
1 
 

 

  د. منٌر سعٌد البلداوي             مبادئ االرشاد                المحاضرة االولى

  نبـــــــــــذة تــــــارٌــــــــخٌة  :    

تعنً حرفٌا هً تزوٌد المزارع بوسائل االنتاج  Extenstionان كلمة ارشاد         

ٌعطً  ال وهذا التفسٌر الحرفً ٌعد ناقصا و الزراعً من بذور واسمدة ومبٌدات وغٌرها.

اي تعلٌم المزارع واقناعهم بتطبٌق  Education. وٌكمل ذلك كلمة تعلٌم  المعنى الواضح

الخبرات والممارسات واالسالٌب التً تضمها االرشادات المقدمة لهم وتشجٌعهم وترغٌبهم 

 . بوسائل مختلفة لكً ٌطبقوها فً حقولهم وبساتٌنهم

الجامعات البرٌطانٌة وخاصة جامعة كامبردج من اولى الجامعات العالمٌة التً ادخلت تعد  

مٌة لٌس داخل اسوار فقد نفذت بعض البرامج التعلٌ 1781التعلٌم االرشادي وذلك عام 

من خارج نطاق المحٌط الجامعً اٌضا اذ افاد عامة الناس  جامعتها فحسب و انما

اضافة كلمة  باإلمكان. وبذلك اصبح  ٌعملون او ٌعٌشوننما كانوا الدراسات الجامعٌة اٌ

 االرشادٌة الى البرامج التعلٌمٌة لتصبح البرامج التعلٌمٌة االرشادٌة.

ربط برامج االرشاد الزراعً ولقد اخذت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بهذه الفكرة حٌث تم  

مرٌكٌة واطلق علٌه اسم بالجامعات الرسمٌة فً مختلف الوالٌات اال فً كلٌات الزراعة

والغرض من استعمال  Cooperative Extension serviceالخدمة االرشادٌة التعاونٌة 

كلمة تعاون هو ان االرشاد الزراعً منظم على اساس اشتراك كل من جامعة الوالٌة 

والمشاركة فً ووزارة الزراعة والمنظمات الرٌفٌة المحلٌة فً تموٌل الجهاز االرشادي 

 . نمٌة البرامج االر شادٌة الزراعٌةوت وضع

 

 نبذة تارٌخٌة عن تطور الزراعة واالرشاد الزراعً فً العراق:

( مشروع االعمار الزراعًكان اسمها ) 1118فً العراق عام  اول دائرة زراعة اسست 

 .الغرض منها هو توفٌر الطعام للقوات البرٌطانٌة المحتلة ، وكانت تدٌرها هٌئة عسكرٌة

واصبحت مهمتها من توفٌر طعام الى  (دائرة الزراعة)بدل اسمها الى اسم  1117سنة 

 .عراق حقول زراعٌة فً محافظات ال تأسٌس

 هٌئة عسكرٌة الى هٌئة مدنٌة . منانتقلت ادارتها  1111سنة 

 . الزراعة والبٌطرة ألمورعٌن اول عراقً  1191سنة 
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  د. منٌر سعٌد البلداوي             مبادئ االرشاد                المحاضرة االولى

 استحدثت اول وزارة والتً سمٌت وزارة الري والزراعة فً العهد الملكً . 1198سنة  

كانت فٌها شعبتٌن سمٌت شعبة  ( الحنطة) تحسٌن زراعة  مالحظٌهاستحدثت  1197سنة  

 . االرشادالمحاصٌل وشعبة 

  مرة مدٌرٌة المناطق الزراعٌة وضمت شعبة االرشاد الزراعً ألولتشكلت   1191سنة  

 

تحولت شعبة االرشاد الى قسم االرشاد الزراعً كانت مهمته االرشاد  1191سنة  

القوانٌن واالنظمة الزراعٌة وتوزٌع البذور واستمرت هكذا  قوتشجٌع المزارعٌن لتطبٌ

 . 1199الى عام 

استحدثت وزارة الزراعة بشكل مستقل وكانت تضم مدٌرٌة  1197  - 1199سنة  -

ما  آنذاكواالرشاد الزراعً وتبنى المسؤولون فً جهاز االرشاد الزراعً البحوث 

 :  ٌلً

 ضرورة تدرٌس مادة االرشاد الزراعً فً كلٌة الزراعة  -1

 التعاون مع كلٌة الزراعة لغرض تهٌئة المرشدٌن  -9

 مركز لوسائل االٌضاح السمعٌة والبصرٌة  تأسٌستم  -1

 .تم توفٌر مستلزمات االعمال االرشادٌة الحقلٌة  -9

 

 : اما الوسائل التً استعملت فً تحقٌق هذه االشٌاء وهً

 الزٌارات الحقلٌة -1

 عقد االجتماعات االرشادٌة -9

 الحقول االرشادٌة قامةا -1

 اعٌة اعداد وتوزٌع المطبوعات االرشادٌة والزر -9

 .االستفادة من االذاعة العراقٌة فً بث الثقافة الزراعٌة  -9
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            مبادئ االرشاد                 المحاضرة االولى

   

 وامتازت هذه الفترة بما ٌلً : -

 وجود االرشاد الزراعً مع االبحاث الزراعٌة فً مدٌرٌة واحدة . -1

اال ان الترابط السابق لم ٌدم طوٌال اذ انفصلت ارتبطت كلٌة الزراعة بوزارة الزراعة  -9

 .  االرشاد عن االبحاث وربطت كلٌة الزراعة بجامعة بغداد

 

 1117 -1197الفترة من عام  -

الدوائر الزراعٌة الى دوائر  نمالخبراء االجانب غادروا البالد وجرى نقل العاملٌن    

مما ادى ابتعادهم عن الخدمٌة  باألعمالاخرى كما استمر المرشدٌن الزراعٌن بالقٌام 

 : عملهم االرشادي رغم هذا حصل االتً فً العملٌة االرشادٌة

 تفهم اهمٌة توعٌة وتثقٌف الفالحٌن. -1

 تم تعٌٌن مرشدٌن زراعٌٌن من خرٌجً الثانوٌات الزراعٌة -9

 تم فتح معهد ٌختص بالتدرٌب -1

 . التدرٌبٌة التنشٌطٌة وراتالد أاقرار مبد -9

 تقوٌة وسائل االٌضاح -9

 التسلٌف الموجهمشروع ببداٌة العمل  -1

 توفٌر عدد كبٌر من وسائط النقل -8

ول مرة وتوفٌر مستلزمات الخطط فً مجال بأعداد خطط زراعٌة سنوٌة ألبوشر  -7

 . االٌضاحات الحقلٌة

 . تم البدء باتباع االسالٌب الحدٌثة المحسنة من قبل المزارعٌن -1
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              مبادئ االرشاد                 االولىالمحاضرة 

 

الزراعً واضٌفت الٌها اقسام عدٌدة  لإلرشاداصبحت مدٌرٌة عامة  1117بعد عام  -

وكذلك قسم التسلٌف الموجه  1181-1181بعد ذلك مثل قسم التخطٌط اضٌف عام 

وقسم التدرٌب وقسم الوسائل واالٌضاح وقسم االنعاش الرٌفً والذي سمً بعد ذلك 

 الرٌفٌة. المرأةقسم ارشاد 

 

مج مع الهٌئة العامة بقً االرشاد الزراعً منفصل ولكنه اند 1171 - 1181سنة من  -

 .  للتثقٌف الفالحً ولكنها انفصلت بعد ذلك

 

اندمجت مع الهٌئة العامة للتدرٌب واصبحت اسمها الهٌئة العامة  1171فً عام  -

 .للتدرٌب واالرشاد الزراعً 

 

الهٌئة العامة لإلرشاد الزراعً فً سنوات التسعٌنٌات من بعد تلك الفترة اخذت اسم   -

 القرن الماضً . 

 

تبع لها  سمٌت باسم الهٌئة العامة لإلرشاد و التعاون الزراعً و 9111بعد سنة   -

مراكز ارشادٌة فً العدٌد من المحافظات ، وهً تتبع هٌكلٌا الى دائرة االرشاد 

والتدرٌب الزراعً وهً احدى تشكٌالت وزارة الزرعة والتً تعود ادارتها الى 

 الوكٌل الفنً لوزٌر الزراعة .  
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  د. منير سعيد البلداوي              مبادئ االرشاد               المحاضرة الثانية   

 الزراعي  :  التـــــــــــعريــــــــف باإلرشاد

ضعت العدٌد من التعارٌف لمفهوم علم االرشاد الزراعً من قبل المختصٌن و  و    

حسب الهدف او الوظٌفة من االرشاد المراد القٌام به والمرحلة الفكرٌة و الثقافٌة التً 

وان االرشاد الزراعً عملٌة تعلٌمٌة ٌستهدف احداث  ٌمر بها المجتمع من التطور .

مما ٌترتب علٌه آثار اقتصادٌة و  ٌقة تفكٌرهمتغٌٌرات فً سلوك المزارعٌن و طر

رٌف لم تتباٌن كثٌرا فً مضمونها الحقٌقً و بعدها و اذه التعهاال ان  ، اجتماعٌة

 جوهرها االساسً فعرفه البعض بــــ : 

 

 Agricultural Extension  :   االرشـــــــــاد الــــــــزراعي

ة تعلٌمٌة خارج نطاق المدرسة ) ال نظامً ( عبارة عن عملٌ                          

مهمته ٌنقل الخبرات والمعلومات والتوصٌات والنتائج من مراكزها. بعد تبسٌطها و 

 توضحها و ٌقوم بنقلها الى االسرة الرٌفٌة عن طرٌق االقناع.

 

 : وٌعرف اٌضا

الغرض منه (  نظامً هو عملٌة تعلٌمٌة خارج اطار المدرسة )ال :   االرشاد الزراعي

هو مساعدة اهل الرٌف ومساعدته انفسهم ٌتعلمون فٌه عن طرٌق االقناع االخذ بما 

توصً به معاهد االبحاث ومحطات التجارب ومحطات التجارب الزراعٌة بما ٌؤدي  

فً النهاٌة الى زٌادة االنتاج وبالتالً زٌادة الدخل والنهوض بمستوٌاتهم)اي مستوٌات 

 ا ٌتعلق بالشؤون المزرعٌة و المنزلٌة و المجتمعٌة.االسرة الرٌفٌة( بكل م

 

 :  ( على انهكلسي و هيرنوعرفه الباحثان )

)نظام للتعلٌم خارج المدرسة حٌث ٌتعلم الكبار و الصغار طرٌقة العمل و ٌقوم على  

اشتراك وتعاون كل من الحكومة وكلٌات الزراعة واالهالً وذلك لتوفٌر الخدمة والتعلٌم 

 . لمقابلة حاجات الناس وهدفه االساس تطوٌرهم وتنمٌتهم(المصممٌن 
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  د. منير سعيد البلداوي              مبادئ االرشاد               المحاضرة الثانية   

 :  الزراعً هو ( ان االرشاد  شانجث ) وٌرى الباح

)خدمة تعلٌمٌة غٌر رسمٌة تؤدى خارج النطاق المدرسً لغرض تدرٌب الفالحٌن 

فٌهم لتبنً االفكار واالسالٌب والممارسات المحسنة فً االنتاج  التأثٌر واسرهم و

 النباتً والحٌوانً واالدارة المزرعٌة والتسوٌق والمحافظة على التربة(.،  الزراعً

 

  فعرفت االرشاد على انه : EEC السوق االوربية المشتركةاما منشورات دول 

العاملٌن بالمزارع بتوجٌههم الى اعمال ذات مغزى المزارعٌن المستقلٌن مساعدة 

واستمرار  الذاتٌةٌفهم بما ٌهدف دفعهم الى احسن استخدام لمواردهم قبالنسبة لهم وتث

تطوٌرها وتوصٌل المعرفة المتجمعة عن البحث العلمً والتطبٌق المتقدم الى 

ونظام  بصرف النظر عن حجمها مزرعةوبمساعدة االرشاد ٌمكن لكل  المزارعٌن.

