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 .التنموية - رشاديةاإل الربامج لبناء التعليمية ادلداخل من عدد العرض ىذا اللخ من نتناول ف سو* 

 ادلفدخل ىفذا ويتمركف  ،ادلختلةفة والتنمويفة رشفاديةاإل القضفايا يتنفاول منظمفة فلسفةة"  :ىيوالتنميوي  – التعليمي  والمدخل

 ،ومبادئفففو ذاتفففو والتنمفففو  رشفففاد اإل التعلفففي  ىفففدافأل وفقفففا   ربقيقهفففا وزلاولفففة ،تعليميفففة ىفففدافأ إىل الربنفففامج ىفففدافأ حفففول

 .نةسو رشاد اإل التعلي  ىدافأ ربقيق ووسائل

 النظفر ووجهفات ادلبفادئ مفن رلموعفة علف  تشفتمل رشفاد اإل التعليمي ادلدخل فلسةة نبأ نقول نأ نستطيع أخرى: بعبارة

 .  ادلختلةة والتنمو  رشاد اإل التعلي  بقضايا العالقة ذات التساؤالت بعض عن ذبيب واليت، ادلختلةة فكارواأل

 .التعليمي والتنمو  رشاد اإل العمل وطبيعة ىدافوأ وادلبادئ االسس ىي ما :الحصر ال المثال سبيل على

 :ٌهً مب املذاخم هزه ومن * 

 :نسان اإل المدخل -1

 ادلشفاركن ادلفدخل ىفذا يسفاعد حيف  ،رشاديةاإل الربامج يف مشارك بكل يهت  :نوأل مهماً  مدخلً  نسان اإل المدخل يعد

 خبففربات فففراداأل مففد خففالل مففن ،...وابتكففارا  وإمكانيففا   وإبففداعا    قففدرا   اكتشففاف الربنففامج علفف  مففن وادلسففتهدفن

 تصففففف ي  علففففف  والعمفففففل ، باإلضفففففافية إىل ادلنطقيفففففة،نسففففانيةاإل واالبتكاريفففففة بداعيفففففةاإل شخصفففففيا   تنميفففففة يف تسفففففه  علميففففة

 فففرادداخفل األ قفدرات مفن كفامن ىفو امف إلخفراج ،ثانيفا ، واتتمفع ثالًففا ،... خفريناآل وادلشفاركن ،وال  أ الفذات ضلفو االذباىفات

 .اإلرشاد  والتنمو  التعليمي الربنامج ىدافأ ربقيق مث الذات، لت قيق

 

 

 انخنمىٌت - سشبدٌتاإل انربامح نبنبء حذٌثت مذاخم
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 :ت باآل المدخل ىذا ويهتم

 وادلشففاعر وادلةففاىي  فكففاراأل وحففدة علفف  بالتأكيففد ،نسففانالففذات واإل -بففالنةس االرتقففاء علفف  مبففدأ ادلففدخل ىففذا بففىي   -1

 طففارإ يف جيابيففةاإل ضلففو فعففالواأل فكففارواأل االنةعففاالت لتكامففل سبهيففدا   الربنففامج، يف نادلشففارك لففد  معانيهففا بكففل نسففانيةاإل

 .الفع   تنظيمي عمل

 ادلعرفيففة اجلوانففب مففن كففل بففن الففباب  وزلاولففة ،واخلففربات وادلهففارات ادلعففارف واكتسففاب ،الشخصففية دبكونففات االىتمففام-2

 .الربنامج من ربقيقها ادلراد ىدافواأل العمل ضلو جيابيةإ اذباىات لتكوين وادلهارية

 العمليفففةأن  علففف  والتأكفففد ،لألففففراد واالذباىفففات وادلهفففارات ادلعفففارف منفففو علففف  يكفففون نأ جيفففب البكيففف  نأ علففف  التأكيفففد -3

 يف العمليفة نأ تأكفدنا لفو ننفاأل ،-منهفا النفاتجعفن  النظفر بصفرف- الصف ي  الطريفق ويف جيفاياإل االذباه يفتسري  رشاديةاإل

 .منها ادلطلوب ققورب   جيابيةإ النتائج تكون سوف الص ي  االذباه

 فففرد كفل صلفف هأ مفا ربديففد خفالل مفن ،الربنففامج علف  نوالقففائم ،الربنفامج نمف ادلسففتهدفن ففراداأل خففالل مفن ذايت التقفوم -4

 .القوة نقاطتع ي   – وتقوية ،الضعف نقاط يفلتال ،عملو يف والضعف القوة نقاط ومعرفة ،منو مطلوبة ىدافأ من

 ادلشفروعاتاألنشفطة و و  القضايا ى أ برازإ إلمكان ،مةتوحا  اإلرشاد   الربنامج حيملها اليت التنموية الرسائل زلتو  ترك -5

 .ادلشاركن بن جياياإل والتةاعل العمل خالل من ،الربنامج من ادلستهدف اجلمهور فيها يشارك اليت

 والتنمفففو  رشفففاد اإل الربنفففامج يف ادلشفففاركن مجيفففع بفففن نسفففانيةاإل العالقفففات تنميفففة علففف  يعمفففل نسفففاياإل ادلفففدخل ىفففذا -6

