
  

                       إرشاد زراعي: المادة          نهائي                   نظري جامعة بنها                                            
 تينساع: الزمن                  2014/ 2013الفصل الدراسي الثاني                         كلية الزراعة
 إنتاج نباتي: المستوي الثالث برنامج           نموذج إجابة تأشيري                     الزراعي قسم االقتصاد

       
 

:   وإذا كانت خاطئة اكتبها بعد التعديل م خاطئةأ يحةصحهل العبارات التالية ( أ )  : السؤال األول
 

1-                  (  x   )  صحيحها يقوم الطالب بكتابة العبارة كاملة بعد ت

2-   (  x   )   يقوم الطالب بكتابة العبارة كاملة بعد تصحيحها

3-   (  x   )  يقوم الطالب بكتابة العبارة كاملة بعد تصحيحها 

4-   (  x   )  يقوم الطالب بكتابة العبارة كاملة بعد تصحيحها 

5-      (√  ) 

 
تخير خمسه  : أكمل العبارات اإلرشادية التالية( ب)
 

. جهاز بغرض تحقٌق خدمة  / اإلرشاد الزراعً عملٌة تعلٌمٌة ٌؤدٌها .1
وسائل االتصال  –الرسالة اإلرشادٌة المنقولة  –الهدف التعلٌمً  / من مكونات خطة العمل اإلرشادٌة .2

 –مٌعاد التنفٌذ  –مكان التنفٌذ  –الجمهور المستهدف من المسترشدٌن  –القائم بالتنفٌذ  –المستخدمة 
. قدم الحادث أو أدلة النجاح أدلة الت

ظل  وكذلك قابلٌته للتنفٌذ فًالواقعٌة ، / ه الهدف التعلٌمً فً خطة العمل اإلرشادٌة ٌجب أن ٌتوافر فً .3
مطلوب توصٌله او إكسابه لجمهور تحدٌد نوع التغٌر السلوكً ال الظروف المحلٌة السائدة ، وكذلك

شعوري او اتجاهً  الزراع هل هو هدف معرفً ام هدف مهاري ام هدف 

قدم او حداثة الدولة فً العمل اإلرشادي /  من أهم العوامل المؤثرة علً اختٌار مجال واحد او مجالٌن .4
 .مدي توافر اإلمكانٌات المادٌة  –المرحلة التً تمر بها الدولة فً عملٌة التنمٌة  –

اإلرشاد الزراعً نشاط  / أهمهاتعتمد قواعد فلسفة اإلرشاد الزراعً علً مجموعة من المبادئ   .5
 –اإلرشاد الزراعً تتجه خدماته للفرد والجماعة والمجتمع  –عمومٌة الخدمة اإلرشادٌة  –تعلٌمً 
 .الزراعً خدمة هادفة اإلرشاد 

المستقبل او  –قنوات االتصال  –الرسالة  –( المصدر)/ عناصر عملٌة االتصال هً المرسل  .6
 ( .الصدىرجوع )التغذٌة المرتدة او  –المسترشد 

  :من أهم األسس والمبادئ الواجب مراعتها عند تخطٌط وتنفٌذ البرنامج اإلرشادي ما ٌلً  .7

          
المحلٌة السائدة وعلى أساس  البرامج اإلرشادٌة الجٌدة هً تلك البرامج التً توضع فً ضوء الظروف -

تحلٌل الموقف  

المحسوسة ورغباتهم الفعلٌة   من حاجات الناسالبرامج اإلرشادٌة الجٌدة هً تلك البرامج التً تنبثق  -

البرنامج االرشادى الجٌد ٌحدد األهداف وٌقدم الحلول المرضٌة  -

البرنامج االرشادى الجٌد ٌتوافر فٌه عنصري الدوام والمرونة   -

البرنامج االرشادى الجٌد ٌتصف باالتزان مع التركٌز   -

محددة   البرنامج االرشادى الجٌد ٌنبغً إن ٌكون له خطة عمل -

عملٌة تخطٌط البرنامج عملٌة مستمرة ودائمة   -

  البرنامج االرشادى ٌعتبر بمثابة أداة تعلٌمٌة -

 



