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::  تعریف الطرق اإلرشادیةتعریف الطرق اإلرشادیة••

سبق القول أن اإلتصال یتم عندما یتم نقل رسالة معینة من المرسل إلى المستقبل سبق القول أن اإلتصال یتم عندما یتم نقل رسالة معینة من المرسل إلى المستقبل ••
قناة معینة ، وال یمكن أن یتم اإلتصال بدون قناة إتصال ، قناة معینة ، وال یمكن أن یتم اإلتصال بدون قناة إتصال ، ) ) أو بإستعمالأو بإستعمال((خالل خالل 

ویطلق على قنوات اإلتصال التى یستخدمھا المرشد الزراعى لتوصیل رسالتھ ویطلق على قنوات اإلتصال التى یستخدمھا المرشد الزراعى لتوصیل رسالتھ 
 Extension Extensionاإلرشادیة إلى المسترشدین إسم طرق اإلرشاد الزراعى اإلرشادیة إلى المسترشدین إسم طرق اإلرشاد الزراعى 

MethodsMethods  ..    



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

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

.ھدف أو أكثر



تصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیةتصنیف الطرق اإلرشادیة الزراعیة
::التصنیف الكمىالتصنیف الكمى  ::أوًالأوًال••

التى تحتویھا أو تسمح التى تحتویھا أو تسمح   ContactsContactsوأساس ھذا التصنیف ھو عدد اإلتصاالت وأساس ھذا التصنیف ھو عدد اإلتصاالت ••
ووفقًا لھذا ووفقًا لھذا . . بھا الطریقة ، أو بمعنى آخر عدد األفراد المنتفعین باإلتصالبھا الطریقة ، أو بمعنى آخر عدد األفراد المنتفعین باإلتصال

- - ::األساس التصنیف ، تقسم الطرق اإلرشادیة إلى األساس التصنیف ، تقسم الطرق اإلرشادیة إلى 
وفیھا یكون اإلتصال بوحدة واحدة من الجمھور  وفیھا یكون اإلتصال بوحدة واحدة من الجمھور    ::طرق اإلتصال الفردىطرق اإلتصال الفردى  --أأ••

).).الفرد أو األسرة أو المزرعةالفرد أو األسرة أو المزرعة((اإلرشادى اإلرشادى 
وفیھا یكون اإلتصال بمجموعة من الزراع فى وفیھا یكون اإلتصال بمجموعة من الزراع فى     ::طرق اإلتصال بالجماعاتطرق اإلتصال بالجماعات  --بب••

..موقف تعلیمى معین موقف تعلیمى معین 
وفیھا یكون األتصال بمجموعة كبیرة جدَا من وفیھا یكون األتصال بمجموعة كبیرة جدَا من   ::طرق اإلتصال بالجماھیرطرق اإلتصال بالجماھیر  --جج••

..الزراع عن طریق األتصال غیر المباشر الزراع عن طریق األتصال غیر المباشر 

وقد اثبتت الدراسات فیما یتعلق بھذا التصنیف ،أن طرق اآلتصال باألفراد  وقد اثبتت الدراسات فیما یتعلق بھذا التصنیف ،أن طرق اآلتصال باألفراد  ••
    ..، والسیما الزیارات أكثر الطرق األرشادیة فاعلیة ، والسیما الزیارات أكثر الطرق األرشادیة فاعلیة 



التصنیف الكیفىالتصنیف الكیفى  - - ثانیَا ثانیَا 

::ھناك ثالث أسس للتصنیف الكیفي ھناك ثالث أسس للتصنیف الكیفي ••
وطبقَا لھ تقسم الطرق اإلرشادیة إلىوطبقَا لھ تقسم الطرق اإلرشادیة إلى  ::  تأثیر أو نفوذ المتصلتأثیر أو نفوذ المتصل: :   األولاألول••

وھى عبارة عن األتصال وھى عبارة عن األتصال   ::  طرق تعتمد على التأثیر الشخصىطرق تعتمد على التأثیر الشخصى  --أأ••
..بالمواجھة مثل الزیارات والمحاضرات واألجتمعات اآلرشادیة بالمواجھة مثل الزیارات والمحاضرات واألجتمعات اآلرشادیة 

طرق تعتمد على التأثیر غیر المباشر أو األتصال غیر  طرق تعتمد على التأثیر غیر المباشر أو األتصال غیر    - - بب••
    ..وھذه ال تتضمن عنصر المواجھة الشخصیة وھذه ال تتضمن عنصر المواجھة الشخصیة   ::  الشخصىالشخصى



طریقة عرض المعلومات أو نوع معاملة  طریقة عرض المعلومات أو نوع معاملة    ::الثانىالثانى
Message TreatmentMessage Treatmentالرسالةالرسالة

:  :  وطبقَا لھذا اآلساس تنقسم الطرق اآلرشادیة الزراعیة إلى وطبقَا لھذا اآلساس تنقسم الطرق اآلرشادیة الزراعیة إلى ••
..وھى التى تعتمد على الكلمة المكتوبة وھى التى تعتمد على الكلمة المكتوبة   ::  كتابیـــــــةكتابیـــــــة  --أأ••

..وھى التى تعتمد على المشافھة أو الكلمة المسموعةوھى التى تعتمد على المشافھة أو الكلمة المسموعة  ::  كالمیـــةكالمیـــة  - - بب••

..وھى التى تعتمد على األیضاح البصرى وھى التى تعتمد على األیضاح البصرى   ::  أیضاحیةأیضاحیة  --جج••

وھذه تجمع أكثر من نوع واحد من طرق معاملة الرسائل وھذه تجمع أكثر من نوع واحد من طرق معاملة الرسائل   ::مختلطــة مختلطــة   --دد••
..الثالث السابقة الثالث السابقة 



الحواس المستخدمة فى إستقبال الطریقة  الحواس المستخدمة فى إستقبال الطریقة   : :الثالثالثالث
::اإلرشادیةاإلرشادیة

::وفیھ تصنف الطرق اإلرشادیة الزراعیة إلى وفیھ تصنف الطرق اإلرشادیة الزراعیة إلى ••

..  كما فى حالة البرامج اإلذاعیـــــــــــــــــةكما فى حالة البرامج اإلذاعیـــــــــــــــــة  ::  طرق سمعیةطرق سمعیة  - - ١١••

..  كما فى حالة الصور والملصقـــــــــــاتكما فى حالة الصور والملصقـــــــــــات  ::  طرق بصریةطرق بصریة  - - ٢٢••

    ..  كما فى حالة التلیفزیون والسینماكما فى حالة التلیفزیون والسینما  ::  طرق سمعیة بصریةطرق سمعیة بصریة  - - ٣٣••



لتصنیف العالقىلتصنیف العالقىاا: : ثالثَاثالثَا
، ولم  ١٩٦٢عام  Cooley Verner" كولى فرنر"وھو تصنیف حدیث قدمھ •

یقصد بھ الطرق اإلرشادیة الزراعیة فحسب ، بل قصد بھ كل طرق تعلیم الكبار،  
وقد أثار ھذا التصنیف عند ظھوره جدًال فى أوساط تعلیم الكبار، ولكن ھناك 

إرتیاح لھ حالیًا قى األوساط العلمیةفى مجال تعلیم الكبار ، ألنھ یفرق بین الطریقة  
اإلرشادیة والمعین اإلرشادى ، وال یخلط بینھما كما یحدث فى التصنیفات الشائعة  

وطبقًا لھذا التصنیف تعرف الطریقة على أساس أنھا تخلق عالقة . سابقة الذكر
فمثًال مؤسسات التعلیم الرسمیة توجد عالقة ، بین مؤسسة تعلیمیة وبین عمالئھا 

بینھا وبین عمالئھا على أساس أنھا تقسم المشتركین فیھا حسب السن، والمادة ، 
والقدرة، إلى مجموعات بغرض تلقى العلم ، وھذه المجموعات تسمى فصوًال 

وفى مجال اإلرشاد الزراعى ترتبط المنظمات اإلرشادیة مع جمھورھا  . دراسیة 
  Method" بالطریقة"بطرق اإلیضاح العلمى ، ویمیز نفس الكاتب بین ما یسمى 

، حیث یعرف األخیر على أساس العالقة   Technique" بالتكنیك"، وما یسمى 
بین المعلم أو المرشد الزراعى ، وبین جمھور إرشادى محدد ، أى إسلوب المعلم  
، أو المرشد فى اإلتصال بجمھور محدد من عمالئھ ، كإعتماده على المحاضرة ، 

.أو المناقشة ، أو الجمع بینھما



وطبقًا لھذا التصنیف تحتاج كل طریقة أو تكنیك إلى وسائل مساعدة ال یمكن أن وطبقًا لھذا التصنیف تحتاج كل طریقة أو تكنیك إلى وسائل مساعدة ال یمكن أن ••
تؤدى وحدھا دورًا كامًال، ولكنھا تساعد المرشد أو المعلم على توضیح ما یدلى بھ تؤدى وحدھا دورًا كامًال، ولكنھا تساعد المرشد أو المعلم على توضیح ما یدلى بھ 
. . من معلومات ،أو تساعد على زیادة فعالیة التكنیك أو الطریقة اإلرشادیة المستعملةمن معلومات ،أو تساعد على زیادة فعالیة التكنیك أو الطریقة اإلرشادیة المستعملة

بین الطریقة والتكنیك بھ شیئ من المطاطیة التى قد بین الطریقة والتكنیك بھ شیئ من المطاطیة التى قد " " كولى فرنركولى فرنر""والواقع أن تفریق والواقع أن تفریق 
تعقد أكثر مما توضح تصنیف الطرق والمعینات اإلرشادیة ، لذا یمیل بعض الكتاب  تعقد أكثر مما توضح تصنیف الطرق والمعینات اإلرشادیة ، لذا یمیل بعض الكتاب  
إلى عدم التفرقة بین الطریقة والتكنیك ، واعتبار كلیھما طرقا إرشادیة ، على أساس إلى عدم التفرقة بین الطریقة والتكنیك ، واعتبار كلیھما طرقا إرشادیة ، على أساس 

.    .    أن كَال من الطریقة والتكنیك یمكن أن تستعمل كقناة أتصالیة تعلیمیة أن كَال من الطریقة والتكنیك یمكن أن تستعمل كقناة أتصالیة تعلیمیة 

••  
أما المعینات فدورھا فى العملیة التعلیمیة مساعد فقط ، وال یمكن أن تؤدى وظیفة  أما المعینات فدورھا فى العملیة التعلیمیة مساعد فقط ، وال یمكن أن تؤدى وظیفة  ••

وعلى اساس التصنیف وعلى اساس التصنیف . . تعلیمیة متكاملة ، أو ان تستغل كطرق اتصال ارشادیة تعلیمیة متكاملة ، أو ان تستغل كطرق اتصال ارشادیة 
..الكمى السابق االشارة الیھ سوف استعرض الطرق والمعینات االرشادیة الزراعیة الكمى السابق االشارة الیھ سوف استعرض الطرق والمعینات االرشادیة الزراعیة 



الطرق اإلرشادیة الفردیةالطرق اإلرشادیة الفردیة : :أوالأوال
نتناول فیما یلى الحدیث عن بعض الطرق اإلتصالیة الشائعة اإلستخدام فى العمل نتناول فیما یلى الحدیث عن بعض الطرق اإلتصالیة الشائعة اإلستخدام فى العمل ••

الزیارات اإلرشادیة الزراعیة ، الزیارات الزیارات اإلرشادیة الزراعیة ، الزیارات : : اإلرشادى مع الزراع على إنفراد وھىاإلرشادى مع الزراع على إنفراد وھى
المكتبیة اإلرشادیة الزراعیة ، الرحالت والزیارات اإلرشادیة المیدانیة، الخطابات  المكتبیة اإلرشادیة الزراعیة ، الرحالت والزیارات اإلرشادیة المیدانیة، الخطابات  

..الشخصیة اإلتصال التلیفونى الشخصیة اإلتصال التلیفونى 

 Farm and Farm andالزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة الزیارات الحقلیة والمنزلیة اإلرشادیة   - - ١١••
Home VisitsHome Visits  ::

الزیارات التى یقوم بھا المرشد الزراعى لإلتصال بالمزارع فى الزیارات التى یقوم بھا المرشد الزراعى لإلتصال بالمزارع فى : : یقصد بھا یقصد بھا ••
وتتعدد  وتتعدد  . . وكذا زیارة المرشدة الزراعیة للمرأة الریفیة فى منزلھا وكذا زیارة المرشدة الزراعیة للمرأة الریفیة فى منزلھا . . منزلھ وفى حقلھمنزلھ وفى حقلھ

::أغراض ھذه الزیارات التى یمكن إیجازھا فیما یلىأغراض ھذه الزیارات التى یمكن إیجازھا فیما یلى



إبداء النصیحة أو الرأى فى بعض المشكالت الزراعیة والمنزلیة التى تواجة إبداء النصیحة أو الرأى فى بعض المشكالت الزراعیة والمنزلیة التى تواجة   --١١••
..الزراع أو المرأة الریفیةالزراع أو المرأة الریفیة

..التعرف على المشكالت المزرعیة أو المنزلیة المیدانیةالتعرف على المشكالت المزرعیة أو المنزلیة المیدانیة  --٢٢••

تنفیذ جزء من الخطة التعلیمیة اإلرشادیة السنویة ، أو مرحلة معینھ من تنفیذ جزء من الخطة التعلیمیة اإلرشادیة السنویة ، أو مرحلة معینھ من   --٣٣••
..البرنامج اإلرشادىالبرنامج اإلرشادى

..إكتشاف القیادات الریفیة، أو إختیار الحقول والتجمیعات اإلرشادیةإكتشاف القیادات الریفیة، أو إختیار الحقول والتجمیعات اإلرشادیة  --٤٤••

..توطید العالقة مع الزراع أو المرأة الریفیةتوطید العالقة مع الزراع أو المرأة الریفیة  --٥٥••

المساھمة فى خلق بعض العالقات مع األفراد المتباعدین عن األنشطة  المساھمة فى خلق بعض العالقات مع األفراد المتباعدین عن األنشطة    --٦٦••
..اإلرشادیة ، والعمل على جذبھم لإلشتراك الفعال فى األنشطة اإلرشادیةاإلرشادیة ، والعمل على جذبھم لإلشتراك الفعال فى األنشطة اإلرشادیة



خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة

.إختیار مكان الحقل أو المنزل الذى سیقوم المرشد أو المرشدة بزیارتھ - ١•

.إیضاح الغرض الرئیسى من الزیارة وذلك لنجاح الزیارة - ٢•

رسم خطة الزیارة ، وتتضمن مراجعة اإلتصاالت السابقة ، ومراجعة  - ٣•
.الموضوعات اإلرشادیة ، وكذا تحدید موعد وتاریخ الزیارة



یجب أن تجرى الزیارة فى المواعید المناسبة للمسترشد وأن یجب أن تجرى الزیارة فى المواعید المناسبة للمسترشد وأن : : تنفیذ الزیارةتنفیذ الزیارة  - - ٤٤••
تبدأ بإظھار المرشد أو المرشدة شعوره للمزارع أوالمرأة بالصداقة واإلحترام تبدأ بإظھار المرشد أو المرشدة شعوره للمزارع أوالمرأة بالصداقة واإلحترام 
والتقدیر، وأن یؤدى لھ خدمة حقیقیة وبعد التعارف التقلیدى یجب على المرشد والتقدیر، وأن یؤدى لھ خدمة حقیقیة وبعد التعارف التقلیدى یجب على المرشد 

أوالمرشدة الدخول فى الموضوع موضحًا الھدف من الزیارة ، مع تجنب إضاعة أوالمرشدة الدخول فى الموضوع موضحًا الھدف من الزیارة ، مع تجنب إضاعة 
..الوقت بقدر اإلمكانالوقت بقدر اإلمكان

ویقصد بذلك وضع ما یفید بإجراء ھذه الزیارات فى بطاقة ویقصد بذلك وضع ما یفید بإجراء ھذه الزیارات فى بطاقة   ::تسجیل الزیارةتسجیل الزیارة  - - ٥٥••
..تسجیل خاصةتسجیل خاصة

والمقصود بھا أن تلى الزیارة زیارة أخرى إذا والمقصود بھا أن تلى الزیارة زیارة أخرى إذا   ::متابعة الزیارة وتقییمھامتابعة الزیارة وتقییمھا  - - ٦٦••
..لزم األمر لتبین نتیجة الزیارة وأثرھا على المزارع أوالمرأةلزم األمر لتبین نتیجة الزیارة وأثرھا على المزارع أوالمرأة



ممیزات الطریقةممیزات الطریقة

یمكن تلخیص ممیزات الزیارات الشخصیة اإلرشادیة فى أنھا تزود المرشد  •
المرشدة بمعلومات واقعیة خاصة بظروف الحقل ، وبوجھة نظر المزارع فیما  /

وال شك أن اإلستفادة من الزیارات كبیرة خاصة إذا  . یتعلق بھذه المعلومات
المرأة وھى بذلك تساھم فى بناء ثقة المزارع  /أجریت بناءًا على طلب المزارع

.المرشدة وتساعد الزیارات على إكتشاف وإختیار القادة من الزراع/فى المرشد



قصور الطریقةقصور الطریقة

أنھا مستھلكة لوقت المرشد الزراعى ، ویخشى عند تنفیذ ھذه الطریقة  أنھا مستھلكة لوقت المرشد الزراعى ، ویخشى عند تنفیذ ھذه الطریقة  ••
المرأة ، مما یسبب المرأة ، مما یسبب //اإلرشادیة أن تجرى الزیارة فى أوقات غیر مناسبة للمزارعاإلرشادیة أن تجرى الزیارة فى أوقات غیر مناسبة للمزارع

المرشدة فى  المرشدة فى  //آثار عكسیة ، كما تحتاج ھذه الطریقة إلى دقة خاصة من المرشدآثار عكسیة ، كما تحتاج ھذه الطریقة إلى دقة خاصة من المرشد
رسم الخطة لتنفیذھا بحیث ال یركز بإستمرار على زیارة أفراد معینین بالذات فى  رسم الخطة لتنفیذھا بحیث ال یركز بإستمرار على زیارة أفراد معینین بالذات فى  
القریة الواحدة مع إھمال اآلخرین ، حیث قد یؤدى ذلك إلى خلق الحزازات وفقد  القریة الواحدة مع إھمال اآلخرین ، حیث قد یؤدى ذلك إلى خلق الحزازات وفقد  

..المرشدة لتعاون مجموعة من الجمھورالمرشدة لتعاون مجموعة من الجمھور//المرشدالمرشد



Office VisitsOffice Visitsالزیارات الكتبیة الزیارات الكتبیة   --٢٢

ویقصد بالزیارات المكتبیة تلك الزیارات التى یقوم بھا المزارع لإلتصال بالمرشد  •
ویكون المزارع فى  . الزراعى فى مكان عملھ، باحثًا على حل مشكلة زراعیة 

ھذه الحالة على أتم إستعداد للتعلم، لحاجتھ لذلك، وتعتبر الزیارات المكتبیة دلیًال  
صادقًا على ثقة المزارع فى المرشد الزراعى كمصدر للمعلومات ، وھنا یكون  

.لطریقة المقابلة ونظامھا أثرًا كبیرًا على تكرار ھذه الزیارات



خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة
العمل على جذب الزراع وتشجیعھم للحضور إلى مقر عمل المرشد  - ١•

بإختیار مكان مناسب متوسط یمكن الوصول إلیة كمقر لعمل المرشد 
 -الزراعى ، مع تحدید أوقات محددة یعلن عنھا یستطیع زراع كل منطقة

.الذھاب إلى المرشد خاللھا
تنظیم مقابلة ومعاملة الزراع القادمین إلى مكتب المرشد الزراعى  - ٢•

.مما یستوجب أن یكون مكتبھ مناسبًا من حیث السعة والراحة واإلنتظار
.إبداء اإلھتمام بزیارة المزارع ، وتفھم مشكلتھ وتزویده بالمعلومات - ٣•
.تسجیل الزیارة فى سجالت خاصة على غرار النموذج المبین  - ٤•
متابعة نتائج الزیارة وتقییم آثارھا من حیث إستفادة المزارع من  - ٥•

إجرائھا ومدى نجاح المرشد الزراعى فى تقدیم الحلول الكفیلة بمعالجة 
.المشكلة



ممیزات الطریقةممیزات الطریقة

إن المزارع الذى یقوم بھذه الزیارة یكون على إستعداد كبیر للتعلم إلحساسھ  -•
.بمشكلة لدیھ یبحث عن حلول لھا