ٌضمن االستغالل وهٌكل توزٌعها ان تستغل اقتصادٌا احسن استغالل بحٌث توفر دخال 

القائمة علٌها وٌستمر امداد الشعب بحاجته الغذائٌة  لألسرة و  للمزرعةمستقبال مستقرا 

او فعل ولٌس عمال المتزاٌدة وابرز ما فً هذا التعرٌف ان االرشاد هو خدمة ومساعدة 

 على دفع الزارع نحو التطبٌق باستخدام حوافز معٌنه.مكتبٌا وٌعتمد 

 

  : العادليوعرفه الدكتور 

ان االرشاد الزراعً ) عمل تعلٌمً غٌر رسمً ٌتطلب تنفٌذه اجهزة ومنظمات          

االجهزة والمنظمات تعمل جنبا الى جنب مع السكان الرٌفٌٌن  هذه خاصة ( و رسمٌة 

ٌه عن طرٌق االقناع و من خالل الطرق والمعٌنات رجاالَ وشبابا ونساء ٌتعلمون ف

االرشادٌة المختلفة كٌف ٌحددون مشاكلهم بدقة مع تزوٌدهم بالمعارف المناسبة و 

و المهارات االساسٌة لتطوٌر انفسهم وتنمٌة قدراتهم و مساعدتهم االتجاهات المرغوبة 

 فً اٌجاد الحلول لمشاكلهم . 

 :  االرشاد الزراعً بانهفقد عرف  سنكاما الدكتور 

)العلم الذي ٌهدف الى تغٌٌر مرغوب فً سلوك االفراد وتنبٌه الفالحٌٌن وتحدٌد  

على االعتماد على انفسهم فً تقرٌر امورهم والبحث عن  ٌنمشاكلهم ومساعدة المزارع

واالسالٌب المزرعٌة المستحدثة  باألفكارافضل واحسن الحلول لمشاكلهم واقتناعهم 

  لى تطبٌقها بهدف زٌادة انتاجهم وتحسٌن مستوى معٌشتهم .وحثهم ع
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من خالل هذه التعرٌفات السابقة ٌمكن التعرٌف باإلرشاد الزراعً كعلم وتطبٌق ، و 

 باإلمكان ان نستخلص منها ان االرشاد الزراعً على انه :

 

         Processعملية  -1

 Serviceخدمة          -2

         Education Systemنظام تعليمي  -3

 

  : مع المثلث الرٌفً وهموان االرشاد الزراعً كعلم بتعامل 

 المزارع في حقله -1

 الريفية في منزلها  المرأة -2

 الشباب الريفي في انديتهم -3

 

 :  لذلك نستنتج ان االرشاد الزراعً بانه

  ال رسمي( ) تعليم -

  ) غير رسمي( وليس تعليم -

وذلك الن التعلٌم الغٌر رسمً ٌقصد به المعارف والمعلومات التً ٌكتبها الشخص    

والتلفزٌون واالصدقاء والجٌران وغٌرهم ولكن هذه  كاإلذاعةمن اي وسٌلة تعلٌمٌة 

له  عتوضسمً المعارف غٌر منظمة وغٌر مقصودة وغٌر مخطط لها اما التعلٌم الالر

االنشطة والسٌاسات والبرامج وتخطط له الفصول التدرٌسٌة والتً تسٌر وفق منهج 

لكً تكون  بإنجاحهمعٌن وتعد له االجتماعات وتخذ االحتٌاطات واالجراءات الكفٌلة 

المعرفة منظمة ومرتبة وفق اسلوب منطقً علمً ولعل هذا كله الذي ٌحدث فعال عند 

 . تطبٌق النظام االرشادي بشتى صوره وبشكل صحٌح
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 د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

 :    هــــة االرشاد الزراعً و فلسفتــــأهمٌ

االرشاد الزراعً كأفكار وعمل ال تقتصر اهمٌته على مجرد العمل على زٌادة االنتاج   

بالموارد الزراعٌة النباتٌة او الحٌوانٌة او حصول تقدم تقنً فً اسالٌب وطرق العملٌات 

الزراعٌة وحسب ولكنه ٌتضمن كذلك بعض االفكار الفلسفٌة المتعلقة بالعمل االرشادي 

 ، وٌمكن اٌجاز هذه االفكار الفلسفٌة بالنقاط التالٌة :   رٌفٌة  إلحداث نهضة اجتماعٌة

ان االرشاد الزراعً عملٌة تعلٌمٌة ، تهدف الى تطبٌق القاعدة العامة فً العمل  -1

( وذلك بمدهم  بأنفسهممساعدة الناس بان ٌساعدوا أنفسهم ) االرشادي التً هً 

ات جدٌدة ، وتغٌٌر اتجاهاتهم ونظرتهم بالمعلومات لرفع مستواهم الفكري وتعلٌمهم مهار

واالفكار الزراعٌة الجدٌدة بطرٌقة سهلة و مفهومة للمزارعٌن لتطبٌقها نحو الخبرات 

 واالستفادة منها فعلٌا . 

 

ان االرشاد الزراعً وان كان عملٌة تعلٌمٌة اال انه ٌختلف عن عملٌة التعلٌم   -2

 :  لتعلٌمٌة فً االوجه التالٌةالرسمً او النظامً فً المدارس والمؤسسات ا

 انها موجهه اساسا الى هؤالء الناس الذٌن لم ٌسعفهم الحظ فً التعلٌم الرسمً وكذلك  -أ  

 لمن ٌرغب بزٌادة معلوماته .   

 انها تتم بصورة ال رسمٌة خارج نطاق الصفوف الدراسٌة .  -ب   

 لهذا النشاط التعلٌمً مناهج محددة و ال امتحانات و ال ٌمنحون شهادات  لٌس  -جـ   

  التطبٌقٌة.تتسم هذه العملٌة بالصٌغة   -د  

 فً اعمارهم و خبراتهم  ٌتباٌنونٌتعامل االرشاد الزراعً مع عدد كبٌر من الناس  -هـ   

 وثقافتهم وافكارهم .     

 الرشادٌة ٌتم عادة بعد حصر ودراسة حاجات ان تخطٌط ووضع البرامج واالنشطة ا -و   

 هم من  لومشاكل واهتمامات الناس وعلى اساس شعور المسترشدٌن انفسهم بان ما ٌقدم     

 رغباتهم .و ٌحقق معارف وخبرات ٌقابل حاجاتهم وٌحل مشاكلهم       
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 البلداويد. منٌر سعٌد               مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

 .  وتقدم المجتمع ةاساس اهمٌة الفرد فً تنمٌ ىاالرشاد عل ةتعتمد فلسف  ـ3

ٌتكون منها المجتمع وما تقدم الفرد اال صوره مصغره لتقدم فالفرد هوة الوحدة التً  

لذلك ٌعمل االرشاد على النهوض بالفرد وتنمٌة وعٌه وتعلٌمه حتى ٌقف وٌعتمد .  الجماعة

 على نفسه.

ألنها هً  (رجاال ونساء وشبابا  )ٌتعامل معه كل افراد االسرة ان االرشاد الزراعً  -4

 .. التً لها اهمٌتها الوحدة االنتاجٌة

 ٌةولما كان االرشاد الزراعً ٌعمل على اهل الرٌف لتحسٌن حالتهم االقتصادٌة واالجتماع 

 ألفرادها والرفاهٌةعدة وتحقٌق مزٌد من المسا ٌةفٌواالرتقاء بمستوى معٌشٌة االسرة الر

فالعمل مع   للوصول الى هذه االغراض ٌعمل االرشاد مع جمٌع افراد العالة الرٌفٌة.و

من اثر ملموس فً تقدم المجتمع ،  ٌعد من افضل الطرق الفعالة لما للشباب الشباب

، حولهم المجتمع سرٌعة التطور والتغٌر من فالشباب ٌمتلك االستعداد للتكٌف وفقا لظروف 

لة والمجتمع ئالرٌفٌة دور كبٌر وفاعل فً العا وللمرأةمستقبل . ال فشباب الٌوم هم ُزراع

االنتاجٌة وفً  الى مشاركتها فً العملٌة افة باإلضافةوالنظ فً الصحة والتغذٌة ألثرها

 اتخاذ القرارات. عملٌة

ة وٌعارض ٌقوم على اساس استخدام الطرق واالسالٌب الدٌمقراطٌ  االرشاد الزراعً -5

. بل انه عادة ٌركز على .. ناسعلى الواالفكار من شأنها فرض الحلول اي فكرة 

المرشدٌن الزارعٌن للمسلك الدٌمقراطً فً تعاونهم مع الفالحٌن لتدارس انتهاج ضرورة 

المشاكل التً تواجههم ، والعمل على اٌجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل ، اضافة الى 

  سبة لتحقٌقها.انفسة عند تحدٌد االهداف واتخاذ القرارات المناعتماد المنهج 

 

االرشاد الزراعً كعملٌة تعلٌمٌة ٌستهدف احداث تغٌٌرات سلوكٌة مرغوبة فً سلوك  -6

 . االفراد كوسٌلة ألهداف أبعد

وهذه التغٌٌرات السلوكٌة المرغوبة تشتمل على اكتساب االفراد معارف و افكار جدٌدة و 

الى تغٌٌر فً اتجاهاتهم الجامدة وجعلها  باإلضافةارات وخبرات جدٌدة اكسابهم مه

االفكار الجدٌدة وتحدث تغٌرا شامالً فً نظرة الفالح فٌأخذ عن اقتناع بما اتجاهات تقبل 

 ٌوصى به االرشاد الزراعً من اسالٌب مستحدثة . 
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 البلداويد. منٌر سعٌد              مبادئ االرشاد                ثالثةالمحاضرة ال

 االرشاد الزراعً عمل تنفٌذي مٌدانً . -7

كما انه ٌستخدم فً توصٌل رسائله المختلفة الى المزارعٌن بالعدٌد من الطرق و الوسائل  

االرشادٌة ولكنه ٌركز بصفة خاصة على االٌضاحات العملٌة عن طرٌق الممارسة و 

شد الزراعً اال ( و ما على المر مع المزارعٌن ولٌس لهمالتجرٌب أو العمل فهو ٌعمل  )

 المساعدة واالٌضاح و التوجٌه . 

 ان االرشاد الزراعً ٌعد عمال تعاونٌا .  -8

هذا العمل التعاونً تشارك فٌه كل من وزارة الزراعة و مراكز البحوث الزراعٌة و  

الفالحٌن ، اذ ٌقوم االرشاد بنقل مختلف المعلومات واالفكار و االسالٌب المستحدثة من 

العلمً ) بعد تبسٌطها وشرحها بأسلوب ٌفهمه الفالح ( الى الفالحٌن و ٌقوم  مراكز البحث

 الى مراكز البحث العلمً لدرستها ووضع الحلول المناسبة لها .بنقل مشاكل الفالحٌن 

 

دٌنامٌكٌة مستمرة أو   Process أو عملٌة     Systemاالرشاد الزراعً هو نظام    -9

   تؤدى .  Serviceخدمة   

كان نوع االستغالل الزراعً أو الحٌازة لألرض الزراعٌة وٌناسب  وٌمكن ان ٌفٌد أٌاً 

 الملكٌات الجماعٌة او االسرٌة او المفتتة . 

 

  االقناع واالجبار .  -11

رض فهناك نهجان ٌتبعان فً عملٌة رفع االنتاجٌة الزراعٌة ، احدهما ٌعتمد على طرٌقة ال 

، اما اآلخر فهو ٌستخدم االختٌار ) االقناع( و التعلٌم واالجبار كوسٌلة سرٌعة فً االنتاجٌة 

الذي ٌركز على العنصر االنسانً فً عملٌة االنتاج و ذلك باالهتمام بتنمٌة القدرات 

وٌستند هؤالء الى فرضٌة  القٌادٌة للناس و الحكم السلٌم على االشٌاء و العمل التعاونً

ن التغٌٌرات الدائمة فً سلوك الناس تنبع عادة من داخل انفسهم و ال ٌمكن فرضها ترى ا

علٌهم من الخارج بنجاح و هذا بالتالً ٌتطلب نوعا من التعلٌم فٌجب ان تسبق التغٌرات فً 

 عقلٌات الناس قبل التغٌرات فً افعالهم . 

