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 ( :  Learning & Teaching)التعلٌم االرشادي 

التعلٌم عملٌة تحدث داخل الطائف البشري لتحكمه من التالئم مع المتطلبات 

الحٌاتٌة المتطورة والمتغٌرة وتتمثل العملٌة التعلٌمٌة باكتساب التغٌرات 

والمعارف والمهارات المختلفة و التً تساعد الشخص المتعلم على سهولة 

انجاز الوظائف واالعمال بنجاح ومن االمور التً تساعد االفراد على التعلم 

او توجد هناك اهداف معٌنة  ( Needs)والحاجات  ( Wants)وجود الرغبات 

ٌرغب الوصول الٌها من خالل عملٌة التعلٌم وقد تكون الكتساب الفوائد المادٌة 

. والمعنوٌة من خالل وصولة الى الكفاءة الالزمة إلنجاز االعمال المطلوبة 

: وٌمكن تلخٌص العناصر االساسٌة المكفولة للموقف التعلٌمً بما ٌلً 

كائن حً مدفوع برغبات وحاجات ومٌول الى عملٌة التعلٌم   -1

 اهداف ٌرغب فً الوصول الى تحقٌقها عن طرٌق التعلٌم  -2

قد تكون هناك عقبات تعرقل عملٌة التعلٌم ومن ثم عملٌة اشباع الحاجات  -3

 المرغوبة 

توجد االستجابة والتواصل الى الحصول على التعلٌم او اكتساب الخبرات  -4

 من قبل االنسان الراغب فً التعلٌم 

  ان عملٌة التعلٌم هً عملٌة اتصال(Communication  )  بٌن العلم و

وبٌن  (  Sender)الخبٌر الفنً او االداري والذي ٌسمى بالمرسل 

حٌث ٌمثالن عملٌة  (  Receiver)االنسان المتعلم الذي ٌسمى متعلم 

من قبل المعلم او المرشد او المرسل للمادة التعلٌمٌة  (تبادل المعلومات )

او مادة االٌضاح  والمتعلم المستلم للمادة التعلٌمٌة ومادة االٌضاح الحقلً 

 وغٌرها من المتغٌرات

  ان تعلٌم الكبار هو عملٌة حدوث التغٌر تهدف الى االبحاث  : تعلٌم الكبار

وتساعد فً حل المشاكل التً ٌعانً منها الكبار ومن خاللها نجعلهم 

قادرٌن على المساهمة فً احداث وانجاح التغٌرات المطلوبة لعمٌة 

التنمٌة االقتصادٌة للمجتمع وذلك من خالل تعلٌمهم وتدرٌبهم على 

 االسالٌب الحدٌثة والتً سوف تجعل التغٌر جزءا من حٌاتهم 
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 وتهدف برامج تعلٌم الكبار الى تحسٌن جمٌع نواحً حٌاتهم العامة 

  ًوتشمل النظرٌة الحدٌثة لتعلٌم الكبار ما ٌل :

حٌث تتولى الحكومة ومن ٌضع جمٌع البرامج : التعلٌم النظامً للكبار  -1

التعلٌمٌة لجمٌع مستوٌات السكان العمرٌة  

والتً تتركز على تعلٌم االسالٌب االساسٌة فً : التعلٌم االساسً للكبار  -2

الحٌاة ففً الدول النامٌة تمثل فً االهتمام بالمجتمعات المحلٌة لتقدٌم االفكار 

والمهارات واسالٌب العمل وطرق التفكٌر الجدٌدة ألولئك االفراد الذٌن ال 

 توجد لدٌهم خبرات 

وٌوجد ألولئك االفراد الذٌن قد حصلوا على التعلٌم وٌتم : التعلٌم اكد للكبار  -3

التعلٌم اكد من خالل عقد الحلقات الدراسٌة والدورات العملٌة حول 

 التطورات الحدٌثة فً الجوانب اإلنتاجٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة 

