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  برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية/ الثالثة  لفرقةا                                  جامعة بنها 

 ساعتين: الزمن         2015/ 2014الفصل الدراسي األول للعام الجامعي     كلية الزراعة   
درجة  60: االمتحان  درجة  نظم ومداخل اإلرشاد الزراعي     : المادة       االقتصاد الزراعي

       
 نموذج إجابة تأشيري

 

( درجت  15)       إجببت انسؤال األول

 

َبلش أهى يببدئ اإلرشبد انزراعي انذي تستُد إنيه فهسفته ؟   – 1س

: ومن أىم مبادئ اإلرشاد الزراعي الذي تستند إليو فمسفتو
: اإلرشاد الزراعي نشاط تعميمي  -1

جزءًا متمما لنظام التعميم العام يساعده في تحقيق األىداف العامة لمتربية في  يعتبر  اإلرشاد الزراعي
المجتمع حيث يقوم بالمساعدة في تنيمة قدره جميوره عمى التفكير وعمى الدراسة وعمى حل مشكالتو في الحياة 

نسان حيث نقل ويعتبر التعميم اإلرشادي غير المدرسي أقدم نوع من الممارسات التعميمية التى عرفيا اإل
اآلباء عن األجداد واألبناء عن اآلباء خصائص مينتيم وخبرتيم وتراثيم الثقافي والحضاري 

ولقد تطور مفيوم اإلرشاد الزراعي بعد ذلك بمرور الزمن سريعًا حتى وصل إلي صورتو المعروفة نتيجة 
بد من نقميا إلي المنتج األصمى ليا لتراكم أفكار ومستحدثات عممية في مجال الزراعة واالقتصاد المنزلى كان ال

وىو المزارع وأسرتو ، واإلرشاد الزراعي كنظام تعميمي غيره من النظم التعميمية تستند كل ممارستو عمى أساس 
مستمد من النظريات والمبادئ التعميمية التى وصمت إلييا الدراسات في عمم النفس التعميمي وعمم النفس 

ة إلي تغير السموك المعرفى والتنفيذى لجماىيره ، وبرغم كل الخصائص االجتماعي وتيدف بصفة عاجل
. المشتركة بين اإلرشاد الزراعي وغيره من النظم التعميمية األخرى إال أنو يتميز عنيا بجممة خصائص 

عمى العكس من ذلك ينبثق عن حاجات ومشاكل الناس ويعمل عمى إشراكيم في المسئولية وفي اتخاذ القرارات  
: اإلرشاد الزراعي خدمة ىادفة -2

ىناك  إجماع عمى أن اإلرشاد الزراعي مؤسسة تغيير ليا حيويتيا وأىميتيا  يتبناىا الحكومات بالنسبة 
إلي ما تسعي إلي إحداثو من تغييرات سموكية لغالبية كبيرة من شعوبيا ويعتبر اإلرشاد الزراعي ليس غايو في 

نما ىو وسيمة تعميمية غا يتو النيائية إحداث  تغير كمي وتطور في أجزاء المجتمع ووحداتو غير مفرق حد ذاتو وا 
. بين وحدة أو أخرى ومراكز اىتمامو عمييا جميعيا

: اإلرشاد الزراعي تتجو خدماتو إلي الفرد والجماعة والمجتمع كمو -3
: ويعنى ذلك أن األجيزة اليدفية في التغير االجتماعي الذى يستيدفو ىي

عتبر ىو حجر الزاوية في التغير عن طريق التأثير أو التأثر ي :الفرد -أ



 2 

يعتبر التغير الحقيقي عممية اجتماعية ناتجة عن تفاعل اإلنسان مع أخيو اإلنسان أى عن  :الجماعات -ب
طريق تفاعل الفرد مع جماعتو التي ينتمي إلييا ويعتبرىا مجموعة مرجع بالنسبة لنموه وتقدمو وحصولو بالتالي 

زاء اجتماعي إيجابي أو سمبي منيم نتيجة تأثير السموك المتبادل بينو وبين باقي أفراد تمك الجماعة ، وال عمى ج
شك أن قوة التأثير المتبادل ىذه تجعل الجماعة جيازا ىدفًا لو أىمية قصوى في اإلرشاد حيث تسيل تبادل 