 .ىدافوأ ربقيق لضمان

 .اإلرشاد  التنمو  للربنامج التعليمية ىدافاأل ربقيق جلأ من التعليمية ادلواقف عل  للتوافق ادلعنوية الروح تنمية -7
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 :وانخنمىٌت سشبدٌتاإل انربامح نبنبء حذٌثت مذاخم* 

 ادلفدخل استعرضفنا حيف  ،والتنموية االرشادية الربامج لبناء التعليمية ادلداخل من عدد العرض ىذا اللخ من نتناول سوف

 :يل  كما والتنمية لإلرشاد التعليمي التكنولوجي ادلدخل نستعرض وسوف والتنمية، لإلرشاد نساياإل

 :والتنمية لإلرشاد التعليم  التكنولوج  المدخل-2

 نتففاجإ رلففال يف وأ االتصففاالت رلففال يف سففواء ،احلففدي  التكنولففوجي للتطففور وضففرورية حتميففة نتيجففة رشففاد اإل ادلففدخل ىففذا

 إىل حيتفاج مفن نطفا  واتسفا  ،اتفاالت كاففة يف العلمفي التكنولفوجي التقفدم دلواكبفة ادلفدخل ىفذا وظهفر ،وادلهارات ادلعارف

 التعليميفة رشفاديةاإل والفربامج التعليمية ادلواقف من رلموعة عن يعرب   المدخل وىذا، نواعهاأ سلتلف عل  وادلهارات ادلعارف

 العلمفي التقفدم وسفائل خفالل مفن (هفاوتقودي متابعتهفاو  لتنةيفذىا عمفلال خطفة ووضفع وزبطيطهفا تصفميمها) يف ستخدمت   اليت

 .احلدي  والتكنولوجي

 والتففويب وادلنتففديات وادلففدونات بفوك والةففيس لكبونيففةاإل وادلواقفع لكبونيففة،اإل واحلقففائق والكتفب واالنبنفف  الكمبيففوتر :مثيال

 وخفففففربات مسفففففتجدات  وأ ،العمفففففل ذلفففففذا يصفففففل  مسفففففت دث لكفففففبويإ سفففففلوبأ  وأ ...وادلوبفففففايالت ادلتعفففففددة والوسفففففائ 

 .زلددة وتنموية رشاديةإ تعليمية ىدافأ ربقيق جلأ من حديًة، تكنولوجية

 ،مرسفل) مفن مكتملفة اتصفال عناصفر عل  وربتو  ،متقدمة رشاديةإ ومعينات طر  هناأ عل  احلديًة التكنولوجيا إىل نظروي  

 رشففاد إ وتنمففو  تعليمففي زلتففو  مففن هبففا ومففاالتغذيففة الراجعففة(،  -رجففع الصففد  -وقنففاة اتصففال، وأثففر  ،ورسففالة ،ومسففتقبل

 مت دلففا متابعففة تقففوم وعمليففة وخففربات تعليميففة مواقففف علفف  يضففاأ وحيتففو  ،للمتعلمففن ةالةرديفف الةففرو  مففع ومتوافففق مناسففب

 .مكاناإل ربقدالفيها وت وعالجها إلصالحها الضعف ومواطن لتدعيمها القوة مواطن دلعرفة اصلازه

 دلفا ،والعمليفة النظريفة والعناصفر احلديًفة، والتكنولوجيفا البشفر  العنصفر بفن جيابيفةاإل التةاعليفة العالقة يوض  المدخل وىذا

 .التعليمية والعملية ادلواقف اليةفع   من ي يد شلا ،التةاعل من م يدا   لت قيق تعليمي وزلتو  وبرامج التوآ جه ةأ من بو
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 آليات التنفيذ:* 

 :ت اآل ف  العلمية الخبرةمن خلل أصحاب  المدخل ىذا ذينف   -:والً أ

 .حديًة ومعدات جه ةأ من هبا وما ،احلديًة التكنولوجيا وسائل واستخدام صيانة يف وعملية علمية خربة -1

 .منها للمستهدفن تقدم اليتالتعليمية  -العلمية ادلادة يف وعملية علمية خربة -2

 .والتنمو  رشاد اإل العمل وديناميكية فلسةة يف تطبيقية خربة -3

 :للعمل لكترونيةإ وبرمجة طيطلتخ بشري عقل خلل من العمل ىذا ذينف   -:ثانياً 

 بعضففهال لففةمكم   خطففوات صففورة يف مبسفف  وواقعففي منطقففي تسلسففل خففالل مففن ،بررلففة شففكل علفف  العمففل ىففذا يقففدم حيفف 

 .ىكذا التالية اخلطوة يليها مث احلالية، اخلطوة داءأ بعد الإ أخر  إىل خطوة من ينتقل وال ،لبعضا

 :ومثيرة مخططة بطريقةالمستهدفين  -المتلقيين قبل من مهاتعل   المراد الخبرات بتقديم العمل يتم-:ثالثاً 

 .الربنامج من ربقيقها ادلراد ىدافاأل ضوء يف ادلتلقن، –ادلستهدفن  قبل من ذلا االستجابة لضمانوذلك 

