینات اإلرشادیة بصفة عامةفوائد استخدام المعینات اإلرشادیة بصفة عامة

..إیجاد الرغبة لدى الزراع فى المعرضإیجاد الرغبة لدى الزراع فى المعرض--11••
..رفع الكفاءة التعلیمیة للطرق المستخدمةرفع الكفاءة التعلیمیة للطرق المستخدمة--٢٢••
..المساعدة على تذكر الحقائق المشروحةالمساعدة على تذكر الحقائق المشروحة--٣٣••
..توفیر الوقت الالزم لشرح فكرة معینـةتوفیر الوقت الالزم لشرح فكرة معینـة--٤٤••
..تبسیط الفكـــرة الـالزم عرضھـاتبسیط الفكـــرة الـالزم عرضھـا--٥٥••
..فھمھا من الجمیع متعلمین أو أمیین باعتبارھا لغة عالمیةفھمھا من الجمیع متعلمین أو أمیین باعتبارھا لغة عالمیة--٦٦••
..إمكان إعادة عرضھا أكثر من مــرةإمكان إعادة عرضھا أكثر من مــرة--٧٧••
تدعیم الطرق اإلرشادیة بواسطتھــاتدعیم الطرق اإلرشادیة بواسطتھــا--٨٨••



::تعریف المعینات السمعیةتعریف المعینات السمعیة••
ھى تلك المعینات التى تستعمل حاسة السمع وتعتمد علیھا ومن أمثلتھا  ھى تلك المعینات التى تستعمل حاسة السمع وتعتمد علیھا ومن أمثلتھا  ••

..الرادیو والتسجیالت الصوتیة والتكبیرات الصوتیةالرادیو والتسجیالت الصوتیة والتكبیرات الصوتیة

::الرادیـــــوالرادیـــــو••
یعتبر الرادیو من أھم الطرق اإلعالمیة فى الوقت الحاضر سواء كان ذلك یعتبر الرادیو من أھم الطرق اإلعالمیة فى الوقت الحاضر سواء كان ذلك ••

فى الدول المتقدمة فى مجال أإلرشاد الزراعى أو فى الدول النامیة ولإلذاعة فى الدول المتقدمة فى مجال أإلرشاد الزراعى أو فى الدول النامیة ولإلذاعة 
..مكان یحتویھ لدى الریفیین لكونھا مصدرًا ھامًا ورخیصًا للمعرفة وللترفیةمكان یحتویھ لدى الریفیین لكونھا مصدرًا ھامًا ورخیصًا للمعرفة وللترفیة



خطوات تنفیذ التجربة أو الطریقةخطوات تنفیذ التجربة أو الطریقة

یستعمل الرادیو كمعینة إرشادیة فى نشر المعلومات التى تعالج مشاكل عامة على یستعمل الرادیو كمعینة إرشادیة فى نشر المعلومات التى تعالج مشاكل عامة على ••
أن تكون مواعید اإلذاعة معروفة للمسترشدین وفى وقت مناسب ویغلب أن تكون  أن تكون مواعید اإلذاعة معروفة للمسترشدین وفى وقت مناسب ویغلب أن تكون  
مواعید اإلذاعة معروفة للمسترشدین وفى وقت مناسب ویغلب أن یكون ذلك فى مواعید اإلذاعة معروفة للمسترشدین وفى وقت مناسب ویغلب أن یكون ذلك فى 

المساء حتى یتمكن أفراد األسرة الریفیة من اإلشتراك فى االستماع وربما مناقشة المساء حتى یتمكن أفراد األسرة الریفیة من اإلشتراك فى االستماع وربما مناقشة 
وتعامل الرسائل اإلرشادیة اإلذاعیة بحیث یكون إخراجھا وتعامل الرسائل اإلرشادیة اإلذاعیة بحیث یكون إخراجھا . . ما أذیع فیما بینھمما أذیع فیما بینھم

مثیر لالھتمام بسیطة اللغة بصوت أو لحن ممیز ، أو مرتجلة مع عدم الخروج مثیر لالھتمام بسیطة اللغة بصوت أو لحن ممیز ، أو مرتجلة مع عدم الخروج 
..عن الموضوع وإن یكون الحدیث ھادئًا مع توجیھھ یشرك المستمع فیما یذاععن الموضوع وإن یكون الحدیث ھادئًا مع توجیھھ یشرك المستمع فیما یذاع



ممیزات الرادیو كمعینة إرشادیةممیزات الرادیو كمعینة إرشادیة

یساعد فى توصیل المعلومات إلى أكبر عدد من الزراع بأسرع وقت ممكن  یساعد فى توصیل المعلومات إلى أكبر عدد من الزراع بأسرع وقت ممكن  --11••
..وبنفقات إرسال قلیلة نسبیاوبنفقات إرسال قلیلة نسبیا

طریقة اتصال المسترشدین ال یستطیعون القراءة والكتابة وبالمسنین والعجزة  طریقة اتصال المسترشدین ال یستطیعون القراءة والكتابة وبالمسنین والعجزة  --٢٢••
..الذین یصعب الوصول إلیھم بالطرق الكتابیةالذین یصعب الوصول إلیھم بالطرق الكتابیة

..یفید الرادیو فى إعالم غیر الزراعیین عن أخبار الزراعة وتطوراتھایفید الرادیو فى إعالم غیر الزراعیین عن أخبار الزراعة وتطوراتھا--٣٣••
كثیرا ما یؤدى حدیث األخصائیین فى البرامج اإلذاعیة إلى تأیید وجھة نظر  كثیرا ما یؤدى حدیث األخصائیین فى البرامج اإلذاعیة إلى تأیید وجھة نظر  --٤٤••

..المرشد ورفع معدل الثقة بھ وما یترتب علیھالمرشد ورفع معدل الثقة بھ وما یترتب علیھ



قصور البرامج اإلذاعیة أو العیوب التى تؤخذ علیھاقصور البرامج اإلذاعیة أو العیوب التى تؤخذ علیھا

..معدات اإلذاعة قد ال تتوفر فى جمیع األمكنةمعدات اإلذاعة قد ال تتوفر فى جمیع األمكنة--١١••

بعض جمھور المسترشدین ال یھتمون باالستماع إلى البرامج الزراعیة اإلذاعیة بعض جمھور المسترشدین ال یھتمون باالستماع إلى البرامج الزراعیة اإلذاعیة --٢٢••
..لزیادة اھتمامھم باالستماع إلى البرامج الغنائیة والترفیھیةلزیادة اھتمامھم باالستماع إلى البرامج الغنائیة والترفیھیة

صعوبة تقییم الرادیو كمعینة إرشادیةصعوبة تقییم الرادیو كمعینة إرشادیة--٣٣••



التسجیالت الصوتیـــةالتسجیالت الصوتیـــة

تعتبر التسجیالت الصوتیة من الوسائل الھامة التى یمكن استعمالھا فى اإلرشاد تعتبر التسجیالت الصوتیة من الوسائل الھامة التى یمكن استعمالھا فى اإلرشاد ••
الزراعى ، ویمكن استخدامھا كمعینات سمعیة لنقل حدیث ھام ، أو مناقشة تفید فى  الزراعى ، ویمكن استخدامھا كمعینات سمعیة لنقل حدیث ھام ، أو مناقشة تفید فى  

..توعیة الزراع أو إقناعھم بفكرة معینة یسعى المرشد إلى توصیلھا إلیھمتوعیة الزراع أو إقناعھم بفكرة معینة یسعى المرشد إلى توصیلھا إلیھم

ھذا ویمكن إعادة إذاعة التسجیل أو مسحھ أو االحتفاظ بھ إلعادة إذاعتھ مرارًا ھذا ویمكن إعادة إذاعة التسجیل أو مسحھ أو االحتفاظ بھ إلعادة إذاعتھ مرارًا --••
وتكرارًا ، وذلك إذا ما كانت المواضیع المسجلة ھامة ولھا قیمتھا كأحادیث  وتكرارًا ، وذلك إذا ما كانت المواضیع المسجلة ھامة ولھا قیمتھا كأحادیث  

..الخبراء أو المقابالت الھامةالخبراء أو المقابالت الھامة



ممیزاتھا وأھم جوانب استخداماتھاممیزاتھا وأھم جوانب استخداماتھا

تستخدم كمعینات سمعیة لنقل حدیث أو مناقشة معینة تفید فى توعیة الزراع تستخدم كمعینات سمعیة لنقل حدیث أو مناقشة معینة تفید فى توعیة الزراع --١١••
وإقناعھم برسالة إرشادیة وعادة ما یضیف المرشد تعلیقاتھ أو تعلیقات بعض  وإقناعھم برسالة إرشادیة وعادة ما یضیف المرشد تعلیقاتھ أو تعلیقات بعض  

..الخبراء على األحادیث المسجلة لزیادة فاعلیتھاالخبراء على األحادیث المسجلة لزیادة فاعلیتھا
تستغل التسجیالت الصوتیة فى نقل ما دار خالل ندوات إرشادیة أو اجتماعات  تستغل التسجیالت الصوتیة فى نقل ما دار خالل ندوات إرشادیة أو اجتماعات  --٢٢••

..معینة لالستعانة بھا فى ظروف تعلیمیة مستقبلیةمعینة لالستعانة بھا فى ظروف تعلیمیة مستقبلیة
تعتبر مراجع یعاد االستماع إلیھا للتعرف على تطورات معینة لبعض اآلراء  تعتبر مراجع یعاد االستماع إلیھا للتعرف على تطورات معینة لبعض اآلراء  --٣٣••

..واإللتزامات التى سبق أن اتخذھا أو أقرھا المستمعون من جمھور اإلرشادواإللتزامات التى سبق أن اتخذھا أو أقرھا المستمعون من جمھور اإلرشاد
تساعد فى زیادة فاعلیة المعینات اإلرشادیة البصریة وذلك بتزوید الصورة تساعد فى زیادة فاعلیة المعینات اإلرشادیة البصریة وذلك بتزوید الصورة --٤٤••

..بالتسجیل الصوتى الذى یشیر إلى ما تتضمنھ الصور أو األفالم الشریطیةبالتسجیل الصوتى الذى یشیر إلى ما تتضمنھ الصور أو األفالم الشریطیة



التكبیـــرات الصوتیـــةالتكبیـــرات الصوتیـــة

تعتبر التكبیرات الصوتیة من المعینات السمعیة الھامة على زیادة فاعلیة بعض تعتبر التكبیرات الصوتیة من المعینات السمعیة الھامة على زیادة فاعلیة بعض ••
الطرق اإلرشادیة فكثیرًا ما یحتاج المرشد إلى ما یرفع صوتھ حتى یصل إلى كل الطرق اإلرشادیة فكثیرًا ما یحتاج المرشد إلى ما یرفع صوتھ حتى یصل إلى كل 
مستمعیھ سواء كان ذلك فى اجتماعات إرشادیة أو فى عربات اإلعالم اإلرشادیة مستمعیھ سواء كان ذلك فى اجتماعات إرشادیة أو فى عربات اإلعالم اإلرشادیة 

أو غیر ذلك من الطرق اإلرشادیة التى تعتمد أساسًا على مخاطبة الجمھور  أو غیر ذلك من الطرق اإلرشادیة التى تعتمد أساسًا على مخاطبة الجمھور  
..اإلرشادىاإلرشادى

)  )  المیكروفونالمیكروفون((ومن األمثلة المعروفة ألجھزة التكبیر الصوتى المكبر العادى ومن األمثلة المعروفة ألجھزة التكبیر الصوتى المكبر العادى ••
..ویتكون من اإلمبلیفیر والمیكروفون والبوقویتكون من اإلمبلیفیر والمیكروفون والبوق



من عیوبـــھمن عیوبـــھ

..احتیاجھ إلى الكھرباء أو البطاریة السائلة لتشغیلھاحتیاجھ إلى الكھرباء أو البطاریة السائلة لتشغیلھ--١١••
..عدم سھولــة نقلھ من مكان آلخـــــــرعدم سھولــة نقلھ من مكان آلخـــــــر--22••

::أیضا یوجد المكبر مدفع من ممیزاتھأیضا یوجد المكبر مدفع من ممیزاتھ••
..أصغر حجما ، سھل التداول ، خفیف الحمل إذ نقل من مكان إلى آخرأصغر حجما ، سھل التداول ، خفیف الحمل إذ نقل من مكان إلى آخر--١١••
..سھولة تشغیلھ دون كھرباءسھولة تشغیلھ دون كھرباء--٢٢••
ولممیزات ھذا النوع یجب أال یخلو مكتب مرشد من مثل ھذا النوع من ولممیزات ھذا النوع یجب أال یخلو مكتب مرشد من مثل ھذا النوع من --••

..المكبراتالمكبرات



الفعالیة فى العمل االرشادىالفعالیة فى العمل االرشادى

::مفھوم الفعالیةمفھوم الفعالیة••

باھتمام كثیر من الباحثین   Effectivenessحظى مفھوم عملیة الفعالیة •
والدارسین للتنظیمات االجتماعیة واالقتصادیة ، وتعددت الصور التى تناولت  
الفعالیة باختالف اھتمامات الباحثین ووفق خلفیاتھ العلمیة وتخصصھ وفلسفة 

النظام السیاسى ، إال أنھا فى مجملھا ال تختلف كثیرًا من الناحیة الجوھریة مما  
وفیما ). ١٢، ص ٤٧(السماوى . یصعب معھ وضع حدود فاصلھ بین ھذه المفاھیم

.یلى نستعرض مفھوم الفعالیة



فى المعاجم اللغویةفى المعاجم اللغویة
..))٣٩٧٣٩٧، ص، ص  ٢٢٩٢٢٩(( Webster Webster" " القدرة على تحقیق ھدف محددالقدرة على تحقیق ھدف محدد""--••
مما سبق من التعاریف نجد أن المعاجم اللغویة تشیر إلى أن مما سبق من التعاریف نجد أن المعاجم اللغویة تشیر إلى أن ••

الفعالیة ما ھى إال قوة ومقدرة وتأثیر وأنھا تسعى إلى تحقیق أھداف الفعالیة ما ھى إال قوة ومقدرة وتأثیر وأنھا تسعى إلى تحقیق أھداف 
..محددة وباستخدام وسائل متعددةمحددة وباستخدام وسائل متعددة

أنھا مدى أو مقدار ما أنھا مدى أو مقدار ما ) ) ٣٠٥٣٠٥، ص، ص  ٧٧((أبو السعود أبو السعود وقد عرفھا وقد عرفھا ••
حققنا من نتائج أو وصلنا إلیھ من أوضاع ، ودرجة تحقیق ھذه النتائج حققنا من نتائج أو وصلنا إلیھ من أوضاع ، ودرجة تحقیق ھذه النتائج 

 Bedeian and Bedeian andویذكر ویذكر . . أو األوضاع ألھداف البرنامجأو األوضاع ألھداف البرنامج
ZammutoZammuto  ))أن معنى الفعالیة یرتبط أن معنى الفعالیة یرتبط ) ) ٦١٦١--٥٩٥٩، ص ص، ص ص  ١٩٣١٩٣

بالمنھج المستخدم فى دراستھا فوفق منھج األھداف تعرف الفعالیة بالمنھج المستخدم فى دراستھا فوفق منھج األھداف تعرف الفعالیة 
بأنھا تحقیق أھداف المنظمة ، ووفق منھج مصادر التنظیم یرى أن بأنھا تحقیق أھداف المنظمة ، ووفق منھج مصادر التنظیم یرى أن 

الفعالیة عبارة عن الدرجة التى تستطیع بھا المنظمة استغالل مواردھا الفعالیة عبارة عن الدرجة التى تستطیع بھا المنظمة استغالل مواردھا 
..النادرة والمتاحة بدرجة عالیة من النجاحالنادرة والمتاحة بدرجة عالیة من النجاح



العوامل المؤثرة على الفعالیة االتصالیةالعوامل المؤثرة على الفعالیة االتصالیة

لكى یتحقق اتصال فعال بین المرسل والمستقبل یجب أن یعبر المصدر عن لكى یتحقق اتصال فعال بین المرسل والمستقبل یجب أن یعبر المصدر عن ••
الرسالة تعبیرًا صادقًا ، وأن تصل ھذه الرسالة إلى إدراك المستقبلین بحیث یفھم الرسالة تعبیرًا صادقًا ، وأن تصل ھذه الرسالة إلى إدراك المستقبلین بحیث یفھم 

مضمونھا كما یقصدة المصدر ، وأن یتحرك المستقبل وفقًا كما جاء بالرسالة وأن مضمونھا كما یقصدة المصدر ، وأن یتحرك المستقبل وفقًا كما جاء بالرسالة وأن 
).).٧٧، ص، ص  ٣٣٣٣((الجارحى الجارحى تكون نتیجة تحركھ ، تكون نتیجة تحركھ ، 

ولكى یتم ذلك بصورة فعالة یلزم األمر التعرف على العوامل التى تؤثر  ولكى یتم ذلك بصورة فعالة یلزم األمر التعرف على العوامل التى تؤثر  ••
--٣٣، ص ص، ص ص  ٨٦٨٦((فى ھذا الشأن فى ھذا الشأن بدران بدران على فعالیة االتصال وفیما یلى ما ذكرة على فعالیة االتصال وفیما یلى ما ذكرة 

٧٧((::



::مھارات اتصال المرسل والمستقبلمھارات اتصال المرسل والمستقبل--١١••
أن أھمیة إمكانیات المرسل اللغویة فى أن أھمیة إمكانیات المرسل اللغویة فى ) ) ٤٢٤٢، ص، ص  ١٩٤١٩٤((  BerloBerloویرى برلو ویرى برلو ••

عملیة االتصال تنبع من أنھا تؤثر فى مقدرتھ على تحلیل أھدافھ ، بل وأنھا تؤثر  عملیة االتصال تنبع من أنھا تؤثر فى مقدرتھ على تحلیل أھدافھ ، بل وأنھا تؤثر  
..أیضًا على صیاغتھ للرسائل التى تعبر عن نوایاهأیضًا على صیاغتھ للرسائل التى تعبر عن نوایاه

یتكون لدى كل من المرسل والمستقبل  یتكون لدى كل من المرسل والمستقبل  ::اتجاھات المرسل والمستقبلاتجاھات المرسل والمستقبل--٢٢••
::ثالث أنواع من االتجاھات ھىثالث أنواع من االتجاھات ھى

•• ویرى كل من ویرى كل من . . اتجاه نحو النفس ، واتجاه نحو الرسالة ، واتجاه نحو اآلخریناتجاه نحو النفس ، واتجاه نحو الرسالة ، واتجاه نحو اآلخرین
Zacheris and BenderZacheris and Benderزاشیرز ، وبندر زاشیرز ، وبندر  أن اتجاھات كل أن اتجاھات كل ) ) ٤٨٤٨، ص، ص  ٢٣١٢٣١((  

من المرسل والمستقبل نحو الرسالة قد تؤثر بصورة أو بأخرى فى تحقیق الھدف  من المرسل والمستقبل نحو الرسالة قد تؤثر بصورة أو بأخرى فى تحقیق الھدف  
من االتصال الفعال ، فلكى یؤثر المرسل بطریقة فعالة على المستقبل ینبغى أن  من االتصال الفعال ، فلكى یؤثر المرسل بطریقة فعالة على المستقبل ینبغى أن  
یكون لدیھ اتجاھًا إیجابیًا نحو نفسھ یتمثل فى مدى قدرتھ على التأثیر فى الغیر  یكون لدیھ اتجاھًا إیجابیًا نحو نفسھ یتمثل فى مدى قدرتھ على التأثیر فى الغیر  
والثقة فى النفس وبنفس الطریقة تؤثر اتجاھات المستقبل نحو نفسھ فى مدى  والثقة فى النفس وبنفس الطریقة تؤثر اتجاھات المستقبل نحو نفسھ فى مدى  
استفادتھ من الرسالة وتمكنھ منھااستفادتھ من الرسالة وتمكنھ منھا



إن حجم معارف  إن حجم معارف  ::المستوى المعرفى للمرسل والمستقبلالمستوى المعرفى للمرسل والمستقبل--٣٣••
المرسل عن الموضوع الذى یتحدث فیھ سوف یؤثر بالضرورة على الرسالة التى المرسل عن الموضوع الذى یتحدث فیھ سوف یؤثر بالضرورة على الرسالة التى 
یصیغھا ، وعلیھ ینبغى أن یكون متمكنًا من الموضوع الذى یتناولھ ، إضافة إلى یصیغھا ، وعلیھ ینبغى أن یكون متمكنًا من الموضوع الذى یتناولھ ، إضافة إلى 

معرفتھ باتجاھات المستقبلین وخصائصھم حتى یصل إلى درجة عالیة من معرفتھ باتجاھات المستقبلین وخصائصھم حتى یصل إلى درجة عالیة من 
..الفاعلیةالفاعلیة

::المستوى الثقافى واالجتماعى للمرسل والمستقبلالمستوى الثقافى واالجتماعى للمرسل والمستقبل--٤٤••
یلعب المستوى الثقافى واالجتماعى لكلمن المرسل والمستقبل دورًا كبیرًا فى یلعب المستوى الثقافى واالجتماعى لكلمن المرسل والمستقبل دورًا كبیرًا فى ••

أن لكل أن لكل ) ) ٨٢٨٢، ص، ص  ١٠٦١٠٦((نجاح العملیة االتصالیة ، وفى ھذا الشأن یذكر خیر اهللا نجاح العملیة االتصالیة ، وفى ھذا الشأن یذكر خیر اهللا 
من المرسل والمستقبل مكانة فى اإلطار الثقافى واالجتماعى الذى ینتمى إلیھ ، من المرسل والمستقبل مكانة فى اإلطار الثقافى واالجتماعى الذى ینتمى إلیھ ، 

وإن لھذه المكانة واألدوار التى یحققھا والوظائف المنوطة بھ والقیمة التى وإن لھذه المكانة واألدوار التى یحققھا والوظائف المنوطة بھ والقیمة التى 
یلصقھا بنفسھ أو یلصقھا غیره ، والمعتقدات والقیم الثقافیة وأشكال السلوك یلصقھا بنفسھ أو یلصقھا غیره ، والمعتقدات والقیم الثقافیة وأشكال السلوك 

