
 

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

 الفنيااة ومشااكال م الفالحااٌن مااع لوجااو وجهاااً  العاااملٌن ادلرشاادين كفايااة ماادى علااى كبااًن حااد ِإىل الزراعااي اإِلرشاااد يعتمددد

 .واالجتماعية وادلادية

 :التاليين المبدأين ربقيق اختيارىم يف ويراعى* 

 واخلااربة اإِلرشااادي، بالعماال واإِلديااان الريفااي، كادلنشاا ) العماال مااع تتناسااب معينااة صاافات وتااوافر ،العلمااي ادلؤىاال تااوافر -1

 ، ...(.ددةاحمل شخصيةال صالبعض اخلو  ،العالية الفنية والكفاية الطويلة

 وتادريب تعلايم) ِإىل التدريب عملية وتقسيم ،للمرشدين التدريبية الربامج طريق عن وصقلها الصفات ىذه تنمية ديكن -2

 وتاااادريب اخلدمااااة، أثناااااء يف الاااازراعيٌن للمرشاااادين ذبدياااادي وتاااادريب اجلاااادد، للخاااار ٌن تاااا ىيلي وتاااادريب أساسااااي، ِإعااااداد

 .(أعلى زبصصي

 

 : زشادياإل انعمم يف االتصال عمهيت* 

 واالنطباعااات وادلشاااعر واحلقااائق األفكااار تبااادل ماان أكثاار أو شخصااان فيهااا يااتمكن الااي العمليااةىااي  :االتصددا  عمليددة

   .مشرتكاً  فهماً  ومضموهنا الرسالة معىن فهم من منهم كل هبا يتمكن بطريقة

 وساائل الكلماات وتعاد .اإِلرشاادية بادلهاام القياام يف ِإخفاقاو أو صلاحاو رباتم الاي ىاي االتصاال على الزراعي ادلرشد قدرة ِإن

 ماان متعااددة أنااوا  وتوجااد .منهااا البصاارية والساايما بادلعينااات باالسااتعانة الكلمااة فاعليااة زيااادة وديكاان األساسااية، االتصااال

 .والوسائل لألىداف تبعاً  االتصال

 



 

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

 :  التالية العناصر االتصا  عملية تشمل* 

 واساتاابة ادلزارعاون، أو واجلمهاور الرساالة، ومعاجلاة االتصاال، وقناة اإِلرشادية، والرسالة ،(الزراعي ادلرشد) االتصال مصدر

 اساتقبال دون رباول، أو تشاوي،، نفساية أو اجتماعياة أو ثقافياة مواناع عادة االتصاال عملياة أماام وتقا . )األثار( اجلمهور

 .وتطبيقها وفهمها اإِلرشادية للرسالة اجلمهور

 

 : احلديثت انززاعيت واألسانيب األفكاز تبين* 

 علاى الادؤوب العمال يف تتمثال ىاي وِإمنا ،اجلديدة العلمية بادلقوالت الفالحٌن ِإقنا  يف الزراعي اإِلرشاد مهمة تنحصر ال *

 :هما ،متداخلتٌن مرتابطتٌن بعمليتٌن ذلك ويتم .فعلياً  وينفذوهنا يتبنوهنا جعلهم

 ادلزارعٌن. ِإىل األصلية مصادرىا من وانتقاذلا الفكرة انتشار عملية -1

 .«النهائي تبنيها حىت مرة أول اجلديدة بالفكرة مساعو منذ الفرد فيها دير الي العقلية العملية» أي ،التبين عملية -2

 التقاااومي -التقيااايم  ومرحلاااة االىتماااام، ومرحلاااة والتنباااو، الاااوعي مرحلاااة :وهددد  المراحدددل مدددن بسلسدددلة يمدددر الفدددرد ِإن أي* 

 لادى ماا حاجاة أو ،ماا مشاكلة وجاود مان الباد أناو ِإىل اإِلشاارة وذبادر. والتطبياق التباين ومرحلاة التارياب، ومرحلاة العقلي،