ماعات عبارة عن تفاعالت خاصة يحددىا اإلطار األدوار الثقافية وىنا كانت أدوار األفراد الثقافية في داخل الج
. الثقافي العام لممجتمع ألعضاء الجماعة عند تفاعميم بعضيم مع بعض

األفراد والجماعات أوال وأخيرًا وحدات المجتمع يشكمون فيما بينيم جيازا لمعالقات واالرتباطات : المجتمع -ج
عب المجتمع دورًا رئيسيًا في بناء شخصية إدراكو عن طريق والتقاليد والفمسفة عن مثيالتيا في مجتمع أخر ، ويل

تراكيبو المختمفة وأىداف جماعاتو التى تنتيي إلي أىداف عامة كمية يتفق عمييا المجتمع ، ومن الجدير بالذكر 
ئو أن تغيير المجتمع ىو الغاية البعيدة لعممية التغير التى  ييدف إلييا اإلرشاد مما يؤدي تغير في اتجاه رخا

وعمى ىذا األساس بني اإلرشاد فمسفتو عمى أساس شعور بالمجتمع كحقيقة واقعة وعمى أساس أن  .العام
المحصمة النيائية لمجيد اإلرشادي ىي التكامل والكفاية واإلنعاش االقتصادي واالجتماعي والفكري لممجتمع 

. بصفة عامة
: عمومية الخدمة اإلرشادية -4

رشادية ىي مالءمتيا لمتطبيق في الظروف المختمفة وقدرتيا عمى التكيف يقصد بعمومية  الخدمة اإل 
فاإلرشاد الزراعي كما . واالستمرار في البيئات والمجتمعات ذات الفمسفات االقتصادية واالجتماعية  المتباينة 

ة اإلرشادية دلت التجربة قد طبق بطريقة واحدة من النجاح في المجتمعات المختمفة ، وعمى الرغم من أن الخدم
إال أن ىذا ال يعنى أن اإلرشاد الزراعي قد  ةأقدم تاريخًا في بعض البالد الرأسمالية عنيا في الدول االشتراكي

. أصبح حكرًا عمى الدول الرأسمالية أو سمة من سماتيا كما يدعي بعض المتعصبين لمنظام الرأسمالي
عمى أن بعض الدول تقتصر خدماتيا اإلرشادية  ىذا وقد دلت نظم اإلرشاد الزراعي في البالد لممختمفة

عمى التكنولوجيا الزراعية فقط كما ىو الحال في انجمترا وبعض دول أوربا ، بينما يمتد مجال الخدمة اإلرشادية 
كذلك يقوم . في دول أخرى ليشمل كل جوانب تطوير المجتمع كما ىو الوضع في الواليات المتحدة األمريكية 

ية في بعض الدول منفصمة ذات كيان مستقل يختمط اإلرشاد الزراعي مع تنفيذ القوانين في دول بالخدمة اإلرشاد
. أخرى

: اىم القواعد التي تقوم عمييا  الفمسفة اإلرشادية  -5
:- تعتمد الفمسفة اإلرشادية عمى خمس قواعد يمكن تمخيصيا فيما يمي 

رشاده لتغيير سموكوويعني ذلك االعتقاد القومي بإ:  مان بالتربيةاإلي -1 . مكان توجيو الفرد وا 
. وىي مظير التربية واإليمان بيا ، ويعنى ذلك أن نؤمن بمنطق اإلنسان: اإليمان بالطبيعة البشرية -2
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ىذا اإليمان أساسو أن اإلنسان وحدة متكاممة لو كيان منظم لو   :اإليمان بالفرد عمى أنو وحدة المجتمع -3
تمعو ، كما لو الحق في أن يختمف فين موه وتطويره إلي أبعد مدي ، وقد أىتمت حقوق وعميو واجبات نحو مج

. العقائد اإلنسانية جميعيا بيذا اليدف ، فميس ىناك تضارب منطقى بين حقوق األفراد وبين العقائد والشرائع
ساس الذى عن والفكرة في ذلك أن العقل البشرى ىو األ :إعتماد تطور البيئة عمى تطور سكانيا من البشر -4

طريق تطوره وحريتو في التفكير تتطور بيئتو وتزدىر ويعم فييا الرخاء ، فميس غنى البيئة وحده دون الذكاء 
. اإلنسانى أو التطور الفكرى ىو الذى يدفع عجمة التقدم نحو حياة أفضل

