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 .معٌ إرشادي بعمل للقياـ اختاذىا تقرر اليت النشاط ألنواع الكلي البنياف بأنو :اإلرشادي البرنامج يّعرف* 

 لفػرتة عػادة ويستمر ،ادلشكالت ىذه دلقابلة ادلقرتحة اإلرشادية واحللوؿ وادلشكالت واألىداؼ ادلواقف عن بياف ىو: أو* 

 .  ذلك بعد تتبع سوؼ إرشادية خطة كل أساس الربنامج ويشكل ،واحد عاـ قلهاأ

 . معينة أىداؼ بلوغ وأ ما مشكلة دلعاجلة ادلنظمة اخلطوات :نوأ على يّعرف كما* 

 وحاجػة ،الراىنػة احلالػة حتليػل مػن والناجتػة وادلقػررة احملػددة اإلرشػادية األغػراض مػن رلموعػة :ىاو اإلرشاادي البرنامج وأن* 

 تسػػعى فأ جيػػ  الػػيت ادلشػػاكل مػػن مجموعػػةاإلحاطػػة م علػػى عػػادة   يشػػمل والػػذي ،ادلرشػػد عمػػل منطقػػة يف ادلوجػػودين النػػاس

 . ىدافو التعليميةأ لتحقيق كلها

ًة األغػػراض جتزئػػة علػػى تعمػػل ،علميػػة خطػػة خػػالؿمػػن  اإلرشػػادي الربنػػامج نفػػذي  *   أىػػداؼ ذات خاصػػة واجبػػات إىل الكبػػ

 إنتاجػػا يكػػوف فأ جيػػ  اإلرشػػادي فالربنػػامج.  زلػػدد وقػػ  يف اإلرشػػادية األنشػػطة سلتلػػف خػػالؿمػػن  حتقيقهػػا علػػى يعمػػل

ًىا واالجتماعية االقتصادية الظروؼ يف التغً ليقابل مستمرا    .وغ

 

 اإلرشادية: البرامج أىمية*  

 مػا علػى الزراعػي ادلرشػد رلهػودات  اقتصػرت وإذا. ادلقبلػة عمػاؿاأل عليػو ترتت  الذي األساس مثابة اإلرشادي الربنامج عدي  

 التقػدـ طريػق يف ادلسرتشػدين ودفػع تنشػي  يف مهمتػو ففػ  منظمػة خطػة ىناؾ يكوف فأ دوف للمستدفٌ نصائح من يقدمو

 ستكوف دوف مردود ي ذكر.

 

 اإلرشبدي الربنبهج بنبء هببدئ
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 التالي: خالل من إرشادي برنامج وضع يمكن حيث

 علػى وتسػاعده ،دلناقشػتهاذلػ   الفرصػة وإتاحػة ،عليهػاادلسػتهدؼ  اجلمهػور اطػالع ديكػن ةمكتوبػ وثيقة وجود ضرورة.    1

 أيضا . مساعدهت  يف يزيد شلا اإلرشادي النشاط بقيمة ادلسرتشدين إقناع

 .رلدية غً إعماؿ يف واجملهود الوق  إضاعة جتن .    2

 ،الريفيػة اجملتمعػات بتطػوير معنيػة مؤسسػات وأ ىيئػات هبػا تقـو اليت اإلعماؿ تضارب وجتن  اجلهود تنسيق إمكانية.    3

 .بالعملوالتضارب  االزدواجية منع أي

 ةمكتوبػػ خطػػة فوجػػود ،معينػػة منطقػػة العػػاملٌ اإلرشػػاديٌ ادلختصػػٌ تغػػً مػػع العمػػل واسػػتمرارية  الػػدواـ صػػفة إعطػػا .    4

ًا   توفر  مػن نوعػا   يعطػي الربنػامج واسػتمرار بشكل سلس، العملية متابعة وباستطاعته  ،اجلدد العاملٌ وجهد وق  من كث

 .عليو وبالقائمٌ الربنامج يف الثقة

 .احمللية الريفية القيادات وتنمية اكتشاؼ يف الربنامج يساعد.    5

 برنػامج ىنػاؾ يكػن مػام القرية ممجتمع والثانوية اذلامة ادلشاكل بٌ والتمييز ،بو القياـ ادلراد العمل نوع معرفة يصع .    6