تحقٌق ، انه باإلمكان Mosher الذي وضعه العالم  موشٌر  وٌبٌن لنا الرسم البٌانً ادناه 

 زٌادة فً االنتاجٌة الزراعٌة و الحصول على نتائج سرٌعة فً البداٌة باتباع اسالٌب 
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                مبادئ االرشاد               ثالثةالمحاضرة ال

ولو انها بطٌئة  )االقناع( األخذ بفكرة التعلٌماالجبار و لكنها تهبط بعد ذلك ، أما فً حالة 

األثر فً بادئ األمر اال انها تعمل على زٌادة االنتاج فً األمد األطول متفوقة بذلك على 

 سٌاسة االجبار و الفرض . 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 الزمن بالسنٌن                                       

 

  A    وB    مستوى االنتاج قبل ادخال اي مشروع 

   B    وC   مستوى االنتاج بعد ادخال مشروع اتبع فٌه الضغوط و االجبار 

   B     وF   ) مستوى االنتاج بعد ادخال مشروع اتبع به االقناع ) الدٌمقراطٌة 
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 د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

  مبادئ االرشـــــــــاد الـــــــــزراعً  : 

العامة التً ٌنبغً على القائمٌن بالعمل  ةاألسس و المبادئ االرشادٌعدد من  ٌوجد   

ممارسة العملٌة االرشادٌة او فٌما على مختلف المستوٌات مراعاتها سواء فً االرشادي 

جاح فً ٌتعلق فً رسم وتنفٌذ السٌاسات و البرامج و االنشطة الزراعٌة لكً ٌتحقق لها الن

 هذه المبادئ فً  : أهم االرشادي وٌمكن حصر العمل 

  :  جمهور المسترشدٌن ثقة العمل على كسب -1 

مبنٌة على اساس الود كسب ثقة جمهور المسترشدٌن وتكوٌن عالقات طٌبة معهم  

الثقة العلمٌة بالمرشد و قدرة  خالل عدة محاور منها ،  تأتً منالثقة واالحترام المتبادل و

فً ، مشاركة الفالحٌن من الناحٌة العلمٌة و التقنٌة المرشد على توصٌل المعلومات 

طٌبة من افراحهم و اآلمهم ، عدم تعالً المرشد على الفالحٌن ، العالقات ال أحوالهم

، احترام آرائهم ووجهات نظرهم ، للمرشد مع المسترشدٌن ، محاوالته لحل مشاكلهم 

احترام عاداتهم وتقالٌدهم ، ومن المهم فً هذا الصدد أن ٌكون فً مقدور المرشد الزراعً 

ربط قٌم الفالحٌن وانسجامها مع القٌم التً ٌعتمدها فً برنامجه اذ ٌعد هذا شرطا اساسٌاً و 

 ٌقه من خالل النقاط التالٌة : ٌمكن تحق

ٌجب ان ٌأخذ المرشد الزراعً بنظر االعتبار ان العالقة بٌنه وبٌن جمهوره )الفالحٌن(  -أ 

 عبارة عن عالقة شخصٌة ، بٌنما عالقته مع مؤسسته هً عالقة رسمٌة . 

 ان ٌمٌز المرشد الزراعً بٌن الحاجات الضرورٌة الحقٌقٌة وتلك السطحٌة .   -ب 

ان ٌحسن المرشد الزراعً اختٌار الفرص و المناسبات التً ٌستطٌع فٌها مساعدة  - جـ 

 الناس . 

ان ٌقوم بعرض االفكار و األسالٌب العصرٌة المراد ادخالها بطرٌقة مقنعة تبرز   - د 

 مزاٌاها و فاعلٌتها .

تنفٌذ برامج الدور القٌادي و المسؤولٌة الكلٌة فً على المرشد الزراعً ان ال ٌأخذ  - هـ 

 معٌنة بل علٌه ان ٌشرك جمهوره . 

ان ٌسلك كل الطرق وان ٌدرك ان العملٌة االرشادٌة هً عملٌة اختٌارٌة فعلٌه  - و 

 الممكنة لجذب اكبر عدد من الناس للمشاركة فً وضع البرامج االرشادٌة . 
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 سعٌد البلداويد. منٌر               مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

 

العمل االرشادي ٌقوم على فكرة نبذ الضغوط و العمل على مبدأ االقناع و االختٌار  -2

 دون االجبار .

 

عمل االرشادي : ٌبدأ العمل من واقع الظروف القائمة أي من المستوى الذي ٌوجد ال -3 

البرامج االرشادٌة على اساس مشاكل و حاجات الناس وهذا  و توضعلناس . علٌه ا

لتعرف على مشاكلهم واٌتطلب من المرشدٌن ضرورة االتصال الدائم بالمزارعٌن لإللمام 

 وبالتالً وضع الحلول السلٌمة و المفٌدة لها . 

 

  : وضع األهداف االرشادٌة )االساسٌة( المناسبة  -4 

قد ٌتعذر تنفٌذ وتحقٌق جمٌع االهداف دفعة واحدة ، بعد الدراسة للوضع القائم  فً  

المنطقة ومعرفة المشاكل و الحاجات الحقٌقٌة توضع االهداف . و االهداف ٌجب ان تكون 

واضحة ودقٌقة ومحددة وٌبدأ باألهداف القلٌلة التكالٌف نسبٌاً والتً ٌكون تنفٌذها ٌعود 

 أكبر من الناس ) جمهور المسترشدٌن( . بالفائدة على عدد 

 

  :تكٌٌف العمل االرشادي بما ٌتفق مع عادات وتقالٌد الُزراع  -5 

عن اوضاع المجتمع الزراعٌة هو ذلك العمل المنبثق و المتطور العمل االرشادي السلٌم :  

و االجتماعٌة و االقتصادٌة والذي ٌنسجم و ٌتالئم  مع عقلٌة المزارعٌن و ٌساٌر ما تعودا 

 علٌه من قٌم و معتقدات و تقالٌد و عادات . 

 

  :فً تخطٌط وتنفٌذ األنشطة و البرامج اشراك جمهور المسترشدٌن مبدأ  -6 

المحلٌة فً عملٌات رسم و تنفٌذ األنشطة والبرامج  بالفالحٌن على المستوٌاتاالستعانة  

و تجارب المزارعٌن ، وااللمام بمشاكل المزارعٌن و اوضاعهم ، لالستفادة من خبرات 

فمساهمتهم بالتخطٌط سٌساعد المخططٌن على التعرف على الكثٌر من الحقائق ، اضافة 

تحدٌدها و امكانٌة وضع الى انه سٌساعد على خلق اناس قادرٌن على ادراك مشاكلهم و 

 الحلول لها . 
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               مبادئ االرشاد                رابعةالمحاضرة ال

   انة بالقادة المحلٌٌن : ـــــاالستع  -7 

وقد توجد اعداد قلٌلة نسبٌاً تستطٌع الكبٌرة  ألعدادهمٌتعذر االتصال بكافة المزارعٌن  

 فعال المشاركة االٌجابٌة فً عملٌة تخطٌط و تنفٌذ البرامج . 

من هنا ٌبرز اهمٌة القادة المحلٌون همزة الوصل بٌن المزارعٌن وبٌن المرشدٌن و هؤالء 

المعارف  لتوصٌو ٌقدمون خدماتهم طوعٌاً بدون مقابل مادي وعلٌهم تتوقف عملٌة نقل 

و االسالٌب الزراعٌة المستحدثة ، لذا على المرشد اكتشافهم )القادة( و طة و االفكار المبس

 تدرٌبهم . 

 

  التعاون والتنسٌق مع اجهزة البحث العلمً :   -8 

كان االرشاد عالقة وثٌقة بٌن اجهزة البحث العلمً و االرشاد الزراعً ، ولما هناك  

ئج البحوث من مصادرها البحثٌة الى من هم الزراعً هو المسؤول عن نقل توصٌات و نتا

 بحاجة الٌها لغرض تطبٌقها فٌكون هذا احد اوجه االتصال . 

كذلك ٌعمل االرشاد على نقل وتوصٌل مشاكل الفالحٌن الى المراكز البحثٌة لغرض 

دراستها ووضع الحلول لها فعند ذلك نطلق علٌه االتصال ذو االتجاهٌن مع مراكز البحث 

   العلمً .  

 اجهزة البحث العلمً                      جهاز االرشاد الزراعً                  الزراع )المسترشدون(  

 

 و التحرر من الروتٌن الحكومً  : ال مركزٌة فً االدارة   -9 

ان طبٌعة العمل االرشادي الدٌنامٌكٌة تتطلب االخذ بمبدأ ال مركزٌة االدارة و تفوٌض  

فً اتخاذ القرارات تعطل سرعة التنفٌذ وٌسبب فشل الكثٌر من  المركزٌة السلطة حٌث ان

البرامج االرشادٌة التً ٌرتبط تنفٌذها بتوقٌت زمنً معٌن و الالمركزٌة هً احدى بذور 

اكبر عدد ممكن من الناس فً عملٌة اتخاذ  ٌمة التً تسعى الى اشراك الدٌمقراطٌة السل

 القرارات بدال من تركٌزها فً ٌد فرد واحد أو مجموعة قلٌلة من الناس . 

ومن المؤكد حٌنما ٌشارك اكبر عدد من المزارعٌن وقادتهم المحلٌٌن فً عملٌة اتخاذ 

ق عن آراء القاعدة الكبٌرة من القرارات تكون هذه القرارات معبرة وممثلة بشكل صاد

 المزارعٌن او جمهور المسترشدٌن . 
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               مبادئ االرشاد                  رابعةالمحاضرة ال

و المؤسسات و الهٌئات الزراعٌة ضرورة التنسٌق و التعاون بٌن االرشاد الزراعً  -11

  و غٌر الزراعٌة االخرى : 

وصٌانة للموارد الشحٌحة و تجنباً لتكرار االنشطة المتشابهة ٌقوم االرشاد للجهود توحٌداً  

فروع بالتعاون و التنسٌق مع المؤسسات و التنظٌمات التً تعمل فً الرٌف مثل 

المؤسسات  المؤسسات الزراعٌة االخرى ) كالوقاٌة والبٌطرة و الري وغٌرها( وكذلك مع

وبقٌة قطاع الرعاٌة الصحٌة االولٌة و مراكزه المنتشرة فً القرى و االرٌاف ك الصحٌة

  االخرى .   المؤسسات

 

 ضرورة توفٌر جمٌع مستلزمات االنشطة لكً ٌتم تنفٌذها  :  -11

من هذه المستلزمات توفٌر مرشدٌن زراعٌٌن و اخصائً المواد االرشادٌة المؤهلٌن و   

تنظٌم برامج شطة االرشادٌة عن كفاءة وجدارة كما ٌنبغً المدربٌن للقٌام بمختلف االن

سواء قبل المباشرة بالعمل االرشادي او بعده ، ومن المستلزمات ، التدرٌب المناسبة 

 االخرى توفٌر و سائل النقل و االدوات و المعدات و كافة الوسائل االرشادٌة . 

 

 وجود اهداف متفق علٌها :   - 12

من المعلوم انه ال ٌمكن تحقٌق اي عمل منتج اال اذا عبر االفراد والجماعات عن الحاجات  

التً ٌحسونها فً صورة اهداف متفق علٌها هذه االهداف اما ان تكون عامة او خاصة 

                                                             وهناك عدة                   كذلك قد ٌكون من السهل تحقٌقها او قد تتطلب مجاال اوسع لكً ٌمكن تحقٌقها 

 .  عوامل ٌجب توافرها فً عملٌة وضع هذه االهداف

 اختٌار االهداف التً تحظى باتفاق غالبٌة اهل القرٌة  -أ

 ربط االهداف بالناحٌة العاطفٌة  -ب

 التركٌز على ضمان االتفاق على هذه االهداف  -ـج

 االهداف معقولة وواقعٌة ٌجب ان تكون  -د

 ٌجب ان تتصف بالمثالٌة  – ـه
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 التخطٌط بعناٌة وحرص   -و

 التقوٌم من وقت آلخر  -ز

 

  استعمال الوسائل االتصالٌة الفعالة :  -13

ة التً ٌحٌث ٌجب على المرشد الزراعً اختٌار الوسائل والطرق والتكنٌكات االتصال  

سب والمستوي الفكري والثقافً لجماهٌر المسترشدٌن وكذلك ٌجب مراعاة الفروق انتت

التً تناسب  باألسالٌبالفردٌة الطبقٌة االجتماعٌة والبد من العمل مع جمٌع فئات المجتمع 

بالعمل االرشادي مع الطبقة الفقٌرة وفقا لتوجٌهات المنظمات كال منها وان كان ٌنصح 

 الدولٌة واالمم المتحدة بشكل خاص . 