 وتاؤثر ،التباين لعملياة النساي للازمن تبعااً  اجلديادة بااخلربات األخاذ يف ادلزارعون ويتفاوت. ادلراحل تلك يف الدخول قبل الفرد

 .وصفا ا اجلديدة اخلربة بطبيعة مرتبطة وعوامل وشخصية، واقتصادية وثقافية اجتماعية عوامل التبين سرعة يف
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 : ووسائهه انززاعي زشاداإل طسق* 

 واخلااربة ادلعرفااة يف متباااينٌنو  يف اخلصااائ ، متاانسااٌن هااًن، فهاام الريفااي وهااًنه أفااراد اجملتمااع احمللااي ىناااك فاارود فرديااة بااٌن

 ِإرشااادية ووسااائل طرائااق اتبااا  ماان فالبااد متعااددة،وثقافيااة  واجتماعيااة اقتصااادية نااواح   زبتلاا  ظااروفهم ماان وأيضاااً  وادلهااارة،

 .ادلعروفة التبين مراحل يفأفراد اجملتمع احمللي ادلستهدف  وضعل تبعاً  اختيارىا يلزم ،سلتلفة

 :أساسين على اعتماداً  اإِلرشادية الطرق وتصنف* 

 .(البصرية السمعية والطرائق ادلكتوبة، البصرية والطرائق السمعية، الطرائق: )وتشمل، الطرائق نوعية -أ

 :  تُذكر وىنا اإِلرشادي، اجلمهور أفراد عدد -ب 

 (،الشخصية الزيارات) الفردية الطرائق.... 

 (احلقلية األيام اإِلرشادية، احلقول اإِلرشادية، االجتماعات) اجلماعية الطرائق. 

 (. والتلفزيونية اإِلذاعية الربامج الزراعية، ادلعارض اإِلرشادية، ادلطبوعات) اجلماىًنية الطرائق 

 العمليااة لتاادعيم ،والبصاار الساامع حاسااي األول ادلقااام يف تسااتخدم وسااائل ىااي اإِلرشااادية ادلعينااات أن ِإىل اإِلشااارة وذباادر* 

 .اجلمهور اإلرشادي ادلستهدف ِإىل عالية بكفاية اإِلرشادية وادلعلومات الرسائل وِإيصال، التعليمية

األفاااااراد  اساااااتيعاب درجاااااة زادت أي ،االتصاااااال كفاياااااة زادت االتصاااااال عملياااااة يف ادلساااااتخدمة احلاااااواس عااااادد زاد وكلماااااا* 

 .ِإياىا وتفهمهم اإِلرشادية للرسالة ادلستهدفٌن

 

 :انسيفيت انقيادة* 

   :نوعان الزراعي اإِلرشادي العمل يف القادة
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 مادي. أجر مقابل خبدما م يقومون الذين :الفنيون القادة -1

 باالرتيااح يكتفاون والاذين ،ماادي مقابال دون مان اإِلرشاادية الاربامج يف للعمل اختيارىم يتم الذين :المحليون القادة -2

ت ييااد موقااع اجتماااعي و و لااديهم  ،دباتمعااا م والنهااوض احملليااة للظااروف ربسااٌن ماان عملهاام نتااائج علااى يرتتااب دلااا والرضااا

 . ، وكلمة مسموعة، ورأي سديد،...شعي

 واالساتناد واالصاطفاء واالساتبيان ادلناقشاة) :منهاا سلتلفاة بطرائقو  االعتبارات، من جملموعة تبعاً  اكتشافهم، يتممنهم ما و * 

 بوظااائفهم القيااام ماان لتمكياانهم تدريبيااة دورات اسااتهدافهم بعااد ذلاام عقاادتُ ديكاان أن و  ،...(.السااابقة واخلااربات األقدميااة ِإىل

