
 

 
  األستاذ األكاديمي: دمحمد عوّاد        يةكلية الهندسة الزراع  -اقتصاد زراعي  – السنة الخامسة    النظري قررالم –تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية 

 

 

   اإلرشادم... كادلفهـو احلديث للمدخل كالفرؽ بني كل من ادلفهـو التقليدم اإلرشادم؟ ما هو ادلدخل ىنتعرؼ علس

 كما يلي:

 :انتعهًًٍ انزراعًتعرٌف املدخم االرشادي * 

رشػادم التعليميػة الػي يقػدمها ازهػاز اإلرشادية الزراعية هو مجيع اخلربات اإل :رشادي التعليمي الزراعي* إن المدخل اإل

كحتػػق ايػػاد  رشػػيد  لتلقيػػا التنميػػة  ،رشػػادية زراعيػػة دعليميػػة زلػػدد إهػػداؼ أكفػػا  ،رشػػادم انػػاوا دوا ػػد إىل ازمهػػور اإل

 .يع مناحي احليا  الريفيةالزراعية كالريفية اعناها الشامل زم

كينتجهػا الحلػث العلمػي بأنػ  مجيػع اخلػربات ادلة  ػة الػي يوفرهػا  :رشادي الزراعي التعليمييالمدخل اإل يضا  أرف ويع  * 

ًشدين لتلقيا األرشاد الزراكينقلها اإل  .راد حتقيقهادلداؼ التعليمية اهعي دلساعد  ادلس

ًشػد حتػق إشػراؼ األ ك نشاط أك خرب  يكتسػحها أكأك اجتا  أك مهار  أأم معرفة  بأن  :يضا  أف ويعر  *   هػز  يقػـو اػا ادلس

 .رشادمك اقر ازهاز اإلأ (يف ن اؽ احلقل)ك خار   سواء كاف يف منزل  أ ،رشادية الزراعيةاإل

ًشػدين مػن خػ ؿ  هػود األما حيدث مػن دعػدي ت سػل بأن  :يضا  أف يعر  *  رشػادية الزراعيػة نتيجػة مػا  هػز  اإلوكية للمس

 إلكسػػػا رشػػػادية الزراعيػػػة  هػػز  اإلاأل رشػػػادية الزراعيػػػة التعليميػػة الػػػي دقػػػـو اػػػاأك هػػػو كػػل اخلػػػربات اإل ،يقػػـو بػػػ  ادلرشػػػدكف

ًشدين خربات  .حلث العلمي ادلنتجة ذلذ  اخلربات هز  الا ديد  حتق إشراؼ كراابة كدو ي   كدعليم ادلس

رشػػػادم ازمهػػػور اإل ىلإة رشػػػادية الزراعيػػػ هػػػز  اإلزراعيػػػة التعليميػػػة الػػػي دنقلهػػػا األرشػػػادية المجيػػػع اخلػػػربات اإل * أيضيييا  ىيييو:

 .رشادية الزراعية مسؤكلة عنها هز  اإلادلستهدؼ منها كدعترب األ

 انزراعٍة رشادٌة انتعهًٍٍةاملداخم اإل
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كاحملتػػػول كال ػػػرؽ  ػػػا دتهنػػػمن يف رلموعهػػػا كاجتاها ػػػا األهػػػداؼ أف اختلفػػػق يف مهنػػػمو ا إ  إك  إن جمييييل التعري يييا ** 

 .ادمرشناصر ا ساسية ادلكونة للمدخل اإلكهي الع ،رشادم اإلوميكالوسائل كالتق

 ،ر ػػػاترشػػػادية الزراعيػػػة التعليميػػػة بناػػػر  حتليليػػػة صلػػػدها دتكػػػوف مػػػن مػػػدخ ت كعمليػػػات كسلىل العمليػػػة اإلإذا مػػػا نارنػػػا إك 

ة ادلسػتةدمة يف دوصػيل الرسػائل ساليب كال رؽ التعليميػك ادلاد  التعليمية، كاألأحملتول اهداؼ، ك األ)عناصر هي:  كرلموعة

ادلة ػػ  ذلػػا  لؤلهػػداؼ ك دنفػػذ كفقػػان أرشػػادية الػػي خت ػػ  ذلػػا نشػػ ة اإل لؤلدقػػوميهدفني منهػػا، ك ادلسػػت إىلرشػػادية التعليميػػة اإل

 (.سابقان 

 

 رشادٌة انتعهًٍٍة انزراعٍة انتقهٍدٌة: املداخم اإليفهىو * 

رشػػػادم التعليمػػػي الزراعػػػي عحػػػار  عػػػن رلموعػػػة ادلػػػواد رشػػػاد الزراعػػػي بػػػأف ادلػػػدخل اإلد الكثػػػن مػػػن العػػػاملني يف رلػػػاؿ اإليعتقػػػ