..المقبولة لدیھ وتوقعاتھ وتوقعات اآلخرین منھ تأثیر كبیر على الفاعلیةالمقبولة لدیھ وتوقعاتھ وتوقعات اآلخرین منھ تأثیر كبیر على الفاعلیة



یقصد بالرموز مجموعة المفردات ::الرموز التى صیغت بھا الرسالةالرموز التى صیغت بھا الرسالة--٥٥•
التى یستخدمھا المرسل طبقًا لقواعد معینة بحیث تمكنھ من التعبیر عن أفكاره 

ولكى یكون ھذا االستخدام فعاًال ینبغى أن تكون الرموز والمعانى  . واالتصال بغیره
المستخدمة من قبل المرسل وكذلك القواعد التى یخضع لھا معروفة للمستقبل حتى  

.یكون قادرًا على ترجمة أفكار تامرسل وتكوین معنى مفھوم لما یسمع ویقرأ

إن اختیار الطریقة المناسبة لمعالجة الرسالة :طریقة معالجة الرسالة-٦•
تزید من فاعلیة االتصال وبناء علیھ فقد یختار المرسل لعرض رسالتھ األسلوب 
المباشر المحدد الذى یخاطب فیھ عقل المستقبل أو یعتمد غفى تقدیم رسالتھ على 
األسلوب التأثیرى الذى یثیر عواطف المستقبل وأحاسیسھ أو یلجأ إلى التكرارال 

.والتأكید طبقًا للظروف التى یتطلبھا الموقف



::محتوى الرسالةمحتوى الرسالة--٧٧••
وھى تتضمن المعلومات والحقائق والمفاھیم التى یرید المرسل أن یقدمھا  وھى تتضمن المعلومات والحقائق والمفاھیم التى یرید المرسل أن یقدمھا  ••

للمستقبل ، وینبغى أن یختارھا المرسل فى ضوء تحقیقھا للھدف ومدى مناسبتھا  للمستقبل ، وینبغى أن یختارھا المرسل فى ضوء تحقیقھا للھدف ومدى مناسبتھا  
..للمستقبل حتى یكون ھناك فاعلیة مؤكدة من العملیة االتصالیةللمستقبل حتى یكون ھناك فاعلیة مؤكدة من العملیة االتصالیة

::اختیار الوسیلةاختیار الوسیلة--٨٨••
لكى تؤثر الوسیلة المختارة على فاعلیة ساالتصال یجب اختیارھا وفقًا لكى تؤثر الوسیلة المختارة على فاعلیة ساالتصال یجب اختیارھا وفقًا ••

للمواقف التعلیمیة بحیث تتالءم مع أعمار المسترشدین وقدراتھم وخبراتھم  للمواقف التعلیمیة بحیث تتالءم مع أعمار المسترشدین وقدراتھم وخبراتھم  
..وحاجاتھم ومیولھموحاجاتھم ومیولھم



الدراسات المتعلقة بتقییم فعالیة الطرق والمعینات  الدراسات المتعلقة بتقییم فعالیة الطرق والمعینات  
اإلرشادیةاإلرشادیة

::الدراسات التى تناولت تقییم فعالیة الطرق اإلرشادیةالدراسات التى تناولت تقییم فعالیة الطرق اإلرشادیة: : أوًالأوًال••
تم تناول الدراسات التى تتعلق بتقییم فعالیة الطرق اإلرشادیة وفق مجاالت  تم تناول الدراسات التى تتعلق بتقییم فعالیة الطرق اإلرشادیة وفق مجاالت  ••

البحوث التى تناولھا الباحثون للطرق اإلرشادیة المختلفة وفق ترتیبھا الزمنى  البحوث التى تناولھا الباحثون للطرق اإلرشادیة المختلفة وفق ترتیبھا الزمنى  
::وذلك على النحو التالىوذلك على النحو التالى. . داخل كل مجالداخل كل مجال

إلى أن تطبیق  إلى أن تطبیق  ) ) ١٩٦٩١٩٦٩، ،   ١٦٤١٦٤مرجع مرجع ((أشار قشطة أشار قشطة ::الحقول اإلرشادیةالحقول اإلرشادیة--أأ••
الحقول اإلرشادیة أدى إلى تعلیم زراعھا األسالیب الزراعیة الحدیثة وزیادة  الحقول اإلرشادیة أدى إلى تعلیم زراعھا األسالیب الزراعیة الحدیثة وزیادة  

وعیھم عن اإلرشاد الزراعى ، ارتفاع صافى دخلھم ، كما امتد أثر ھذه الحقول وعیھم عن اإلرشاد الزراعى ، ارتفاع صافى دخلھم ، كما امتد أثر ھذه الحقول 
إلى الزراع العادیین بقرى البحث ، وكان الزراع الذین یقومون بزیارة تلك  إلى الزراع العادیین بقرى البحث ، وكان الزراع الذین یقومون بزیارة تلك  

..الحقول أكثر تطبیقًا لألسالیب الزراعیة المستخدمة بھا من غیرھاالحقول أكثر تطبیقًا لألسالیب الزراعیة المستخدمة بھا من غیرھا



أن الحقل اإلرشادى یحتل المرتبة األولى  )١٩٨١،  ١مرجع (إبراھیم وأوضح •
كطریقة إرشادیة مفیدة حیث یمكن مشاھدة نتائج تطبیق األفكار الجدیدة عملیًا بینما  

.احتلت البرامج اإلذاعیة المرتبة األولى فى كال القریتین  كوسیلة اتصال

وجود اتجاه عام ظھر   )١٩٨٥،  ١٠٨مرجع (زھران وأوضحت نتائج •
لكافة مجموعات العوامل المستقلة یعكس زیادة فعالیة مجموعات المتغیرات  

المستقلة فى تفسیر الكفاءة التعلیمیة فالكفاءة الفنیة ثم الكفاءة االنتاجیة ، وھى نتیجة  
تعونا للحذر عند االعتماد على الفعالیة االنتاجیة وحدھا فى تقدیر كفاءة الحقول 

اإلرشادیة باإلضافة إلى التأكید على معقولیة اإلطار المقترح حین تبنى فكرة  
.الفصل بین ھذه األبعاد المختلفة للكفاءة



إلى أن الزراع المبحوثین یفضلون  )١٩٩٠،  ٨٠مرجع (بدران وقد أشار •
طریقة الحقول اإلرشادیة فى نقل التوصیات المتعلقة بإنتاجیة محصول األرز ، 

.یلیھا القابلة الشخصیة مع المرشد الزراعى

إلى وجود ) ١٩٩٠،  ١٨٠مرجع (مرزبان وآخرون وأشارت نتائج دراسة •
فروق معنویة فى المعرفة التطبیقیة بالتوصیات الفنیة إلنتاج محصول األرز بین 

زراع الحقول اإلرشادیة وكل من زراع الحقول المجاورة وزراع المجموعة 
الضابطة وذلك فى معظم التوصیات موضع الدراسة ، كما تبین أیضًا وجود 

فروق معنویة بین زراع الحقول المجاورة للحقول اإلرشادیة وزراع المجموعة 
.الضابطة فى ثمانى توصیات من التوصیات اإلثنى عشر المدروسة



وتشیر النتائج السابقة إلى وجود آثار تعلیمیة واضحة للحقول اإلرشادیة لمحصول وتشیر النتائج السابقة إلى وجود آثار تعلیمیة واضحة للحقول اإلرشادیة لمحصول ••
األرز على الزراع المبحوثین سواء أكانوا زراع الحقول أنفسھم أم زراع الحقول األرز على الزراع المبحوثین سواء أكانوا زراع الحقول أنفسھم أم زراع الحقول 

..المجاورةالمجاورة

أن الحقل اإلرشادى لھ دور فعال فى أن الحقل اإلرشادى لھ دور فعال فى ) ) ١٩٩١١٩٩١، ،   ١٣٠١٣٠مرجع مرجع ((صقر صقر   وأوضحوأوضح••
وبدراسة وبدراسة . . تعریف الزراع بالتوصیات االرشادیة المتعلقة بأصناف األرز المحسنةتعریف الزراع بالتوصیات االرشادیة المتعلقة بأصناف األرز المحسنة

الحقل اإلرشادى كمصدر للمعلومات الزراعیة لألرز وجد أنھ یحتل المرتبة الحقل اإلرشادى كمصدر للمعلومات الزراعیة لألرز وجد أنھ یحتل المرتبة 
وبدراسة وبدراسة . . الرابعة للعینة التجریبیة ، بینما لم یمثل أى مصدر للعینة الضابطةالرابعة للعینة التجریبیة ، بینما لم یمثل أى مصدر للعینة الضابطة

اتضح أن الحقل اتضح أن الحقل : : الحقل اإلرشادى كمصدر للمعلومات الزراعیة بصفة عامةالحقل اإلرشادى كمصدر للمعلومات الزراعیة بصفة عامة
..اإلرشادى یحتل المرتبة الرابعة للعینة التجریبیة ، والثالثة للعینة الضابطةاإلرشادى یحتل المرتبة الرابعة للعینة التجریبیة ، والثالثة للعینة الضابطة



إلى وجود فروق معنویة بین  إلى وجود فروق معنویة بین  ) ) ١٩٩٤١٩٩٤، ص، ص  ١٨٧١٨٧مرجع مرجع ((منصور منصور وتشیر نتائج وتشیر نتائج ••
الحقول اإلرشادیة لألرز بمحافظات التطبیق الست فیما یتصل ببنود الكفاءة الحقول اإلرشادیة لألرز بمحافظات التطبیق الست فیما یتصل ببنود الكفاءة 

التعلیمیة والفنیة واإلنتاجیة وتتمیز محافظة الدقھلیة بتحقیق أكبر معدالت لكفاءة  التعلیمیة والفنیة واإلنتاجیة وتتمیز محافظة الدقھلیة بتحقیق أكبر معدالت لكفاءة  
الحقول اإلرشادیة بھا حیث احتلت حقولھا الترتیب األول بین حقول المحافظات الحقول اإلرشادیة بھا حیث احتلت حقولھا الترتیب األول بین حقول المحافظات 

األخرى فى كل من الكفاءة التعلیمیة ، الكفاءة الفنیة ، الكفاءة اإلنتاجیة ، ویلیھا فى  األخرى فى كل من الكفاءة التعلیمیة ، الكفاءة الفنیة ، الكفاءة اإلنتاجیة ، ویلیھا فى  
الكفاءة التعلیمیة محافظة الشرقیة ثم كفر الشیخ كما یلیھا فى الكفاءة الفنیة محافظة الكفاءة التعلیمیة محافظة الشرقیة ثم كفر الشیخ كما یلیھا فى الكفاءة الفنیة محافظة 

..الغربیة ثم دمیاط ویلیھا فى الكفاءة اإلنتاجیة محافظة كفر الشیخ ثم البحیرةالغربیة ثم دمیاط ویلیھا فى الكفاءة اإلنتاجیة محافظة كفر الشیخ ثم البحیرة



إلى وجود فروق جوھریة معنویة فى متوسطات  إلى وجود فروق جوھریة معنویة فى متوسطات  ) ) ١٩٩٥١٩٩٥، ،   ٩٩٩٩مرجع مرجع ((حسن حسن وأشار وأشار ••
درجات معرفة زراع الحقول اإلرشادیة عن نظرائھم زراع الحقول المجاورة المقارنة درجات معرفة زراع الحقول اإلرشادیة عن نظرائھم زراع الحقول المجاورة المقارنة 

المبحوثین بمنطقتى البحث فى ثالثة عناصر تتعلق بعملیة استخدام مبیدات الحشائش  المبحوثین بمنطقتى البحث فى ثالثة عناصر تتعلق بعملیة استخدام مبیدات الحشائش  
نوع وكمیة ومیعاد استخدام المبید بینما ال یوجد فروق معنویة بینھم  فیما یتعلق  نوع وكمیة ومیعاد استخدام المبید بینما ال یوجد فروق معنویة بینھم  فیما یتعلق  : : وھووھو

..بالعنصر الرابع وھو عنصر االحتیاطات الواجب مراعتھا عند استعمال المبیدبالعنصر الرابع وھو عنصر االحتیاطات الواجب مراعتھا عند استعمال المبید

لوجود عالقة ارتباطیة طردیة لوجود عالقة ارتباطیة طردیة   ))١٩٩٥١٩٩٥، ،   ١٢٤١٢٤مرجع مرجع ((شرشر شرشر وأوضحت نتائج وأوضحت نتائج ••
:  :  ومعنویة بین األثار التعلیمیة للحقول اإلرشادیة لبنجر السكر وبین المتغیرات التالیةومعنویة بین األثار التعلیمیة للحقول اإلرشادیة لبنجر السكر وبین المتغیرات التالیة

االتجاه نحو اإلرشاد الزراعى ، إجمالى الحیازة المزرعیة ، االستعداد للتغییر ، االتجاه نحو اإلرشاد الزراعى ، إجمالى الحیازة المزرعیة ، االستعداد للتغییر ، 
االستعداد لتشجیع اآلخرین على التغییر ، المكانة القیادیة ، التعرض لمصادر االستعداد لتشجیع اآلخرین على التغییر ، المكانة القیادیة ، التعرض لمصادر 

المعلومات الزراعیة ، التمسك بالقیم التقلیدیة الریفیة ، االنفتاح الحضارى ، حیازة المعلومات الزراعیة ، التمسك بالقیم التقلیدیة الریفیة ، االنفتاح الحضارى ، حیازة 
اآلالت الزراعیة ، المساحة المنزرعة ببنجر السكر ، إجمالى الدخل السنوى األسرى اآلالت الزراعیة ، المساحة المنزرعة ببنجر السكر ، إجمالى الدخل السنوى األسرى 

فى حین كانت العالقة عكسیة فى حین كانت العالقة عكسیة - - ، مساحة الحقل اإلرشادى لمحصول بنجر السكر، مساحة الحقل اإلرشادى لمحصول بنجر السكر
..ومعنویة مع متغیر أعمار زراع الحقول اإلرشادیةومعنویة مع متغیر أعمار زراع الحقول اإلرشادیة



االجتماعات االرشادیةاالجتماعات االرشادیة--بب
أن أھم معوقات فعالیة االجتماعات  أن أھم معوقات فعالیة االجتماعات    ))١٩٩٠١٩٩٠، ،   ١٨٢١٨٢مرجع مرجع ((مرزبان مرزبان وأوضح وأوضح ••

::اإلرشادیة ھىاإلرشادیة ھى

ضعف القدرة على االحتفاء بالمزارع ضعف القدرة على االحتفاء بالمزارع : : المعوقات المرتبطة بالمرشد الزراعى وھىالمعوقات المرتبطة بالمرشد الزراعى وھى--١١••
..وعلى إجماع الزراع وعلى استخدام المعینات اإلرشادیةوعلى إجماع الزراع وعلى استخدام المعینات اإلرشادیة

المعوقات المرتبطة باالجتماع اإلرشادى وھى فرض مواعید لالجتماعات ال  المعوقات المرتبطة باالجتماع اإلرشادى وھى فرض مواعید لالجتماعات ال  --٢٢••
تناسب الزراع وعدم التزام األخصائیین بمواعید االجتماعات وصعوبة الوصول إلى تناسب الزراع وعدم التزام األخصائیین بمواعید االجتماعات وصعوبة الوصول إلى 

أماكن االجتماعات وعدم توفر األماكن لعقد االجتماعات وعدم توفر وسائل الراحة فى أماكن االجتماعات وعدم توفر األماكن لعقد االجتماعات وعدم توفر وسائل الراحة فى 
أماكن االجتماعات وتأخر وصول الدعوة لعقد االجتماع وطول الوقت الذى یستغرقھ أماكن االجتماعات وتأخر وصول الدعوة لعقد االجتماع وطول الوقت الذى یستغرقھ 
االجتماع وعدم وجود وقت إلجراء االجتماعات وطول إجراءات الموافقة على عقد االجتماع وعدم وجود وقت إلجراء االجتماعات وطول إجراءات الموافقة على عقد 

..االجتماعاالجتماع



عدم االلتزام بمیعاد االجتماع والدخول فى عدم االلتزام بمیعاد االجتماع والدخول فى : : المعوقات المرتبطة بالمزارعالمعوقات المرتبطة بالمزارع--٣٣••
مناقشات خارج االجتماع وعدم الجدیة فى االستفادة من اإلجتماع وعدم االقتناع مناقشات خارج االجتماع وعدم الجدیة فى االستفادة من اإلجتماع وعدم االقتناع 

..بجدوى االجتماعات اإلرشادیةبجدوى االجتماعات اإلرشادیة

عدم توفر األجھزة والمعینات وعدم توفر عدم توفر األجھزة والمعینات وعدم توفر : : المعوقات المرتبطة باإلمكانیاتالمعوقات المرتبطة باإلمكانیات--٤٤••
المصروفات النثریة وعدم توفر وسائل المواصالت وتعقد إجراءات صرف المصروفات النثریة وعدم توفر وسائل المواصالت وتعقد إجراءات صرف 

المعیناتالمعینات



التلیفزیـــــــــــــــونالتلیفزیـــــــــــــــون--جج

أن ھناك فرقًا معنویًا فى معلومات  أن ھناك فرقًا معنویًا فى معلومات    ))١٩٧٣١٩٧٣، ،   ١٢١٢مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز بینت دراسة بینت دراسة ••
الزراع عن التوصیات اإلرشادیة القطنیة قبل وبعد تعرضھم لمشاھدتھا تلیفزیونیًا  الزراع عن التوصیات اإلرشادیة القطنیة قبل وبعد تعرضھم لمشاھدتھا تلیفزیونیًا  

، وأن درجة معرفة الزراع للتوصیات االرشادیة المرسلة تلیفزیونیًا تتناسب  ، وأن درجة معرفة الزراع للتوصیات االرشادیة المرسلة تلیفزیونیًا تتناسب  
..عكسیًامع عدد التوصیات المقدمة فى البرنامج الواحدعكسیًامع عدد التوصیات المقدمة فى البرنامج الواحد

إلى أھمیة التلیفزیون عن بعض  إلى أھمیة التلیفزیون عن بعض  ) ) ١٩٨٠١٩٨٠، ،   ١٣١٣مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز كما أشار كما أشار ••
الوسائل األخرى فى نشر المعرفة لبعض المعلومات بینما كان المرشد أكثر أھمیة الوسائل األخرى فى نشر المعرفة لبعض المعلومات بینما كان المرشد أكثر أھمیة 

..فى نشر المعرفة للمحاصیل الجدیدة ولیس للتلیفزیونفى نشر المعرفة للمحاصیل الجدیدة ولیس للتلیفزیون



أن أھم اقتراحات الزراع لتحسین مستوى  أن أھم اقتراحات الزراع لتحسین مستوى  ) ) ١٩٨٧١٩٨٧، ،   ١٤١٤مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز وفند وفند ••
::البرامج التلیفزیونیة ما یلىالبرامج التلیفزیونیة ما یلى

..تقدیم برامج زراعیة عن منطقة فیفـــــــاتقدیم برامج زراعیة عن منطقة فیفـــــــا--١١••
..عمل ندوات مع المسئولین فى فیفــــــــاعمل ندوات مع المسئولین فى فیفــــــــا--٢٢••
..عمل لقاءات مع الزراع والقیادات المحلیة فى فیفاعمل لقاءات مع الزراع والقیادات المحلیة فى فیفا--٣٣••
..عمل مسلسالت عن عادات وتقالید منطقة فیفــاعمل مسلسالت عن عادات وتقالید منطقة فیفــا--٤٤••
..تقدیم برامج ثقافیة عن منطقة فیفــــــــاتقدیم برامج ثقافیة عن منطقة فیفــــــــا--٥٥••
من  من  % % ٤٧.٥٩٤٧.٥٩إلى أن حوالى إلى أن حوالى   ))١٩٩١١٩٩١، ،   ١٧١٧مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز وتوصل وتوصل ••

الزراع یرون أن البرامج التلیفزیونیة ال تساھم فى حل مشاكل الزراع ، فى حین الزراع یرون أن البرامج التلیفزیونیة ال تساھم فى حل مشاكل الزراع ، فى حین 
بلغت نسبة الزراع الذین یرون أن البرامج التلیفزیونیة تساھم فى حل المشكالت  بلغت نسبة الزراع الذین یرون أن البرامج التلیفزیونیة تساھم فى حل المشكالت  

%.%.٢٥.٥١٢٥.٥١الزراعیة قد بلغت حوالى الزراعیة قد بلغت حوالى 



اتضح أن مشاھدة المبحوثین للبرامج  اتضح أن مشاھدة المبحوثین للبرامج    ))١٩٩١١٩٩١، ،   ٥٣٥٣مرجع مرجع ((السید السید وفى دراسة وفى دراسة ••
وأمكن ترتیب مشاھدة البرامج تلیفزیونیًا كما وأمكن ترتیب مشاھدة البرامج تلیفزیونیًا كما % % ٩٦.٢٩٦.٢الریفیة التلیفزیونیة بلغت الریفیة التلیفزیونیة بلغت 

برنامج سر األرض ، ویعرفھ جمیع المبحوثین ثم برنامج أرضنا الطیبة برنامج سر األرض ، ویعرفھ جمیع المبحوثین ثم برنامج أرضنا الطیبة : : یلىیلى
وأخیرًا برنامج قبلى وأخیرًا برنامج قبلى % % ١٨.٧١٨.٧ثم برنامج خیر بلدنا ویعرفھ ثم برنامج خیر بلدنا ویعرفھ % % ٢٤.٣٢٤.٣ویعرفھ ویعرفھ 

%.%.١٥.٤١٥.٤وبحرى ویعرفھ وبحرى ویعرفھ 

  ٢٦٢٦من نتائج تحلیل المضمون أن ھناك من نتائج تحلیل المضمون أن ھناك ) ) ١٩٩٢١٩٩٢، ،   ٢٣٢٣مرجع مرجع ((أحمد أحمد ووجد ووجد ••
كانت إیجابیة حیث اتسمت بوضوح الھدف وتسلسل كانت إیجابیة حیث اتسمت بوضوح الھدف وتسلسل % % ٦٦.٦٦٦٦.٦٦حلقة تمثل بنسبة حلقة تمثل بنسبة 