 ادلنشااطٌن باادور فيقومااون م،هباا تقتاادي أن اجلماعااة أعضاااء نّكااديُ قيااادي ناااج   منااوذج ِإعطاااء علااى العماال وىااي ،األساسااية

 .احلديثة الزراعية األساليب تطبيق ىوو  ،معٌن بعمل اجلماعة قيام على ادلشاعٌن

 

 : وتنفيرها انززاعيت زشاديتاإل انربامج ختطيط* 

 علااىاإلرشااادي  الربنااامج لتنفيااذ وادلاازار  القاارى يف اإِلرشااادي بالعماال القااائمون هبااا يسااتعٌن مفياادة خطااة اإِلرشااادي الربنااامج

 .أكمل وجو

 ماارحلتٌن ِإىل تقساايمها وديكاان ،تعاااويتشاااركي و  طااابع وذات ،مسااتمرة عمليااة وتنفيااذه اإِلرشااادي الربنااامج زبطاايط وعمليااة

 : رئيسيتٌن

 .تنفيذه مرحلة -2. الربنامج زبطيط مرحلة -1

 وربدياااد ادلوقااا ، وربليااال الاااراىن، الوضاااع عااان احلقاااائق ذبمياااع :التالياااة اخلطاااوات فتتضااامن البرندددامج تخطددديط مرحلدددة أمدددا

 .  الربامج ووضع األىداف وربديد واحلاجات، ادلشكالت
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 .  التقدم مدى وتقرير اخلطة، ىذه وتنفيذ العمل، خطة وضع :على فتشتمل البرنامج تنفيذ مرحلة وأما

 .والتقوميوادلتابعة  التطبيق نتائج على بناء وتطوير تعديل موضع الربنامج يكون احلاالت كل ويف

 :رشادي ومستوياتهاإلتقويم العمل * 

 ىااذه ربقيااق وماادى ،معااٌن ِإرشااادي برنااامج تنفيااذ علااى ادلرتتبااة اإِلرشاااد جلمهااور الساالوكية التغااًنات قياااس عمليااة» :التقددويم

 ومااع التغااًنات، ىااذه ِإىل للوصااول ادلسااتعملة اإِلرشااادية وادلعينااات الطرائااق فاعليااة تقاادير مااع ادلوضااوعة، لألىااداف التغااًنات

 تنادرج عادة مساتويات وللتقاومي. «ادلسرتشادين لألفاراد السالوكية التغاًنات علاى ادلرتتباة واالجتماعياة االقتصاادية اآلثاار قياس

 .وموضوعية دقة وأكثرىا تعقيداً  ادلستويات أشد حىت البسيط من

 اإِلرشااااد يف والعااااملون وأىدافاااو، اإِلرشاااادي التنظااايم: وىاااي التالياااة اجملااااالت بتقاااومي العماااوم علاااى الزراعاااي اإِلرشااااد ويهاااتم* 

 .اإِلرشادي للربنامج النهائية والنتائج اإِلرشادية الربامج زبطيط وعملية الزراعي،

 

 : انززاعي املسشد* 

 مسااتوى وربساٌن ،انتاااجهم زياادة علااىادلسرتشاادين الازراعيٌن  يسااعد الاذي رشااادياإل اجلهااز عناصاار أىام ماان ىاو :تعريفده

   .ادلعيشة

 وا اااد، مشااكال م ربديااد علااى يساااعدىم والااذي والفالحااٌن الزراعيااة العلميااة حباااثاأل مراكااز بااٌن الوساايط الفااين :هددو أو

 . ...همبين والتعاون واحملبة الت ل  من جو خلق على والعمل، ذلا ادلناسبة احللول

 :الزراع  المرشد خصائص* 

 .شيء كل معرفة وأ، يعلم ال ما دعاءأ وعدم ،ادلصداقية -1
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 .ادلرشد بعيون وليس ،بعيوهنم الفالحٌن مشكالت تفهم -2