 .للقرية الراىن للوضع الدقيق  التحليل إىل ادلستندة واالىتمامات األولويات يتضمن

 .الربنامج تطبيق من الناتج التقدـ مقدار تقومي سهولة.    7

 

 اإلرشادي: البرنامج بناء مبادئ* 

 الربنػػػامج وضػػػع عنػػػد :الساااا دة المحلياااة والظاااروف بالوضاااع جياااد وإلماااا  فهااام أسااااس علااا  البرناااامج وضاااع - أولً 

 عػن والبيانػات ادلعلومػات جتميػع على العملية ىذه وتنطوي ،ادلزارع عليو يوجد الذي الراىن الوضع ديثل فأ جي  اإلرشادي

 اليػػةفع   نضػػمن ولكػػي ،بالربنػػامج ادلتصػػلة بالعوامػػل دقيقػػة ومعرفػػة ،...والثقافيػػة واالقتصػػادية االجتماعيػػة كأوضػػاعه  النػػاس،
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ًىا واحلقػػػػائق البيانػػػػات ىػػػػذه حتليػػػػل جيػػػػ  الربنػػػػامج  الػػػػزراعيٌ وادلرشػػػػدين احملليػػػػٌ للقػػػػادة ادلشػػػػرتكة اجلهػػػػود بواسػػػػطة وتفسػػػػ

 .اإلرشادي الربنامج فيها سينفذ اليت القرية وإمكانيات لظروؼ طبقا   إرشادي برنامج إلعداد وذلك ،واألخصائيٌ

 النػػاس حاجػػات أسػػاس علػػى بػػىي   فأ جيػػ  والنػػاجح اجليػػداإلرشػػادي  الربنػػامج فإ :لمحسوسااةا الحاجااات مباادأ - ثانياااً 

 تلػك وإشػباع احلاجات ىذه مثل حتقيق إىل الربنامج يهدؼ فوأ احلقيقة، واىتماماهت وأولويتها،  ادللحة ورغباهت  ،احملسوسة

 ادلشػػاكل اختيػار الضػروري فمػن لػػذلك واحػدة، مػرة كلهػا اجملتمػػع مشػاكل رلاهبػة الصػعوبة مػػن ألنػو واالىتمامػات، الرغبػات

 .للناس وادللحة احملسوسة احلاجات تعكس واليت الناس غالبية هت  اليت ادللحة

 للربنػػامج وفقػػا   النػػاس تطػػوير عمليػػة فإ :لهااا الحلااول وتقااديماإلرشااادي  البرنااامج ألىااداف الواضاا  التحديااد - ثالثاااً 

 احلػػادث التقػدـ ضػو  ويف دوريػػة بصػورة مراجعتهػا جتػر  فوأ ،وواضػػحة زلػددة وأىدافػ تكػػوف فأ تتطلػ  ادلوضػوع اإلرشػادي

ًة والظروؼ ػ فأ ينبغػي كما ،ادلتغ  نفسػو الوقػ  يف وتقػدـ ،واىتمامػاهت  النػاس حاجػات أسػاس علػى الربنػامج أىػداؼ ددحت 

 العوامػػل مػػن تعتػػرب أهنػػا إىل باإلضػػافة ،والسػػعادة الرضػػى النػػاس جيػػد تنفيػػذىا فعنػػد. وادلشػػاكل احلاجػػات ىػػذه دلقابلػػة احللػػوؿ

 .الربنامج يف وادلشاركة للعمل ودفعه ، انتباىه  ذبجبو  اجلمهور ادلستهدؼ، ىتماـاليت تويل أمهية ال اذلامة

 غالبيػػة واىتمامػػات رغبػػات غطػػيي   فأ جيػػ  ،اؿوالفع ػػ اجليػػداإلرشػػادي  الربنػػامج فإ :بااالتزان البرنااامج يتصاا  أن - رابعاااً 

 االجتماعيػػػة وادلسػػتويات العمريػػة الفئػػػات كػػل هتػػ  الػػيت لكػػل ادلشػػػكالت وشلػػثال   شػػامال   يكػػػوف فأ ديكػػن ذلكوبػػ ادلػػزارعٌ،