المعانى واألفكار ومالئمة الشكل المختار ومناسبة المساحة الزمنیة للمحتوى  المعانى واألفكار ومالئمة الشكل المختار ومناسبة المساحة الزمنیة للمحتوى  
التعلیمى ھذا باإلضافة إلى ضیق المساحة الزمنیة التى شغلت بأحداثغیر مرغوبة  التعلیمى ھذا باإلضافة إلى ضیق المساحة الزمنیة التى شغلت بأحداثغیر مرغوبة  

..ظھرت فیھا بعض المؤشرات السلبیةظھرت فیھا بعض المؤشرات السلبیة% % ٣٣.٣٣٣.٣حلقة بنسبة حلقة بنسبة   ١٣١٣فى حین أن فى حین أن 



إلى أن أفضل عناصر المعاملة إعداد إلى أن أفضل عناصر المعاملة إعداد   ))١٩٩٢١٩٩٢، ،   ٥٩٥٩مرجع مرجع ((الشریف الشریف وأشارت وأشارت ••
فى شكل الحوار ھى مناسبة مستوى اللغة وجاذبیة الشخصیة ، االستفادة من  فى شكل الحوار ھى مناسبة مستوى اللغة وجاذبیة الشخصیة ، االستفادة من  

تكرار عرض الرسالة ، قدرة الصورة على جذب االنتباه ، أثر التكرار على سعة تكرار عرض الرسالة ، قدرة الصورة على جذب االنتباه ، أثر التكرار على سعة 
المشاھدة ، تركیز الصورة على المضمون ، مناسبة سرعة األداء ، مناسبة ألوان المشاھدة ، تركیز الصورة على المضمون ، مناسبة سرعة األداء ، مناسبة ألوان 

الصورة ، قدرة الصورة على نقل البیئة الطبیعیة ، أخیرًا انخفاض درجة التشویش  الصورة ، قدرة الصورة على نقل البیئة الطبیعیة ، أخیرًا انخفاض درجة التشویش  
الموسیقى ، أما أفضل معاملة فكانت اإلعداد بشكل أغنیة من حیث مناسبتھا  الموسیقى ، أما أفضل معاملة فكانت اإلعداد بشكل أغنیة من حیث مناسبتھا  

لمستوى اللغة ، أثر التكرار على سعة المشاھدة ، اإلستفادة من تكرار عرض لمستوى اللغة ، أثر التكرار على سعة المشاھدة ، اإلستفادة من تكرار عرض 
الرسالة ، أخیرًا قدرة الصورة على جذب االنتباه ، وأفضل عناصر المعاملة إعداد الرسالة ، أخیرًا قدرة الصورة على جذب االنتباه ، وأفضل عناصر المعاملة إعداد 
فى شكل التمثیلیة كانت قدرة الصورة على نقل البیئة الطبیعیة وتطابق المظھر مع  فى شكل التمثیلیة كانت قدرة الصورة على نقل البیئة الطبیعیة وتطابق المظھر مع  

، قرب لھجة الكالم من الریفیة ، ، قرب لھجة الكالم من الریفیة ، ) ) الصدق التمثیلىالصدق التمثیلى((الریفیة ، القدرة على التقمص الریفیة ، القدرة على التقمص 
..مناسبة ألوان الصورة ، أخیرًا مناسبة الموسیقى للبیئة الثقافیةمناسبة ألوان الصورة ، أخیرًا مناسبة الموسیقى للبیئة الثقافیة



إلى ارتفاع متوسطات درجات معرفة إلى ارتفاع متوسطات درجات معرفة   ))١٩٩٤١٩٩٤، ،   ١١٤١١٤مرجع مرجع ((سلیم سلیم وأشار وأشار ••
المبحوثین للتوصیات الفنیة ووجدت درجة مساھمة بسیطة لبرنامج سر األرض المبحوثین للتوصیات الفنیة ووجدت درجة مساھمة بسیطة لبرنامج سر األرض 

..كمصدر لمعلوماتھم للمحاصیل المدروسةكمصدر لمعلوماتھم للمحاصیل المدروسة

%) %) ٥٠٥٠((استفادة نصف المبحوثین استفادة نصف المبحوثین   ))١٩٩٤١٩٩٤، ،   ٥٥مرجع مرجع ((إبراھیم إبراھیم وأوضحت وأوضحت ••
من المبحوثین یناقشون محتویات  من المبحوثین یناقشون محتویات  %) %) ٤٧.٣٤٧.٣((من توصیات البرنامج بدرجة كبیرة من توصیات البرنامج بدرجة كبیرة 

منھم طبقوا بعض التوصیاتالواردة بحلقات سر  منھم طبقوا بعض التوصیاتالواردة بحلقات سر  %) %) ٣٥.٧٣٥.٧((الحاقات بصفة دائمة الحاقات بصفة دائمة 
بعض التوصیات الواردة فى حلقات بعض التوصیات الواردة فى حلقات %) %) ٢١.٤٢١.٤((األرض بوجھعامبینما طبق األرض بوجھعامبینما طبق 

من المبحوثین المطبقین  من المبحوثین المطبقین  %) %) ٥٧.٥٥٧.٥((اإلنتاج الحیوانى المدروسة وقد ذكر اإلنتاج الحیوانى المدروسة وقد ذكر 
للتوصیات الواردة فى حلقات البرنامج رضاھم التام عن التطبیق ودعوة للتوصیات الواردة فى حلقات البرنامج رضاھم التام عن التطبیق ودعوة 

..منھم اآلخرین وحثھم على تنفیذ التوصیات بصفة دائمةمنھم اآلخرین وحثھم على تنفیذ التوصیات بصفة دائمة%) %) ٤٢.٥٤٢.٥((



من المبحوثین اقتنعوا  من المبحوثین اقتنعوا  % % ٥٢.٤٥٢.٤أن أن   ))١٩٩٥١٩٩٥، ،   ١٦٣١٦٣مرجعمرجع((قاسم قاسم وأورد وأورد ••
% % ٢٤.٣٢٤.٣باإلعالناتبسبب استخدام األسلوب المنطقى فى إعالنات األسمدة ، بینما باإلعالناتبسبب استخدام األسلوب المنطقى فى إعالنات األسمدة ، بینما 

منھم إلى أسلوب منھم إلى أسلوب % % ٨.٧٨.٧منھم أرجعوا السبب إلى أسلوب اإلقناع العاطفى وبین منھم أرجعوا السبب إلى أسلوب اإلقناع العاطفى وبین 
..اإلقناع القائم على مصداقیة المصدراإلقناع القائم على مصداقیة المصدر

من نتائج تحلیل المضمون من نتائج تحلیل المضمون   ))١٩٩٥١٩٩٥، ،   ٢٦٢٦مرجع مرجع ((أحمد وآخرون أحمد وآخرون وأظھر وأظھر ••
للحلقات المدروسة إجماًال أن ھناك سبعة حلقات كانت موضوعاتھا عامة یمكن أن للحلقات المدروسة إجماًال أن ھناك سبعة حلقات كانت موضوعاتھا عامة یمكن أن 

شھور ، تغذیة شھور ، تغذیة   ٦٦تذاع فى أى وقت من أوقات السنة وھى حلقات تغذیة الطفل عمر تذاع فى أى وقت من أوقات السنة وھى حلقات تغذیة الطفل عمر 
الطفل عمرسنتین ، إنتاج اللبن النظیف ، إنتاج القشدة والزبدة ، طرق الرش الطفل عمرسنتین ، إنتاج اللبن النظیف ، إنتاج القشدة والزبدة ، طرق الرش 

الحدیثة ، المالبس الواقیة ، التخزین األمثل للمبیدات ، فى حین كانتبقیة الحلقات  الحدیثة ، المالبس الواقیة ، التخزین األمثل للمبیدات ، فى حین كانتبقیة الحلقات  
حلقة مرتبطة بإنتاج محصول معین أو مرض معین مما  حلقة مرتبطة بإنتاج محصول معین أو مرض معین مما    ١١١١المدروسة وعددھا المدروسة وعددھا 

یستدعى ضرورة إذاعتھا فى أنسب میعاد بالنسبة إلجراء العملیة الزراعیة یستدعى ضرورة إذاعتھا فى أنسب میعاد بالنسبة إلجراء العملیة الزراعیة 
..موضوع الحلقةموضوع الحلقة



إلى أھمیة برنامج سر األرض إلى أھمیة برنامج سر األرض   ))١٩٩٦١٩٩٦، ،   ٨٥٨٥مرجع مرجع ((بدران بدران وتشیر نتائج دراسة وتشیر نتائج دراسة ••
كمصدر لمحصول كال الوجھین البحرى والقبلى على المعرفة بالنسبة للتوصیات  كمصدر لمحصول كال الوجھین البحرى والقبلى على المعرفة بالنسبة للتوصیات  

الفنیة فى مجال اإلنتاج الحیوانى وبالنسبة لمجال األعالف تشیر النتائج إلى ارتفاع الفنیة فى مجال اإلنتاج الحیوانى وبالنسبة لمجال األعالف تشیر النتائج إلى ارتفاع 
معارف الوجھ البحرى وأیضًا إسھام المسلسل التلیفزیونى فى مدھم بالمعرفة عن معارف الوجھ البحرى وأیضًا إسھام المسلسل التلیفزیونى فى مدھم بالمعرفة عن 

التوصیات الفنیة المستحدثة فى ھذا المجال بدرجة ملحوظة ، وأن مصدر المعرفة التوصیات الفنیة المستحدثة فى ھذا المجال بدرجة ملحوظة ، وأن مصدر المعرفة 
..من البرنامج مع مصادر اخرى كان ضئیًالمن البرنامج مع مصادر اخرى كان ضئیًال



أن أھم اقتراحات الزراع لتحسین  أن أھم اقتراحات الزراع لتحسین    ))١٩٩٧١٩٩٧، ،   ١٣٩١٣٩مرجع مرجع ((عبد الشافى عبد الشافى وبین وبین ••
::مستوى البرامج التلیفزیونیة الریفیة ما یلىمستوى البرامج التلیفزیونیة الریفیة ما یلى

..استضافة بعض المزارعین وعمل حوار معھماستضافة بعض المزارعین وعمل حوار معھم--١١••
..زیادة مدة البرامج وتقدیمھا فىصورة مسلسالتزیادة مدة البرامج وتقدیمھا فىصورة مسلسالت--٢٢••
..عدم اقتصارھا على المحاصیل االستراتیجیة فقطعدم اقتصارھا على المحاصیل االستراتیجیة فقط--٣٣••

أن ترتیب البرامج أن ترتیب البرامج   ))١٩٩٧١٩٩٧، ،   ٢٠٢٠مرجع مرجع ((أبو عیش أبو عیش وأوضحت نتائج وأوضحت نتائج ••
، سر األرض ، ، سر األرض ، ) ) توعیةتوعیة((ساألرض ساألرض : : اإلرشادیة وفقًا لألثر اإلرشادى جاء كما یلىاإلرشادیة وفقًا لألثر اإلرشادى جاء كما یلى

..الفقرة الزراعیة ، أرضنا الطیبة ، قبلى وبحرى ، خیر بلدناالفقرة الزراعیة ، أرضنا الطیبة ، قبلى وبحرى ، خیر بلدنا



من المبحوثات قد أشرن إلى أن من المبحوثات قد أشرن إلى أن % % ٨٧.٥٨٧.٥أن أن   ))١٩٩٩١٩٩٩، ،   ٢٩٢٩مرجع مرجع ((أحمد أحمد وأظھر وأظھر ••
شكل االستفادة تمثل فى تقلیل الفاقد نتیجة التباعھن التوصیات الخاصة بمكافحة شكل االستفادة تمثل فى تقلیل الفاقد نتیجة التباعھن التوصیات الخاصة بمكافحة 

الفئران فى المنزل والحقل ، كذلك أشارت نسبة تزید عن سدس عدد المبحوثات بان الفئران فى المنزل والحقل ، كذلك أشارت نسبة تزید عن سدس عدد المبحوثات بان 
االستفادة كانت عبارة عن زیادة فى الدخل بالنسبة لتنفیذ التوصیات الخاصة بتربیة االستفادة كانت عبارة عن زیادة فى الدخل بالنسبة لتنفیذ التوصیات الخاصة بتربیة 

..الدواجن ، تربیة الماشیة ، األلبان ومنتجاتھاالدواجن ، تربیة الماشیة ، األلبان ومنتجاتھا

فئات من المتحدثین تم  فئات من المتحدثین تم    ٨٨أن ھناك أن ھناك   ))١٩٩٩١٩٩٩، ،   ٦١٦١مرجع مرجع ((الشناوى الشناوى وأظھرت وأظھرت ••
استضافتھم فى الفقرة الزراعیة وھم الزراع ، ومزارعى األراضى الجدیدة من استضافتھم فى الفقرة الزراعیة وھم الزراع ، ومزارعى األراضى الجدیدة من 

الشباب ، والمتخصصین ، والمسئولین ، والفنیین ، والمرشدین الزراعیین ، الشباب ، والمتخصصین ، والمسئولین ، والفنیین ، والمرشدین الزراعیین ، 
والمستثمرین ومتحدثین من دول صدیقة ، وتوضح النتائج أیضًا أن توقیت إذاعة والمستثمرین ومتحدثین من دول صدیقة ، وتوضح النتائج أیضًا أن توقیت إذاعة 

العملیات الزراعیة الحقلیة والبستانیة یتالءم مع توقیت إجراء ھذه العملیات بالحقل ، العملیات الزراعیة الحقلیة والبستانیة یتالءم مع توقیت إجراء ھذه العملیات بالحقل ، 
:  :  أسالیب تم استخدامھا للتأثیر على مشاھدى الفقرة الزراعیة ھىأسالیب تم استخدامھا للتأثیر على مشاھدى الفقرة الزراعیة ھى  ٦٦كما أن ھناك كما أن ھناك 

التكرار ، والتلخیص مع التأكید على النقاط الھامة ، وتقدیم أمثلة واقعیة ، وذكر  التكرار ، والتلخیص مع التأكید على النقاط الھامة ، وتقدیم أمثلة واقعیة ، وذكر  
الجوانب السلبیة واإلیجابیة ، وتقدیم حقائق وأرقام ، واإلستعانة باآلیات القرآنیة  الجوانب السلبیة واإلیجابیة ، وتقدیم حقائق وأرقام ، واإلستعانة باآلیات القرآنیة  

..واألحادیث النبویةواألحادیث النبویة



أندیة االستماعأندیة االستماع--دد

أن االستماع اإلذاعى سائد ومنتشر فى أن االستماع اإلذاعى سائد ومنتشر فى   ))١٩٧٨١٩٧٨، ،   ١٧٠١٧٠مرجع مرجع ((الشین الشین أوضح أوضح ••
الریف وأن كثافة االستماع تزداد بین صغار ومتوسطى السن وأن عدد المستمعین الریف وأن كثافة االستماع تزداد بین صغار ومتوسطى السن وأن عدد المستمعین 
لكل محطة فى قرى النوادى قد ارتفع عنھ فى القرى الضابطة كما كانوا أكثر قدرة لكل محطة فى قرى النوادى قد ارتفع عنھ فى القرى الضابطة كما كانوا أكثر قدرة 

على إبداء الرأى حول مدى كفایة البرامج الریفیة وانسب األیام إلذاعتھا ، وأن على إبداء الرأى حول مدى كفایة البرامج الریفیة وانسب األیام إلذاعتھا ، وأن 
مشاھدة البرامج التلیفزیونیة نشاط اجتماعى وأن عضویة النوادى أثرت سفى  مشاھدة البرامج التلیفزیونیة نشاط اجتماعى وأن عضویة النوادى أثرت سفى  
زیادة عدد مشاھدى قرى النوادى ، كما أن نسبة مطبقى األفراد الجدیدة فیمن  زیادة عدد مشاھدى قرى النوادى ، كما أن نسبة مطبقى األفراد الجدیدة فیمن  

وأن وأن % % ٢٦.٥٢٦.٥سمعوا عنھا أعلى فى قرى النوادى ، وأن قرى النوادى فاقت بنسبة سمعوا عنھا أعلى فى قرى النوادى ، وأن قرى النوادى فاقت بنسبة 
وأن أكثر التعلیقات ورودًا كانت الفقرة  وأن أكثر التعلیقات ورودًا كانت الفقرة  % % ٢٢منھا تأجل الرد علیھا بنسبة منھا تأجل الرد علیھا بنسبة   ١٢١٢

..الزراعیة والبیطریة ونالت أیضًا أكبر عدد منھم الردود الفوریة والمؤجلةالزراعیة والبیطریة ونالت أیضًا أكبر عدد منھم الردود الفوریة والمؤجلة



وفیما یتعلق برد البرنامج على أسئلة الزراع الواردة بتقاریر لجان االستماع اتضح وفیما یتعلق برد البرنامج على أسئلة الزراع الواردة بتقاریر لجان االستماع اتضح ••
من النتائج كثرة الردود الفوریة فى البرنامج اإلذاعى مع أھالى الریف على أسئلة من النتائج كثرة الردود الفوریة فى البرنامج اإلذاعى مع أھالى الریف على أسئلة 

الزراع الواردة بتقاریر لجان االستماع فیما یختص باالحتیاجات اإلرشادیة الزراع الواردة بتقاریر لجان االستماع فیما یختص باالحتیاجات اإلرشادیة 
)  )  الرى والصرفالرى والصرف((لزراعة محاصیل الخضر من حیث االحتیاجات المائیة لزراعة محاصیل الخضر من حیث االحتیاجات المائیة 

توفیر األسمدة والمبیدات وغیرھا وأیضًا التسویق عن  توفیر األسمدة والمبیدات وغیرھا وأیضًا التسویق عن  ((واالحتیاجات التعاونیة واالحتیاجات التعاونیة 
باإلضافة إلى كل ما یتعلق بزراعة باإلضافة إلى كل ما یتعلق بزراعة ) ) طریق الجمعیات والشركات الزراعیةطریق الجمعیات والشركات الزراعیة

محاصیل الخضر بالمنطقة التى یصلھا ھذا البث إلذاعة اإلسكندریة المحلیة والتى محاصیل الخضر بالمنطقة التى یصلھا ھذا البث إلذاعة اإلسكندریة المحلیة والتى 
..ینتشر بھا نوادى االستماع التابعة لمركز الدعم اإلعالمى بمریوطینتشر بھا نوادى االستماع التابعة لمركز الدعم اإلعالمى بمریوط



من نتائج تحلیل المضمون وجود توجھ عام من نتائج تحلیل المضمون وجود توجھ عام   ))١٩٩٢١٩٩٢، ،   ٢٥٢٥مرجع مرجع ((أحمد أحمد وأوضح وأوضح ••
من معدى البرنامج لالھتمام بمحاصیل الخضر على وجھ العموم ومحصول من معدى البرنامج لالھتمام بمحاصیل الخضر على وجھ العموم ومحصول 

الطماطم والفراولة على وجھ الخصوص ، وفیما یتعلق بفئات شكل الحلقات فقد الطماطم والفراولة على وجھ الخصوص ، وفیما یتعلق بفئات شكل الحلقات فقد 
أوضحت النتائج أن جمیع الحلقات قد قدمت باستخدام شكل واحد تمثل فى التعلیق  أوضحت النتائج أن جمیع الحلقات قد قدمت باستخدام شكل واحد تمثل فى التعلیق  

.  .  دقیقةدقیقة/ / كلمةكلمة  ١٦٠١٦٠أو اإللقاء بمتابعة األداء وجد أنھ یتسم بسرعة فى اإللقاء زادت أو اإللقاء بمتابعة األداء وجد أنھ یتسم بسرعة فى اإللقاء زادت 
من من % % ٦٠٦٠وبتحلیل تقاریر متابعة الجلسات والحلقات التالیة لكل تقریر وجد أنھ أن وبتحلیل تقاریر متابعة الجلسات والحلقات التالیة لكل تقریر وجد أنھ أن 

الحلقات قد ورد بھا موضوعات یمكن اعتبارھا ردًا على أسئلة واستفسارات ھذا الحلقات قد ورد بھا موضوعات یمكن اعتبارھا ردًا على أسئلة واستفسارات ھذا 
باإلضافة إلى وجود مسئولین ومختصین ومسئولین لحضور المناقشة بعد سماع  باإلضافة إلى وجود مسئولین ومختصین ومسئولین لحضور المناقشة بعد سماع  

..الحلقة والرد على األسئلة واالستفساراتالحلقة والرد على األسئلة واالستفسارات



وجود فروق معنویة سواء بین درجات   )١٩٩٢،  ٩٠مرجع (توفیق وأوضحت •
معرفة أو درجات تنفیذ المبحوثین أعضاء نوادى االستماع وغیرھم من أعضاء 

لصالح أعضاء نوادى االستماع من   ٠.٠١مجموعة المقارنة على مستوى معنویة 
حیث طول الفترة الزمنیة التى تستغرقھا والموضوعات التى تتناولھا باإلضافة 

.إلى ارتفاع مستوى استفادتھم من جمیع الفقرات المقدمة

إلى أن فعالیة نوادى  )١٩٩٢،  ١١٧مرجع (سالم وآخرون وأشار •
االستماع كطریقة إرشادیة ومناسبة موضوعاتھا وتوقیتھا للمستھدفین منھا حیث  

كان الفرق بین معلومات المبحوثین من أعضاء مجموعة نوادى االستماع  
وبالزیادة لصالح مجموعة % ٠.٠١ومجموعة المقارنة معنویًا على مستوى 

.نوادى االستماع



البرامج اإلذاعیةالبرامج اإلذاعیة--ھـھـ

أنھ بالرغم من توافر ظروف أنھ بالرغم من توافر ظروف ) ) ١٩٧٦١٩٧٦، ،   ٤١٤١مرجع مرجع ((الخولى وآخرون الخولى وآخرون أوضح أوضح ••
وإمكانیات إعالمیة إرشادیة واجتماعیة واقتصادیة مناسبة بمنطقة المشروع إال أن وإمكانیات إعالمیة إرشادیة واجتماعیة واقتصادیة مناسبة بمنطقة المشروع إال أن 