  

: قارن بين كل من ( ج)
 

 .األهداف اإلرشادية التنفيذية  –األهداف اإلرشادية العامة  -1
 

األهداف اإلرشادية التنفيذية األهداف اإلرشادية العامة 

محددة إلي حد ما  وىي أىداف عامة ولكنيا تكون
: ومرتبطة ارتباطا مباشرا باإلرشاد الزراعي مثل 

 .رفع الكفاءة اإلنتاجية النباتية والحيوانية  -1

 .تحقيق دخول مزرعية عالية  -2

 .االرتفاع بمستوي معيشة الفرد  -3

 .تحسين النواحي التسويقية  -4

تنمية المجتمعات المحمية الريفية  -5

ل إلي وىي أىداف محددة ويمكن تنفيذىا لموصو
: األىداف العامة وىي مثل 

استيداف المزارع ورفع الكفاءة اإلنتاجية النباتية 
وبالتالي رفع إنتاجية المحاصيل ، استخدام خميط 

. متوازن من العناصر اإلنتاجية 

 
 .موقع اإلرشاد الزراعي منهما ( ال نظامي)التعليم الغير رسمي   -( النظامي) التعليم الرسمي   -2

 

( ال نظامي)التعليم الغير رسمي ( النظامي) رسمي  التعليم ال

ىو ذلك التعميم الذي يقدموا  لمطالب في المدارس 
والكميات والذي يمنح شيادات عممية ولو سنوات دراسية 
محددة ومراحل دراسية محددة البد من اجتيازىا بالتتابع 
واحدة تمو االخري لموصول الي نياية المرحمة الدراسية 

يمتزم بسن ومستوي ثقافي متقارب لجميع وكذلك ىو 
الدارسين فيو ولو فصول ومناىج دراسية موحدة تقدم 

. لجميع الدارسين فيو 

ىو ذلك التعميم الذي يتعممو الفرد من خبرات الحياة 
اليومية ومن خالل تعامالتو مع األفراد في المجتمع 
سواء أفراد أسرتو او جيرانو او أصدقائو واو زمالء 

ما إال ذلك وليس لو مناىج او فصول او مواد العمل و
. دراسية معينة وال يمنح أي امتيازات لمفرد 

الزراعي يتبع نظام التعليم النظامي ولكن بشكل غير رسمي بمعني انه ال يلتزم بجميع قيود وشروط  اإلرشاد
. نميته فقط التعليم الرسمي سالفة الذكر وال يمنح للدارس أي شيء منها بل يهدف الي خدمته وت

 
 .التغير في المهارات  –التغير في المعارف  -3

 

التغير في المهارات التغير في المعارف 

ىي عبارة عن القدرة عمي إدراك وتذكر / المعرفة 
األشياء من خالل تراكم المعمومات في البنيان المعرفي 

لمفرد  
: ويوجد ثالثة أنواع لممعارف وىي 

. ارف مينية مع –معارف خاصة  –معارف عامة 
يقوم الطالب بشرح كل نوع منيا 

ىي القدرة عمي أداء األعمال بسرعة ودقة / الميارة 
شديدة مما يعني سرعة في األداء مع دقة في التنفيذ  

: ويوجد نوعان من الميارات ىما 
. ميارة عقمية  –ميارة حركية 

 
يقوم الطالب بشرح كل نوع منيا 

 



  

 .وجود بنيان من المعارف والمهارات  –اإلرشاد الزراعي نقل المعرفة كوظيفة من وظائف  -4
 

وجود بنيان من المعارف والمهارات نقل المعرفة كوظيفة 

يمثل اإلرشاد حمقة االتصال بين مصادر 
المعمومات المالئمة المختمفة، والمستيدفين كما ذكرنا 
تكرارًا، ولذلك تتركز ىذه الوظيفة عمى بعد االتصال 

وتشمل مصادر المعمومات . جديدةلنقل المعارف ال
مراكز البحث العممي، الشركات الزراعية والمزارعين 

وتستيدف عممية نقل المعارف إحداث . المتطورين
تغييرات معرفية لدى المزارعين من خالل إضافة 