فإننا نعترف بأن  وىي نقطة ىامة يجب اعتبارىا ، ونتيجة ليذا االعتبار: شعور المجتمع حقيقة واقعة -5
الشعور باحترام الذات واإلخالص والعواطف والحب كميا تسمح لمناس بحياة مستقرة في أن يعمموا معا في 

انجسام وتوافق ، وعكس ذلك نجده صحيحا ، فوجود أنواع الشعور السمبية كعدم الثقة والخوف والغضب والشعور 
. م والتشاحن وتمنع الناس من النمو والتطوربالذنب كميا أنواع ىدامة ووجودىا يسبب عدم التفاه

 --------------------------------------------------------------------------

( درجت  15)        انسؤال انثبَي  إجببت

 

لبرٌ بيٍ َظزيبث انميبدة يىضحب انفزق بيٍ انميبدة وانزئبست ؟  -2س 

: لقيادة في الميدان اإلرشادي الزراعيا
عممية نفسية واجتماعية تعمل من خالليا اإلدارة اإلرشادية الزراعية عمى التأثير في سموك األسرة الريفية 

نتاج النظام المزرعي .  ومساعدتيم عمى تحقيق األىداف المشتركة في تحسين إنتاجية وا 
: الفرق بين القيادة والرئاسة

 الرئاسة القيادة وجو المقارنة

 نتيجة لنظام جانب األفراد من جة اعتراف تمقائينتي أو القيام الظيور 

 اختيار األىداف 
تقوم الجماعة بتحديد األىداف 

 بنفسيا

يقوم الرئيس باختيار األىداف 
 طبقًا لمصالحو

 ضعيفة قوية المشاعر المشتركة 

 والمسافة كبيرة كبير قميل والمسافة صصير جداً  التباعد االجتماعي 

 خارج الجماعة سمطة أفراد الجماعة مصدر القوة 

: Theories of leadershipنظريات القيادة 
العالم اآلن يعيش عصر الواقعية والحقائق والتفكير العقالني والتنبؤات المبنية عمى أسس عممية، ولذلك 

فيو يحتاج إلى القائد أكثر من البطل والذي يممك الحدود الدنيا من المعارف والميارات واالتجاىات الالزمة 
. داء دوره بجانب االستعداد والموىبةأل
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: وقد ظيرت العديد من النظريات التي سوف نستعرضيا
 Theory of traitsنظرية السمات : : أوالً 

يعتبر منيج السمات من أقدم ماقدم من اتجاىات فكرية لتفسير ظاىرة القيادة  وينطوي ىذا المنيج عمي 
نظريتين  ىما  

: Great man theoryنظرية الرجل العظيم 
وىي من أول النظريات التي تحدثت عن القيادة وتفترض أن القائد الفرد يممك مواىب وقدرات غير 

رادة جديدة ويعتمد نجاح ىذه النظرية عمى  القائد لمجماعة  صمدى إخالعادية ويقود من خالل شخصية قوية وا 
نكاره لذاتو وقدرت ه عمى الشعور بمشاكل ورغبات وقدرتو عمى تفضيل مصالحيا عمى مصالحو الشخصية وا 

. اآلخرين دون أن يظير دوره
نظرية السمات والتي تيتم باكتشاف سمات وخصائص مميزة ترتبط بالفيادة وتميز القائد من غير القائد : انياً 

قائمة بعشر صفات  Teadتبدوتيدوبرنارد من المتحمسين ليذه النظرية ولقد نشر  لستوجد ييعتبر العمماء و
 :ائد منياوسمات لمق

 -.الذكاء -.زمالح -.اإلدراك الفني -.االستقامة والنزاىة -الود والحب-الحماسة -الجدية  -القدرة العصبية 
 .اإليمان  -.ميارة التعميم

وقد وجيت الي ىذه النظرية عدة انتقادات عمي أساس انو من الصعوبة ان يتواجد فرد يتمتع بمثل ىذه الصفات 
ميا،باإلضافةالي أن نظرية السمات تفترض وجود صفات ثابتة يتميز بيا القائد والخصائص والسمات اومعظ

. وتجعمو يصمح لمقيادة في جميع المواقفوالظروف 
وعمي الرغم من تمك االنتقادات فان نجد ان ىذه النظرية اكثر نظريات القيادة انتشارا من حيث التطبيق 

