
 - 1 - 

 جامعة بنها
 كلٌة الزراعة

 قسم االقتصاد الزراعى
============== 

 الجواد عبد أ.د/ سامىأستاذ المادة: 

  3102امتحان الفصل الدراسى الثانى أسئلة 

 أمراض النباتشعبة  -الصف الرابع 

 الزمن : ساعتان – زراعى إرشادالمادة : 

============== 

 وكتابة المصطلحات اإلنجلٌزٌة كلما أمكن ذلك : بالرسم  التخطٌطىبتك أجب عن األسئلة اآلتٌة مع توضٌح إجا
 

 درجة (: 31)  السؤال األول
  من المصطلحات التالٌة : - ستة فقط -)أ( عرف 

 

1- Agricultural Extension (Integral Definition).     2- Extension Training Needs. 

    3- Objectivity.         4- Action Leaders.           5- Extension Persuasion.       

  6- Awareness Stage.           7- Innovation.               8- Early Adopters.           

9- Extension Service General.          10- Extension Program Planning. 

 

 

  علل لما ٌأتى :)ب( 

 ة من أهم النظرٌات المفسرة للدور القٌادى.تعتبر النظرٌة التفاعلٌ .0

 الزراعى. اإلرشاداختالف دول العالم فى تطبٌق مجاالت  .2
 الزراعى. اإلرشادىأهمٌة القادة الرٌفٌٌن فى العمل  .2
 .الزراعٌة اإلرشادٌةأهمٌة البرامج  .4

 
 

 درجة (:  32) السؤال الثانى

 مما ٌلى: ثالثة فقطقارن باختصار بٌن 
 ، ونظرٌات القٌادة الرٌفٌة. إلرشادىانظرٌات االتصال  (0
 خاصة. اإلرشادىالزراعى عامة، ومبادئ التدرٌب  اإلرشادمبادئ  (3

 (.بالرسم التخطٌطىعناصر عملٌة االتصال ، وعناصر عملٌة اتخاذ قرار تبنى المستحدثات) (2

 (.بالرسم التخطٌطىأنواع القٌادة الرٌفٌة، وأنواع صفات فئات المتبنٌٌن لألفكار المستحدثة) (2

 
 

 .درجة (:  01) السؤال الثالث 

 عن: هأذكر ما تعرف
 . اإلرشادىأسالٌب اإلقناع  .0
 الزراعى بعلم االجتماع الرٌفى. اإلرشادعالقة علم  .3

 (.إرشادىبوضع خطة عمل برنامج رأٌك )مدعما اإلرشادىخطوات تخطٌط، وتنفٌذ، وتقٌٌم البرنامج  .2

=============== 
أ.د / سامى    العالمين ، مع أطيب األمنيات بالتوفيق إن شاء هللا**انتهت األسئلة بحمد هللا رب 

 عبد الجواد
 
 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

 جامعة بنها
 كلٌة الزراعة

 قسم االقتصاد الزراعى
============== 

 سامى عبد الجواد/ أستاذ المادة:أ.د

  3102امتحان الفصل الدراسى الثانى إجابة 

 أمراض النباتشعبة  -الصف الرابع 

 الزمن : ساعتان – زراعى إرشاد المادة :

============== 

 ذلك:وكتابة المصطلحات اإلنجلٌزٌة كلما أمكن  بالرسم التخطٌطى اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة مع توضٌح ةباجاإل

 

 درجة (: 31السؤال األول ) إجابة 
 من المصطلحات التالٌة : -ستة فقط  -ف ٌعرت)أ( 

 

1- Agricultural Extension (Integral Definition).            2- Extension Training Needs.     

3- Objectivity.      4- Action Leaders.        5- Extension Persuasion.    6- Awareness 

Stage.    7- Innovation.    8- Early Adopters.     9- Extension Service General.          

10- Extension Program Planning. 

 

هو  عملٌوة تيلٌمٌوة  ٌور مةريوٌة ٌ و   : Definition lIntegra( Extension Agricultural( الزراعىى )تعرٌىف متكامىل( اإلرشاد -0

موة الوزرا  بالتطبٌق الفيلى لمراحلها المختلفة  المتشابكة جهاز متكامل من المهنٌٌن  ال اةة المحلٌٌن مهتةٌاً فى ذلك بفليفة عمول  احوحة بضورد خة
ته   ايتضالل إمكانٌاته  المتاحة  جه ةه  الذاتٌة  مياعةته  علوى ت جٌههوا لرفوس ميوت اه  اادتصواةج  ااجتمواعى عون طرٌوق إحوةا   أيره   بٌئ

 تضٌرات يل كٌة مر  بة فى ميارفه   مهاراته   اتجاهاته .
    

شاوْٓ هاي ً او اّ تظاستج ظأ ه ِاس شعسف تلحثؼاثز خنًِاث  : Extension Training Needs اإلرشادٌةاالحتٌاجات التدرٌبٌة  -3

صاْ  هعيي هي سلْك تلفسد تليْهٔ ، كوث اًِث ً و ظٔ إحدٓ هصطلدثز تلحيثذ ّيعدس عٌِث خثلصفاثّز ظأ تلْظال تلحاثلٔ ّتلْظال تلوسلاْج تلواستد تلْ

ر عدثزذ عي ً و ظٔ هاث يحصثؼاَ تلفاسد هل تألخر ظٔ تالعصدثز خنى تلحثؼ...لفؽْذ ّتلْصْ  تلٔ تلْظل تلوسلْجتليَ ّاى تلفسد يسلح ظٔ شطديق ُرٍ ت

ّيوواي تساصص ث ظ ظار ؼْتًاح زبي اير لوفِاْم  ّاى تلصدزيح عولير شعليوير هٌ ور ي ْم خِاث شٌ اين هعايي لصح ايي تدتف تألظاستد لصأيياس اًواثغ سالْكِن.

ّؼاْد ً او ظأ تلوعاثزف اّ تألظاستد  -2     ظاستد.   ّؼْد ً و هصصل خثألعوث  اّ تلوِثم تلصٔ ي اْم خِاث ُا الف تأل -1    تالحصيثؼثز تلصدزيدير ُي : 

 .ي ثخل ُرت تلٌ و عي غسيق إحدتض شأيستز ظٔ سلْك تألظستد للحصْ  علٔ تلْظل تلوسلْج عي غسيق تلصدزيح -3         تلوستد شدزيدِن.
    