 

  التقٌٌم و المتابعة المستمرة  :  -14

أو االخطاء  اجراء تقٌٌم دوري و متابعة مستمرة لتحدٌد نقاط القوة و الضعفٌنبغً   

على تعدٌل الخطط و االهداف التقٌٌم كذلك  ٌساعد  و ،  مستقبالً بها نالممكن تالفٌها و تج

و ٌفٌد اٌضا فً اختٌار افضل وٌسهم كذلك فً زٌادة فاعلٌة العمل االرشادي االرشادٌة 

معرفة الحد الذي ٌنتهً عنده ، و عموما فانه ٌجب الطرق و انسب المعٌنات االرشادٌة 

  معٌن .  ارشادي برنامج
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 زراعي   : ــــــاد الــــداف االرشــــــــــأه 

The Objectives Of Agriculture Extension 

االرشاد الهدف االساسً لإلرشاد الزراعً هو تطوٌر االفراد و عوائلهم ، وٌعد    

االدوات المهمة التً تساهم فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الرٌفٌة الزراعً أحد 

من خالل مساعدة سكان المجتمع الرٌفً فً تبنً األفكار واألسالٌب المستحدثة التً 

تستخدم  فً عملٌات االنتاج الزراعً التً تساعد على زٌادة انتاجٌة الوحدة الزراعٌة ومن 

ل على زٌادة وتحسٌن المستوى المعاشً واالجتماعً والثقافً ثم تحقٌق أعلى اٌراد ٌعم

، مما ٌجعل المجتمع الرٌفً بمستوى ال ٌختلف عن مستوى  لسكان المجتمع الرٌفً

 المجتمع المدنً او الحضري . 

: انها لفظ للتعبٌر عن الغاٌات التً توجه الٌها  االهداف، كلسي وهيرن وعرف الباحثان  

 جهود االفراد .  

:  انها وضع او حالة معٌنة ٌراد الوصول الٌها من خالل   بول ليكونوعرفها الباحث   

 العملٌات التعلٌمٌة . 

 

 مستويات االهداف االرشادية : 

 ٌمكننا تقسٌم اهداف االرشاد الزراعً الى ثالث مستوٌات مهمة وهً :  

  : أوال :اهداف اساسية وشاملة للمجتمع

 ترتبط هذه االهداف اساسا بحٌاة المجتمع الكلٌة ومن امثلتها :   

ن المواطن الصالح والوصول الى تحقٌق حٌاة ٌتحقٌق الحٌاة الكرٌمة للمجتمع ، تكو   

وزٌادة االنتاج واالنتاجٌة وتطوٌر  افضل لسكان المجتمع الرٌفً من خالل تحسٌن

اف االرشاد الزراعً على المدى الطوٌل . الزراعٌة والعاملٌن فٌها ....الخ وهذه تمثل اهد

  -وٌمكن لهذه األهداف احداث تغٌرات للمجتمع بأبعاده االساسٌة التالٌة :

 : التغٌر االقتصادي ومنها  أ ــ

 و زٌادة دخل المزارع . ــ رفع كفة االقتصاد الزراعً .1

 ــ زٌادة مساهمة القطاع الزراعً فً التنمٌة االقتصادٌة .2
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 ـــ  تحقٌق االكتفاء الذاتً . 3

 ــ تقلٌص الفوارق بٌن الرٌف والمدٌنة .4

 

 :  التغٌر االجتماعً ومنها -: ب 

 ـــ  تغٌر فً بعض عادات وقٌم المجتمع الرٌفً .1

 ـــ زٌادة التماسك بٌن سكان الرٌف . 2

 ـــ تنمٌة روح التعاون بٌن سكان الرٌف .3

 

 :  ومنها تعلٌمًالتغٌر ال -: جـ 

 التغٌٌر فً المعارف و المهارات . ــ 1 

 ــ اكساب الزارع افكار جدٌدة .2 

 ــ التدرٌب .3 

  ٌر فً نظرة الفالحٌن ألنفسهم .  ٌتغ وــ تطوٌر و تحسٌن 4 

 

 : ثانيا ً : االهداف العامة  

وهً أهداف وثٌقة الصلة باإلرشاد الزراعً وترتبط  ارتباطا مباشرا به ، وتتعلق هذه    

االهداف أساسا ً بالنواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة واالخالقٌة التً تهم سكان المجتمع 

 الرٌفً ، وتعتبر هذه االهداف أكثر تحدٌداَ من االهداف االساسٌة ومن أمثلة هذه االهداف :

فاءة االنتاجٌة الزراعٌة للوحدات االقتصادٌة المستخدمة فً عملٌة رفع الك -أ 

 ن . ٌعً لألفراد الرٌفٌااالنتاج الزراعً وصوال الى زٌادة الدخل الزر

 تحسٌن النشاط التسوٌقً لتحقٌق الزٌادات فً االٌرادات المزرعٌة . -ب 

الدخل  زٌادة العوائد النقدٌة لألسرة الزراعٌة من خالل تنوٌع مصادر - ـج

 عً ) زٌادة دخل االسرة الرٌفٌة من مصادر مختلفة (.االزر
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تطوٌر الخدمات والمرافق العامة فً القرٌة الزراعٌة للمجتمع الرٌفً  -د 

 .  وتحسٌن المستوى الثقافً لسكان الرٌف

 تطوٌر المرأة الرٌفٌة . -هـ 

 تطوٌر االدارة المزرعٌة لدى االفراد الرٌفٌٌن . و ـ

 

 Executive or working:) ثالثا ً : االهداف الخاصة أو التنفيذية لإلرشاد الزراعي 

objective    : ) 

أن هذه األهداف تنبثق من االهداف العامة وهً أكثر دقة فً تحدٌد ما ٌجب أنجازه ،    

راد والجماعة وال ٌمكن تحقٌق االهداف العامة وترتبط هذه األهداف باحتٌاجات االف

لإلرشاد الزراعً دون تحقٌق االهداف التنفٌذٌة . وهذه االهداف محددة من قبل المرشد 

 ...  الزراعً والمجتمع الرٌفً 

 

 من أمثلتها :  وتمثل االهداف المباشرة لإلرشاد الزراعي  

 ـــ  زٌادة انتاجٌة محصول زراعً معٌن .1  

 ـــ تحسٌن سالالت االغنام المحلٌة عن طرٌق التهجٌن . 2  

 ـــ تنمٌة روح التعاون بٌن االفراد الرٌفٌٌن . 3  

ــ  تعلٌم الفالحٌن على الطرق الزراعٌة الحدٌثة ، واٌضا كٌفٌة استخدام وادامة 4  

 المكائن و اآلالت  المزرعٌة  فً العملٌات الزراعٌة المختلفة . 

 ــ استخدام المبٌدات واالسمدة وغٌرها من العملٌات الزراعٌة المختلفة  . 5  

وهذه االهداف ٌتم الوصول الٌها من خالل خطة العمل الموضوعة لهذا الغرض ولفترة  

 .  زمنٌة محدودة

وبصفة عامة فأن االرشاد الزراعً لن ٌتسنى له تحقٌق أهدافه البعٌدة أو القرٌبة وعلى 

ها دون احداث التغٌرات السلوكٌة المرغوبة والمحددة فً مهارات اختالف مستوٌات

 واتجاهات المسترشدٌن . 
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 خصائص أو صفات االهداف االرشادية التعليمية :

و معاٌٌر عند تحدٌد أي هدف ارشادي فالبد ان ٌكون متصف بجملة صفات أو خصائص 

حتى ٌمكن تحقٌقه من أجل مساهمته فً خدمة المجتمع الرٌفً  ومن أبرز ٌنبغً مراعاتها 

 توفرها فً أهداف االرشاد الزراعً عند دراستها منها :  الواجب هذه الصفات 

 

 

 .  ان تكون االهداف دقٌقة وواضحة و محددة   : الوضوح  -1

 .  قابلة للتطور -2

اي تلبً احتٌاجات و متطلبات المنطقة او  :  ومشاكلهمرتبطة باحتياجات المجتمع  -3

 المجتمع او االهالً . 

تهم اكبر فئة أو عدد من الجمهور و ال تخص ناس معٌنٌن حتى  و:   مشتركة البناء  -4

 تعم الفائدة على كل المنطقة . 

 و ٌفضل ان تكون فترة زمنٌة قصٌرة .  :  يرتبط تحقيقها بفترة زمنية -5

غٌر بشرٌة ) مالٌة ات المتوفرة فً المنطقة بشرٌة اواي حسب االمكانٌ:  ايمكن تحقيقه -6

 ، مكائن و معدات ( اي تتفق االهداف مع هذه االمكانٌات . 

 . دقة في التعبير  -7

  . يمكن تقييم نتائج البرنامج االرشادي -8
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   communication:  ال  ــــــــاالتص

 
بأنها عملٌة تبادل االفكار  وتعرف:  communication  process االتصال عملٌة  

والحقائق والمعلومات بٌن أفراد المجتمع أو المجموعات والتً تؤدي الى الفهم المشترك 

 من جانب كل فرد لمعنى ومفهوم الرسالة االرشادٌة المتبادلة بٌنهم . 

 وتتم عملٌة االتصال من خالل أربعة أنواع رئٌسٌة مهمة منها : 

 

 

ٌث ٌتصل الفرد بذاته من خالل التفكٌر بموضوع معٌن من خالل : ح االتصال الذاتً ــ 1

 أتخاذه للقرارات بشأن شؤون حٌاته العامة . 

 

وٌتم بٌن شخصٌن أو فردٌن بشكل مباشر ومن خالل المواجهة  : االتصال الشخصًــ  2

 بٌن االثنٌن أو بشكل غٌر مباشر كما هو الحال فً االتصال الهاتفً . 

 

: وٌتم بٌن مصدر واحد وبٌن جماعات أو الجماهٌر  جمعً أو الجماعًاالتصال الـــ  3

ٌختلفون فً اتجاهاتهم ومٌولهم وصفاتهم االخرى كما هو الحال فً االتصال المتمثل 

 بوسائل االعالم , أو عقد االجتماعات والندوات . 

 

ة , والذي ٌنقل : وهو االتصال القائم بٌن المجتمعات البشرٌة المختلف االتصال الثقافًــ  4

 . معٌنةالمعلومات من جٌل ألخر أو بٌن االمم والشعوب ضمن فترة زمنٌة 

 

وبشكل عام ولكً ٌؤدي االتصال االرشادي دوره فً تحقٌق أهدافه ٌجب أن ٌتم بوعً 

اٌصال المعلومات والحقائق المرغوبة الى الجماهٌر لغرض وصدق ووضوح والتزام 

  فً عملٌة التغٌٌر المطلوبة .الفالحٌة لمساعدتهم واالسراع 
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 الم : ــــــــــاألع

 

هو تزوٌد الناس باألخبار والمعلومات السلٌمة والحقائق الثابتة من الواقع أو مشكلة          

هً :  )الصحافة  االعالمالوسائل الحدٌثة فً من المشكالت الى جمهور الناس . ومن 

وهً من الوسائل  (ثة كاألنترنٌتٌووسائل التواصل الحد والرادٌو والتلفزٌون والسٌنما

) بالقصٌدة الشعرٌة والخطبة (, وهذه المتمثلة  الوسائل القدٌمةالمتطورة تكنلوجٌاً قٌاسا الى 

   تساعد وتؤثر فً أحداث تغٌٌرات اٌجابٌة  فً المجتمع .