 درجفة إىل للوصفول، احلديًفة التكنولوجيفا خفالل مفن الرسفائل اسفتقبال علف  بدر  ي ف وأ ،خبيرات للمتعلم يكون نأ -:رابعاً 

 .ربقيقها ادلراد ىدافلأل وللوصول ،واالتقان التةاعل

 يف ادلشففاركة وتففت  ،تياجففاتاالح وبت ديففد ،والمتلقيي  الملقيي  قبييل ميين الييةفع   مشيياركة علييى بنييا ً  العمييل ذينف يي -:خامسيياً 

 التةاعففل مففد  ن  يبفف وىففذا ،التعليمففي ادلوقففف علفف  وتعليقففات وصففور كتابيففة، وأ ومرئيففة مسففموعة كالميففة مشففاركات صففورة

 .الطرفن بن واالستجابة

 ،مسفتةيد كفل سفرعة ومفد  ،المتلقي  ليدي اليتعلم دافعيية اسيا  عليى الميدخل خيلل من العمل ىذا بن ي   -:سادساً 

 وحسفففففب الةرديففففة الةفففففرو  كففففل خياطففففب مفففففدخل وىففففو ،لفففففو ادلتففففوفر اسففففبادلن والوقففففف  ،الففففتعل  علففففف  واسففففتعداداتو وقدراتففففو

 .للمستةيدين الةعلية االحتياجات



 

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

 الفيت بفو اخلاصفة ىفدافاأل ىفي ومفا ،ادلتعل  استةاد دبا ،ينللمستفيد الذات  التقويم خلل من عملال متقوي يتم -:سابعاً 

 اختبففارات صففورة يفاختبففار بعففد (  –)تقففوم  وبعففده اختبففار قبلففي(، –ج )تقففوم للربنففام التعففرض قبففل التقففوم ويففت  .ربققفف 

 .الغرض ذلذا مصممة

 ،العودلفة وتكنولوجيفا، احلدي  االتصاالت وعل  ،ادلتدفقة ادلعرفة رلاالت يف العلم  للتقدم مناسب المدخل ىذا -:ثامناً 

 كففالنظ ) ادلختلةففة للتخصصففات جففاى ة وبففرامج وانبنفف  ،متخصصففة بففرامج مففن حيتويففو ومففا ،حاسففوب جهفف ةأ مففن فيهففا دبففا

 -التعليمففي رشففاد اإل العمففل رلففال يف لالسففتخدام الصففاحلة الففربامج مففن (وغريىففا ،الريةيففة والتنميففة ،ال راعيففة والتنميففة ،اخلبففرية

 .التنمو 

 

 ،والتنمفو  رشفاد اإل التعلفي  يف القصفو  مهيتفوأ ادلفدخل ذلفذا كونتسف القريفب ادلسفتقبلسفنر  أنفو يف  :تقيدم ما على وبنا ً 

 علف  سلفاطر مفن يتبعهفا ومفا العودلفة كظهفور ،التقليفد  التعليمفي رشفاداإل تقابفل الفيت والعقبفات الت فديات مفن الكًري لوجود

 نتاجيفففةاإل خطفففاراأل وزيفففادة، ادلتخصصفففن عفففدد وقلفففة ،اخلفففربات قلفففة يضفففا  وأ ،العلميفففة سفففوا األ يف ادلنافسفففة يف احمللفففي نتفففاجاإل

 احلديًففة التكنولوجيففا مففن سففر أ يوجففد وال ،نقففاذهإ ديكففن مففا إلنقففاذ السففريع التففدخل يتطلففب ذلففك وكففلوغريىففا،  والتسففويقية

 .زلتملة خطارأ  أ مواجهة وأ لعالجللوصول والولوج ولنقل... بسرعة وسهولة، و 
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 انزساعً وانخنمٍت انشٌفٍت انبحثٍت: نإلسشبدهذاف انعبمت األ* 

دبفا يفيد  إىل سفرعة نشفر التوصفيات  ،ى  سبل تقوية الفرواب  بفن الب فوث واإلرشفاد ال راعفيأرشادية من تعد الدراسات اإل

 .تواجهه  تغلب عل  ادلعوقات اإلنتاجية اليتالةنية بن ادل ارعن وال

 ما يل : إلىرشادية المتخصصة وتهدف جهود الدراسات اإل*   

تواجففففو ادلفففف ارعن عنففففد تنةيففففذ حفففف م التوصففففيات الةنيففففة دلختلففففف  الففففيتتتبففففع ادلشففففكالت اإلنتاجيففففة والتسففففويقية واإلداريففففة  -1

ادلسفففت دثة دبفففا ديكفففن مفففن  ال راعيفففةبتنةيفففذ بعفففض ادلمارسفففات  اقتنفففاعه احلاصفففالت ال راعيفففة، والتعفففرف علففف  أسفففباب عفففدم 

تشففار والففيت تسففتهدف سففرعة ان ،مرك يففة زبطففي  الففربامج اإلرشففادية ال راعيففة، وتطففوير آليففات تنةيففذىاربقيففق ال يف االسففتمرار

 .من قبل ادلستهدفنوتبين تلك التوصيات الةنية 

 ل راعية.دلختلف احلاصالت ا التسويقيتطوير أنشطة اإلرشاد  -2

 الكيماويفات، اسفتخدامرلال احملافظة علف  البيةفة الريةيفة مفن التلفوث بفالبكي  علف  ترشفيد  يفتةعيل األنشطة اإلرشادية  -3

 وإدارة مياه الر .

