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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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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 

 

 