 

 

 

 ٌة االتصال االرشاديعناصر عمل
 

   source:   الـــــ مصدر االتص 1

وهو المرشد الزراعً وهو منظم العملٌة االتصالٌة والمبادر بتأسٌس العالقة      

. وٌمثل القوة المغٌرة أو المحركة لسلوك االفراد او المجتمع  االتصالٌة فً المجتمع الرٌفً

الرٌفً . وٌتوقف نجاح عملٌة االتصال االرشادي على كفاءة ومهارة المرشد الزراعً 

باالتصال باألخرٌن والتأثٌر فٌهم وكسب ثقتهم وأدامه العالقة معهم من خالل متابعة التعلم 

علٌه أن ٌتعرف وفق حاجات ورغبات جمهور  والممارسة المستمرة بعمله معهم . وٌجب

المسترشدٌن وماهٌة الرسالة االرشادٌة ذات العالقة بكل حاجة أو مشكلة قائمة وكٌفٌة 

سالة الرعرضها وإٌصالها للمزارعٌن من خالل القنوات االرشادٌة االكثر كفاءة فً أٌصال 

 االرشادٌة . 

 

    Messageـ الرسالة االرشادٌة    2

) المرشد الزراعً( اٌصاله من افكار ومعلومات مستحدثة الى  ٌحاول المرسل وهً ما   

لكً ٌستوعبها وٌستفاد من تطبٌقها فً اعماله الٌومٌة , وٌجب على , المستلم)المزارع( 

المرشد أن ٌكون قادراً على عرض الرسالة بالشكل الصحٌح والتغلب على بعض 

  وٌجب علٌه االهتمام بما ٌلً : الصعوبات ,
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   The Purpose of Messageأ ( غرض الرسالة 

ٌجب ان ٌكون غرض الرسالة واضحا لدى المرشدٌن وما ٌروم كل منهم أحداثه لدى   

المسترشدٌن من تغٌرات سلوكٌة فً مهاراتهم او معارفهم او اتجاهاتهم او ما ٌتوقعون ان 

 .ٌؤدٌه المسترشدٌن من اجراءات تطبٌقٌة فً اعمالهم 

 

 the content of messageب( محتوٌات الرسالة 

ٌجب ان ٌكون المحتوى للرسالة متناسبا مع امكانٌات ومستوٌات المسترشدٌن وظروفهم  

 .وحاجاتهم التعلٌمٌة 
  the treatment of message( معاملة الرسالة ـج

وٌقصد بها اعتماد االسالٌب التً تجعل الرسالة مقبولة ومفهومة من قبل المزارعٌن من 

وان معاملة الرسالة تعنً تصمٌمها  المزارعٌن . خالل اعدادها وتنظٌمها وبطرٌقة تناسب

 لتخرج بالشكل االفضل .  

ان الرسالة االرشادٌة تستعمل من قبل المرشدٌن الزراعٌن لتحقٌق غاٌة إرشادٌة معٌنة , 

فمثال زٌادة  محصول القمح تمثل غاٌة ارشادٌة ٌراد تحقٌقها مستقبال , وتتحقق من خالل 

صلها المرشد الزراعً الى المزارعٌن كتعدٌل أسالٌب الحراثة الوسائل االرشادٌة التً ٌو

 ومهارات الخدمة والتسمٌد .... الخ .

 

 

   Channels  of  Communicationــ قنوات االتصال  3

وهً الوسائل التً بواسطتها تصل الرسالة االرشادٌة من المرسل الى المستلم .     

االرشادٌة مثل االجتماعات والرادٌو  وتتمثل بأي وسٌلة تستخدم لتوصٌل الرسالة

والصحف والنشرات والملصقات والزٌارات الفردٌة وغٌرها من قنوات االتصال 

االرشادٌة . واذا لم ٌتم اختٌار القناة بعناٌة وتستخدم بنجاح فأن الرسالة االرشادٌة 

 اهمٌتها( ستفشل فً الوصول والتأثٌر فً المسترشدٌن )المزارعٌن(. ومهما كانت)

 

   Audienceــــ المستلم )المسترشدٌن(  4

وهو الشخص أو االشخاص الذي توجه لهم الرسالة االرشادٌة وهم جمهور المزارعٌن     

 المستهدف لتغٌٌر أو الرٌفٌن وأسرهم ومجتمعهم وبوجودهم تستكمل دائرة االتصال . وهو 
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 د. منٌر سعٌد البلداوي              زراعًال مبادئ االرشاد            سادسةالمحاضرة ال

والتأثٌر فٌه وٌتحدد نجاح عملٌة االتصال االرشادي على االجراءات واألفعال  سلوكه  

 التً ٌؤدٌها المستقبل جراء تأثٌره بالرسالة االرشادٌة .

فٌجب على المرشد الزراعً أن تكون له  خلفٌة كاملة حول مسترشدٌه من حٌث  

لك لكً تكون عملٌة مستوٌاتهم المختلفة وأعمارهم واألعمال التً ٌمارسونها وذ

 . جاح االتصال االرشادٌة أكثر كفاءة ون

من اٌصال ردود أفعاله  )الفالح( أن عملٌة االتصال الفاعلة تتم عندما ٌتمكن المسترشد  

ومالحظاته وتساؤالته الى المرشد ثانٌة ) االتصال العكسً( بناء على ثقته بالمرشد 

الى فهم مضمون الرسالة وما ٌحقق  لكً ٌحصل على الردود واالجراءات التً توصله

(    feed backقبوله واقناعه به . وهذه الحالة تمثل ما ٌسمى بالتغذٌة الراجعة )

والتً تمكن المرشد الزراعً من تعدٌل أعماله االرشادٌة على ضوئها وتصمٌمه 

لرسائل ارشادٌة ناجحة وقائمة على اساس حاجات المسترشدٌن . وٌعبر االتصال 

العكسً عن حالة االتصال االرشادي ذي االتجاهٌن الذي ٌؤدي الى انجاح عملٌة 

لمبتكرات الحدٌثة فً عملٌات االنتاج التعلٌم االرشادي وتحقٌق أفضل صورة لتبنً ا

 الزراعً .

 

 :  العوامل المؤثرة على فاعلٌة عملٌة االتصال االرشادي

 

المتصل ( بما تعنٌه عملٌة االتصال من   -ضرورة إلمام المرشد الزراعً )المرسل  -1

خر, وبالظروف التً تجعلها فاعلة مفاهٌم وعناصر وعالقة وتأثٌر كل منها باآل

 ومؤثرة .  

ضرورة معرفة المرشد الزراعً بظروف المنطقة المحلٌة وسكانها وحاجاتهم  -2

ومشاكلها لكونها المحور الذي ستبنى علٌه الرسالة االرشادٌة وبتلك الطرق والوسائل 

 التً تتناسب من استعمالها بشكل مؤثر وصحٌح . 

دأ الدٌمقراطٌة فً االتصال مع المزارعٌن لتتم العملٌة بشكل ٌجب أن ٌعتمد على مب - 3

       راءآمتبادل وإفساح المجال لكل منهم ألبداء رأٌه ومناقشة ما ٌطرحه من أفكار و

 حول الرسالة االرشادٌة المراد إٌصالها الى المجتمع .  جعة (ا) التغذٌة الر

ٌجب أٌصال الرسالة االرشادٌة بالطرق والوسائل المناسبة للمادة التعلٌمٌة وٌكون  - 4

 ذو اطالع كامل لها وقادر على استعمالها بشكل دقٌق ومؤثر.

ان ٌوفر المرشد افضل بٌئة تعلٌمٌة تتمثل بها روح الصداقة والتعاون واالحترام  - 5

 ة .الالرسمٌوالمشاركة الجماهٌرٌة 
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د. منٌر سعٌد البلداوي              الزراعً مبادئ االرشاد              سابعةالمحاضرة ال  

      Leader – Ship:ادة ــــــــــــــــــالقٌ

  القٌادة الرٌفٌة :

ٌمكننا  تعرٌف القٌادة االرشادٌة بانها عملٌة التأثٌر االٌجابً والتوجٌه فً افكار   

وسلوك افراد المجتمع الرٌفً من خالل الجهود والنشاطات التً ٌقوم بها القائد المحلً 

وبشكل تعاونً ومنسق لتحقٌق االهداف االرشادٌة وعلٌه ٌجب ان تتضمن تعرٌف 

 وهً : ثالثة أركان أساسٌةمن القٌادة الرٌفٌة فالبد ان ٌتض

مع  ومتعاونة ٌقصد بها تتكون من عناصر متفاعلةوالعملٌة  : القٌادة هً عملٌة اساسٌة -1

بعضها البعض وانها تتصف بالدوام واالستمرارٌة وتحدث فً خطوات متسلسلة 

 ومترابطة لكً تحقق الهدف . 

للتأثٌر على الجماعة فً توجٌه وتنسٌق  : جهد ونشاط القائد االجتماعً المحلً  -2

 .جهودهم والتحكم بها 

التً ٌسعى الٌها االرشاد الزراعً لتحقٌقها فً  : امكانٌة تحقٌق االهداف المرغوبة -3

 المجتمع الرٌفً.  

 

 Leaderالقائد 

ور معٌن من خالل برنامج العمل دهو الشخص الذي ٌستطٌع تحرٌك الجماعة إلداء 

 مع افراد مجتمعه للوصول الى تحقٌقه . الذي ٌعملوالمحدد 

: هو الذي ٌستخدم فنون القٌادة للتأثٌر على االخرٌن وهو الذي ٌمتلك المهارات فالقائد 

والقدرات التً تمكنه من التصرف القٌادي الجٌد إلداء مهامه , وعلٌه معرفة طبائع 

القٌم والعادات االفراد وعاداتهم وممٌزات وخصائص المجتمع الذي ٌعمل معه ومعرفة 

 السائدة فً المجتمع لغرض اجراء التأثٌر االٌجابً للجماعة نحو العمل واالنتاج .

 

 :  معٌنة منهابمهارات دي اوٌجب ان ٌتمتع القائد اإلرش

 والسٌاسٌة .  المهارات الفكرٌة -3 ,  المهارات االنسانٌة -2  , ةٌالمهارات الفن -1

 

  -تساعده فً عمله منها :التً  بالقــــــــــــــدرات وكذلك ٌجب على القائد ان ٌتحلى

 القدرات االجتماعٌة :   -1

 القدرات الذاتٌة :  -2

 القدرات القٌادٌة :  -3
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د. منٌر سعٌد البلداوي              الزراعً مبادئ االرشاد             سابعةالمحاضرة ال  

 

 تقسم الى ما ٌلً  :  االرشاد الزراعًمن وجهة نظر  ادة الرٌفٌةـــــــــالقٌ

هم عوهم االشخاص الذي ٌؤدون مهامهم بحكم وظائفهم وموق : ـــ القٌادة المهنٌة 1  

القٌادي فً جهاز االرشاد الزراعً مثل المرشدٌن والمشرفٌن الزراعٌٌن واالخصائٌٌن  

وعادة ٌكون هؤالء القادة حاصلٌن على شهادات اكادٌمٌة مختلفة  االرشادٌٌن والمدراء .

 إلداء مهامهم الوظٌفٌة الموكلة الٌهم .

: وهم عبارة عن أشخاص من وسط المجتمع الرٌفً ٌعٌشون  ــ القٌادة المحلٌة 2

وٌعملون فٌه  وقد اختٌروا بكفاءة محلٌة للعمل داخل مجتمعاتهم الرٌفٌة من اجل النهوض 

. وٌكون فضله ومن ثم تغٌر حٌاتهم نحو االبالمجتمع لتحسٌن المستوى المعٌشً ألفراد

لهؤالء القادة دورا اٌجابٌا فً حدوث عملٌة التغٌٌر ولهم مساهمة فاعلة فً عملٌة التنمٌة  

التً ٌخضع لها المجتمع الرٌفً وٌشمل هذا النوع من القٌادات أعضاء مجالس الجمعٌات 

الشٌوخ وغٌرهم وهم ال  ووجهاء المنطقة و , اختٌارات المنطقة )المخاتٌر(القٌادٌة 

 ٌتقاضون أجور لقاء عملهم هذا .