 هي ي ْهْى خَ. خثخص فتلص يين شعٌٔ تلحسير هي آ ًْع هي اًْتع تلصحيص ّعدم تلصنظس خٌصثبػ  :Objectivity الموضوعٌة -2

 

 تإلزشاثدير،ّلةك تلريي يعسخْى لل ياثم خْااثبو ّاًةاطر هحاددذ شصعلاق خصصطايػ ّشٌفيار ّش ياين تلداستهػ اُن  :Leaders Actionالتنفٌذ قادة  -2

 ّهصططٔ خستهػ. ّقثدذ ًةثغ، يْى، ّقثدذ هصصصصْى ظٔ هؽثالز هعيٌر،قثدذ شٌ يو: لى إ ّيووي شصٌيفِن

 

ه  ال يٌلة الفيالة لزٌاةة مشاركة األفراة فً جمٌس األنشطة أ  األعمال المراة ال ٌا  بهوا.  :Persuasion Extensionاإلرشادى قناع اإل -5

 ه  عملٌة ااتصال التً ٌرٌوة المريول فٌهوا أن ٌيوتخرت ايوتجابة مر  بوة مون الميوت بل .  عمله،كما ٌيرف اإلدنا  بأنه التأثٌر فً فكر الشخص أ  
ل ٌيرف أٌحاً بأنه النشاط الذي ٌرتبط فٌه المتحة  بالميتمس  الذي ٌحا ل فٌه المتحة  عن  عً  دصة أن ٌؤثر فى يل ك الميتمس عون طرٌوق ن و 

ي بووٌن المرشووة اإلرشوواةي الزراعووً فووإلن اإلدنووا  ٌليووب ة راً هاموواً فووً عملٌووة ااتصووال اإلرشوواة فووً اليموول   المرئٌووة.بيوود الرموو ز الميووم عة 
 ٌتطلب ذلك أن ٌتحمن الم دف ااتصالً عملٌة إدنا  الزرا  بهذه  الميتحةثة.حٌ  ٌت  ترشٌة الزرا   ت عٌته  بالمماريات الزراعٌة  رشة، الميت

 التً ٌتحمنها. اإلرشاةٌةفإلذا حة  للزار  تضٌٌر فهذا ٌينً أن الم دف ااتصالً دة نجح فً إدنا  الزرا  بالريالة المماريات.

  

 . إةراكهاهى المرحلة التى ٌتيرد الفرد فٌها للفكرة الجةٌةة  لكن تن صه الميل مات الالزمة لفهمها : Stage Awareness وعىمرحلة ال -1

 

آ اًاَ عٌادهث شدادّ تلفواسذ للفاسد علأ اًِاث ّ شا يدزكَ تلفسض علٔ اًَ ؼديد اّ هوثزسر اُْ عدثزذ عي ظوسذ  : Innovationالمستحدث – 7

 اّ زظط تلو صحدض ُْ دزؼر تلوعسظر خويفير تسصصدتم تلفوسذ تسصصدتهث هٌثسدث .خصدٌٔ قستز ظعث   الشصثذتلِثم  ّتألسثضظر ، ؼديدذ شعصدس ه صحد

 

ُان هحصسهاْى ّال يٌ اس إلايِن اقاستًِن خثعصداثزُن ًواثذغ شحصارٓ ، تحصواثكِن تالؼصواثعٔ ؼياد ،   : Adopters Earlyالمتبنىون األوائىل - 8

ًصوثبِن للوؽصول تلوحلٔ شديد ، ّهستكصُن تل يثديار خاثلوؽصول عثليار ، ّظ اثظصِن هسشفعار ً اديثك ، إهوثًياثشِن تلوثليار هسشفعار ً اديثك ، ّهٌدهؽيي تؼصوثعيث ّت

 .ّلِن تشصث  خثلوؽدديي اكعس دّى ليسُن هي خثقٔ تلفةثز ، اكعس تلفةثز تشصثالك خثلوسشد
 

للصطدياق ظأ تل اسّف تلوصصلفار ّقادزشِث علأ تلصوياو هصِاث ُأ ه ف : eralGen Service Extensionاإلرشىادٌةعمومٌىة الخدمىة  -9

 ّتالسصوستز ظٔ تلديةثز ّتلوؽصوعثز ذتز تلفل فثز تالقصصثدير ّتالؼصوثعير تلوصدثيٌر.
 

ل ه  عملٌة ةراية الماحوً  الحاحور حتوى ٌمكون التنبوؤ بالميوت ب  : Extension Program Planningاإلرشادٌةتخطٌط البرامج  -01

جات مس تحةٌوة  بالتالً تحةة األهةاف  ااحتٌاجات  اإلمكانٌات البشرٌة   ٌر البشرٌة الالزمة اتخاذ ما ٌلز  من إجراءات لم ابلة األهةاف  ااحتٌا
 الطرٌ ة  المكان المنايبٌن لتنفٌذها فى المٌياة المنايب.
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 ل ما ٌأتى :ٌعلت)ب( 
الفكرٌوة  ااتجاهواتبوٌن ت فوق هوذه النررٌوة ألن   :ات المفسىرة للىدور القٌىادىتعتبر النظرٌة التفاعلٌة مىن أهىم النظرٌى. 0

ـو 2  ـ شخصٌة ال ائة  ما ٌنبضى أن تتو افر فٌهوا مون عناصور.1الياب ة ، فهى ت    على أياس التكامل  التفاعل بٌن كل من المتضٌرات الرئٌيٌة فى عملٌة ال ٌاةة  هى : 
ـ اليالدات الم ج ةة بٌن أفراة الجماعة  أهةافها  ةرجة تمايكها .ـ الم ادف بكول مشوتمالتها مون طبٌيوة 3    حاجاتها  مشكالتها.  اتجاهاتهاالجماعة من حٌ  تركٌبها 

