االهتمامات Interests
االهتمام  :هو بمثابة دافع داخلً ٌدفع الشخص للوصول إلى غاٌة أو إلى تحقٌق
هدف معٌن ٌعتقد أنه نافع ومفٌد له .
إن فهم المعلم والمدرب والعاملٌن فً المجال اإلرشادي عامة الهتمامات الناس
ووضعها فً الحسبان أثناء تخطٌط وتنفٌذ البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة له أثر كبٌر

فً نجاحها  ،وقد دلت نتائج الدراسات التً أجرٌت فً مجال علم النفس االجتماعً
على وجود حقٌقتٌن هامتٌن هما :
 -1إذا اهتم الناس بمشكلة أو مشكالت معٌنة فإن هذا من شأنه أن ٌدفعهم إلى
الحصول على المزٌد من المعلومات والحقائق المتعلقة بهذه المشكلة أو المشكالت .
 -2إن الناس ٌمٌلون بطبٌعتهم إلى االستكشاف وحب االستطالع وتعرٌض أنفسهم

للمعلومات التً ٌعتقدون أنها مالئمة  ،أو مناسبة لكل اهتماماتهم واتجاهاتهم .

بعض العوامل التً تساعد فً إلقاء الضوء على أهمٌة معرفة اهتمامات الناس
 -1حجم ونطاق ومجاالت العمل اإلرشادي  :فمن المؤكد أن نطاق ومجاالت

وحجم العمل اإلرشادي ستكون أوسع  ،وأكثر عمقا فً المستقبل عما هً علٌه
اآلن  ،باإلضافة إلى أن عدد العاملٌن سٌزداد عما هو علٌه حالٌا  ،ال سٌما بعد
تطوٌر المفاهٌم اإلرشادٌة المتبعة  ،وعندما ٌلمس الناس بأنفسهم جدوى ونفع
اإلرشاد الزراعً  ،وهذه كلها أمور تستلزم أن تكون اهتمامات جمهور
المسترشدٌن محور ارتكاز البرامج واألنشطة اإلرشادٌة المختلفة .

تطور نوع العمل اإلرشادي  :باإلضافة إلى تطوٌر المنظمات اإلرشادٌة الزراعٌة
ّ -2
لنفسها فمن المؤكد أن تزداد أٌضا حاجة الناس إلى المعلومات العلمٌة ونتائج البحوث

باعتقاد أن العلم هو السالح االستراتٌجً الوحٌد والفعال فً القضاء على التخلف ،
وهذا بالتالً ٌتطلب من العاملٌن فً البحوث والعاملٌن فً اإلرشاد الزراعً لٌس فقط
تقدٌم المزٌد من أنواع الخدمات اإلرشادٌة لكن أٌضا تقدٌم خدمات ذات طبٌعة معقدة
( الهندسة الوراثٌة ) مثال  ،مما ٌتطلب وضع برامج لألنشطة  ،والسؤال اآلن  :ما
هو األساس أو المعٌار الذي سٌتخذ لوضع هذه األهداف ؟

واإلجابة  :على ذلك سوف تتحدد غالبا فً ضوء مدى اهتمام وحاجة الناس ألشٌاء
معٌنة .

ٌ -3وجد فً الوقت الحالً عدد ال بأس به من المنظمات والمؤسسات التً تهدف
أساسا إلى خدمة وتطوٌر المجتمعات الرٌفٌة  ،إضافة إلى التقدم المذهل فً وسائل
اإلعالم واالتصال  ،وبطبٌعة الحال فكلما تعددت وكثرت المؤسسات  ،ازدادت درجة
المنافسة بٌنها فً جذب الناس إلٌها  ،وهذا العامل هو اآلخر ٌلقً المسؤولٌة على
العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً ؛ بمعنى أنه ٌنبغً أن ٌكونوا قادرٌن على التعرف
على اهتمامات جمهور المسترشدٌن وتحدٌدها وتنمٌتها  ،مع ضرورة اإلدراك الجٌد
واالقتناع الكامل بتفاوت درجات االهتمام بٌن المسترشدٌن .

 -4إن المساهمة أو المشاركة فً البرنامج واألنشطة ذات الصبغة االختٌارٌة أو
التطوعٌة  ،ومنها العمل اإلرشادي الزراعً ٌنبع أساسا من رغبة واهتمام الشخص

بتحقٌق أشٌاء معٌنة  ،هذه األشٌاء إذا ما تم إشباعها فسٌكون فً ذلك السعادة
والرضا لهذا الشخص .