تمعات النامية والتقميدية المنغمقة  ،فال زلنا نجد ان صفات العممي والواقعي تحت ظروف الحياة  خاصة في المج
اوسمات مثل عراقة الحسب والنسب والغنى والثروة والمكانة االجتماعية واالقتصادية التى يتمتع بيا بعض األفراد 

في ىذه المجتمعات تعتبر من أىم المقومات التى تعتمد عمي أساسيا المناصب القيادية ، وليس معنى ىذه 
النتقادات ان نتغاضى عن ضرورة توفر بعض اومثل ىذه الصفات لدي القائد ،فمماالشك فيو ان تفوق القائد ا

.   عن بقية االفراد في الثقة بالنفس تشعر االخرين بقوتو ومياىتو في حل مشكالت الجماعة 
 Situation Theory انيا النظرية الموقفية  

عي ،ونوع العمل المراد تحقيقو ،وحجم الجماعة زاىدافيا ،بمعنى تختمف القيادة باختالف الموقف االجتما
.  ان السمات  اوالخصائص التي يحبذ توافرىا لدى القائد تعتبر بمثابة الحد األدنى وىى تتم فى حدود الدور 

  Theory Functionalالنظرية الميامية      -2

:- ى وىى القيام بالوظائف الجماعية واألعمال التى تعمل عل**  
 النظرية التفاعمية -4مساعدة الجماعة عمى تحقيق أىدافيا وحسين نوع التفاعل والحفاظ 
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 Interaction Theory:رابعا النظرية التفاعمية 

شخصية --شخصية القائد  :وىى تعتمد عمى أساس تكامل كل المتغيرات الرئيسية فى القيادة وىى  
المواقف كما تحددىا طبيعة العمل ويجب ان يوضع فى  --الجماعة من حيث خصائصيا وبنائيا --األتباع 

:- االعتبار ما يمى
وتمتاز ىذه اإلدراك المشترك واآلخرين لمجماعة والموقف  -3. إدراك  اآلخرين لو  -2. إدراك القائد لنفسو  -1
وقف واختالفاتو ظرية بشموليا ،وفي نفس الوقت توفق بين االتجاىات الفكرية السابقة فيي تعترف باىمية المالن

وفي الوقت ذاتو تيتم بشخصية القائد واألتباع وتركز بصفة خاصة عمي التفاعل بين القائد واالتباع بطريقة تمكن 
. الجماعة من تحقيق اىدافيا 

--------------------------------------------------------------------------- 

( درجت  15 )               انسؤال انثبنثإجببت 

َبلش يزاحم عًهيت انتبُي نألفكبر انًستحدثت وفئبث انًتبُيٍ واهى انعىايم انًؤثزة عهي انتبُي ؟   – 3س

 

ىذه العممية إلي   1955ولقد قسم عمماء االجتماع الريفي روجز وزمالؤه 
  Awareness stageمرحمة الوعي واالنتباه ( 1)

دراكياوفييا يسمع الفرد عن الفكرة الجديدة ولك .  ن 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 stageمرحمة االىتمام ( 2)

. الفكرة الجديدةيتم فييا تنمية معمومات الفرد عن 
مصادر المعمومات فييا  

تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج   ←المؤسسات الزراعية  ←األصدقاء والجيران  ←وسائل االتصال الجماىيرية 
   Evaluation stageمرحمة التقييم ( 3) 

ضع التنفيذ ثم يصدر قراره إما بوضعيا مو( عقمي)وفييا يقوم الفرد بتطبيق الفكرة الجديدة تطبيق ذىني 
. أو بصرف النظر عنيا

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

   Trail stageمرحمة التجربة ( 4)
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يتيا وتحديد إمكانية اإلفادة منيا وفييا يقوم الفرد بتطبيق الفكرة عمي نطاق ضيق ليثبت من صالح
. بغرض التبني الكامل ليا

مصادر المعمومات فييا  
وسائل االتصال  ←تجار وباعة مستمزمات اإلنتاج  ←المؤسسات الزراعية   ←األصدقاء والجيران 

. الجماىيرية
  Adoption stageمرحمة التبني ( 5)
زمن في تقبل الزراع لألفكار المستحدثة حيث أنيم ال يتبنون وىناك تفاوت لل. وىي قبول الفكرة واالقتناع بيا  