وكذلك فان عملٌة التدرٌب للقادة المحلٌٌن ومشاركتهم فً العمل االرشادي تعتبر  

 -:  ضرورٌة ومهمة  لألسباب التالٌة

ـــ ٌتمكن المرشد أن ٌنشر آراءه عن طرٌق القادة المحلٌٌن ونقل وتوصٌل المعلومات 1

 والخبرات الجٌدة الى بقٌة المزارعٌن . 

ـــ من خالل القائد المحلً نستطٌع نقل المعلومات فً اتجاهٌن متعاكسٌن فٌتمكن 2

للمسؤول نقل المعلومات وتفهم حاجة ورغبة المزارع , كذلك ٌمكن للمزارع تفهم 

 البرامج االرشادٌة .

  ـــ تدرٌب جمٌع األفراد الرٌفٌٌن ولٌس فقط القادة , لٌتمكنوا من القٌام بالوظائف القٌادٌة .3

ـــ ال ٌمكن للمرشد الزراعً أن ٌتعامل مع جمٌع المزارعٌن خصوصا فً المناطق 4

 الكثٌفة السكان , وهذا ما ٌحتم علٌه االعتماد على القادة المحلٌٌن . 

 ـــ أن القادة المحلٌٌن ٌقومون بالعمل بصورة تطوعٌة بدون أجور.5
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د. منٌر سعٌد البلداوي              الزراعً مبادئ االرشاد              سابعةالمحاضرة ال  

 

 وهً :  نوعٌنادات المحلٌة تكون على ـــــــــــوالقٌ

  ــــ قادة الرأي . 2            .   ــ قادة التنفٌذ ) العمل ( 1

 

  :  (أوال : قادة التنفٌذ ) العمل 

 أ ــ قادة التنظٌم ) القادة التنظٌمٌون( : 

 : قادة متخصصون )فً مجاالت معٌنة (ب ــ 

 برامج : ال قادة ــ جــ  

 :قادة النشاط د ــ     

 

  ثانٌا  : قادة الرأي : 

وهم القادة الذٌن ٌؤدون دور مهم وحٌوي فً عملٌة التعلٌم االرشادي ولهم تأثٌر على    

االخرٌن فً مجال أتخاذ القرارات والتً تتعلق بتبنً االفكار الجدٌدة والمستحدثة فً 

عملٌة االنتاج الزراعً ولهم نفوذ فً المجتمع الرٌفً المحلً وتأثٌر على االخرٌن , 

 جتماعٌة وثقافٌة مرموقة والمستوى التعلٌمً فً مجتمعهم .  لما ٌملكون من مكانة ا

 

 : صفات القائد الرٌفً

 -اآلتٌة : السلوك القٌادي فً العناصر الثالثةٌتلخص  

درة على الممارسة القٌادٌة وتشمل القدرة الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة ـــالق -1

 واالجتماعٌة . 

 رغبة فً ممارسة النشاط القٌادي بشكل فعال لخدمة أهداف المجتمع . ــال   -2

االلتزام بالقٌم والمبادئ القٌادٌة والدٌمقراطٌة التً تساعد فً تحقٌق أهداف الجماعة  -3 

 والتعاون والتنسٌق مع المنظمات التنموٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة االخرى .
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    د. منٌر سعٌد البلداوي              الزراعً مبادئ االرشاد             سابعةالمحاضرة ال

            

 

 -: التالٌة الخصائصكذلك ٌجب أن تتوفر بالقائد الرٌفً 

, الصدق , االتزان ,  ل الذكاء , والشجاعة , الحكمةـــمث الخصائص االساسٌة -1

 الصبر . 

 طموح للعمل . لدٌه دافع و  -2

  . ناع قالقدرة على اال  -3     

 الرغبة الصادقة فً مساعدة االخرٌن .  -4 

    و والمهارات من خالل مقدرته على التعلم فٌمكن نقل المعارف . القدرة على التعلم -5    

 الخبرات التً ٌحصل علٌها ومن ثم اٌصالها الى افراد المجتمع الرٌفً الذي ٌنتمً الٌه .   

ات الالزمة فً الوقت المناسب أي ادراك المسؤولٌة واتخاذ االجراء :المبادأة  -6  

 وحسب متطلبات المواقف .

وهذا ضروري للسلوك القٌادي , وٌرتبط به الثبات . التوافق النفسً واالجتماعً  -7     

 . باألخطاء والمبادرة الى اصالحها وعدم التأثر بالنقد وتقبله بروح طٌبة للنقد واالعتراف

 الثقة بالنفس وبالعمل القٌادي االرشادي .   -8 

 المعرفة بالمجتمع الذي ٌمارس النشاط القٌادي فٌه .   -9

 قوة المالحظة .   -11
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د. منير سعيد البلداوي              مبادئ االرشاد                       ثامنة المحاضرة ال  

Adoption           :  التـــــــبـــــــني 

 المراحل التي يمر بها االفراد عند عملية التبني  : 

  Awareness مرحلة االنتباه للفكرة الجديدة :     -1   

 Interest        2-      : مرحلة االهتمام بالفكرة  

 Evaluation مرحــــلة التقييم :                    -3  

 Trial مرحلة التجريب :                     -4  

 Adoption               5- : مرحلــــة الـتــبني  

Diffusion مرحلة االنتشار :                   -6    

واالسالٌب الزراعٌة المستحدثة من قبل االفراد او هذه المراحل التً تمر بها االفكار  

الجماعات قبل قبول تبنٌهم لهذه االفكار و االسالٌب الجدٌدة و تعتمد كل مرحلة فٌها على 

 نتٌجة المرحلة السابقة لها : 

مرحلة االنتباه للفكرة الجديدة  :  -1    

او المجموعة للفكرة او الوسٌلة الجدٌدة عن طرٌق السماع او  وهً تبدأ بانتباه الفرد   

ها ٌمتوالشعور ٌأتً فكره ترتبط بالحاجة الٌها واالفادة فٌها وادراكاً لق القراءة او مشاهدتها .

وتتمٌز هذه المرحلة بالمعرفة المحدودة عن الفكرة والحاجة الى المزٌد من المعلومات عنها 

و ادر االعالم الجماهٌرٌة كالصحف واالذاعة والتلفزٌون تعتبر مصوفً هذه المرحلة 

اقواها اثراً فً نشر وذٌوع الفكرة او  والمطبوعات االرشادٌة من اهم الوسائل واالنترنٌت 

.مزارعٌن الٌها لالوسٌلة الزراعٌة الجدٌدة وجلب انتباه ا  

بعد ان تجلب الفكرة انتباه الفرد او المجموعة واذا لة االهتمام بالفكرة الجديدة : مرح ـ2 

رة والرغبة فكرة ٌمكن االستفادة منها تبدأ المرحلة الثانٌة والتً تمٌز باالهتمام بالفككانت 

معلومات مصادر  . المعلومات عنها بالتعرف على مزاٌاها والسعً لجمع اكبر كمٌة من

. اء والجٌران صدقسات الزراعٌة واالوسائل االعالم الجماهٌرٌة والمؤسهذه المرحلة   

جمٌع المعلومات المتحصلة عن الفكرة الجدٌدة ٌحلل الفرد وفٌها    :  مرحلة التقييم -3 

لتقدٌر مدى صالحٌتها ومناسبتها لظروف الفرد او الجماعة الخاصة وفً ضوء ذلك ٌتخذ 

قرار اما بوضع الفكرة موضع التنفٌذ او ٌصرف النظر عنها وفً مرحلة التقٌٌم ٌلعب 

رحلة ٌحتاج  المزارع الى ففً هذه الماالصدقاء و الجٌران و القادة المحلٌون دوراً بارزاً   
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د. منير سعيد البلداوي              مبادئ االرشاد                       ثامنة المحاضرة ال  

قل اثراً فً أالتشاور مع الغٌر قبل قٌامه بالتنفٌذ الفعلً وتصبح وسائل االعالم الجماهٌرٌة 

تركز على نقل الرسائل ذات الطبٌعة العامة ، وتعتبر هذه المرحلة  ألنهاهذه المرحلة 

  حرجة جدا .

او تطبٌق الفكرة على نطاق ضٌق .   مرحلة التجريب :    -4   

ٌطبق الفرد او الجماعة فكرة جدٌدة على نطاق واسع فً كثٌر من االحٌان قبل ان    

ف جدٌد لمحصول معٌن ٌحدد على نطاق محدود كأن ٌزرع دونم واحد لصنالفرد  ٌجربها

الفائدة منه و ٌتأكد مالئمتها لظروف المنطقة ، وعلى ضوء ذلك ٌقرر تبنً الفكرة او 

رفضها . مصادر المعلومات فً هذه المرحلة هم : الجٌران ، االصدقاء ، األهل ، المرشد 

 الزراعً . 

ها فٌٌقرر لتبنً و التً حالة نجاح التجرٌب تأتً مرحلة ا فً   مرحــــــلة التبني  :   -5 

و فً هذه الفرد او المجموعة االستمرار باستخدام الفكرة وتصبح بذلك جزء من سلوكه 

المرحلة تعتبر خبرة الشخص ورضاه بالفكرة الجدٌدة هً العامل الحاسم المحدد الستمرار 

 تطبٌق الفكرة .

الفكرة من منطقة الى اخرى او هً حالة ذٌوع وانتشار    مرحــــــــــلة االنتــــشار  :  -6 

  من شخص الى آخر حتى ٌتبناها اكبر عدد من الناس .

 

 فئات المتبنين حسب الفترات الزمنية التي يستغرقونها في عملية التبني  :  

تتباٌن االفراد او الجماعات بالنسبة للفترة الزمنٌة الالزمة لقٌامهم بتبنً االفكار و   

لٌل من الناس ٌتبنون الفكرة بعد فترة قصٌرة من انتشارها ومن ثم االسالٌب الحدٌثة ، عدد ق

ٌقدم علٌها عدد اكبر وفً خالل فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌاً لكن بدرجات متفاوتة من حٌث 

مدى السبق الزمنً فً تبنً الفكرة وفً النهاٌة ٌتقبلها عدد آخر بدرجات متفاوتة اٌضا وقد 

اً ، فقد اوضحت الدراسات بشكل عام ان التوزٌع ٌتقبل بعض االفراد الفكرة مطلق ال

 االحصائً للمزارعٌن المتبنٌن لفكرة او وسٌلة زراعٌة مستحدثة وحسب الفترة الزمنٌة 

التً ٌستغرقونها فً عملٌة التبنً ٌمكن تقسٌمها الى الفئات االتٌة  :      

 1-  المبادرون أو المبتكرون  :   هؤالء ٌشكلون اقلٌة تقارب   5.5%  من مجموع 

 المتبنٌن و هم ٌبادرون بتبنً الفكرة الجدٌدة اي ٌتمٌزون بالتجدٌد ، ومن صفاتهم  : 

ٌتسمون بروح المغامرة و لدٌهم رغبة شدٌدة فً تجربة االفكار الجدٌدة .  -1     
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               مبادئ االرشاد                       ثامنة المحاضرة ال

اصغر سناً و اكثر شباباً  -5      

بمركز اجتماعً مرموق فً مجتمعاتهم المحلٌة . ٌتمتعون  -3     

ٌتمتعون بمركز مالً افضل .  -4     

ٌغلب علٌهم التخصص فً اعمالهم . -5     

الزراعٌة.ٌكونون على اتصال وثٌق بمصادر المعلومات العلمٌة  -6      

  الخارجً.منفتحون على العالم  -7    

  ٌتمتعون بقسط من القٌادة الفكرٌة . -8    

 

 2- المتبــنون األوائـــــــــــــل  :               هؤالء ٌشكلون نسبة  %13.5 

صفاتهم  :         