 .وخبرب م هبم االستخفاف وعدم وادلزارعٌن الفالحٌن خربات من التعلم يف الرهبة -3

 .اقناعهم على وقدرتو ،اليهم والتحدث ،الفالحٌن مع االتصال على بقدرتو متميز يكون نأ -4

 .دائماً  الفالحٌن ضلو ادلبادرة -5

 .وادلبادرة والعزم ،التواضع -6

 

 :الزراع  المرشد مشكالت

 :عملو على وتؤثر تعيق الي ادلشاكل من رلموعة الزراعي ادلرشد يصادف قد

 ...( . -وتنظيمية -وبيئية -نسانيةوإ -وفنية - داريةإ مشكالت) :منها

 

 :الزراع  المرشد مهام

 بنقاال يقااوم وىنااا والفالحااٌن، الزراعااي العلمااي البحااث أجهاازة بااٌن الوساايط باادور الزراعااي ادلرشااد يقااوم حيااث: الوسدديط -1

 مشااااكالت بنقاااال يقااااوم ماااااك  الزراعيااااة، البحااااوث مراكااااز ماااان الفالحااااٌن احتياجااااات تااااالءم الااااي ادلفياااادة الزراعيااااة ادلعلومااااات

 .ادلناسبة احللول إل اد العلمي البحث أجهزة إىل الفالحٌن

 ادلااراد احملصااول ونوعيااة، الزراعااة باا مور يتعلااق مااا جبميااع الزراعااي، ادلرشااد باستشااارة الفالحااٌن يقااوم حيااث :المستشددار -2

 .اليومية حبيا م تتعلق الي االجتماعية بالشؤون واستشارتووالتسويق، وادلنتج،  الزراعية، والدورة زراعتو،

 .ومتابعتها تقوديها تنفيذىا على واإلشراف اإلرشادية والربامج اخلطط بوضع الزراعي ادلرشد يقوم حيث: المخطط -3
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. الزراعاي والعمال اإلرشاادي بالنشااط العالقاة ذات الزراعياة اإلدارياة اجلهاات كافاة ماع بالتنسيق ادلرشد يقوم: المنسق -4

 .(، ...األعالف مؤسسة األقطان، زلاجل احلبوب، مؤسسة الزراعية، ادلصارف)

 .حيتاجوهنا الي الزراعية اخلدمات ذلم توفر تعاونية مجعيات يف الفالحٌن جهود تنظيم الزراعي ادلرشد حياول :المنظم -5

 وتطبيااااق لفهااام الالزماااة واخلااااربات ادلهاااارات ادلااازارعٌن بإكسااااب الزراعااااي ادلرشاااد يقاااوم حياااث :الرسددددم  غيدددر المعلدددم -6

 .احلديثة التقنيات

 

 :منها نذكر، يتقنها أن المرشد على يجب الت  المهارات

 .الفنية ادلهارات -1

 .حدوثها قبل هبا والتبوء ادلشكالت حل يف للمسامهة اجتماعية مهارات -2

 (رقابية – قانونية – قيادية) وتنظيمية إدارية مهارات -3

 (.بالفالحٌنادلناسبة  االتصال طريقة اختيار يف تنو ) اتصالية مهارات -4

 :يل  بما يتحلى أن الزراع  المرشد على ويجب* 

 .اجلاد العمل، و الصادقة والنية، صددال - أ

 .، أو اجملتمع احمللي ادلستهدفالقرية داخل واحد عمل كفريق وادلزارعٌن احملليٌن القادة مع التعامل - ب

 .خرآ طرف من احملليٌن والقادةوادلستهدفٌن  ادلزارعٌن ومع ،طرف من إدارتو مع التعاون - ت
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ليسااس سااوى رلموعااة خطااوات يتبعهااا ادلرشااد لتحقيااق أىااداف معينااة. وإذا كانااس ىناااك  رشددادية التعليميددةاإلإن الطريقددة 

، فإن ذلك يرجع يف األصل إىل أفكار اخلرباء عارب العصاور عان الطبيعاة البشارية، وعان طبيعاة لإلرشادطرد متعددة مشهورة 