.تساعد على تنظیم وقت المرشد وتمكنھ من القیام بمھام أخرى -•

.تعتبر دلیًال ومؤشرًا ومقیاسًا لمدى ثقة الزراع فى المرشد الزراعى -•

.تعتبر من الطرق اإلرشادیة ذات التكالیف المنخفضة نسبیًا -•



قصور الطریقةقصور الطریقة

إن من یتصل بالمرشد فى مكتبھ ھم فقط من لھم وعى إرشادى دون غیرھم من  إن من یتصل بالمرشد فى مكتبھ ھم فقط من لھم وعى إرشادى دون غیرھم من  ••
وحتى تتم زیارات الزراع للمرشد فى مكتبھ بنجاح یجب علیة أن ینظم  وحتى تتم زیارات الزراع للمرشد فى مكتبھ بنجاح یجب علیة أن ینظم  . . الجمھورالجمھور

    ::مكتبھ بحیثمكتبھ بحیث

یكون لھ سكرتیر أو مساعد كفء فى إدارة األعمال ، وحسن التعامل مع یكون لھ سكرتیر أو مساعد كفء فى إدارة األعمال ، وحسن التعامل مع   --١١••
..الزراع والترحیب بھم وفھمھ للرسالة اإلرشادیة ومواعید وظروف المرشدالزراع والترحیب بھم وفھمھ للرسالة اإلرشادیة ومواعید وظروف المرشد

..یكون بالمكتب ملفات  تحتوى على البیانات الالزمة عن المنطقةیكون بالمكتب ملفات  تحتوى على البیانات الالزمة عن المنطقة  --٢٢••

یوجد بالمكتب النشرات والمجالت منظمة لسھولة تداولھا وتوزیعھا  یوجد بالمكتب النشرات والمجالت منظمة لسھولة تداولھا وتوزیعھا    --٣٣••
..وكذا توافر األدوات الكتابیة الالزمةوكذا توافر األدوات الكتابیة الالزمة. . واإلستعانة بھاواإلستعانة بھا



Personal lettersPersonal lettersالرسائل الشخصیةالرسائل الشخصیة  --٣٣

یقصد بالرسائل الشخصیة تلك المكاتبات المتبادلة بین المرشد الزراعى یقصد بالرسائل الشخصیة تلك المكاتبات المتبادلة بین المرشد الزراعى ••
..والمسترشدینوالمسترشدین

وقد تكون ھذه الرسائل الشخصیة موجھة من المرشد إلى أحد الزراع وقد تكون ھذه الرسائل الشخصیة موجھة من المرشد إلى أحد الزراع ••
للحصول على بعض المعلومات ، أو لإلخطار ببعض البیانات الھامة، أو قد تكون للحصول على بعض المعلومات ، أو لإلخطار ببعض البیانات الھامة، أو قد تكون 

ھذه الرسائل الشخصیة موجھة من أحد الزراع إلى المرشد الزراعى بغرض ھذه الرسائل الشخصیة موجھة من أحد الزراع إلى المرشد الزراعى بغرض 
..عرض مشكلة معینة أو الحصول على بعض البیاناتعرض مشكلة معینة أو الحصول على بعض البیانات

ویتوقف إستخدام الرسائل الشخصیة فى ریفنا العربى بفاعلیة أكثر على نجاح ویتوقف إستخدام الرسائل الشخصیة فى ریفنا العربى بفاعلیة أكثر على نجاح ••
المجھودات المبذولة حالیًا للقضاء على األمیة والتى تعد عائقًا أساسیًا فى المجھودات المبذولة حالیًا للقضاء على األمیة والتى تعد عائقًا أساسیًا فى 
..إستخدامھا بین جماھیر المسترشدین ، وكذلك اإلرتقاء بالخدمات البریدیةإستخدامھا بین جماھیر المسترشدین ، وكذلك اإلرتقاء بالخدمات البریدیة



Telephone callsTelephone callsاإلتصاالت التلیفونیةاإلتصاالت التلیفونیة--٤٤

تعتبر اإلتصاالت التلیفونیة من الطرق الشائعة اإلستعمال والناجحة فى كثیر من  تعتبر اإلتصاالت التلیفونیة من الطرق الشائعة اإلستعمال والناجحة فى كثیر من  ••
البالد المتقدمھ، ویمتاز اإلتصال التلیفونى باآلنیة إذیمكن للمزارع أن یرفع  البالد المتقدمھ، ویمتاز اإلتصال التلیفونى باآلنیة إذیمكن للمزارع أن یرفع  

سماعة التلیفون لیستفسر من المرشد الزراعى عن شیئ ما،كما یمتاز بكونھ ال سماعة التلیفون لیستفسر من المرشد الزراعى عن شیئ ما،كما یمتاز بكونھ ال 
..یحتاج إلى مجھودیحتاج إلى مجھود

وبطبیعة الحال فإلن فعالیة ھذه الطریقة تفترض وجود خدمات ھاتفیة وبطبیعة الحال فإلن فعالیة ھذه الطریقة تفترض وجود خدمات ھاتفیة ••
..مناسبة حتى یمكن اإلتصال بعدد أكبر من المسترشدینمناسبة حتى یمكن اإلتصال بعدد أكبر من المسترشدین



سبل تعظیم الفائدة من اإلتصاالت التلیفونیةسبل تعظیم الفائدة من اإلتصاالت التلیفونیة

..أجب فورًا على المسترشد، فذلك یعد بدایة طیبة لإلتصال المتبادلأجب فورًا على المسترشد، فذلك یعد بدایة طیبة لإلتصال المتبادل  - - ١١

عرف المسترشد بنفسك عند محادثتك لھ ، فھو ال یرغب فى التخمین عمن  عرف المسترشد بنفسك عند محادثتك لھ ، فھو ال یرغب فى التخمین عمن    - - ٢٢
..یحدثھیحدثھ

..تكلم بوضوح وإستعمل صوتًا عادیًا ، فالملل فى حدیثك ینتقل للطرف اآلخرتكلم بوضوح وإستعمل صوتًا عادیًا ، فالملل فى حدیثك ینتقل للطرف اآلخر  - - ٣٣

..أعط المكالمة إنتباھك، فال تتحدث مع اآلخرین وأنت تتكلم مع المزارعأعط المكالمة إنتباھك، فال تتحدث مع اآلخرین وأنت تتكلم مع المزارع  - - ٤٤

..تحدث مع المسترشد كما لو كنتما وجھًا لوجھتحدث مع المسترشد كما لو كنتما وجھًا لوجھ  - - ٥٥



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

..سجل جمیع المكالمات فى سجل خاص أو على شریط تسجیل سجل جمیع المكالمات فى سجل خاص أو على شریط تسجیل   - - ٧٧

..أطلب من تحدث إلیك ولم یجدك بمجرد عودتك للمكتبأطلب من تحدث إلیك ولم یجدك بمجرد عودتك للمكتب  - - ٨٨

..إختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولباقةإختم المحادثة مع المسترشد بلطف وذوق ولباقة  - - ٩٩

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



الطرق اإلرشادیة الجماعیةالطرق اإلرشادیة الجماعیة: :   ثانیاثانیا

نستعرض فى ھذا الجزء بعض الطرق اإلتصالیة اإلرشادیة الزراعیة الشائع نستعرض فى ھذا الجزء بعض الطرق اإلتصالیة اإلرشادیة الزراعیة الشائع ••
اإلیضاح العملى بالمشاھدة ، اإلیضاح العملى بالمشاھدة ، : : إستخدامھا فى اإلتصال بجماعات الزراع مثلإستخدامھا فى اإلتصال بجماعات الزراع مثل

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



 Method Methodاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بالممارسة   - - ١١
DemonstrationDemonstration::

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

  ..الضروریة للنھوض باإلنتاجالضروریة للنھوض باإلنتاج

اإلیضاح اإلیضاح : : ویوجد نوعان أساسیان من اإلیضاح العملى ھماویوجد نوعان أساسیان من اإلیضاح العملى ھما••
وفى ھذه وفى ھذه . . العملى بالمشاھدة والتجربة، واإلیضاح العملى للنتائج العملى بالمشاھدة والتجربة، واإلیضاح العملى للنتائج 

المجموعة من الطرق یكون اإلتصال بین المرشدین وفرد واحد من المجموعة من الطرق یكون اإلتصال بین المرشدین وفرد واحد من 
جمھور اإلرشاد ، أو مجموعة صغیرة من ھذا الجمھور، فیعتبر من جمھور اإلرشاد ، أو مجموعة صغیرة من ھذا الجمھور، فیعتبر من 

. . طرق اإلتصال الفردى، كما یعتبر من طرق اإلتصال بالمجموعات طرق اإلتصال الفردى، كما یعتبر من طرق اإلتصال بالمجموعات 
ویكون اإلتصال فى ھذه المجموعة من طرق اإلیضاح العلمى إتصاال  ویكون اإلتصال فى ھذه المجموعة من طرق اإلیضاح العلمى إتصاال  

..مباشرا یتواجد فیھ عنصر المواجھة بین المرشد والمزارعمباشرا یتواجد فیھ عنصر المواجھة بین المرشد والمزارع



وتتركز أھمیة ھذه المجموعة من الطرق فى ظروف وحاالت كثیره إذ یفضل  •
إستعمالھا فى المجتمعات المتمسكة بالعادات والتقالید القدیمھ والتى یصعب  
إحداث تغیرات سلوكیة بھا لما تعطیة من براھین لكل من المرشد وجمھور  

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

ویكون التعلم فى ھذه المجموعة من الطرق عن طریق المشاھدة أو  . معینة
وتعتمد ھذه المجموعة من الطرق اإلرشادیة على كل مبادئ  . التدریب أو كلیھما 

.ویساعد على تقویة آثارھا التعلیمیة ممارسة الفرد لما یتعلمھ. التعلم

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

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

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



خطوات تنفیذالطریقةخطوات تنفیذالطریقة
تحدید التجربة وتبعیتھا لفرع من فروع العلوم الزراعیة المختلفة والخبرات التى تحدید التجربة وتبعیتھا لفرع من فروع العلوم الزراعیة المختلفة والخبرات التى   --١١

..سوف تكتسب عن طریق عرض ھذه التجربةسوف تكتسب عن طریق عرض ھذه التجربة

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

..إختیار األدوات والوسائل التعلیمیة التى سوف یستعان بھا فى العرضإختیار األدوات والوسائل التعلیمیة التى سوف یستعان بھا فى العرض

التمرین على إجراء العرض ، ویلزم فى ھذه الخطوة تحدید الوقت الالزم إلجراء التمرین على إجراء العرض ، ویلزم فى ھذه الخطوة تحدید الوقت الالزم إلجراء   --٣٣
..التجربة بالتقریب والوقت الذى تستغرقھ كل من خطواتھاالتجربة بالتقریب والوقت الذى تستغرقھ كل من خطواتھا

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

وكذا توزیع األدوات الالزم إستخدامھا فى العرض، وفى نھایة العرض یجب  وكذا توزیع األدوات الالزم إستخدامھا فى العرض، وفى نھایة العرض یجب  
..تلخیص التجربة وخطواتھاتلخیص التجربة وخطواتھا



ممیزات الطریقةممیزات الطریقة

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

كما تساعد ھذه الطریقة فى بناء الثقة بالمرشد الزراعى إذا ما تمكن من إجراء كما تساعد ھذه الطریقة فى بناء الثقة بالمرشد الزراعى إذا ما تمكن من إجراء 
العرض بطریقة صحیحة ومنظمة ، وتعتبر ھذه الطریقة من الطرق متوسطة  العرض بطریقة صحیحة ومنظمة ، وتعتبر ھذه الطریقة من الطرق متوسطة  

..التأثیر إذا أخذنا فى اإلعتبار كل من أثرھا التعلیمى وتكالیف تنفیذھا التأثیر إذا أخذنا فى اإلعتبار كل من أثرھا التعلیمى وتكالیف تنفیذھا 



قصور الطریقةقصور الطریقة

مما یؤدى إلى عدم تمكن الزراع مما یؤدى إلى عدم تمكن الزراع   قد یكون مكان اإلجتماع أو نظامھ غیر مناسبقد یكون مكان اإلجتماع أو نظامھ غیر مناسب••
من السماع أو الرؤیة بالدقة والوضوح الالزمین، وتحتاج ھذه الطریقة فى أغلب من السماع أو الرؤیة بالدقة والوضوح الالزمین، وتحتاج ھذه الطریقة فى أغلب 

األحیان إلى نقل كثیر من األجھزة والمعدات إلى مكان اإلجتماع ، كما یحتاج  األحیان إلى نقل كثیر من األجھزة والمعدات إلى مكان اإلجتماع ، كما یحتاج  
إستخدام الطریقة إلى توفر كفاءات معینة فى القئام باإلیضاح قد یصعب تواجدھا  إستخدام الطریقة إلى توفر كفاءات معینة فى القئام باإلیضاح قد یصعب تواجدھا  

.  .  فى المرشد الزراعىفى المرشد الزراعى



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

وھى طریقة تحاول إقناع الزراع بأنسب األسالیب المحسنة المقترحة التى یمكن  وھى طریقة تحاول إقناع الزراع بأنسب األسالیب المحسنة المقترحة التى یمكن  ••
تطبیقھا فى نطاق ظروفھم المحلیة وتجرى ھذه الطریقة لتعلم فرد واحد، أو تطبیقھا فى نطاق ظروفھم المحلیة وتجرى ھذه الطریقة لتعلم فرد واحد، أو 
..مجموعة صغیرة ، أو جمھور كبیر فى زیارة أو مشترك فى أحد أیام الحقل مجموعة صغیرة ، أو جمھور كبیر فى زیارة أو مشترك فى أحد أیام الحقل 



خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة

    ھذهھذه  علىعلى  اإلعتماداإلعتماد  الضرورىالضرورى  منمن  كانكان  إذاإذا  ماما  إلستبیانإلستبیان  القریةالقریة  فىفى  األوضاعاألوضاع  دراسةدراسة  - - ١١
..  واإلرشاداتواإلرشادات  التوصیاتالتوصیات  فىفى  والمرشدوالمرشد  الزراعالزراع  ثقةثقة  زیادةزیادة  بغرضبغرض  الطریقةالطریقة  ھذهھذه

    الالتىالالتى  الفئةالفئة  تحدیدتحدید  بمعنىبمعنى  ،،  للنتیجةللنتیجة  العلمىالعلمى  اإلیضاحاإلیضاح  منمن  الدقیقالدقیق  الغرضالغرض  تحدیدتحدید  - - ٢٢
..  ثقتھاثقتھا  إكتسابإكتساب  نریدنرید

    فىفى  للإلشتراكللإلشتراك  باإلخصائیینباإلخصائیین  اإلتصالاإلتصال  ھناھنا  ویلزمویلزم  ،،  للنتیجةللنتیجة  العلمىالعلمى  اإلیضاحاإلیضاح  تحدیدتحدید  - - ٣٣
    إلجراءإلجراء  الالزمةالالزمة  البیاناتالبیانات  وكذلكوكذلك  ،،  إتباعھاإتباعھا  المزمعالمزمع  اإلقناعاإلقناع  أسالیبأسالیب  وتحدیدوتحدید  العرضالعرض
..  الالزمةالالزمة  واألدواتواألدوات  العروضالعروض  عددعدد  تحدیدتحدید  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ھذاھذا..  العرضالعرض



إختیار الزراع الذین سیقومون بالعرض أو سوف یجرى العرض فى حقولھم إختیار الزراع الذین سیقومون بالعرض أو سوف یجرى العرض فى حقولھم   --٤٤
بالتشاور مع القادة المحلیین ، واإلتصال بھم واإلتفاق معھم على خطوات العمل بالتشاور مع القادة المحلیین ، واإلتصال بھم واإلتفاق معھم على خطوات العمل 

.  .  والدعایة لھ والدعایة لھ 

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

..مكانھ وتاریخة المحددینمكانھ وتاریخة المحددین

اإلعالم عن اإلیضاح العملى للنتیجة ، ویعنى إستغالل كافة وسائل اإلعالم بنشر اإلعالم عن اإلیضاح العملى للنتیجة ، ویعنى إستغالل كافة وسائل اإلعالم بنشر   --٦٦
..نتائج اإلیضاح العملى إلى أكبر عدد ممكن من الزراع نتائج اإلیضاح العملى إلى أكبر عدد ممكن من الزراع 



ممیزات الطریقةممیزات الطریقة

تزید ثقة المرشد الزراعى فى نفسھ، كما تعمل على زیادة ثقة المزارع فى •
صالحیة اإلرشادات للتنفیذ فى ظروفھ المحلیة ، وفى رجال اإلرشاد الزراعى 

وتعتبر ھذه الطریقة من أھم الطرق . أنفسھم وفى معلوماتھم وقدراتھم بصفة عامة
التى تساعد على إدخال أصناف جدیدة من المحاصیل فى مناطق معینة كإدخال  

وتشترك الطریقة . صنف من الذرة مثًال بإحدى القرى التى لم یسبق لھ إستعمالھ
مع طرق اإلتصال الفردى فى اإلتصال بالزراع غیر المتعاونین مع الجھاز 

وتعتبر طریقة اإلیضاح العملى للنتائج من أھم الطرق التى تساعد . اإلرشادى 
كما تستخدم التسجیالت الصوتیة أو المصورة التى . على إكتشاف القادة المحلیین

.تؤخذ لھذة الطریقة كمعینات إرشادیة لطرق أخرى



قصور الطریقةقصور الطریقة

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

ھذا وقد یصعب وجود  ھذا وقد یصعب وجود  . . الطرق اإلرشادیة مرتفعة التكالیف بالنسبة لإلستفادة منھاالطرق اإلرشادیة مرتفعة التكالیف بالنسبة لإلستفادة منھا
وكثیرًا ما تتدخل الظروف الجویة وكثیرًا ما تتدخل الظروف الجویة . . عدد من الزراع یملكون نتائج مقبولة للعرض عدد من الزراع یملكون نتائج مقبولة للعرض 

والبیئیة فى نتائج العرض األمر الذى قد یقلل من عدد المشتركین فى العرض والبیئیة فى نتائج العرض األمر الذى قد یقلل من عدد المشتركین فى العرض 
كما أن ھناك مجاالت من الصعب أو ربما من غیر الممكن إتباع  كما أن ھناك مجاالت من الصعب أو ربما من غیر الممكن إتباع  . . وربما إلغاؤهوربما إلغاؤه

طریقة اإلیضاح العملى للنتائج لحل مشكالتھا مثل مجاالت تسویق المحاصیل طریقة اإلیضاح العملى للنتائج لحل مشكالتھا مثل مجاالت تسویق المحاصیل 
..والتغذیةوالتغذیة



ومما سبق یتضح أن أوجھ اإلختالف بین طریقة اإلیضاح ومما سبق یتضح أن أوجھ اإلختالف بین طریقة اإلیضاح 
العملى بالمشاھدة والتجربة، وبین طریقة اإلیضاح العملى العملى بالمشاھدة والتجربة، وبین طریقة اإلیضاح العملى 

للنتائج ھىللنتائج ھى

اإلیضاح العملى بالممارسةاإلیضاح العملى بالممارسة اإلیضاح العملى بعرض النتائج

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

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

تقدم للمجموعة أساسًا ، ویمكن تقدیمھا تقدم للمجموعة أساسًا ، ویمكن تقدیمھا 
..للفردللفرد

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

یجرى بشرح نتیجة تجربة أو إسلوب یجرى بشرح نتیجة تجربة أو إسلوب   --٣٣
..سبق تنفیذهسبق تنفیذه

یجرى بشرح نتیجة تجربة أو إسلوب یجرى بشرح نتیجة تجربة أو إسلوب   --٣٣
..سبق تنفیذهسبق تنفیذه



 Extension Extensionاإلجتماعات اإلرشادیة اإلجتماعات اإلرشادیة   - - ٣٣
MeetingsMeetings  ::

یعتبر اإلجتماع لقاء أو مقابلة تتم بین واحد أو أكثر من القائمین بالعمل اإلرشادى  یعتبر اإلجتماع لقاء أو مقابلة تتم بین واحد أو أكثر من القائمین بالعمل اإلرشادى  ••
وتتألف ھذه اإلجتماعات من وتتألف ھذه اإلجتماعات من ..من جانب ، ومجموعة من المسترشدین من جانب من جانب ، ومجموعة من المسترشدین من جانب 

تجمعات من الزراع  مختلفین فى المعارف والمھارات واإلتجاھات والتخصصات تجمعات من الزراع  مختلفین فى المعارف والمھارات واإلتجاھات والتخصصات 
ویستفاد من ھذه اإلجتماعات إتصالیًا أو فى مخطابة ویستفاد من ھذه اإلجتماعات إتصالیًا أو فى مخطابة . . إلخإلخ......واإلمكانات والحاجات واإلمكانات والحاجات 

أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع المحلى المجتمعین فى شكل مؤتمر إرشادى ، أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع المحلى المجتمعین فى شكل مؤتمر إرشادى ، 
..مع الوقوف على ردود األفعال المباشرة حول البرامج اإلرشادیة الزراعیةمع الوقوف على ردود األفعال المباشرة حول البرامج اإلرشادیة الزراعیة

::وتتنوع اإلجتماعات اإلرشادیة الزراعیة وفقًا لعدة إعتبارات وھىوتتنوع اإلجتماعات اإلرشادیة الزراعیة وفقًا لعدة إعتبارات وھى••