 .ادلنطقة يف وادللحة اذلامة ادلشاكل على الربنامج زيرك   فأ جي  ىذا جان  إىل ،واالقتصادية

 ىامػػػة تعليميػػة أداة وأ وسػػػيلة تعتػػرباإلرشػػػادي  الربنػػامج ختطػػي  عمليػػػة فإ :تعليميااة أداة بمثاباااة يعااد البرناااامج - خامساااً 

 وترتيبهػا البػارزة ادلشػاكل واختيػار بتحليلهػا والقيػاـ اجملتمػع عػن احلقػائق جتميػع يف مسػامهته  خػالؿ منهػا الكثً الناس يتعل 

 واجتاىػات ومهػارات خػربات سػاهب إك إىل باإلضػافة ،القػرارات واختػاذ ،التفكػً طريقػة أيضػا النػاس  يولتعل ،األولوية حس 

 .جديدة
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 :الزراعي اإلرشادي - البحث مجالت* 

 مػػن كػػل بػػٌ تبادليػػة وعالقػػات تفػػاعالت مػػن جيػػري مػػا حػػوؿ أساسػػا   تػػدور مباحثػػو بػػأف ،كعلػػ – الزراعػػي اإلرشػػاد يتسػػ 

 الريفاي المجتمعاي الجهاازمػا بػٌ و  (،والتطػوير التغيػً بعمليػة القائ  النظاـ أي) بو العاملٌ يف متمثال   اإلرشادي الجهاز

 حيػػ .  وأفعػػاؿ نشػػاطات مػػن الػػنظ  ىػػذه داخػػل يػػدور مػػا كااكل و(، تنميتػػو ادلقصػػود النظػػاـ أي) ادلسرتشػػدين يف متمػػثال  

 حبثيػة رلػاالت مػن حتتهػا يتػدرج فيمػا ختتلػف والػيت ،الزراعػي اإلرشػاد علػ  يضػمها الػيت الفػروع نطػاؽ اتسػاع مػد  لنا يتضح

 .والدراسة االستقصا  زلل الظواىر من ألي الرتكيز مواطن حس 

 :ىي ر يسية فروع خمس في الزراعي اإلرشاد مجالت حصر ويمكن

 الػػػيت واالتصػػػالية التعليميػػػة النػػػواحي علػػػى الفػػػرع ذلػػػذا التابعػػػة البحثيػػػة اجملػػػاالت ترتكػػػز :الزراعاااي التعليماااي اإلرشااااد - أولً 

 تركيػ  علػى الدراسة تنص  أي .اإلرشادية والتنظيمات األجهزة خالؿ من اإلرشادي الزراعي،يف احلقل  العاملوف يباشرىا

 .أدائها وتقومي األجهزة ىذه ووظائف

 

 كبػً تػداخل ىنػاؾ بػل ،للغايػة وثيقػةوبػٌ اإلرشػاد الزراعػي  الفػرع ىػذابػٌ  الصػلة فإ :الريفاي المجتمعاي اإلرشاد - ثانياً 

 المجتمعيااة النػػواحي علػػى الفػػرع ىػػذا يف البحػػوث تركيػػز يف الفػػرعٌ بػػٌ التمييػػز ديكػػن العلميػػة ولألغػػراض نػػوأ علػػى ،بينهمػػا

 بالعمليػػة ذلػػك وصػػلة (،اإلرشػػادية للخػػدمات ادلسػػتقبلٌ ادلسرتشػػدين أي) الريفػػي اجملتمعػػي اجلهػػاز خاصػػة وبصػػفة ،الريفيااة

 .الزراعية اإلرشادية التعليمية

 

 والنػػواحي اإلرشػػادية العمليػػة بػػٌ تػػرتب  الػػيت البحثيػػة اجملػػاالت الفػػرع ىػػذا يتضػػمن :الزراعااي القتصااادي اإلرشاااد - ثالثاااً 

 اجملػػػاالت علػػػى أجريػػػ  الػػػيت تلػػػك علػػػى الدراسػػػات اقتصػػػرت فقػػػد الفػػػرع ىػػػذا أمهيػػػة مػػػن الػػػرغ  وعلػػػى. الزراعيػػػة االقتصػػػادية