عاان ماىيااة الااتعلم، وىااذا مااا  علنااا نقااول أن ىناااك  يف ىااذا احلقاالعلماااء الادلعرفااة ذا ااا، كمااا يرجااع أيضاااً إىل مااا توصاال إليااو 

 رشاد التعليمي.اإللطرد واجتماعية جذور تربوية ونفسية 

رشااد التعليماي، وماا علاى ادلرشاد إال اإلرشادية تعليمية واحدة أفضال مان هًنىاا، فلقاد تعاددت طارد إ اك طريقةوليسس ىن

رشااادية تقااوم إرشااادي. وىناااك طاارد اإليريااد نقلهااا جلمهااوره  الاايو خربتااو أأن خيتااار الطريقااة الااي تتفااق مااع موضااو  نشاااطو 

   :مثلعلى أساس نشاط ادلسرتشد بشكل كبًن 

 .المشكالتحل  ةطريق* 

 ،...(.لقاءاإلو أو الندوة أطريقة احملاضرة ) :مثل ،طرق تقوم على أساس نشاط المرشد إلى حد كبير* 

رشاااادية إطريقاااة  (، وىااايتااانا  حاااىتالياااة مشااااركة كااال مااان ادلرشاااد وادلسرتشااادين بفعّ ) الحدددوار والمنا شدددة البينيدددة ةطريقددد* 

 .وإن كان ادلرشد يستحوذ على النشاط األكرب فيها ،تتطلب نشاطاً كبًناً من ادلرشد وادلسرتشد

لكن ىذا ال يعين استهداف فارد بعيناو، وإمناا تكاون بطريقاة إفرادياة جملموعاة  – رشاد الفردياإلطرد  :رشادية مثلإطرق * 

 (.ادلربمج أو االرشاد باحلاسبات اآللية كاإلرشاد) -من األفراد ادلستهدفٌن يتم التعامل معهم بشكل إفرادي

 (.االلقاء وادلناقشة وحل ادلشكالت وادلشروعات والوحدات) :مثل ،رشاد الجمع اإلطرق * 

لت كياد علاى لبوظاائ  زلاددة للمسرتشادين،  الزراعاي حبياث يقاوم ادلرشادوهًنىاا،  طريقاة التقااريرك  أخرى:رشادية إطرق * 

تاؤدي  فهاي - العمال واالخاالل لاو اجلدياة يفروح ادلسرتشادين تنماي يف و  يف نفوسهم،وزر  حب العمل  ،االىتمام ادلهين

، - رشاااديةالعملياة اإلجاودة  ىعلاالاي تعتماد أيضاااً و  ماان قابلهم، التعليمياة لألنشاطةتنفيااذ اجلياد بشارط الإىل أفضال النتاائج 

 احلديثت انتعهيميت زشاديتاإل انطسق نىاعأ
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فارد رشادية ادلهنية كي تعاود بالفائادة علاى الضافية من ىذه التدريبات اإلإعن طريق اعطاء ادلسرتشدين جرعات ويتم ذلك 

 .على حد سواء واجملتمع

 زشاديت املكتىبت:األنشطت اإل* 

 .ذلذه األنشطةالعملية وىي عبارة عن رلموعة نشاطات مكتوبة متضمنة بعض التطبيقات 

رشااااادية يف صاااورة رلموعااااة ماااان النشااااطات ادلكتوبااااة تتضاااامن اإل األنشااااطةوتقاااوم ىااااذه الطريقااااة علاااى أساااااس تنظاااايم بااارامج 

وتااارتبط هباااا احلقاااائق وادلفااااىيم وألاااوان النشااااط ادلختلفاااة الاااي ديارساااها  ،الاااي تعتااارب النشااااط مركزىااااادلوضاااوعات والتطبيقاااات 

شااراف داخاال طااار عملااي بادلمارسااة ربااس اإلإأو دبعااىن أصاا  التطبيقااات تعاارض يف وىااذه النشاااطات  ،ادلسرتشاادين وادلرشااد