: : ولعل من أھمھاولعل من أھمھا- - ھناك جوانب قصور تحد من بلوغ األجھزة القائمة بمراجعھاھناك جوانب قصور تحد من بلوغ األجھزة القائمة بمراجعھا
عدم تھیئة العاملین بالمرفق اإلذاعى فنیًا للقیام بھھ المھمة اإلعالمیة الزراعیة ، عدم تھیئة العاملین بالمرفق اإلذاعى فنیًا للقیام بھھ المھمة اإلعالمیة الزراعیة ، 

تحدید نطاق البرنامج بدرجة كبیرة وقصره على جنى القطن وما یستتبع ذلك من  تحدید نطاق البرنامج بدرجة كبیرة وقصره على جنى القطن وما یستتبع ذلك من  
انصراف الزراع استماع برامج إذاعیة أخرى وعدم شمول البرنامج لمسائل انصراف الزراع استماع برامج إذاعیة أخرى وعدم شمول البرنامج لمسائل 

..زراعیة واجتماعیة واقتصادیة تھم المستمعینزراعیة واجتماعیة واقتصادیة تھم المستمعین



أن أفضلیات االستماع لدى المواطنین أن أفضلیات االستماع لدى المواطنین   ))١٩٨١١٩٨١، ،   ١١٣١١٣مرجع مرجع ((سالم سالم وأوضحت وأوضحت ••
الریفیین والقادة ، وأن القادة یفضلون االستماع إلى إذاعة الشعب ویمیلون إلى الریفیین والقادة ، وأن القادة یفضلون االستماع إلى إذاعة الشعب ویمیلون إلى 

البرامج االجتماعیة بینما المواطن العادى یمیل للبرامج الترفیھیة ، كما اتضح من البرامج االجتماعیة بینما المواطن العادى یمیل للبرامج الترفیھیة ، كما اتضح من 
النتائج االحصائیة أنھ ال یوجد مصدر واحد لكل المعلومات التى یحصل علیھا النتائج االحصائیة أنھ ال یوجد مصدر واحد لكل المعلومات التى یحصل علیھا 

المواطن الریفى أو قائد الرأى ، كما أن وسیلة االتصال لھا قدرة على اإلقناع فى المواطن الریفى أو قائد الرأى ، كما أن وسیلة االتصال لھا قدرة على اإلقناع فى 
مجال معین ولكن بالنسبة لینة المواطنین الریفیین لوحظ أنھم ینظرون لوسائل مجال معین ولكن بالنسبة لینة المواطنین الریفیین لوحظ أنھم ینظرون لوسائل 
االتصال كأدوات للترفیھ عكس عینة القادة ، كما تبین أن قادة الرأى یمارسون  االتصال كأدوات للترفیھ عكس عینة القادة ، كما تبین أن قادة الرأى یمارسون  

دورًا مزدوجاص فى عملي االتصال إذ أنھم یتعرضون للوسیلة اإلعالمیة لمعرفة دورًا مزدوجاص فى عملي االتصال إذ أنھم یتعرضون للوسیلة اإلعالمیة لمعرفة 
..الحدیث عن المعلومات ثم ینقلون تلك المعلومات إلى المواطنین الریفیینالحدیث عن المعلومات ثم ینقلون تلك المعلومات إلى المواطنین الریفیین



::ما یلىما یلى  ))١٩٨٨١٩٨٨، ،   ١٥١٥مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز وأوضحت نتائج دراسة وأوضحت نتائج دراسة ••

فیما یتعلق مضمون البرامج اإلذاعیة الریفیة التلیفزیونیة ألھداف الخدمة فیما یتعلق مضمون البرامج اإلذاعیة الریفیة التلیفزیونیة ألھداف الخدمة --١١••
االرشادیة تشیر النتائج إلى ھناك أربعة أھداف لقوا اھتمامًا من حیث تكرارھم  االرشادیة تشیر النتائج إلى ھناك أربعة أھداف لقوا اھتمامًا من حیث تكرارھم  

تطویر حیاة األسرة الریفیة اجتماعیًا ، تطویر حیاة األسرة الریفیة اجتماعیًا ، : : والزمن المخصص لھم وھذه األھداف ھىوالزمن المخصص لھم وھذه األھداف ھى
تنمیة الموارد الطبیعیة والمحلیة ، رفع الكفاءة الزراعیة المحصولیة ، رفع الكفاءة تنمیة الموارد الطبیعیة والمحلیة ، رفع الكفاءة الزراعیة المحصولیة ، رفع الكفاءة 

..اإلنتاجیة لمحصول الخضراإلنتاجیة لمحصول الخضر

اعتمدت البرامج اإلذاعیة الریفیة فى تقدیم برامجھا بدرجة كبیرة على حدیث اعتمدت البرامج اإلذاعیة الریفیة فى تقدیم برامجھا بدرجة كبیرة على حدیث --٢٢••
..المسئولینالمسئولین

فئة المتخصصین ھى أعلى نسبة من إجمالى القائمین باالتصال والمشتركین فى فئة المتخصصین ھى أعلى نسبة من إجمالى القائمین باالتصال والمشتركین فى --٣٣••
البرامج اإلذاعیة الریفیة فى حین كانت فئة الزراع أو المرأة الریفیة ھى أقل فئة البرامج اإلذاعیة الریفیة فى حین كانت فئة الزراع أو المرأة الریفیة ھى أقل فئة 

من فئات القائمین باالتصال ، رغم أن التأثیر االجتماعى یحدث عندما یدرك  من فئات القائمین باالتصال ، رغم أن التأثیر االجتماعى یحدث عندما یدرك  
..المستقبل أن المصدر من نفس فى التخصصالمستقبل أن المصدر من نفس فى التخصص



::ما یلىما یلى) ) ١٩٩٠١٩٩٠، ،   ١٠١٠مرجع مرجع ((أبو السعود وآخرون أبو السعود وآخرون كما أوضحت نتائج دراسة كما أوضحت نتائج دراسة ••
":  ":  مع أھالى الریفمع أھالى الریف""بالنسبة لتحدید نسبة تغطیة مضمون البرنامج اإلذاعى بالنسبة لتحدید نسبة تغطیة مضمون البرنامج اإلذاعى : : أوًالأوًال••

أو ضحت النتائج أنھ قد تم تغطیة البرنامج اإلذاعى لجمیع األھداف الرئیسیة أو ضحت النتائج أنھ قد تم تغطیة البرنامج اإلذاعى لجمیع األھداف الرئیسیة 
اإلحدى عشر المستمدة من الخطة الخمسیة للتنمیة الزراعیة أى بنسبة تغطیة اإلحدى عشر المستمدة من الخطة الخمسیة للتنمیة الزراعیة أى بنسبة تغطیة 

%.%.١٠٠١٠٠قدرھا قدرھا 

تبین من النتائج تحلیل مضمون البرنامج تبین من النتائج تحلیل مضمون البرنامج : : وفیما یتعلق بموضوعات البرنامجوفیما یتعلق بموضوعات البرنامج: : ثانیًاثانیًا••
للموضوعات المتعلقة باإلنتاج النباتى كموضوعات رئیسیة كانت لھا الصدارة فى للموضوعات المتعلقة باإلنتاج النباتى كموضوعات رئیسیة كانت لھا الصدارة فى 

..اھتمام البرنامجاھتمام البرنامج

تبین من النتائج تحلیل مضمون تبین من النتائج تحلیل مضمون : : أما فیما یتعلق بمصادر معلومات البرنامجأما فیما یتعلق بمصادر معلومات البرنامج: : ثالثًاثالثًا••
البرنامج للموضوعات المتعلقة باإلنتاج النباتى كموضوعات رئیسیة كانت لھا  البرنامج للموضوعات المتعلقة باإلنتاج النباتى كموضوعات رئیسیة كانت لھا  

..الصدارة فى اھتمام البرنامجالصدارة فى اھتمام البرنامج



یتضح من النتائج بأن مضمون یتضح من النتائج بأن مضمون : : وفیما یتعلق بأشكال تقدیم المواد المذاعةوفیما یتعلق بأشكال تقدیم المواد المذاعة: : رابعًارابعًا••
البرنامج قد أذیع فى ثمانیة من أشكال التقدیم وھى الحدیث والحوار والتمثیلیات  البرنامج قد أذیع فى ثمانیة من أشكال التقدیم وھى الحدیث والحوار والتمثیلیات  

اإلذاعیة ، أغنیة البرنامج ، الموسیقى الفاصلة ، النشرة أو الرد المقروء ، تقدیم الحلقة اإلذاعیة ، أغنیة البرنامج ، الموسیقى الفاصلة ، النشرة أو الرد المقروء ، تقدیم الحلقة 
، وأخرى تشمل التنبیھ والمسابقة والرجاء والشكر ، بینما الشكلین اآلخرین لقیا عنایة  ، وأخرى تشمل التنبیھ والمسابقة والرجاء والشكر ، بینما الشكلین اآلخرین لقیا عنایة  

واھتمام اكثر من حیث عدد مرات إذاعتھا للبرنامج الزمنى المستغرق لھما بالدقائق  واھتمام اكثر من حیث عدد مرات إذاعتھا للبرنامج الزمنى المستغرق لھما بالدقائق  
وھذین الشكلین ھما الحدیث ثم الحوار وذلك بالمقارنة ببقیة األشكال األخرى للتقدیم وھذین الشكلین ھما الحدیث ثم الحوار وذلك بالمقارنة ببقیة األشكال األخرى للتقدیم 

..المواد المذاعةالمواد المذاعة
أنھ قد ورد بالبرامج  أنھ قد ورد بالبرامج    ))١٩٩٣١٩٩٣، ،   ١٧٨١٧٨مرجع مرجع ((مدكور وشلبى مدكور وشلبى وتبین من دراسة وتبین من دراسة ••

دقیقة دقیقة   ٢٧٤٨٢٧٤٨مرة مستغرقة زمنًا قدره مرة مستغرقة زمنًا قدره   ٩٠٢٩٠٢الریفیة خالل فترة البحث مواد تكررت الریفیة خالل فترة البحث مواد تكررت 
تدور حول مجاالت اإلنتاج النباتى ، اإلنتاج الحیوانى وقد بلغ تكرار ورود األھداف تدور حول مجاالت اإلنتاج النباتى ، اإلنتاج الحیوانى وقد بلغ تكرار ورود األھداف 

رفع كفاءة استخدام  رفع كفاءة استخدام  ((المتعلقة باإلنتاج النباتى والتى تغطى األھداف الفرعیة التالیة المتعلقة باإلنتاج النباتى والتى تغطى األھداف الفرعیة التالیة 
مستلزمات اإلنتاج ، المحافظة على األرض الزراعیة وصیانتھا ، ترشید استخدام میاه  مستلزمات اإلنتاج ، المحافظة على األرض الزراعیة وصیانتھا ، ترشید استخدام میاه  
الشرب ، النھوض بالمحاصیل البستانیة ، التكثیف الزراعى ، تطویر وسائل التخزین  الشرب ، النھوض بالمحاصیل البستانیة ، التكثیف الزراعى ، تطویر وسائل التخزین  

، المحافظة على البیئة الزراعیة وحمایتھا من التلوث ، وعن مصدر مادة االتصال ، المحافظة على البیئة الزراعیة وحمایتھا من التلوث ، وعن مصدر مادة االتصال 
المنبثة عبر البرامج الریفیة فقد وضح أن البرامج استندت فى حصولھا على مادة المنبثة عبر البرامج الریفیة فقد وضح أن البرامج استندت فى حصولھا على مادة 

من من % % ٣٩.٨٧٣٩.٨٧االتصال على المھندسین الزراعیین بدرجة كبیرة حیث شكلوا قرابة االتصال على المھندسین الزراعیین بدرجة كبیرة حیث شكلوا قرابة 
ثم ثم % % ٣٤.١٣٤.١مصادر االتصال ، وجاء الباحثین فى المرتبة الثانیة حیث مثلوا قرابة مصادر االتصال ، وجاء الباحثین فى المرتبة الثانیة حیث مثلوا قرابة 

من مصادر مادة االتصال ، بینما تبین أن من مصادر مادة االتصال ، بینما تبین أن % % ١٨.١١٨.١األخصائیین البطریین حیث حوالى األخصائیین البطریین حیث حوالى 
من مجموع  من مجموع  % % ٨٨نسبة الزراع المشاركین كمصدر لمادة االتصال لم یمثلوا قرابة نسبة الزراع المشاركین كمصدر لمادة االتصال لم یمثلوا قرابة 

..المشاركین لتحریر مادة االتصالالمشاركین لتحریر مادة االتصال



المطبوعــــــــــــــاتالمطبوعــــــــــــــات--وو
أن المسترشدین یرون أن الھدف من أن المسترشدین یرون أن الھدف من ) ) ١٩٧٥١٩٧٥، ،   ١٦٠١٦٠مرجع مرجع ((فرید فرید أوضح أوضح ••

المطبوعات اإلرشادیة ھو إعالم الزراع بالتوصیات الفنیة الجدیدة ، وأنھم یؤیدون  المطبوعات اإلرشادیة ھو إعالم الزراع بالتوصیات الفنیة الجدیدة ، وأنھم یؤیدون  
وجودھا وما تحملھا من رسائل واتجاھاتھم نحو محرریھا خشیة وأن المسترشدین وجودھا وما تحملھا من رسائل واتجاھاتھم نحو محرریھا خشیة وأن المسترشدین 
یختلفون فى میولھم نحو قراءة موضوعات المطبوعات اإلرشادیة حسب حاجاتھم  یختلفون فى میولھم نحو قراءة موضوعات المطبوعات اإلرشادیة حسب حاجاتھم  

..إلیھا من عدمھإلیھا من عدمھ

أنھ من الواجب أن تتضمن المجلة بعض أنھ من الواجب أن تتضمن المجلة بعض ) ) ١٩٧٩١٩٧٩، ،   ٤٥٤٥مرجع مرجع ((الرافعى الرافعى وأوضح وأوضح ••
الموضوعات الجدیدة التى یرغب الزراع فى إضافتھا وزیادة استخدام الصور الموضوعات الجدیدة التى یرغب الزراع فى إضافتھا وزیادة استخدام الصور 

والرسوم البیانیة كما أمكن ، واستخدام الصور المقارنة لتوضیح الفرق بین القدیم  والرسوم البیانیة كما أمكن ، واستخدام الصور المقارنة لتوضیح الفرق بین القدیم  
والجدید ، استخدام اللغة الصحیحة المبسطة فى تحریر المجلة والبعد قدر اإلمكان  والجدید ، استخدام اللغة الصحیحة المبسطة فى تحریر المجلة والبعد قدر اإلمكان  

..العلمیةالعلمیة  عن اإلصطالحاتعن اإلصطالحات



أن أھداف الخدمة اإلرشادیة قد وردت أن أھداف الخدمة اإلرشادیة قد وردت ) ) ١٩٨٠١٩٨٠، ،   ٣٦٣٦مرجع مرجع ((الجنجیھى الجنجیھى وبینت وبینت ••
جمیعھا بالمجلة عدا ھدفًا واحدًا المتعلق بتطویر القیادة الریفیة ، الموضوعات جمیعھا بالمجلة عدا ھدفًا واحدًا المتعلق بتطویر القیادة الریفیة ، الموضوعات 

المتعلقة باإلنتاج الزراعى والحیوانى لقیتا اھتمامًا كبیرًا ، وأن عدد ورود صور المتعلقة باإلنتاج الزراعى والحیوانى لقیتا اھتمامًا كبیرًا ، وأن عدد ورود صور 
..غیر ملونة معلق علیھا مع النص كان أكثرغیر ملونة معلق علیھا مع النص كان أكثر

)  )  ١٩٨١١٩٨١، ،   ٦٦٦٦مرجع مرجع ((العادلى وآخرون العادلى وآخرون فى حین أوضحت نتائج دراسة فى حین أوضحت نتائج دراسة ••
صعوبة األسلوب اللغوى بالنسبة ألغلبیة المبحوثین ، كما یصاحب طول الجملة صعوبة األسلوب اللغوى بالنسبة ألغلبیة المبحوثین ، كما یصاحب طول الجملة 

ونقص القدرة على الفھم واالستیعاب ویفضل الزراع مع إضافة أبوب جدیدة تھتم ونقص القدرة على الفھم واالستیعاب ویفضل الزراع مع إضافة أبوب جدیدة تھتم 
..بأخبار الزراع الممتازین واالھتمام بمشاكل الزراع الحقیقیةبأخبار الزراع الممتازین واالھتمام بمشاكل الزراع الحقیقیة



فیما یتعلق بدور المجلة فى العمل اإلرشادى فیما یتعلق بدور المجلة فى العمل اإلرشادى ) ) ١٩٨٢١٩٨٢، ،   ٩٧٩٧مرجع مرجع ((حافظ حافظ وأوضح وأوضح ••
وفقًا آلراء المرشدین الزراعیین أن أھم الطرق والوسائل اإلرشادیة التى یعتمد وفقًا آلراء المرشدین الزراعیین أن أھم الطرق والوسائل اإلرشادیة التى یعتمد 

الزیارات الحقلیة ، مجلة اإلرشاد الزیارات الحقلیة ، مجلة اإلرشاد : : علیھا المرشدین فى العمل اإلرشادى تمثلت فىعلیھا المرشدین فى العمل اإلرشادى تمثلت فى
: : ، النشرات الفنیة ن الحقول اإلرشادیة التى القت اھتمام من قبل الزراع تمثلت فى، النشرات الفنیة ن الحقول اإلرشادیة التى القت اھتمام من قبل الزراع تمثلت فى

الحقول اإلرشادیة ، التجمیعات اإلرشادیة ، مجلة اإلرشاد ، النشرات الفنیة ، الحقول اإلرشادیة ، التجمیعات اإلرشادیة ، مجلة اإلرشاد ، النشرات الفنیة ، 
..الملصقاتالملصقات

أن عدم فعالیة الصحافة الزراعیة أن عدم فعالیة الصحافة الزراعیة   ))١٩٨٣١٩٨٣، ،   ٦٩٦٩مرجع مرجع ((الكباش الكباش وقد وجد وقد وجد ••
قد یرجع لعدم تغطیتھا للموضوعات التى تھم الزراع وعدم أھمیة بعض األبواب  قد یرجع لعدم تغطیتھا للموضوعات التى تھم الزراع وعدم أھمیة بعض األبواب  
والموضوعات الموجودة وأنھا ال تصل فى میعادھا المناسب وبالتالى یقل احتمال والموضوعات الموجودة وأنھا ال تصل فى میعادھا المناسب وبالتالى یقل احتمال 

..تنفیذھا واالعتماد علیھاتنفیذھا واالعتماد علیھا



أن المرشدین الزراعیین بكل من المركز  أن المرشدین الزراعیین بكل من المركز    ))١٩٨٤١٩٨٤، ،   ١٦٢١٦٢مرجع مرجع ((قاسم قاسم بینما وجد بینما وجد ••
والقریة قد اتفقا فى الرأى على أن الصورة المستخدمة للصحیفة الزراعیة تؤدى والقریة قد اتفقا فى الرأى على أن الصورة المستخدمة للصحیفة الزراعیة تؤدى 

الغرض فى إیضاح المضمون ، ویرى مرشدى العینتین أن توزیع الصورة الغرض فى إیضاح المضمون ، ویرى مرشدى العینتین أن توزیع الصورة 
والمجلة غیر مناسب إما استخدام الصورة الملونة  فیرى أفراد العینتین أنھا  والمجلة غیر مناسب إما استخدام الصورة الملونة  فیرى أفراد العینتین أنھا  

ضروریة بالصحیفة الزراعیة لذلك ال یوجد فرق بین آراء العینتین فى مدى تعبیر  ضروریة بالصحیفة الزراعیة لذلك ال یوجد فرق بین آراء العینتین فى مدى تعبیر  
%.%.٠.٠٥٠.٠٥الغالف عن محتوى العدد عند مستوى معنویة الغالف عن محتوى العدد عند مستوى معنویة 

أن المطبوعات اإلرشادیة ھى أھم أن المطبوعات اإلرشادیة ھى أھم   ))١٩٨٩١٩٨٩، ،   ٥٠٥٠رجع رجع ((السید السید وأوضحت وأوضحت ••
مصادر المستحدثات الزراعیة ، كما تتبین متابعة غالبیة المبحوثین لوسائل مصادر المستحدثات الزراعیة ، كما تتبین متابعة غالبیة المبحوثین لوسائل 

..اإلعالم اإلرشادیةاإلعالم اإلرشادیة



أن غالبیة المبحوثین أن غالبیة المبحوثین   ))١٩٩٠١٩٩٠، ،   ١٧٩١٧٩مرجع مرجع ((مرزبان وشرشر مرزبان وشرشر وأوضحت دراسة وأوضحت دراسة ••
یرون أن الرسالة اإلرشادیة بالمجلة الزراعیة تتوفر فى عناصرھا شروط  یرون أن الرسالة اإلرشادیة بالمجلة الزراعیة تتوفر فى عناصرھا شروط  

التحریر الصحفى الجید سواء من حیث المضمون أو البناء اللغوى وعلى الرغم التحریر الصحفى الجید سواء من حیث المضمون أو البناء اللغوى وعلى الرغم 
من ھذه النتیجة فیجب بذل المزید من الجھود حتى یكون ھناك إجماع من من ھذه النتیجة فیجب بذل المزید من الجھود حتى یكون ھناك إجماع من 

..المرشدین فیما یتعلق بالتحریر للرسالة اإلرشادیة للصحیفة الزراعیةالمرشدین فیما یتعلق بالتحریر للرسالة اإلرشادیة للصحیفة الزراعیة

أن ھناك انخفاض ملحوظ فى أن ھناك انخفاض ملحوظ فى   ))١٩٩١١٩٩١، ،   ١٩١٩مرجع مرجع ((أبو العینین أبو العینین وأوضح وأوضح ••
نسبة المحررین الزراعیین الذین یطلعون على مراجع خالف المتعلقة باإلرشاد نسبة المحررین الزراعیین الذین یطلعون على مراجع خالف المتعلقة باإلرشاد 

من المبحوثین یترددون على مراكز البحوث  من المبحوثین یترددون على مراكز البحوث  % % ٥٢.٦٥٢.٦الزراعى ، وتبین أن الزراعى ، وتبین أن 
الزراعیة لیستقوا منھ على معارفھم ومعلوماتھم بینما یتردد على وزارة الزراعة الزراعیة لیستقوا منھ على معارفھم ومعلوماتھم بینما یتردد على وزارة الزراعة 