إذ قد یأخذ اإلجتماع شكل عام ، أو ندوة ، أو إذ قد یأخذ اإلجتماع شكل عام ، أو ندوة ، أو   ::الصورة التنظیمیة لإلجتماع--11
..إلخإلخ................محاضرة متكاملة ، أو مناقشة فى مجموعة صغیرة ، أو محاضرة عادیة ،محاضرة متكاملة ، أو مناقشة فى مجموعة صغیرة ، أو محاضرة عادیة ،

فقد یكون لتخطیط برنامج إرشادى أو لشرح الخطة فقد یكون لتخطیط برنامج إرشادى أو لشرح الخطة   ::الھدف من اإلجتماع -٢
..الزراعیة ، أو لنشر أفكار مستحدثة أوغیرھا الزراعیة ، أو لنشر أفكار مستحدثة أوغیرھا 

فقد یعقد اإلجتماع على مستوى القریة  فقد یعقد اإلجتماع على مستوى القریة    ::الناحیة المكانیة الجغرافیة أو اإلداریة-٣
..، أو الناحیة ، أو المحافظة ، أو اإلقلیم ، أو الناحیة ، أو المحافظة ، أو اإلقلیم 

فقد یكون إجتماعًا للزراع ، أو للمرأة الریفیة ، أو الشباب  فقد یكون إجتماعًا للزراع ، أو للمرأة الریفیة ، أو الشباب    :نوعیة المسترشدین -٤
..الریفى الریفى 

وتتیح اإلجتماعات اإلرشادیة الفرصة أمام أعداد كبیرة من الزراع بإكتساب معارف  وتتیح اإلجتماعات اإلرشادیة الفرصة أمام أعداد كبیرة من الزراع بإكتساب معارف  
ومعلومات وأفكار جدیدة كما أنھا تساھم فى تنمیة وتطویر القیادات المحلیة وكذا تفھم  ومعلومات وأفكار جدیدة كما أنھا تساھم فى تنمیة وتطویر القیادات المحلیة وكذا تفھم  

..السیاسات الزراعیة السیاسات الزراعیة 



ولإلستفادة من اإلجتماعات اإلرشادیة إتصالیًا  ولإلستفادة من اإلجتماعات اإلرشادیة إتصالیًا  
یشترط ما یلىیشترط ما یلى

.إستشارة القادة المحلیین فیما یمكن أن یناقش من خالل اإلجتماعات اإلرشادیة  -١

.اإلستفادة من جھود الشباب فى الدعوة لھذه اإلجتماعات وشرح فوائدھا  -٢

.إختیار مواعید اإلجتماعات فى غیر مواسم البذر والحصاد -٣

اإلستفادة من نظریات علم النفس اإلجتماعى ، ومن نظریات التعلم فى عقد  -٤
.اإلجتماعات اإلرشادیة

.اإلستعانة فى تخطیطھا وتنفیذھا وتقییمھا بمشاركة القادة المحلیین  -٥

.توزیع النشرات والكتیبات اإلرشادیة الزراعیة التى تخدم الفرد من اإلجتماع -٦



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

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

تنویع طرق أو أشكال اإلجتماع وإستدعاء خبراء إلبداء آرائھم فى  -١
.الموضــــــــــوع 

دعوة أفراد اإلجتماع للقیام برحلة جماعیة ثقافیة  -٢
.ترفیھیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

إیجاد نشاط إجتماعى یشترك فیة األعضاء من وقت آلخر مع دعوتھم إلى حفل  -٣
.شاى

.إلخ..إستعمال الوسائل التعلیمیة كجھاز السینما ، وكجھاز العرض فوق الرأس  -٤
.إیجاد روح المنافسة بین األفراد مما یبعث فیھم النشاط -٥



::Field DayField Dayیوم الحقل یوم الحقل   --٤٤
یعتبر أحد طرق إرشاد الجماعات الذى یجمع فى إجرائھ ومزایاه بعضًا من إجراء ومزایا  

وأیام . إیضاح الممارسة ، وإیضاح النتائج واإلجتماعات العامة والجوالت اإلرشادیة 
:الحقل نوعان 

:یوم الحقل الموسمى  -أ•
ویجرى عادة عند التجھیز لزراعة المحاصیل الھامة وعند حصادھا كالقطن والقمح 

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

:یوم الحقل السنوى -ب•
ویختلف عن سابقة فى أن التجھیز لھ الیقتصر على إیضاح المشاھدة والتجربة، أو 

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



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

یختار یوم الحقل خالل فترة ال یتعارض معھا زحمة العمل الزراعى أو إحتفاالت  -١
.یوم الحقل بھا

یعقد إجتماع مدیرى الھیئات والمؤسسات المحلیة والمجاورة للحصول على  -٣
.موافقتھم على اإلشتراك وعلى مساندتھم المادیة والمعنویة

یعلن عن میعاد یوم الحقل قبل حلولھ بثالثة شھور على األقل وبعد الحصول على  -٤
.الموافقة الالزمة من المھتمین بإقامتھ

.تشكیل لجنة لتنظیم یوم الحقل لتبدأ عملھا فورًا بالدعایة لھ -٥



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

..یتم إعداد طرق اإلیضاح الالزمة ، وتعد خریطة للمكانیتم إعداد طرق اإلیضاح الالزمة ، وتعد خریطة للمكان  --٧٧

..ترسل دعوات للزراع مزودة ببرنامج مطبوعترسل دعوات للزراع مزودة ببرنامج مطبوع  --٨٨

یعلن عن الیوم المذكور فى وسائل اإلعالم المختلفة خالل اإلسبوع الذى یسبق یوم یعلن عن الیوم المذكور فى وسائل اإلعالم المختلفة خالل اإلسبوع الذى یسبق یوم   --٩٩
..الحقلالحقل

..تعمل الملصقات والالفتات الموجھة على الطرق المؤدیة إلى مكان اإلحتفالتعمل الملصقات والالفتات الموجھة على الطرق المؤدیة إلى مكان اإلحتفال  - - ١٠١٠



.یعمل ترتیب وجود أماكن لتقدیم وجبة غذائیة خفیفة ومرطبات  - ١١

.  یزود المكان بمكتب إستعالمات بھ النشرات والمجالت المطلوب توزیعھا - ١٢

یتم توفیر كامیرا للتصویر مجھزة بالفیلم ، ویفضل تسجیل اإلحتفال بیوم الحقل  - ١٣
على شریط فیدیو ، ویؤخذ فى اإلعتبار اإلستعداد إلعداد العدید من الشرائح وكذا 

.األفالم السینمائیة واألفالم الصامتة

.یزود القادة والمرشدون بعالمات ممیزة لیسھل على الزراع التعرف علیھم - ١٤
..یفضل توافر بعض رجال األمن للنظام واإلنضباط - ١٥



Extension ToursExtension Toursالرحـالت اإلرشادیة الرحـالت اإلرشادیة   - - ٥٥

:القدرة على المالحظة •
فى ھذا الموقف تبدو قدرة ... لنفرض أن الرحلة إلى محطة اإلنتاج األلبان•

:المالحظة لدى المزارع فى 

.مالحظة فصائل  األبقار وطرق التھویــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو اإلنارة -أ
.مالحظة النظافة التامة فى حظائر األبقار، وفى أدوات الحلیب والعمال - ب

مالحظة منطقة خدمة الحیوانات والنظام اإلدارى للمزرعــــــــــــــــــة - ج



تھیئة بیئة العمل الجماعىتھیئة بیئة العمل الجماعى  --٢٢

وإن كنا كثیرأ ما نالحظ إستحواذ  وإن كنا كثیرأ ما نالحظ إستحواذ  " " العمل الجماعىالعمل الجماعى""یفترض فى الرحالت یفترض فى الرحالت ••
المشرف على جمیع نشاطات الرحلة، أو ربما عدد قلیل من الزراع یعاونونھ، فیما المشرف على جمیع نشاطات الرحلة، أو ربما عدد قلیل من الزراع یعاونونھ، فیما 

إن فى مقدمة أھداف الرحالت إتاحة الفرصة إن فى مقدمة أھداف الرحالت إتاحة الفرصة . . یظل عدد كبیر من القادة بدون عملیظل عدد كبیر من القادة بدون عمل
..للعمل الجماعى المشترك، كل على قدر طاقتھ ومیولھللعمل الجماعى المشترك، كل على قدر طاقتھ ومیولھ



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

كثیرًا ما تتدخل إعتبارات فنیة معقدة فى مكان الزیارة مما یعوق برنامجھا أو یقلل  -١
.  من مستوى الفائدة والتحصیل المطلوبین 

.كثیرًا ما یخلق التقید ببرنامج الرحلة آلیة الرحالت وھو أمر غیر مستحب -٢

تحتاج إلى تخطیط جید ، وربما ال تتوافر المھارة الكافیة فى المرشد المشرف على  -٣
.الرحلة

.تحتاج إلى توافر قدر مناسب من النقود لتغطیة متطلباتھا -٤



الطرق اإلرشادیة الجماھیریةالطرق اإلرشادیة الجماھیریة

::RadioRadioاإلذاعة المسموعة اإلذاعة المسموعة   --١١••
ال یكاد یخلو منزل ریفى من جھاز رادیو نظرًا لما یتمتع بھ كوسیلھ إتصال سریعة •

ویتسم الرادیو .وآنیة وفعالة ، بالرغم من أن عمره ال یتجاوز القرن الحالى
:بالمزایا التالیة 

یحمل الرسالة المسموعة الى قطاع كبیر من المستمعیین ، ویغطى مساحة  -١
وإذا ماربطنا ھذه المزایا بالعملیة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة . جغرافیة كبیرة

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

تنوع البرامج التى یمكن بثھا فى وقت واحد مثل البرامج الدینیة والثقافیة والعلمیة  -٢
.والتعلیمیة اإلرشادیة



فى بث البرامج حیة على الھواء، وھذا یساعد فى متابعة ) التو واللحظة(اآلنیة  -٣
.األحداث والمناشط المختلفة فى حینھا 

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

یملك مقومات الحیویة والتفاعل المطلوبة وذلك عبر المؤثرات الموسیقیة  -٥
.والسمعیة المختلفة

. ینمى ملكة التخیل والتفكیر المنطقى لدى المسترشد، كما ینمى التذوق الفنى لدیھ -٦
ى
.إعتدال تكلفة إنتاج البرامج السمعیة -٧



حدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیةحدود الرادیو كطریقة تعلیمیة إرشادیة زراعیة

إنھ وسیلة إتصال ذات إتجاه واحد ، وھذا یعنى عدم مقدرة المسترشد أو المستمع   -1
كذلك یتعذر على مقدم البرنامج التعرف على اإلنطباعات  . أن یسأل أو أن یستفسر

.المرتسمة على وجھ المستمع من إستجابة أو إستنكار ألحادیثھ

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

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



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

..أعمال مضللةأعمال مضللة

ال یجدى التعلیم اإلرشادى من خالل الرادیو كثیرًا فى تعلم بعض المھارات أو  ال یجدى التعلیم اإلرشادى من خالل الرادیو كثیرًا فى تعلم بعض المھارات أو    --٥٥
..العملیات المزرعیة العملیة كتقلیم كرمة عنب ، أو إجراء صیانة آللة زراعیة العملیات المزرعیة العملیة كتقلیم كرمة عنب ، أو إجراء صیانة آللة زراعیة 

ضیق وقت البرنامج وتقیده بزمن محدد وینعكس ذلك على ضعف المادة اإلتصالیة ضیق وقت البرنامج وتقیده بزمن محدد وینعكس ذلك على ضعف المادة اإلتصالیة   --٦٦
..



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

نظرًا إلتساع قاعدة المستمعین لبرامج اإلرشادیة الزراعیة بواسطة الرادیو ،  -1
وإختالف مستویاتھم ، فإن أھم ما یجب مراعاتھ فى ھذا البرنامج والمواد التعلیمیة 

.اإلرشادیة ، أن تكون واضحة ، دقیقة ، محددة األھداف ، سھلة اإلستیعاب

لما كانت البرامج السمعیة مرتبطة بحاسة واحد فإنھ یجب مراعاة ذلك بإعداد مواد  -٢
مساعدة مثل المطبوعات اإلرشادیة ، أو الرسوم ، أو المجسمات أو شرائح ، 

.بھدف تعزیز المعلومات المسموعة

یجب أن تكون لغة الرسالة اإلرشادیة واضحة وسلیمة وبعیدة عن المصطلحات  -٣
.المعقدة والغیر ضروریة



یجب مراعاة القیم والعادات والتقالید الریفیة فى البرامج السمعیة اإلرشادیة  -٤
.الزراعیة

.یجب إذاعة البرنامج اإلرشادى المسموع فى الوقت المناسب لغالبة الزراع  -٥

.إنتظام موعد اإلرسال بالنسبة للبرنامج اإلرشادى  -٦

یفضل تقدیم البرامج اإلذاعیة الریفیة فى فترة المساء كى تفید معظم أفراد األسرة  -٧
.الریفیة

.تستخدم اللغة البسیطة بقدر اإلمكان وذلك لتحقیق إتصال فعال -٨

..أن یتناول البرنامج اإلذاعى موضوعًا واحدًا فى وقت واحد منعًا للتشویش -٩



TelevisonTelevison    التلیفزیونالتلیفزیون  --٢٢
یعتبر التلیفزیون وبعده الفیدیو من أحدث الطرق التعلیمیة ویتضح أھمیتھا فى أنھ •

یستغل كال من حاستى السمع والبصر فى التعلیم لألفكار والممارسات مما یقوى  
. األثر التعلیمى للرسائل اإلرشادیة المقدمة عبر البرامج التلیفزیونیة وأفالم الفیدیو 

.وفى ھذه الطریقة یكون اإلرشاد الزراعى شبة مباشر 

::  خطوات تنفیذ الطریقة•

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

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



ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى  ممیزات اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى  
وبالفیدیووبالفیدیو

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

..المستغلة لحاسة واحدة فقط المستغلة لحاسة واحدة فقط 

یصل إلى الزراعیین وغیر الزراعیین وإلى المرضى والعجزة ومن یصعب  یصل إلى الزراعیین وغیر الزراعیین وإلى المرضى والعجزة ومن یصعب    --٢٢
..حضورھم لإلجتماعات والطرق اإلرشادیة األخرى حضورھم لإلجتماعات والطرق اإلرشادیة األخرى 

یمكن غستخدامھ فى العرض العملى مع إمكانیة التحكم فى سرعة العرض للتوافق یمكن غستخدامھ فى العرض العملى مع إمكانیة التحكم فى سرعة العرض للتوافق   --٣٣
..مع الغرض التعلیمى مع الغرض التعلیمى 

یمكن من خاللھ عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقتا طویال فى مدة  یمكن من خاللھ عرض األحداث والعملیات التى تستغرق وقتا طویال فى مدة    --٤٤
قصیرة ومناسبة ومتابعة العملیات الزراعیة وعملیات النمو واإلنبات وجمع قصیرة ومناسبة ومتابعة العملیات الزراعیة وعملیات النمو واإلنبات وجمع 

..المحصول المحصول 



أوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى أوجھ قصور اإلرشاد المرئى والمسموع التلیفزیونى 
وبالفیدیووبالفیدیو

تفضیل بعض المشاھدین مشاھدة البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة تفضیل بعض المشاھدین مشاھدة البرامج الترفیھیة عن البرامج اإلرشادیة   --11••
..التعلیمیة التعلیمیة 

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

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

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



 Rural Farm Rural Farmأندیة اإلستماع الجماعیةأندیة اإلستماع الجماعیة  - - ٣٣
forumforum

وھى نوع من وھى نوع من . . من مظاھر منجزات الرادیو إنتاج برامج أندیة اإلستماع الجماعیة من مظاھر منجزات الرادیو إنتاج برامج أندیة اإلستماع الجماعیة ••
البرامج التعلیمیة الموجھة للكبار تتخذ قالب المجلة اإلذاعیة التى تتیح اإلتصال فى البرامج التعلیمیة الموجھة للكبار تتخذ قالب المجلة اإلذاعیة التى تتیح اإلتصال فى 

وقد بدأت ھذه التجربة فى كندا ثم إمتدت إلى عدة دول أخرى بما یؤكد  وقد بدأت ھذه التجربة فى كندا ثم إمتدت إلى عدة دول أخرى بما یؤكد  ..إتجاھین إتجاھین 
ولكن لماذا ولكن لماذا ..وتتوجة ھذه البرامج إلى المزارعین وتتوجة ھذه البرامج إلى المزارعین . . الھدف التنموى لبرامج الرادیوالھدف التنموى لبرامج الرادیو

..؟؟  المزراعینالمزراعین
مدیر البنك مدیر البنك   Ropert Mac NamaraRopert Mac Namara" " روبرت ماكنماراروبرت ماكنمارا""فقط الحظ فقط الحظ ••

الدولى أن معدل المرشدین الزراعیین فى الدول النامیة ھو شخص واحد لكل الدولى أن معدل المرشدین الزراعیین فى الدول النامیة ھو شخص واحد لكل 
وھذا الشخص یلبى مطالب الفالحین وھذا الشخص یلبى مطالب الفالحین . . ١٩٧٣١٩٧٣ثمانیة آالف نسمة وذلك عام ثمانیة آالف نسمة وذلك عام 

واألغنیاء األقلیة ، ویتجاھل مطالب غالبیة الفالحین البسطاء وباإلضافة إلى ذلك واألغنیاء األقلیة ، ویتجاھل مطالب غالبیة الفالحین البسطاء وباإلضافة إلى ذلك 
فإن المرشدین الزراعیین ال یستطیعون القضاء على جمیع المشكالت التى فإن المرشدین الزراعیین ال یستطیعون القضاء على جمیع المشكالت التى 

فھم دائمًا فى حاجة إلى كسب ثقة الفالحین فھم دائمًا فى حاجة إلى كسب ثقة الفالحین . . یواجھونھا فى المناطق الریفیة یواجھونھا فى المناطق الریفیة 
والحفاظ على ھذه الثقة ، كما یفتقد المرشدون الزراعیون إلى التدریب والدعم فى والحفاظ على ھذه الثقة ، كما یفتقد المرشدون الزراعیون إلى التدریب والدعم فى 
مراكزھم الحكومیة التى إنتدبتھم للعمل فى األریاف ، وھم بذلك یشعرون بالعزلة  مراكزھم الحكومیة التى إنتدبتھم للعمل فى األریاف ، وھم بذلك یشعرون بالعزلة  
من الناحیتین الجغرافیة والثقافیة ، ویفتقدون قنوات اإلتصال التى تربط أعمالھم من الناحیتین الجغرافیة والثقافیة ، ویفتقدون قنوات اإلتصال التى تربط أعمالھم 

فى الحقل بالحكومة المركزیة ، وھنا یستطیع الرادیو أن یحقق ھذا الھدف بأن یمد  فى الحقل بالحكومة المركزیة ، وھنا یستطیع الرادیو أن یحقق ھذا الھدف بأن یمد  
أنشطة المرشدین الزراعیین فى المناطق الریفیة المنعزلة ، ویقدم التعلیم والثقافة أنشطة المرشدین الزراعیین فى المناطق الریفیة المنعزلة ، ویقدم التعلیم والثقافة 

..الزراعیة للفالحین البسطاء الذین یحتاجون إلى ھذه الخدماتالزراعیة للفالحین البسطاء الذین یحتاجون إلى ھذه الخدمات



وأندیة اإلستماع الجماعیة ھى أحد برامج الرادیو التى تقدم للمستمعین المنتظمین  وأندیة اإلستماع الجماعیة ھى أحد برامج الرادیو التى تقدم للمستمعین المنتظمین  ••
مزارع یجتمعون مرة واحدة  مزارع یجتمعون مرة واحدة    ٢٠٢٠--١٥١٥وتتكون مجموعة اإلستماع من وتتكون مجموعة اإلستماع من . . فى القرى فى القرى 

إسبوعیًاعلى األقل حول جھاز إستقبال إذاعى تحت إشراف مدیر أو منظم إسبوعیًاعلى األقل حول جھاز إستقبال إذاعى تحت إشراف مدیر أو منظم 
- - ٣٠٣٠للمناقشة وتوجھ اإلذاعة سلسلة متصلة من البرامج یتراوح زمن كل حلقة من للمناقشة وتوجھ اإلذاعة سلسلة متصلة من البرامج یتراوح زمن كل حلقة من 

ویتعامل البرنامج مع موضوع رئیسى واحد وأحیانًا یتعامل مع عدة  ویتعامل البرنامج مع موضوع رئیسى واحد وأحیانًا یتعامل مع عدة  . . دقیقةدقیقة  ٤٥٤٥
وجمیع الموضوعات البد أن یكون لھا أھمیة خاصة للمجتمعات  وجمیع الموضوعات البد أن یكون لھا أھمیة خاصة للمجتمعات  . . موضوعات موضوعات 
وتستخدم فى  وتستخدم فى  . . التعامل مع الحكومةالتعامل مع الحكومة  --الخصوبة الخصوبة   --الصحة الصحة --الزراعةالزراعة: : الریفیة مثلالریفیة مثل