ًشدين لتلقيا األاخلربات الي ي كأك احملتويات أالعلمية   .هداؼ ادلراد حتقيقهاتدر  عليها ادلس

ًشػػدين  :األىييدافن أحييي    ػػتم فقػػ  باكتسػػا  ادلعػػارؼ كادلهػػارات الػػي يهنػػعها الحػػاحثوف كحيققهػػا كيسػػتفيد منهػػا ادلس

 .كرب لتلقيقهاأكاق كزمن ك هد كدكاليف  إىلف دعديل ا جتاهات حتتاج أحيث  ،ا هتماـ بتعديل ا جتاهات دكف

 .كالشعورم ادلهارمن ا هتماـ بكل من اجملاؿ كثر مأيهتم باجملاؿ ادلعريف  :رشادي الزراعيومجال التعليم اإل

   .خلربات  ديد  ثر من كون  ناالأكاد يهتم بالتعدي ت السلوكية  فالمدخل التقليدي: و فيما يتعلق بنقل المعرفة

مػػػػن احملتويػػػػات العلميػػػػة كدتػػػػدرج ب ػػػػور   كػػػػن  :التقليييييدي رشييييادي التعليمييييي الزراعيييييمحتييييوم المييييدخل اإليتكييييون و 

ًشدين من التعرض ذلا فق  دكف التعما يف   .فهمها لقلة الواق ادلناسب لعرضهاللمس
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ك أمػػن خػػ ؿ ادلقػػاب ت الشة ػػية لقػػاء كاحملاضػػرات اإل ىدسػػتعمل ال ريقػػة الػػي دعتمػػد علػػ :رشييادية التعليميييةوالطييرا اإل

رشػادم دكف اعتحػار خػ ؿ كاػق زلػدد مػن  انػب ازهػاز اإلادلعلومػات  إلع ػاءـ عػ  هز  اإلأك من خ ؿ أا  تماعات 

ًشد لواق  .  ادلس

ًشدينهو الذم ي و دور المرشد الزراعي:  .  نقل ادلعرفة كادلهار  للمس

الزراعػػي دلرشػػد ا غالحػػان ك  .، ك م ػادر ادلعرفػػةقػى عليػػ  مػػن ادلعرفػػة كادلهػػار كعليػػ  دلقػػي مػػا يل ،سػلي ىنييا: و دور المسترشييدي 

ًشػػدين  م اعتحػػارأ افراعيػػد   رشػػاديةكبعػػا ادل حوعػػات اإل ف احملتػػوم أل ،رشػػادمثنػػاء النشػػاط اإلأللفػػركؽ الفرديػػة بػػني ادلس

 .التعليمي يكوف للجميع

مػا   يو ػد كاػق ك   كغالحػان  .ك الشػعوريةأ ادلهاريػةللجوانػب   سػكثػر مػن اياأادلعػارؼ  هنا اياس رشادياإل ويمو دور التق

مػػل كبنػػود يو ػػد مركنػػة يف الع   غالحػػان ك ، سػػر لفػػة ك احتيا ػػات كػػل مػػن الحي ػػة كاأل هػػد ك  دتويػػل للػػرب  بػػني اخلػػربات ادلةت

 .النشاط    كن دعديلها

 رشػػاديةبتحسػػي  الرسػائل اإل فقػ  ادلتة  ػوف: يعػد  كي ػمم  كط  ػػ  رشييادي التعليميي الزراعيييوتخطييط الميدخل اإل

 .و الذم حيقا هدؼ ادلدخل ادلستةدـه ، ككما حتتوي  من ماد  علمية ،-دكف مشاركة أحد-

 

  رشادٌة احلدٌثة:يفهىو املداخم اإل* 

ًشػدين كميػوذلم كد ػهذ  األ: ىدافم  حي  األ ً م من خ ؿ معرفة خ ػائ  كاحتيا ػات كمشػاكل ادلس اغ هداؼ د

 .م لو  حتقيقهاؼ دعليمية هداأيف شكل أهداؼ سلوكية يف صور  

 .ازنة باجملا ت ادلعرفية كادلهارية كالشعورية تم ب ور  متكاملة كمتو  رشادي:م اإلو مجاال  التعلي
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كالتوافػا مػع اخلػربات ازديػد  ككسػائل  ،التكيف مع الحي ة الريفيػة كالزراعيػة ال حيعيػة كا  تماعيػة رشاديةإلو دور المعرفة ا

 .نتاج احلديثةالعمل كا 

ا يتكػػػوف مػػػن اخلػػػربات التكنولو يػػػة التعليميػػػة احلديثػػػة كالػػػي  ػػػب أف يتعلمهػػػا كيكتسػػػحه محتيييوم الميييدخل الحيييدي :و 

ًشدين لتلقيا األهداؼ يف   .ك هد كدكاليف شلكنة كجبود  عاليةال كاق أادلس

كسػػػػائل  ك ، حيقادػػػػ يل كدكاحلاسػػػػب اآال ػػػػرؽ كالوسػػػػائل التعليميػػػػة احلديثػػػػة   بأحػػػػدثيػػػػتم ا سػػػػتعانة : الطييييرا التعليميييييةو  