%  %  ١٥.٨١٥.٨منھم یترددون على كلیة الزراعة بالقاھرة ، منھم یترددون على كلیة الزراعة بالقاھرة ، % % ٣١.٦٣١.٦منھم ، منھم ، % % ٤٢٤٢
..یترددون على مكتبة الفاویترددون على مكتبة الفاو



أھمیة توجیھ مزید من  أھمیة توجیھ مزید من    ))١٩٩٢١٩٩٢، ،   ٨١٨١مرجع مرجع ((بدران وأبو حطب بدران وأبو حطب فى حین أوضح فى حین أوضح ••
االھتمام البحثى نحو محددات مستوى االحتیاج المنخفض للنشرات الفنیة االھتمام البحثى نحو محددات مستوى االحتیاج المنخفض للنشرات الفنیة 

المتخصصة ، وتطویر دلیل لترشید سیاسة إصدار المطبوعات الزراعیة مما یزید  المتخصصة ، وتطویر دلیل لترشید سیاسة إصدار المطبوعات الزراعیة مما یزید  
..من دورھا فى رفع كفاءة العمل اإلرشادى الزراعىمن دورھا فى رفع كفاءة العمل اإلرشادى الزراعى

من النشرات الفنیة  من النشرات الفنیة  % % ٨٥.٧٨٥.٧أن أن   ))١٩٩٢١٩٩٢، ،   ١٢٩١٢٩مرجع مرجع ((صالح صالح وأوضحت وأوضحت ••
المتخصصة التى یصدرھا معھد بحوث اإلرشاد والتنمیة الریفیة یتطابق تصمیمھا  المتخصصة التى یصدرھا معھد بحوث اإلرشاد والتنمیة الریفیة یتطابق تصمیمھا  

..بشكل كبیر مع رغبات الراشدین الزراعیین المصریینبشكل كبیر مع رغبات الراشدین الزراعیین المصریین



أن المطبوعات وردت فى موقع أن المطبوعات وردت فى موقع   ))١٩٩٣١٩٩٣، ،   ١٣٧١٣٧مرجع مرجع ((عبد الرحمن عبد الرحمن وأشار وأشار ••
متوسط بین مصادر الحصول على المعلومات الزراعیة وجاءت فى مقدمة الطرق  متوسط بین مصادر الحصول على المعلومات الزراعیة وجاءت فى مقدمة الطرق  

التى یقدمھا المبحوثین فى الحصول على المعلومات الزراعیة ، ویحصل التى یقدمھا المبحوثین فى الحصول على المعلومات الزراعیة ، ویحصل 
المبحوثون على المطبوعات من الزمالء فى المناطق المستصلحة ، اإلدارة العامة المبحوثون على المطبوعات من الزمالء فى المناطق المستصلحة ، اإلدارة العامة 
لإلرشاد الزراعى بالقاھرة ، مركز الدعم اإلعالمى بمریوط ، الجمعیة الزراعیة لإلرشاد الزراعى بالقاھرة ، مركز الدعم اإلعالمى بمریوط ، الجمعیة الزراعیة 
بالمنطقة ، معھد بحوث اإلرشاد الزراعى بالقاھرة ، محطات البحوث والمرشد  بالمنطقة ، معھد بحوث اإلرشاد الزراعى بالقاھرة ، محطات البحوث والمرشد  

النشرة النشرة ""الزراعى ، یفضل المبحوثون من أنواع المطبوعات اإلرشادیة الزراعى ، یفضل المبحوثون من أنواع المطبوعات اإلرشادیة 
لمحصول واحد ثم یلیھا الفترة الموسمیة والمفكرة الزراعیة وأخیرًا لمحصول واحد ثم یلیھا الفترة الموسمیة والمفكرة الزراعیة وأخیرًا " " اإلرشادیةاإلرشادیة

..جاءت المجلة الزراعیة والنشرة المتعددة الموضوعاتجاءت المجلة الزراعیة والنشرة المتعددة الموضوعات



ارتفاع نسب احتیاج المرشدین ارتفاع نسب احتیاج المرشدین   ))١٩٩٤١٩٩٤، ،   ١١٨١١٨مرجع مرجع ((سلیم وآخرون سلیم وآخرون ووجد ووجد ••
الزراعیین للنشرات الفنیة المتخصصة فى التربیة المنزلیة للدواجن خاصة الزراعیین للنشرات الفنیة المتخصصة فى التربیة المنزلیة للدواجن خاصة 

المتعلقة بدجاج البیض واألرانب ودجاج اللحم والحمام مع ارتفاع نسب احتیاجاتھم  المتعلقة بدجاج البیض واألرانب ودجاج اللحم والحمام مع ارتفاع نسب احتیاجاتھم  
التغیة ، مقاومة  التغیة ، مقاومة  ""للمجاالت الثالثة التى تحتویھا النشرات وھى على الترتیب للمجاالت الثالثة التى تحتویھا النشرات وھى على الترتیب 

كما ظھرت النتائج وجود انخفاض نسبى فى كما ظھرت النتائج وجود انخفاض نسبى فى " " األمراض ، مواصفات الحظائراألمراض ، مواصفات الحظائر
تحدید حاجة المزارع لنشرات إرشادیة فى التربیة المنزلیة للدواجن وذلك من تحدید حاجة المزارع لنشرات إرشادیة فى التربیة المنزلیة للدواجن وذلك من 

..وجھة نظر المرشدین الزراعیین عینة البحثوجھة نظر المرشدین الزراعیین عینة البحث

إلى وجود خمسة أھداف إلى وجود خمسة أھداف   ))١٩٩٥١٩٩٥، ،   ١٨١٨مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز بینما اشار بینما اشار ••
إرشادیة القت اھتمامًا أكثر من حیث تكرارھا بالمجلة والمساحة المخصصة لھا إرشادیة القت اھتمامًا أكثر من حیث تكرارھا بالمجلة والمساحة المخصصة لھا 

بالصفحات وھى األھداف المتعلقة باإلنتاج الزراعى فى حین لم تتضمن أعداد بالصفحات وھى األھداف المتعلقة باإلنتاج الزراعى فى حین لم تتضمن أعداد 
المجلة موضع الدراسة أى مضمون لھ عالقة بتطویر القیادات الریفیة والحیاة  المجلة موضع الدراسة أى مضمون لھ عالقة بتطویر القیادات الریفیة والحیاة  

األسریة الریفیة وتطویر الشباب الریفى ومشاكل الزراع ، كما تشیر النتائج أن األسریة الریفیة وتطویر الشباب الریفى ومشاكل الزراع ، كما تشیر النتائج أن 
المواد المكتوبة بأعداد المجلة وجدت فى سبعة أشكال أھمھا المقال العلمى حیث  المواد المكتوبة بأعداد المجلة وجدت فى سبعة أشكال أھمھا المقال العلمى حیث  

وأن الغالبیة فى منتجىالمواد المحررة تمثلت فى فئة وأن الغالبیة فى منتجىالمواد المحررة تمثلت فى فئة % % ٣٢.٥١٣٢.٥١بلغت نسبتھ بلغت نسبتھ 
وأن مضمون الصور بالمجلة بلغت نسبتھ وأن مضمون الصور بالمجلة بلغت نسبتھ % % ٢٦٢٦الباحثین حیث بلغت نسبھم الباحثین حیث بلغت نسبھم 

٣٧.٢٥٣٧.٢٥.%.%



الحمالت القومیةالحمالت القومیة--زز

وجود فرق معنوى بین  وجود فرق معنوى بین    ))١٩٨٠١٩٨٠، ،   ٩٨٩٨مرجع مرجع ((حسب النبى حسب النبى أوضحت نتائج راسة أوضحت نتائج راسة ••
درجة معلومات المبحوثین قبل الحملة وبعدھا المتعلقة بحیاة وسلوك الفئران درجة معلومات المبحوثین قبل الحملة وبعدھا المتعلقة بحیاة وسلوك الفئران 

..وإضرار الفئران وخسائرھا االقتصادیة وطرق مقاومة الفئرانوإضرار الفئران وخسائرھا االقتصادیة وطرق مقاومة الفئران

فقد أوضح أنھ توجد عالقة ارتباطیة فقد أوضح أنھ توجد عالقة ارتباطیة   ))١٩٩٥١٩٩٥، ،   ١٤٧١٤٧مرجع مرجع ((عجمیة عجمیة أما أما ••
معنویة بین المستوى المعرفى والمھارى التقنى وكل من المستوى التعلیمى ، معنویة بین المستوى المعرفى والمھارى التقنى وكل من المستوى التعلیمى ، 

السعة الحیازیة األرضیة ، االستعدادیة التجدیدیة الزراعیة ، االنفتاح الحضارى ، السعة الحیازیة األرضیة ، االستعدادیة التجدیدیة الزراعیة ، االنفتاح الحضارى ، 
تربیة المبحوثیت لألسماك فى محصول األرز ، التعرض ألنشطة الحملة تربیة المبحوثیت لألسماك فى محصول األرز ، التعرض ألنشطة الحملة 

اإلرشادیة القومیة للنھوض بمحصول األرز ، بینما كانت العالقة ارتباطیة عكسیة اإلرشادیة القومیة للنھوض بمحصول األرز ، بینما كانت العالقة ارتباطیة عكسیة 
..معنویة والعائد االقتصادى مع المستوى الطموحى التعلیمى لألبناءمعنویة والعائد االقتصادى مع المستوى الطموحى التعلیمى لألبناء



وجود اتجاھات سلبیة نحو االتجاھات  وجود اتجاھات سلبیة نحو االتجاھات    ))١٩٩٦١٩٩٦، ،   ١١٦١١٦مرجع مرجع ((سكر سكر وأوضح وأوضح ••
اإلرشادیة الخاصة بالحملة القومیة االرشادیة نتیجة انعقادھا فى مواعید غیر متفق  اإلرشادیة الخاصة بالحملة القومیة االرشادیة نتیجة انعقادھا فى مواعید غیر متفق  

..علیھا مع الزراععلیھا مع الزراع
::فقد أوضحت نتائجھا أنفقد أوضحت نتائجھا أن  ))١٩٩٧١٩٩٧، ،   ٤٨٤٨مرجع مرجع ((السید السید أما دراسة أما دراسة ••
متوسط نسبة المبحوثین الموافقین على التعدیالت التى یتضمنھا التصور متوسط نسبة المبحوثین الموافقین على التعدیالت التى یتضمنھا التصور --••

%.%.٧٥.٦٧٥.٦المستقبلى لھیكل الحملة فى مستویاتھا المختلفة المستقبلى لھیكل الحملة فى مستویاتھا المختلفة 
متوسط نسبة المبحوثین الموافقین على التعدیالت التى یتضمنھا التصور متوسط نسبة المبحوثین الموافقین على التعدیالت التى یتضمنھا التصور --••

%.%.٧٧.٧٥٧٧.٧٥المستقبلى لھیكل الحملة فى مستویاتھا المختلفة المستقبلى لھیكل الحملة فى مستویاتھا المختلفة 
% % ١١.٦١١.٦نسبة المبحوثین الذین یقدرون مدى أھمیة معاییر التقییم بدرجة مرتفعة نسبة المبحوثین الذین یقدرون مدى أھمیة معاییر التقییم بدرجة مرتفعة --••

..من جملة المبحوثینمن جملة المبحوثین% % ١٥.١١٥.١ومنخفضة ومنخفضة % % ٧٣.٣٧٣.٣ومتوسطة ومتوسطة 



القرى اإلرشادیةالقرى اإلرشادیة--حح

أن نظامالقریة اإلرشادى أدى إلى زیادة أن نظامالقریة اإلرشادى أدى إلى زیادة   ))١٩٧٠١٩٧٠، ،   ١٢٥١٢٥مرجع مرجع ((شرشر شرشر أوضح أوضح ••
وعى الزراع بالمصطلحات اإلرشادیة بدرجة أكبر من زراع المقارنة كما زاد  وعى الزراع بالمصطلحات اإلرشادیة بدرجة أكبر من زراع المقارنة كما زاد  

تبینھم للعملیات الزراعیة الجدیدة كما زاد متوسط إنتاج فدان الذرة بالقریة تبینھم للعملیات الزراعیة الجدیدة كما زاد متوسط إنتاج فدان الذرة بالقریة 
اإلرشادیة عنھ بالقریة العادیة بعد تطبیق المشروع وأن ن مصادر المعلومات  اإلرشادیة عنھ بالقریة العادیة بعد تطبیق المشروع وأن ن مصادر المعلومات  
الزراعیة فى القریة اإلرشادیة مرنبة تنازلیًا حسب نسبة الزراع الذین استقوا  الزراعیة فى القریة اإلرشادیة مرنبة تنازلیًا حسب نسبة الزراع الذین استقوا  

االجتماعات ، الرادیو ، التلیفزیون ، مجلة اإلرشاد الزراعى االجتماعات ، الرادیو ، التلیفزیون ، مجلة اإلرشاد الزراعى : : معلوماتھم منھا ھىمعلوماتھم منھا ھى
..، المشرف الزراعى ، زیارات المرشد الزراعى للحقل ، الجیران، المشرف الزراعى ، زیارات المرشد الزراعى للحقل ، الجیران



أنھ یوجد اختالف بین من طبق  أنھ یوجد اختالف بین من طبق    ))١٩٧٢١٩٧٢، ،   ٥٥٥٥مرجع مرجع ((الشبراوى الشبراوى حین بین حین بین فى فى ••
علیھم مشروع القریة اإلرشادیة لمدة عام واحد من الزراع ومن طبق علیھم لمدة  علیھم مشروع القریة اإلرشادیة لمدة عام واحد من الزراع ومن طبق علیھم لمدة  
عامین متتالیین فیما یتعلق بخبراتھم فى الموسم التالى واتجاھاتھم وملوماتھم وفى عامین متتالیین فیما یتعلق بخبراتھم فى الموسم التالى واتجاھاتھم وملوماتھم وفى 
األداء وفى الممارسات ، ھناك اختالف بین متوسطات إنتاج فدان القطن قبل وبعد  األداء وفى الممارسات ، ھناك اختالف بین متوسطات إنتاج فدان القطن قبل وبعد  
تنفیذ المشروع فى القرى اإلرشادیة المحصولیة مما أثر على زیادة متوسط إنتاج  تنفیذ المشروع فى القرى اإلرشادیة المحصولیة مما أثر على زیادة متوسط إنتاج  

الفدان وأن الزراع األصغر سنًا واألكثر تعلیمًا واألكثر حیازة لدیھم قدرة واستعداد الفدان وأن الزراع األصغر سنًا واألكثر تعلیمًا واألكثر حیازة لدیھم قدرة واستعداد 
أكبر الستیعاب المعلومات وأداء الممارسات القطنیة عن الزراع األكبر سنًا  أكبر الستیعاب المعلومات وأداء الممارسات القطنیة عن الزراع األكبر سنًا  

..واألقل تعلیمًا واألقل حیازةواألقل تعلیمًا واألقل حیازة

أنھ یوجد تفاوت  أنھ یوجد تفاوت    ))١٩٧٤١٩٧٤، ،   ٦٥٦٥مرجع مرجع ((العادلى ، وأبو خطوة العادلى ، وأبو خطوة كما أوضح كما أوضح ••
فى اآلثار االقتصادیة بالقرى اإلرشادیة المحصولیة العدسیة لمحصولین زراعیین فى اآلثار االقتصادیة بالقرى اإلرشادیة المحصولیة العدسیة لمحصولین زراعیین 
متتالیین ولموسم زراعى واحد والقریة التى لم ینفذ فیھا مشروع القرى اإلرشادیة متتالیین ولموسم زراعى واحد والقریة التى لم ینفذ فیھا مشروع القرى اإلرشادیة 

، كما تشیر النتائج إلى أھم الطرق اإلرشادیة التى تلعب دورًا ھامًا فى توصیل ، كما تشیر النتائج إلى أھم الطرق اإلرشادیة التى تلعب دورًا ھامًا فى توصیل 
الزیارات المكتبیة ، الزیارات الزیارات المكتبیة ، الزیارات : : اإلرشادیة بالقرى اإلرشادیة مرتبة حسب أھمیتھااإلرشادیة بالقرى اإلرشادیة مرتبة حسب أھمیتھا

الحقلیة ، االجتماعات اإلرشادیة ، النشرة اإلرشادیة ، الرادیو ، التلیفزیون ، الحقلیة ، االجتماعات اإلرشادیة ، النشرة اإلرشادیة ، الرادیو ، التلیفزیون ، 
..المصادر المرجعیة الشخصیةالمصادر المرجعیة الشخصیة



التجمیعات اإلرشادیةالتجمیعات اإلرشادیة--طط

أن ھناك إجماعًا فى الرأ بین المرشدین أن ھناك إجماعًا فى الرأ بین المرشدین   ))١٩٧٧١٩٧٧، ،   ١١١١١١مرجع مرجع ((سالم سالم أوضح أوضح ••
والزراع على أن نظام التجمعیة اإلرشادیة یوفر مستلزمات الخبرة الجدید والزراع على أن نظام التجمعیة اإلرشادیة یوفر مستلزمات الخبرة الجدید 

والتدریب والتعلیم والحوافز والدوافع للزراع ، وأنھ ال یوجد اختالف معنوى بین  والتدریب والتعلیم والحوافز والدوافع للزراع ، وأنھ ال یوجد اختالف معنوى بین  
رأى المرشدین والزراع فى نظام التجمیعة یوفر للزراع التقاوى الجدیدة واألسمدة  رأى المرشدین والزراع فى نظام التجمیعة یوفر للزراع التقاوى الجدیدة واألسمدة  

..والرى والتسویق والتدریب والتعلیموالرى والتسویق والتدریب والتعلیم

أن ھناك فرق معنوى بین  أن ھناك فرق معنوى بین    ))١٩٧٩١٩٧٩، ،   ١٩٣٨١٩٣٨مرجع مرجع ((الخطیب الخطیب كما أوضحت كما أوضحت ••
حجم حیازة األرض الزراعیة ، حجم حیازة األرض الزراعیة ، : : الزراع فیما یتعلق بالصفات الدینامیكیة التالیةالزراع فیما یتعلق بالصفات الدینامیكیة التالیة

حجم حیازة الماشیة ، االشتراك فى المنظمات المحلیة ، االتصال بالجھاز حجم حیازة الماشیة ، االشتراك فى المنظمات المحلیة ، االتصال بالجھاز 
االرشادى ، زیادة التجمیعات االرشادیة ، حضور االجتماعات اإلرشادیة ، االرشادى ، زیادة التجمیعات االرشادیة ، حضور االجتماعات اإلرشادیة ، 

معلومات المبحوثي عن فول الصویا ، تطبیق الممارسات الزراعیة والخاصة معلومات المبحوثي عن فول الصویا ، تطبیق الممارسات الزراعیة والخاصة 
..بفول الصویا ، اإلدراك الذاتى لقیادة الرأىبفول الصویا ، اإلدراك الذاتى لقیادة الرأى



أن لمشروع التجمیعات اإلرشادیة أن لمشروع التجمیعات اإلرشادیة ) ) ١٩٧٩١٩٧٩، ،   ٥١٥١مرجع مرجع ((السید السید فى حین أوضحت فى حین أوضحت ••
أثر فى زیادة متوسط اإلنتاج وصافى دخل المزارع من الفدان بالنسبة للتجمیعات  أثر فى زیادة متوسط اإلنتاج وصافى دخل المزارع من الفدان بالنسبة للتجمیعات  

..التى كانت معدة للزراعة فى الموعد الذى حدده الباحثون بكل منطقةالتى كانت معدة للزراعة فى الموعد الذى حدده الباحثون بكل منطقة

أن التجمیعات اإلرشادیة أن التجمیعات اإلرشادیة   ))١٩٨١١٩٨١، ،   ٧٥٧٥مرجع مرجع ((الیمانى وآخرون الیمانى وآخرون بینما وحد بینما وحد ••
أدت إلى تكثیف االتصال من خالل القنوات المستخدمة إال أن دور الوسائل المقرؤة  أدت إلى تكثیف االتصال من خالل القنوات المستخدمة إال أن دور الوسائل المقرؤة  

كان منخفضًا فى القریتین وبالنسبة لمعدل التبنى فقد جاء التلیفزیون فى المرتبة كان منخفضًا فى القریتین وبالنسبة لمعدل التبنى فقد جاء التلیفزیون فى المرتبة 
األولى یلیھ الزیارات المكتبیة ثم الزیارات الحقلیة والرادیو فى المرتبة األولى یلیھا  األولى یلیھ الزیارات المكتبیة ثم الزیارات الحقلیة والرادیو فى المرتبة األولى یلیھا  

..الزیارات المكتبیة فاالجتماعات اإلرشادیة فالمطبوعات اإلرشادیة ثم التلیفزیونالزیارات المكتبیة فاالجتماعات اإلرشادیة فالمطبوعات اإلرشادیة ثم التلیفزیون
••



أن مركزة استخدام الزراع لطریقة أن مركزة استخدام الزراع لطریقة   ))١٩٨٧١٩٨٧، ،   ١٦١١٦١مرجع مرجع ((فرید فرید بینما أوضح بینما أوضح ••
اإلیضاح العملى قد غیرت من نسب ومراتب استخدامھم مصادر المعلومات  اإلیضاح العملى قد غیرت من نسب ومراتب استخدامھم مصادر المعلومات  

الزراعیة األخرى فقد أكدت على مرتبة اإلیضاح العملى للمعلومات وأزادت من  الزراعیة األخرى فقد أكدت على مرتبة اإلیضاح العملى للمعلومات وأزادت من  
نسب استخدام الزراع لطرق االتصال الجماعى والمطبوعات وضمة لمصادرھم نسب استخدام الزراع لطرق االتصال الجماعى والمطبوعات وضمة لمصادرھم 

وسائل اإلعالم الجماھیریة الحدیثة مع إسقاطھم التام لمصدر الخبرة الذاتیة ونقص  وسائل اإلعالم الجماھیریة الحدیثة مع إسقاطھم التام لمصدر الخبرة الذاتیة ونقص  
)  )  وھم زراع اإلیضاحوھم زراع اإلیضاح((استخدامھم للزیارات واالجتماعات واستحدثوا الجیران استخدامھم للزیارات واالجتماعات واستحدثوا الجیران 