وفى نھایة كل حلقة یقوم وفى نھایة كل حلقة یقوم . . الدراماالدراما- - المناقشةالمناقشة--الحوارالحوار  --الحدیث الحدیث : : البرنامج مختلفة مثلالبرنامج مختلفة مثل
مدیر الندوة بإدارة النقاش  حول الموضوع الرئیسى فیھا ویتم كتابة تقاریر منظمة  مدیر الندوة بإدارة النقاش  حول الموضوع الرئیسى فیھا ویتم كتابة تقاریر منظمة  

من جانب مدیر الندوة أو المستمعین عن ردود فعلھم تجاه البرنامج وقد تتضمن من جانب مدیر الندوة أو المستمعین عن ردود فعلھم تجاه البرنامج وقد تتضمن 
ھذه التقاریر تساؤالت لإلذاعة یتم اإلجابة عنھا فى الحلقات التالیة ، وكذلك ھذه التقاریر تساؤالت لإلذاعة یتم اإلجابة عنھا فى الحلقات التالیة ، وكذلك 

..إقتراحات بموضوعات إضافیة یمكن أن تقدمھا اإلذاعة فى المستقبلإقتراحات بموضوعات إضافیة یمكن أن تقدمھا اإلذاعة فى المستقبل



وقد تم تنفیذ أندیة اإلستماع الجماعیة فى دول أخرى مثل الھند وغانا بالتعاون مع  وقد تم تنفیذ أندیة اإلستماع الجماعیة فى دول أخرى مثل الھند وغانا بالتعاون مع  ••
المؤسسات الحكومیة التى تھتم بالتعلیم اإلجتماعى ، ورفاھیة القریة ، وتطویر  المؤسسات الحكومیة التى تھتم بالتعلیم اإلجتماعى ، ورفاھیة القریة ، وتطویر  

ویقدم المسؤولین فى ھذه المؤسسات المختلفة المساعدة فى تنظیم  ویقدم المسؤولین فى ھذه المؤسسات المختلفة المساعدة فى تنظیم  . . أسالیب الزراعةأسالیب الزراعة
اإلستماع الجماعى على مستوى القرى، وتعیین مشرفین لتنظیم ھذه األندیة وتقوم  اإلستماع الجماعى على مستوى القرى، وتعیین مشرفین لتنظیم ھذه األندیة وتقوم  

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

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



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

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

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

..تتیح المناقشة الجماعیة ربط الدرس التعلیمى بالمواقف المحلیة بشكل مباشرتتیح المناقشة الجماعیة ربط الدرس التعلیمى بالمواقف المحلیة بشكل مباشر  --٤٤

یتیح الشكل اإلذاعى المستخدم فى ھذه األندیة مشاركة دیمقراطیة نشطة للجوانب  یتیح الشكل اإلذاعى المستخدم فى ھذه األندیة مشاركة دیمقراطیة نشطة للجوانب    --٥٥
..اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیةاإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة



ورغم الجوانب المضیئة السابقة فإن أندیة اإلستماع الجماعیة لھا حدودھا التى ورغم الجوانب المضیئة السابقة فإن أندیة اإلستماع الجماعیة لھا حدودھا التى ••
حیث كان لھ دور الریادة فى حیث كان لھ دور الریادة فى    Wilbur Schramm Wilbur Schramm""ولبر شرامولبر شرام""أشار إلیھا أشار إلیھا 

ترویج إستخدام الرادیو كوسیلة لإلستماع الجماعى إلنجاز أھداف التنمیة الجماعیة ترویج إستخدام الرادیو كوسیلة لإلستماع الجماعى إلنجاز أھداف التنمیة الجماعیة 
::وتتلخص ھذه الحدود فیما یلىوتتلخص ھذه الحدود فیما یلى

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

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

..األشخاص الذین الیشاركون ھم الذین فى أشد الحاجة إلىالتدریباألشخاص الذین الیشاركون ھم الذین فى أشد الحاجة إلىالتدریب

تتجھ المشاركة فى أندیة اإلستماع اإلجتماعیة إلى التناقص بعد فترة قصیرة من تتجھ المشاركة فى أندیة اإلستماع اإلجتماعیة إلى التناقص بعد فترة قصیرة من   --٣٣
..الحماس واإلھتمام الكبیرالحماس واإلھتمام الكبیر



وباإلضافة إلى كل ماسبق تحتاج أندیة اإلستماع الجماعیة إلى وسائل تدعیم وباإلضافة إلى كل ماسبق تحتاج أندیة اإلستماع الجماعیة إلى وسائل تدعیم ••
معاونة تتمثل فى مواد مطبوعة أو نشرات أو إعالنات، وأشخاص لدیھم القدر معاونة تتمثل فى مواد مطبوعة أو نشرات أو إعالنات، وأشخاص لدیھم القدر 

على إدارة المناقشة بمستوى جید، وتعاون رسمى من أجل تحقیق األھداف التى على إدارة المناقشة بمستوى جید، وتعاون رسمى من أجل تحقیق األھداف التى 
یتم مناقشتھا وإقرار أھمیتھا مثل شق الترع أو رصف الطرق أو إنتاج محاصیل  یتم مناقشتھا وإقرار أھمیتھا مثل شق الترع أو رصف الطرق أو إنتاج محاصیل  

..وعدم تنفیذ ھذه المطالب بسرعة یؤدى إلى شعور المشاركین باإلحباطوعدم تنفیذ ھذه المطالب بسرعة یؤدى إلى شعور المشاركین باإلحباط. . جدیدةجدیدة
وتحقیق اإلستماع الجماعى للرادیو یتطلب خطوات عدیدة وعمل شاق وتحقیق اإلستماع الجماعى للرادیو یتطلب خطوات عدیدة وعمل شاق ••

::باإلضافة إلى تنفیذ المھام التالیةباإلضافة إلى تنفیذ المھام التالیة

..التعرف مقدمًا على إحتیاجات ھذه األندیة حتى یمكن إعدادھا وتوزیعھاالتعرف مقدمًا على إحتیاجات ھذه األندیة حتى یمكن إعدادھا وتوزیعھا  --١١

عمل خطة لتكوین جماعات المناقشة وتطویر طرق اإلتصال بھم بإستمرار  عمل خطة لتكوین جماعات المناقشة وتطویر طرق اإلتصال بھم بإستمرار  --٢٢
..وبإنتظاموبإنتظام

..إعداد خطة للتعامل مع قادة المناقشة لجماعات األندیة المختلفةإعداد خطة للتعامل مع قادة المناقشة لجماعات األندیة المختلفة  --٣٣

..إعداد خطة دراسیة تفصیلیة لبرامج الدورة أو السلسلةإعداد خطة دراسیة تفصیلیة لبرامج الدورة أو السلسلة  --٤٤



..تخطیط وكتابة وإنتاج جمیع البرامج اإلذاعیة تخطیط وكتابة وإنتاج جمیع البرامج اإلذاعیة   --٥٥

..إعداد كتب أو مراجع یمكن للمشاركین اإلستعانة بھا لتنفیذ أھداف البرامجإعداد كتب أو مراجع یمكن للمشاركین اإلستعانة بھا لتنفیذ أھداف البرامج  --٦٦

..تسجیل الحضور وإعداد تقاریر عن سیر اإلجتماعات وإرسالھا لإلذاعة بإنتظامتسجیل الحضور وإعداد تقاریر عن سیر اإلجتماعات وإرسالھا لإلذاعة بإنتظام  --٧٧

..إعداد تعلیمات محددة لقادة المناقشاتإعداد تعلیمات محددة لقادة المناقشات  --٨٨

..تدریب قادة المناقشات  من خالل فرق من المدربین الذین یجب تدریبھم أوًالتدریب قادة المناقشات  من خالل فرق من المدربین الذین یجب تدریبھم أوًال  --٩٩

..ترتیب اإلستفادة من بیانات رجع الصدى عند إعداد الحلقات التالیة ترتیب اإلستفادة من بیانات رجع الصدى عند إعداد الحلقات التالیة   - - ١٠١٠



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

ھذا التقییم على عینة من جماعات اإلستقبال حول الموضوع المثار قبل وبعد  ھذا التقییم على عینة من جماعات اإلستقبال حول الموضوع المثار قبل وبعد  
..البرنامجالبرنامج

ترتیبات خاصة لضمان وجود اإلرسال واإلستقبال حیث یجب توفیر جھاز  ترتیبات خاصة لضمان وجود اإلرسال واإلستقبال حیث یجب توفیر جھاز    - - ١٣١٣
إستقبال صالح لإلستخدام لكل جماعة إستقبال ، مع ضمان جودة اإلستقبال فى إستقبال صالح لإلستخدام لكل جماعة إستقبال ، مع ضمان جودة اإلستقبال فى 

..األماكن المختلفة وفى األوقات المختلفةاألماكن المختلفة وفى األوقات المختلفة

إمداد قائد المناقشة باإلرشادات الواجب إتباعھا ، وتوفیر أشكال التقاریر إمداد قائد المناقشة باإلرشادات الواجب إتباعھا ، وتوفیر أشكال التقاریر   - - ١٤١٤
..المكتوبة الالزمة لجماعة اإلستقبالالمكتوبة الالزمة لجماعة اإلستقبال



 Extension Extensionالملصقات اإلرشادیةالملصقات اإلرشادیة  - - ٤٤
PostersPosters

یعتبر الملصق اإلرشادى الزراعى طریقة من طرق اإلتصال بجماھیر الزراع یعتبر الملصق اإلرشادى الزراعى طریقة من طرق اإلتصال بجماھیر الزراع   ••
إذا استخدم بمفردة ، ویعتبر وسیلة أو معین تعلیمى إرشادى إذا ما استخدم مع  إذا استخدم بمفردة ، ویعتبر وسیلة أو معین تعلیمى إرشادى إذا ما استخدم مع  

اإلجتماعات  اإلرشادیة ، والملصق عبارة عن قطعة من الورق المقوى ذو اإلجتماعات  اإلرشادیة ، والملصق عبارة عن قطعة من الورق المقوى ذو 
مساحة مناسبة تحتوى على صورة تمثل ھدفا تعلیمیا ، باإلضافة إلى جملة بسیطة  مساحة مناسبة تحتوى على صورة تمثل ھدفا تعلیمیا ، باإلضافة إلى جملة بسیطة  

..أو عبارة مركزة تفسر الصورة وتكمل معناھا أو عبارة مركزة تفسر الصورة وتكمل معناھا 



وظــائف الملصـــــقوظــائف الملصـــــق

نشر أفكار مستحدثة یود المرشد الزراعى توصیلھا للزراع بغیة تبنیھا والعمل بھا  نشر أفكار مستحدثة یود المرشد الزراعى توصیلھا للزراع بغیة تبنیھا والعمل بھا  ••
ویلعب الملصق دورا ھاما فى المراحل اإلولى من عملیة التبنى إذ یساعد ویلعب الملصق دورا ھاما فى المراحل اإلولى من عملیة التبنى إذ یساعد . . 

على إدراك عناصر على إدراك عناصر   --وبصفة محددة الذین یجیدون القراءة والكتابة وبصفة محددة الذین یجیدون القراءة والكتابة   --الزراع الزراع 
..التكنولوجیا الزراعیة والمنزلیة المستحدثة التكنولوجیا الزراعیة والمنزلیة المستحدثة 



الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق الشروط الواجب توافرھا فى صورة الملصق 
اإلرشادىاإلرشادى

).واضحة المعالم (یجب أن تكون الصورة متقنة فنیا -  ١١

.أن تكون بحجم مناسب بالنسبة للمساحة الورقیــــــة  -٢

.تفاصیلھا مدركة للمارة ، وواضحة لراكبى السیارات والقطارات  -٣

.معبرة عن شىء مـا ، ھادفة  -٤

.مرتبطة بما یلیھا من كلمات  -٥



    مواصفات العبارة أو الجملةمواصفات العبارة أو الجملة

) . مركـــــــــــزة (یجب أن تكون مقتضیة  -١

.واضحة یسھل على المارة قراءتھا  -٢  

.أن تكون مرتبطة بالصورة إرتباطا كامال  -٣

.ال یكون بھا كلمات تقود إلى التشویش  -٤

.تستمد كلماتھا من اإلطار الداللى لجمھور الزراع  -٥

.أن تكـــــون حروفھــــــــــــا سمیكـــــــــــــــــــــة  -٦



    مواصفات قطعة الورقمواصفات قطعة الورق

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

.من ورق مقوى  -٢•

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



أماكن تعلیق الملصق اإلرشادىأماكن تعلیق الملصق اإلرشادى

الملصق اإلرشادى فى األماكن التى یتردد علیھا جمھور كثیر من ) یوضع(یعلق •
الزراع مثل دور العبادة ، الجمعیات الزراعیة ،محالت البقالة الریفیة ، األندیة 

ویلعب الموقع دورًا ھامًا فى تعظیم  . إلخ...الریفیة، المدارس والوحدات الصحیة
.اإلستفادة منھ



 Extesnion Extesnionالمطبوعات اإلرشادیة المطبوعات اإلرشادیة   - - ٥٥
PublicationsPublications

والمقصود بالمطبوعات اإلرشادیة كل ما إعتمد على الكلمات المكتوبة فى عملیة •
النشر اإلرشادى لتوصیل المادة العلمیة للزراع أو لرجال اإلرشاد أو للقادة 

.المحلیین أو إلعالمھم بحقائق وتعلمیات معینة 

:وتقسم المطبوعات وفقا ألساسین ھما •



  غیر دوریةغیر دوریة، و، وتصدر فى فترات منتظمة تصدر فى فترات منتظمة   دوریةدوریةوتنقسم إلى وتنقسم إلى   ::  وفق صدورھاوفق صدورھا  --أأ••
..وھى تصدر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا وھى تصدر فى مواعید غیر منتظمة أو حسب الحاجة إلى إصدارھا 

••          
وتتكون من ورقة أو ورقتین تنشر  وتتكون من ورقة أو ورقتین تنشر    نشرة خفیفةنشرة خفیفةوتنقسم إلى وتنقسم إلى   ::  وفق نوعیتھاوفق نوعیتھا  --بب••

عبارة عن عجالة مكتوبة عبارة عن عجالة مكتوبة   نشرة فنیةنشرة فنیةمعلومات مبسطة توضح موضوع معین ، معلومات مبسطة توضح موضوع معین ، 
وھو كتیب صغیر یشرح  وھو كتیب صغیر یشرح    نشرة إرشادیةنشرة إرشادیةبلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع متكامل ، بلغة فنیة فیما یتعلق بموضوع متكامل ، 

وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا  وتصدرھا ھیئة أو مؤسسة تذكر فیھا    نشرة إخباریةنشرة إخباریةموضوع فنى بلغة مبسطة ، موضوع فنى بلغة مبسطة ، 
وتصدر أسبوعیا أو نصف شھریة أو شھریة  وتصدر أسبوعیا أو نصف شھریة أو شھریة    مجلةمجلةنشاطھا وإنتاجھا وإرشادتھا ، نشاطھا وإنتاجھا وإرشادتھا ، 

ویصدر غالبا على فترات ربع أو نصف ویصدر غالبا على فترات ربع أو نصف   التقریرالتقریر، ، تنشر موضوعات مختلفة تنشر موضوعات مختلفة 
سنویة أو سنویة فى صورة بیانات وإحصاءات وبعد إستعراض المطبوعات  سنویة أو سنویة فى صورة بیانات وإحصاءات وبعد إستعراض المطبوعات  

..اإلرشادیة تناقش الخطوات الواجب مراعاتھا فى تنفیذھا اإلرشادیة تناقش الخطوات الواجب مراعاتھا فى تنفیذھا 



  خطوات تنفیذ المطبوعات اإلرشادیةخطوات تنفیذ المطبوعات اإلرشادیة
حتى تكون المطبوعات اإلرشادیة فعالة فمن الواجب أن تمر •

:بالخطوات التنفیذیة التالیة 

..یجب إعدادھا بصورة تكون موجزة یجب إعدادھا بصورة تكون موجزة   --١١

..یحب إعدادھا بلغة مبسطة فى جمل قصیــــــــــــــــــــــــــــرة یحب إعدادھا بلغة مبسطة فى جمل قصیــــــــــــــــــــــــــــرة   --٢٢

..من المفروض أن تكون جذابة تستوجب اإلھتمام بھا وقراءتھا من المفروض أن تكون جذابة تستوجب اإلھتمام بھا وقراءتھا   --٣٣

. . أن تنتھى دائما بملخص للرسالة اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة أن تنتھى دائما بملخص للرسالة اإلرشادیـــــــــــــــــــــــــــــة   --٤٤



    ممیزات المطبوعات اإلرشادیةممیزات المطبوعات اإلرشادیة

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

..تساھم فى مبدأ التكرار من خالل اإلحتفاظ بھا والرجوع إلیھا كلما لزم األمر تساھم فى مبدأ التكرار من خالل اإلحتفاظ بھا والرجوع إلیھا كلما لزم األمر   --٢٢••

..تكالیفھا منخفضة نسبیا فى توصیل ونشر المعلومات تكالیفھا منخفضة نسبیا فى توصیل ونشر المعلومات   --٣٣••

..تصل إلى جمھور إرشادى كبیر العدد نسبیا تصل إلى جمھور إرشادى كبیر العدد نسبیا   --٤٤••



أوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیةأوجھ قصور المطبوعات اإلرشادیة

..غیر مناسبة لإلتصال باألمیین ومحدودى التعلیم من الجماھیر اإلرشادیة غیر مناسبة لإلتصال باألمیین ومحدودى التعلیم من الجماھیر اإلرشادیة   --١١

تعتبر مراجع وقتیة من المفروض مراجعتھا المستمرة وتغییرھا بإستمرار لتطابق  تعتبر مراجع وقتیة من المفروض مراجعتھا المستمرة وتغییرھا بإستمرار لتطابق    --٢٢
..التغیرات المستمرة فى المستحدثات ونتائج األبحاث التغیرات المستمرة فى المستحدثات ونتائج األبحاث 

..قد تتضمن كثیرا من الموضوعات قد ال یالئم البعض منھا ظروف محلیة معینة قد تتضمن كثیرا من الموضوعات قد ال یالئم البعض منھا ظروف محلیة معینة   --٣٣

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



Circular lettersCircular lettersالخطابات الدوریة الخطابات الدوریة   --٦٦

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

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



    خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة

تحدید الھدف أو الغرض الرئیسى من الخطاب الدورى والجمھور الذى ینبغى  تحدید الھدف أو الغرض الرئیسى من الخطاب الدورى والجمھور الذى ینبغى    --١١
..وصولھ إلیھ وصولھ إلیھ 

تخطیط إستخدام الخطابات الدوریة كجزء من الخطة التعلیمیة موضحا عددھا تخطیط إستخدام الخطابات الدوریة كجزء من الخطة التعلیمیة موضحا عددھا   --٢٢
..وجمھورھا ومواعید إرسالھا وجمھورھا ومواعید إرسالھا 

كتابة الخطاب وإخراج النسخ بالعدد الالزم وإخراجھا بصورة نظیفة ملفتة للنظر  كتابة الخطاب وإخراج النسخ بالعدد الالزم وإخراجھا بصورة نظیفة ملفتة للنظر    --٣٣
مبینة الغرض والنتائج والتغیرات المرغوبة فى صورة سھلة منطقیة العرض بادئا  مبینة الغرض والنتائج والتغیرات المرغوبة فى صورة سھلة منطقیة العرض بادئا  

بمدخل یثیر اإلھتمام مع حافز یساعد على تبنى الرسالة التى یحملھا الخطاب  بمدخل یثیر اإلھتمام مع حافز یساعد على تبنى الرسالة التى یحملھا الخطاب  
..الدورى الدورى 

متابعة وصول الخطاب وتقییم نتائجھ  متابعة وصول الخطاب وتقییم نتائجھ    --٤٤



ممیزات الطریقةممیزات الطریقة

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

      
..سریعة فى توصیل المعلومات وفى الوقــــت المناسب سریعة فى توصیل المعلومات وفى الوقــــت المناسب   --٢٢

..تكالیفھا النسبیة فى إحداث التغیرات السلوكیة منخفضة تكالیفھا النسبیة فى إحداث التغیرات السلوكیة منخفضة   --٣٣

.  .  تساعد فى التمھید وتوجھ األنظار إلى توصیة إرشادیة واجبة التنفیذ تساعد فى التمھید وتوجھ األنظار إلى توصیة إرشادیة واجبة التنفیذ   --٤٤
  
..یحتفظ بھا الزراع للرجوع إلیھا عند اللزوم یحتفظ بھا الزراع للرجوع إلیھا عند اللزوم   --٥٥