معمومات جديدة لزيادة معرفتيم وخمق الوعي لدييم 
ىم بالمشاكل التي تواجييم وخمق الظروف المواتية لجعل

يسعون بنشاط لمحصول عمى المعمومات وطمب 
الخدمات اإلرشادية وليس مجرد التمقي السمبي 

لممعمومات مما يسيم في تحسين أوضاع المزارعين 
وتحقيق عدالة أكبر في توزيع مكاسب التنمية وتميد 

التغييرات المعرفية التي يكتسبيا األفراد إلحداث 
. تغييرات سموكية 

راد مؤشرًا حول سموكيم وتعطي اتجاىات األف
المتوقع أو تقدم تفسيرات ليذا السموك، وبذلك تمثل 

 . المحركة لمسموك والعامل المحدد لو

وتؤثر المعارف التي يكتسبيا األفراد عمى اتجاىات 
ال يستوي الذين " وتفكيرىم ، وقد جاء في القرآن الكريم 

ويؤدي ىذا التغيير في " يعممون والذين ال يعممون
فة إلى تغيير اتجاىات األفراد نحو األفكار المعر

الجديدة مثل تقنيات اإلنتاج الحديثة ونحو دور 
مؤسسات البحث واإلرشاد والعاممين بيا في تطوير 
أساليب اإلنتاج ونشرىا بين المنتجين وتحسين القدرة 

 عمى االستيعاب

كل فرد ينتمي إلي مينو البد أن يكون لديو من 
ليس لدي غيره من األفراد  المعارف والميارات ما

حي قان الميارة . اآلخرين الغير منتمين ليذه المينة 
وحدىا ال تكفي الن تخمق مينو او شخص ميني حيث 
انو البد من توافر أطار نظري لدي الفرد لكي يمكنو 
من معرفة طبيعة المينة التي يقوم بيا وكذلك كيفية 

. تطبيقيا عمي ارض الواقع بشكل سميم 
ىي عبارة عن القدرة عمي إدراك وتذكر / ة المعرف

األشياء من خالل تراكم المعمومات في البنيان المعرفي 
لمفرد  

: ويوجد ثالثة أنواع لممعارف وىي 
. معارف مينية  –معارف خاصة  –معارف عامة 

ىي القدرة عمي أداء األعمال بسرعة ودقة / الميارة 
التنفيذ   شديدة مما يعني سرعة في األداء مع دقة في

: ويوجد نوعان من الميارات ىما 
. ميارة عقمية  –ميارة حركية 

 
 يقوم الطالب بشرح كل نوع منيا

 
 
 
 



  

 .تأسيس عالقات علي أساس الثقة المتبادلة   –المشاركة الفعلية للزراع  -5
 

تأسيس عالقات علي أساس الثقة المتبادلة المشاركة الفعلية للزراع 

شادية اليامة من أألسس والمبادئ اإلر
االستعانة بجميور الزراع عمى المستويات المحمية في 

عمميات رسم وتنفيذ األنشطة والبرامج اإلرشادية 
بمختمف أنواعيا ويكمن في ذلك مزايا كثيرة منو 

لماميم  االستفادة من خبرات وتجارب ىؤالء الناس وا 
بالمشاكل واألوضاع المحمية وال يخفى ما لمكثير من 

ت والتجارب من فوائد في وضع البرامج ىذه الخبرا
.  اإلرشادية عمى أسس سميمة

وىذه الحقيقة ال تتعارض بحال وال تقمل من 
نفس الوقت من أىمية وفائدة معارف وخبرات 

األخصائيين والمرشدين بل عمى العكس فإن تفاعل 
خبرات وتجارب الزراع مع خبرات ومعارف المرشدين 

لنتائج فيما يتعمق برسم واألخصائيين يؤدي إلى أفضل ا
ىذا فضاًل . وتنفيذ البرامج واألنشطة اإلرشادية المختمفة

عن ما يتيحو إشراك الزراع في عمميتي تخطيط وتنفيذ 
األنشطة والبرامج اإلرشادية من خمق مواطنين صالحين 
قادرين عمى إدراك مشاكميم وتحديدىا ووضع الحمول 