 ال راعية. الوطنيةاآلثار التعليمية اإلرشادية دلختلف احلمالت  وتقوم تقيي  -4

 اجلديدة. األراضيمناطق  يفتةعيل األنشطة اإلرشادية ال راعية  -5

 داء األنشطة اإلرشادية ال راعية.أ يفربديد آليات تةعيل دور ادلنظمات األىلية  -6

 سشبدٌت يف اجملبالث املخخهفتجمهىداث انذساسبث اإل ىنظشة عبمت عه
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وكفففذلك تفففدريب مسفففتخدميها دبراكففف  ، الب فففوث واإلرشفففاد ال راعفففي اتصفففالإدارة ادلعلومفففات اإلرشفففادية ال راعيفففة لشفففبكة  -7

 اإلرشاد  لنظ  الشبكة. االستخدامة عل  اإلرشاد ال راعي، ومديريات ال راعة، واحملطات الب ًي

 رشادية ادلطبوعة وادلسموعة وادلرئية.اإل االتصالطر   استخدامرفع كةاءة وفعالية  -8

 ختيار القيادات احمللية الريةية لتةعيل منهج إرشاد ادل ار  للم ار .ا -9

 ال.هبدف ت ويدى  دبهارات التدريب الةع   ،تدريب أعضاء ىيةة الب وث بادلرك  -11

 سلتلف رلاالت اإلنتاج ال راعي بالتعاون مع اإلدارة ادلرك ية لإلرشاد ال راعي. يفتنمية الكوادر اإلرشادية ادلتخصصة  -11

تع يففف  ، و نالففف راعي دينللمرشففف االتصفففاليةمفففن خفففالل تطفففوير القفففدرات  ،هبفففا االتصفففالتنميفففة ادلفففرأة الريةيفففة ورففففع كةفففاءة  -12

 من.آدخل األسرة، وإنتاج غذاء نظيف و  للغذاء، والقيام بادلشروعات الصغرية لتنمية االستهالكيرلال اإلرشاد  يفدوارىا أ

 أنشطة الربامج التنموية. يف الريةيربديد األساليب ادلناسبة لتنمية وإدماج الشباب  -13

 بحات عالجها.ومق ،ادلعاصرة بالريف االجتماعيةالتعرف عل  ادلشكالت  -14

 العمل اإلرشاد . تطويردراسة إمكانية  -15

 مشكالت اإلنتاجية.لوقدرتو عل  توفري احللول العلمية ل ،النظام ال راعي اخلبري استخدام سهولة ومتق يفستمرار اال-16

 

 سشبد انزساعً وانخنمٍت انشٌفٍت:انذساسبث يف جمبل اإل* 

 ... .ال راعي واحليواينتاج رشادية يف رلال اإلإدراسات  -1

 (.زلاصيل احلبوب) دراسات يف رلال انتاج احملاصيل احلقلية -2

 .اواتاخلضر وزراعة دراسات يف رلال زلاصيل  -3
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 .الةاكهةأشجار وأنوا  دراسات يف رلال  - 3

 .دراسات يف رلال احملاصيل السكرية 4

 .دراسات يف رلال زلاصيل ال يوت -5

 .لياف والقطناألدراسات يف رلال حبوث  -6

 .دراسات يف رلال زلاصيل ال ينة والنباتات الطبية والعطرية -7

 .نتاج احليواي والًروة السمكيةدراسات يف رلال اإل -8

 

 :رشادية الزراعيةراسات متخصصة ف  مجال البرامج اإلد -:والً أ

 إنتاج وتسويق زلاصيل اإلنتاج النبايت واحليواي والسمكي. يف لم ار رشادية لاالحتياجات اإلربديد  -1

 سلتلف رلاالت اإلنتاج ال راعي. يفرشادية اإل الوطنيةالية احلمالت فع  وتقوم تقيي  -2

 رلفاالت اإلنتفاج النبفايت يففيما يتعلق بالتوصيات الةنيفة ال راعيفة  ، ار ملل ...وادلهار  واالذباىي ادلعريفتطوير ادلستو   -3

 واحليواي والسمكي.

فيما يتعلق بالتوصيات الةنية ال راعية اخلاصة ببشيد استخدام مفوارد  ار   متطوير ادلستو  ادلعريف وادلهار  واالذباىي لل -4

 الًروة الطبيعية.

 طبيقية.التال راعية تطوير خط  الب وث  يفسهاما  إر  ا  ربديد التوصيات الةنية ال راعية ادلعدلة من وجهة نظر ادل -5

ادلسفت دثات  انتشفارل يفادة معفدل  ،ياحملل  رشاديون عل  ادلستو هد  هبا العاملون اإلترشادية يسإاقباح خط  عمل  -6

 عل  حد سواء. وادلستهدفة حديًا  القددية يف ادلناطق ن رعا  ال راعية بن ادل
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علف  حفد  (القدديفة واجلديفدةادلستهدفة )بادلناطق  عنر ا  معاجلة أسباب رفض بعض ادلست دثات ال راعية من جانب ادل -7

 سواء.