سماعيم عن الفكرة في وقت واحد، كما أن ىناك فترة زمنية تمر  األفكار المستحدثة في وقت واحد بالرغم عن
بين ظيور الفكرة وتقبل المزارعين ليا ىذه الفترة قد تطول أو تقصر، ويتوقف ذلك عمي طبيعة الفكرة ومالءمتيا 

.  لظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمزراع وغير ذلك من العواملل
وتقاس مدي حداثة الفكرة بالبعد الزمني الذي استخدمت فيو ألول مرة 

مصادر المعمومات فييا 
  ←المؤسسات الزراعية   ←األصدقاء والجيران  ←الخبرة الشخصية تعتبر أىم عامل في استمرار الفكرة 

. تمزمات اإلنتاجتجار وباعة مس
توزيع مجموعات الزراع تبعا لوقت التبني 

 Innovators(: المبتكرون) المجددون  -1
ويقعون في المنطقة الموجودة عمى يسار خط الوسط في منحني تبنى األفكار المستحدثة مطروحًا منيا 

ويتميزون . األولى من األفراد المتبنيين لألفكار المستحدثة %( 2.5)ويمثمون نسبة  δ (X-2)انحرافان قياسيان 
بأنيم أصغر سنًا ، ذو مكانة اجتماعية ومالية مرموقة، ومتخصصون في أعماليم وعمى صمة وثيقة بمصادر 

لى العالم الخارجي المعمومات الزراعية ويتسمون بروح المغامرة والرغبة الشديدة في تجربة الجديد ، ومنفتحون ع
. ، 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 
راد المتبنيين وىم ذو مكانة اجتماعية عالية ، من األف%( 13.5) ويمثمون نسبة  δ (X-2)انحراف قياسي واحد 

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

 Early Majority: الصالبية المتقدمة -3
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عندىا موجة التبني عن االستمرار في الزيادة بمعدل النقطة التي تتوقف ) ويقعون ما بين نقطة االنحناء 
من المتبنيين ، ويتميزون بأنيم ذو %( 34)، وىؤالء يمثمون ( سرعة متزايد وتبدأ الزيادة بعدىا بمعدل متناقص

مكانة اجتماعية فوق المتوسط وحيازتيم المزرعية متوسطة، وعمى اتصال بوكالء التغير ، وبعضيم يعمل كقادة 
. تمعاتيم المحميةرأي في مج

 Late Majority: الصالبية المتأخرة -4
%( 34)ويمثمون نسبة  δ (X-2)ويقعون ما بين خط الوسط ونقطة االنحناء األخرى فيم نحني التبني 

من األفراد المتبنيين ، وىم أقل تعميمًا ، ذو مكانة اجتماعية أقل من المتوسط، وحيازتيم المزرعية صغيرة ، 
، ومتشككون والبد من  ةلوماتيم من الفئتين السابقتين ، وأقل اتصاال بالوسائل الجماىيريويحصمون عمى مع

. ممارسة الضغوط عمييم لمتبني وال يقومون بأدوار تذكر في مجال القيادة
 Laggards: المتمكئون -5

من  %(16)ويقعون في أقصى يمين المنحني الطبيعي لمتبني بعد نقطة االنحناء اليمني ، ويمثمون 
األفراد المتبنين ، وىم ذو مكانة اجتماعية أقل ، وحيازتيم المزرعية صغيرة جدًا وذو مستوي تعميمي منخفض ، 

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

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

در أصغر سنًا ، ذو مكانة اجتماعية ومالية مرموقة، ومتخصصون في أعماليم وعمى صمة وثيقة بمصا
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

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

وحيازتيم المزرعية كبيرة ، وعمى اتصال وثيق بوكالء التغيير ، ويحظون باحترام اآلخرين ، وكثيرًا منيم قياديين 
. ةفي مجتمعاتنا المحمي

 Early Majority: الصالبية المتقدمة -3

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

المتوسط وحيازتيم المزرعية متوسطة، وعمى اتصال بوكالء التغير ، وبعضيم يعمل كقادة مكانة اجتماعية فوق 
. رأي في مجتمعاتيم المحمية
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 Late Majority: الصالبية المتأخرة -4
%( 34)ويمثمون نسبة  δ (X-2)ويقعون ما بين خط الوسط ونقطة االنحناء األخرى فيم نحني التبنى 