راك ال ائوة لنفيوه  الطبٌيٌة  الث افٌة التى ت جة بهوا الجماعوة . لوٌس المهو  فوى رواهرة ال ٌواةة هوذه المتضٌورات فوى حوة ذاتهوا  لكون المهو  هو  إة ااجتماعٌةاليمل  البٌئة 
 للجماعة  للم دف.  اآلخرٌن اإلةراك المشترك بٌن ال ائة  اآلخرٌنله  إةراك ال ائة لهؤاء  رٌنخاأل إةراك 
 

تختلف الة ل مت ةمة كانت أ  نامٌة من حٌ  تطبٌ ها لجمٌوس   :الزراعى اإلرشاداختالف دول العالم فى تطبٌق مجاالت . 3

 اعتبارات ثال  هى :  المجاات أ  البيد منها  ف اً 

المراحوول األ لووى موون التنمٌووة ، فووإلن اليٌايووات فووى حٌوو  أنووه كلمووا كانووت الة لووة ازالووت :)أ( المرحلىىة التىىى تمىىر بهىىا الدولىىة فىىى عملٌىىة التنمٌىىة 

ا ال  مٌوة تنت ول هوذه اليٌايوة إلوى بها  الباً ما تتنا ل مجاات رفس كفاءة اإلنتات الزراعى ،  كلما ت ةمت فى إنتاجٌة الة لوة  نمو  مؤييواته اإلرشاةٌة
 المجاات التي ٌ ٌة  اايتهالكٌة   ٌرها من المجاات . 

 اإلرشواةجفكلما ت افرت اإلمكانٌات الماةٌة لل  ج البشرٌة ذات الكفاءة المنايبة كلما اتيوس نطواق اليمول : )ب( توافر اإلمكانٌات العادٌة والبشرٌة

 تنفٌذ أكبر ميةات ممكنة من النشاطات التى تخص كل مجال. لٌشمل أكبر عةة ممكن من المجاات مس

منوذ زمون بيٌوة كلموا اتيويت ميوئ لٌتها المفور د أن ت و   بهوا  اإلرشواةٌةفكلما كان تطبٌوق الة لوة للخةموة : اإلرشادٌة)جـ( حداثة أو قدم الخدمة 

ا  مجااتها مؤييوات أ   حوةات تنرٌمٌوة أخورج ، مموا دوة ٌوؤةج كاملة  اليكس صحٌح فً تطبٌق الخةمة حةٌثاً بالة لة كلما طضت على اختصاصاته
  دص ر عةة النشاطات التى ٌتحمنها كل مجال. اإلرشاةٌة دص ر مجاات اليمل  اإلرشاةٌةإلى اازة اجٌة  الت صٌر فً تح ٌق األهةاف 

 
 الزراعى: اإلرشادىٌفٌٌن فى العمل أهمٌة القادة الر .2
 جتماعى الرٌفى. إعطاء ال  ة الشرعٌة الالزمة إلةخال البرامج فى إطار النيق اا اإلرشاةٌةط  تنفٌذ البرامج ـ مياعةة المرشةٌن فى تخطٌ 1
 ـ المياعةة فى التيرف على ااحتٌاجات  الت ديات الرئٌيٌة ألفراة المجتمس المحلى بما ٌخة  عملٌة بناء برامج مالئمة للميتهةفٌن. 2
  تز ٌةه  بما ٌلزمه  من ميل مات. اإلرشاةجعالدات طٌبة مس أفراة مجتميه   تر ٌب الزرا  فى اليمل ـ مياعةة المرشةٌن فى إدامة  3
 ـ مياعةة أفراة المجتمس فى التيرف على مشاكله  الزراعٌة  حاجاته . 4
 ـ تنرٌ  أفراة المجتمس فى شكل منيق بما ٌخة  حركة مني ة للتنمٌة. 5
 تجاهٌن بٌن جماهٌر الزرا   مشكالته  من جهة  أجهزة البح  اليلمى  نتائج بح ثها من جهة أخرج.ـ تشكٌل حل ة اتصال فيالة ذات ا 6
ميرحوٌن  ـ حمان ت افر عنصر اايتمرارٌة  اايت رار فى عملٌة التنمٌة ااجتماعٌة  اادتصاةٌة نرراً ألن ال اةة الرٌفٌٌن له  صفة الوة ا   ٌور 7

 ةارٌة ريمٌة كما ٌحة  بالنيبة للمرشةٌن الزراعٌٌن. للن ل لية  تبيٌته  إلى تنرٌمات إ
 .ـ ميا نة المرشةٌن الزراعٌٌن فى ااتصال بأكبر عةة من جمه ر الميترشةٌن 8 
 

إتاحوة -2    اجبوة التنفٌوذ. إرشواةٌةالية ل عن اارتجال  ةراية موا يوٌتخذ مون إجوراءات -1 :الزراعٌة اإلرشادٌةأهمٌة البرامج .2

 ج ة اإلطار الوذج -4      .اإلرشاةٌةتيٌٌن الحة ة التى تيمل من خالل الخةمات -3       ان مكت ب ٌحةة الهةف  ال يٌلة لبل  ه.الفرصة ل ج ة بٌ
 ج ة -6       حمان عة  انتكاس البرنامج عنة تضٌٌر ال ائمٌن علٌه.-5      ٌمكن على أيايه الحك  على ااتجاهات الجةٌةة  دٌاس النجاح أ  الفشل.

 .اإلرشاةٌةلةلٌل الذج ٌفير طلب اعتماةات مالٌة لتنفٌذ البرامج ا
 

 درجة (: 32السؤال الثانى )إجابة 
 باختصار بٌن ثالثة فقط مما ٌلى: ةقارنمال

 :اإلرشادىنظرٌات االتصال  -0-0

   احوة مون الشخصوٌن المتصولٌن،  الريوالة هوى تشبه اليملٌة ااتصالٌة بنرا  التلٌفو ن ، فوإلن المصوةر هوالنظرٌة الكالسٌكٌة البسٌطة لالتصال :  -0

 هوى اليوماعة  دطية الكال  الم ال فً جهاز التلٌف ن ،  ال ناة عبارة عن الة رة الاليولكٌة الم صو لة للون ط الثابتوة فوً التلٌفو ن اآلخور لوةج الميوت بل
لطنوٌن أ  صو رة أخورج مون التشو ٌى الوذج ٌمكون أن  األذن ،  الضاٌة الم ص ةة هى الشوخص الميوتمس ،  الح حواء هوى عبوارة عون الط ط وة أ  ا

مون ٌجيل من الصي بة فه  الريالة كما هى م ص ةة من المريل لةج الميت بل الذج ٌصبح مريالً بإلريال ايتجابات للريالة  ٌور الم صو ةة أصوالً 
 المريل األ ل نتٌجة لية  فه  أ  عة  ت بل منه. 