 تسويق وترشيد استهالك سلتلف ادلنتجات ال راعية. لم ارعن يفف عل  ادلتطلبات التعليمية لالتعر   -8

 نقل واستخدام التكنولوجيا ال راعية. يفف عل  إجيابيات وسلبيات دور القطا  ال راعي اخلاص التعر   -9

ربقيفففق  يفاليتهفففا للوقفففوف علففف  فع   ،رشفففادية ال راعيفففة والبيةيفففةيفففة دلختلفففف الفففربامج وادلشفففروعات اإلثفففار التعليماآل ومتقففف -11

 أىداف التنمية ال راعية ادلرغوبة.

 .(سبيل الذكر ال احلصر  علاستعرضنا أعاله )  خر أوىناك دراسات * 

 

 :رشادي  مجال بحوث التنظيم والتدريب اإلف -:ثانياً 

 .لوظيةيةرشادين عل  اختالف مستويا   اات وادلهام الوظيةية للعاملن اإلالواجبربديد  -1

 التدريبية كأساس لتخطي  الدورات التدريبية. احتياجا  ربديد  -2

 .رشادينات التدريبية ادلنةذة للعملية اإل الدور ومتق -3

رشففففادية والب ًيففففة والتعليميففففة جهفففف ة اإلادليسسففففية بففففن األظيميففففة والعالقففففات ف علفففف  أسففففاليب تقويففففة الففففرواب  التنالتعففففر   -4

 ... .يقية ال راعيةوالتعاونية والتمويلية والتسو 

 .ال راعية الوطنيةادلشروعات  يفرشادية دراسة مستقبل اخلدمة اإل -5

 .(القددية واجلديدةادلستهدفة )راضي األيف رشادية ال راعية ف عل  مقومات اخلدمة اإلالتعر   -6

 ادلناطق ادلستهدفة حديًا . يفرشاد  ال راعي الية التنظي  اإل فع  ومتق -7
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 رشادية ال راعية .أداء اخلدمة اإل يفالتعرف عل  أساليب تةعيل دور ادلنظمات األىلية ذات النشاط ال راعي  -8

 .(مدفوعة األجر)رشادية ال راعية دراسة إمكانية تقدم اخلدمة اإل -9

 

 مجال ترشيد المرأة الريفية والمنزل الريف :دراسات ف   -:ثالثاً 

رلفاالت اإلنتفاج النبفايت  يففيمفا يتعلفق بالتوصفيات الةنيفة ال راعيفة  ،للريةيفات واالذبفاىيتطوير ادلسفتو  ادلعفريف وادلهفار   -1

 .واجن... واحليواي والد

 .استهالكهاتسويق سلتلف ادلنتجات ال راعية وترشيد  يفف عل  ادلتطلبات التعليمية للريةيات التعر   -2

 بعض النشاطات ادلتعلقة باإلنتاج ال راعي ومحاية ادلوارد البيةية. يفربديد مستو  إسهام الريةيات  -3

تعلقففففة دب اصففففيل التصففففدير بعففففض األنشففففطة اإلنتاجيففففة والتسففففويقية ادل يفرشففففادية للمففففرأة الريةيففففة ربديففففد االحتياجففففات اإل -4

 .عيةال را

 للغذاء. االستهالكيرلال اإلرشاد  يف برامج إرشادية للريةيات ومزبطي  وتق -5

 من خالل األنشطة اإلنتاجية وادلشروعات الصغرية. ،تنمية دخل األسر الريةية يفربليل أدوار الريةيات  -6

 ريةية.إتباعها مع الريةيات لتطوير احلياة األسرية ال ينبغيف عل  األساليب اليت التعر   -7

 رلال األمومة والطةولة. يفف عل  ادلتطلبات التعليمية للريةيات التعر   -8

 رلال إنتاج غذاء نظيف ص   وآمن. يفف عل  ادلتطلبات التعليمية للريةيات التعر   -9

ادلسفتهدفة  بادلنفاطقوادلنف ل واألرض إدارة ادل رعة  يفمنهن(،  واخلرجيات)تواجو الريةيات  اليتف عل  ادلشكالت التعر   -11

 وتطلعا   ادلستقبلية دلواجهتها. (القددية واجلديدة)
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 واالقتصففادرلففال اإلنتففاج ال راعففي  يفاليتهففا وتقيففي  فع   ،رشففادية ادلناسففبة لالتصففال بالريةيففاتربديففد الطففر  وادلعينففات اإل -11

 الريةي. ادلن يل

بفففرامج العمفففل  يفوالعوامفففل ادلفففيثرة علففف  دافعيتهفففا للمشفففاركة ، بيفففةواحتياجا فففا التدري ،ربديفففد القيفففادات النسفففائية الريةيفففة -12

 اإلرشاد  ال راعي والتنمو  الريةي.