 .األخر  اجملاالت إىل البحوث توجيو األمر ويستدعي ،والتسويقية التعاونية
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 :فيو ىي البحثية المجالت أىم ومن

 .التعاوين اإلرشاد.    1

 .التسويقي اإلرشاد.    2

 .الزراعي اإلداري اإلرشاد.    3

 .الزراعي اإلنتاجي االقتصادي اإلرشاد.    4

 .الزراعي التمويلي اإلرشاد.    5

 .الزراعي االقتصادي التنموي اإلرشاد.    6

 

 التغذيػػػة،) :منهػػػا زلػػػددة ختصصػػػية رلػػػاالت علػػػى باشػػػتمالو ادلنػػػزيل االقتصػػػاد يتميػػػز :المنزلاااي القتصااااد اإلرشااااد - رابعااااً 

 جوانبهػػػا اجملػػػاالت وذلػػػذه ...(،الريفيػػػة، الصػػػناعات األسػػػرية، العالقػػػات والطفولػػػة، األمومػػػة رعايػػػة دلنزليػػػةا اإلدارة اإلسػػػكاف،

 .اإلرشادية بالعملية الوثيق ارتباطها أي اإلرشادية

 

و مػا بػٌ  اإلرشػادية العمليػة بػٌمػا  تػرب  الػيت البحثيػة اجملػاالت الفرع ىذا يض  :الزراعي التكنولوجي اإلرشاد - خامساً 

 يف البحػػوث نتػػائج مػػن ادلستخلصػػة للتوصػػيات اإلرشػػادية التطبيقػػات ناحيػػة مػػن خاصػػة وبصػػفة التكنولوجيػػة الزراعيػػة العلػػـو

 وقػد. الفنيػة اجملػاالت ىػذه من اإلرشادية والكوادر للمزارع اإلرشادية التدريبية االحتياجات حتديد وكذلك ،اجملاالت سلتلف

 رلػػػاالت خاصػػػة وبصػػػفة الفػػػرع ىػػػذا حتػػػ  تقػػػع الػػػيت البحثيػػػة اجملػػػاالت بػػػبع  خاصػػػا   اىتمامػػػا   اإلرشػػػادية الدراسػػػات أولػػػ 

 .الزراعية وادلكننة ،ادلزروعات ووقاية ،احليواين واإلنتاج ،واحلقل ،رااخلض زلاصيل
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 واويدرسػػػػ ذاهتػػػػ ، يفهمػػػوا لكػػػػي ،ادلسػػػػتهدفٌ -ادلػػػػزارعٌ والػػػريفيٌ  مسػػػػاعدة إىل هتػػػدؼ ا ةبن ػػػػ عمليػػػػة :الزراعااااي اإلرشااااد

 ومهػارهت  معػرفته  ضػو  يف مشػكالهت  وحيلػوا إمكانػاهت  ينمػوا حػى ومشػكالهت ، خػرباهت و  إمكانيػاهت  ويعرفوا ،شخصيته 

 االجيابيػة، حنػو اإلنتاجيػة واجلػودة الكفػا ة يف الزيػادة وحتقيػق حتديد إىل يصلوا لكي، وتدريبه  وتعليمه  ورغبته  واجتاىاهت 

 .ذل  وألسرى  ورلتمعه  وادلعيشي االقتصادي ادلستو  رفعهبدؼ  ادلهنية الكفا ة ورفع

 :الزراعي اإلرشبد عن اخلبطئت املفبهين* 

 اإلرشػػاد عػػن خاطئػػة مفػػاىي  مػػن يشػػيع مػػا بعػػ  إىل نشػػً أف "الزراعػػي لإلرشػػاد" مبسػػ  تعريػػف عرضػػنا أف بعػػد بنػػا جيػػدر

 .منه  ادلتخصصٌ غً وخاصة ،البع  لد  الزراعي

 يمكن تلخيصو في النقاط التالية:لهكه المفاىيم  المنهجي -والتصحي  العلمي

 وىػو ،فحسػ  الزراعػي اإلنتػاج يف ادلشكالت أصحاب إىل تقدـ عملية أو خدمات الزراعي اإلرشاد أف البع  يعتقد -1

 .باخلدمات ادلعنٌ كافة إىل تقدـ عملية أو خدمات يقدـ الزراعي اإلرشاد أف :صوابو .خاطئ اعتقاد

