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 عممية االتصال )التواصل ( اإلرشادي

EXTENSION COMMUNICATION PROCESS 

 تعريف االتصال ) التواصل (

يعرف االتصال بأنو العممية التي يتم عن طريقيا انتقال فكرة أو معنى أو مفيوم أو إحساس أو اتجاه أو  
 ميارة أو خبرة من طرف إلى آخر حتى تصبح مشتركة بينيما .

 اإلرشادي  األساسية في عممية االتصال )التواصل(العناصر 

 The communication or Transmitterالمتصل أو المرسل  -1

ىو الشخص الذي يرغب في االتصال بغيره من األفراد والجماعات ليؤثر فييم، أو ىو منظم المعمومات  
واألفكار والبيانات أو الرسالة االتصالية، فوظيفة المرسل أن ينشئ الرسالة ثم يصوغيا في كممات أو حركات أو 

 غالبًا ىو المرشد الزراعي. إشارات أو صور لكي ينقميا إلى اآلخرين، والمرسل في اإلرشاد الزراعي

سواء أكان المرسل شخصَا أو ىيئة أو جماعة أو منشأة أو مؤسسة فإن عميو أن يكون مممًا برسالتو  
بالطريقة التي تجذب انتباه المستقبل ليا وتساعده عمى إدراكيا حتى يضمن بيذا نجاح  وعارفًا بكيفية تصميميا

 .عممية االتصال 

 عي كمرسل في ميمتو االتصالية بالمزارعين ال بد لو أن يتمتع بالصفات اآلتية:لكي ينجح المرشد الزرا 

  أن يتمتع بالتفكير السميم، والثقافة الواسعة، وسالمة المغة ووضوحيا، والمباقة في الحديث، والميارة
 االجتماعية في الحكم عمى المستمعين لو .

 ثارة حماستيم لم وضوع الرسالة االتصالية اإلرشادية الزراعية، وعمى القدرة عمى شّد انتباه المزارعين وا 
 .التفاعل معيم أثناء حديثو، وعمى إقناعيم

  أن يتحمى بالصدق واألمانة والتواضع والنزاىة، والثقة بالنفس والجرأة والحزم والثبات عمى المبدأ
 التي يريد إبالغيا.واالستقرار النفسي وضبط النفس والتحكم بانفعاالتو، والحماس لمرسالة اإلرشادية 

  أن يسمح لممستمع إليو بالكالم والمناقشة وردة الفعل، وأال يفرض عميو آرائو فرضًا، وأن يأخذ برأيو
 ويحترمو فيما يتمنى، وأن يجعمو ىو صاحب الفكرة ومبتدعيا، ويثير العواطف اإلنسانية النبيمة لديو.
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  The Receiverالمستقبل  -2

لممعمومات  المتمقيأو  إليه المرسلأو  المستقبلعممية االتصال ىو  العنصر الثاني من عناصر 
 تصال اإلرشادي ىو المزارع الذي يعتبروالبيانات أو اإلشارات أو الرسائل االتصالية، والمستقبل في مجال اال

رسالتو مصّب عممية االتصال اإلرشادي الزراعي والمقصود بيا، حيث يتوجو إليو المرشد الزراعي ) المرسل ( ب
أو جميورًا  أو جماعةً  يكون المستقبل فرداً بقصد إشراكو بيا وتعديل سموك أو إثارة دافع أو اتجاه عنده، وقد 

ونستخدم أحيانًا بداًل من المزارع أو المزارعين مصطمحات المسترشد أو المسترشدين أو المستيدفين أو الجميور 
  .المستيدف أو المتمقين ... 

المسترشد فردًا أو جماعًة أو جميورًا فإن تفّيمو لمرسالة اإلرشادية تتم في ضوء خبراتو وأيًا كان ىذا  
السابقة وحاجاتو، وكمما تشابيت خبراتو مع خبرات المرشد الزراعي بموضوع الرسالة ازداد فيمو، وىناك أربعة 

 عمى النحو اآلتي : راعيةاحتماالت يمكن توّقعيا من المسترشد في فيمو لمرسالة االتصالية اإلرشادية الز 

  فيم الرسالة اإلرشادية فيمًا كاماًل؛ بمعنى مشاركة المرشد الزراعي في األفكار واإلحساسات التي تنقميا
 الرسالة اإلرشادية .

 . فيم الرسالة فيمًا غير كامل؛ كأن تفيم أجزاء منيا دون أخرى 
  خبرتو غير المشابية لخبرات المرشد الزراعي.ىا في ضوء لرموز فيم الرسالة فيمًا خاطئًا بسبب تفسيره 
  غير مألوفة لممسترشد كأن يستخدم كممات عدم فيم الرسالة بسبب استخدام المرشد الزراعي رموزًا

 صعبة فوق المستوى المغوي لممسترشد .