سلتلفف رلفاالت  يفبالريةيات  اتصاذلنومعوقات  ن،وتقيي  أدائه ،ال راعياتربديد االحتياجات التدريبية للمرشدات  -13

 رشاد  والتنمو  الريةي.العمل اإل

 

 :مجال الطرق والمعينات اإلرشاديةدراسات ف   -:رابعاً 

 :ادية للمحاصيل الزراعية الرئيسيةرشاإل الحملت ف رشادية علية استخدام الطرق والمعينات اإلفا

 .رشادية ال راعيةنشطة اإلاأل يفرشادية ةاءة استخدام الطر  وادلعينات اإلك -1

 االتصال اجلماىريية ال راعية. رشادية ال راعية احملمولة عل  طر ساليب معاجلة الرسائل اإلأ -2

لففففبعض ادلففففدارس احلقليفففة  يفدلشفففاركن ادلفففف ارعن اتوصفففيل التقانففففات ال راعيفففة إىل  يفرشففففادية فاعليفففة اسففففتخدام الطفففر  اإل -3

 .احملاصيل ال راعية الرئيسية

 رشادية.إرلاالت اإلنتاج ال راعية كطريقة سلتلف  يفرشادية اإل الوطنية احلمالت ومتقتقيي  و  -4

 سلتلف رلاالت اإلنتاج ال راعي. يفاختيار وتنمية القادة احمللين  -5

 رشاد  ال راعي.رلال العمل اإل يف (اتصاليةكقناة ) النظام الزراع  الخبير استخدام ومتق-6

 ، وتدريب ادلستهدفن عليو، وتوفريه ذل .ال راعي عل  شبكة االنبن  لإلرشاد موقع ومبناء وتق -7
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 :ف  مجال المجتمع الريف  -:اً خامس

 ربديد ادلتغريات البنائية والوظيةية واتتمعية احملددة لكةاءة ادلنظمات الريةية. -1

رلفال احملافظفة علف  ادلفوارد البيةيفة وصفيانتها  يف، دليثرة عل  سلوك السفكان الفريةينربديد العوامل االجتماعية والًقافية ا -2

 .بالقرية

 االجتماعية للربامج وادلشروعات التنموية.ثار قياس اآل -3

 القطا  ال راعي. يفللعاملن  ةاالقتصاديو قياس التغريات االجتماعية  -4

 .كالت االجتماعية ادلعاصرة بالريفربليل أبعاد ادلش -5

 .لريفا يفنسا  االجتماعية األف عل  طبيعة العالقات ادلتبادلة بن التعر   -6

 أنشطة الربامج التنموية الريةية. يفساليب ادلناسبة لتنمية وإدماج الشباب الريةي ربديد األ -7

 الريةية. - طبيعة ادلداخل التنموية ف عل لتعر  ا -8

 .الريف يفألبعاد ادلشكلة السكانية وال راعية ربليل اجلوانب االجتماعية والًقافية  -9

 

، الىتمام بالقطا  ال راعفي والريةفيظهرت ضرورة اأ ،رشاديةلدراسات اإلكافة ا  االضخمة اليت تقوم هب اتهوداتكل ىذا * 

ورلفففاالت العمفففل  ...،التوصفففيات الةنيفففة يف كاففففة اتفففاالت ال راعيفففة واحليوانيفففة والسفففمكية  وذلفففك مفففن خفففالل التفففدريب علففف

 .األخر رشاد  اإل

 ونشفر مًفل ىفذه ،واكسفاب مهفارات التعامفل مفع ىفذه التوصفيات الةنيفة ،الت ويفد بادلعفارف اجلديفدة :ونقصد بالتدريب ىنيا

تلية يونيفة، و تفدريب ذاعيفة والل الفربامج ال راعيفة والريةيفة اإلومفن خفال ،فالم تسفجيليةأو  ،ادلست دثات يف صور نشرات فنية
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يةيفة اسفتخدامها وتطبيفق معرفة ك  ىذا التدريب علويشمل  ،وسائل االتصال الشائع استخدامها يف عمله   ادلرشدين عل

عرفففة هنفف  مطففالبون دبأو  ،الففربامج ال راعيففة والريةيففة زلليففا   وميففذ وتقففةكيةيففة زبطففي  وتن   وتففدريبه  علفف، اسففتخدامها وصففيانتها

تضففمنها الففربامج تن أولويففات جيففب أىففداف و أ إىلوترتيففب ىففذه االحتياجففات  ،رشففاديةإاحتياجففات منففاطقه  مففن خففدمات 

 .ال عشوائيا  ، حبي  يكون العمل منظ ما ، والريةيةرشادية ال راعية اإل

 

 :خيراً أو * * 

فف ،كففل ىففذه ادلهففام حبًيففة منففا وظيةففة الب فف  العلمففي دراسففة الظففواىر فقفف  واسففتنتاج إ ،ل مسففةوليا ا الب فف  العلمففيوال يت م 

ديها كتوصفيات استشففارية تعميمهفا وتقففد  والعمفل علففوتقفارير ورسففائل، النتفائج وكتابتهففا يف صفورة تقففارير يف صفورة توصففيات 

نمويففة الريةيففة ترشففادية ال راعيففة والجلهففات ادلعنيففة بتقففدم اخلففدمات اإلومففن مهففام ا والتنةيذيففة. غففري مل مففة للجهففات التطبيقيففة