يف حػػػل  (ك غػػػن محاشػػػر أ  ب ريقػػػة محاشػػػر هامػػػان ) كدلعػػػب هػػػذ  ال ػػػرؽ دكران  ،جبانػػػب ال ػػػرؽ التقليديػػػة ،التواصػػػل ا  تمػػػاعي

ًشػػػػدين مػػػػن  ادلهػػػػارات ك الوصػػػػوؿ إىل ادلعػػػػارؼ ك  ممشػػػػاكلهم كدلحيػػػػة احتيا ػػػػا  التعامػػػػل مػػػػعادلشػػػػك ت الػػػػي يػػػػتمكن ادلس

 .كاخلربات الي يرغحو ا

ًشػػدين علػػ: يً المرشييد الزراعيييو دور  ثػػة كاكتسػػا  هػػذ  ادلعػػارؼ معرفػػة م ػػادر ادلعرفػػة احلدي ىكػػز دكر  يف مسػػاعد  ادلس

 .كد حيقها

رشػادية شػارؾ كاػد يقػـو بكافػة الوا حػات اإل، كيرشػادمرئيسي يف عمليػة التعلػيم اإل ايب ك إدكر  ىنا: و دور المسترشدي 

 .التعليمية

ك مػػن خػػ ؿ ادل حوعػػات أ ،محاشػػر ن أك العػػاملوف يف الربنػػام  ادلرشػػد احػػل منهػػا مػػن  ،تنوعػػةم و مصييادر التعليييم االرشييادي:

ًنػق ف ـ كالكتب ككسائل اإلكاأل ًكنيػةإكسػائل )عػ ـ ك ا ن ًشػدين ، ك يهػتم بكافػة ا(رشػادية الك لفػركؽ الفرديػة بػني ادلس

ًشػػد حسػػبرشػػادية كلتهي ػػة الاػػر سػػاس نفسػػي كعلمػػي زػػذ  ازمػػاهن اإليكػػوف لػػ  ا حػػى ادرادػػ   كؼ ادلناسػػحة لػػتعلم ادلس

 .كميول  كاحتيا اد 

، لتػػدعيمها كمػػواون الهنػػعف لتعػػديلها هػػداؼ كمػػواون القػػو أ معرفػػة مػػا حتقػػا مػػن وميدكر التقػػ رشييادي:اإل ويمو دور التقيي

ًشد كاف  فإك   .ية يف كافة اجملا تاد حققوا األهداؼ التعليم كفادلس
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 رشػػادية الزراعيػػة مػػع األسػػر  كالحي ػػة كاألسػػر  هػػز  اإلا هتمػػاـ الكحػػن يف ع اػػة األ :الزراعيييةجهييزا االرشييادية و عالقيية األ

 كاجملتمع.

كيهػتم  ،كن دعديلػ ك ف يت ف بادلركنة، أك ب  ،رشادمالعلمي  زء من ادلدخل اإل لاحملتو  و طبيعة المدخل الحدي :

ًشدين ًشديندك عل ادل ،كادلهارات كد ورها ،ب ريقة دفكن ادلس  .خل مناسب كمتوافا مع ادلس

الػػي ك  رشػػاديةبػػ  يف خت ػػي  الػػربام  اإل يتػػأثركفكالػػذين ، ثنأمجيػػع الػػذين ذلػػم التػػفيػػ  ف يشػػارؾ أ ػػب  :وتخطيييط المييدخل

 .رشادية احلديثةللمداخل اإل سوؼ دنفذ كفقان 
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 :وم  أىم ىذه العناصر ما يلي ،دتعدد كدتنوع العناصر ادلكونة للمدخل التعليمي الزراعي* 

ًشػػدين(: حيػػث أف العمليػػة رشػػاد رشػػادم الػػذين لػػديهم خػػرب  يف اإلاإل) العػػاملني يف ازهػػاز المييوارد البيييرية  -1 ك ادلس

ًشدين كهناؾ اد اؿ اإل  .اؿ بني كل منهمااوم كفع  رشادية التعليمية الزراعية اساسها ادلرشد كادلس

ىيييم االسييي  أومييي   ،رشػػػادم احلػػػديثاإلاسػػػل التعلػػػيم  ىكهػػػو يركػػػز علػػػرشيييادي: االسيييال العلميييي والمحتيييوي اإل -2

ًشػدين رشادين يراعيها ىذا المدخل اإلأالعلمية التي يجب  ككػذل   ،عند التعامل مع مجهور  الفركؽ الفردية بني ادلس

اصػة األسػاس رشادية التعليمية الزراعيػة كخاإل الربام ككذل  مراعا  أسل بناء  ،رشادمالتعليم اإلثناء شلارسة أمحدأ التكرار 