 .خاطئ اعتقاد وىو زراعية ألخطا  عالجي ىدفو الزراعي اإلرشاد أف البع  يعتقد -2

 يضػا  أ نػوف  ومشػكالت معينػة، ألخطػا  ومصػحح معػاج نػوأ جبانػ  ولكػن ،فقػ  للعػالج لػيس الزراعػي اإلرشػاد أف :صوابو

 .والزراعي الريفي العمل يف جديد ىو ما لكل مقدـ

 .فق  الريفية احلياة على قاصر الزراعي اإلرشاد أف البع  يعتقد -3

 "عنه اخلبطئت املفبهين لبعض تصحيح" الزراعي اإلرشبد هفهىم
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 واحلػدائق األسػطح كزراعػة) مسػتحدثة زراعيػة بػرامج خػالؿ مػن واحلضػر الريػف مػن كػل يفاإلرشػاد الزراعػي  يعمل صوابو:

 بػٌ البيئػي الػوعي ونشر البيئية والرتبية ،األسرة تنظي  برامج يف ستخدـي  وأدوات  خربات من ديتلكو دلا أنو كما ،...(العامة

ًىا السكاف،  .لذلك احلاجة حس  الربامج من وغ

 .خاطئ اعتقاد وىو ،فحس  للفرد الزراعية ادلشكالت على يقتصر الزراعي اإلرشاد أف البع  يعتقد -4

 حياتػو رلػاالت مجيػع تنػاوؿلي ديتػد ولكػن ،فحسػ  للفػرد الزراعيػة ادلشػكالت علػى قاصػرا   لػيس الزراعػي اإلرشػاد أف :صوابو

 ...(. زواجيا   ،أسريا   ،مهنيا  ، تربويا  ، شخصيا  ) ككل

 .خاطئ اعتقاد وىو ٌالريفي أو للمزارع جاىزة وخط  نصائح تقدمي يتضمن الزراعي اإلرشاد أف البع  يعتقد -5

 ادلتاحػة الواقعػة احليػاة فػرص ضػو  يف ذاتػو وحيقػق نفسػو، يفهػ  أف على الفرد مساعدة يتضمن الزراعي اإلرشاد أف :وصوابو

 .أمامو

 اعتقػػاد وىػػو واحػػد أخصػػائي هبػػا يقػػـو عمليػػة أو ،واحػػد أخصػػائي يقػػدمها خػػدمات الزراعػػي اإلرشػػاد أف الػػبع  يعتقػػد -6

 .خاطئ

 ىػػؤال  مػػن فريػػق هبػػا يقػػـو وعمليػػة )عػػدة ختصصػػات(، األخصػػائيٌ مػػن فريػػق يقػػدمها خػػدمات الزراعػػي اإلرشػػاد أف :صااوابو

، ادلهنػػػدس، األخصػػػائيٌ االجتمػػػاعيٌ، األخصػػػائيٌ النفسػػػيٌ، الزراعػػػي األخصػػػائي، الزراعػػػي ادلرشػػػد) :مثػػػل األخصػػػائيٌ

 .االقتصاديٌ، ...(
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 :املسبعدة تقدين* 

 للقيػاـ مؤىػل شػخ  مػن ادلشػورة أو ادلسػاعدة تقػدمي فيهػا يػت  عملية ىي :الزراعي اإلرشاد عملية أن سبق مما يتض * 

 وأ احلقػوؿ علػى يقتصػر الزراعي اإلرشاد بأف االعتقاد جيوز فال ،وادلشورة ادلساعدة إىل حيتاجوف آخرين أشخاص إىل بذلك

 معينػػػة مشػػػكالت عػػػن يعػػػانوف أفػػػراد فيػػػو يوجػػػد رلػػػاؿ كػػػل إىل بالوصػػػوؿ الزراعيػػػة احلقػػػوؿ حػػػدود يتعػػػد  بػػػل، فقػػػ  ادلػػػزارع

 .منها والتخل  حلها إىل ويسعوف

 :سبق لما تلخيصاً  القول * ويمكن

 يتخػذ يسػتطيع أف ال حائر أو مضطرب قلق إحداىما ،ثرأك وأ فردين بٌ تت  اليت العملية تلك ىو :الزراعي اإلرشاد إن