أقل تعميمًا ، ذو مكانة اجتماعية أقل من المتوسط، وحيازتيم المزرعية صغيرة ، من األفراد المتبنيين ، وىم 
، ومتشككون والبد من  ةويحصمون عمى معموماتيم من الفئتين السابقتين ، وأقل اتصاال بالوسائل الجماىيري

. ممارسة الضغوط عمييم لمتبنى وال يقومون بأدوار تذكر في مجال القيادة
 Laggards: المتمكئون -5

من األفراد %( 16)ويقعون في أقصى يمين المنحني الطبيعية لمتبني بعد نقطة االنحناء اليمني ، ويمثمون 
 . أقل ، وحيازتيم المزرعية ودخوليم المتنبين ، وىم ذو مكانة اجتماعية 

العوامل التي تؤ ر في سرعة تبني األفكار المستحد ة 
بط بالفرد نفسو ومنيا وىي العوامل التي ترت :-عوامل شخصية( أ)
.  حيث أن الشخص المتعمم أسرع استجابة لمتبني من المزارع األمي :-مستوي التعميم( 1
المزارعين صغار السن ومتوسطي السن أكثر تقبال لألفكار واألساليب الزراعية الحديثة من الزراع  :-السن( 2

.  المسنين
. لألفكار الجديدةالشخص المتخصص في المينة أكثر قبوال  :-المينة( 4
الذكاء، مستوي طموح الفرد، القناعة، الرضا ، االعتقاد في النصيب، الحالة الصحية ( 5
عوامل اقتصادية ومنيا  ( ب)
حيث أن المزارع محدود الدخل شديد التردد في األقدام عمي تبني األفكار الجديدة ألن ذلك من  :-الدخل( 1

.  وجية نظرة مخاطرة
:- مزرعيةحجم الحيازة ال( 2

. كمما زاد حجم الحيازة كمما زاد تقبل وتبني األفكار الجديدة
:- نوع الحيازة( 3

.  كمما زادت نسبة األرض التي يممكيا المزارع كمما ازداد معدل تبنية لألفكار واألساليب الحديثة
عوامل اجتماعية  ( ج) 
العضوية والمشركة في المنظمات االجتماعية ( 1

.  كة اإليجابية في المنظمات يرتبط إيجابيًا بمدي تقبل الفرد لألفكار الجديدةعضوية الفرد ومشار
كمما كانت قيم المجتمع ال تحبذ التجديد كمما زادت درجة احتمال رفض أفراده تبني األفكار : قيم المجتمع( 2

.  الحديثة
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:- االتصاالت االجتماعية -2
.  قبل الفرد لمفكرةكمما اتسع نطاق ىذه االتصاالت كمما زاد احتمال ت

مرونة أو جمود البنيان اإلجتماعي ( 3
فقد ثبت أن البنيان الذي يتصف بالجمود أو التزمت يصعب وصول أو تبادل المعمومات واألفكار بين 

.  الطبقات المختمفة فيو من ثم يصعب تبني األفكار واألساليب الحديثة
المكانة االجتماعية ( 4

.   جتماعية كمما زاد قبولة وتبنية لألفكار الجديدةكمما ارتفعت مكانة الفرد اال
:- مستوي المعيشة( 5

.  الشخص الذي يتمتع بمستوي معيشة مرتفع يكون أكثر تقبال لألفكار الجديدة
تأ ير األسرة  ( 6

. قد يكون ليا تأثير إيجابي أو سمبي في استجابة الفرد وتقبمو لألفكار الجديدة
تأ ير الجماعة المرجعية ( 7

. وىي تمك الجماعة التي يرجع إلييا الفرد لالسترشاد برأييا عند تكوين رأيا بالنسبة لموضوع معين
عوامل ترتبط بطبيعة وصفات الخبرة : رابعاً 

تكاليف الخبرة والعائد االقتصادي منيا  ( 1)
لمكمفة يميل المسترشدون إلي تبني الخبرات سريعة العائد في وقت أقصر ونجد أن الخبرات الجديدة ا

.   تكون أبطأ في التبني
مدي تعقيد الخبرة  ( 2)

تقبل الخبرات الحديثة البسيطة سيمة الفيم واالستعمال أكثر من غيرىا األشد تعقيدًا  
إمكانية تجزئة الخبرة أو الفكرة ( 3)