 .كاسل التعامل مع التكنولو يا احلديثة ،رشاديةحاد  اإلا سل كادل ىالتكنولو ي ادلحين عل

 بيياألجهزارشييادية واألطيييطة والخبييرا  المتعلقيية رشييادي الزراعييي واالسييتراتيجيا  اإلاإل ماألىييداف والمحتييو  -3

م وين تناسييب الخبييرا  المييراد طقلهييا واكسييابها للمسترشييدي  وأسيياليب التقييأوالمعييدا  التييي تقييدمها والتييي يجييب 

اخػت ؼ الفػركؽ الفرديػة  ىمجيع ازمػاهن علػاحلديث رشادم التعليمي الزراعي طاوب ادلدخل اإل: لكتروطيةالتقليدية واإل

 كالربرليػػات اجملهػػز  للعمليػػة كذلػػ  بتجهيػػز كػػل عن ػػر مػػن عناصػػر ادلػػدخل كالتػػدريب عليػػ  باسػػتةداـ احلاسػػب اآيل ،بيػػنهم

ًشدين اا يقدـ إف عالية ازود  كمتقنة ك دست يع دكو  رشادية التعليمية حىاإل  .كدقلل النقد ادلو   اليها، ليهمإاناع ادلس

ليػػة كهػػي أدكات دكنولو يػػة رلهػػز  لعم فييي العملييية االرشييادية التعليمييية:واألجهيزا والمعييدا  المسييتخدمة اآلال   -4

دساعد ادلرشػد الزراعػي كليسػق بديلػة عنػ  ك  عػن ال ػرؽ  ،رشادية التعليميةاإل اتكهي دقـو بدكر ادلعين ،رشادمالتعليم اإل

ًكنيػة ك ا  تماعػات كالنػدكات اإلأيل ك احلاسػب اآأعػ ـ ك عػرب اإلأرشػادية ادلحاشػر لتعليمية ا ساسية كادلوا هات اإلا لك

ًكنية كالتليفزيوف كالفيديو التعليمي هز  اإلسقاط الهنوئي كالسحور  اإلكمنها احلاسب اآيل كأ ،من خ ؿ الفيديو  .لك

 

 احلدٌجرشادي انتعهًًٍ انزراعً عناصر ويكىنات املدخم اإل
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 احلدٌج:رشادي انتعهًًٍ خصائص املدخم اإل* 

ًشد ىحسن صياغة األهداؼ التعليمية عل ىيعتمد عل -1  ين.حسب سلوكيات كرغحات ادلس

  .الربرلة ىث الذم يعتمد عليتميز هذا ادلدخل ب ابع  احلدي -2

زمػػاهن مػػن خػػ ؿ ادلثػػن ازػػذا  كا سػػتجابة ادلقنعػػة مػػن  انػػب ا ػػذ   وريقػػةفعاليػػة هػػذا ادلػػدخل دػػتم مػػن خػػ ؿ  -3

ًشدين  .ادلس

ًط هذا ادلدخل دوافر مت لح -4 دكنولو يػات ادلػدخل للمرشػد الزراعػي حػي  ىكدػدريب مسػتمر علػات كخػربات سػابقة يش

 .ينجح يف عمل 

 .(غن دقليدية)لوفة أ ب ريقة حديثة كغن مومييتناكؿ هذا ادلدخل عملية التق -5

 

 :خطىات عًهٍة االتصال* 

  :وىيرشادم مخل مراحل عمليات ا د اؿ اإل* 

 :المرسل والمستقبلتبدأ باالىتمام بموضوع ما ميترك بي  كل م   -1

كدحػػػدأ عمليػػػة ا د ػػػاؿ بو ػػػود  ،خػػػر مسػػػتقحل كالعكػػػل صػػػليححػػػدهم مرسػػػل كاآأكػػػل مػػػن ادلرسػػػل كادلسػػػتقحل اػػػد يكػػػوف ك 

ًؾ بينهما  .موضوع مش

رسػػػاؿ إة بػػػني ال ػػػرفني كيػػػتم علػػػى مسػػػتواها بنػػػاء عليػػػ  دحػػػدأ الرسػػػائل ادلتحادلػػػ :عييي  ىيييذا الموضيييوع جميييل المعلوميييا  -2

 .كاستقحاؿ ادلعلومات
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لمػػات كالتػػذكر عمليػػة اردحػػاط بػػني اخلػػرب  كادلفهػػـو بك الػػذاكر  كيػػتم علػػى مسػػتول الػػذاكر  بعػػد مجػػع الحيانػػات يػػتم اختزا ػػا يف

ً م   .رسائل بني ال رفني إىلكد

خػػ ؿ ك ػػود خػػربات مػػن كحيانػػات بعػػد احتػػزاف ادلعلومػػات يف الػػذاكر  يػػتم معازتهػػا  معالجيية المعلومييا  يالبياطييا  :  -3