  أوجھ قصور الطریقةأوجھ قصور الطریقة

تحتاج إلى معدات خاصة وجھاز كتابى قد ال یتوافر فى كافة المناطق والمكاتب  تحتاج إلى معدات خاصة وجھاز كتابى قد ال یتوافر فى كافة المناطق والمكاتب    --11
. . اإلرشادیةاإلرشادیة

..تقل أھمیتھا فى المناطق عالیة النسبة فى األمیة تقل أھمیتھا فى المناطق عالیة النسبة فى األمیة   --٢٢

..عند اإلكثار منھا ستقل أھمیتھا واإلھتمام بھا عند اإلكثار منھا ستقل أھمیتھا واإلھتمام بھا   --٣٣
  
یعتبر اإلعتماد علیھا مضیعة للوقت والمال إذا لم یراعى الدقة والنظافة والتشویق  یعتبر اإلعتماد علیھا مضیعة للوقت والمال إذا لم یراعى الدقة والنظافة والتشویق    --٤٤

..فى إعدادھا فى إعدادھا 



Extension ExhibtsExtension Exhibtsالمعارض اإلرشادیة المعارض اإلرشادیة   - - ٧٧

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

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

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



    خطوات تنفیذ الطریقةخطوات تنفیذ الطریقة

..دراسة أثر ھذه المعارض فى تحقیق أھداف الخطة التعلیمیة كطریقة إرشادیة دراسة أثر ھذه المعارض فى تحقیق أھداف الخطة التعلیمیة كطریقة إرشادیة   --11

..من الواجب تحدید األغراض الرئیسیة من إقامة المعرض من الواجب تحدید األغراض الرئیسیة من إقامة المعرض   --٢٢

یجب مراعاة الدقة فى تخطیط وإعداد المعرض متضمنا إختیار األمكنة وإعدادھا یجب مراعاة الدقة فى تخطیط وإعداد المعرض متضمنا إختیار األمكنة وإعدادھا   --٣٣
وتوفیر األدوات الالزمة للعرض بصورة متسلسلة ومنطقیة تخدم الغرض من  وتوفیر األدوات الالزمة للعرض بصورة متسلسلة ومنطقیة تخدم الغرض من  

..إقامة المعرض إقامة المعرض 

..اإلعالن عن المعرض ومكانھ وموعده واألھداف المتوقعة منھ اإلعالن عن المعرض ومكانھ وموعده واألھداف المتوقعة منھ   --٤٤



  ممیزات المعارض كطریقة إرشادیةممیزات المعارض كطریقة إرشادیة

..كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى عالقاتھم برجال اإلرشاد الزراعى كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى عالقاتھم برجال اإلرشاد الزراعى   --١١

كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى إھتماماتھم بالمستویات العلیا من اإلنتاج  كثرة زیارة الزراع لھذه المعارض یقوى إھتماماتھم بالمستویات العلیا من اإلنتاج    --٢٢
ویثیرھم ویدفعھم لمحاولة الوصول إلیھم بإتباع األسلوب المستخدم فى الوصول ویثیرھم ویدفعھم لمحاولة الوصول إلیھم بإتباع األسلوب المستخدم فى الوصول 

..إلیھا إلیھا 

::  أوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیةأوجھ قصور المعارض كطریقة إرشادیة••
..تكالیف تنفیذھا مرتفعة نسبیا مقارنة بالطرق اإلرشادیة األخرى تكالیف تنفیذھا مرتفعة نسبیا مقارنة بالطرق اإلرشادیة األخرى   --١١••

..مستھلكة لوقت المرشد الزراعى إلى درجة كبیرة مستھلكة لوقت المرشد الزراعى إلى درجة كبیرة   --٢٢••



..كثیر من الزائرین یزورونھا للتسلیة وإضاعة الوقت ولیس للتعلیم كثیر من الزائرین یزورونھا للتسلیة وإضاعة الوقت ولیس للتعلیم   --٣٣••

.  .  قد ال یتضح من البعض منھا األھداف التعلیمیة لھا قد ال یتضح من البعض منھا األھداف التعلیمیة لھا   --٤٤••

..ضألة أثرھا التعلیمى نسبیا بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى ضألة أثرھا التعلیمى نسبیا بمقارنتھا بالطرق اإلرشادیة األخرى   --٥٥••



Extension MuseumsExtension Museumsالمتاحف اإلرشادیة المتاحف اإلرشادیة   --٨٨

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

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

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



الفصل الثامنالفصل الثامن
المعینات اإلرشادیـــــــــــــةالمعینات اإلرشادیـــــــــــــة

ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة واإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة واإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة ••
على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد نقلھ للمتعلمین أو المسترشدین أو أفراد على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد نقلھ للمتعلمین أو المسترشدین أو أفراد 

الموقف التعلیمى وتعتمد ھذه المعینات على حاستى السمع والبصر أو كلیھما  الموقف التعلیمى وتعتمد ھذه المعینات على حاستى السمع والبصر أو كلیھما  
بغرض اإلسراع فى نقل المعنى وتوفیر الجھد والوقت فى مثل ھذه العملیات  بغرض اإلسراع فى نقل المعنى وتوفیر الجھد والوقت فى مثل ھذه العملیات  

..التعلیمیة التعلیمیة 



وھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى وھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى 
مراعاتھا عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھامراعاتھا عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھا

المستوى التعلیمى والذھنى للجمھور أو المجموعة التى تستخدم معھم المعین المستوى التعلیمى والذھنى للجمھور أو المجموعة التى تستخدم معھم المعین   --١١
..اإلرشادى اإلرشادى 

عدد األفراد الذین یتعرضون للمعین فى الموقف التعلیمى اإلرشادى ، فقد یستخدم عدد األفراد الذین یتعرضون للمعین فى الموقف التعلیمى اإلرشادى ، فقد یستخدم   --٢٢
..الفیلم الشریطى مع أعداد ال یمكن معھا إستخدام الصورة الفوتوغرافیة الفیلم الشریطى مع أعداد ال یمكن معھا إستخدام الصورة الفوتوغرافیة 

طبیعة الفكرة أو المضمون المراد إیصالھ لألفراد ، فقد یفید إستخدام الصور طبیعة الفكرة أو المضمون المراد إیصالھ لألفراد ، فقد یفید إستخدام الصور   --٣٣
الملونة عن طریق الشرائح فى تعریف الزراع بأخطار أفة معینة على حاصالتھم الملونة عن طریق الشرائح فى تعریف الزراع بأخطار أفة معینة على حاصالتھم 

الحقلیة ، فى حین أن التكبیرات الصوتیة تعتبر وسیلة فعالة حین یراد إبالغ الحقلیة ، فى حین أن التكبیرات الصوتیة تعتبر وسیلة فعالة حین یراد إبالغ 
الزراع بأمر عاجل أو إعالمھم جماعیا بتعلیمات زراعیة عن طریق حملة الزراع بأمر عاجل أو إعالمھم جماعیا بتعلیمات زراعیة عن طریق حملة 

..إرشادیة إرشادیة 



طبیعة التجھیزات الفنیة التى یتطلبھا إستخدام معین ما ، فإستخدام األجھزة طبیعة التجھیزات الفنیة التى یتطلبھا إستخدام معین ما ، فإستخدام األجھزة   --٤٤
البصریة الضوئیة عادة ما یحتاج إلى تجھیزات مثل مكان مالئم وشاشة عرض البصریة الضوئیة عادة ما یحتاج إلى تجھیزات مثل مكان مالئم وشاشة عرض 

..وتیار كھربائى وھذه ربما ال تتوافر فى كل حین وتیار كھربائى وھذه ربما ال تتوافر فى كل حین 

توفر الخبرات الفنیة الالزمة لصیانة وتشغیل معین ما ، فالشرائط الفیلمیة قد توفر الخبرات الفنیة الالزمة لصیانة وتشغیل معین ما ، فالشرائط الفیلمیة قد   --٥٥
تحتاج لعامل ماھر أو متخصص یتواجد فى كل األحوال على عكس السبورة أو  تحتاج لعامل ماھر أو متخصص یتواجد فى كل األحوال على عكس السبورة أو  

..الصورة الفوتوغرافیة الصورة الفوتوغرافیة 

المناخ والظروف الطبیعیة قد تعرقل إستخدام معین ما فى یوم حقلى مفتوح مثل المناخ والظروف الطبیعیة قد تعرقل إستخدام معین ما فى یوم حقلى مفتوح مثل   --٦٦
..اللوحة الوبریة اللوحة الوبریة 



    تصنیف المعینات اإلرشادیةتصنیف المعینات اإلرشادیة

تصنف المعینات اإلرشادیة وفق الحاسة التى تستخدمھا لتوضیح المعنى للجمھور  تصنف المعینات اإلرشادیة وفق الحاسة التى تستخدمھا لتوضیح المعنى للجمھور  ••
::إلى ثالث أقسام رئیسیة ھى إلى ثالث أقسام رئیسیة ھى 

المعینات  المعینات    --٣٣..المعینات البصریةالمعینات البصریة  --٢٢..المعنیات السمعیة المعنیات السمعیة   --١١••
. . السمعیة البصریة السمعیة البصریة 

::  المعینات السمعیةالمعینات السمعیة: :   أوالأوال••
تأتى حاسة السمع فى مقدمة الحواس التى أنعم اهللا بھا على اإلنسان لمباشرة عملیة تأتى حاسة السمع فى مقدمة الحواس التى أنعم اهللا بھا على اإلنسان لمباشرة عملیة ••

وإذا ما أمعنا النظر فى القرآن فسنجد أن اهللا ذكر حاستى السمع وإذا ما أمعنا النظر فى القرآن فسنجد أن اهللا ذكر حاستى السمع . . اإلتصال اإلتصال 
والبصر كوسیلة إتصال فى أكثر من آیة ، إال أن ما یلفت اإلنتباه أن السمع جاء والبصر كوسیلة إتصال فى أكثر من آیة ، إال أن ما یلفت اإلنتباه أن السمع جاء 
متقدمًا على البصر أكثر سبع عشرة آیة ، وربما كان ھذا مؤشرًا ألھمیة السمع  متقدمًا على البصر أكثر سبع عشرة آیة ، وربما كان ھذا مؤشرًا ألھمیة السمع  

..المتمیزة المتمیزة 



التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادىالتسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى  --١١

عانى اإلنسان كثیرًا فى العصور السابقة من عدم وجود وسیلة لتخزین المعلومات  •
المنطوقة ، فالعلماء قلیلون ، وما لدیھم من علم وحكمة ومعرفة إما أن یكتبوھا ، 
وھذا یشكل النذر الیسیر ، وإما أن یتحدثوا بھا وھذا ھو الجزء األكبر ، وبسبب  

وحتى فى التعلیم النظامى كثیرًا  . اإلعتماد على الحفظ ، فقد ضاع الكثیر من العلم
.  ما تكون المحاضرات والمناقشات الدراسیة شفھیة وھو ما یصعب إستذكارھا

وكان الفضل للمسجل الذى أسھم كوسیلة سمعیة ناجحة وفعالة فى تسجیل  
المعلومات السمعیة ن فقد ساعدت التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسودة  

وتستخدم التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسوده  . الحیویة والنشاط 
وتستخدم التسجیالت السمعیة فى التعلیم اإلرشاى الزراعى ، . الحیویة والنشاط

وما زال ھذا الجھاز الصغیر فى . والحق أن مزایا المسجل أكثر من أن تحصى 
حجمھ ، والكبیر فى أدائھ یثبت أھمیتھ ودوره البارز فى عملیة اإلتصال اإلرشادى 

.یومًا بعد یوم 



ممیزات التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة  ممیزات التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة  
    اإلرشادیةاإلرشادیة

التقویم الذاتى ،إذ یستطیع المرشد الزراعى أن یسجل الموضوع اإلرشادى بصوتھ التقویم الذاتى ،إذ یستطیع المرشد الزراعى أن یسجل الموضوع اإلرشادى بصوتھ   --١١
..قبل موعد اإلجتماع اإلرشادى ، ثم یستمع إلى ما سجلھ لتقویم نشاطھ بنفسھقبل موعد اإلجتماع اإلرشادى ، ثم یستمع إلى ما سجلھ لتقویم نشاطھ بنفسھ

..تعطى المرشد فرصة للتعامل مع تقنیة إتصال عصریة وسھلة وفعالةتعطى المرشد فرصة للتعامل مع تقنیة إتصال عصریة وسھلة وفعالة--٢٢

تنمى القدرات الفردیة فى التصمیم واإلعداد والكتابة واإللقاء ، واإلنتاج واإلخراج  تنمى القدرات الفردیة فى التصمیم واإلعداد والكتابة واإللقاء ، واإلنتاج واإلخراج    --٣٣
. . التى كثیرًا ما تكون موجودة لدى بعض المرشدین ولكنھا غیر مستغلة التى كثیرًا ما تكون موجودة لدى بعض المرشدین ولكنھا غیر مستغلة 

أنھا خالیة من التعقید الذى تعانى منھ بعض وسائل اإلتصال مثل اإلنتاج  أنھا خالیة من التعقید الذى تعانى منھ بعض وسائل اإلتصال مثل اإلنتاج    --٤٤
..وھذا یتیح للمرشد الزراعى إنتاج المادة التى یریدھاوھذا یتیح للمرشد الزراعى إنتاج المادة التى یریدھا. . التلیفزیونى التلیفزیونى 



إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیةإختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة

بالرغم من أنھ ال توجد قاعدة ثابتة إلختیار التسجیالت السمعیة ، إال أن ھناك •
:نقاطًا تفرض على المرشد الزراعى أن یأخذھا بعین اإلعتبار منھا

 - المادة المسجلة سمعیًا  - یجب التأكد من أن ھناك حاجة إلى تلك المادة وأنھا  -١•
.تحقق الھدف التعلیمى اإلرشادى المطلوب  ضمن الوقت المتاح أمامھ

عندما یحدد المادة أو البرنامج علیھ أن یتحقق من عدة نقاط قبل أن یستعملھا   -٢•
.أمام الزراع ، وذلك باإلستماع الى المادة المسجلة لإلجابة عن األسئلة 



ھل توجد أھداف تعلیمیة إرشادیة محددة لتلك المادة ، أم أنھا مادة للثقافة العامة؟ -أ

ھل تناسب المادة خبرات وحاجات الزراع ؟ - ب

ماطول البرنامج، وماعالقة ذلك بما لدیھ من وقت ؟ -جـ

ھل توجد عملیات زراعیة أو أسماء أو مصطلحات معقدة وبحاجة الى جھد إضافى  -د
؟

ھل تحتاج المادة الى إیضاحات مكملة ؟، وما طبیعة تلك اإلیضاحات ؟-ھـ

مادور المسترشد فى العملیة التعلیمیة اإلرشادیة ؟ وھل یوفر البرنامج عملیة   - و
التفاعل مع المسترشد؟



حاالت إستخدام التسجیالت الصوتیة فى التعلیم حاالت إستخدام التسجیالت الصوتیة فى التعلیم 
  اإلرشادى الزراعىاإلرشادى الزراعى

تستخدم التسجیالت السمعیة فى حاالت ومواقف تعلیمیة إرشادیة زراعیة عدیدة تستخدم التسجیالت السمعیة فى حاالت ومواقف تعلیمیة إرشادیة زراعیة عدیدة ••
..منھا منھا 

..فى یوم الحقـــــــــــــــل فى یوم الحقـــــــــــــــل   --١١

..فى المعارض الزراعیة فى المعارض الزراعیة   --٢٢

..فى نوادى اإلستمـــــاع فى نوادى اإلستمـــــاع   --٣٣
    
..فى الرحالت والزیارات اإلرشادیة فى الرحالت والزیارات اإلرشادیة   --٤٤

..فى اإلجتماع اإلرشادى حیث یقوم المرشد بتشغیل البرنامج للزراع فى اإلجتماع اإلرشادى حیث یقوم المرشد بتشغیل البرنامج للزراع   --٥٥



قواعد إستخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة  قواعد إستخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة  
اإلرشادیة الزراعیةاإلرشادیة الزراعیة

یجب على المرشد أن یتأكد من أن الزراع الیعانون ضعفا فى السمع وعلیھ أن  -1
یعالج الحاالت الفردیة لضعف السمع بما یستحقھ ، كأن یقرب الزراع الى 

.السماعة ، أو یرفع الصوت قلیال ، أو یعطى الزراع فرصة أخرى لإلستماع 
یجب على المرشد الزراعى أن یھیئ الزراع لإلستماع الى البرنامج ، وتتم التھیئة   -٢

.باألسئلة وأسالیب اإلثارة التى یراھا مناسبة 
یجب على المرشد تحدید مكان المادة وموعد تشغیلھا وموعد إیقافھا ، إذ ربما   -٣

كانت على الشریط مجموعة من البرامج فال یجوز لھ أن یأتى الى اإلجتماع وھو  
.الیعرف أین تقع المادة التى یریدھا 

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



.یجب عدم السماح للزراع بالتشویش أثناء تشغیل البرنامج  -٥

.یجب أعداد قائمة أسئلة ونقاط للمناقشة فور اإلنتھاء من اإلستماع للبرنامج  -٦

وإذا كانت المادة المسجلة تتحدث عن زیارة إرشادیة قام بھا الزراع ، فیجب إتاحة  -٧
.الفرصة للزراع الذین قاموا بالتسجیل لعرض وجھات نظرھم 

یجب على المرشد التأكد من توافر وسائل السالمة ، وأھمھا عدم تعریض الزراع   -٨
.لألسالك الكھربائیة ونحوھا 



    عملیة إعداد التسجیل الصوتىعملیة إعداد التسجیل الصوتى
:فیما یلى بعض المقترحات التى یجب على المرشد الزراعى إتباعھا عند التسجیل•

یجب اإلعداد الجید والمنسق لما ھو مطلوب تسجیلھ مثل المادة اإلرشادیة ، األوراق  -١
  .  ، البأس أن تضع الى جوارك كأسا من الماء ، وضع عداد المسجل على صفر 

إقرأ الموضوع قبل بدء التسجیل ، وتأكد من التشغیل والوقفات والضغط على -٢
.الحروف

.تخیل أنك داخل اإلجتماع وأمام الزراع -٣

.حاول أن تكون طبیعیًا ، إرفع رأسك عند الحدیث وكأنك تنظر إلى األمام -٤



علیك بإجراء تجربة قبل التسجیل النھائى ، ولكن ال تكثر من التسجیالت التجریبیة  -٥
.

.تذكر أنك تتعامل مع مسجل ومیكروفون وغیره من األدوات الصماء -٦

علیك أن تترك مسافة مناسبة بینك وبین المیكروفون ، كما أنھ یجب علیك أال تدع   -٧
.إلى جوارك شیًا یعوق  حركتك

.قلل من الفأفأة والتأتأة ما أمكن -٨

یفضل أن تكون المادة المراد تسجیلھا مطبوعة ، وأن تكون مكتوبة بخط واضح  -٩
.وجلى

.إجعل عملك منظمًا لتضمن لھ النجاح - ١٠



    المونتـــــــــــاجالمونتـــــــــــاج

یصادف خالل التسجیل أن تحدث مشكالت فنیة خارجة عن إرادة الشخص الذى •
یقوم بعملیة التسجیل ، من ذلك مثًال أن یخطئ فى نطق كلمة أو یتعلثم ، وربما  

یضرب بیده المیكروفون ، أو یكون قد فاجأتھ كحة ، وربما إنتھى شریط التسجیل 
تتم معالجة ھذه المشكالت بما یعرف بالمونتاج أى حذف الجزء غیر المرغوب . 