ها تنت ل الريالة من المصةر إلً الميت بل بيةة دن ات فً  دت  احة أ  أ دات متالح ة لكول منهوا فٌ تصال : النظرٌة الكالسٌكٌة األكثر تعقٌداً لال -3

ةرجة ح حاء مما ٌف ة تطابق الريالة الميت بلة مس المريلة أيايواً مون المصوةر  الوذج ٌرهور فوً رجو   الصوةج ،  تأخوذ ال نو ات فوً المنرموات 
مكت بوة أ  الشووف ٌة الريومٌة   ٌوور الريوومٌة ،  دوة تكوو ن متضٌورات ااتصووال مت ازنووة بريوائل متشووابهة  البوواً ، البشورٌة عووةة صو ر منهووا : الصوو ر ال

 عوة  نجواح   أحٌاناً تك ن متيارحة أ  متحاةة ،  هذا ٌزٌة التش ٌى ،  بالتالى ٌزٌة من احتمال عة  تطابق الريالة األيايٌة مس الريوالة الميوت بلة
 هر فً رج   الصةج من الميت بلٌن. ااتصال، األمر الذج ٌر

ا تختلف فً مباةئها  عناصرها عن النررٌات الكاليٌكٌة إا أنه ٌحة  فٌها عاةة ت يويات  تجةٌوةات عوةة  لالتصال:النظرٌة الحدٌثة والمتقدمة  -2

 .  حج  المؤيياتفاهٌ  اليمل  اإلةارة ت ييات  امتةاةات فً م لةات الريائل مما ٌتحت  ميه تضٌر فً م -أ أمثلتها:فً مجاات مختلفة من 
ت ييات فً م لةات الريالة الناج  عن ازةٌاة  تط ر المجتمس فً مجال اليم مٌة  الشٌ   إلوً التخصوص الفنوى  الةدوة فوً تحةٌوة المهوا  كموا  -ب 

ةة المنرمات إلوً البنٌوان التنرٌموى األكبور  ازةٌواة فً دٌا اإلنتاجٌة التحامنٌةااتجاه إلً مبةأ  -ت     اليرٌس.ٌنج  عن النم  الفنى  التكن ل جى 
التضٌور فوً موةخل اإلةارة   جهوات النرور إلوً اإلةارة  األنمواط ااتصوالٌة لبنواء ال و ة فٌتحو ل مون نروا   -ة    ااتصوال.فً حج   تي ٌوة شوبكة 

 موةج  ت ابلهوا،فشل عملٌة ااتصال  الح حاء التً   أثر ذلك بطبٌية الحال على نجاح أ  مفت ح،ايتاتٌكى مضلق إلً نرا  ةٌنامٌكى أ  حركى 
 ااتصالً.ال ةرة على التحك  فٌها مما ٌزٌة احتماات النجاح أ  الفشل 

 

 نظرٌات القٌادة الرٌفٌة: -0-3

ٌنطو ج هوذا المونهج علوى ٌيتبر منهج اليمات من أدة  ما دة  من اتجاهات فكرٌة لتفيوٌر رواهرة ال ٌواةة ،  :  Trait Theoriesأوالً : نظرٌة السمات 

 تفتورد هوذه النررٌوة أن التضٌورات فوً الحٌواة الجماعٌوة  ااجتماعٌوة تتح وق   The great man theory of leadershipنررٌتٌن هما : نررٌة دٌاةة الرجل اليرٌ  
ت  التوً تهوت  باكتشواف يومات  خصوائص عن طرٌق أفراة ذ ج م اهب  دةرات  ٌر عاةٌة . أما النررٌة الثانٌة فً هذا المجال فهوى نررٌوة اليوما

، فال ائوة  ممٌزة ترتبط بال ٌاةة  تمٌز ال اةة عن  ٌر ال اةة.  ٌتلخص محم ن هذه النررٌة فً التفكٌر فً ال ٌاةة على أنها خاصٌة من خصائص الفرة
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بمكانوة اجتماعٌوة ادتصواةٌة ميٌنوة ، الوذكاء ،  فً ح ء هذه النررٌة ه  الذج ٌتمس بخصائص  يومات ميٌنوة مثول اليوٌطرة ، الث وة بوالنفس ، التمتوس 
ر ... الفصاحة فً الكال   ال ةرة على التيبٌر ، أ  صفات أخرج تتيلق بتك ٌنه الجيمى  المرهرج مثل : ط ل ال امة ،  صحة البةن ،  حين المره

ة فرة ٌتمتس بمثل هذه اليمات  الخصائص  أ  ميرمها ، الخ .  دة  جهت إلً هذه النررٌة كثٌرا من اانت اةات على أياس أنه ٌصيب جةاً أن ٌت اج
من هوذه هذا باإلحافة إلً أن نررٌة اليمات تفترد  ج ة صفات ثابتة ٌتمٌز بها ال ائة  تجيله ٌصلح لل ٌاةة فً جمٌس الم ادف  الرر ف.  بالر   

ٌو  التطبٌوق اليملوى  الو اديى تحوت رور ف الحٌواة الٌ مٌوة خاصوة فوً اانت اةات فإلننا نجة أن هذه النررٌة تيتبر أكثر نررٌات ال ٌاةة انتشوارا مون ح
عرادوة الحيوب  النيوب  الضنوى  الثور ة  الجواه  المكانوة ااجتماعٌوة  اادتصواةٌة التوً : المجتميات الت لٌةٌة أ  النامٌة . فال زلنا نجة أن يمات مثول