ليتقػػرر مػػا إذا كانػػق  ،يف ضػػوء خربادنػػا ك اإلوػػار ادلر عػػي  جتاهادنػػا كدقو هػػا، ،دفسػػن هػػذ  ادلعلومػػات ىمػػل علػػسػػابقة كالع

 .دتعارض أك دنسجم مع اجتاهادنا كميولنا كاحتيا ادنا

 ىكدتواػػف هػػذ  العمليػػة علػػ :وترجمتهييا علييل شييكل مظيياىر سييلوكية اسييتدعاا المعلومييا  وقييج الحاجيية وتييذكرىا -4

 .على القدر  على استدعاء أفكار معينة كحتويلها إىل سلوؾ ظاهر، ك القدر  على ا د اؿ

اسػػتةداـ هػػذ  ادلعلومػػات بشػػكل ظػػاهرم كبنػػاء عليهػػا دػػتم عمليػػة ا د ػػاؿ بػػني ب الػػوعي هػػي مرحلػػة عملييية التحويييل: -5

  .ادلرسل كادلستقحل

 

 :ىتتىقف عًهٍة االتصال عه* 

ًؾ لكل من  -أ  .هداف أستقحل بالنسحة دلوضوع ا د اؿ ك ادلرسل كادلالفهم ادلش

ًكة لكي يتم التواصل  -   .ك ا د اؿ كخاصة األلفاظ أك لغة اإلشار أاللغة ادلش

 .خ ائ  ادلت لني ك ادلناوا ادلتواصلة -ج

 .ك عدـ ك ودها بني ادلت لني كادلناوا ادلتواصلةأ ك ود حدكد فاصلة -د

يػػتم التفاعػػل  ف دػػتم بشػػكل أساسػػي لتلقيػػا التكيػػف ادلتحػػادؿ بػػني ادلت ػػلني كحػػىأعمليػػة ا د ػػاؿ  ػػب إف  * خالصيية:

  ايب بينهماإل

 . 
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 :ًرشاد انزراعجهها اإلأهداف انيت استحدث ين األ* 

 :ومنها ما يلي .رشاد الزراعيا اإلسحا  الي استلدث بسححهدتنوع كدتعدد األ

ًشدين عل إلل: التعليميرشاد الزراعي يهدف اإل -1 كاختػاذ القػرارات  ،كحل ادلشػك ت ،حسن ا ختيار ىددريب ادلس

كدوضػػع يف  ،هػػداؼأ إىلمشػػك ت كدرمجػػة هػػذ  ادلشػػك ت  إىلد كدرديػػب ا حتيا ػػات كدرمجتهػا مػن بػػدائل متعػػدد  بتلديػػ

ًشػدين ذا ػم دتهيػدان أمهفهنػليتها ك أ دكؿ حسب  لتلقيقهػا كاختػاذ القػرارات ادلناسػحة يف الواػق ادلناسػب  يتهػا بالنسػحة للمس

 .كبازهود كالتكاليف ادلناسحني

ًشدين إ إلل:رشاد الزراعي التعليمي يهدف اإل -2 فهنل يف معػارفهم كمهػارا م األ إىلحداث دغنات يف سلوكيات ادلس

 ،ك دعػػديل سػػلوكيات مو ػػود  بالفعػػلأكاػػد يكػػوف التغيػػن بتقػػدمي خػػربات  ديػػد   ،لػػيهمإكمػػا يقػػدـ  كاجتاهػػا م ضلػػو عملهػػم

ًشد كاد يغن من من  حيادػ   فهنػل كي ػور حيادػ  كيزيػد مػن دخلػ  كحيسػن األ إىلكالتغين حيدث نقلة حهنارية يف حيا  ادلس

 .من ادلستوم ادلعيشي ل 

اػػل حػػد شلكػػن أ إىلكدقليػػل اخلسػػائر  ،الػػي اػػد حتػػدث زمػػاتثػػار األآختفيػػف  :إلييلرشيياد الزراعييي التعليمييي يهييدف اإل -3

 .زماتاللزـك للتةفيف من حد  هذ  األ عندزمات دار  األإبتحين سياسة كاستةداـ 

ًشػػدين بػػ :ذا  إرشيياد الزراعييي اإل**   احلقيقػػي ضلػػو التغيػػن إىلالسػػحيل  يهػػ فهنػػلاأل ف اختيػػار اخلػػرباتأنشػػر الػػوعي بػػني ادلس

 .ساليب علميةأادلشك ت بل القهناء عليها بكبذل  يتم التةفيف من التنمية، 

ًشدين: دتلة  يف رشاد الزراعيىداف اإلأولذا ان  كبالتػايل  ، ابية يف ا ختيار كاختػاذ القػراراتإ أكثر كو ا جتعل ادلس

حػػػداث د ػػػور كزيػػػاد  إكبالتػػػايل  ،نتػػػاجم سػػػلحيات يف العمػػػل كاإلأ ىتقليػػػل بػػػل القهنػػػاء علػػػالكبالتػػػايل  ،فهنػػػلاألضلػػػو التغيػػػن 