 -5أهمٌة دراسة االهتمامات من الوجهة التعلٌمٌة والتربوٌة  ،فمن المعروف تربوٌا
أنه لكً ٌكون التعلم نافعا ٌجب ربط المحتوى التعلٌمً نفسه بأوجه اهتمام الدارسٌن

أو بعبارة أخرى أهمٌة اإللمام بالموقف التعلٌمً وارتباطه باهتمامات الدارسٌن
أنفسهم وبهذا ،وبهذا نضمن إسهام ومشاركة الدارسٌن فً األنشطة التعلٌمٌة .

ومن بٌن األسئلة التً قد ترد وإجاباتها تفٌد فً التعرف على تحدٌد اهتمامات
جمهور المسترشدٌن ما ٌلً :
• هل هناك اهتمام أو اهتمامات معٌنة بارزة للزراع فً المنطقة ؟
• ما عدد هؤالء الناس ؟ ومن هم ؟

• هل هذه االهتمامات مقصورة على فئات أو جماعات معٌنة من الناس ؟
• ما هً األسباب الكامنة وراء هذه االهتمامات ؟
• ما هً األهمٌة النسبٌة لهذه االهتمامات ؟
• وهل ٌمكن إشباع ومقابلة هذه االهتمامات فً ضوء المصادر واإلمكانات المتاحة
فً المنطقة ؟

الحاجات Needs
ٌرتبط التخطٌط ارتباطا مباشرا بحاجات المجتمع ومطالبه  ،ولهذا كان لزاما على
المخطط أن ٌقوم بدراسة الحاجات االجتماعٌة ألنها جزء أساسً من عملٌة التخطٌط
 ،وٌنبغً دراسة الحاجات من زاوٌتٌن رئٌسٌتٌن هما :

• الزاوٌة األولى :
من جانب التقدٌر الراهن الواقعً للحاجات .
• الزاوٌة الثانٌة :
من جانب التقدٌر المتطور إذا ما تغٌرت الظروف واألحوال .

الحاجة كمصطلح اقتصادي هً الرغبة فً الحصول على شًء ٍ ما .

وترتبط األهداف التً تسعى البرامج اإلرشادٌة لتحقٌقها باالحتٌاجات اإلرشادٌة
للمزارعٌن فً المجاالت المختلفة ومنها :
 -1الشخص المدفوع بالحاجة ٌكون أكثر استعدادا للتعلم من الشخص غٌر المدفوع
بالحاجة .
 -2غالبا ما تكون األهداف التعلٌمٌة التً تقابل حاجة لدى المتعلم ذات معنى عنده

وتجعل الخبرة التعلٌمٌة المرتبطة بها أكثر فعالٌة ألنها تعٌد للشخص توازنه الطبٌعً
 -3إن الشخص الذي ٌتعلم أن ٌكون على استعداد الجتٌاز مصاعب عدة إذا كان
الهدف ٌلبً حاجة عنده  ،فالحاجات تعتبر بمثابة قوة دافعة  ،ومؤثرة فً تعلم

المسترشدٌن .

ذكر " لٌجانز أن التعلم الجٌد هو الذي ٌقابل احتٌاجات المسترشدٌن ولذلك ٌراعى
عند تخطٌط البرنامج اإلرشادي ما ٌأتً :
 -1تحدٌد حاجات المزارعٌن الواقعٌة والممكنة خالل عملٌة تخطٌط البرنامج .
 -2تحدٌد حاجات المزارعٌن على أساس الفرق بٌن ما هو كائن وما ٌجب أن ٌكون
وتتضمن الحاجات فجوة بٌن الوضع الحالً والوضع المرغوب .
 -3تبصٌر المزارعٌن بالفجوة ( الحاجة ) ألن مقاومة المزارعٌن للتغٌٌر قد ترجع
إلى عدم اقتناعهم بالحالة المرغوبة  ،وعدم وضوح الحاجة ورضاهم عن األسالٌب
القدٌمة .

 -4الدقة فً اختٌار الحاجات التً سٌتضمنها البرنامج وذلك ٌحتاج إلى العدٌد من
القرارات الواجب اتخاذها  ،بحٌث تصبح تلك الحاجات المتفق علٌها محتوى البرنامج

 ،ثم تترجم إلى أهداف ٌسعى البرنامج إلى تحقٌقها خالل فترة زمنٌة محددة .