التوً تيونة علوى أيايوها المناصوب ال ٌاةٌوة .  لوٌس مينوى هوذه اانت واةات عوة   ٌتمتس بها بيد األفراة فوً هوذه المجتميوات تيتبور مون أهو  الم  موات
فوً  ااكترا  أ  التضاحى عون حور رة تو افر مثول هوذه الخصوائص فوً اختٌوار ال واةة المورت بٌن ، فمموا ا شوك فٌوه أن تفو ق ال ائوة عون ب ٌوة األتبوا 

 ه  مهارته  ما ٌمكنه ذلك من اإليها  فً حل مشكالت الجماعة. خاصٌة مثل الث ة بالنفس مثالً من شأنه أن ٌشير اآلخرٌن ب  ت
تختلف ال ٌاةة باختالف الم دف ااجتماعى ،  ن   اليمل الموراة تح ٌ وه ،  حجو  الجماعوة  أهوةافها ، : Situational Theoryثانٌاً : النظرٌة الموقفٌة 

جماعة ميٌنة دة تختلف تماماً عن الخصائص  اليمات التً ٌحبذ ت افرها فً دائوة  بمينى أن اليمات التً ٌحبذ ت افرها لةج ال ائة فً م دف ميٌن أ 
هنواك  أخر لم دف أخر أ  لجماعة أخرج.  تشٌر نتائج األبحا  فً هذا المجال على أنه ٌصيب أن تك ن هذه اليمات  دفاً تماماً على الم دوف ،  أن

 ة ،  لكن هذه ال ةرات أ  الممٌزات تت دف على حة ة  الة ر الذج ٌ    به ال ائة. حةاً ميٌناً من ال ةرات ٌنبضى أن ٌت اجة لةج كل ال اة
ل ٌووا  بال رووائف الجماعٌووة األعمووال  األنشووطة التووً موون شووأنها ميوواعةة ا تيوورف بأنهووا :  Functional Theoryثالثىاً : النظرٌىىة الوظٌفٌىىة أو المهامٌىىة 

،  تحيٌن ن   التفاعل بٌن أعحائها  الحفار على كٌوان المجم عوة  تمايوكها،  ال ٌواةة فوً حو ء   Goal Achievementالجماعة على تح ٌق  بل غ أهةافها 
 هذه النررٌة دة ٌ    بها عح   احة أ  عةة كبٌر من أعحاء الجماعة. 

ٌيٌة فً عملٌة ال ٌاةة  هى:أ( شخصٌة  ت    هذه النررٌة على أياس التكامل بٌن كل المتضٌرات الرئ:  Interaction Theoryرابعاً : النظرٌة التفاعلٌة

( الجماعة نفيها من حٌ  بناء اليالدات بٌن أفراةهوا  خصوائص الجماعوة. ة( ـال ائة. ب( شخصٌة األتبا  من حٌ  حاجاته   اتجاهاته   مشاكله . ج
 الم ادف كما ٌحةةها طبٌية اليمل  البناء الطب ى  الث افة ال ائمة   ٌرها من الي امل. 

 

ـ  ج ة أهةاف متفق  2     ـ البةء باليمل من الميت ج الذج ٌ جة علٌه الناس. 1  :الزراعى عامة اإلرشادبادئ م -3-0

       .على ال اةة المحلٌٌن ااعتماةـ  6    .عالدات على أياس الث ة المتباةلةـ تأيٌس  5   ـ التيا ن. 4  .ـ المشاركة الفيلٌة 3          علٌها.
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يِدف كل هي تلصدزيح ّتلصعلين تلٔ تحدتض تلصأييس ظٔ تل لْك تلفسدٓ ، لرلك ظإى   خاصة: اإلرشادىمبادئ التدرٌب  -3-3

 تلودثدئ تالسثسير للصدزيح ُيث ًف ِث هدثدئ تلصعلين تلوصفق عليِث ّتلصٔ هي اُوِث :

ظثلوةثزكر ّتلووثزسر تلفعلير للوصدزج شيف تسثسٔ ظأ تلصادزيح يو ادَ تلوِاثزذ اّ تلوعلْهاثز اّ تالشؽثُاثز تلؽديادذ   :Practiceسة  مبدأ الممار – 0

 .خةول ظعث  ّيٌدأٔ اى شوْى ُرٍ تلووثزسثز لفصسذ شهٌير كثظير ، ّاى يوْى للفسد تلوصدزج تلحسير ظٔ تزشوثج تالخطثف ّصْال تللٔ تلٌؽثؾ 

ّيدٌٔ ُرت تلوددا علٔ اسثض تلصعثهل هل تلحثؼثز ّتلدّتظل تلصٔ لدٓ تألظستد تلريي سيصن شدزيدِن تذ يٌدأٔ اى يواْى لادٓ   :Motivationلدافعية  مبدأ ا -3

 تلوصدزج تلسلدر تلرتشير للصدزيح ّتلوةثزكر ظيَ .

يدِن ظأ ه اصْتُن تلوعسظأ ّتلوِاثزٓ كواث يصصلفاْى ظأ تشؽثُااثشِن يصصلاو تألظاستد تلاريي سايصن شادز  :Individual differenceمبددأ الردق ا الرقة دة   -2

وصادزخيي هاي ّهيْلِن ّزلدثشِن ّتسصعدتدُن لعولير تلصعلين ّتلصدزيح ّلرلك ظإى تلصدزيح تلفعث  ُْ تلارٓ يصوةأ هال ُارٍ تلفاسّر تلفسديار خايي ؼوثعار تل

 حيط ظصسذ تلصدزيح ، ّغسقَ ّاسثليدَ ًّْعَ .

يلعح تلعْتج ّتلع اثج دّزت ُثهاث ظأ شعلاين تألظاستد ّشادزيدِن علأ تالعواث  تلوصصلفار حياط يوواي عاي غسي ِاث ظ ال   :Reinforcementمبدأ التدعيم   -4

 تلوعلْهثز ّتلصدستز تل شهر لدٓ تألظستد.