ًشػدين شلػا يػؤدم  لت اات ادية كا تماعية كثقافية لدحداث دغناإ ك إىل ،دخليف النتا ية كزياد  إ رفػع ادلسػتوم  إىلادلس

 .فهنلاأل ضلوادلعيشي 
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 :رشادي انتعهًًٍوظائف عًهٍة االتصال اإل و  هداف* أ

كػػل ككظػػائف ا د ػػاؿ التعليمػػي ل فأهػػداؼ. رشػػادم التعليمػػياإلهػػداؼ كالوظػػائف لعمليػػة ا د ػػاؿ هنػػاؾ رلموعػػة مػػن األ

ًشد اد دتفا  ادلنػاوا ادلسػتهدفة ك ختتلف حسب داػة التة ػي  للػربام  كمراعا ػا  حتيا ػات ازمهػور ك أمن ادلرشد كادلس

هػػداؼ أوؿ كمت لحػػات ازمهػػور كلمػػا ادفقػػق ذا مػػا راعػػق هػػذ  الػػربام  احتيا ػػات كميػػإرشػػادية التعليميػػة، فػػمػػن الػػربام  اإل

يف حالػة   المسترشيديالمرسل يالمرشد  والمسيتقبل  :هم عناصر ا د اؿ كمهاأكي حح  ،ماككظائف ا د اؿ لكل منه

ذا مػا كػاف هنػاؾ إيهنػا أك  ،التنفيػذ كالعػرض مػن احػل ادلرسػل كيتواع ك ػود دفاعػل دػاـ بػني ك مهػا يف حالػة مػا حسػن ،دكامل

   .هذا ا د اؿ ادلفيد بأمهيةًشد كعي من ادلس

  المسترشيد يوالمسيتقبل   المرشيديىداف والوظائف المتوقعة مي  عمليية االتصيال لكيل مي  المرسيل ن األإوعليو ف

 :كما يلي

ًشػػد إىلنقػػل ا فكػػار كادلسػػتلدثات ازديػػد  مػػن ادلرشػػد  -1 ًشػػد ب ػػرؽ دعليميػػة دناسػػب ادلس ل كدلقػػي هػػذ  الرسػػائ ،ادلس

ًشد بوعي كاهتماـمن احل  ًشد فسػوؼ يكػوف شػغوفان  لذا ما كانق دلي حا ة لدإف الرسالة أم أ ،ادلس  ، سػتقحاذلا ادلس

 .ذا مل دلي حا ة لدي  فلن يهتم ااإك 

ًشػد -2 ًشػد إىلكدكػوف خػربات ادلرشػد كػل مػا هػو  ديػد كيت لػب نقلػ   ،دحادؿ اخلربات بػني ادلرشػد كادلس كخػربات  ،ادلس

ًشػػػد دكمػػػن يف شػػػي ني  مػػػور ء العمػػػل كخاصػػػة يف األداأف يسػػػتعني اػػػا ادلرشػػػد يف أمهػػػا: خربادػػػ  يف العمػػػل كالػػػي  ػػػب ادلس

ًشػػػد يف حتديػػػد احتيا ادػػػ  كمػػػد ادلرشػػػد اػػػا كنقلهػػػا إخػػػر هػػػو خػػػرب  ك كالشػػػيء اآ. العمليػػػة ازهػػػات ادلعنيػػػة  إىلحسػػػاس ادلس

 .لتلحيتها

ًشػػد يف ا جتػػا  ادلرغػػو  حػػداث دغيػػناتإهػػدؼ ادلرشػػد  -3 ًشػػد احل ػػوؿ علػػ ،يف سػػلوؾ ادلس كػػل مػػا هػػو   ىكهػػدؼ ادلس

 .رباح أ  ك نتا يتإ ديد لزياد  

ًشد من خ ؿ ادلشاركة الفع  إاذلدؼ ا ساسي  -4  .الة بينهماحداث دفاعل كاندماج بني كل من ادلرشد كادلس
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كادرادػػػ  يف فحالنسػػػحة للمرشػػد دزيػػػد خربادػػ   ،ليػػػة ا د ػػاؿوػػػراؼ ادلشػػاركة يف عم ابيػػة يف األإحػػداث دفػػاهم كدغػػػنات إ -5

كنقػػػل مػػػا يريػػػد دوصػػػيل   ،هدافػػػ أذا مػػػا حقػػػا إادلرشػػػد عػػػن نفسػػػ   ىكيرضػػػ ،بزيػػػاد  اخلػػػربات اناعػػػان إكيزيػػػد  ،عمليػػػة ا د ػػػاؿ

ًشد كل مه  احل وؿ علللمس النفسػي عمػا اػاـ  ىهداف  كحتقيػا در ػة الرضػأاحتيا اد  كدنفيذ رغحاد  كحتقيا  ىًشد كادلس