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

.  Combineمن األفكار التي ال تقبل مثل ىذا التقسيم مثل استعمال آلو حصاد ودراس 
: التوافق العام لمخبرة( 4)

.  ة والمعتقدات السائدةتقبل األفكار الجديدة التي ال تتعارض مع األفكار والخبرات الموجود
: وضوح مشاىدة الخبرة( 5) 
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تختمف تبني الخبرات باختالف ما شوىد أو تم إيضاحو منيا فخبرات الري بطريقة الرذاذ أكثر رؤية من 
.   خبرة التخمص من فئران الحقول بوضع مادة سامة في جحورىا

--------------------------------------------------------------------------- 

( درجت  15)                رابعانسؤال الإجببت 

؟  يىضحب اإلرشبد انزراعي كًهُت. َبلش انًفهىو انًتكبيم نإلرشبد انزراعي   – 4س

: التعريف المتكامل لإلرشاد الزراعي
المتشابكة اإلرشاد الزراعي ىو عممية تعميمية غير مدرسية يقوم بالتطبيق الفعمى لمراحميا المختمفة و

جياز متكامل من المينيين والقادة المحميين ميتديًا في ذلك بفمسفة عمل واضحة بغرض خدمة الزراع وأسرىم 
وبيئتيم واستغالل إمكانياتيم المتاحة وجيودىم الذاتية ومساعدتيم عمى توجيييا لرفع مستواىم اإلقتصادي 

. رفيم ومياراتيم واتجاىاتيمواالجتماعي عن طريق إحداث تغيرات سموكية مرغوبة في معا
: ويتضح من ىذا التعريف أن اإلرشاد الزراعي عبارة عن

مستقل يدرس  عممية تعميمية ليا مراحل متعددة من ضمنيا التعميم األكاديمي لإلرشاد الزراعي كتخصص -1
. لمراحل تعميمية مختمفة ويسمي بالتعميم اإلرشادي

سبق شرحيا وال تؤدي في فصول مدرسية  أن العممية  التعميمية وفقًا لمراحل  -2
يقوم بالتطبيق الفعمي لمراحل ىذه العممية المختمفة والمتشابكة جياز متكامل من المينيين   -3
يعاون ىذا الجياز في تطبيق العممية التعميمية القادة المحميين  -4
. ىم وتقديم الخدمات ليملإلرشاد الزراعي فمسفة عمل واضحة تيدف إلي توعية الزراع وأسرىم وتعميم -5
أن تعميم وتقديم الخدمات يكون من خالل استغالل االمكانيات المتاحة والجيود الذاتية بقدر اإلمكان ، وأن  -6

دور اإلرشاد الزراعي في ذلك ىو مساعدة جميور اإلرشاد الزراعي الستغالل االمكانيات المتاحة 
ي  بأفضل أسموب لرفع مستواىم االقتصادي واالجتماع

يتم رفع المستوي االقتصادي واالجتماعي لمزراع وأسرىم من خالل تعميميم ، أى إحداث تغييرات سموكية  -7
مرغوبة 

كما أن ىذا التعريف يبرز الطبيعة التعميمية لإلرشاد الزراعي من حيث كونو نشاطًا تعميميًا يحدث تغيرات  -8
سموكية مرغوبة في معارف وميارات واتجاىات الزراع 

اإلرشاد الزراعي كمينة   
من العرض السالف أوضحنا أن اإلرشاد الزراعي خدمة تعميمية ، ونظرًا ألن الخدمة اإلرشادية نمت  

وتطورت وأصبح المشتغمون بيا أكثر حساسية بكيانيم وبوظيفتيم في المجتمع ، فمن الطبيعي أن يكون ليم 
ث أن الخدمات في حالة نضجيا ووصميا إلي درجة تطمعات في أن ترقى ىذه الخدمة إلي مستوي المينة ، حي

. معينة من التكامل ترتقى إلي مينة
: يجب أن يتضمن عددا من الخصائص أىميا نشير إلي أن مفيوم المينة ولتوضيح ذلك
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. بنيان من المعارف والميارات  -أ
: ق بإعداد المينيين ىيوىناك ثالثة أنواع من المعارف يجب أن يتضمنيا أى برنامج تدريبي أو تعميمي يتعل