و ٌنظر الٌهم كقدوة . ٌحضون باحترام وتقدٌر فً مجتمعاتهم  -1     

لهم مكانة اجتماعٌة عالٌة  -5      

ٌكونون على اتصال وثٌق بدعاة ووكالء التغٌٌر المحلٌٌن . -3       

ٌخرج من بٌنهم الكثٌر من القادة المحلٌٌن .  -4       

  مقٌدون اكثر بحدود البٌئة . -5    

 

  3- الغالبية المتقدمة   :              ٌشكلون نسبة   %34 

صفاتهم   :      

مثابرون . -1     

، اي على استعداد للتبنً ولكن بعد التأكد من النجاح.ٌمٌلون الى التبصر و التروي  -5     

مركزهم االجتماعً نسبٌاً فوق المتوسط .  -3     

حٌازتهم الزراعٌة متوسطة . -4    

.ٌوجد شًء من التخصص فً اعمالهم  -5    
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                مبادئ االرشاد                       ثامنة المحاضرة ال

  4- الغالبية المتأخرة    :         هؤالء ٌشكلون نسبة   34%  أٌضاً 

صفاتهم  :     

مشككون .  -1     

مكانتهم االجتماعٌة اقل من المتوسط .  -5     

الحٌازة الزراعٌة صغٌرة غالباً .  -3     

طبٌعة اعمالهم تكون بسٌطة . -4     

مصدر المعلومات لدٌهم المزارعٌن اآلخرٌن .  -5     

لٌس لدٌهم اي دور فً القٌادة .  -6     

  ٌحتاجون الى فترة زمنٌة اطول من الفئة السابقة لكً ٌقوموا بعملٌة التبنً . -7   

 

  5- المتـــبـــنون األواخر  :    

على تبنً الفكرة بعد  من مجموع المتبنٌن و هم ٌقدمون%  13.5هؤالء ٌشكلون نسبة    

مرور فترة زمنٌة طوٌلة على ظهورها و صفاتهم تكاد تشابه صفات الفئة السادسة او 

 المتلكئون .

 

  6- المتلــــــــكئون  :     هؤالء ٌشكلون اقلٌة و نسبتهم  5.5 % 

صفاتهم  :        

ٌتمسكون بالتقالٌد . -1     

ماعٌة .اقل المستوٌات من حٌث المكانة االجت -5     

مصدرهم للمعلومات الجٌران و االصدقاء .  -3     

ٌكونون فً شبه عزلة .  -4     

ال ٌقومون باي دور فً مجال القٌادة .  -5     

  قسم منهم قد ٌتبنى الفكرة الجدٌدة فً آخر المطاف واالخر ال ٌتبنى الفكرة مطلقاً. -6   
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 االرشادمبادئ                    ثامنة المحاضرة ال

   

 * مخطط بياني يبين فئات المتبنين حسب الفترات الزمنية لعملية التبني 

الغالبية المتقدمة           -3       المتبنون االوائل  -2المبادرون المبتكرون      -1  

المتلكئون   - 6المتبنون األواخر        - 5ة        الغالبية المتأخر -  4  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

الزمنٌة الالزمة فً عملٌة التبنًلفترات ا  
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د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد                       تاسعة المحاضرة ال  

  التخطٌــــــــط االرشادي : 

مفهوم التخطٌط   :    

على انه رسم للمقررات التً ٌنبغً اتباعها فً توجٌه النشاط ٌعرف التخطٌط               

 البشري لتحقٌق نتائج معٌنة فً فترة زمنٌة محددة . 

 

  فوائد التخطٌط  :    

، خطط االرشاد وغٌرها .عدم تعارض او تداخل الخطط فٌما بٌنها  -1   

تحدٌد المسار فً عملٌة التنفٌذ .  -2   

ٌات المتاحة .االستخدام االمثل لإلمكان -3   

تحدٌد االولوٌة للمشاكل . -4   

ٌر العاملٌن .ٌغت والنقل عند  ةعملٌة التخطٌط مفٌدة فً استمرار العمل خاص -5   

.ـ سهولة القٌام بعملٌة التقٌٌم  6  

ـ عملٌة التخطٌط مفٌدة فً تنمٌة قابلٌات المساهمٌن فٌها . 7  

 انواع التخطٌط ومستوٌاته  :

:ٌقسم التخطٌط االتً   

.زراعً  ، عمرانً، : قد ٌكون تخطٌط اقتصادي  حسب االهداف المرجوةـ  1  

ومن ضمنها ـ حسب الفترة الزمنٌة الالزمة لبلوغ االهداف :  2  

  ا- خطة طوٌلة االمد  :  تمتد من  )23 - 33 ( سنة   تشمل تغٌٌر هٌكلً ، او تطور 

 قطاعات االقتصاد .

  ب- خطة متوسطة األمد  :  تمتد من  ) 4 – 7 ( سنة  ، وغالبا تكون خمسٌة 

االهداف الرئٌسٌة لإلنتاج و وطبٌعتها هو تحدٌد اتجاه و معدل التطور االقتصادي وتحدٌد  

 االستهالك و االستثمار وتكون هذه االهداف ذات طبٌعة توجٌهٌة الزامٌة . 
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د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد                       تاسعة المحاضرة ال  

 

  جـ - خطة قصٌرة األمـــــد  :    تكون عادة سنوٌة  

وتطبق فً االرشاد الزراعً على محصول حولً مثالً الذي ال تتعدى فترة انتاجه ثمانٌة  

اشهر ، وتكون اهداف هذه الخطة اكثر ارتباط بالعمل حٌث ان ارقامها تعتبر اوامر 

او الرقابٌة و ٌمكن تقسٌمها الى نصف سنوٌة او ربع سنوٌة او شهرٌة.  للوحدات االنتاجٌة  

 

:لتحقٌق اهدافه وهً عتمد علٌها : التً ٌد من المبادئ عدخطٌط على ٌقوم الت   

 1 ـ الواقعٌة 

 2 ـ الشمول والتكامل 

 3 ـ المرونة 

 4 ـ الموازنة   : اي الموازنة بٌن االهداف واالمكانٌات 

 5 ـ التعاون والتنسٌق 

 6 ـ التوقٌت  :   اي نوع التخطٌط 

 7 ـ التقٌٌم 

 

 

الزراعً :ـ باإلرشادمفهوم التخطٌط    

والجهة المستفٌدة  اإلرشاديالمرشد الزراعً ومن له عالقة بالعمل فٌها هو عملٌة ٌشترك 

تبوٌب هذه المعلومات و المعلومات عن المنطقة  ٌشتركون فً عملٌة جمع ( ،  الفالحٌن)

صنع االهداف الكفٌلة للتغلب على ووتحلٌلها وتبٌان المشاكل واعطاء افضلٌة للمشاكل ثم 

هً الخطة  مكتوبةالمشاكل واقتراح السبل للتوصل الى االهداف ووضعها فً وثٌقة 

حب ٌم اعداد خطة عمل ث والبرنامج االرشادي واستحصال الموافقات االصولٌة لتنفٌذها

بموجبها . والعمل دالتقٌ  
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               مبادئ االرشاد                       تاسعة المحاضرة ال

  

   البرنامج االرشادي :   

الى الذي ٌكشف عن الموقف او هو البرنامج وهو الناتج النهائً لعملٌة التخطٌط او بناء   

ن او الموقف الحالً للمنطقة هرح عن الوضع الراشهنة وهو بٌان ٌتضمن االرالحالة 

لمشاكل وهو المفترضة لمقابلة هذه اهداف س فٌها واالجات النااكل وحمشا و، المخطط لها 

.  عمللا ةر فٌه وٌنفذ البرنامج من خالل خطظاٌعاد الن امر ولذمستوبت ط ثا نشا  

 خطة العمــــــــــل :

 ةً خطل للبرنامج وفاتنفٌذ الفعالمكن من ت ض االجراءات التفصٌلٌة مرتبة بكٌفٌة وهو عر

 ؟  من متى ؟   ذا؟ما ٌن ؟أ ؟ كٌف    :اآلتٌة  األسئلةعلى كل من  اإلجابة العمل ٌتم 

. التقٌٌم الى  اإلشارة ىال باإلضافة  

 

 خطوات بناء البرنامج االرشادي  :

الموقف ) المشكالت (  -1   

ل لوالح وأ  االهداف -2   

العمل  ةالتعلٌم وخط -3  

  ً (والتعلٌم تقٌٌم النشاط التقٌٌم ) -4

اعادة النظر  -5   

 

: اإلرشادٌةتخطٌط البرامج  المبادئ التً ٌعتمد علٌها فً  

اي ،  المشكلةاو  موقفساس التحلٌل الدقٌق للاٌنبغً ان ٌقوم بتخطٌط البرامج على   -1

الخ الزراعٌة ........ و و االقتصادٌة االجتماعٌة جوانبكافة العن المعلومات  توفر ٌجب

نتاج االنوع وعن  بالمنطقة االمكانات المتوفرةومعرفة  اإلٌجابٌة و السلبٌةومعرفه النواحً 

كذلك  و المنطقةادات فً ٌرض وعن عدد المزارعٌن وعن نوع القونوع االستغالل فً اال

    ط السابقة . ٌجب معرفة نوع الخط
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      مبادئ االرشاد                       تاسعة المحاضرة ال

       

تقابل الحاجات  الملحة :  ٌنبغً اختٌار المشاكل التً   -2  

( حاجات غٌر ملموسة   ،حاجات ملموسة    ، حاجات ملحة تقسم الحاجات الى )       

على الحاجات الملحة فً تنفٌذ اي برنامج ارشادي ، لكً ٌستفٌد اكٌد  بشكل ٌتم التركٌز 

من المزارعٌن .منه اكبر عدد   

 

ٌجب ان ٌشمل البرنامج االرشادي جمٌع المشاكل موضع اهتمام جمٌع افراد االسرة  -3 

 الرٌفٌة ومختلف الجماعات االقتصادٌة و االجتماعٌة  . 

 

و الطوٌل تسم البرنامج بالمرونة :   وذلك لمقابلة المواقف المتغٌرة على المدى ٌان  -4 

  القصٌر و المواقف الطارئة . للمتغٌرات الحادثة فً المدى 
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 المحاضرة العاشرة                      مبادئ ارشاد                 د. منير سعيد البلداوي 

 

 يـــــــــم   :والتـــق 

التقٌٌم  :  هو عملٌة تحدٌد مدى التغٌرات التً حدثت فً سلوك  التقوٌم أو ٌعرف    

المسترشدٌن ، سواء فٌما ٌتعلق بمعارفهم او مهاراتهم نتٌجة المجهودات التعلٌمٌة 

 االرشادٌة .  واٌضا التعرف على مدى ما امكن تحقٌقه من االهداف االرشادٌة .  

سلوب علمً منظم للتفكٌر و عن طرٌق ٌم ٌحدد اوجه الضعف و القوة و هو بمثابة اووالتق 

 نتائجه ٌتم معرفة السبل التً ٌمكن عن طرٌقها تحسٌن البرنامج . 

 

  يـــــم  :واهميــــــة التق 

 ٌفٌد فً الوصول الى اصوب القرارات و انسب البدائل .  -

 ٌم المرحلً للبرامج فً الكشف عن كفاءة و نقاط القوة والضعف فٌها .وٌساعد التق -

ٌم االٌجابٌة للعاملٌن فً االرشاد الزراعً شعورا بالطمأنٌنة و ونتائج التقتعطً  -

 الرضا والثقة بمجهوداتهم و تحفزهم لبذل المزٌد .

 بأنفسهمتحفٌز الفالحٌن على المشاركة فً الجهود التعلٌمٌة المبذولة عندما ٌلمسوا  -

 المطبق . النتائج االٌجابٌة للبرنامج االرشادي 

فً التعرف على فاعلٌة و كفاءة الطرق و الوسائل و المعٌنات ٌم وٌساعد التق -

 االرشادٌة المستخدمة و تحدٌد االفضل منها . 

ضع و صٌاغة االهداف تنمٌة مهارة وكفاءة العاملٌن باإلرشاد الزراعً فً و -

 االرشادٌة . 