ظيَ عْتهل تلٌؽثؾ تلصأ شوواي تلوصادزخيي هاي ال يووي تل ْ  خنى تلصدزيح قد ادٓ هِوصَ تذت لن شصْظس   :Transfer of trainingمبدأ انتقال اثق التدر ب   -5

 ً ل هث شدزخْت عليَ هي تالعوث  تلصٔ ي ظس ظيِث ُرت تلصدزيح .

 
   :)بالرسم التخطٌطى( عناصر عملٌة االتصال -2-0

ة  الوتحك  أ  الت لٌول مريل الريالة  ه  من ٌيةها  ٌحس رم زها فً ص رة ريالة بهةف ن لها إلوً الميوت بل  إدناعوه بهوا  محا لوأج المصدر :  -أ 

 من الح حاء المحتملة أثناء ن ل الريالة لزٌاةة ت بلها  فهمها بالص رة الم ص ةة بها . 
  هى الرم ز أ  مجم عة الرم ز الميةة  المصنية لن لها من المريل إلً الميت بل . الرسالة :  -ب 
الجماعوات أ  بالجمواهٌر أ  كانوت طردوا تيتموة بء كانوت طورق ااتصوال بواألفراة أ   هى الطرٌ ة أ  ال يٌلة التً تيتخة  فً الن ل يو االقناة :  - ـج

 . إلً طرٌ ة مياهمة  ممارية حٌ ٌة على ال ص ل إلً حاية النرر ف ط فتك ن بصرٌة أ  يميٌة أ  كالهما أ  تتيةج ذلك
 اليناصر التالٌة : ب  التً تتيلق  هى مختلف الي امل التً تش ى على الريالة من المصةر إلً الميت بلالضوضاء :  -د 

على مةج كفاءة المصةر  دةرته فً إعةاة الريالة بطرٌ ة مفه مة  مالئمة للميت بل ،  مةج فهمه للي امل الطبٌيٌة  النفيٌة له،  مةج دةرته  -1

 التحك  فً الرر ف األخرج المؤثرة على  ج ة الح حاء. 
 ر مياةج  مشاعر حةها  مةج منايبتها للحاجات  الر بات.  ح ح  صراحة الريالة  عة  إثارتها لشي  -2
 مةج منايبة ال ناة الميتخةمة فً ن ل الريالة  مالءمتها  كفاءتها فً ال ص ل إلى جماهٌر الميت بلٌن. -3
 مةج اايتيةاة الجيةج  النفيى  الي لى عنةما تصله  الريالة .  -4
 محٌطة بكل من المريل  الميت بل  مةج فهمه  لها . الرر ف اادتصاةٌة  ااجتماعٌة اليامة ال -5
 خبرات الميت بلٌن الياب ة  ةرجة حاجاته  لها . -6

  ه  من ٌتل ى الريالة  ٌفيرها  ٌحل رم زها  ٌتفهمها  ٌطبق ما فٌها أ  ٌمتنس عنه أ  ٌيةله.المستقبل :  –هـ 
بلٌن للريووائل مون المصووةر أ  المريول ،  مووةج  حوو ح  تطوابق هووذه الريووائل أ   هووى رة ة أفيوال الميووت التغذٌىة المرتىىدة أو رجىوع الصىىدى :  -و 

تيارحوها بوٌن المريول  الميووت بل ،  هوى اليملٌوة التوً ت حووح موةج نجواح أ  فشول أ  إتمووا  أ  عوة  إتموا  اليملٌوة ااتصووالٌة  التوً تيتبور موون 
رة علٌهووا،  أحٌانووا تيوومى عناصوور اليملٌووة ااتصووالٌة بالمتيووامالت  مووةج دووةرة المريوول علووى الووتحك  فٌهووا  اليووٌط ،مي دووات اليملٌووة ااتصووالٌة

 ااتصالٌة البشرٌة   ٌر البشرٌة. 

 :)بالرسم التخطٌطى( عناصر عملٌة اتخاذ قرار تبنى المستحدثات -2-3 
بواحثٌن أن هوذه  فٌها ٌتيرف الفرة على الميتحة   ٌكتيوب بيود الميل موات عنوه ،  ٌتصو ر بيود ال  : Knowledgeأواًل: المعرفة  

اتجاهاته  . الخط ة تحة  عش ائٌا أ  نتٌجة ألنشطه  ٌر  رحٌة ، إا أنه ٌمٌل األفراة لتيرٌد أنفيه  لألفكار التى تتفق مس اهتماماته   حاجاته   
أ  ال عى ب جو ة  التنبٌهتيبق مرحلة  الميتحة  ا بة أن الشًءإلى  Needن الحاجة بالتالى فإل   Selective Exposure هذا المٌل ٌيمى التيرد اانت ائى 

ميوتحة  ، لوذلك ٌمكون أن توؤةج الميوتحةثات إلوى الحاجوات كموا  شوًء دة ط ر الفرة حاجة ميٌنة عنةما عل  ب ج ة    Awareness - Knowledge الفكرة 
ن خوالل اإلشوارة إلوى النتوائج المر  بوة ٌحة  اليكس ،   بيد  كوالء التضٌٌور ٌيوتخةم ن هوذا الموةخل عنوة إٌجواة الحاجوات بوٌن أفوراة جمهو ره  مو

 هى:  ثالثة أنواع من المعرفةلألفكار الجةٌةة .  هناك 
  فٌها ٌيرف الفرة بيد الميل مات عن الفكرة الجةٌةة  عن  رائفها . :Awareness Knowledge التنبٌه أو الوعى بوجود الفكرة-1
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 تزٌوة  ،أ  بكمٌوة منايوبة صوحٌحةكٌفٌوة ايوتخةا  الميوتحةثات بطرٌ وة عون  هى ميل مات  " : How - To do Knowledge"  كٌف تؤدى الفكرة عملها -2

 ل  تت افر هذه الميل مات. نأهمٌة مرحلة التجرٌب احتمال الرفد أ  عة  التبنى دائ  كلما كانت الفكرة مي ةة أ  متشابكة ، إ
بنررٌة الجراثٌ  التى تكمن  راء التطيوٌ  ، أ  أيايوٌات التكواثر البشورج التوى تكمون  : مثل الميرفة المتيل ة Principles Knowledge  المعرفة النظرٌة -3

 خلف األفكار المتيل ة بتنرٌ  األيرة أ  بٌ ل جٌة النبات التى تكمن خلف التيمٌة .
هاي تلوسشاديي يسكاص علأ تلٌاْع تألّ  ظٔ : اى كعيست  تلوعسظر ظيصوعلاهث دّز ّكيل تلصأييس اّ تلوسشد تلصزتعٔ ظٔ شوْيي ُرٍ تألًْتع تلع ظر هي 

، ّلوي الخد هي تلصسكيص علٔ تلٌْع تلعثًٔ هاي تلوعسظار ألًِاث ُثهاس ؼادتك  Mass Mediaتلرٓ يووي شح ي َ خ ِْلر هي خ   تألع م تلؽوثُيسٓ 

 ظٔ هسحلر تلصؽسيح . اهث تلٌْع تلعثلط هي تلوعسظر ظِْ ّايفر تلصعلين تلسسؤ ّتلعثم .