 .ب 

 .هداؼ اجملتمع كرفع مستوا  ا  تماعي كا ات ادم كراي أاذلدؼ النهائي حتقيا  -6

 .النجاح يف عمليات ا د اؿ يزيد من ثقة كل من ال رفني مع بعهنهم الحعا -7

ًشػػد كاإلهػػداؼ ادلرشػػد مػػن عمليػػة ا د ػػاؿ هػػي نقػػل * إف أ ًفيػػ  ك معػػارؼ كخػػربات  ديػػد  للمس التعلػػيم كا انػػاع عػػ ـ كال

ًشد فهم كل ما حيي  ب  يف عمل  لت حيق  اا   ،لؤلفهنلللوصوؿ  كالحلػث ف يكػوف أكمػا  ػب  ،مػرب عليػ  األبينما ادلس

مػػػػور  كاختػػػػاذ ارارادػػػػ  ب ريقػػػػة مناسػػػػحة أكاكتسػػػػا  خػػػػربات يف كيفيػػػػة معازػػػػة  ،يف عملػػػػ  دفيػػػػد كاكتسػػػػا  خػػػػربات  ديػػػػد  

 .كصليلة

 

 :احلايل واملستقبهًرشاد انزراعً دور اإل* 

 :ومنهاالية كثر فع  أيكوف  ىرشاد الزراعي القياـ اا حاإل ىدكار الي من الوا ب علهناؾ رلموعة من األ

 .رشادية متاحةإالتعامل مع م ادر علمية كفرص  -1

 :كادلتل ل عليها من، شك ت الفعلية ادلو ود  بالحي ةدزكيد الحلث العلمي بادل -2

 .زارعادل -أ

 .كرش عمل لغرض جتميع هذ  ادلشك ت - 
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 .مهية من ك هة نار احلهنورأكثر ادلشك ت األ ىعقد ا تماعات لغرض التعرؼ عل -ج

 ة.لثانوية كادلسح ا  تماعي بالعينمن الحيانات ا -د

 .رشاد كادلنتجنية بني اخلرباء كالحلث العلمي كاإلادلشارك -ق

كدزكيػد ادلنتجػني بػاحللوؿ ادلتل ػل عليهػا  ،ادلراكز الحلثيػة إىلد عيد ادلشك ت ادلتل ل عليها من م ادرها السابقة  -3

 .من ادلراكز الحلثية يف صور  بدائل لللل

رشػػػػػادم لتحػػػػػادؿ ادلعلومػػػػػات كادلعػػػػػارؼ ادلعػػػػػين بالعمػػػػػل الزراعػػػػػي كاإلكالتنمػػػػػوم  األهلػػػػػيالتعامػػػػػل مػػػػػع منامػػػػػات اجملتمػػػػػع  -4

 .رشادميف ادلوارد الحشرية يف العمل اإل رشادم يف ظل النق  العددمكلتفعيل العمل اإل ،اتكادلهار 

 .كثر كااعية كمعرب  عن مشاكل الحي ةأدكوف  ادلشاركة يف الحلوث الت حيقية حى -5

 :م  خاللاختحار اخلربات ازديد  كالتأكد من ص حيتها كدوافقها مع الحي ة كخربات ادلنتجني  -6

 .ادلزارعنياشاركة ادلرشدين الزراعني يف حقوؿ ك من الحاحثني  بإشراؼ دأكيدية راء جتار  إ -أ

شػػػػراؼ إيف مػػػػزارع ادلنتجػػػػني كحتػػػػق  دأكيديػػػػةك جتػػػػار  أالتجػػػػار  السػػػػابقة جتػػػػرم اختحػػػػارات  بعػػػػد التأكػػػػد مػػػػن صلػػػػاح - 

 .ادلرشدين

 غػن محاشػػر كبإشػراؼ دعلمػ كيػتم د حيػا مػا    ،كيف حػاؿ صلػاح ا ختحػار السػابا جتػرم التأكيػدات يف مػزارع ادلنتجػػني -ج 

 .رشادمن اإل

  ادلزارعني. لمستو  ىدعميم النتائ  عل -د 

خػربات ادلػزارع كحسػب ظركفػ  مػع حػل ك ، رشػاد الزراعػي لت ويػع اخلػربات ازديػد  حسػب الحي ػةادلتابعػة ادلسػتمر  مػن اإل -7

  .رض الوااعأ ىللةربات علثناء الت حيا العملي أم مشك ت اد دقابل ادلنت  أ
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 .ادلةتلفةاناع اناعهم اا اةتلف ورؽ اإلإكزلاكلة  ارعني،ز نشر التكنولو يا كاخلربات ازديد  بني ادل -8