..كمصدر للمعلومات عن الذرة وأیضًا أھملت ھذه الجماعة مصدر الخبرة الذاتیةكمصدر للمعلومات عن الذرة وأیضًا أھملت ھذه الجماعة مصدر الخبرة الذاتیة

أن أھم مشاكل الذرة أن أھم مشاكل الذرة   ))١٩٩٣١٩٩٣، ،   ١٦٥١٦٥مرجع مرجع ((قشطة وآخرون قشطة وآخرون كما أوضح كما أوضح ••
ھى المتعلقة بالحصول على مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومبیدات یلیھا  ھى المتعلقة بالحصول على مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومبیدات یلیھا  

فى األھمیة مشكلة تدھور أصناف الذرة قبل اشتراك فى التجمیعة ثم مشاكل  فى األھمیة مشكلة تدھور أصناف الذرة قبل اشتراك فى التجمیعة ثم مشاكل  
الدورة الزراعیة ثم المشاكل المتعلقة بمناوبات الرى ، كما اتضح أن الرغبة فى الدورة الزراعیة ثم المشاكل المتعلقة بمناوبات الرى ، كما اتضح أن الرغبة فى 
تجربة الصنف الجدید یرجع للتغلب على مشكلة تدھور الصنف القدیم قد احتلت تجربة الصنف الجدید یرجع للتغلب على مشكلة تدھور الصنف القدیم قد احتلت 

المرتبة الثانیة فى األھمیة یلیھا الرغبة فى الحصول على الخدمات المجانیة یلیھا  المرتبة الثانیة فى األھمیة یلیھا الرغبة فى الحصول على الخدمات المجانیة یلیھا  
..االستفادة من ممیزات التجمیعةاالستفادة من ممیزات التجمیعة



))تقییم أكثر من طریقة إرشادیةتقییم أكثر من طریقة إرشادیة((الطرق مجتمعة الطرق مجتمعة --ىى

إلى أن االجتماعات العامة كانت فى مقدمة  إلى أن االجتماعات العامة كانت فى مقدمة  ))١٩٦٢١٩٦٢، ،   ٢٠٦٢٠٦مرج مرج ((  IvanIvanتوصل توصل ••
ترتیب الطرق االرشادیة ثم الزیارات المزرعیة فى حین جاءت البرامج اإلذاعیة ترتیب الطرق االرشادیة ثم الزیارات المزرعیة فى حین جاءت البرامج اإلذاعیة 

..والمعارض فى ترتیب متأخر وقلیل التأثیروالمعارض فى ترتیب متأخر وقلیل التأثیر

إلى ضرورة االتجاه إلى طرق إلى ضرورة االتجاه إلى طرق   ))١٩٧٠١٩٧٠، ،   ٩٦٩٦مرجع مرجع ((جندى جندى وأشار وأشار ••
االتصال بالجماعات والجماھیر لما فیھا فى حل جزئى لقلة عدد العاملین وتبین أن االتصال بالجماعات والجماھیر لما فیھا فى حل جزئى لقلة عدد العاملین وتبین أن 

ونھ یلزم  ونھ یلزم  % % ٢٥٢٥معدل االتصال من خالل االجتماعات االرشادیة یبلغ حوالى معدل االتصال من خالل االجتماعات االرشادیة یبلغ حوالى 
أربعة سنوات لالتصال بالزراع مرة واحدة ، وتبین أن الخطابات الدوریة والنشر أربعة سنوات لالتصال بالزراع مرة واحدة ، وتبین أن الخطابات الدوریة والنشر 

بالصحف والملصقات تعتبر وسائل مساعدة فى أداء رسالة اإلرشاد الزراعى ، بالصحف والملصقات تعتبر وسائل مساعدة فى أداء رسالة اإلرشاد الزراعى ، 
وتبین أن اإلدارة العامة لالرشاد الزراعى بدأت تھتم بالحقول والقرى اإلرشادیة وتبین أن اإلدارة العامة لالرشاد الزراعى بدأت تھتم بالحقول والقرى اإلرشادیة 

..بعد أن ثبت فاعلیتھا فى تبنى الزراع لألفكار الجدیدةبعد أن ثبت فاعلیتھا فى تبنى الزراع لألفكار الجدیدة



عند دراسة الفعالیة عند دراسة الفعالیة   ))١٩٧١١٩٧١، ،   ٢٢٥٢٢٥مرجع مرجع ((  Tripathi & TripathiTripathi & Tripathiوتوصل وتوصل ••
التعلیمیة للطق اإلرشادیة تحت الظروف الھندیة إلى أن االتصال الشخصى بلغت  التعلیمیة للطق اإلرشادیة تحت الظروف الھندیة إلى أن االتصال الشخصى بلغت  

%.%.٧٣.٤٧٣.٤یلیھ اإلیضاح العملى الذى بلغت فعالیتھ یلیھ اإلیضاح العملى الذى بلغت فعالیتھ % % ٨٤٨٤فعالیتھ فعالیتھ 

أن ثمة مصادر متعددة أن ثمة مصادر متعددة ) ) ١٩٧٥١٩٧٥، ،   ٤٠٤٠مرجع مرجع ((الخولى ورزق الخولى ورزق فى حین بین فى حین بین ••
ومتنوعة یستقى منھا القادة الزراعیون الریفیون معارفھم ومعلوماتھم الفنیة ومتنوعة یستقى منھا القادة الزراعیون الریفیون معارفھم ومعلوماتھم الفنیة 

الزراعیة تتمثل بصفة رئیسیة فى كل من البرامج اإلاعیة واالتصال الشخصى الزراعیة تتمثل بصفة رئیسیة فى كل من البرامج اإلاعیة واالتصال الشخصى 
بزراع آخرین والمشرف الزراعى وتتمثل بصفة فرعیة فى كل من المطبوعات  بزراع آخرین والمشرف الزراعى وتتمثل بصفة فرعیة فى كل من المطبوعات  

اإلرشادیة واالجتماعات االرشادیة والحقول اإلرشادیة والصحف الیومیة اإلرشادیة واالجتماعات االرشادیة والحقول اإلرشادیة والصحف الیومیة 
..والمحالت الزراعیةوالمحالت الزراعیة



إلى أن أھم الطرق اإلرشادیة إلى أن أھم الطرق اإلرشادیة   ))١٩٧٥١٩٧٥، ،   ٧٢٧٢مرجع مرجع ((المرزوقى المرزوقى وأشار وأشار ••
المستخدمة من جانب أفراد العینة ھى زیادة المرشد الزراعى للحقل ، المستخدمة من جانب أفراد العینة ھى زیادة المرشد الزراعى للحقل ، 

االجتماعات اإلرشادیة ، المطبوعات اإلرشادیة ، الرادیو ، الملصقات اإلرشادیة االجتماعات اإلرشادیة ، المطبوعات اإلرشادیة ، الرادیو ، الملصقات اإلرشادیة 
، المعارض ، اإلیضاع العملى بالمشاھدة وبعرض النتائج ، وأن الطرق الفردیة ، المعارض ، اإلیضاع العملى بالمشاھدة وبعرض النتائج ، وأن الطرق الفردیة 

..تحتل مكان الصدارة بین الطرق المستخدمةتحتل مكان الصدارة بین الطرق المستخدمة

إلى أنھ بالنسبة لمقدار إلى أنھ بالنسبة لمقدار   ))١٩٧٨١٩٧٨، ،   ١٤٨١٤٨مرجع مرجع ((عصمت عصمت وأشارت دراسة وأشارت دراسة ••
تعرض الزراع لوسائل االتصال اإلرشادیة واالعالمیة تبین ارتفاع تعرضھم تعرض الزراع لوسائل االتصال اإلرشادیة واالعالمیة تبین ارتفاع تعرضھم 

للحقول االرشادیة بینما ینخفض بالنسبة لالجتماعات االرشادیة وكذلك بالنسبة للحقول االرشادیة بینما ینخفض بالنسبة لالجتماعات االرشادیة وكذلك بالنسبة 
للمجلة اإلرشادیة الزراعیة كما لوحظ أن نسبة كبیرة من الزراع یفضلون أوًال للمجلة اإلرشادیة الزراعیة كما لوحظ أن نسبة كبیرة من الزراع یفضلون أوًال 

..المقابلة الشخصیة یلیھا الحقول اإلرشادیةالمقابلة الشخصیة یلیھا الحقول اإلرشادیة



أن ھناك اختالف بین الطرق أن ھناك اختالف بین الطرق   ))١٩٧٩١٩٧٩، ،   ٤٣٤٣مرجع مرجع ((الشبراوى الشبراوى وجد وجد ••
اإلرشادیة من حیث تأثیرھا على تكوین وتغییر اتجاه الزراع نحو السماد البلدى اإلرشادیة من حیث تأثیرھا على تكوین وتغییر اتجاه الزراع نحو السماد البلدى 

الصناعى فوجد أن الزیارات المنزلیة والحقلیة واجتماعات اإلیضاح العملى  الصناعى فوجد أن الزیارات المنزلیة والحقلیة واجتماعات اإلیضاح العملى  
..بالمشاھدة تزید عن االجتماعات العامة فى تأثیرھابالمشاھدة تزید عن االجتماعات العامة فى تأثیرھا

أن طرق اإلیضاح العملى  أن طرق اإلیضاح العملى    ))١٩٧٩١٩٧٩، ،   ٤٤٤٤مرجع مرجع ((الرافعى الرافعى فى حین وجد فى حین وجد ••
والزیارات الشخصیة أكثر فاعلیة من طرق الجتماعات والمطبوعات االرشادیة والزیارات الشخصیة أكثر فاعلیة من طرق الجتماعات والمطبوعات االرشادیة 

من حیث معدالت تطبیق الرساالت المحمولة عن طریقھا وینصح باستخدامھا فى من حیث معدالت تطبیق الرساالت المحمولة عن طریقھا وینصح باستخدامھا فى 
حالة توافر االمكانیات فیضل استخدام طرق االجتماعات والمطبوعات االرشادیة حالة توافر االمكانیات فیضل استخدام طرق االجتماعات والمطبوعات االرشادیة 

. . ذات تكالیف التبنى الواحد المنخفضة نسبیًاذات تكالیف التبنى الواحد المنخفضة نسبیًا



إلى أن الوحدات اإلرشادیة إلى أن الوحدات اإلرشادیة   ))١٩٧٩١٩٧٩، ،   ٤٤٤٤مرجع مرجع ((الرافعى الرافعى بینما أشارت دراسة بینما أشارت دراسة ••
كان لھا آثار اقتصادیة واضحة وإیجابیة تمثلت فى زیادة ملموسة فى متوسطات  كان لھا آثار اقتصادیة واضحة وإیجابیة تمثلت فى زیادة ملموسة فى متوسطات  

..إنتاج الھكتار وإجمالى قیمة اإلنتاج وصافى الدخل العائدإنتاج الھكتار وإجمالى قیمة اإلنتاج وصافى الدخل العائد

من المرشدین  من المرشدین  % % ٨٤٨٤أن أن   ))١٩٧٩١٩٧٩، ،   ١٢٨١٢٨مرجع مرجع ((صالح صالح وأوضح وأوضح ••
منھم  منھم  % % ٧١٧١المستوجبین یعقدون اجتماعات ارشادیة منتظمة بمعدالت متفاوتة وأن المستوجبین یعقدون اجتماعات ارشادیة منتظمة بمعدالت متفاوتة وأن 

یزورون الزراع فى منازلھم ، واتضح یزورون الزراع فى منازلھم ، واتضح % % ٣٢٣٢یزورون الزراع فى حقولھم ، یزورون الزراع فى حقولھم ، 
منھم بخصوص الفرق بین الحقل اإلرشادى منھم بخصوص الفرق بین الحقل اإلرشادى % % ٦٩٦٩وجود قصور معرفى لدى وجود قصور معرفى لدى 

منھم بوصول النشرات اإلرشادیة إلى الزراع منھم بوصول النشرات اإلرشادیة إلى الزراع % % ١٦١٦والتجمیعة اإلرشادیة ، وأفاد والتجمیعة اإلرشادیة ، وأفاد 
منھم بتحقیق مجلة اإلرشاد الزراعى لألھداف منھم بتحقیق مجلة اإلرشاد الزراعى لألھداف % % ٢٩٢٩فى الوقت المناسب وأفاد فى الوقت المناسب وأفاد 

..المرجوة منھاالمرجوة منھا



أن طرق االتصال التنظیمى داخل  )١٩٨٣،  ١١٥(سرور وتبین من نتائج دراسة •
االجتماعات  % ٧٩، % ٨.٧الجھاز اإلرشادى ھى طرق االتصال المباشر بالرئیس 

من اإلرشادیین یستخدمون االتصال % ٣٩مقابالت وأن آخرھا % ٤٠اإلرشادیة ، 
من اإلرشادیین یستخدمون التقاریر بغرض متابعة سیر العمل ، % ٨٨التلیفونى ، وأن 

یستخدمون  % ٤٤یستخدمون المراسالت بغرض الحصول على تقاوى جدیدة ، % ٦٢
.االقتراحات

فقد أوضحت نتائجھا أن  )١٩٨٥،  ١١٢مرجع (سالم وآخرون أما دراسة •
مجاالت المشضكالت أمكن ترتیبھا تنازلیًا طبقًا لمدى أخمیتھا من وجھة نظر المرشدین 

:الزراعیین كما یلى
.المشكالت المرتبطة بمجاالت اإلرشاد الزراعـــــى-١•
.المشكالت المتعلقة باإلمكانیات المتاحــــــــــة-٢•
.المشكالت المتعلقة بالبرامج اإلرشادیــــــــــة-٣•
.مشكالت عالقة الجھاز اإلرشادى باألجھزة الخدیة األخرى-٤•
.مشكالت مفھوم االرشاد الزراعــــــــــــى-٥•
.المشكالت المرتبطة بالطرق والمعینات اإلرشادیــــة-٦•
.مشكالت التنظیم اإلرشـــــــــــــــادى-٧•
.مشكالت التقییم اإلرشـــــــــــــــادى-٨•
..مشكالت العاملین اإلرشادییــــــــــــــن-٩•



إلى ضرورة أن  إلى ضرورة أن    ))١٩٨٧١٩٨٧، ،   ٥٧٥٧مرجع مرجع ((الشبراوى وآخرون الشبراوى وآخرون وتشیر نتائج دراسة وتشیر نتائج دراسة ••
تعنى الدراسات المستقبلیة للتنبؤ بتغییر أنماط السلوك االتصالى اإلرشادى للزراع تعنى الدراسات المستقبلیة للتنبؤ بتغییر أنماط السلوك االتصالى اإلرشادى للزراع 

، باألنماط السلوكیة االتصالیة اإلرشادیة األخرى ، وكذا المتغیرات المستقلة  ، باألنماط السلوكیة االتصالیة اإلرشادیة األخرى ، وكذا المتغیرات المستقلة  
المحتمل أن تكون ذات مساھمة معنویة فى التباین الكلى لكل من أنماط السلوك  المحتمل أن تكون ذات مساھمة معنویة فى التباین الكلى لكل من أنماط السلوك  

االقتصادى اإلرشادى للزراع والتى لم تتضمنھا ھذه الدراسة وباألخص تلك االقتصادى اإلرشادى للزراع والتى لم تتضمنھا ھذه الدراسة وباألخص تلك 
المتعلقة لالتجاھات القیمیة للزراع ، وقدراتھم العقلیة والحسیة والجسمیة ،  المتعلقة لالتجاھات القیمیة للزراع ، وقدراتھم العقلیة والحسیة والجسمیة ،  

باإلضافة إلى المتغیرات الموقفیة ، سواء االجتماعیة أو االقتصادیة أو البیئیة أو باإلضافة إلى المتغیرات الموقفیة ، سواء االجتماعیة أو االقتصادیة أو البیئیة أو 
..الثقافیة أو التنظیمیةالثقافیة أو التنظیمیة



أنھ على الرغم من اتساع نسبة أنھ على الرغم من اتساع نسبة   ))١٩٨٨١٩٨٨، ،   ١٦١٦مرجع مرجع ((أبو العز أبو العز وأوضحت دراسة وأوضحت دراسة ••
األمیة فى الریف وقلة االھتمام بالقراءة فتصبح مسئولیة كل من اإلذاعة األمیة فى الریف وقلة االھتمام بالقراءة فتصبح مسئولیة كل من اإلذاعة 

والتلیفزیون مسئولیة مضاعفة لنقل المعرفة والمستحدثات الزراعیة إلى الریف ، والتلیفزیون مسئولیة مضاعفة لنقل المعرفة والمستحدثات الزراعیة إلى الریف ، 
وھذا یتطلب زیادة البرامج اإلعالمیة الموجھ إلى الریف بما یتناسب وأھمیة  وھذا یتطلب زیادة البرامج اإلعالمیة الموجھ إلى الریف بما یتناسب وأھمیة  

..القطاع الریفى مع استغالل اإلمكانیات اإلعالمیة لإلذاعة والتلیفزیونالقطاع الریفى مع استغالل اإلمكانیات اإلعالمیة لإلذاعة والتلیفزیون

وجود فرق معنوى إیجابى فى وجود فرق معنوى إیجابى فى   ))١٩٨٨١٩٨٨، ،   ٢٢مرجع مرجع ((إبراھیم إبراھیم وأوضحت وأوضحت ••
المستوى المعرفى للمبحوثین فیما یتعلق بالبرنامج السمعى المرنى بدون مناقشة ، المستوى المعرفى للمبحوثین فیما یتعلق بالبرنامج السمعى المرنى بدون مناقشة ، 
ونفس البرنامج مقترنًا بالمناقشة والخاص بزراعة فول الصویا واستخدام المیكنة  ونفس البرنامج مقترنًا بالمناقشة والخاص بزراعة فول الصویا واستخدام المیكنة  

..فى العملیات الزراعیة وذلك قبل وبعد تعرضھم لھفى العملیات الزراعیة وذلك قبل وبعد تعرضھم لھ



أن ھناك عالقة معنویة بین المعرفة أن ھناك عالقة معنویة بین المعرفة   ))١٩٨٨١٩٨٨، ،   ١٧٢١٧٢مرجع مرجع ((مجد مجد كما أوضحت كما أوضحت ••
والممارسة الخاصة بزراعة أرض المشتل والحالة االجتماعیة والتعلیمیة والمھنة  والممارسة الخاصة بزراعة أرض المشتل والحالة االجتماعیة والتعلیمیة والمھنة  

وحجم الحیازة الزراعیة واستخدام اآلالت واإلنفتاح على العالم الخارجى وحجم الحیازة الزراعیة واستخدام اآلالت واإلنفتاح على العالم الخارجى 
والتعرض لوسائل االتصال الجماھیریة ، وأن ھناك عالقة ارتباطیة بین الدرجة والتعرض لوسائل االتصال الجماھیریة ، وأن ھناك عالقة ارتباطیة بین الدرجة 

الكلیة لمعرفة وممارسة زراع األرز عن توصیات أرض المشتل واألرض الكلیة لمعرفة وممارسة زراع األرز عن توصیات أرض المشتل واألرض 
المستدیمة ودرجة تعرضھم لكل من الطرق اإلرشادیة المستخدمة فى الحملة وھى المستدیمة ودرجة تعرضھم لكل من الطرق اإلرشادیة المستخدمة فى الحملة وھى 

، كما وجد أنھ توجد  ، كما وجد أنھ توجد  ) ) الزیاراتالزیارات--مكبر الصوتمكبر الصوت- - الملصقاتالملصقات--النشراتالنشرات- - االجتماعاتاالجتماعات((
عالقة ارتباطیة بین الدرجة الكلیة لمعرفة وممارسة زراع األرز عن توصیات عالقة ارتباطیة بین الدرجة الكلیة لمعرفة وممارسة زراع األرز عن توصیات 

أرض المشتل واألرض المستدیمة ودرجة التعرض الكلیة للطرق المستخدمة فى أرض المشتل واألرض المستدیمة ودرجة التعرض الكلیة للطرق المستخدمة فى 
..الحملةالحملة



إلى أن إلى أن   ))١٩٨٩١٩٨٩، ،   ١٤٦١٤٦مرجع مرجع ((عبد الوھاب ، والخطیب عبد الوھاب ، والخطیب وأشارت دراسة وأشارت دراسة ••
الزیارات واالجتماعات اإلرشادیة ذات تأثیر منخفض فى مصدر مارف الزراع الزیارات واالجتماعات اإلرشادیة ذات تأثیر منخفض فى مصدر مارف الزراع 

لزراع العینة وكانت  لزراع العینة وكانت  % % ٧.٦٥٧.٦٥بممارسات سزراعة وإنتاج األرز حیث بلغ بممارسات سزراعة وإنتاج األرز حیث بلغ 
من زراع العینة ، من زراع العینة ، % % ٢.٥٥٢.٥٥االجتماعات اإلرشادیة ھى مصدر معلومات حوالى االجتماعات اإلرشادیة ھى مصدر معلومات حوالى 

وذلك یتضح انخفاض المستوى التأثیرى للزیارات واالجتماعات اإلرشادیة األمر  وذلك یتضح انخفاض المستوى التأثیرى للزیارات واالجتماعات اإلرشادیة األمر  
الذى یمكن إرجاعھ إلى نقص المھارات االتصالیة للمرشدین الزراعیین مع عدم الذى یمكن إرجاعھ إلى نقص المھارات االتصالیة للمرشدین الزراعیین مع عدم 

توفر السجالت المناسبة للوقوف على الجھد اإلرشادى فى مجال االتصال توفر السجالت المناسبة للوقوف على الجھد اإلرشادى فى مجال االتصال 
..اإلرشادى المباشراإلرشادى المباشر

أن الطرق اإلرشادیة التى تعتمد  أن الطرق اإلرشادیة التى تعتمد    ))١٩٨٩١٩٨٩، ،   ٥٢٥٢مرجع مرجع ((السید السید وأوضحت وأوضحت ••
على التأثیر شبھ المباشر ھى أفضل الطرق بالنسبة للریفیات یلیھا الطرق التى على التأثیر شبھ المباشر ھى أفضل الطرق بالنسبة للریفیات یلیھا الطرق التى 