فيميا  كنوويعتمد احتمال تغير سموك المزارع عمى مدى تفيمو لمرسالة االتصالية اإلرشادية الزراعية، فإذا أم
فإن تغير سموكو يكون كبيرًا، ىذا مع ضرورة التنبيو إلى أن ىناك عوامل أخرى مثل المجال التي استقبمت فيو 
الرسالة، وحاجات المزارع وظروفو النفسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية، ويجب أن تتوفر لديو الرغبة 

لقبول من يخاطبو، والثقة بالنفس، كما ال بد أن تتوافر لديو واالنتباه واإلنصات إلى ما يطرح عميو، واالستعداد 
دراك العالقات، فالمسترشدون ذو الذكاء المنخفض يقتنعون بالمشاىدة أكثر من  ميارات التفكير والتفسير وا 

 فيتأثرون بالحجج العقمية المركبة . اقتناعيم بالكممة المقروءة، أما األذكياء

ويمعب االتجاه السابق لممسترشد نصيبًا وافرًا في مدى اقتناعو باالتجاىات الجديدة التي تحمميا رسالة 
إرشادية معينة، فقد تبين أن الرسالة تكون أكثر فاعمية في المسترشد الذي يحمل اتجاىًا مؤيدًا منذ البداية نحو 
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ة أيضًا عند ذوي االتجاىات المحايدة، أما الشخص االتجاه الجديد أو المبتكر، وتكون الرسالة اإلرشادية مؤثر 
 الذي يحمل منذ البداية اتجاىًا معارضًا فإن تأثره يكون محدودًا.

  The Messageالرسالة  -3

الركن الثالث الرئيسي في عممية االتصال ىي الرسالة المراد إيصاليا إلى المستقبل، وتمثل حمقة اتصال  
واألفكار والميارات المبتكرات الزراعية ، وتعني المعارف و ( والمستقبل ) المزارع (بين المرسل ) المرشد الزراعي 

شراكو فييا  والمشاعر واالنفعاالت واالتجاىات الجديدة التي يحاول المرشد نقميا ونشرىا وتكييفيا إلى المزارع وا 
رسالة إرشادية زراعية ىو أن  بغية التأثير عمى سموكو وفقًا لمضمونيا واألىداف المحددة ليا، واليدف من أية

يقتنع المزارع بما جاء فييا ويتخذىا معيارًا لتحديد سموكو وتصرفاتو وفقًا لما بمغو من معمومات أو أفكار 
 تكنولوجية مفيدة.

يتطمب نقل ونشر الرسالة صياغتيا في كممات أو صور أو حركات أو إشارات أو أية رموز أخرى ليا  
أو تنقل بالكممة المنطوقة عمى  ،بين الرئيسيين المرسل والمستقبل؛ أي قد تكون مكتوبةمعنى وداللة لدى المتخاط

، أو صور عبر التمفاز، أو تعبير حركي بالجسم أو الوجو، أو بإشارة خاصة، أو أي رمز آخر موجات األثير
 يمكن لممستقبل أن يفسره .

ا فال بد ليا أن تكون بسيطة وواضحة لكي تحقق الرسالة االتصالية اإلرشادية الغاية المرجوة مني 
ومفيومة لممسترشد، ويكون محتواىا مقنعًا جذابًا وحديثًا دقيقًا ومشتقًا من مصادر عممية زراعية، ومتماشيًا مع 
حاجات المسترشدين ومستوى تعميميم واتجاىاتيم وقيميم ومعتقداتيم واىتماماتيم، ويمكن تمخيص أربعة شروط 

 عمى النحو اآلتي : ة في تحقيق أغراضيا وضمان استجابة المستقبل ليالزيادة فعالية الرسال

  مكانياتو في موضوع الرسالة، وصياغة أن تجذب انتباه المستقبل من خالل مراعاة حاجاتو واىتماماتو وا 
 الرسالة بشكل جذاب وشيق، واختيار المكان والوقت المناسبين الستقبال الرسالة .