هو عملٌة تدرٌب اثناء اداء العمل لغرض الوصول :التعلٌم والتدرٌب الفنً  -4

الى زٌادة الكفاءة والمهارات فً الجوانب الفنٌة لتنفٌذ االعمال المزرعٌة 

 النوعٌة المطلوبة وبدرجة عالٌة  

 :االدارة واالشراف الزراعً 

هو جهاز ٌنظم الجهود االنسانٌة االفراد او الجماعات للوصول الى :االدارة 

تحقٌق االهداف والغاٌات المطلوبة من خالل استخدام الطاقات البشرٌة 

ولكً تكون االدارة االرشادٌة .والمواد المادٌة والتقنٌة المتاحة وبشكل منظم 

ناجحة ٌجب ان تتوفر االمور التالٌة  

. توفر العنصر المادي والبشري -1

. تنسٌق وتوجٌه الجهود البشرٌة بصورة فردٌة وجماعٌة -2

القٌام بالوظائف االدارٌة كالتخطٌط والتنظٌم وتوجٌه االعمال والرقابة -3

وتقوٌم االعمال  

 .ٌجب توافر اهداف محددة للمنظمة االرشادٌة -4
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: وتتكون العملٌة االدارٌة من قسمٌن اساسٌن كما ٌلً 

وهً سلوكٌات ٌمارسها المسؤولون :محتوٌات العملٌة االدارٌة  -1

االدارٌون فً كافة اشغال المنظمات وهذه تشمل عملٌات التخطٌط 

. والتنظٌم والتوظٌف واالشراف والرقابة وتقوٌم االداء والعالقات العادٌة 

: الوظائف االدارٌة -2

هو عملٌة رسم واتخاذ القرارات واالجراءات االزمة والواجب :التخطٌط-1

اتباعها لتوجٌه النشاط  البشري واإلحصائٌات المادٌة المتاحة  للوصول الى 

تحقٌق االهداف المرسومة والنتائج المطلوبة وخالل فترة زمنٌة محددة  

هو عملٌة تجمٌع المهام واالنشطة المراد القٌام بها فً وظائف او :التنظٌم -2

اقسام او مدٌرٌات وتحدٌد السلطات والصالحٌات والتنسٌق بٌن انشطة 

وهذا ٌساعد العمل .الوحدات االدارٌة للوصول الى تحقٌق االهداف 

. االرشادي فً انجز مهامه وبنجاح 

عملٌة تتضمن الواجبات والصالحٌات التً تترتب علٌها :التوظٌف  -1

.  المسؤولٌات والتً ٌتوظف علٌها تحقٌق اهدف المنظمات 

فألجل تنفٌذ . ومن خالله نستطٌع الوصول الى تحقٌق االهداف: االشراف -2

العملٌات الصحٌة البد من توجٌه التصدٌقات  البشرٌة بصورة اٌجابٌة 

 حٌث ٌحتاج العائدون فً معظم مجاالت الحٌاة الى التوجٌه واالرشاد 

واالشراف لتطوٌر اعمالهم وٌرفع مستوى االداء وبالتالً ٌساهم فً زٌادة  -3

 .وتحسٌن االنتاج الزراعً كما ونوعا 

تستهدف هذه العملٌة الى  تأكٌد من مطابقة العمل او : الرقابة وتقدٌم االداء  -4

الخطة الواجب تنفٌذها ووفقا لما هو مقدر لها وذلك لضمان سالمة عملٌة 

فالرقابة عملٌة .التنفٌذ وتحقٌق الهدف المطلوب وفً الموعد المحدد 

تتضمن قٌاس نسب ومعدالت االنجاز وتساعد فً تحدٌد المشاكل التً 

 :تعترض طرٌق التنفٌذ ومن مستلزماتها 

 ان تكون الخطة واضحة ومفصلة حسب المراحل -1

ٌجب ان ٌكون هناك نظام لتسجٌل معدالت االداء الفعلً   -1

ان تجري مقارنة بٌن معدالت االداء الفعلً مع المعدالت المقررة فً  -2

 . الخطة 
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تحدٌد اسباب االختالف بٌن االداء الفعلً والمقرر واتخاذ الحلول المناسبة  -3