القيفام دبهفامه  الب ًيفة   البفاحًن سفو   ومفا علف ،وخططفو وظروففو إلمكانياتفو طبقفا   ،خفذ هبفاو عدم األأخذ بالتوصيات األ

قففة رادة اإل  وىففذ يتوقففف علفف ،لتطبيففق جهففود الب فف  العلمففيوالتنبييففة ادله  النظففرة ادلسففتقبلية ففف ،للوصففول لكففل جديففد اخلال 

 وادلنظمة للوصول إىل األفضل.
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تففدور كلهففا عففن عناصففر االتصففال وعالقففة ىففذه  مففا البففا  غو  ،والففنظ  الففيت تت ففدث عففن االتصففال ىنففاك العففدد مففن النظريففات

 ما يل :ومن ىذه النظريات والنظم  ،رشاد  كلهاصلاح عملية االتصال التعليمي اإل العناصر ببعضها ل وم

 اننظشٌت انكالسٍكٍت انبسٍطت نعمهٍت االحصبل:  -1

 ،وينتقفففل الكفففالم بفففن ادلصفففدر وادلسفففتقبل مباشفففرة   ،كلمفففات تفففت  بففن اثنفففن  ، ببسفففاطةبكوهنفففا  وتتعففرض ىفففذه النظريفففة للرسفففالة

و أمن الرسالة ىفو وصفول الكفالم  لهدفوا ،ادلستخدمة ىو اذلواء الذ  ينتقل من خاللو الصوت خالل زمن معن والقناة

 .  وتعو  االتصال بينهما ،حداث ذبر  جبوار ادلتصلنأ  أعبارة عن  "التشويش":والضوضا   .الرسالة للمستقبل

و عفدم فهف  ، أجيابيفةإاليفة و ما بةهمهفا والتعقيفب عليهفا بةع  إ ،ىو استجابة ادلستقبل للرسالة   )األثر الراجع(:رجع الصد و

 التفأثريو عفدم أ ،و يقويهفاأمفا يعيقهفا ادلكفان الفذ  حيفي  عمليفة االتصفال ىفو : وبيئة االتصيال .و عدم االقتنا  هباأالرسالة 

 .و بالسلبأ باإلجيابما إعليها 

 

 اننظشٌت انكالسٍكٍت املعقذة نالحصبل:  -2

مففا بنجففاح إمففر تتعففدد ىففذه القنففوات شلففا يعقففد األ ،مففن قنففاة واحففدة لالتصففال فهففي بففدال   ،وىففي صففور معقففدة لعمليففة االتصففال

مفا تعيفق عمليفة االتصفال وإ (.بيفنه لكن ربتفاج خلفربات للتنسفيق  -لألخر اتصال بتقوية وتدعي  كل قناة )عملية االتصال 

دم صففففور سلتلةففففة مففففن قنففففوات االتصففففال وىففففذه الصففففورة موجففففودة يف ادلنظمففففات حيفففف  تسففففتخ (.بتففففداخل قنففففوات االتصففففال)

تففيد  إىل و أ ، يفد مفن االسففتةادة مفن ىففذا التعفددتمففا إ وميين ىنيا ،...(.سففموعة معفا  ، ادلرئيفة وادلرئيففةادل ،سفموعة، ادلكتوبفة)ادل

 سشبديونظم االحصبل انخعهٍمً اإل نظشٌبث
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ومهاراتفو  ،قفدرات ادلرسفل يف التعامفل مفع ىفذه القنفوات  وىفذ يتوقفف علف ،الرسالة ادلرسفلة مفع الرسفالة ادلسفتقبلةعدم تطابق 

 استقبال الرسائل ودرجة احتياجو ذلا.  ودرجة استعداد ادلستقبل عل، يف استخدمها

 

 اننظم احلذٌثت نالحصبل:  -3

طففور يف مةففاىي  االتصففال والعمففل شلففا يت ففت  بسففببو ت ،شففاديةر زيففادة وتطففور مولففدات الرسففائل اإل  وىففذه الففنظ  تعتمففد علفف

يف التنظففي  ودرجففة التماسففك  ،ودرجففة التخصففا يف العمففل ،التطففور التكنولففوجي احلففدي   ودرجففة اعتمففاده علفف ،رشفاد اإل

 واجلهات اإلرشادية.ديان بتبين كل جديد يناسب اتتمع دارة واإلوحسن اإل اإلدار  وادليسسايت،

 

 و احلقنت نالحصبل:أنظشٌت انشصبصت   -4

وتكفففون  ،وتففيثر ففففيه  بدرجففة كبففرية ،سلتلففف ففففروقه  الةرديففة  الرسفففائل االتصففالية ترسففل للنفففاس علففن أ (والففب ليبمففان)يففر  

وىففذه  .قففلأ التففأثريمففا يف حالففة وجففود الضففواب  يكففون أ رلتمعيففة متعففددة،اسففتجابته  واحففدة يف حالففة عففدم وجففود ضففواب  

لقفوة  ة(الرصاصف)به  وشفب   وىل،يفة لل فرب يف احلفرب العادليفة األولكنهفا نتيجفة للدعايفة القو  ،علمي بأسلوبالنظرية مل تت  