يٌواث يواْى تلصسكياص ظأ    Favorable Unfavorable Attitudeّظيِث يواْى تلفاسد تشؽثُاث هْتلياث اّ لياس هْتلياث للفواسذ  : Persuasion  مالةثانٌاً : االست

اكداس هال  ر. ّظأ ُارٍ تلصطاْذ يٌادهػ تلفاسد ًف ايث خدزؼا Feelingsتلصطْذ تألّلٔ علٔ تلوعسظر ّتلوعلْهثز ، ظإى تلصسكيص ٌُث يوْى علأ تلوةاثعس 

ّهاث ُأ  -اياي يدحاط عاي تلوعلْهاثز    ج -لفوسذ ُّاْ يٌةاػ ظأ تلدحاط عاي تلوعلْهاثز ّشا ظس شصصايصَ ّهعاثييس ً ثهاَ تالؼصواثعٔ علأ : ات

َ علأ هْقفا  Mental Applicationٌُّاث قاد يطداق تلفاسد تلفواسذ شطدي اثك ع لياث . ّكياو يف اس تلوعلْهاثز تلصأ يصل ثُاث   -ـؼا        تلسسثبل تلصٔ يصل ثُث  

دّزتك ُثهاثك ظأ إقٌاثع تلفاسد  Interpersonal Communicationتلحثلٔ اّ هْقفَ ظٔ تلو ص دل ، ّذلك قدل اى ي سز شؽسخصِث . ٌُّث يلعح تالشصاث  تلةصصأ 

تلفاسد لوأ يعداس  ٌُث الشصاثظِث خثلعوْهيار ّعادم شْظيسُاث شعصياصتك لادٓ Mass Mediaألى شفويسٍ كثى سليوثك حيط ال شوفٔ ّسثبل تالشصث  تلؽوثُيسير 

 تعص ثدٍ ًحْ تلفوسذ .

  هى تينى اختٌار الفرة تبنى أ  رفد الفكرة. :  Decision:  ثالثاً: القرار      

،  ٌالحور أن ال ورار لوٌس هو  اخور اليملٌوة بول  Reinforcement فى هذه الخط ة ٌبح  الفرة عن التيزٌوز   : Confirmation  رابعاً : التثبٌت      

يكوس الفورة دوراره إذا تل وى ميل موات ٌاة فى طلب الميل مات بية اتخواذه  ل ورار التبنوى كموا كوان ا ٌبحثو ن عنهوا دبول اتخواذ ال ورار،  دوة ٌييى األفر
ال رار بتبنى  فتتمثل فى أنه : بناء على الميل مات التى ٌتل اها الفرة بية اتخاذ Consequences  العواقبأما    ميارحه لما تل اه ياب ا عن الفكرة الجةٌةة.

  . later Adoptionتبنى احق  -4رفد ميتمر .      -Discontinuance  .        3عة  ايتمرار التبنى  -2تبنى ميتمر.   -1أ  رفد الفكرة ٌحة  اآلتى : 

 إذا كووان تبنووى الفكوورة أ  الشووًء   أنووه دوورار بووالت دف عوون ايووتخةا  الفكوورة بيووة تبنٌهووا يوواب ا ، Discontinuance الم صوو ة بيووة  اايووتمرار فووى التبنووى 
يل ك دةٌ  لكى ٌتبنى الفرة فكرة جةٌةة ، فإلن الت دف عن اايتمرار فى التبنى ٌحة  عنةما ٌ رر الفرة عة  تجمٌوة  Unfreezingالميتحة  ٌينى خلخله 

 هو  الت دوف عون :   Replacement اإلحىالل :أل لالن   ايل ك جةٌة . هناك ن عان على األدل من الت دف عن اايتمرار فى تبنى األفكار الجةٌةة :
 عىىدم الترحٌىىب أو عىىدم الرضىىا عىىن الفكىىرة : النوو   الثووانى    بضوورد تبنووى فكووره أفحوول منهووا  تتفوو ق علٌهووا. جةٌووةةاايووتمرار فووى تبنووى فكوورة 

Disenchantment :  إذا كان الفكورة ا  -منايبة الفكرة للفرة . ب عة  - ه  درار بالت دف عن ايتخةا  فكرة نتٌجة لية  الرحا الذج دة ٌنتج عن : أ
مما ٌؤةج إلى أن ف ة ممٌزاتها ،  هذا النو   ٌحوة  كثٌوراً  Misuseاايتخةا  الخاطئ لفكره  -ـج تؤةج إلى تح ٌق مٌزة نيبٌه عن أفكار أخرج بةٌله .
 بٌن المتلكئٌن ألن تيلٌ  أدل  اتجاهاته  أكثر ت لٌةٌة.

 
دٌواةة  -1  لوى :إيول بى ال ٌواةج المتبوس تصونف ال ٌواةة تبيوا للونمط األ :)بالرسىم التخطٌطىى( رٌفٌىةأنواع القٌىادة ال  -2-0

دٌواةة  -1 دة ٌنرر الى ان ا  ال ٌاةة على أياس ااعتراف الريمى الممنو ح لهوا الوى :     ال ٌاةة المختلطة. -3ال ٌاةة الةٌم راطٌة.  -2اليلطة. 
      فٌن يووم ن الووى نوو عٌن همووا ال وواةة المهنٌوو ن  ال وواةة المحلٌوو ن. اإلرشوواةجأمووا انوو ا  ال وواةة فووى المجووال        دٌوواةة  ٌوور ريوومٌة.  -2ريوومٌة. 