..تعتمد على التأثیر المباشر ، وأخیرًا الطرق التى تعتمد على التأثیر غیر المباشرتعتمد على التأثیر المباشر ، وأخیرًا الطرق التى تعتمد على التأثیر غیر المباشر



أن ھناك فرق معنوى فى معلومات   )١٩٨٣،  ٧٩مرجع (بدران وأوضح •
وممارسات زراع المجموعة التجریبیة بعد تنفیذ التجمیعة بأراضیھم وكلك وجود  
فرق معنوى فى معلومات زراع كل من الحقول المجاورة والمجموعة الضابطة 

مع عدم وجود فرق معنوى فى ممارستھم بعد التنفیذ كما اتضح وجود فرق 
معنوى فى كمیة المنتج األساسى والثانوى لزراع المجموعة التجریبیة بعد تنفیذ  

التجمیعة بأراضیھم وال یوجد فرق معنوى فى كمیة المنتج األساسى والثانوى  
لزراع المجموعة التجریبیة بعد تنفیذ التجمیعة بأراضیھم وال یوجد فرق معنوى  

فى كمیة المنتج األساسى لزراع كل من الحقول المجاورة وزراع المجموعة 
الضابطة بعد التنفیذ ، كما تبین زیادة متوسط صافى دخل محصول فدان األرز 

لزراع المجموعات الثالث بعد التنفیذ ، كما اتضح وجود ارتباط غیر معنوى بین  
.معرفة الزراع للتوصیات اإلرشادیة لمحصول األرز وتطبیقھم لھذه التوصیات



إلى أن الطرق التى یستخدمھا  إلى أن الطرق التى یستخدمھا    ))١٩٨٩١٩٨٩، ،   ١٣٢١٣٢مرجع مرجع ((عبد البارى عبد البارى فى حین أشار فى حین أشار ••
الزیارات الحقلیة الزیارات الحقلیة : : المرشدون فى االتصال بالزراع من مواقع عملھم ھىالمرشدون فى االتصال بالزراع من مواقع عملھم ھى

واالجتماعات والندوات ، التجمیعات اإلرشادیة ، المطبوعات اإلرشادیة ثم واالجتماعات والندوات ، التجمیعات اإلرشادیة ، المطبوعات اإلرشادیة ثم 
وأن أفضلھا من وجھة نظر غالبیة وأن أفضلھا من وجھة نظر غالبیة   - - الزیارات المكتبیة من حیث الترتیبالزیارات المكتبیة من حیث الترتیب

..ھى الزیارات الحقلیةھى الزیارات الحقلیة%) %) ٧٣٧٣((المبحوثین المبحوثین 
أن طرق االتصال الفردى وھى أن طرق االتصال الفردى وھى   ))١٩٩٠١٩٩٠، ،   ١٨٨١٨٨مرجع مرجع ((نصار نصار كما أوضح كما أوضح ••

بالنسبة لمبحوثى  بالنسبة لمبحوثى  %) %) ٤٣.٨٤٣.٨((ممثلة فى المقابلة الشخصیة تحتل المرتبة األولى ممثلة فى المقابلة الشخصیة تحتل المرتبة األولى 
اإلرشاد الزراعى وأن االجتماعات تحتل المرتبة األولى بالنسبة لمبحوثى قسمى  اإلرشاد الزراعى وأن االجتماعات تحتل المرتبة األولى بالنسبة لمبحوثى قسمى  

، وأما مبحوثوا المكافحة فإن ، وأما مبحوثوا المكافحة فإن %) %) ٥٠٥٠((واإلنتاج الحیوانى واإلنتاج الحیوانى %) %) ٥٥٥٥((شئون المناطق شئون المناطق 
غالبیتھم یستخدمون طریقتین ھما النشرات الدوریة والمجلة الزراعیة بنسبة  غالبیتھم یستخدمون طریقتین ھما النشرات الدوریة والمجلة الزراعیة بنسبة  

من مبحوثى البساتین یفضلون االتصال عن من مبحوثى البساتین یفضلون االتصال عن % % ٤٠٤٠، وأخیرًا كام ، وأخیرًا كام %) %) ٤٦.٧٤٦.٧((
..طریق الحقول اإلرشادیة الزراعىطریق الحقول اإلرشادیة الزراعى

أن أكثر الطرق استخدامًا وأھمیة أن أكثر الطرق استخدامًا وأھمیة   ))١٩٩٠١٩٩٠، ،   ١٧١١٧١مرجع مرجع ((لمعى لمعى وأوضحت وأوضحت ••
ھى الزیارات المتبادلة بین الزراع ووكالء التغییر سواء فى الحقل أو المكتب ،  ھى الزیارات المتبادلة بین الزراع ووكالء التغییر سواء فى الحقل أو المكتب ،  

وأقلھا طرق االتصال الجماھیریة ، كما كانت االستجابة عمومًا عالیة لما ینقل إلى وأقلھا طرق االتصال الجماھیریة ، كما كانت االستجابة عمومًا عالیة لما ینقل إلى 
الزراع المبحوثین من توصیات خالل االتصال بھم عبر الطرق اإلرشادیة الزراع المبحوثین من توصیات خالل االتصال بھم عبر الطرق اإلرشادیة 

..المعنیةالمعنیة



دراسات مستقاه من الشبكة الدولیة اإللكترونیة  دراسات مستقاه من الشبكة الدولیة اإللكترونیة  ::ثالثاثالثا
))االنترنتاالنترنت((لالتصاالت لالتصاالت 

: : نقل التكنولوجیا من خالل شبكة االنترنتنقل التكنولوجیا من خالل شبكة االنترنت- - ١١••
))١٩٩٤١٩٩٤، ،   ٢١٤٢١٤مرجع مرجع   Penny RisdonPenny Risdonدراسة دراسة ((••
یمكن أن تنتج التكنولوجیا عن تطبیق العلم إلضافة قیمة وتبسیط أو تنویع یمكن أن تنتج التكنولوجیا عن تطبیق العلم إلضافة قیمة وتبسیط أو تنویع ••

ویمكن لعملیة نقل التكنولوجیا أن تتم من  ویمكن لعملیة نقل التكنولوجیا أن تتم من  . . وزیادة اإلنتاجیة لعملیة ما أو منتج ماوزیادة اإلنتاجیة لعملیة ما أو منتج ما
::خالل ستة مراحل ھىخالل ستة مراحل ھى

..ابتكار التكنولوجیاابتكار التكنولوجیا--٢٢..طلب التكنولوجیـاطلب التكنولوجیـا--١١••
..تأكید التكنولوجیاتأكید التكنولوجیا--٣٣

..تطبیق التكنولوجیاتطبیق التكنولوجیا--٥٥..تسویق التكنولوجیاتسویق التكنولوجیا--٤٤••
..تقییم التكنولوجیاتقییم التكنولوجیا--٦٦



إن خدمات اتصال الحواسب اآللیة خالل الشبكة اإللكترونیة للمعلومات یمكن إن خدمات اتصال الحواسب اآللیة خالل الشبكة اإللكترونیة للمعلومات یمكن ••
: : النظر إلیھا كصحیفة دولیة تتضمن أقساما مختلفة للمعلومات المتخصصة وتشملالنظر إلیھا كصحیفة دولیة تتضمن أقساما مختلفة للمعلومات المتخصصة وتشمل

البرید االلكترونى مشابھ البرید االلكترونى مشابھ : : الشبكة اإللكترونیة الدولیة ثالث خدمات رئیسیة ھىالشبكة اإللكترونیة الدولیة ثالث خدمات رئیسیة ھى
لوضع رسالة فى صحیفة یمكن للمرسل إلیھ فقط أن یستقبل ھذا الجزء من لوضع رسالة فى صحیفة یمكن للمرسل إلیھ فقط أن یستقبل ھذا الجزء من 

فھى تشبھ االشتراك فى صحیفة متخصصة فھى تشبھ االشتراك فى صحیفة متخصصة   TalentTalentالصحیفة ، أما شبكة الربط  الصحیفة ، أما شبكة الربط  
.  .  وھى تستخدم لربط أجھزة الحاسب فى الشبكة اإللكترونیة الدولیة ببعضھا البعضوھى تستخدم لربط أجھزة الحاسب فى الشبكة اإللكترونیة الدولیة ببعضھا البعض

أما بروتوكول نقل الملفات فھو مشابھ لحصولك على جزء من صحیفة متخصصة أما بروتوكول نقل الملفات فھو مشابھ لحصولك على جزء من صحیفة متخصصة 
أن األعمال الرئیسیة الخاصة أن األعمال الرئیسیة الخاصة ) ) Knol, Knol, 19921992((ترسل إلى حاسبك الشخصى ترسل إلى حاسبك الشخصى 

بالمراحل الستة لعملیة نقل التكنولوجیا یمكن أن تأخذ أشكاًال متعددة تتضمن  بالمراحل الستة لعملیة نقل التكنولوجیا یمكن أن تأخذ أشكاًال متعددة تتضمن  
..الخدمات السابق اإلشارة إلیھا للشبكة االلكترونیة الدولیة أو خدمات أخرى غیرھاالخدمات السابق اإلشارة إلیھا للشبكة االلكترونیة الدولیة أو خدمات أخرى غیرھا



إن مرحلة نقل التكنولوجیا یمكن أن ترتبط باألولویات البحثیة التى تضعھا  إن مرحلة نقل التكنولوجیا یمكن أن ترتبط باألولویات البحثیة التى تضعھا  ••
أما مرحلة أما مرحلة . . المجالس االستشاریة فى المقاطعة أو الوالیة أو المستوى الفیدرالىالمجالس االستشاریة فى المقاطعة أو الوالیة أو المستوى الفیدرالى

عملیة نقل التكنولوجیا فتبدأ عندما یواجھ مواطنا موقفان أو مشكلة تحتاج إلى حل عملیة نقل التكنولوجیا فتبدأ عندما یواجھ مواطنا موقفان أو مشكلة تحتاج إلى حل 
، عندئذ یمكن للمرشد الزراعى أن یرسل رسالة الكترونیة إلى أخصائى المادة ، عندئذ یمكن للمرشد الزراعى أن یرسل رسالة الكترونیة إلى أخصائى المادة 

اإلرشادیة على مستوى الوالیة لیتأكد من أن ھذه المشكلة تمت مواجھتھا من قبل اإلرشادیة على مستوى الوالیة لیتأكد من أن ھذه المشكلة تمت مواجھتھا من قبل 
والمثال الشھیر فى ھذا الخصوص ھو طلب والمثال الشھیر فى ھذا الخصوص ھو طلب . . ویطلب المعلومات المرتبطة بھاویطلب المعلومات المرتبطة بھا

لالستفادة بھا فى كوارث لالستفادة بھا فى كوارث   HugoHugoالمعلومات التى توفرت أثناء مواجھة كارثة المعلومات التى توفرت أثناء مواجھة كارثة 
وقد یشیر األخصائى على المرشد بمصادر وقد یشیر األخصائى على المرشد بمصادر . . الفیضانات فى والیات غرب الوسطالفیضانات فى والیات غرب الوسط

المعلومات المتاحة خالل واحد من مواقع تخزین المعلومات أو مواقع خدمة المعلومات المتاحة خالل واحد من مواقع تخزین المعلومات أو مواقع خدمة 
المعلومات على الشبكة االلكترونیة الدولیة وتمتلك العدید من الخدمات اإلرشادیة المعلومات على الشبكة االلكترونیة الدولیة وتمتلك العدید من الخدمات اإلرشادیة 

بالوالیات المختلفة مواقع تخزین الكترونیة تتضمن معلومات عن الزراعة بالوالیات المختلفة مواقع تخزین الكترونیة تتضمن معلومات عن الزراعة 
وإذا ما كانت مصادر المعلومات غیر سھلة اإلتاحة فإن وإذا ما كانت مصادر المعلومات غیر سھلة اإلتاحة فإن . . وغیرھا متاحة بسھولةوغیرھا متاحة بسھولة

األخصائى یمكن أن یتصل باألخصائیین على المستوى القومى والدولى األخصائى یمكن أن یتصل باألخصائیین على المستوى القومى والدولى 
.  .  بخصوص تلك المشكلة باستخدام المناقشات الجماعیة بواسطة البرید االلكترونىبخصوص تلك المشكلة باستخدام المناقشات الجماعیة بواسطة البرید االلكترونى
إن جماعات المناقشة والندوات وجماعات البرید وجماعات االھتمامات الخاصة إن جماعات المناقشة والندوات وجماعات البرید وجماعات االھتمامات الخاصة 

وغیرھا كلھا أسالیب مستخدمة حیث تناقش القضایا عبر نظام االتصال من خالل وغیرھا كلھا أسالیب مستخدمة حیث تناقش القضایا عبر نظام االتصال من خالل 
شبكة االنترنت باإلضافة إلى ذلك یمكن لألخصائى أن یستخدم الخدمات األخرى  شبكة االنترنت باإلضافة إلى ذلك یمكن لألخصائى أن یستخدم الخدمات األخرى  

لإلنترنت للبحث خالل مواقع المعلومات عن المصادر المرتبطة بالمشكلة أو لإلنترنت للبحث خالل مواقع المعلومات عن المصادر المرتبطة بالمشكلة أو 
..الموضوع محل االھتمامالموضوع محل االھتمام



وطالما تتراكم المعلومات فإن األخصائى یبدأ أفكار اتصالیة عن كیف نستطیع  وطالما تتراكم المعلومات فإن األخصائى یبدأ أفكار اتصالیة عن كیف نستطیع  ••
إن مرحلة ابتكار التكنولوجیا تتمثل  إن مرحلة ابتكار التكنولوجیا تتمثل  . . استخدام العلم لحل المشكلة أو تحسین الموقفاستخدام العلم لحل المشكلة أو تحسین الموقف

فى تبادل المعلومات التى تحدث بین األخصائى وزمالؤه والمسؤولین اإلرشادیین  فى تبادل المعلومات التى تحدث بین األخصائى وزمالؤه والمسؤولین اإلرشادیین  
لتقدیم أفكار عن تطبیق العلم ، إن ھذا النشاط قد یساعد األخصائى على مزید من لتقدیم أفكار عن تطبیق العلم ، إن ھذا النشاط قد یساعد األخصائى على مزید من 
.  .  التمحیص للنظریات والتوصل بمقترحات للتطبیقات األخرى الممكنة للتكنولوجیاالتمحیص للنظریات والتوصل بمقترحات للتطبیقات األخرى الممكنة للتكنولوجیا
إن جماعات المناقشة خالل البرید االلكترونى یجب أن یتم تدعیمھا بشدة من قبل إن جماعات المناقشة خالل البرید االلكترونى یجب أن یتم تدعیمھا بشدة من قبل 

وقد ناقش وقد ناقش . . المھنیین اإلرشادیین لتشجیع وتحلیل ودعم وبناء أو تطویر األفكارالمھنیین اإلرشادیین لتشجیع وتحلیل ودعم وبناء أو تطویر األفكار
))Trotter and Rusden, Trotter and Rusden, 19901990 ( ( قضیة الفوائد المعنویة التى تتم نتیجة للتفاعل قضیة الفوائد المعنویة التى تتم نتیجة للتفاعل

..بین الزمالء ونشوء عالقة قویة بین الروح المعنویة واإلنتاجیةبین الزمالء ونشوء عالقة قویة بین الروح المعنویة واإلنتاجیة



إن مرحلة تأكید تثبیت التكنولوجیا تتمثل فى تنفیذ المھنیین اإلرشادیین للبحث الذى  إن مرحلة تأكید تثبیت التكنولوجیا تتمثل فى تنفیذ المھنیین اإلرشادیین للبحث الذى  ••
تنتج عنھ بیانات تدعیم النظریة األساسیة حول التكنولوجیا ثم یقوم بإرسال النتائج  تنتج عنھ بیانات تدعیم النظریة األساسیة حول التكنولوجیا ثم یقوم بإرسال النتائج  

لزمالئھ ورؤسائھ خالل االنترنت واألفعال الرئیسیة فى تلك المرحلة یجب أن لزمالئھ ورؤسائھ خالل االنترنت واألفعال الرئیسیة فى تلك المرحلة یجب أن 
تكون التقاریر والعروض أو المطبوعات التى تقدم الدلیل على نجاح البحث ،  تكون التقاریر والعروض أو المطبوعات التى تقدم الدلیل على نجاح البحث ،  

ومثل ھذه االتصاالت یجب أن تكون من خالل جماعات المناقشة خالل االنترنت  ومثل ھذه االتصاالت یجب أن تكون من خالل جماعات المناقشة خالل االنترنت  
أو تبث من خالل مواقع المعلومات ، أما مرحلة تسویق التكنولوجیا فھى متعلقة أو تبث من خالل مواقع المعلومات ، أما مرحلة تسویق التكنولوجیا فھى متعلقة 
بنشر التكنولوجیا خارج الجامعة وتتضمن األعمال الرئیسیة الخاصة بتوصیل بنشر التكنولوجیا خارج الجامعة وتتضمن األعمال الرئیسیة الخاصة بتوصیل 

..العلمالعلم



المحتملین بالفوائد االجتماعیة واالقتصادیة المحتملین بالفوائد االجتماعیة واالقتصادیة ) ) المستخدمینالمستخدمین((تعریف المستھلكین تعریف المستھلكین ••
والبیئیة للتكنولوجى الجدید وخالل ھذه المرحلة الرابعة فھناك حاجة التخاذ والبیئیة للتكنولوجى الجدید وخالل ھذه المرحلة الرابعة فھناك حاجة التخاذ 

قرارات متعلقة بالمستھلكین المحتمل استفادتھم من التكنولوجیا ، حیث یجب أن قرارات متعلقة بالمستھلكین المحتمل استفادتھم من التكنولوجیا ، حیث یجب أن 
تكون ھناك رسائل برید الكترونى متكررة بین األخصائیین ووكالء اإلرشاد تكون ھناك رسائل برید الكترونى متكررة بین األخصائیین ووكالء اإلرشاد 

لعمل تصور بالسكان الذین یمكن أن یكونوا مستھلكین متوقعین لذلك لعمل تصور بالسكان الذین یمكن أن یكونوا مستھلكین متوقعین لذلك ) ) المرشدینالمرشدین((
خدمات معینة سوف  خدمات معینة سوف  ) ) Risdon, Risdon, 19901990((التكنولوجى قبل تنظیم قنوات االتصال التكنولوجى قبل تنظیم قنوات االتصال 

ویمكن استخدام مناقشات البرید االلكترونى مع  ویمكن استخدام مناقشات البرید االلكترونى مع  ، ، تؤثر على اختیار طرق االتصالتؤثر على اختیار طرق االتصال
.  .  جماعات األخبار لتبادل األفكار حول قنوات االتصال الالزمة لنقل التكنولوجىجماعات األخبار لتبادل األفكار حول قنوات االتصال الالزمة لنقل التكنولوجى

ومن األفضل استخدام قنـوات االتصـال التى تثیـر الوعى والفھم العام للتكنولوجى  ومن األفضل استخدام قنـوات االتصـال التى تثیـر الوعى والفھم العام للتكنولوجى  
، إن البرامج التعلیمیة المحكمة التى تقدم ، إن البرامج التعلیمیة المحكمة التى تقدم ) ) Kaimouitz, Kaimouitz, 19891989((الجدید الجدید 

التكنولوجى الجدید یمكن أن تشارك وكالء اإلرشاد والعمالء المختارین فى التكنولوجى الجدید یمكن أن تشارك وكالء اإلرشاد والعمالء المختارین فى 
القطاعات المجاورة والوالیة أو حتى نصف الطریق حول العالم خالل شبكة القطاعات المجاورة والوالیة أو حتى نصف الطریق حول العالم خالل شبكة 

..االنترنتاالنترنت



وفیما یتعلق بمرحلة تطبیق التكنولوجى فإنھا تتركز حول فھم سلوك المستخدمین وفیما یتعلق بمرحلة تطبیق التكنولوجى فإنھا تتركز حول فھم سلوك المستخدمین ••
أو المستھلكین وإعداد خطوات تنبؤیة لتقییم تطبیق التكنولوجى والعوامل  أو المستھلكین وإعداد خطوات تنبؤیة لتقییم تطبیق التكنولوجى والعوامل  

إن إن . . االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة التى تؤثر على معدل تبنى التكنولوجى الجدیداالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة التى تؤثر على معدل تبنى التكنولوجى الجدید
المھنیین اإلرشادیین فى حاجة لمعرفة عوامل مثل التكلفة والمالءمة والنظم التى  المھنیین اإلرشادیین فى حاجة لمعرفة عوامل مثل التكلفة والمالءمة والنظم التى  
تؤثر فى قبول المستخدمین للتكنولوجى الجدید أو العوامل التى تساعد على منع تؤثر فى قبول المستخدمین للتكنولوجى الجدید أو العوامل التى تساعد على منع 

إن النسبة بین العمالء الذین یطبقون التكنولوجى إلى إن النسبة بین العمالء الذین یطبقون التكنولوجى إلى . . تبنى ذلك التكنولوجىتبنى ذلك التكنولوجى
ومثلھا فى ذلك أثر التكنولوجى ومثلھا فى ذلك أثر التكنولوجى ((إجمالى المستھلكین المحتملین یجب أن تقیم بدقة إجمالى المستھلكین المحتملین یجب أن تقیم بدقة 

للتعرف على المستوى الذى وصلنا للتعرف على المستوى الذى وصلنا ) ) الجدید على الجماعات ذوى االھتمام الخاصالجدید على الجماعات ذوى االھتمام الخاص
إلیھ فى السوق مرة ثانیة رسائل البرید االلكترونى بین األخصائیین ووكالء  إلیھ فى السوق مرة ثانیة رسائل البرید االلكترونى بین األخصائیین ووكالء  

اإلرشاد أو جماعات المناقشة عبر البرید االلكترونى یمكن أن تستخدم كأساس  اإلرشاد أو جماعات المناقشة عبر البرید االلكترونى یمكن أن تستخدم كأساس  
..لمناقشة وجمع الحقائقلمناقشة وجمع الحقائق