أوال  :الحاجات التً تعمل كدوافع للتعلم فٌما ٌلً :
 -1الحاجة إلى األمان الشخصً .
 -2الحاجة إلى خبرات جدٌدة .
 -3الحاجة إلى االعتراف باآلخرٌن .
 -4الحاجة إلى االعتزاز بالنفس .
 -5الحاجة إلى انسجام الفرد مع بقٌة أفراد مجتمعه .

ثانٌا  :خصائص الحاجات اإلنسانٌة :
تتمٌز الحاجات اإلنسانٌة بالسمات التالٌة :
 -1الحاجات اإلنسانٌة غٌر محددة :

ال توجد حدود للحاجات اإلنسانٌة  ،فإذا أشبع اإلنسان حاجة معٌنة فسرعان ما تظهر
حاجة أخرى ٌعمل اإلنسان جاهدا على إشباعها وهكذا .
 -2الحاجات اإلنسانٌة قابلة لإلشباع :
على الرغم من أن الحاجات غٌر محددة  ،فمن الممكن إشباعها طالما أن اإلنسان ٌملك
وسائل إشباعها .

 -3تتنافس الحاجات اإلنسانٌة فٌما بٌنها فً اإلشباع :
ٌرغب اإلنسان عادة فً إشباع ما ٌقابله من حاجات عدٌدة  ،إال أن وسائل إشباعها تكون
محدودة  ،وبذلك ٌحدث تنافس ٌؤدي باإلنسان إلى تحدٌد أولوٌات لإلشباع .

 -4وسائل إشباع الحاجات اإلنسانٌة متعددة :
هناك طرق عدٌدة إلشباع الحاجات  ،فالحاجة إلى األمن الغذائً ٌمكن إشباعها عن
طرٌق تحسٌن اإلنتاج واالستٌراد وترشٌد عملٌة االستهالك وتغٌر العادات االستهالكٌة .

 -5الحاجات اإلنسانٌة متطورة ومتغٌرة :
تختلف الحاجات باختالف األشخاص والبٌئات وتتطور وتتنوع بتغٌر الزمن وتقدم السن
أو بتغٌر المستوٌات االقتصادٌة والتعلٌمٌة والحالة االجتماعٌة للشخص .
ٌ -6توقف إشباع الحاجات على العوامل التالٌة :
• األهمٌة النسبٌة للحاجات من وجهة نظر الفرد .

• المستوى المطلوب لإلشباع .
• إدراك الفرد لمستوى اإلشباع المطلوب .

من بٌن األسئلة الكثٌرة التً قد تسأل وتفٌد إجاباتها فً التعرف على حاجات الناس واكتشافها ما ٌلً :
•

هل هناك حاجة أو حاجات بارزة أو ملحة للناس فً المنطقة .

•

ما عدد هؤالء الناس ؟ ومن هم ؟

•

ما األسباب الكامنة أو المسببة لهذه الحاجة أو الحاجات ؟ وهل هً أسباب تعلٌمٌة أو اقتصادٌة؟

•

هل أمكن التعرف عل وتحدٌد تلك الحاجات من واقع دراستنا وتحلٌلنا للموقف فً المنطقة موضوع
التنمٌة ؟

•

ما األهمٌة النسبٌة لهذه الحاجات ؟

•

هل ٌمكن مقابلة هذه الحاجات فً ضوء الموارد واإلمكانات المتاحة فً المنطقة ؟

•

هل هناك حاجات غٌر محسوسة من بعض أو كل جمهور المسترشدٌن فً المنطقة ؟ وما تلك الحاجات
غٌر المحسوسة من القائمٌن بالعمل اإلرشادي ؟

•

ما النتائج أو العواقب التً ربما تترتب على عدم إٌجاد حل لهذه الحاجات خالل فترة زمنٌة معٌنة؟

يصنف مونتاجو الحاجات على النحو اآلتي :
• الحاجات الحيوية األساسية وهي استنشاق الهواء  ،تناول الطعام  ،شرب
السوائل  ،النوم  ... ،الخ .
• حاجات ليست في أهمية الحاجات السابقة مثل التواجد مع اآلخرين  ،وهذه
الحاجات ما ي ِ
ق عليها علماء النفس الحاجة الثانوية أو االجتماعية أو
طل ُ
ُ

المتعلمة .

ولقد قدَّم ماسلو حاجات الفرد فً خمس صور أو أشكال متتابعة على النحو اآلتً :
 -1الحاجات الفسٌولوجٌة األساسٌة

 -2الحاجة إلى األمان
 -3الحاجات االجتماعٌة واالنتماء .
 -4احترام النفس
 -5الحاجة إلى تحقٌق الذات
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