فیھ واإلبقاء على الجزء الجید والمناسب بحیث نستمع إلى البرنامج فى حالة 
.متناسقة مرتبة



وھناك أسلوبًا شائعًا للمونتاج یطلق على األسلوب األول بالمونتاج اآلنى أو •
تمتاز ھذه الطریقة بالبساطة . الفورى ، وفیھ تتم عملیة المونتاج أثناء التسجیل 

أما اإلسلوب الثانى ففیھ تتم عملیة المونتاج بعد اإلنتھاء من التسجیل  . والسرعة 
وبإنتھاء المونتاج نكون قد حصلنا على نسخة أصلیة والتى ال یجوز إستعمالھا ،  

.وإنما تستعمل للنسخ منھا 



    التكبیرات الصوتیةالتكبیرات الصوتیة  --٢٢

ویقصد بھا أجھزة التكبیر الصوتى كالمیكرفون العادى والمكبر العادى والذى •
عادة ما یستخدم لمخاطبة الجماھیر فى إجتماع حاشد عن توجیھات أو تعلیمات  

وقد یستخدم . أو یستخدم فى اإلجتماعات العامة الكبیرة كوسیلة للمناقشة . معینة 
عن طریق الحمالت اإلرشادیة لنصح الزراع أو تحذیرھم أو دعوتھم إلجراء  

. معین ، ویستخدم ھذا المعین بكثرة فى العمل اإلرشادى 



 Unprojected Unprojectedالمعینات البصریة غیر الجھازیة المعینات البصریة غیر الجھازیة 
Visual AidsVisual Aids

:وھى التى ال تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا وتستخدم كما ھى ، ومنھا •
::  السبورةالسبورة  --١١••
بالرغم من أن السبورة تظل فى مقدمة المعینات البصریة ، غیر الجھازیة ، •

اإلرشادیة الزراعیة ، الرخیصة الثمن ، والقلیلة التعقید ، إال أنھا لم تنج من  
اللمسات التقنیة الحدیثة ، فھناك الیوم السبورة ذات الوجھ الواحد ، والسبورة ذات  
الوجھین ، والسبورة متعددة األوجھ ، والسبورة الیدویة ، والسبورة الكھربائیة ،  

وإلى جانب ذلك فالسبورة تختلف  من  . والسبورة الثابتة ، والسبورة ذات العجل 
. حیث الحجم واللون والمادة التى صنعت منھا ، والغرض الذى تستخدم من أجلھ 
وأما من حیث اللون فقد سیطر اللون األسود على السبورة ولفترة طویلة ، اال أن 

وأما . الدراسات الحدیثة أثبتت جدوى ألوان أخرى كاألخضر ، والرصاصى 
المادة التى تصنع منھا السبورة فقد تكون من الخشب أو البالستیك ، أو المعدن ، 

أو المسلح 



خصائص السبورةخصائص السبورة

..یمكن للمرشد الزراعى أن یكتب علیھا نقاطا محددة تتعلق بموضوع اإلجتماع یمكن للمرشد الزراعى أن یكتب علیھا نقاطا محددة تتعلق بموضوع اإلجتماع   --أأ

یستطیع للمرشد الزراعى أن یعد علیھا موضوع اإلجتماع حتى خارج وقت یستطیع للمرشد الزراعى أن یعد علیھا موضوع اإلجتماع حتى خارج وقت   - - بب
اإلجتماع ، مما یسمح لھ بتوفیر وقت اإلجتماع ، كما أنھا تعطیھ فرصة لمراجعة اإلجتماع ، مما یسمح لھ بتوفیر وقت اإلجتماع ، كما أنھا تعطیھ فرصة لمراجعة 

..المعلومات ونقاط المناقشة قبل حلول موعد اإلجتماع اإلرشادى المعلومات ونقاط المناقشة قبل حلول موعد اإلجتماع اإلرشادى 

یستطیع المرشد إستخدامھا فى الرسوم والبیانات والجداول التوضیحیة یستطیع المرشد إستخدامھا فى الرسوم والبیانات والجداول التوضیحیة   --جـجـ

  --خاصة السبورة ذات اللون الرصاصى خاصة السبورة ذات اللون الرصاصى   --یمكن للمرشد الزراعى إستخدامھا یمكن للمرشد الزراعى إستخدامھا   --دد
..كشاشة سینمائیة لعرض األفالم والشرائح ونحوھا كشاشة سینمائیة لعرض األفالم والشرائح ونحوھا 



    مایجب على المرشد عملھ عند إستخدام السبورةمایجب على المرشد عملھ عند إستخدام السبورة

الكتابة بخط واضح وجلى بحیث یمكن ذلك جمیع المسترشدین فى اإلجتماع   -أ
اإلرشادى ، أو فى فصول محو األمیة من قراءة ماھو مكتوب على السبورة 

.بسھولة ویسر 

أن یتحدث بصوت واضح ، وأن یخرج الكلمات والحروف بشكل سلیم یساعد  - ب
.المسترشدین أو الدارسین فى برامج محو األمیة على متابعة وفھم مایقول 

تشجیع أولئك الذین یستخدمون نظارات ، ورفع معنویاتھم بحیث یكون ذلك حافزا  -جـ
.لمن ھم بحاجة الیھا إلستعمالھا 

.توفیر اإلضاءة المناسبة  -د

.عدم إزدحام السبورة بالمعلومات  -ھـ



  اللوحة اإلرشادیة الزراعیةاللوحة اإلرشادیة الزراعیة  --٢٢

نشاھد ونحن نقود سیارتنا لوحات إرشادیة زراعیة توضیحیة على الطرق الزراعیة •
عن وجود حقل إرشادى أو تجمیعة إرشادیة أو قریة إرشادیة أو عن إرشادات 

وتسھم ھذه اللوحات اإلرشادیة على نحو فعال فى . للزراع أو عن إعالنات زراعیة 
.نقل المعلومات وإبالغ الرسالة اإلتصالیة الى عدد كبیر من الجمھور 

وتمتاز اللوحات اإلرشادیة الزراعیة بأنھا رخیصة الثمن وسھلة اإلستعمال •
والصیانة وفعالة من حیث قدرتھا على نقل الرسالة ، إذ تحظى بقدر كبیر من  

وما قیل عن السبورة وخصائصھا التعلیمیة ینطبق على . التشویش والغموض 
.اللوحة اإلرشادیة 



Flannel boardFlannel boardاللوحة الوبریة اللوحة الوبریة   --33

سم  x١٠٠ ٧٠تصنع اللوحة الوبریة من سبورة خشبیة مقاسھا فى المتوسط •
وتغطى بطبقة من القماش الوبرى ، ثم یؤتى بصور أو رسوم أو كلمات أو أرقام 
فى قطع صغیرة مثبتة على قطعة من السنفرة بقطعة القماش الوبرى فى سھولة 
ویسر مما یمكن المرشد من نقل مواقف تعلیمیة فى شكل جید الى الزراع خالل 

.اإلجتماع اإلرشادى 

وتمتاز اللوحة الوبریة بالمرونة بحیث یستطیع المرشد إجراء التعدیل •
والتبدیل الالزمین وفقا لمستوى الزراع فى اإلجتماع اإلرشادى أو فى فصول 

.محو األمیة 



    النماذج والعیناتالنماذج والعینات  --44

النموذج ھو تمثیل مصغر أو مكبر لما یمكن إحضاره كمثال آللة زراعیة ، أو •
فكثیرا مایتعذر على المرشد الزراعى عرض . الخ ...ساللة محسنة من الدجاج 

األشیاء الحقیقیة على المسترشدین وذلك لكبر حجمھا ، أو صعوبة حملھا ونقلھا ، 
أو لصغرھا المتناھى مما یضطره الى إستخدام النماذج التى تمثل األشیاء الحقیقیة 

وھنا یجب أن تكون النماذج  . والیلجأ الى النماذج اال إذا تعذر إحضار األصل . 
والعینة ھى واحدة مفردة تمثل مجموعة كبیرة مثل كمیة التقاوى أو  . دقیقة الصنع

.الخ ..السماد 



    الرسوم البیانیة واألشكال التوضیحیةالرسوم البیانیة واألشكال التوضیحیة  --55

،  " وسیلة بصریة تھدف الى شرح وتوضیح معین "الرسم البیانى عبارة عن •
ویلزم اإلھتمام بإعداد محتویات الرسوم البیانیة وتنسیقھا ، وكذلك إختیار الحروف  

.والكلمات المالئمة واأللوان الزاھیة 
وأما األشكال التوضیحیة فھى عرض دقیق للمعلومات والبیانات وشرح  •

مختصر للتطورات واإلتجاھات والعالقات والمقارنات بین الحاالت المختلفة ، 
واألشكال التوضیحیة الناجحة ھى تلك التى . كذلك تحلیل دقیق لإلحصائیات 

تجذب إنتباه المسترشدین ، وتشجیعھم على التفكیر والتخیل ، والیحتاج إستیعابھا  
.اال للقلیل من الشرح ، مع فھم مضمونھا بسرعة 



    الصورة الفوتوغرافیة ، والتصویر الضوئىالصورة الفوتوغرافیة ، والتصویر الضوئى  --55

ظلت عینا اإلنسان بمثابة آلة التصویر الحقیقیة الوحیدة لرصد حركة األشیاء  •
والتعرف علیھا ، كما ھى فى الطبیعة دونما زیادة أو نقصان لكن قدرة عین 

:اإلنسان ظلت محدودة لعدة أسباب لعل فى مقدمتھا 

.عدم القدرة على تسجیل األشیاء التى تقع بعیدا عن دائرة اإلبصار -أ•

. عدم المقدرة على تسجیل األشیاء ، ومن ثم إعادة مشاھدتھـــــــا  - ب•

ویكفى أن اهللا قد أمتن على عبادة بنعمة اإلبصار والبصر فى أكثر من آیة •
: ، ویقول اهللا تعالى  ٦٦)/یس" (لو نشاء لطمسنا على أعینھم "یقول اهللا تعالى 

: ، ویقول اهللا تعالى ) ٤٦/األنعام"( قل أرأیتم إن أخذ اهللا سمعكم وأبصاركم"
) .٢٠-١٩/فاطر" (والالظلمات والالنور. ومایستوى األعمى والبصیر"



وھذه النعمة التى وھبنا اهللا إیاھا تتطلب منا أن نقابلھا بالحمد والشكر لخالقھا الذى •
وإذا كان من مجال لحمد اهللا وشكره على نعمة  . خلقنا فصورنا فأحسن صورنا 

البصر وأن نسخر ھذه الحاسة فیما یساعدنا على التبصر فى ملكوت اهللا وفى 
.أنفسنا بحیث نزداد إیمانا مع إیماننا

إن معارفنا لمبادئ التصویر وخصائصة وكیفیة إلتقاط الصورة وكیف تعمل  •
الكامیرا ، وماھى المشكالت التى یجب على المرشد أن یتحاشاھا ، سوف تقودنا  

:الى تحقیق النتائج اآلتیة



اإلستخدام األمثل آللة التصویر والحصول على صورة تحقق الموقف التعلیمى  اإلستخدام األمثل آللة التصویر والحصول على صورة تحقق الموقف التعلیمى    --١١
..المطلوب المطلوب 

..توفیر الوقت والجھد والمال توفیر الوقت والجھد والمال   --٢٢

تحقیق إتصال أفضل بین المرشد والمسترشد من جھھ ، وبین الصورة والمادة تحقیق إتصال أفضل بین المرشد والمسترشد من جھھ ، وبین الصورة والمادة   --٣٣
..التعلیمیة اإلرشادیة من جھھ أخرى التعلیمیة اإلرشادیة من جھھ أخرى 

..تسخیر ھذه التقنیة لخدمة األھداف التعلیمیة الزراعیة تسخیر ھذه التقنیة لخدمة األھداف التعلیمیة الزراعیة   --٤٤

..تنمیة روح اإلبداع والجمال تنمیة روح اإلبداع والجمال   --٥٥



    الصورة الضوئیة لألغراض التعلیمیة اإلرشادیةالصورة الضوئیة لألغراض التعلیمیة اإلرشادیة

لیست ھناك حدود إلستخدام الصورة الضوئیة لألغراض التعلیمة ، وإنما الحدود  •
مرھونة بكفاءة المرشد الزراعى وخبرتھ ، فالصورة كوسیلة إتصال بصریة یمكن  

أن تقوم بدور رئیسى فى حمل الرسالة التعلیمیة ، كما یمكن أن تسھم إیجابیا فى 
تعزیز العملیة التعلیمیة اإلرشادیة ، ویكفى أن نشیر الى المثل الصینى الذى یقول  

یظل ھذا المثل صادقا طالما توافرت فى " .صورة واحدة تغنى عن ألف كلمة: "
ومما یضاعف من . الصورة العناصر المطلوبة من الصدق والتفاصیل والوضوح 

:أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى 



:قدراتھا على تخزین المعلومات والتاریخ  -١•
ففى البحوث التطبیقیة كثیرا مایجرى تصویر مراحل عملیة أو تجربة معینة  •

لإلستفادة منھا ودراستھا فى وقت الحق
• 
:قدراتھا على نقل المعلومات  - ٢•
ولكن ھناك . تمتاز العملیة التعلیمیة بأنھا تقوم أساسا على نقل المعلومات •

:شروط البد من توافرھا فیما یتعلق بنقل ھذه المعلومات وھى 
إرتباط المعلومات  -جـ.            الواقعیة  - ب.               صدق المعلومات  -أ•

بالبیئة 



    مصدر معلومات وتعلیممصدر معلومات وتعلیم  --٣٣

نالحظ أن الذى یقوم برحلة مع مجموعة من القادة أو الزراع الى مزرعة للدواجن •
مثال لتحقیق ھدف تعلیمى محدد ،قد یكلف أحد القادة بإلتقاط صورة للمزرعة ، 

ة لن یكون معھم سوى ماأحضروة من صور وعینات أخرى ، وھنا \وبعد العود
.للدراسة والمناقشة والشرح والتعلیق  -الصور -یجرى إستخدامھا 



  قدراتھا على التعبیر والحركةقدراتھا على التعبیر والحركة  --٤٤

على الرغم من أن التعبیر والحركة نشاطان متشابھان ویغلب ربطھما  •
باألفالم السینمائیة المتحركة واألشرطة التلفزیونیة اال أن بمقدور الصورة 

الضوئیة أن تنقل التعبیر والحركة على نحو جید ، فاإلبتسامة تعبیر ، والقفز 
أما میزة الصورة فى تثبیت الحركة فھى واضحة وخاصة فى .حركة وھكذا 

عملیات النمو البطیئة أو دراسة خصائص ونتائج السرعات العالیة التى یصعب 
.متابعتھا بسرعتھا الطبیعیة 



  نواحى القصور فى الصورة الضوئیةنواحى القصور فى الصورة الضوئیة

أنھا تخاطب حاسة واحدة وھى البصر ، فى حین قد تتطلب مواقف تعلیمیة عدیدة  أنھا تخاطب حاسة واحدة وھى البصر ، فى حین قد تتطلب مواقف تعلیمیة عدیدة    --11
..دمج الصورة بالصوت أى مخاطبة أكثر من حاسة دمج الصورة بالصوت أى مخاطبة أكثر من حاسة 

..التحقق التفاعل المطلوب فھى وسیلة إتصال ذات إتجاه واحد التحقق التفاعل المطلوب فھى وسیلة إتصال ذات إتجاه واحد   --٢٢

..تمیل الى التجرد وھذا یعنى أن المعلومات التى تحتویھا لیست ملموسة تمیل الى التجرد وھذا یعنى أن المعلومات التى تحتویھا لیست ملموسة   --٣٣

التراعى عامل الزمن ، فالصورة التى ألتقطت قبل عشر سنوات لموقع معین قد التراعى عامل الزمن ، فالصورة التى ألتقطت قبل عشر سنوات لموقع معین قد   --٤٤
..التمثل الواقع الحالى التمثل الواقع الحالى 



 Projected Projectedالمعینات البصریة الجھازیة المعینات البصریة الجھازیة 
Visual AidsVisual Aids

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

 Overhead Overheadجھاز العرض فوق الراس جھاز العرض فوق الراس   --11••
ProgectorProgector  ::

"  السبورة الضوئیة"لھذا الجھاز أكثر من مسمى ، فھناك مایطلق علیھ إسم •
وھناك . ألنھ یقوم بواجبات السبورة العادیة داخل الموقف التعلیمى اال أنھا مضاءة 

ألنھ یعرض المادة التعلیمیة  " الجھاز العرضى العلوى "من یطلق على إسم 
..  الىمستوى أعلى من مستوى النظر



تركیب الجھازتركیب الجھاز
نظام فیزیائى ، وھو عبارة عن مجموعة : یتركب الجھاز من نظامین أساسین •

عدسات ومرشحات تؤمن توحید مسار األشعة التى تصدر من المصباح المثب فى  
ثم تخترق اإلشعة الشریحة الشفافة التى علیھا المادة والمثبتة فوق  . قاع الجھاز 

العدسة الالمة ، وأخیرا تستقر ھذه األشعة على الشاشة مكونة صورة الجسم وھى 
ونظام العدسات بالغ األھمیة فى ھذا الجھاز للتحكم فى البعد البؤرى داخل . مكبرة 

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

وأما النظام الثانى فھو كھربائى ویعمل على تولید اإلضاءة ثم تبرید •
المصباح ، وأما نظام التبرید الذى یعتمد على المروحة فھو على جانب كبیر من  

األھمیة ألنھ یعمل على إطالة عمر المصباح ، كما یعمل على تخفیف الحرارة 
الصادرة من المصباح عن المادة الشفافة ، وتعمل معظم األجھزة بالتیار  

فولت ، وقد زودت تلك األجھزة الحدیثة بنظام تحویل   ٢٢٠- ١١٠الكھربائى 
.الجھد أوتوماتیكیا 



  مزایا الجھازمزایا الجھاز

بسیط التشغیل یسھل على المرشد الزراعى فھمھ وإستخدامھ ، فال یحتاج الى بسیط التشغیل یسھل على المرشد الزراعى فھمھ وإستخدامھ ، فال یحتاج الى   --١١••
أكثر من إدارة المفتاح ثم التحكم فى اببعد البؤرى ، وھذه إجراءات یمكن إعتبارھا أكثر من إدارة المفتاح ثم التحكم فى اببعد البؤرى ، وھذه إجراءات یمكن إعتبارھا 

..بسیطة فى عصر تقنیات یتمیز بالتطور والتعقید بسیطة فى عصر تقنیات یتمیز بالتطور والتعقید 

یعطى صورة مكبرة وواضحة تسمح لجمیع المسترشدین أن یشاھدوھا یعطى صورة مكبرة وواضحة تسمح لجمیع المسترشدین أن یشاھدوھا   --٢٢••
..ویتابعوا موضوع اإلجتماع اإلرشادى بسھولة ویسر ویتابعوا موضوع اإلجتماع اإلرشادى بسھولة ویسر 

یمكن أن یستخدم فى نقل الرسائل اإلرشادیة النظریة أو فى نقل الرسائل یمكن أن یستخدم فى نقل الرسائل اإلرشادیة النظریة أو فى نقل الرسائل   --٣٣••
).).العملیة العملیة ((اإلرشادیة التطبیقیة اإلرشادیة التطبیقیة 



یمكن إستخدام جمیع المواد الشفافة من مادة السیلولید أو البالستیك العادى یمكن إستخدام جمیع المواد الشفافة من مادة السیلولید أو البالستیك العادى --٤٤••
..لعرض المادة البصریة على الشاشة لعرض المادة البصریة على الشاشة 

یعطى فرصة للمرشد الزراعى أن یواجھ الزراع ویخاطبھم وجھا لوجھ ویؤثر  یعطى فرصة للمرشد الزراعى أن یواجھ الزراع ویخاطبھم وجھا لوجھ ویؤثر    --٥٥••
..فیھم ویتأثر بھم فیھم ویتأثر بھم 

..یمكن إستخدامھ فى عملیات التكبیر یمكن إستخدامھ فى عملیات التكبیر   --٦٦••



    سلبیات الجھازسلبیات الجھاز

.ضرورة توافر تیار كھربائى لتشغیل الجھاز  -١•

یضیف عبئا جدیدا على المرشد الزراعى بأن یجید تقنیات إنتاج الشرائح  -٢•
.الشفافة ، وھى تقنیات فنیة قد الیرغب فى إنتاجھا 

.ینقصة الصوت وھنا على المرشد الزراعى القیام بالشرح والتعلیق  -٣•

یتطلب وجود المرشد بجانب الجھاز فى حین أن ھناك وسائل إتصال أخرى  -٤•
.یمكن أن تعمل أوتوماتیكیا 



تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق  تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق  
  الرأسالرأس

بالرغم من المزایا العدیدة التى یتمتع بھا ھذا الجھاز اإل أنھ وسیلة بصریة ترتبط  •
وھناك مالحظات ھامة یجب على المرشد الزراعى أن یدركھا  . بحاسة واحدة 

:،وأن یكون على علم بھا عند أستخدام جھاز العرض فوق الرأس منھا 

نظرا ألنھ یعمل بدون صوت فرد ، لذلك كن مستعدا ألن تكمل بالصوت  -١•
.والتعلیق والمناقشة لما یتم عرضھ على الشاشة 

المادة المعروضة على الشاشة تخاطب المسترشدین كافة والیجوز أن تتوقع  -٢•
فھم وأدراك الزراع كافة للمادة المعروضة ، وذلك أستنادا الى قاعدة الفروق 

.الفردیة بین األفراد 



یتیح الجھاز فرصة جیدة أمامك ألن تواجھ الزراع وتخاطبھم وجھا لوجھ ،  -٣•
.وھذه میزة التتوافر فى العدید من الوسائل األخرى 

.البد التأكد من جودة المادة المعروضة على الشاشة ووضوح المعلومات  -٤•

لزیادة أثراء القدرة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة لھذه الوسیلة كوسیلة أتصال  -٥•
خاصة حیثما تدعوا الحاجة الى إثارة أھتمام المسترشدین وجذب أنتباھھم ، یمكن 

فمثال خریطة جمھوریة مصر العربیة یمكن  . أستخدام شفافیات الطبقات المركبة 
:أن تكون فى أربع شرائح مركبة على النحو التالى 