أما المرحلة السادسة فى عملیة نقل التكنولوجى فإنھا توثق مستوى نجاح  أما المرحلة السادسة فى عملیة نقل التكنولوجى فإنھا توثق مستوى نجاح  ••
تبنى التكنولوجى ، إن اإلجراءات األساسیة فى مرحلة تقییم التكنولوجى ھى إنشاء تبنى التكنولوجى ، إن اإلجراءات األساسیة فى مرحلة تقییم التكنولوجى ھى إنشاء 

..معاییر للعوائد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیةمعاییر للعوائد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة



ولقد اقترحـت أطرًا لتقییـم نقل مختلف أنواع المبتكرات التكنولوجیة ولقد اقترحـت أطرًا لتقییـم نقل مختلف أنواع المبتكرات التكنولوجیة ••
))Echeuerria, Echeuerria, 19901990 ( ( مثل ھذه األطر یمكن أن تتاح على مواقع فى شبكة مثل ھذه األطر یمكن أن تتاح على مواقع فى شبكة

االنترنت ، ویتطلب تحدید فاعلیة نقل التكنولوجى عموما معاییر محددة یمكنھا أن االنترنت ، ویتطلب تحدید فاعلیة نقل التكنولوجى عموما معاییر محددة یمكنھا أن 
وكلما كانت معاییر  وكلما كانت معاییر  ) ) Arnom, Arnom, 19891989((تقدم أسس قیاس قیمة التكنولوجى الجدید تقدم أسس قیاس قیمة التكنولوجى الجدید 

إن إن . . التقییم قویة كلما كانت أكثر نفعا فى اتخاذ قرارات حول النتائج المستقبلیةالتقییم قویة كلما كانت أكثر نفعا فى اتخاذ قرارات حول النتائج المستقبلیة
األفكار حول معاییر التقییم یمكن أن یتم تبادلھا خالل جماعات مناقشة البرید األفكار حول معاییر التقییم یمكن أن یتم تبادلھا خالل جماعات مناقشة البرید 

االلكترونى ، وتنتھى عملیة نقل التكنولوجى الجدید عندما یقدم المھنیون االلكترونى ، وتنتھى عملیة نقل التكنولوجى الجدید عندما یقدم المھنیون 
).).Leifeld, Leifeld, 19931993((اإلرشادیون تقریرھم عن نتائج التقییم للجھة الممولة اإلرشادیون تقریرھم عن نتائج التقییم للجھة الممولة 

وعموما فإن استخدام شبكة االنترنت قد یدعم العاملین اإلرشادیین بأداة وعموما فإن استخدام شبكة االنترنت قد یدعم العاملین اإلرشادیین بأداة ••
..فعالة لدعم التطبیق الناجح للتكنولوجى الجدیدفعالة لدعم التطبیق الناجح للتكنولوجى الجدید



إعداد أداة لتقییم الفیدیو التعلیمىإعداد أداة لتقییم الفیدیو التعلیمى--٢٢

حیث قسمت أداة تقییم الفیدیو التعلیمى إلى أربعة مجاالت عامة من حیث األھمیة حیث قسمت أداة تقییم الفیدیو التعلیمى إلى أربعة مجاالت عامة من حیث األھمیة ••
ھى المحتوى ، الخطة التعلیمیة ، االعتبارات الفنیة ، المواد التكمیلیة ، الھدف ھى المحتوى ، الخطة التعلیمیة ، االعتبارات الفنیة ، المواد التكمیلیة ، الھدف 
الرئیسى لھذه األداة التقیمیة ھو السماح لوكالء اإلرشاد وباقى المشاھدین لعمل الرئیسى لھذه األداة التقیمیة ھو السماح لوكالء اإلرشاد وباقى المشاھدین لعمل 

فیدیو  فیدیو  ((قاعدة معلومات مرتبطة بالفیدیو قبل اتخاذ قرار بالتوصیة باستخدام منتج قاعدة معلومات مرتبطة بالفیدیو قبل اتخاذ قرار بالتوصیة باستخدام منتج 
وھذه األداة یمكن نسخھا وتوزیعھا على عدید من وھذه األداة یمكن نسخھا وتوزیعھا على عدید من . . فى موقف تعلیمىفى موقف تعلیمى) ) تعلیمىتعلیمى

وكالء اإلرشاد أخصائیى المواد اإلرشادیة والمحاضرین والمستخدمین النھائیین وكالء اإلرشاد أخصائیى المواد اإلرشادیة والمحاضرین والمستخدمین النھائیین 
لمراجعات مستقلة للشریط ویعطى كل مؤشر مرتبط بالمواصفات نفس الوزن ، لمراجعات مستقلة للشریط ویعطى كل مؤشر مرتبط بالمواصفات نفس الوزن ، 
..ومع ذلك فإن منسق التقییم یمكن أن یعطى وزنا أعلى لمؤشر أو أكثر للترجیحومع ذلك فإن منسق التقییم یمكن أن یعطى وزنا أعلى لمؤشر أو أكثر للترجیح

وبناء على البیانات التى یمكن الحصول علیھا یمكن تحویل المواصفات إلى وبناء على البیانات التى یمكن الحصول علیھا یمكن تحویل المواصفات إلى ••
تقییم كمى یساعد فى اتخاذ توصیة باستخدام شریط فیدیو خاص فى موقف تعلیمى  تقییم كمى یساعد فى اتخاذ توصیة باستخدام شریط فیدیو خاص فى موقف تعلیمى  

..معینمعین



دراسة مسحیة للقیمة النقدیة للزیارات المزرعیة  دراسة مسحیة للقیمة النقدیة للزیارات المزرعیة  --
وأھمیتھا لمزارعى إنتاج اللبنوأھمیتھا لمزارعى إنتاج اللبن

من مربى ماشیة اللبن بوالیة فیرمونت الشرقیة من الذین  ١٥٨حیث تم اختیار •
تمت زیارتھم خالل السنوات الثالث السابقة للدراسة ، حیث استخدم االستبیان  

عدم : وجاءت أھم النتائج على النحو التالى. البریدى كأداة لجمع ھذه البیانات
وجود فروق احصائیة فى أثر الزیارات على العائد االقتصادى للمزرعة ، وأن 

من % ٤٥من الزراع أفادوا بأنھم حققوا عائدًا نتیجة الزیارات ، وذكر % ٧٠
ذوى ملكیة الحیوانات الصغیرة أن الزیارات لم تؤثر على العائد االقتصادى ، ولم 

الذین أفادوا بأن الزیارات غیر ذات فائدة % ٢٢تتعد نسبة ذوى الحیازات الكبیرة 
من المبحوثین أن الزیارات حققت زیادة فى العائد أكثر من % ٤٣، وقد رأى 

من  % ١٨دوالر ، أما من حیث أھمیة الزیارات المیدانیة ، فقد أشار ٥٠٠
من ذوى الحیازات الكبیرة  % ٩٠المبحوثین بعدم أھمیة ھذه الزیارات ، بینما رأى 

من المبحوثین  % ٩٠أن الزیارات لھا بعض األھمیة ، وجاءت النتائج النھائیة أن 
رأوا أن الزیارات ذات أھمیة متوسطة إلى كبیرة على عملیات التشغیل  

.بمزارعھم



استخدام التعلیم عن بعد لتعلیم المرشدین عن  استخدام التعلیم عن بعد لتعلیم المرشدین عن  
البطاقات الملصقة عن الغذائیةالبطاقات الملصقة عن الغذائیة

حیث تم التعرف على التغیر المعرفى قبل وبعد تعرض مرشدى القطاعات حیث تم التعرف على التغیر المعرفى قبل وبعد تعرض مرشدى القطاعات ••
مرشد باإلضافة إلى المساعدین العاملین بالبرنامج التعلیمى الموسع  مرشد باإلضافة إلى المساعدین العاملین بالبرنامج التعلیمى الموسع    ٢٧٠٢٧٠وعددھم وعددھم 

.E. F.E. F((للغذاء والتغذیة للغذاء والتغذیة  N. E. P.N. E. P. ( ( مساعد لبرنامج الحقائق  مساعد لبرنامج الحقائق    ١٣٥١٣٥وعددھم وعددھم
والمعلومات المتصلة بالتغذیة ، وتم بثھ عن طریق األقمار الصناعیة لمكاتب  والمعلومات المتصلة بالتغذیة ، وتم بثھ عن طریق األقمار الصناعیة لمكاتب  

، وقد اجتاز االختبار  ، وقد اجتاز االختبار    ١٩٩٤١٩٩٤اإلرشاد بالمقاطعات بوالیة أالباما األمریكیة عام اإلرشاد بالمقاطعات بوالیة أالباما األمریكیة عام 
من المبحوثین ، وتم التغیر المعرفى لمرشدى القطاعات من من المبحوثین ، وتم التغیر المعرفى لمرشدى القطاعات من % % ٤٧٤٧النھائى النھائى 
فى االختبار البعدى ، أمامساعدى فى االختبار البعدى ، أمامساعدى % % ٨٥.٥٦٨٥.٥٦فى االختبار القبلى إلى فى االختبار القبلى إلى % % ٧٢.٧٩٧٢.٧٩

فى االختبار القبلى إلى فى االختبار القبلى إلى % % ٦٢.٩٥٦٢.٩٥البرنامج فقد تم التغیر المعرفى لھم من البرنامج فقد تم التغیر المعرفى لھم من 
من المبحوثین إلى كفایة مدة  من المبحوثین إلى كفایة مدة  % % ٧١٧١فى االختبار البعدى وأشار فى االختبار البعدى وأشار % % ٧٥.٣٢٧٥.٣٢

..منھم بتكراره الستخدام البرنامج فى وقت الحقمنھم بتكراره الستخدام البرنامج فى وقت الحق% % ٦١٦١البرنامج بینما أقر البرنامج بینما أقر 



التعرف على كفاءة وفعالیة طرق تعلیم  التعرف على كفاءة وفعالیة طرق تعلیم  - - ٥٥
المزارعین فى مجال أخذ عینات التربةالمزارعین فى مجال أخذ عینات التربة

أجریت ھذه الدراسة على عینة من مزارعى الجنوب األوسط لوالیة بنسلفانیا  أجریت ھذه الدراسة على عینة من مزارعى الجنوب األوسط لوالیة بنسلفانیا  ••
الذین یحضرون االجتماعات اإلرشادیة والمدونة أسماؤھم فى قائمة المراسالت ، الذین یحضرون االجتماعات اإلرشادیة والمدونة أسماؤھم فى قائمة المراسالت ، 
فقد تم اختبار ثالثة معامالت لمجموعة من الشرائح ، ونشرة إرشادیة ومجموعة فقد تم اختبار ثالثة معامالت لمجموعة من الشرائح ، ونشرة إرشادیة ومجموعة 
من الشرائح مع نشرة إرشادیة فى مجال أخذ عینات التربة ، وذلك بتصمیم  شبھ من الشرائح مع نشرة إرشادیة فى مجال أخذ عینات التربة ، وذلك بتصمیم  شبھ 

تجریبى لقیاس األثر الفورى والمؤجل لھذه المعامالت ، وقد أظھرت نتائج تجریبى لقیاس األثر الفورى والمؤجل لھذه المعامالت ، وقد أظھرت نتائج 
تعلم وتذكر المعلومات  تعلم وتذكر المعلومات  ((الدراسة أن جمیع المجموعات حققت تغیرًا معرفیًا عالیًا الدراسة أن جمیع المجموعات حققت تغیرًا معرفیًا عالیًا 

فى االختبار البعدى الفورى بعد التعرض ، بینما لم یثبت وجود فروقًا فى االختبار البعدى الفورى بعد التعرض ، بینما لم یثبت وجود فروقًا ) ) والمفاھیموالمفاھیم
معنویة بین المجموعات الثالثة ، كما تبین سر النتائج أیضًا أن النشرة كانت ھى  معنویة بین المجموعات الثالثة ، كما تبین سر النتائج أیضًا أن النشرة كانت ھى  

ومن  ومن  ) ) دوالردوالر  ١.٥٥٧١.٥٥٧((شرائح شرائح   ٧٧من مجموعة من مجموعة ) ) دوالردوالر  ١.٢١٣١.٢١٣((األقل تكلفة األقل تكلفة 
على أساس تكلفة التطویر والتصمیم والتنفیذ ،  على أساس تكلفة التطویر والتصمیم والتنفیذ ،  ) ) دوالردوالر  ٢.٥٦٠٢.٥٦٠((المعاملتین معًا المعاملتین معًا 

وھو ما یشیر إلى أنھا أعلى المعامالت فى الكفاءة وأما عن تفضیل الطرق وھو ما یشیر إلى أنھا أعلى المعامالت فى الكفاءة وأما عن تفضیل الطرق 
والوسائل ، فقد أشار الزراع إلى أن الطرق األكثر تفضیًال ھى التى تعتمد على والوسائل ، فقد أشار الزراع إلى أن الطرق األكثر تفضیًال ھى التى تعتمد على 

التحكم فى زمن التعرض الجماعى ، وأن االجتماعات اإلرشادیة ، وورش العمل التحكم فى زمن التعرض الجماعى ، وأن االجتماعات اإلرشادیة ، وورش العمل 
المدعمة بالنشرات ، والمقابلة الشخصیة مع المرشد ھى أكثر الطرق المفضلة المدعمة بالنشرات ، والمقابلة الشخصیة مع المرشد ھى أكثر الطرق المفضلة 

..لدیھم على الترتیب لتعلم معاینة التربة على الترتیبلدیھم على الترتیب لتعلم معاینة التربة على الترتیب



مجال  مجال  : : وثائق اإلرشاد للقرن الحادى والعشرینوثائق اإلرشاد للقرن الحادى والعشرین- - ٦٦
االستشارات من فرد لفرداالستشارات من فرد لفرد

وكجزء من جھودھا التقییمیة ، قام وكجزء من جھودھا التقییمیة ، قام   ١٩٩٨١٩٩٨، ،   ١٩٩٧١٩٩٧، ،   ١٩٩٦١٩٩٦خالل أعوام خالل أعوام ••
أخصائیوا الزراعة والموارد الطبیعیة بالخدمة اإلرشادیة بجامعة أبوا بمتابعة أخصائیوا الزراعة والموارد الطبیعیة بالخدمة اإلرشادیة بجامعة أبوا بمتابعة 

، وقد أجریت مسموح للعمالء فى  ، وقد أجریت مسموح للعمالء فى  ) ) من فرد لفردمن فرد لفرد((أنشطتھم االتصالیة الفردیة أنشطتھم االتصالیة الفردیة 
مجاالت المحاصیل ، اإلدارة المزرعیة ، اإلنتاج الحیوانى والھندسة الزراعیة مجاالت المحاصیل ، اإلدارة المزرعیة ، اإلنتاج الحیوانى والھندسة الزراعیة 

وجمعت البیانات عن التغیرات السلوكیة واآلثار االقتصادیة الناتجة عن وجمعت البیانات عن التغیرات السلوكیة واآلثار االقتصادیة الناتجة عن 
..المعلومات التى قدمت ونوعیتھا وفئات العمالء الذین یخدمھم اإلرشادالمعلومات التى قدمت ونوعیتھا وفئات العمالء الذین یخدمھم اإلرشاد

) ) من فرد لفردمن فرد لفرد((وقد أظھرت النتائج بوضوح أن االستشارات الفردیة وقد أظھرت النتائج بوضوح أن االستشارات الفردیة ••
یستمعھا المسترشدون بكفاءة عالیة ، وأن تغیرات مفیدة قد حدثت للمسترشدین  یستمعھا المسترشدون بكفاءة عالیة ، وأن تغیرات مفیدة قد حدثت للمسترشدین  

نتیجة لھا ، وأن ھناك فرصة ألن تكون ھناك آثار یمكن قیاسھا ، وأن التغیر فى نتیجة لھا ، وأن ھناك فرصة ألن تكون ھناك آثار یمكن قیاسھا ، وأن التغیر فى 
الموارد البشریة والمالیة یعد فقط أحد الفوائد التى تعود على المسترشدین من الموارد البشریة والمالیة یعد فقط أحد الفوائد التى تعود على المسترشدین من 

خالل االستشارات الفردیة ، وقد ذكر الكتاب بأنھ رغم أن دراستھم كانت محددة  خالل االستشارات الفردیة ، وقد ذكر الكتاب بأنھ رغم أن دراستھم كانت محددة  
باإلرشاد فى مجال الزراعة إال أنھم یعتقدون أن االتصال الفردى یعد وسیلة  باإلرشاد فى مجال الزراعة إال أنھم یعتقدون أن االتصال الفردى یعد وسیلة  

توصیل أساسیة للمعلومات فى جمیع مجاالت اإلرشاد ، حتى فى عصر توصیل أساسیة للمعلومات فى جمیع مجاالت اإلرشاد ، حتى فى عصر 
التكنولوجیا العالیة والمعقدة سوف یظل ھناك دورًا ھامًا للتفاعل الشخصى ، وإلى التكنولوجیا العالیة والمعقدة سوف یظل ھناك دورًا ھامًا للتفاعل الشخصى ، وإلى 

ھذا فإنھم یرون أنھ البد أن یبقى ھناك مجاًال لالستشارات الفردیة فى األلفیة ھذا فإنھم یرون أنھ البد أن یبقى ھناك مجاًال لالستشارات الفردیة فى األلفیة 
..الثالثةالثالثة



نتائج مسح من مستخدمى موقع إدارة األلبان  نتائج مسح من مستخدمى موقع إدارة األلبان  - - ٧٧
على شبكة المعلوماتعلى شبكة المعلومات

--DairyDairyأوضحت النتائج أن الموقع لیس فعاًال كوسیلة تعلیم تكمیلیة لبرنامج أوضحت النتائج أن الموقع لیس فعاًال كوسیلة تعلیم تكمیلیة لبرنامج ••
MapMap    أو برنامج إدارة وأربحیة إنتاج األلبان ویرجع ذلك إلى العدد المنخفض من  أو برنامج إدارة وأربحیة إنتاج األلبان ویرجع ذلك إلى العدد المنخفض من

الخریجین الذین یتعاملون مع الموقع ، ولكن الموقع قدم جدوى وفائدة متزایدة  الخریجین الذین یتعاملون مع الموقع ، ولكن الموقع قدم جدوى وفائدة متزایدة  
لبرنامج إدارة وأربحیة إنتاج األلبان خارج بنسلفانیا وقد أعطى المسح معلومات  لبرنامج إدارة وأربحیة إنتاج األلبان خارج بنسلفانیا وقد أعطى المسح معلومات  
حول خصائص المستخدم وعدد مرات االستخدام ألجزاء معینة من الموقع ، وع حول خصائص المستخدم وعدد مرات االستخدام ألجزاء معینة من الموقع ، وع 

ذلك فإن انخفاض العدد الذى أكمل استمارة المسح مقارنًا بالعدد اإلجمالى ذلك فإن انخفاض العدد الذى أكمل استمارة المسح مقارنًا بالعدد اإلجمالى 
لمستخدمى الموقع قد یجعل البیانات التى تم تجمعھا متحیزة ، إن مسوحًا مثل ھذا لمستخدمى الموقع قد یجعل البیانات التى تم تجمعھا متحیزة ، إن مسوحًا مثل ھذا 
الذى نكتب عنھ قد یكون طریقة فعالة جدا لتوثیق اإلثارة البعیدة لھذا الموقع ، إن الذى نكتب عنھ قد یكون طریقة فعالة جدا لتوثیق اإلثارة البعیدة لھذا الموقع ، إن 

بیانات المسح تحتاج ألن ترتبط مباشرة باستخدام الموقع وتتم جولتھا آلیًا ، كما أن بیانات المسح تحتاج ألن ترتبط مباشرة باستخدام الموقع وتتم جولتھا آلیًا ، كما أن 
المستخدمین یجب أن یتلقون نوعًا من الكفاءة ، لم یتم ذلك فى المسح الحالى ، المستخدمین یجب أن یتلقون نوعًا من الكفاءة ، لم یتم ذلك فى المسح الحالى ، 

..ویزودون بمعلومات إضافیة مثل إكمال أسئلة حول فائدة عناصر الموقعویزودون بمعلومات إضافیة مثل إكمال أسئلة حول فائدة عناصر الموقع



تحلیل التفاعل فى اإلرشاد التعلیمى من خالل  تحلیل التفاعل فى اإلرشاد التعلیمى من خالل  - - ٨٨
الطرق التقلیدیة والفضائیاتالطرق التقلیدیة والفضائیات

قامت الدراسة بفحص جلسات تجریبیة لستة مكاتب إرشادیة فى مقاطعات مختلفة  قامت الدراسة بفحص جلسات تجریبیة لستة مكاتب إرشادیة فى مقاطعات مختلفة  ••
حیث تمت مقارنة مستویات التفاعل فى طریقتین من  حیث تمت مقارنة مستویات التفاعل فى طریقتین من  . . بوالیة أوریجون األمریكیة بوالیة أوریجون األمریكیة 

من خالل التعلیم عن بعد بواسطة الفضائیات ، من خالل التعلیم عن بعد بواسطة الفضائیات ، : : األولىاألولى. . طرق نقل المعلوماتطرق نقل المعلومات
من خالل العرض التقلیدى فى قاعات الدراسة ، وكانت موضوعات من خالل العرض التقلیدى فى قاعات الدراسة ، وكانت موضوعات : : والثانیةوالثانیة

الدراسة ھى مشاركة المتعلمین الكبار فى برنامج تدریبى عن البستنة ، وقد الدراسة ھى مشاركة المتعلمین الكبار فى برنامج تدریبى عن البستنة ، وقد 
أوضحت النتائج أن مستویات التفاعل فى جلسات التعلیم عن بعد كانت قریبة جدًا  أوضحت النتائج أن مستویات التفاعل فى جلسات التعلیم عن بعد كانت قریبة جدًا  

..من مستویات التفاعل المسجلة فى جلسات التدریب التقلیدیة بقاعات الدراسةمن مستویات التفاعل المسجلة فى جلسات التدریب التقلیدیة بقاعات الدراسة

العینة العمدیة ھى التى یفترض الباحث بأن ھذه الفئة ھى التى تمثل العینة العمدیة ھى التى یفترض الباحث بأن ھذه الفئة ھى التى تمثل ••
..المجتمعالمجتمع