يسعى  السميمة ليا وىذا في حد ذاتو ىدف كبير
نما يفيد . اإلرشاد الزراعي إلى تحقيقو ليس ىذا فقط وا 

إشراك الزراع في تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية في 
ضمان التزاميم بيا وتنفيذىم وتعضيدىم ليا وفي 

.  ضمان أكيد لنجاح وتقدم ىذه البرامج
 

طبيعة العمل اإلرشادي تحتم عمى المرشد الزراعي 
كسب ثقة الزراع وتكوين عالقات طيبة معيم مبنية 
عمى أساس االحترام والثقة المتبادلة ، والبعد عن 

التعالي والعمل عمى إشعار الناس بأىميتيم والثقة في 
ظيار التقدير لمعموماتيم وأرائيم واحتراميم  قدراتيم وا 

كل ىذه األمور تعتبر من الركائز . عادتيم وتقاليدىم 
اليامة لتكوين عالقات وطيدة بين المرشد وجميور 

وقد يفيد في تقوية ىذه العالقات وتحسين . المسترشدين
ىذه الصمة التحرك الدائم لممرشد الزراعي واتصالو 

والتحدث معيم والتعرف . بأكبر عدد ممكن من الزراع
ت الزراعية عمى وجيات نظرىم فيما يتعمق بالمشكال

واقتراحاتيم لحميا فالمرشد الذي يكتفي فقط بالجموس 
في مكتبة ينتظر زواره جديرًا بأال يرى أثرًا لنصائحو 
وفي الغالب فإن مثل ىذا المرشد لن يصادف نجاحًا 

ومن األمور التي يفيد في . في القيام بميامو اإلرشادية
ي من تدعيم الثقة بين المرشد والجياز اإلرشادي الزراع

ناحية وجميور المسترشدين من ناحية أخرى ىو نجاح 
اإلرشاد في حل المشكالت الزراعية اليامة والممحة في 
المنطقة وكذا عدم إقران ميام المرشد اإلرشادية بتطبيق 
القوانين الزراعية وتوقيع العقاب والجزاءات بالمخالفين 

 .ليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ثالثون درجة  : السؤال الثاني 
 

عرف مصطلح اتخاذ القرار المتعلق بقبول المستحدثات  ؟ وما هي مراحله ؟ وما هي العوامل التي أدت   (أ ) 
:-  إلي ظهوره ؟       

 

  Innovation Decision Processالمستحدثات  بقبول عممية اتخاذ قرار

تخاذه قرار تبنييا أو رفضيا ثم العممية العقمية التي يمر بيا الفرد بدءًا من المعرفة بالفكرة الجديدة حتى ا وىي
 .تثبيت ىذا القرار

: مراحمو 

 .القرار  -3.          االستمالة  -2.                      المعرفة  -1

 .يتم شرح كل منيا باختصار  .العواقب  -5  .                     التثبيت  -2

: العوامل التي أدت إلي ظيوره 

إلييا مجموعة من االنتقادات  (1962رز وزمالؤه روج)لقد وجو مبتكرو عممية التبني 

.  نقص االستمرارية بين مراحل عممية التبني -

. انتياء المراحل بإصدار قرار التبني -

 . ندرة االنتياء من العممية بالتبني -

 إلي مصطمح أكثر شمولية من مصطمح عممية التبني وىو ( روجرز وشوميكر) لذلك توصل

  Innovation Decision Processت عممية اتخاذ قرار المستحدثا
 
.  ال يحدث تبني لألفكار المستحدثة مرة واحد بيت أفراد المجتمع المحلي إنما يحدث ذلك وفقا لمراحل ( ب )  

اشرح ذلك موضحا فئات التبني للفكرة المستحدثة ؟ وما هي العوامل التي توثر علي تبني الفكرة           
. قة بالفكرة ذاتها المستحدثة والمتعل         

 

  Adoption processعممية التبني 

ىي عممية تفاعل عقمي يمر بيا الفرد منذ سماعو عن فكرة جديدة حتي تصبح جزءًا من سموكو الفكري 
 . والشعوري والتنفيذي