.الشریحة األولى ویوضح علیھا الموقع الجغرافى للدولة وحدودھا السیاسیة  -أ•
.الشریحة الثانیة ویوضح علیھا مناطق زراعیة القطن مثال - ب•
.الشریحة الثالثة ویوضح علیھا مناطق زراعة األرز مثال  -جـ•
.الشریحة الرابعة ویوضح علیھا مناطق زراعة قصب السكر مثال  -د•

ولما كانت أجھزة العرض فوق الرأس مزودة بأسطوانة من السیلولید الشفاف ،  -٦•
فإن على المرشد أن یستخدمھا فى عملیات أعداد المادة التعلیمیة اإلرشادیة ، وھناك 

والثانیة غیر  . األولى قابلة للمسح : أقالم للكتابة على الشفافیات وتنقسم الى قسمین 
فإذا كانت  . وعلى المرشد أن یستخدم األقالم المناسبة للحاجة التعلیمیة . قابلة للمسح 

المادة أو الشریحة ھى للمناقشة والشرح ، فاألقالم القابلة للمسح تكون أجدى ألنھا  
أما إذا كانت المادة ذات صفة . تعطى فرصة للمرشد ألن یمسح ثم یعید الكتابة وھكذا 

.دائمة ن فتستخدم األقالم غیر القابلة للمسح 



    حفظ وصیانة أجھزة ومواد العرض فوق الرأسحفظ وصیانة أجھزة ومواد العرض فوق الرأس  
وھذه الطریقة " كالسیر"تحفظ الشرائح فى ملفات خاصة ، وتسمى أحیانا ملفات  -١

تحفظ الشریحة فى وضع رأسى تحمیھا من التقوس أو الكسر كما تحمیھا من  
.الغبار واألتربة 

.یفضل عدم لمس الشرائح من وسطھا إلحتمال طبع األصابع علیھا  -٢

.یجب إبعاد الشفافیات عن الحرارة الشدیدة  -٣

.یفضل حمایتھا بإطارات خارجیة لمنعھا من الخدش والتلف  -٤

یفضل عدم تعریضھا لضوء المصباح مدة طویلة فقد تتأثر الشفافیات بالحرارة ،  -٥
.كما قد تتأثر األلوان أیضا 



 Sildes Sildesجھاز عرض الشرائح والفیلم الثابت جھاز عرض الشرائح والفیلم الثابت   - - ٢٢
and Fixed Films Projectorand Fixed Films Projector

ھو واحد من أجھزة العرض البصریة المھمة الذى صمم لعرض مجموعة   •
من الشرائح المتسلسلة والمترابطة ، وقد یستخد لعرض األفالم الثابتة ، وكذا  

الشرائح الثابتة ، ویتم إعداد األفالم الثابتة وفقا لنظریة التصویر الضوئى ، ویمكن 
وال یختلف جھاز عرض . للمرشدین إنتاج مایحتاجونھ منھا بعد تدریب بسیط 

الشرائح عن جھاز عرض الفیلم الثابت من حیث التركیب إال فى الحامل الخاص 
بالشرائح فى جھاز عرض الشرائح والذى یقابل مجرى الفیلم فى جھاز عرض 

.الفیلم الثابت 



الشرائح الثابتةالشرائح الثابتة

حققت الشرائح تطورا سریعا ، وحظیت بقبول متعاظم كوسیلة إتصال بصریة •
 ٣x٤)١/٤(وبعد أن كانت تأتى فى مقاس . فعالة لما تتمتع بھ من مزایا عدیدة 

بوصة لألغراض التعلیمیة ، إستقر بھا المقام الیوم عند مقاس ثابت إلطارھا 
بوصة ، وھذا اإلطار قد یكون من الورق المقوى أو  ٢x٢الخارجى وھو 

البالستیك أو المعدن ، أما الشریحة ذاتھا فھى مستطیلة الشكل وتمثل جزءا من 
ویمكن أن تحصل على الشریحة الثابتة فى إطار كامل وتبلغ . مم غالبا ٣٥فیلم الـ

مم ، ومن الطبیعى  ٢٤x١٨مم ، أو فى نصف إطار ومساحتھا x٣٦م ٢٤مساحتھا 
.أنھ كلما كبرت المساحة كانت الصورة أكثر وضوحا 



    ممیزات الشرائحممیزات الشرائح

بوصة ، ومع ذلك یمكن عرضھا بحیث تستطیع مجموعة بوصة ، ومع ذلك یمكن عرضھا بحیث تستطیع مجموعة   ٢٢xx٢٢التتجاوز الشریحة التتجاوز الشریحة   --١١
..فردا أن یشاھدوا محتویاتھا بسھولة ووضوح فردا أن یشاھدوا محتویاتھا بسھولة ووضوح   ١٠٠١٠٠من الزراع حوالى من الزراع حوالى 

سھولة تناولھا ونقلھا من مكان آلخر ، فھى تأتى فى أطار یحمیھا من التلف أو سھولة تناولھا ونقلھا من مكان آلخر ، فھى تأتى فى أطار یحمیھا من التلف أو   --٢٢
..سوء اإلستعمال سوء اإلستعمال 

بساطة أعدادھا ، إذ الیتطلب ذلك أكثر من توفر كامیرا متوسطة الجودة ثم بساطة أعدادھا ، إذ الیتطلب ذلك أكثر من توفر كامیرا متوسطة الجودة ثم   --٣٣
..إستخدام فیلم مناسب إستخدام فیلم مناسب 

..رخص الثمن رخص الثمن   --٤٤



..توفیر وجھد المرشد فى توصیل رسالتھ اإلرشادیة للزراع توفیر وجھد المرشد فى توصیل رسالتھ اإلرشادیة للزراع   --٥٥

..تساعد على التعلم الجید ، والتذكر لمدة طویلة تساعد على التعلم الجید ، والتذكر لمدة طویلة   --٦٦

إذا ماتلفت شریحة من مجموعة الشرائح التعلیمیة ، یمكن إستبعادھا وتجھیز  إذا ماتلفت شریحة من مجموعة الشرائح التعلیمیة ، یمكن إستبعادھا وتجھیز    --٧٧
..شریحة بدیلة لھا ، فھى تتفوق فى ذلك على الفیلم الثابت شریحة بدیلة لھا ، فھى تتفوق فى ذلك على الفیلم الثابت 

..لھا جانب ترفیھى للزراع ، باإلضافة الى الجانب التعلیمى اإلرشادى لھا جانب ترفیھى للزراع ، باإلضافة الى الجانب التعلیمى اإلرشادى   --٨٨



  خصائص الشریحة الجیدةخصائص الشریحة الجیدة

ھناك عدة شروط یجب توافرھا فى الشریحة •
الجیدة ، نذكر منھا

.تحمل فكرة جیدة وواضحة وتعمل على تحقیق ھدف محقق أن أن   --١١ •
عدم تكدیسھا بالمعلومات ، فإن ذلك سوف یؤدى الى تشتت اإلنتباه وقلة  -٢•

.التحصیل 
:وضوح الكتابة ، ویدخل ضمن وضوح الكتابة  -٣•



.یجب أن تكون الصورة حدیثة ، والمعلومات حدیثة أیضا -٤•

.التصویر الجید  -٥•

.لیس بھا خدوش  -٦•



    إعداد الشریحة لغرض العرضإعداد الشریحة لغرض العرض

. األول ویغلب علیة الطابع المیكانیكى . تشمل ھذه المرحلة على موقفین أساسین •
بعد أن یحصل : ولنبدأ بالموقف األول . أما الثانى فیغلب علیھ الطابع التعلیمى 

المرشد على الشرائح علیھ أن یتأكد من صالحیتھا ، ثم تأتى مرحلة التشغیل 
واإلستفادة منھا فى اإلجتماع وقد الیكون ھناك موقف أكثر إحراجا للمرشد الذى 
الیعد شرائحة ، ویھیئ مشاھدیھ لمشاھدتھا  ویعد الشاشة ثم یطفئ األنوار ویبدأ 

العرض فتبدوا أول صورة على الشاشة وھى مقلوبة رأسا على عقب ن لذلك یجب 
والشریحة یمكن أن . على المرشد أن یلم بطریقة وضع الشریحة وإعداده للعرض 

تظھر على الشاشة فى ثمانى حاالت مختلفة التوجد سوى حالة واحد فقط ھى 
وللحصول على الوضع . الحالة الصحیحة ، فیما نجد سبع حاالت كلھا خطأ 

:  الصحیح ، نعمد إلى الطریقة التالیة 



تحمل الشریحة فى وضعھا الطبیعى بحیث تبدو مقروءة بوضعھا الطبیعى ثم ندیھا  •
، فتبدو ) ١٨٠نقلبھا (، نم ندیرھا رأسیًا  ١٨٠أفقیًا عكس إتجاة عقرب الساعة 

.الصورة مقلوبة عندما نحملھا بالید 

واألن نضع الشریحة كما ھى داخل الوحدة الخاصة بحمل الشرائح بحیث  •
.تسقط أما العدسات كما ھى 

وباإلضافة إلى التحكم فى وضع الشریحة ، فإنھ ال بد من ترقیمھا ووضع •
ویفترض  . عالمة تدل على اإلتجاه الصحیح ، وأن یكون ذلك وفق قاعدة محددة 

توافر جھاز عرض مناسب یصلح لإلستعمال للمجموعات الكبیرة ، وأن یكون 
.  مزودًا بنظام عدسات جید ، ونظام تبرید جید 



من ذلك ما  من ذلك ما  . . وھناك مشكلة تتعلق بوسائل السالمة أثناء إستخدام مثل ھذه األجھزة وھناك مشكلة تتعلق بوسائل السالمة أثناء إستخدام مثل ھذه األجھزة ••
لھ عالقة بسالمة المسترشدین ، ومنھا ما لة عالقة بسالمة المرشد ، ومنھا مالھ لھ عالقة بسالمة المسترشدین ، ومنھا ما لة عالقة بسالمة المرشد ، ومنھا مالھ 

عالقة بسالمة األجھزة والبرامج والمكان ، فبالنسبة للمسترشد یجب على المرشد عالقة بسالمة األجھزة والبرامج والمكان ، فبالنسبة للمسترشد یجب على المرشد 
أن یتخذ من الحیطة ما یبعد عنھ المخاطر كتلك التى تنجم عن حالة األسالك أن یتخذ من الحیطة ما یبعد عنھ المخاطر كتلك التى تنجم عن حالة األسالك 

الكھربائیة غیر السلیمة ،أو التى تعوق حركة الزراع فیعثرون بھا ، كذلك یجب  الكھربائیة غیر السلیمة ،أو التى تعوق حركة الزراع فیعثرون بھا ، كذلك یجب  
وبالنسبة للمرشد یجب علیھ أن وبالنسبة للمرشد یجب علیھ أن . . أال یسمح للزراع بأن یضعوا أیدیھم داخل الجھاز أال یسمح للزراع بأن یضعوا أیدیھم داخل الجھاز 

وتتمثل وتتمثل ..یتقید بوسائل السالمة المرعیة لیتجنب الخطر سیما وإنھ قدوة أمام الزراع یتقید بوسائل السالمة المرعیة لیتجنب الخطر سیما وإنھ قدوة أمام الزراع 
..وسائل السالمة بالنسبة للبرنامج بعدم تلف الشرائح بسبب سوء إستخدامھا وسائل السالمة بالنسبة للبرنامج بعدم تلف الشرائح بسبب سوء إستخدامھا 

ووسائل السالمة بالنسبھ للجھاز تتلخص فى إستخدام التیار الكھربائى الالزم ، ووسائل السالمة بالنسبھ للجھاز تتلخص فى إستخدام التیار الكھربائى الالزم ، ••
وإستخدام الجھاز حسبما ھو منصوح بھ ممن الشركة الصانعة وإجراء الصیانھ وإستخدام الجھاز حسبما ھو منصوح بھ ممن الشركة الصانعة وإجراء الصیانھ 

..الدوریة الالزمة الدوریة الالزمة 



:صیانة الشرائح •

إذا ما أحسن إستعمال الشرائح الثابتة والحفاظ علیھا فإنھ من المتوقع أن •
وفیما یلى بعض المقترحات للحفاظ . تعیش مدة طویلة جدًا وھى فى حالة سلیمة 

:علیھا وصیانتھا 

.یجب إبعادھا عن الغبار واألتربة -١•

.یجب عدم لمسھا بالید من باطن الشریحة بل من أطرافھا  -٢•

.یجب عدم تعریضھا للحرارة والرطوبة الزائدتین  -٣•

.یجب حفظھا فى علب بالستیك  -٤•



األفالم الثابتةاألفالم الثابتة

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

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

وكلتاھما تعتمدان على نظریة التصویر الضوئى للحصول على ) جـ. (إلى الشاشة 
كذلك فإن مجاالت إستخدام ھاتین الوسیلتین تكاد تكون . المادة البصریة المطلوبة 

واحدة ، إال أن األفالم الثابتة تقترب أكثر فأكثر نحو البرامج التعلیمیة وبرامج 
وقبل الحدیث عن مزایا األفالم الثابتة فى التعلیم اإلرشادى ، . التدریب المختلفة 

لعل من المفید أن نستعرض ھنا أوجة الشبة واإلختالف فى خصائص كل من 
:الشرائح واألفالم الثابتة 



أما الشرائح أما الشرائح . . متسلسل موحد اإلطارات متسلسل موحد اإلطارات " " فیلمفیلم""تأتى األفالم الثابتة فى شریط تأتى األفالم الثابتة فى شریط   --١١••
وإن كانت محاطة بإطار لحمایتھا ولسھولة حملھا وإن كانت محاطة بإطار لحمایتھا ولسھولة حملھا ) ) منفصلة منفصلة ((فتأتى فردیة فتأتى فردیة 
..وإستخدامھا وإستخدامھا 

األفالم الثابتة معدة سلفًا وفق تسلسل محكم ، لذلك ال یخشى على المادة الواردة األفالم الثابتة معدة سلفًا وفق تسلسل محكم ، لذلك ال یخشى على المادة الواردة   --٢٢••
أما الشرائح فھى فردیة اإلطار وھذا یعنى ضرورة أما الشرائح فھى فردیة اإلطار وھذا یعنى ضرورة ..بھا من أن تفقد تسلسلھا بھا من أن تفقد تسلسلھا 

..ترقیمھا مسبقًا حتى ال یؤدى سوء إستخدامھا إلى تعلم خطًاترقیمھا مسبقًا حتى ال یؤدى سوء إستخدامھا إلى تعلم خطًا

عند مباشرة التصویر یتطلب إعداد الفیلم الثابت وإنتاجھ  أن نتوخى الحیطة عند مباشرة التصویر یتطلب إعداد الفیلم الثابت وإنتاجھ  أن نتوخى الحیطة   --٣٣••
لذلك یجب التأكد من  لذلك یجب التأكد من  . . والحذر لكى ال نقع فى أخطاء علمیة أو فنیةأثناء التنفیذ والحذر لكى ال نقع فى أخطاء علمیة أو فنیةأثناء التنفیذ 

المعلومات ، ومن المادة العلمیة جیدًا،  كذلك یجب التأكد من المراحل الفنیة المعلومات ، ومن المادة العلمیة جیدًا،  كذلك یجب التأكد من المراحل الفنیة 
والتسلسل فى خطوات التصویر ، ذلك ألن أى خطأ إنما یعنى إعادة التصویر والتسلسل فى خطوات التصویر ، ذلك ألن أى خطأ إنما یعنى إعادة التصویر 

..بأكملھ بأكملھ 

أما بالنسبة للشرائح فھناك مرونة كبیرة لحذف اإلطار الخطأ ثم إعادة أما بالنسبة للشرائح فھناك مرونة كبیرة لحذف اإلطار الخطأ ثم إعادة ••
..تصویرة ، وھكذاتصویرة ، وھكذا



  مزایا األفالم الثابتةمزایا األفالم الثابتة

.سھلة اإلعداد ، قلیلة التكالیف  -١•

.خفیفة ، وتشغل حیز بسیط ، ویسھل نقلھا لألى مكان  -٢•

) .زراعة القطن مثًال (تتسم بالتواصل فى عرض عناصر العملیة المزرعیة  -٣•

.تفادى تعلم الخطأ الناتج عن السھو ، كما ھو الحال فى الشرائح  -٤•



    إعداد وتھیئة أماكن العرض الضوئىإعداد وتھیئة أماكن العرض الضوئى

وضوح الرؤیة وضوح الرؤیة : : یتوقف نجاح العروض الضوئیة المتحركة أو الثابتة على توافر یتوقف نجاح العروض الضوئیة المتحركة أو الثابتة على توافر ••
للمشاھدین ، وصفاء الصوت المرافق للعروض الناطقة ، وجودة مكان العرض  للمشاھدین ، وصفاء الصوت المرافق للعروض الناطقة ، وجودة مكان العرض  

ولذا فإن إعداد وتھیئة أماكن العرض یعتبر من األمور الھامة ولذا فإن إعداد وتھیئة أماكن العرض یعتبر من األمور الھامة ). ). قاعة العرضقاعة العرض((
لتحقیق األھداف التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة ، ویتضمن ذلك وضع الشاشة لتحقیق األھداف التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة ، ویتضمن ذلك وضع الشاشة 

بالنسبة للمشاھدین ، ونوعھا ، ومقاسھا ، وترتیب مقاعد المشاھدین ، وإظالم بالنسبة للمشاھدین ، ونوعھا ، ومقاسھا ، وترتیب مقاعد المشاھدین ، وإظالم 
..إلخ إلخ ......حجرة العرض ، التھویة الجیدة ، ووضوح الصوت حجرة العرض ، التھویة الجیدة ، ووضوح الصوت 

::ونتناول فیما یلى ھذه العناصر بشیئ من اإلیجاز ونتناول فیما یلى ھذه العناصر بشیئ من اإلیجاز ••



::  شاشات العرضشاشات العرض  --أأ••
::تتنوع شاشات العرض كما یلى تتنوع شاشات العرض كما یلى ••
: : ومنھا ومنھا : :   شاشات معتمةشاشات معتمة  --١١••
  --جـجـ..غیر محببة وغیر المعة غیر محببة وغیر المعة   - - بب..محببة المعة محببة المعة   --أأ••

..فضیة فضیة 
..والشاشات المعتمة تعكس الضوء الساقط علیھا وھى األكثر إستخدامًا والشاشات المعتمة تعكس الضوء الساقط علیھا وھى األكثر إستخدامًا ••
وھذه تسمح بمرور الضوء خاللھا  ، والشاشات الشفافة وھذه تسمح بمرور الضوء خاللھا  ، والشاشات الشفافة   ::شاشات شفافة شاشات شفافة   --٢٢••

الالمعة ھى ذات أسطح بیضاء مغطاه بحبیبات صغیرة جدًا من الزجاج مما یجعل الالمعة ھى ذات أسطح بیضاء مغطاه بحبیبات صغیرة جدًا من الزجاج مما یجعل 
ھذا السطح یعكس معظم الضوء الساقط علیھ ، ویعیب ھذا النوع أن زاویة الرؤیة ھذا السطح یعكس معظم الضوء الساقط علیھ ، ویعیب ھذا النوع أن زاویة الرؤیة 

..تكون صغیرة تكون صغیرة 
وتنحصر مقاعد المشاھدین داخل غرفة العرض فى ھیئة مثلث متساوى وتنحصر مقاعد المشاھدین داخل غرفة العرض فى ھیئة مثلث متساوى ••

الساقین رأسھ فى منتصف الشاشة ، وقاعدة عند جھاز العرض ،  وساقیھ الساقین رأسھ فى منتصف الشاشة ، وقاعدة عند جھاز العرض ،  وساقیھ 
، إذا كانت الشاشة من النوع  ، إذا كانت الشاشة من النوع    ٣٠٣٠یحصران بینھما زاویة رأس المثلث وقدرھا یحصران بینھما زاویة رأس المثلث وقدرھا 

..إذا كانت الشاشة من النوع غیر الالمع إذا كانت الشاشة من النوع غیر الالمع   ٤٠٤٠وتساوى وتساوى . . الالمع الالمع 



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

..الشاشات الالمعة الشاشات الالمعة 

وتستخدم وتستخدم ..أما الشاشات الفضیة فیتكون سطحھا من طبقة معدنیة رقیقة أما الشاشات الفضیة فیتكون سطحھا من طبقة معدنیة رقیقة ••
الشاشات المعتمة فى اإلسقاط األمامى حیث یوضع جھاز العرض أمام شاشة الشاشات المعتمة فى اإلسقاط األمامى حیث یوضع جھاز العرض أمام شاشة 

..العرض ، ویكون المشاھدین بینھما ، كما ھو موضح بالرسم العرض ، ویكون المشاھدین بینھما ، كما ھو موضح بالرسم 

أما الشاشات الشفافة التى تسمح بمرور الضوء خاللھا فتستخدم فى العرض أما الشاشات الشفافة التى تسمح بمرور الضوء خاللھا فتستخدم فى العرض ••
الخلفى ، حیث تكون الشاشة بین الجھاز والمشاھدین ، أى یوضع الجھاز خلف الخلفى ، حیث تكون الشاشة بین الجھاز والمشاھدین ، أى یوضع الجھاز خلف 