 :ويتم ذلك م  خالل

 .الريفية التنموية –الزراعية احلم ت  -أ

 .ا  تماعات - 

 .كادلتة  ني، كادلرشدين ،اللقاء ادلحاشر بني ادلنت  -ج

 .نتاج ادللموسةكائل يف الت حيا كزياد  اإلصلاح ادلغامركف األ -د

 .اناع ال ديا كازار كالقريبإ -ق

 .القاد  احملليني ادلؤثرين -ك

ادلهتمة بالعمل الزراعػي كازهات التنموية ادلؤسسات كص ت ادلزارعني، ك  ،هليةسات اجملتمع ادلدين كازمعيات األمؤس -ز

 .رشادمكاإل

 .ـ ازماهنمع كسائل اإل -ح

 

 طرم:وم  خالل ما سبق * 

نشػػػر ادلسػػػتلدثات  ىددم مػػػن ادلػػػوارد الحشػػػرية للعمػػػل علػػػالكػػػم العػػػ ينق ػػػ كلكػػػن  ،رشػػػاد الزراعػػػي زلػػػورم كهػػػاـف دكر اإلأ

 :تيباآل لولذا يوص .الة بني ازهات الت حيقية كالحلثيةازديد  ادلتولد  من خ ؿ ادلشاركة الفع  

 .ا د اؿ احلديثة كالتليفوف كاحملموؿا ستعانة بوسائل  -1

ًنقباألة نا ستعا -2  .مرشادإدار  كمجعية كمركز إمن كسائل التواصل ا  تماعي بكل كالفيل بوؾ كالتويً كغنها  ن
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 .كحلها فوران  ،م مشك ت مو ود  بالحي ةأفرؽ عمل للتدخل السريع حلل  دشكيل كجتهيز -3

  خلدمػة بي تػكمحاسػ  الشػحا   مشػاركةك كادلؤسسػات التنمويػة، هليػة  ؿ ازمعيػات األعمل الت وعي من خا ستعانة بال -4

 .كرلتمع 

 

 :رشادٌة انتعهًٍٍةهداف اإلاأل* 

 ،رشػادية التعليميػةيف العمليػة اإل ا ن ػ ؽكهػي نق ػة  ،رشادية التعليميةيراد حتقيق  من  هود الربنام  اإلهي عحار  عن ما 

كداهػر  ،كداهػر هػذ  التغيػنات السػلوكية يف شػكل نتػائ  ،دغينات مرغوبػة يف سػلوكيات ادلسػتهدفني مػن الربنػام  إلحداث

 .من خ ؿ د رفات كسلوؾ ادلشاركني يف الربنام 

   ىداف التعليمية ما يليىم مكوطا  األأم: 

 .منا ادلعارؼ كادلهارات كا جتاهات كداهر من خ ؿ التذكر دلا دعل   -1

كهػو ادلر ػع الػذم يػتم اياسػ  دلعرفػة مػا   حتقيقػ  مػن نقػاط  ،رشػادية التعليميػةنا  من خ ؿ الربام  كادلواف اإلمدعل  ما  -2

 .داخل اذلدؼ التعليمي

 .ا  من خ ذلإكمعاين   يتم التغين السلوكي م شركط أ ،داءشركط كمعاين األ -3

حػداثها مػن خػ ؿ ازهػود إمػن التغيػنات ادل لػو   رلموعػة :الإما ىيو ن الهدف التعليمي أم  خالل ما سبق يتضح * 

هػذ  التغيػنات السػلوكية ف إك  ،كداهر نتائج  من خػ ؿ سػلوكيات كد ػرفات ادلسػتهدفني مػن الربنػام  ،رشادية التعليميةاإل

ط كادلعػػاين ذا مػػا دتػػق هػػذ  السػػلوكيات حتػػق هػػذ  الشػػرك إك  ،ذا دتػػق مػػن خػػ ؿ شػػركط كمعػػاين معينػػةإ  إ ابيػػة إ  دكػػوف 

 .لي  من دغينات م لوبةإسحة كمتوافقة مع ما يراد الوصوؿ دكوف منهنح ة كمنا
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 :رشادي انرٌفًيكىنات انتعهٍى اإل* 

 :ما يليرشادي الري ي ىم مكوطا  التعليم اإلأم  

 .الزراعيةرشادية تعليمية الي حتتويها الربام  اإلهداؼ الا ستفهاـ عن دلاذا نتعلم؟ كهذا يدؿ عن األ -1

 .رشادم التعليميالتعليمي للربنام  اإل لاحملتو  ىرشادية؟ د لة عل ؿ الربام  اإلم من خماذا نعل   -2

ال ػػرؽ كادلعينػػػات  ى؟ د لػػة علػػلآلخػػرينف ننقػػل ادلعلومػػات كادلعػػارؼ كادلهػػارات كا جتاهػػات ا  ابيػػة أكيػػف نسػػت يع -3

 .رشاديةنش ة كالوسائل التعليمية اإلكاأل

 .التعليمي رشادمك اإلأك دنفيذ الربنام  التدريي أيتم التعليم؟ مكاف التدريب  نيأ -4

 . رشادرشاد؟ كاق دنفيذ التدريب كاإلك اإلأيتم التدريب  مى -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