والتى تتضمن مجموعة المقرارات األساسية في مجاالت العموم المختمفة حتى تكون إطار : المعارف العامة -1
. معرفيًا عاما تبني عميو المقرارات التخصصية األخرى

ار وتتضمن مجموعة من المقرارات المتخصصة التى تكون الركيزة األساسية لإلط:المعارف التخصصية -2
النظري الذى تبنى عميو التطبيقات المختمفة ، ومثال ذلك مقرر الوراثة الذى يعتبر أساسيًا في تربية الحيوان 

. ولكن طريقة تطبيق مربي الحيوان لموراثة تختمف عن طريقة تطبيق المتخصص في الوراثة البحتة
لمينة وخصائصيا وكيفية وىي ذات طبيعة تطبيقية مباشرة معارف عن طبيعة ا: المعارف المينية -3

.  ممارستيا
. م األخالقية القي -ب
. االحتراف  -ج

--------------------------------------------------------------------------- 

( درجت  15)                رابعانسؤال الإجببت 

؟  ل بُبء انبزَبيج اإلرشبديثى اشزح ببنتفصيم خطىاث ويزاح. يب هى يفهىو انبزَبيج اإلرشبدي   – 5س

البيان "فالبرنامج اإلرشادي ىو  :-تعددت تعريفات البرنامج اإلرشادي وفيما يمي عرض لتمك التعريفات
الكمي ألنواع النشاط التي تقرر اتخاذىا لمقيام بعمل إرشادي معين، أو ىو بيان عن الموقف واألىداف، 

ىذا ويشكل البرنامج أساس كل خطة إرشادية ، "ىة ىذه المشكالتوالمشكالت والحمول اإلرشادية المقترحة لمواج
 .سوف تتبع بعد ذلك 

إطار يتضمن مجموعة من الخبرات والتعميمات المصممة بطريقة " بانو البرنامج اإلرشادي كما عرف 
ك ساب متكاممة ومتتابعة تخضع لمدة زمنية محددة وفقًا لتصميم وتخطيط ىدف محدد يعمل عمى تنمية الوعي وا 

". ميارات لتأدية األدوار بفاعمية
فالبرنامج اإلرشادي ىو مجموعة من األنشطة يقوم بيا المسترشدون في تفاعل وتعاون بما يعمل عمى 

مكاناتيم فيما يتفق مع ميوليم وحاجاتيم وقدراتيم واستعداداتيم في جو يسوده األمن والطمأنينة  توظيف طاقاتيم وا 
. وعالقة الود بينيم والمرشد

ن اختمفت في عدد مراحميا ،لقد وضعت نماذج متعددة لبناء البرنامج اإلرشادي       إال أنيا  ،تمك النماذج وا 
 :ما يمي لك النماذجأمثمة ت ومن، تتشابو في مضمونيا
االرشادى   عممية تخِطيط البرنامجنموذج بيسون ل

إلرشادية شموال ، ويمكن القاري من وسوف نقوم بالتركيز عمى ىذا النموذج ألنو يعتبر أكثر النماذج ا
. تتبع وتسمسل خطوات وضع البرامج اإلرشادية بطريقة منطقية مفصمة 
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ويمثل الشكل التالي نموذج بيسون في وضع البرنامج االرشادى شامال الخطوات المختمفة لمرحمتي التخطيط 
: والتنفيذ 

موذج بيسون  ن

ق-1 حقائ ع ال م  ج

ف-2 موق ل ال حلي  ت

ل-3 مشاك د ال دي ح  ت

ف-4 دا قرير االه  ت

عة العملية-8  مراج

ل-5 طة العم ع خ  وض

خطة-6 ذ ال نفي  ت

م-7 د تق د ال دي ح  ت

م  تقيي ال
م  تقيي ال

م  تقيي م ال تقيي ال

 
 

إن عممية وضع البرنامج االرشادى تتضمن الخطوات التالية  من الشكل السابق يتضح 
 .تجميع حقائق وبيانات عن الوضع الراىن  -1

 .تحميل الموقف  -2

 .تحديد المشكالت  -3

 .تقرير األىداف  -4

 .وضع خطة العمل  -5

 .تنفيذ خطة العمل  -6

 .بيان وتحديد التقدم الحادث  -7

 .أعادة النظر ومراجعة العممية  -8

: إلى مرحمتين أساسيتين ىما ويمكن تقسيم ىذه العممية 
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