 مشتركة بين المرسل والمستقبل . أن تعبر الرسالة عن خبرات 
 . أن تقدم الرسالة أنجع الحمول لصعوبات ومشكالت المستقبل 
  أن تقترح الرسالة أفضل الطرائق إلشباع حاجات المستقبل بحيث تناسب ىذه الطرائق الظروف المحيطة

 بو .
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 The Channelقناة االتصال  -4

دي ىو قناة أو وسيمة أو أداة االتصال والتفاىم بين الركن الرئيسي الرابع في عممية االتصال اإلرشا 
ويتم استقبال المسترشد لمرسالة االتصالية اإلرشادية من خالل خمسة مسالك تمثل المرشد الزراعي والمسترشد، 

حواسو الخمس حيث يعتبر البصر والسمع األساس في عممية االتصال، والمرشد الزراعي الناجح ال يكتفي في 
لغة واحدة بل يستعمل أكثر من واحدة لكي يزيد من فاعمية رسائمو االتصالية  ترشد بقناة أواتصالو بالمس

 اإلرشادية التي يريد أن ينقميا، ومن أبرز القنوات التي يستخدميا المرشدون الزراعيون اآلتي :

تقنية لمكالم والسمع ، ويتم استخدام وسائل القناة المفظية : يتم نقل المعاني في رموز صوتية وجيًا لوجو –أ 
 لطرفي االتصال.

القناة الكتابية : يتم نقل الرسالة االتصالية تحريريًا مثل الرسائل اإلدارية، والتقارير الدورية، والمنشورات  –ب 
 والكتيبات اإلعالمية والتثقيفية .

القنوات التقنية : تستطيع أن تبرز الكممة المنطوقة والمكتوبة عمى حد سواء مثل التمفاز والراديو  –ج 
 والتسجيالت واألشرطة المسموعة والمرئية.

 القنوات التصويرية : تشمل الصور الفوتوغرافية والكاريكاتيرية والمناظر المجسمة ... . –د 

ة االتصال اإلرشادي الزراعي أن تكون مناسبة لمرسالة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في وسيم
 . االتصالية اإلرشادية، وأن تكون متماشية مع مستوى ذكاء المسترشد وحالتو النفسية

 The Feedbackالتغذية الراجعة  – 5

أو استجابة المسترشد لمرسالة  إرجاع األثرالعنصر الرئيسي الخامس في عممية االتصال يتمثل في  
االتصالية التي يتمقاىا من المرشد، وتأخذ شكل التأييد والقبول أو الرفض والمعارضة لمرسالة اإلرشادية، وميما 
كان شكل ردة الفعل من قبل المسترشد فإن ذلك مفيد لممرشد الزراعي حتى يعرف إذا وصمت رسالتو لممسترشد 

يعدل من رسالتو أو طريقة إرساليا في ضوء التغذية الراجعة التي ُتعّد بارومتر ! كما يستطيع أن أم لم تصل ؟
تبقى عممية ناقصة، ألن المرسل ال يكون  مية االتصال بدون تغذية راجعةعممية االتصال، ويمكن القول أن عم
تدفق المعمومات تمقى رسالتو، ويندرج أيضًا تحت مصطمح التغذية الراجعة لديو أي دليل عمى أن المستقبل قد 

 من المسترشد إلى المرشد وىنا تكون عممية االتصال ثنائية االتجاه .
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 مبادئ عامة في التواصل اإلرشادي الناجح

     تتأثر فعالية عممية التواصل بالكيفية التي ينظر بيا المتمقي إلى مصدر الرسالة، فإذا كان المصدر
مستيدفيو فإن مواقفيم ستكون إيجابية حيال التوصيات التي ) المرشد مثاًل ( ذو مصداقية عالية في أعين 

سيقترحيا والعكس بالعكس، وقد وجد أن ىناك مياًل طبيعيًا لدى المتمقين لتطوير المواقف نفسيا تجاه كل من 
 ، وما النقاط اآلتية سوى أمثمة ليذه القاعدة الميمة :المصدر والمعمومات

 المالءمة

الرسالة لممستيدف وظروفو ينبغي توفر معرفة مناسبة حول اىتماماتو الحالية لضمان مالءمة محتوى 
والمستقبمية، فمن غير المتوقع أن يستجيب الفالح خالل سنوات الجفاف مثاًل لمواضيع تتعمق بالتسميد، حيث 

منتبيين  يكون اىتمامو منصبًا عمى تأمين مستوى الكفاف، وقد تكون الرسالة مالئمة لممستيدفين لكنيم غير
ألىميتيا عندىا يتعين عمى المرشد اتباع األسموب المناسب، واستخدام الكممات المألوفة ، والبناء عمى الخبرات 

 السابقة لدييم لربط الحديث بالقديم وتسييل االنتقال إلى ما ىو غير مألوف .