وإستخدام ھذا النوع من الشاشات محدود فى المواقف التعلیمیة ، ولكنھا  وإستخدام ھذا النوع من الشاشات محدود فى المواقف التعلیمیة ، ولكنھا  . . الشاشة الشاشة 
تستخدم فى المعارض وفى سیارات العروض المتنقلة حیث یتم العرض من داخل تستخدم فى المعارض وفى سیارات العروض المتنقلة حیث یتم العرض من داخل 
السیارة وتوضع الشاشة على بابھا ، وھذا النوع من العروض یحتاج إلى عدسات السیارة وتوضع الشاشة على بابھا ، وھذا النوع من العروض یحتاج إلى عدسات 

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



وبالنسبة لمقاسات  شاشات العرض ففى العادة تكون الشاشات مستطیلة الشكل ، وبالنسبة لمقاسات  شاشات العرض ففى العادة تكون الشاشات مستطیلة الشكل ، ••
متر ،  متر ،  ٢٢ودائمًا یشیر مقاس الشاشة إلى عرضھا ، فعندما نقول أن شاشة مقاسھا ودائمًا یشیر مقاس الشاشة إلى عرضھا ، فعندما نقول أن شاشة مقاسھا 

ودائما تختار الشاشة ذات المقاس المناسب لحجرة  ودائما تختار الشاشة ذات المقاس المناسب لحجرة  . . متر متر ٢٢فھذا یعنى أن عرضھا فھذا یعنى أن عرضھا 
طول الحجرة طول الحجرة   ٦٦//١١العرض ، وكقاعدة عامة یجب أن یساوى عرض الشاشة العرض ، وكقاعدة عامة یجب أن یساوى عرض الشاشة 

.  .  بإعتبار أن الشاشة فى مقدمة الحجرة ، والصف األخیر مؤخرة الحجرة تمامًا بإعتبار أن الشاشة فى مقدمة الحجرة ، والصف األخیر مؤخرة الحجرة تمامًا 

وأما بالنسبة لوضع الشاشة فى حجرة العرض ، فیجب أن توضع فى أظلم مكان وأما بالنسبة لوضع الشاشة فى حجرة العرض ، فیجب أن توضع فى أظلم مكان ••
داخل حجرة العرض أما المشاھدین وعلى خط مستقیم مع جھاز العرض وعلى داخل حجرة العرض أما المشاھدین وعلى خط مستقیم مع جھاز العرض وعلى 

إرتفاع مناسب من األرض بحیث یكون مستوى أسفل الشاشة على خط مستقیم مع إرتفاع مناسب من األرض بحیث یكون مستوى أسفل الشاشة على خط مستقیم مع 
مستوى نظر المشاھدین وھم جلوس ، وال بد أن یصنع الشعاع الساقط  من الجھاز مستوى نظر المشاھدین وھم جلوس ، وال بد أن یصنع الشعاع الساقط  من الجھاز 

والجدیر بالذكر أنھ كلما بعدت الشاشة عن والجدیر بالذكر أنھ كلما بعدت الشاشة عن . .   ٩٠٩٠على شاشة العرض زاویة قدرھا على شاشة العرض زاویة قدرھا 
جھاز العرض ، كلما زادت مساحة الصورة المعروضة علیھا ، وإذا لم یتوافر جھاز العرض ، كلما زادت مساحة الصورة المعروضة علیھا ، وإذا لم یتوافر 
لدى المرشد الزراعى أو القائم بالعرض أى نوع من أنواع الشاشات فإنھ یمكنھ لدى المرشد الزراعى أو القائم بالعرض أى نوع من أنواع الشاشات فإنھ یمكنھ 

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



    ترتیب مقاعد المشاھدینترتیب مقاعد المشاھدین  --بب

یتحدد ترتیب مقاعد المشاھدین فى ضوء نوع الشاشة وعرضھا ، فنوع الشاشة یتحدد ترتیب مقاعد المشاھدین فى ضوء نوع الشاشة وعرضھا ، فنوع الشاشة ••
یحدد مدى تطرف المقاعد الجانبیة ، وعرض الشاشة یحدد أبعاد أول وآخر صف یحدد مدى تطرف المقاعد الجانبیة ، وعرض الشاشة یحدد أبعاد أول وآخر صف 

وكقاعدة عامة ، یمكن القول أن المسافة بین أول صف وكقاعدة عامة ، یمكن القول أن المسافة بین أول صف . . داخل قاعة العرض داخل قاعة العرض 
وشاشة العرض یجب أن یساوى ضعف عرض الشاشة كما یجب أال یزید طول وشاشة العرض یجب أن یساوى ضعف عرض الشاشة كما یجب أال یزید طول 

المسافة بین ھذا الصف وشاشة العرض ، فإذا كان المسافة بین ھذا الصف وشاشة العرض ، فإذا كان ) ) ٣٣//٢٢((كل صف عن ثلثى كل صف عن ثلثى 
فإن فإن ) ) أمثال ھذه الشاشةأمثال ھذه الشاشة٦٦((متر متر   ١٢١٢الصف األخیر یبعد عن شاشة العرض بمسافة الصف األخیر یبعد عن شاشة العرض بمسافة 

..متر متر   ٨٨طول ھذا الصف یجب أن یكون طول ھذا الصف یجب أن یكون 



المعینات السمعیة البصریةالمعینات السمعیة البصریة: :   ثالثاثالثا

::األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة   --١١••
یمیل العدید من المھتمین بتاریخ تطور العلم والمخترعات إلى إسناد فضل إختراع •

األفالم المتحركة إلى المخترع األمریكى توماس ألفا أدیسون فى منتصف العقد 
للحقیقة فإن إختراع األفالم المتحركة  . التاسع من القرن الثامن عشر المیالدى 

شأنھ فى ذلك  شأن العدید من المخترعات الحدیثة إنما ھو ثمرة جھود علمیة وفنیة  
مضیئة أسھم فى تحقیقھا وتطویرھا أشخاص مختلفون ، وفى دول مختلفة وعبر  

.فترات زمنیة طویلة ، فالعلم تراكمى
یشبة  " سینما"ومن المعروف أن الفیلم المتحرك أو ما نطلق علیة إختصارًا •

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

ومن ھنا  . ذاتھ ، وإنما المادة المسجلة علیھ التى تظھر على الشاشة فنشاھدھا
نالحظ ان تركیزنا یكون على الصورة التى تتحرك ولیس الفیلم ذاتھ ، وھذا یقودنا 

ولما كان اإلسم  " الصور المتحركة"إلى الوصول إلى التسمیة الصحیحة وھى 
األكثر شیوعًا ھو األفالم المتحركة فإننا سوف نعمد إلى إستخدامھ فى مناقشاتنا فى 

.ھذا المقام منعًا من التشویش 



  مزایا األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركةمزایا األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة

.  .  أنھا تستخدم حاستین وھما السمع والبصر ھذا باإلضافة إلى عنصر الحركة أنھا تستخدم حاستین وھما السمع والبصر ھذا باإلضافة إلى عنصر الحركة   --11••
..وكما ھو معلوم فإن التعلیم والتدریب یعتمدان كثیرًا على ھاتین الحاستینوكما ھو معلوم فإن التعلیم والتدریب یعتمدان كثیرًا على ھاتین الحاستین

نقل البیئة الزراعیة أو الریفیة إلى مكان اإلجتماع اإلرشادى ، كعملیة مكافحة نقل البیئة الزراعیة أو الریفیة إلى مكان اإلجتماع اإلرشادى ، كعملیة مكافحة   --٢٢••
آفة ، أو حصاد أو جمع محصول ، وقد یتعذر على المرشد أن یأخذ الزراع إلى آفة ، أو حصاد أو جمع محصول ، وقد یتعذر على المرشد أن یأخذ الزراع إلى 
حیث تجرى العملیة ، ربما بسبب كثرة عددھم ، أو بسبب الظروف الجویة ، أو حیث تجرى العملیة ، ربما بسبب كثرة عددھم ، أو بسبب الظروف الجویة ، أو 

.  .  ألى سبب آخر ألى سبب آخر 
ھنا یستطیع المرشد اإلعتماد  على الفیلم السینمائى اإلرشادى لنقل الخبرة بالحركة  ھنا یستطیع المرشد اإلعتماد  على الفیلم السینمائى اإلرشادى لنقل الخبرة بالحركة  ••

::والصوت  والصورة ، ویتحقق من خالل ذلك ما یلىوالصوت  والصورة ، ویتحقق من خالل ذلك ما یلى



..مشاھدة العملیة عبر الشاشة بشكل تفصیلىمشاھدة العملیة عبر الشاشة بشكل تفصیلى  --أأ••
..تتبع خطوات العملیة مع الزراع والتعلیق علیھاتتبع خطوات العملیة مع الزراع والتعلیق علیھا  - - بب  ••
..مشاھدة حقول نموذجیة یمكن تنفیذھامشاھدة حقول نموذجیة یمكن تنفیذھا  - - جج••

تكبیر األشیاء الصغیرة ، وتصغیر األشیاء الكبیرة ، والوصول إلى ما تعجز  تكبیر األشیاء الصغیرة ، وتصغیر األشیاء الكبیرة ، والوصول إلى ما تعجز    --٣٣••
..العین البشریة عن بلوغھالعین البشریة عن بلوغھ

..توفیر وقت المرشد الزراعىتوفیر وقت المرشد الزراعى  --٤٤••

التعلم من خالل األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة یساعد على التذكر لفترة التعلم من خالل األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة یساعد على التذكر لفترة   --٥٥••
..طویلةطویلة

..لھا جانب ترفیھى للزراعلھا جانب ترفیھى للزراع  --٦٦••



  حدود األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركةحدود األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة

وھذا یفقدھا حقیقة وھذا یفقدھا حقیقة   --الطول والعرض الطول والعرض   - - أنھا تمثل بعدین فقط للشیئ المعروض أنھا تمثل بعدین فقط للشیئ المعروض   --11••
..الشیئ المجسمالشیئ المجسم

أنھا تختزن الزمن كما ھو ، فالفیلم الذى یحكى قصة اإلصالح الزراعى تم أنھا تختزن الزمن كما ھو ، فالفیلم الذى یحكى قصة اإلصالح الزراعى تم --٢٢••
..تصویرة فى نھایة الخمسینات یختلف عن واقع الریف والحیاه اإلجتماعیة الیوم تصویرة فى نھایة الخمسینات یختلف عن واقع الریف والحیاه اإلجتماعیة الیوم 

قد یتطلب تصویر الفیلم اإلرشادى وإنتاجھ عدة أشھر ، بینما یتم عرضھ فى قد یتطلب تصویر الفیلم اإلرشادى وإنتاجھ عدة أشھر ، بینما یتم عرضھ فى   --٣٣••
ساعة أو نصف ساعة فیتولد شعور لدى المشاھد أن الزمن الذى أستغرقتھ أحداث  ساعة أو نصف ساعة فیتولد شعور لدى المشاھد أن الزمن الذى أستغرقتھ أحداث  

..الفیلم ھو ساعة أو نصف ساعة ، وھو إستنتاج خاطئ الفیلم ھو ساعة أو نصف ساعة ، وھو إستنتاج خاطئ 



  التقنیات الفنیة لألفالم المتحركةالتقنیات الفنیة لألفالم المتحركة

::انواع األفالم انواع األفالم - - ١١••

  ١٦١٦وتمتاز اإلفالم المتحركة مقاس وتمتاز اإلفالم المتحركة مقاس . . وھو الشائع اإلستعمال وھو الشائع اإلستعمال   ::مم مم   ١٦١٦فیلم مقاس فیلم مقاس   --••
..مم بقدرات فنیة متعددة فھى قد تكون بصوت ، أو بدون صوت مم بقدرات فنیة متعددة فھى قد تكون بصوت ، أو بدون صوت 

..وھى صغیرة فى حجمھا وھى صغیرة فى حجمھا   ::مممم  ٨٨فیلم مقاس فیلم مقاس   --••

..وھى كبیرة الحجم وتستخدم فى قاعات العرض الكبیرة وھى كبیرة الحجم وتستخدم فى قاعات العرض الكبیرة   ::مم مم   ٣٥٣٥فیلم مقاس فیلم مقاس   --••



  سرعات األفالمسرعات األفالم  --٢٢

تلعب سرعة األفالم دورا مھما فى البرامج التعلیمیة اإلرشادیة ، وبرامج التدریب  تلعب سرعة األفالم دورا مھما فى البرامج التعلیمیة اإلرشادیة ، وبرامج التدریب  ••
اإلرشادى على حد سواء ، وتھمنا ھنا ثالث مجموعات من السرعات ھى ، اإلرشادى على حد سواء ، وتھمنا ھنا ثالث مجموعات من السرعات ھى ، 

ولكل سرعة فائدة تعلیمیة ، ولكل سرعة فائدة تعلیمیة ، . . السرعة العادیة والسرعة البطیئة والسرعة العالیة السرعة العادیة والسرعة البطیئة والسرعة العالیة 
وموقف تعلیمى ، حیث تؤدى غرضا محددا ، فالسرعة العادیة مثال تستخدم فى وموقف تعلیمى ، حیث تؤدى غرضا محددا ، فالسرعة العادیة مثال تستخدم فى 

معظم المواقف التعلیمیة العادیة ، مثل محاضرة عادیة ، ھنا قد تكون السرعة معظم المواقف التعلیمیة العادیة ، مثل محاضرة عادیة ، ھنا قد تكون السرعة 
أما فى مواقف تعلیمیة أخرى  أما فى مواقف تعلیمیة أخرى  . . العادیة ھى الوسیلة المثلى لخدمة الغرض التعلیمى العادیة ھى الوسیلة المثلى لخدمة الغرض التعلیمى 

مثل برامج محو األمیة مثال ، فإن إستخدام السرعة البطیئة یخدم أغراضا مھمة مثل برامج محو األمیة مثال ، فإن إستخدام السرعة البطیئة یخدم أغراضا مھمة 
..أخرى أخرى 

ولتحقیق السرعة البطیئة یجرى إلتقاط المنظر أو الحركة بسرعة عالیة ، ولتحقیق السرعة البطیئة یجرى إلتقاط المنظر أو الحركة بسرعة عالیة ، ••
ضعفى أو ثالثة أضعاف السرعة العادیة ، ثم یتم عرض المنظر بالسرعة العادیة ضعفى أو ثالثة أضعاف السرعة العادیة ، ثم یتم عرض المنظر بالسرعة العادیة 

..



  الحذف واإلضافة والمزجالحذف واإلضافة والمزج  --٣٣

كانت األفالم المتحركة فى بادئ األمر طویلة ومملة ، مما یدفع بالمشاھد الى السأم كانت األفالم المتحركة فى بادئ األمر طویلة ومملة ، مما یدفع بالمشاھد الى السأم ••
لكن تطور تقنیات المونتاج زلل لكن تطور تقنیات المونتاج زلل ..باإلضافى الى التكلفة المرتفعة إلنتاجھا باإلضافى الى التكلفة المرتفعة إلنتاجھا . . والملل والملل 

الكثیر من تلك العقبات ، وأضاف محاسن عدیدة الى ھندسة األفالم المتحركة  الكثیر من تلك العقبات ، وأضاف محاسن عدیدة الى ھندسة األفالم المتحركة  
وفنونھا ، فعن طریق ھذه التقنیات أصبح باإلمكان إنفاق الوقت المطلوب لتصویر  وفنونھا ، فعن طریق ھذه التقنیات أصبح باإلمكان إنفاق الوقت المطلوب لتصویر  

ظاھرة أو مشھد ، ثم العودة الى العمل نفسة ، ثم اإلنتظار ، ثم إلتقاط مناظر  ظاھرة أو مشھد ، ثم العودة الى العمل نفسة ، ثم اإلنتظار ، ثم إلتقاط مناظر  
مختلفة من مناطق مختلفة ، ومن دول مختلفة بعد ذلك یتم توحید كل ذلك فى عمل مختلفة من مناطق مختلفة ، ومن دول مختلفة بعد ذلك یتم توحید كل ذلك فى عمل 

..الیتجاوز بضع دقائق الیتجاوز بضع دقائق 



  قواعد إختیار األفالم المتحركة فى التعلیم اإلرشادىقواعد إختیار األفالم المتحركة فى التعلیم اإلرشادى
قبل الحدیث عن ھذه القواعد ھناك مالحظات البد من اإلشارة الیھا فیما یتعلق  قبل الحدیث عن ھذه القواعد ھناك مالحظات البد من اإلشارة الیھا فیما یتعلق  ••

: : باإلفالم المتحركة وھى باإلفالم المتحركة وھى 
ھناك الكثیر من المرشدین الزراعیین الذین یتوقعون أن یحصلوا من الفیلم ھناك الكثیر من المرشدین الزراعیین الذین یتوقعون أن یحصلوا من الفیلم   --١١••

وینتج عن مثل ھذه التوقعات أن یبذلوا قدرا وینتج عن مثل ھذه التوقعات أن یبذلوا قدرا . . على معلومات أكثر مما یحمل على معلومات أكثر مما یحمل 
ضئیال من التخطیط والمتابعة للمناشط المطلوبة ، إلعتقادھم أن الفیلم سوف یقوم  ضئیال من التخطیط والمتابعة للمناشط المطلوبة ، إلعتقادھم أن الفیلم سوف یقوم  

..بكل شئ بكل شئ 
وھناك فئة من المرشدین الزراعیین متأثرین بفكرة خاطئة عن األفالم وھناك فئة من المرشدین الزراعیین متأثرین بفكرة خاطئة عن األفالم   --٢٢••

المتحركة ، إذ ینظرون الیھا وكأنھا وسیلة للترفیھ والمتعة ، وینتج عن ذلك أن المتحركة ، إذ ینظرون الیھا وكأنھا وسیلة للترفیھ والمتعة ، وینتج عن ذلك أن 
..یحضروا كل الزراع بالقریة الى قاعة العرض لیشاھدوا الفیلم یحضروا كل الزراع بالقریة الى قاعة العرض لیشاھدوا الفیلم 

.  .  وھناك فئة أخرى التؤمن بالدور الذى یمكن أن تقوم بھ األفالم التعلیمیة وھناك فئة أخرى التؤمن بالدور الذى یمكن أن تقوم بھ األفالم التعلیمیة   --  ٣٣••
ولذلك الیستخدمونھا على اإلطالق ، وھؤالء ربما كانوا ضحیة سوء أستخدام ھذه ولذلك الیستخدمونھا على اإلطالق ، وھؤالء ربما كانوا ضحیة سوء أستخدام ھذه 

الوسیلة الوسیلة 



ما یجب على المرشد مراعاتھ عند إستخدام الفیلم  ما یجب على المرشد مراعاتھ عند إستخدام الفیلم  
التعلیمىالتعلیمى

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

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

.  الحوار والمناقشة ، وماذا أعد من نماذج ووسائل إضافیة 

.أن یلم المرشد بتقنیات جھاز العرض إلمامًا جیدًا  -٣•

على المرشد الزراعى أن یضع فى تخطیطة إحتماالت حدوث خلل فنى أثناء  -٤•
.تشغیل البرنامج أو المناقشة ، ولتدارك ذلك یجب أن یعد آداء المناسبة 



  الفیدیو فى التعلیم اإلرشادى الزراعىالفیدیو فى التعلیم اإلرشادى الزراعى  --٢٢

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

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



    بصرىبصرى/ / خصائص الفیدیو كمعین إتصالى سمعىخصائص الفیدیو كمعین إتصالى سمعى

الحظنا عند الحدیث عن الرادیوا كمعین تعلیمى أنھ غالبًا ما تتعارض مواعید بث  الحظنا عند الحدیث عن الرادیوا كمعین تعلیمى أنھ غالبًا ما تتعارض مواعید بث  ••
وقد كان إلختراع المسجل  أن وقد كان إلختراع المسجل  أن . . برامجة الریفیة مع مواعید عمل الزراع وأسرھم برامجة الریفیة مع مواعید عمل الزراع وأسرھم 

ساعد على حل تلك المشكلة حیث أصبح من الممكن تسجیل المادة اإلتصالیة ساعد على حل تلك المشكلة حیث أصبح من الممكن تسجیل المادة اإلتصالیة 
وال یختلف الفیدیو عن المسجل لكونھ وال یختلف الفیدیو عن المسجل لكونھ . . الزراعیة المذاعة ثم إعادة بثھا عند الحاجة الزراعیة المذاعة ثم إعادة بثھا عند الحاجة 

عام عام " " أنتوتى بیتأنتوتى بیت""وقد وضع وقد وضع . . أداة تسجیل إال أنھ یسجل الصوت والصورة معًا أداة تسجیل إال أنھ یسجل الصوت والصورة معًا 
::خصائص الفیدیو فى ستة نقاط ھى خصائص الفیدیو فى ستة نقاط ھى   ١٩٨٣١٩٨٣