ىذه العممية إلي   1955ولقد قسم عمماء االجتماع الريفي روجز وزمالؤه 

  Awareness stageمرحمة الوعي واالنتباه ( 1)

دراكيا .  وفييا يسمع الفرد عن الفكرة الجديدة ولكن تنقصو المعمومات الالزمة لفيميا وا 



  

ومصادر االتصال في ىذه المرحمة أو مصادر المعمومات 

تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج   ←المؤسسات الزراعية   ←األصدقاء والجيران  ←وسائل االتصال الجماىيرية 

 Interest stageتمام مرحمة االه( 2)

. يتم فييا تنمية معمومات الفرد عن الفكرة الجديدة

مصادر المعمومات فييا  

تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج   ←المؤسسات الزراعية  ←األصدقاء والجيران  ←وسائل االتصال الجماىيرية 

   Evaluation stageمرحمة التقييم ( 3) 

ثم يصدر قراره إما بوضعيا موضع التنفيذ أو ( عقمي)لجديدة تطبيق ذىني وفييا يقوم الفرد بتطبيق الفكرة ا
. بصرف النظر عنيا

مصادر المعمومات فييا  

وسائل  ←تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج  ←( المؤسسات الزراعية) المرشد الزراعي  ←األصدقاء والجيران 
. االتصال الجماىيرية

   Trail stageمرحمة التجربة ( 4) 

ا يقوم الفرد بتطبيق الفكرة عمي نطاق ضيق ليثبت من صالحيتيا وتحديد إمكانية اإلفادة منيا بغرض التبني وفيو
. الكامل ليا

مصادر المعمومات فييا  

وسائل االتصال  ←تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج  ←المؤسسات الزراعية   ←األصدقاء والجيران 
. الجماىيرية

  Adoption stageمرحمة التبني ( 5)

. قبول الفكرة واالقتناع بيا

مصادر المعمومات فييا 

  ←المؤسسات الزراعية   ←األصدقاء والجيران  ←الخبرة الشخصية تعتبر أىم عامل في استمرار الفكرة 
. تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج

فئات المتبنين  

ي وقت واحد ، ولكن عادة ما تبدأ عند ظيور أى فكرة أو خبرة جديدة ال يقوم كل أفراد المجتمع بتبنييا ف 
قميمة منيم في قبوليم وتطبيقيا ، ثم تأخذ الفكرة أو الخبرة الجديدة وقتًا يطول أو يقصر حتى تنتشر بين جميع 



  

األفراد ، ويتوقف ذلك عمى طبيعة الفكرة أو الخبرة الجديدة ، وعمى طبيعة النظام االجتماعي السائد وغير ذلك 
.  من العوامل 

 Innovators(: المبتكرون) جددون الم -1

ويقعون في المنطقة الموجودة عمى يسار خط الوسط في منحني تبنى األفكار المستحدثة مطروحًا منيا انحرافان 
ويتميزون بأنيم . األولى من األفراد المتبنيين لألفكار المستحدثة %( 2.5)ويمثمون نسبة  δ (X-2)قياسيان 

ية ومالية مرموقة، ومتخصصون في أعماليم وعمى صمة وثيقة بمصادر أصغر سنًا ، ذو مكانة اجتماع
المعمومات الزراعية ويتسمون بروح المغامرة والرغبة الشديدة في تجربة الجديد ، ومنفتحون عمى العالم الخارجي 

. ، ويتمتعون بقسط من القيادة الفكرية في مجتمعاتيم المحمية

 Early Adoptors: المتبنون األوائل -2

ويقعون في المنطقة الموجودة عمى يسار خط الوسط في منحني تبنى األفكار المستحدثة مطروحًا منيا انحراف 
من األفراد المتبنيين وىم ذو مكانة اجتماعية عالية ، وحيازتيم %( 13.5) ويمثمون نسبة  δ (X-2)قياسي واحد 

احترام اآلخرين ، وكثيرًا منيم قياديين في المزرعية كبيرة ، وعمى اتصال وثيق بوكالء التغيير ، ويحظون ب
. مجتمعاتنا المحمية