 العمل ليستفيد منها ادلسرتشدين.ميدان 

 :زشاديتطسيقت انىحداث اإل* 

   :والوحدات ىي إما. أشكال وحدات علىوالتوجيهات فيها رشادات اإلى عطتُ  ،ةرشادات موجهإوىي عبارة عن 

 .وىي الي تقوم على ميول ادلسرتشدين ومشكال م الي تواجههم يف احلياة دون إمهال للمادة العلمية :دة خبرةحو * 

ميادان  . وياتم ربقياق ذلاك داخالعلمي الي تتناول رلااالت ادلعرفاةال ىو احملتو أ ،الي تقوم على أساس ادلادة :وحدة مادة* 

 .العمل

 :زشاد ذاتيتإطسق * 

 ماا، ياذىب ادلسرتشادين إىل ميادان عمال، حياث منفساهأكليااً علاى فيهاا  يعتماد ادلسرتشادين  ،نشطة ذاتياةأوىي عبارة عن 

 حيااث ديكاان أن - ئهاامطريااق سااؤال زمال عاان م،خااربات  مهااوالتاادريب علااى بااالتطبيق  واليقوماا ،رشااادية خاصااةإو حقااول أ
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خاربات جديادة  ونوال ديارسا عطى ادلسرتشادينوال يُ  ،- ذلك رشاد إذا أراد ادلسرتشديناإلبرنامج  وأمرشد أيضاً  مدىيساع

 .من اخلربات السابقة وانتهإذا اال إ

 الفردية. من عيوب ىذه الطريقة إهنا ال تراعي الفرود* 

 :زشاد املربمجاإل* 

رشاااادية ذلااك بااالتحكم يف رلاااالت اخلااربة اإل وضااع ضااوابط علااى عمليااة الااتعلم، و رشاااد فيااو إىلتعلاايم ذاي يسااعى اإلوىااو 

 م،نفسااه ب منفسااهأحبيااث يقااوم ادلسرتشاادين عاان طريقهااا بتعلاايم  ،وترتيااب تتابعهااا يف مهااارة ودقااة، وربدياادىا بعنايااة فائقااة

وقبااال أن يساااًن  .إىل ادلساااتوى ادلناساااب مااان األداء ٌنماااتعلحاااىت ياااتم الاااتعلم ويصااال ادل ،وتصاااحيحها م،أخطاااائه واكتشااااف

معرفاااة مااادى  محاااىت يتساااىن ذلااا ،ىاااذا الربناااامج مااان خااار بعاااد االنتهااااءآ اختباااار وا تااااز  مادلسرتشااادين يف ىاااذه اخلطاااوات فاااإهن

 .م فيوومستوى أدائه الربنامج اإلرشادي والتعليم،ألىداف  مربقيقه

 :طسيقت احلاسب اآليل* 

ياااتم وضاااع خطاااة ضااامن الربناااامج اإلرشاااادي لتعلااايم ادلسرتشااادين علاااى معرفاااة  حياااث ،رشااااداحلديثاااة يف اإلوىاااي مااان الطااارد 

تقنياتاو االساتفادة علميااً مان تطبيقي، و  –تقنيات احلاسوب بطريقة مباشرة، من خالل استخدامو من قبلهم بشكل عملي 

 اكامال أدوا او  ،األجهازة ويتطلاب ذلاك تاوفًن بعاض. طرياق ىاذه األجهازة وتعلم بعض الدروس عانيف كافة رلاالت احلياة، 

 ا، وإمكانية استخدامها والعمل عليها.ولوازمه

 

بتناو  الطارد التعليمياة لتتوافاق ماع  وذلاك رشااديالعمال اإل ثاراءإل ،رشاادية الساابقةنشاطة اإلمن ادلمكن شلارسة ىذه األ** 

 .للمسرتشدين ةالفرود الفردي

 