 .اندفاعها بقوة يف اذباه اتتمع

 

 :الخخالف انفشوق انفشدٌت بً ثري وفقنظشٌت انخقبئٍت انخأ  -5

ة وىففي حسففب درجففة تعلففيمه  وقففدرا   ادلعرفيفف ،و ادلشففاركنأللةففرو  الةرديففة بففن النففاس  دراكهففا وفقففا  إن الرسففائل يففت  أ  أ

 .وادلهارية واحتياجا   وميوذل 
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 :نهفئبث االخخمبعٍت نظشٌبث راث انخأثري االحصبيل االنخقبئً وفقبً  -6

 .ةوالًقافي ةوالعلمي ةدلكانته  االجتماعي وفقا   ،مجهورىاقبل دراكها من إن كرشادية دين الرسائل اإلأ  أ

 نظشٌت انخقبئٍت انخأثري وفقب نهعالقبث االخخمبعٍت:  -7

قفففففات الصفففففداقة واجلفففففرية والفففففباب  كمفففففا ىفففففو يف عال) العالقفففففات االجتماعيفففففة  علففففف رشفففففادية يفففففت  بنفففففاء  دراك الرسفففففائل اإلإن إ

 التففففأثريجيابيففففة كلمففففا زاد إكلمفففا كانفففف  العالقففففات االجتماعيفففة ف ،للمرجعيففففات الفففيت يًففففق هبففففا الةففففرد   طبقففففا  أ ،،...(سفففر األ

 والعكس ص ي . االتصايل،

 منىرج طهب املعهىمبث:  -8

لطلبففو  نسفان يتصففل وي يفد اتصففالو وفقفا  ن اإلأ  ، أادلعلومففات  كلمففا زاد طلبفو علف  ،ن كفل ففرد يفف داد طلبفو والتففأثر باالتصفالإ

 للمعلومات.

 شببع احلبخبث:إنهمنفعت و بًنظشٌت االحصبل وفق  -9

خبففار أذا توقفع الةففرد إو  ،اتصففاالتوكلمفا زادت   ،شفبا  حاجففات لديففةإو ، أنسفان يريففد التفف ود بفاخلربات اجلديففدةكلمفا كففان اإل

 .امنه للتأكدذلا وزاد اتصالو  سارة ظل منتظرا  

 

 :ونىٌبثخنذاث واألنأل نظشٌت االحصبل طبقبً  -11

 و ادلتصلن.ادلستهدف أاجلمهور  ألجندةوفقا   للقضايا ادلرتبة وىي زيادة االتصال طبقا  
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 :عشاف االخخمبعٍتنظشٌت األ  -11

 .لألفضلاالجتماعية حملاولة تغري بعضها  عرافاأل  عل تيثرهنا أقد وىي تلك التأثريات اليت يعت

 نظشٌبث وسبئم االحصبل اجلمبهريٌت:  -12

و معلومفات يف رلتمعفات غفري مسفتقرة أ ،للصفا  العفام ةما مةيفدإمن تأثري فهي رباول ب  معلومات  وسائل اجلماىرييةللدلا 

وقفد يفت  التغيفري يف نةفس  ،حملاولة التغيري يف االذباه اليت ترغبو وسائل االتصفال اجلماىرييفةالرغبة لت ويدىا دبعلومات ت يد من 

الذبفاه الفذ  ال ا إىل وسفائل االتصفال واتتمفع ضلفو تغيفريى   شلفا يفيثر علف ، ن ضفد الوسفيلة نةسفهاو يرتد ىذا الشفأاالذباه 

 و من الصعب توقعو.أ ،ديكن التنبي بو

 :االنخظبس وانصمج مذاومتنظشٌت  -13

 وى : ،و تضعفوأ االتصال  التأثيرركائز قد تقوي ثلث  ىوم علتق

الكبفرية لوسفائل االتصفال  للتفأثريات ففراد طبقفا  حيف  يصفم  األ ،بفالقرب مفن وسفائل االتصفال تتفأثرعملية االتصفال إن  -أ

 ذبنبها. يضا  أواليت ال ديكن  ،رد عليها دبنطقيةواليت ال ديكن ال

  االتصففففايل علفففف التففففأثريو ضففففعف أ ،تقويففففةإمففففا  إىلتففففراك  الرسففففائل لوسففففائل االتصففففال اجلمففففاىري  وتكرارىففففا يففففيد  إن  -ب

و قفد يصفيب أ ،جلفذب اجلمهفور الن الفباك  والتكفرار قفد يكفون مًفريا   ،الحتياج اجلمهفور دلًفل ىفذا االتصفال طبقا   ،اجلمهور

 اجلماىري بادللل.

و أ ،هبففذه الرسففائل لتشفففاهبها التففأثرن التشففابو يف الرسففائل االتصففالية يف الوسففائل اجلماىرييفففة ادلختلةففة قففد يضففعف مفففن إ -ج

غففري  -ةغففري ادلنطقيفف تففأثريويقففل  ،تأثريىففافالصففادقة ي يففد  ،درجففة ادلصففداقيةبزبتلففف  ولكففن مضففمون الرسففائل،يقويهففا لتشففابو 

 ادلوضوعية.