 

  يم  :والتق انــــــواع

بعض االنشطة و البرامج االرشادٌة تحتاج الى تقٌٌم نتائجها اول  يم المرحلي :  والتق -1 

ٌم النهائً فً نهاٌة وول و بصورة دورٌة منتظمة . اي ٌفضل عدم االقتصار على التقأب

 البرنامج او نهاٌة العام .

االرشادي او النشاط ٌم الذي ٌتم عند نهاٌة البرنامج وهو التق يم النهائي  :  والتق -2 

 لسلبٌات التً ظهرت فً العمل .لتجاوز ا
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 المحاضرة العاشرة                      مبادئ ارشاد                 د. منير سعيد البلداوي 

  يم  : والخطوات االساسية لعملية التق

هذه الخطوة اساسٌة و ضرورٌة للخطوات التً تلٌها     تحديد االهداف و صياغتها  : -1 

 ، الن اهداف البرنامج التً ٌسعى لتحقٌقها تعتبر معٌار اساس الختٌار الطرق واالسالٌب . 

اي تحدٌد البرهان على التغٌر ، او حدوث التغٌر او الدلٌل الذي ٌشٌر    :تحديد الدليل  -2 

 هو دراسة االهداف . الى حدوث التغٌر ، و االسلوب الصحٌح هنا

و طرق جمع  ألسالٌبهناك اشكال متعددة    و طرق جمع البيانات :اختيار اساليب  -3 

 البٌانات منها :  

 اختبارات المعرفة .  -

 اختبارات الفهم .  -

 اختبارات المهارة . -

 مقاٌٌس االتجاه . -

 مقاٌٌس القٌم . -

 االستبٌانات . -

 المقابالت الشخصٌة . -

 . المقابالت الجماعٌة -

 دراسة الحالة . -

 الدراسة المنقحة للسجالت .  -

 او خلٌط من هذه االسالٌب . 

 

ٌجب ان تكون هذه العٌنة عشوائٌة و ممثلة لجمٌع افراد المجتمع اختيار العينة   :    -4

 وان ٌتاح لكل فرد من افراد المجتمع فرصة متساوٌة فً عملٌة االختٌار . 

 

القائم بالعملٌة ان ٌنفذها بكل دقة الن اي ٌنبغً على    :  جمع المعلومات و البيانات   -5

وقد ٌساعد فً هذه الخطوة االسترشاد خطأ سٌؤثر على صحة و سالمة البٌانات المتجمعة 

  فً االعتبارات التالٌة : 

 ٌم و المبحوث علٌهم . ووجود عالقة طٌبة بٌن القائم بالتق  -أ  

ان ٌكون الباحث محاٌداً .  أي بمعنى عدم االٌحاء للمبحوثٌن بإجابات تؤثر فً  -ب  

 اجاباتهم .
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 المحاضرة العاشرة                      مبادئ ارشاد                 د. منير سعيد البلداوي 

قرت الى البٌانات المتجمعة ال تعنً شٌئاً فٌما اذا افت  تحليل و تفسير البيانات :    – 6 

 الدقة و االمانة ، لذلك ٌجب ان تكون البٌانات مدعمة بالحقائق . 

تعنٌه البٌانات و المعلومات و تتطلب  هً محاولة للكشف عن ماعملٌة تفسٌر المعلومات 

القٌام بعملٌة تبوٌب البٌانات و عمل المقارنات و الكشف عن المضمون و المغزى الحقٌقً 

 لهذه البٌانات .

 

نتائج الدراسة اذا لم ٌتم االستفادة منها و اعتمادها     يمية   :وج الدراسة التقنتائ  -7 

ذاتها فلذلك ٌجب  فً حد كأساس فً توجٌه البرامج و االنشطة فإنها تصبح ذات فائدة قلٌلة

 استعمال هذه النتائج التقٌٌمٌة و تطبٌقها . 

 

 مجاالت التقويم االرشادي  :  

 هناك ثالث مجاالت رئٌسة للتقوٌم فً العملٌة االرشادٌة الزراعٌة هً :      

 تقويم الهيكل التنظيمي لإلرشاد و اهدافه .  -1

 تقويم العاملين بالجهاز اإلرشادي الزراعي . -2

 تقويم عمليتي تخطيط و تنفيذ البرنامج االرشادي .  -3

 



 منٌر سعٌد البلداوي . المحاضرة الحادٌة عشر                    مبادئ ارشاد                 د

 

   Agricultural Extension and Training االرشاد الزراعً والتدرٌب

ٌعد التدرٌب احدى العملٌات الالزمة الضرورٌة لرفع كفاءة المزارع الرٌفً للمستوى   

الذي ٌجعله قادرا على استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة بصورة كفؤة وبشكل أمثل 

وبنفس الوقت ٌعد هذا التدرٌب الوسٌلة التً من خاللها ٌتمكن من تحقٌق االهداف المنسوبة 

. له 

 :  عملٌة التدرٌب الزراعً  

هً عملٌة تعلٌمٌة خاصة لتعلٌم جمٌع الموظفٌن والعاملٌن فً مجال االرشاد الزراعً      

وهً العملٌة التً تساعد . وتدرٌبهم إلداء األعمال والوظائف بمهارة مثلى وبأفضل صورة 

. على اكتساب الخبرات االزمة ألداء العملٌات الزراعٌة بأفضل وابهى صورة وبنجاح 

ان الجوهر االساسً لعملٌة التدرٌب هو احداث التغٌرات االٌجابٌة الالزمة والمرغوبة فً 

  . المتدربو  المدربهما : المجتمع الرٌفً وتشٌر الى وجود قوتٌن 

 : فاألول 

هو الذي ٌكون مصدراً للمادة التدرٌبٌة والتعلٌمٌة والذي ٌجب علٌة أن ٌؤدٌها بإتقان     

. وبنشاط وفعالٌة 

  : الثانً أما 

هو الذي ٌجب علٌة المساهمة بعملٌة التدرٌب بفاعلٌة لكً ٌتعلم وٌكتسب الخبرات       

.  المستحدثة الالزمة التً تساعده فً تطوٌر عملٌة االنتاج الزراعً 

  : التدرٌب االرشاديوعلٌه فأن 

هو التعلٌم من التجارب العلمٌة التً تساعده على تطوٌر وتأهٌل العامل باإلرشاد         

الزراعً لكً ٌصبح قادرا على اداء الخدمة االرشادٌة الناجحة فً المجتمع الرٌفً 

 فً عملٌة البناء المعرفً لإلنسان اإلرشاد , التدرٌب , التعلٌم: وتشترك العملٌات الثالثة 

وتزوٌده فً المهارات والخبرات الالزمة والمستحدثة لحدوث التغٌر اإلٌجابً المطلوب فً 

ومن ثم تساهم فً تنمٌة المجتمع الرٌفً بصورة خاصة والمجتمع السكانً , بٌئته وحٌاته 

 .بصورة عامة وصوال الى تحقٌق الرفاه االقتصادي للمجتمع
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 Training  Needsاالحتٌاجات التدرٌبٌة

الالزمة للفرد الذي ٌعمل فً الجهاز االرشادي ان ٌتعلمها من من التدرٌب وهو الحاجه 

 اجل مصلحته والمجتمع او التنظٌم الذي ٌعمل فٌه ,

 وهً الفجوة بٌن مستوى كفاءته الحالٌة والمستوى االفضل من الكفاءة المطلوب الوصول 

 .  الٌها ألداء االعمال بكفاءة أكثر

 

وقد عرفت بأنها نواحً ضعف أو نقص فنٌة أو إنسانٌة واقعة ومحتملة فً قدرات العاملٌن 

  .أو فً معلوماتهم أو اتجاهاتهم أو مشكالت محددة ٌراد حلها

 

 

 أنولكً ٌؤدي البرنامج التدرٌبً الغاٌة التً وضع من أجلها وتحقٌق هدفة التعلٌمً ٌجب 

:  ٌأتً ٌتصف بما

. ٌدعم بسٌاسة وعملٌات أدارته مكتوبه وبوضوح  : رسمً. 1

:  تعاونً. 3: هادف. 2

 : حٌوي. 5: واضح . 4

 :  شامل. 7 : مرن. 6

 :  تنموي. 9 : مستمر. 8

 : حسن الترتٌب. 10

  :ذو نظرة مستقبلٌة. 11

 :  علمً . 12

  : كفوء. 13

 

 



 المحاضرة الحادٌة عشر                    مبادئ ارشاد                 

 

 

مخطط ٌوضح فٌه الصلة التبادلٌة بٌن التعلٌم الزراعً وأجهزة البحث العلمً واإلرشاد الزراعً 

 

 أنواع التدرٌب  اإلرشادي

هنالك سلسلة  من المراحل والمستوٌات المستمرة والتً تشمل جمٌع العاملٌن فً الجهاز 

وهناك ثالثة أنواع أو مستوٌات والتً تمثل حلقة مهمة إلعداد العاملٌن فً , االرشادي 

:  قطاع  االرشاد الزراعً ومنها 

  Pre- Service Training:ـ التدرٌب قبل الخدمة 1

   Induction  Training: التدرٌب عند بدء الخدمة -2

 

 -  In - Service Training: التدرٌب اثناء الخدمة -3
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: وٌجب على العاملٌن فً القطاع االرشادي الزراعً ان ٌتوفر فٌهم الصفات التالٌة 

 تكون له أن ٌجب أي فً التعلٌم الرسمً المدرسً األدنىـ ان ٌكون حاصل على الحد 1

.  مؤهالت علمٌة ألداء الوظٌفة المطلوبة 

لكً ٌكون , ـ ان ٌتوفر لدٌه القدرات والمهارات والصفات الشخصٌة فً محٌط عمله 2

 . مؤثرا فً المجتمع الذي ٌعمل فٌه

 

 ومكوناتـــــــــــه الـــــزراعً اإلرشادجهــــــــاز 

وٌتمثل بمجموعة من االفراد العاملٌن فٌه من الفنٌٌن واالختصاصٌن واإلدارٌٌن ومكون 

:  من 

ٌجب ان ٌكون المدٌر ملم بأمور االدارة فً ذوي المستوى  :ـ المدٌر االرشادي الزراع1ً

. االرشادي والتعلٌمً الزراعً الذي ٌجب ان ٌؤهله إلداء مهمته االدارٌة بكفاءة عالٌة 

وهو ذلك الفرد الذي ٌشغل المستوى الوسط بٌن المدٌر االرشادي  : ـ المشرف االرشادي2

والمرشد الزراعً المحلً وٌجب ان ٌكون لدى المشرف االرشادي المعرفة الكافٌة 

والالزمة فً جمٌع نواحً العملٌات الزراعٌة والتعلٌمٌة االرشادٌة وتكون هذه حصٌلة 

التعلٌم الجامعً الحاصل علٌه والخبرة االرشادٌة الحقلٌة المتحصل علٌها من عمله الحقلً 

 .لفترة قبل اختٌاره إلداء الدور االشرافً على المرشدٌن الزراعٌٌن 

وهو من العاملٌن فً جهاز االرشاد الزراعً وله الدور التعلٌمً  : ـ المرشد الزراع3ً

الكبٌر والمهم  لكونه المتصل المباشر بالمزارعٌن والقائم بالعملٌة التعلٌمٌة االرشادٌة على 

لتوصٌل ما ٌتوصل الٌه من البحوث من النتائج والتطورات .المستوى المحلً او الرٌفً 

 .التقنٌة االخرى فً الزراعة 

وله الدور المهم فً التنظٌم االرشادي من خالل تقدٌم خدماته  :ـ االخصائً الموضوع4ً

ضمن مجال تخصص كل منهم فً فروع الزراعة واالقتصاد المنزلً سواء المرشدٌن 

الزراعٌن او القادة  واالفراد المحلٌن وٌجب علٌه تبسٌط  نتائج البحوث لكً ٌتمكن المرشد 

الزراعً من فهمها والفائدة منها وأٌضا نقل المشاكل المحلٌة من المرشد الى جهات البحث 

وأٌضا ٌقوم , العلمً إلٌجاد الحلول المناسبة لها فهو ٌعتبر حلقة الوصل بٌن الجهتٌن 

 بتدرٌب المرشدٌن الزراعٌٌن 

 