 كػػل يف يرشػػده مػػن إىل وحيتػػاج ،ذلػػك غػً وأ زراعيػػة كانػػ  سػػوا  ،تواجهػػو الػػيت ادلشػكالت بعػػ  خيػػ  فيمػػا واضػػحا   قػرارا  

 .ذلك

ػػدت   مسػػاعدات ـمػػن أف ي قػػد ادليػػداف ىػػذا يف العمليػػة وخربتػػو ادلهػػي إعػػداده حبكػػ  يسػػتطيع مؤىػػل أخصػػائي والثاااني  الفػػرد نك 

 .الصحيح االجتاه يف أنو ويشعر ،عنو يرضى قرار اختاذ من دتكينو أو ،ادلشكالت حل إىل الوصوؿ من األوؿ

ًه يسػػتطيع م الػػيت تلػػك ىػػي لػػو رلػػاال   الزراعػػي اإلرشػػاد يتخػػذىا الػػيت ادلشػػكالت أف ىنااا بالااككر وجاادير  فريتػػو  دلػػا) حلهػػا غػػ

 حيقػػق حػػى العلػػـو بكافػػة يسػػتعٌ الزراعػػي اإلرشػػاد فأ حيػػ  ،اجملػػاؿ ىػػذا يف ومنهمجيػػة...( وتربويػػة عمليػػة خػػربات مػػن لديػػو

 اإلرشادية  الربامج من إطار يف ذلك وكل، تنفيذه يريد ما إىل والوصوؿ أىدافو
 
 تشػمل والػيت التخطػي  مرحلػة)مػن  خططةادل

 بطريقػػػة صػػػياغتها علػػػى والعمػػػل ،أىػػداؼ إىل ادلشػػػكالت ىػػػذه وترمجػػػة ادلشػػػكالت أولويػػات وترتيػػػ  وحتديػػػد ادلوقػػػف حتليػػل

 للتنفيػذ قابلػة دقيقػة عمػل خلطػة وصػوال   ،األىػداؼ ىػذه بػ قرار مػرورا  ، وأولوياهتػا أمهيتهػا حسػ  إقرارىػا من ادلخططٌ دتكن

 إلمكػػاف التقػػارير كتابػػةوصػػوال  ل ،ادلوضػػوعة لألىػػداؼ طبقػػا   اخلطػػة عناصػػر كػػلالنهػػائي   والتقػػومي التنفيػػذ ومتابعػػةادلراجعػػة، و 

 .ادلستقبلية ادلواقف يف منها االستفادة
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 :يلي كوب تصنيفهب وميكن ،رشبدياإل االتصبل طرق وتتنىع تتعدد* 

 إل : وتنقسم األفراد عدد حيث من -أولً 

 :فردية إرشادية تعليمية اتصال طرق -1

 .معٌ وق  خالؿ معينة رسالة اليو ينقل واحد بفرد االتصاؿ يت 

 وأ الزراعيػػة، التنميػػة وؿمسػػؤ  وأ ادلرشػػد دلكتػػ  الفػػرد زيػػارة وأ (،الفػػرد عمػػل كػػافدل وأ حلقػػل سػػوا ) الفرديػػة الزيػػارات :مثااال

 ب رسػػػاؿ وأ اتف،اذلػػ خػػػالؿ مػػن بػػالفرد مكتػػػ  اإلرشػػاد والتنميػػة الزراعيػػػة مػػن االتصػػػاؿ ، أوالفػػرد دلنػػزؿ وؿادلسػػػؤ  ىػػذا زيػػارة

 اإللكرتوين أو الرسائل... . الربيد طريق عن شخصية خطابات

 :الجماعية التعليمية اإلرشادية التصالية الطرق -2

 .فراداأل من ممجموعة وأ فرد من كثرأب االتصاؿ اجلماعية الطرؽ ىذه خالؿ من ويت 

 جلسػػػػات ،الدراسػػػػية احللقػػػػات ،الػػػػذىي والعصػػػػف العمػػػػل ورش ،والنػػػػدوات احملاضػػػػرات االجتماعػػػػات، :الطاااارق ىااااكه ماااان