 .لتحقٌق ذلك االختالف ان وجد 

وتعنً الجهود الهادفة الى اجاد صالت ودٌة تقوم على :العالقات العامة 

الفهم المتبادل بٌن مؤسسة معٌنة والعاملٌن فٌها وهً ظاهرة اجتماعٌة 

 .تساعد على بناء العالقات االجتماعٌة للصالح العام 

هو قٌادة توجٌه االخرٌن من النواحً الفنٌة واالدارٌة : االشراف االرشادي 

لتعاون الجمٌع للوصول الى تحقٌق االهداف المختلفة للمنظمة التً ٌعملون 

لها وفً انسجام وتوافق بٌن االعضاء  

: المبادئ التً ٌقوم علٌها االشراف االرشادي 

   االشراف االرشادي مفهوم حً دٌنامٌكً متطور بعٌد عن الجهود الذي 

كان ٌعبر عنه سابقا بمفهوم التفتٌش ومن مبادئ االشراف االرشادي ما ٌلً  

ان ٌستهدف االرشادي التوجٌه واالرشاد فالمشرف او الموجه فً هذا  -1

المفهوم ٌنبغً ان ٌقوم بدور الموجه والناصح والمرشد الذي ٌستهدف 

مساعدة المرشد الزراعً على تطوٌر نفسه ومستوى أدائه وبالتالً 

االرتقاء بمستوى العملٌة االرشادٌة المطلوبة  

ان صورة االشراف االرشادي فً المفهوم الحدٌث ٌتركز حول محاولة  -2

مساعدة المسترشدٌن والعاملٌن على التطوٌر المهنً وتحسٌن مستوى 

 اداءهم 

ٌساعد االشراف االرشادي على تطوٌر الممارسات االرشادٌة بصورة  -3

مستمرة وعلى اساس تجرٌبً ومن ثم توجٌه البحث والدراسة والتحلٌل 

 للكشف عن البدائل الجدٌدة للممارسات االرشادٌة المختلفة 

االشراف الفنً الحدٌث ٌستمد فٌه المشرف االرشادي سلطة ومكانة من  -4

ه الفنٌة والمهنٌة ومعلوماته المتجددة باستمرار تقوة افكاره ومهار

 وخبراته النامٌة المتطورة ومدى تأثٌر ذلك على العاملٌن االرشادٌٌن

ان ٌقوم االشراف االرشادي على اساس المشاركة والتعاون بٌن  -5

 المشرف والعاملٌن االرشادٌٌن 

االشراف االرشادي ٌعنً برنامجا متكامال مخططا لتحسٌن العملٌة  -6

 االرشادٌة فالمشرف ٌستخدم اسالٌب مختلفة مثل الزٌادات وعقد 
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المؤتمرات والندوات واالجتماعات والمناقشات وتبادل المعلومات 

الخ وعلٌة االهتمام بالمرشدٌن الزراعٌن وجمهور ... والخبرات 

المزارعٌن للتعرف على مستوى افكارهم وكذلك علٌة تقوٌم مدى كفاءة 

 ومالٌات  هذه الرسائل والطرق و تأثٌرها على العملٌة االرشادٌة 

ان ٌقوم االشراف االرشادي على تقوٌم اعمال المرشدٌن لغرض تحسٌن  -7

 ادائهم العملً والفعلً 

 :اهداف االشراف االرشادي 

تشخٌص المشاكل والصعوبات التً ٌوجهها العاملٌن االرشادٌون   -1

مساعدة العاملٌن االرشادٌن لتطوٌر ادائهم التنفٌذي ومساعدتهم فً  -2

 اٌجاد الحلول للمشاكل التً تواجه التنفٌذ 

ٌعمل االشراف االرشادي بشكل مخطط لتطوٌر المعارف  -3

 والمعلومات والمهارات والخبرات واتجاهات العاملٌن االرشادٌٌن 

ٌعمل االشراف االرشادي على تقوٌم عمل المسترشدٌن الزراعٌن  -4

 والعاملٌن واالجهزة الفنٌة لغرض تنمٌة وتطوٌر العاملٌن 

ٌساعد االشراف االرشادي فً االسراع بعملٌة تنفٌذ المخطط  -5

والبرامج االرشادٌة من خالل حسن استخدام الموارد المادٌة 

 والبشرٌة المتاحة

 

 