 Early Majority: الغالبية المتقدمة -3

النقطة التي تتوقف عندىا موجة التبني عن االستمرار في الزيادة بمعدل سرعة ) ويقعون ما بين نقطة االنحناء 
من المتبنيين ، ويتميزون بأنيم ذو مكانة %( 34)، وىؤالء يمثمون ( متزايد وتبدأ الزيادة بعدىا بمعدل متناقص

اجتماعية فوق المتوسط وحيازتيم المزرعية متوسطة، وعمى اتصال بوكالء التغير ، وبعضيم يعمل كقادة رأي 
. في مجتمعاتيم المحمية

 Late Majority: الغالبية المتأخرة -4

من األفراد %( 34)ويمثمون نسبة  δ (X-2)ني ويقعون ما بين خط الوسط ونقطة االنحناء األخرى فيم نحني التب
المتبنيين ، وىم أقل تعميمًا ، ذو مكانة اجتماعية أقل من المتوسط، وحيازتيم المزرعية صغيرة ، ويحصمون عمى 

، ومتشككون والبد من ممارسة الضغوط  ةمعموماتيم من الفئتين السابقتين ، وأقل اتصاال بالوسائل الجماىيري
. ال يقومون بأدوار تذكر في مجال القيادةعمييم لمتبني و

 Laggards: المتمكئون -5

من األفراد %( 16)لمتبني بعد نقطة االنحناء اليمني ، ويمثمون  ون في أقصى يمين المنحني الطبيعيويقع
صغيرة جدًا وذو مستوي تعميمي منخفض ،  ين ، وىم ذو مكانة اجتماعية أقل ، وحيازتيم المزرعيةنالمتب

م االساسى في المعمومات ىو األىل والجيران ، ويتمسكون بالتقاليد والقديم في جميع المواقف ، ومصدره
. ويعيشون في شبو عزلة عن اآلخرين



  

  Extension Diffusion Bell shapeمنحني النشر اإلرشادي 

 

 توزيع مجموعات الزراع تبعا لوقت التبني

: او الفكرة المستحدثة  عة وصفات الخبرةترتبط بطبيالمؤثرة عمي التبني والتي عوامل ال

تكاليف الخبرة والعائد االقتصادي منيا  ( 1)

يميل المسترشدون إلي تبني الخبرات سريعة العائد في وقت أقصر ونجد أن الخبرات الجديدة المكمفة تكون أبطأ 
.   في التبني

مدي تعقيد الخبرة  ( 2)

االستعمال أكثر من غيرىا األشد تعقيدًا  تقبل الخبرات الحديثة البسيطة سيمة الفيم و

إمكانية تجزئة الخبرة أو الفكرة ( 3)

ويقصد بذلك مدي قابمية الفكرة المستحدثة لمتجريب في مجال محدود وعمي نطاق ضيق حيث أن األفكار 
الجديدة التي يمكن تجزئتيا عمي نطاق ضيق مثل استعمال صنف جديد من التقاوي  تنتشر بسرعة أكبر من 

.  Combineاألفكار التي ال تقبل مثل ىذا التقسيم مثل استعمال آلو حصاد ودراس 

: التوافق العام لمخبرة( 4)

.  تقبل األفكار الجديدة التي ال تتعارض مع األفكار والخبرات الموجودة والمعتقدات السائدة

: وضوح مشاىدة الخبرة( 5) 

حو منيا فخبرات الري بطريقة الرذاذ أكثر رؤية من خبرة تختمف تبني الخبرات باختالف ما شوىد أو تم إيضا
.   التخمص من فئران الحقول بوضع مادة سامة في جحورىا



  

 

ىناك مجموعة من األساسيات في العالقات اإلنسانية تساعد في عممية االتصال  الفعال ؟ اذكرىا مرتبو  ( ج)

 من حيث أىميتيا من وجيت نظرك ؟     

ه األساسيات الموجودة بالمذكرة ولكن يرتبيا وفقا لما يراه ىو األساس األكثر أىمية يقوم الطالب بذكر ىذ
. لنجاح عممية االتصال الفعال 
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