 . ... الرحالت ،ادلؤدترات، االستماع نوادي ،اخلربا  جلسات، ادلناقشة

 :الجماىيرية اإلرشادية التعليمية الطرق -3

 .جدا   كبً جلمهور الطرؽ ىذه وتستخدـ

 وادللصػقات والكتيبػات كالنشػرات) ادلتخصصػة وادلطبوعػات واجملػالت والصػحافة والتليفزيػوف الراديػو جهزةأ استخداـ :مثال

 ...   والسينما وادلعارض

 التعليوي اإلرشبدي االتصبل طرق
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 :إىل وتنقس ، التأثير حيث من أو مباشر غير أو مباشر التصال كون حيث من -ثانياً 

ً  الطرؽ شدأ وىي وادلستقبل ادلرسل بٌ وجلو  وجها تت  وىي :تأثيراً  وأكثر مباشرة طرق -أ  .ا  تأث

 .العروض السينمائية ،التليفزيوف ،لكرتويناإل الربيد اذلاتف، الربيد، :متوسط تأثير وذات مباشرة شبو طرق -ب

 بأنواعها. والنشرات واجملالت والصحف الراديو :ضعي  وتأثيرىا مباشرة غير طرق -ج

 

 :والمعارف المعلومات عرض طرق حسب -ثالثاً 

 (....الربيدية واخلطابات واجملالت والصحف النشرات) "ادلطبوعات"ك الكتابية الطرق -1

 واالجتماعػػػات والنػػػدوات واحملاضػػػرات ،بػػػاجلمهور ادلرشػػػد لقػػػا ات): مثػػػاؿ ،الكلمػػػات علػػػى وتعتمػػػد: كالمياااة طااارق -2

 ،...(.االذاعية والربامج

 ..(..وادلعارض وادللصقات كالصور) البصري العرض على وتعتمد: إيضاحية طرق -3

 

 :وبصرية سمعية كونها حيث من الطرق ** تقسم

 .. ..الصوتية التسمجيل جهزةوأ كالراديو فقط: سمعية -أ

 والرسػػػـو واخلػػػرائ  والنمػػػاذج ادلعػػػارض وأ الناطقػػػة غػػػً السػػػينما وأ ادلصػػػورة الفيػػػديو ومقػػػاطع كالصػػػور فقاااط: بصااارية -ب

 ... .للصور العرض جهزةوأ البيانية

 واالفػػالـ ،الناطقػػة ادلتحركػػة والرسػػـو ،الناطقػػة والسػػينما والتليفزيػػوف ،النػػاطق الفيػػديوك :واحااد آن فااي وبصاارية ساامعية -ج

 .. ..الناطقة
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 :تقليدية وغير تقليدية كونها حيث من -رابعاً 

 االتصػػاؿ بوسػػائل يتعلػػق مػػا كػػل عػػدا مػػا تقليديػػة تعليميػػة رشػػاديةإ طػػرؽ تعتػػرب رشػػاديةإ تعليميػػة طػػرؽ مػػن سػػبق مػػا مجيػػع **

 ،وادلنتػديات ،واالديػيالت ،لكرتونيػةاإل وادلواقع ،وتويرت ،بوؾ وفيس ،انرتن  وأ ،يلآ حاس  وأ ،زلموؿ فوفتلي من احلدي 

ًىا  .األخر  احلديثة الطرؽ من وغ

 جيابيػػةإ وبطريقػػة اؿالفع ػػ التعليمػػي بػػدورىا تقػػـو ولكػػي ،والتنمويػػة رشػػاديةاإل التعليميػػة الطػػرؽ كافػػة اسػػتخداـ ديكػػن * حػػى

 المعااارف زيااادة نتيجااة الساالوكيات فااي تحاادث قااد تغيياارات إل ىااو مااا تعلاايم أي ألن ، الػػتعل   مبػػاد  االلتػػزاـ يفضػػل

 .العملية وبالممارسة التجاىات تنمية أو وتعديل والمهارات

 أىمها ومن ادلباد  من رلموعة على أثره وزيادة التعلي  يعتمد: 

 :والحاجات الدافعية -1

ًات حػػداثوإ ،التعلميػػة العمليػػة لصػػاح ثارهتػػاوإ ،ادلسػػتهدؼ للمجمهػػور واحلاجػػات الػػدوافع اسػػتغالؿ علػػى  الػػتعل   يقػػـو  التغػػ