 البساطة

حيا واالقتصاد بالكممات إلى ينبغي تبسيط األفكار إلى أقصى حد ممكن، حيث تقود بساطة المغة ووضو  
الوضوح في عمميات التواصل، ويمكن القول عمومًا أنو كمما كانت الكممات أكثر بساطة ووضوحًا كمما زاد 
احتمال فيميا، ومع ذلك فالبساطة نسبية وترتبط بخبرة المتمقي لمرسالة وخمفيتو المعرفية، فما ىو بسيط بالنسبة 

خص آخر، والمفاىيم والمصطمحات الفنية التي يتم إدراكيا بسيولة من قبل لشخص قد يكون معقدَا بالنسبة لش
الميندسين الزراعيين قد يكون طالسم بالنسبة لعامة المزارعين، لذا تكون الصور واألشكال البيانية وتجارب 

 اإليضاح عادًة أكثر فاعمية من الكممات .

 صياغة الرسالة

ن الخطوات المتتابعة منطقيًا ، مع أىمية توضيح تعاقب يستحسن تنظيم الرسالة عمى شكل سمسمة م 
 وترتيب األفكار عند صياغة المقاالت من أجل تسييل إدراك المستيدفين لمحتواىا .
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 التعريف

ينبغي تعريف المفاىيم قبل تطويرىا والبناء عمييا، وشرحيا قبل توسيعيا، فالمفاىيم التي تبدو بسيطة في 
لآلخرين، وقد يخمق استعمال تعابير تقنية مشكالت في االستيعاب لؤلشخاص الذين  نظرنا قد تكون غير واضحة
 لم يألفوا مثل ىذه التعابير .

 التكرار

يراعى تكرار المفاىيم األساسية في الرسالة، وتزداد أىمية التكرار في عممية التواصل الشفوي، ويراعى  
 في ىذا المجال اإلجراءات اآلتية :

 الميمة .تكرار األفكار  -

 إعادة توضيح األفكار الصعبة . -

 إعادة عرض األفكار التي دلت عممية التغذية الراجعة عمى أنيا لم تكن مفيومة . -

 االعتماد عمى األمثمة والمقارنات والتمخيص المنتظم خالل عممية التواصل . -

تأثيرىا، ومن الطبيعي أن كما أن تكرار الرسالة اإلرشادية الواحدة عبر عدة مصادر سوف يزيد من 
يكون المزارعون أكثر تقباًل لما يعرض عمييم في اليوم الحقمي إذا كانت لدييم فكرة مسبقة عن موضوعو من 

 خالل وسائط اإلعالم الجماىيري أو سواىا .

 المقارنة والتضاد

روفة، ويعد استخدام يراعى في عممية التواصل ربط األفكار الجديدة بالقديمة واألفكار غير المعرفة بالمع
ضروريًا لضمان الوضوح في مبدأ المقارنة والتضاد الذي يوضح نقاط التشابو واالختالف بين األشياء واألحداث 

 عممية التواصل، فالناس أكثر قدرة عمى إدراك األفكار غير المعروفة لدييم عند ربطيا بأفكار مألوفة .

 فئات المستهدفين

وجيو رسائل إلى المجتمع الريفي ككل، كما نرغب بالتواصل مع فئة قد نرغب من حين إلى آخر بت 
محددة من ىذا المجتمع ) فئة مستيدفة (، وينبغي بالطبع أال نفترض أن كل أفراد المجتمع الريفي ميتمين 
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ون برسالة ما، أو أنيم جميعًا متساوون في فيميا، بل يمكن تقسيم المجتمع الريفي إلى فئات مثل العمال الزراعي
رجال  –المعممون  –مالك األراضي  –األغنياء  –المتوسطون  –المزارعون الفقراء  –الذين ال يممكون أرضًا 

فقراء ومتوسطو وأغنياء النساء ، وقد يتم التقسيم حسب المؤىل  –طالب المدارس  –القادة المحميون  –األعمال 
 مزارعو القطن ... .  –العممي ، أو تبعًا لؤلنشطة مثل مربو األبقار 

ينبغي قبل البدء بعممية التواصل مع الفئة المستيدفة التعرف عمى أفرادىا بشكل جيد، وىذا يتضمن  
مثل المفردات والميارات  وصفات تعميمية، معرفة صفات ظاىرة مثل السن والجنس والحالة الصحية وحجم الفئة 

دية ، إضافًة لمثقافة والمستوى االقتصادي والمينة والمركز وطرائق التعميم والمعارف، وصفات اجتماعية واقتصا
 االجتماعي، وصفات نفسية مثل التحيزات والمعتقدات والمواقف واالىتمامات .
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