 .ادلرغوبة السلوكية

 :  المبادرة مبدأ -2

ًات يأ حػػداثإ احتماليػػة مػػن ويزيػػد ،مهػػاتعل   ادلػػراد بػػاخلربات اجلمهػػور اىتمػػاـ مػػن يزيػػد فيهػػا التشػػويق وعنصػػر ادلبػػادرة  تغيػػ

 .مرغوبة سلوكية

 :  ىدافاأل وضوح -3

 اذلػػدؼ مكونػػات ضػػمن ومػػن (،منػػو ادلسػػتهدؼ ر)اجلمهػػو  لمجماعػػاتول ،لألفػػراد رشػػادياإل الربنػػامج مػػن اذلػػدؼ بتوضػػيح

ًه ادلػراد السػلوؾ نػوعتوضيح  الواضح  العمليػة لتقويػة يػؤدي ذلػكحيػ  أف  ،لمجمهػورل سػاهباوإك مهػاتعل   ادلػراد اخلػربة وأ تغيػ

 ادلستهدفٌ. لد  ثارىاآ وزيادة التعليمة
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 : الكاتي النشاط مبدأ-4

 لألفػػػراد الػػػذاي النشػػػاط مػػػن يزيػػػد ،الفرديػػػة لفػػػروؽتأخػػػذ بعػػػٌ االعتبػػػار مبػػػدأ ا ومناسػػػبة متنوعػػػة تعليميػػػة طػػػرؽ اسػػػتخداـإف 

 .اجلديدة اخلربات ونقل  التعل   عملية اليةفع   من يزيدشلا  ،مهاتعل   ادلراد اخلربات شلارسةحيسن من و 

 :  نشطةاأل في المشاركة مبدأ -5

 .ادلستهدفٌ لد  ثرهأ وزيادة  التعل   اليةفع   زيادة إىل يؤدي

 :أخرى وخبرات مواق  في منها والستفادة للخبرات والستخدا  النقل -6

 .أخر  مواقف يف تطبيقوو  تعليمية خربات من تعلموه ما تطبيق ستهدفٌللم ديكن ادلناسبة الظروؼ بتوافر

 :  مللتعلّ  الستعداد -7

ًات حداثوإ ، التعل   فرص من زيدي ادلتعل  لد  االستعداد وجود فإ  .ادلرغوبة التغ

 التدعيم: -8

 .وحتفيزه ادلتعل  تشمجيع

  :الفردية الفروق اختالف -9

 تنفيػػذ يػػت ل ،ادلسػػتهدؼ مهػػوربػػٌ أفػػراد اجل الفرديػػة الفػػروؽمبػػدأ  مراعػػاة جيػػ  تعليمػػيإرشػػادي  عمػػل يأل التخطػػي  عنػػد

 ادلطلوبة بشكل صحيح. ىداؼاأل وحتقيق

 :إرشادي تعليمي عمل أي في مطلوبة المرونة -11

 .ذلك مراأل لـز ذاإ الضرورة عند والتعديل للتدخل  

 



 

 
  األستاذ األكاديمي: دمحمد عوّاد        يةالهندسة الزراعكلية   -اقتصاد زراعي  – السنة الخامسة    النظري قررالم –تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية 

 :  الممل غير التكرار -11

وزيػادة أثرىػا واسػتمرار نتائمجهػا  ،الػتعل  عمليػةفاعليػة  مػن يزيػد شلػا، الرتكيػز وزيػادة وفهمهػا ادلعلومة تثبي  يف التكرار يساعد

 لد  ادلستهدفٌ.

 

 ومراعػػاة ،ادلسػتهدؼ وللمجمهػور للمرشػد ادلناسػبة رشػاديةاإل عليميػػةواألدوات والوسػائل الت الطػرؽ اسػتخداـ مراعػاة مت لػو** 

 مػن زيػدوي لػد  ادلسػتهدفٌ، الػتعل  اليػةفع   زيػدي وسػوؼ ،منهػا اذلػدؼ ققحي سوؼ، ف ف ذلك ذكرىا السابق  التعل   مباد 

 بشكل مستداـ ومستمر. ا اإلجيابيةثارىآ

 

 

 

 