  ٌمكن تصنٌف ال اةة المحلٌ ن الى داةة التنفٌذ  داةة الرأج.
 

 :)بالرسم التخطٌطى( أنواع صفات فئات المتبنٌٌن لألفكار المستحدثة -2-3
  مضامر ن ،  ٌتبن ن بةرجوة أيور  مون بوةء انتشوار الفكورة بالمجتميوات المحلٌوة ،  ٌتمتيو ن ب و ه ادتصواةٌة ه : Innovators أوال: المجددون

ٌة هائلة ،  ٌتمتي ن بميت ج تيلٌمى عالى ،  ذ ج تفكٌر متزن ،  على صله كبٌرة بمصاةر الميل مات اليلمٌة ،  ٌيتخةم ن المصاةر الضٌور شخصو
لى اليال  الخارجى ،  ا ٌتمتي ن بمراكز دٌاةٌة انيزالٌوة احتكاكواته  ااجتماعٌوة الةاخلٌوة  ٌو ة النواس ت لٌوةه  على نطاق  ايس ،  متفتح ن كثٌرا ع

 .جس إلى خبرته  اليارة عن التجةٌةألن هناك ميافة نفيٌة كبٌرة بٌنه   بٌن  ٌره  ،  هذا را
 

ٌه  أدوورانه  باعتبوواره  نموواذت تحتووذج، احتكوواكه  ااجتموواعى جٌووة، هوو  محترموو ن  ا ٌنروور إلوو :Adopters Earlyثانٌىىا : المتبنىىون األوائىىل 

مرتفية نيبٌاً،  لهو    منةمجٌن اجتماعٌا  انتمائه  للمجتمس المحلى شةٌة،  مراكزه  ال ٌاةٌة بالمجتمس عالٌة،  ث افته  مرتفية نيبٌاً، إمكانٌاته  المالٌة
 الزراعٌة. اإلرشاةٌةات اتصااً بالمرشة الزراعى  دراءة المجالت  المطب عات اتصال بالمجةةٌن أكثر ة ن  ٌره  من الفئات، أكثر الفئ

 
ه  مثابر ن،  ٌتفاعل ن مس كثٌر من أدورانه  ،  نواةرا موا ٌشوضل ن مراكوز دٌاةٌوة،  تيلوٌمه  ٌفو ق  :Early Majorityثالثا : الغالبٌة المتقدمة 

ال كبٌور بوةعاة التضٌٌور ااجتمواعى،  فئوة المتبنٌوٌن األ ائول مصواةر ميل مواته  الجٌوران أ  المت يط ب لٌل ،  مرتبته  ااجتماعٌة مت يطة،  له  اتصو
 .اإلرشاةٌةاألصةداء أ  المطب عات 

 

هو  متشوكك ن  تيلوٌمه  ٌ ول عون المت يوط ،  مورتبته  ااجتماعٌوة مت يوطة ، ةخو له  بيوٌطة ،  : Late Majorityرابعاً: الغالبٌىة المتىأخرة 

 أكثر من الزمالء  الجٌران،  ا ٌيتخةم ن كثٌرا  يائل ااتصال الجماهٌرٌة  ا ٌ  م ن بة ر كبٌر فى مجال ال ٌاةة .  مصاةر ميل ماته 
 

هوو  متميووك ن بالت الٌووة ،  ث ووافته   تيلووٌمه   ميووت اه  اادتصوواةج  ااجتموواعى  : Laggardsخامسىىاً: المتلكئىىون أو المتبنىىون األواخىىر 

ارجٌووا موون الناحٌووة ااجتماعٌووة ،  اتجاهوواته  محوواةة   ٌوور منووةمجٌن اجتماعٌووا ، مصووةره  األيايووى للميل مووات هوو  موونخفد،  منيووزلٌن ةاخلٌووا  خ
 الجٌران  األصةداء  األدارب الذٌن ٌؤمن ن بنفس ال ٌ  ،  إذا ما تبن ا فإلن ذلك ٌت  عن  ٌر ادتنا .

 

 درجة (: 01) السؤال الثالث إجابة 

 عن: ةفالمعرذكر 
 :اإلرشادىقناع أسالٌب اإل( 0)
 فوً هوذا األيول ب ٌحوا ل المرشوة أن ٌيوتمٌل الميترشوة مون الجانوب اتباع أسلوب االستماالت العاطفٌة والمنطقٌة فً عملٌة اإلقناع :  -1

شة إذا الياطفً باإلحافة إلى الناحٌة المنط ٌة ، فمثال ٌمكن للمرشة أن ٌيتخة  ايتماات التخ ٌف إلرهار الحرر الذي ي ف ٌ س على الميتر
تجاهوات ل  ٌتبس طرٌ ة الزراعة الم صً بها .  من ال احح أن اايتماات الياطفٌة أكثر تأثٌراً من المنط ٌة ألن الياطفٌوة ٌتوةخل فٌهوا أٌحواً ا
ميترشوة ، الفرة نح  المصةر  الي امل المرتبطة بالمحم ن .  ٌراعً أنه إذا ل  تيتخة  ايتمالة التخ ٌف بشوكل محوةة فإلنهوا لون توؤثر علوى ال

أي إثووارة علووى اإلطووالق للميترشووة . كمووا ٌراعووً عووة  اابتووذال فووً ايووتخةا  اايووتماات الياطفٌووة حتووى ا  اإلرشوواةٌةحٌوو  ا تيووبب الريووالة 
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 هنوا تحوة  ثووال  رة ة فيول تل ائٌووة مون جانووب الميترشوة نتٌجووة  اإلرشوواةٌةٌحوطرب تفكٌور الميترشووة  ٌيجوز عوون يوما  أ  فهوو  الت صوٌات 
تجاهول  -جوـ    بااتصوال.اليةاء نحو  ال وائ   -ب    بالريالة.عة  االتفات أ  ااهتما   -جة عالٌة من الت تر لةٌة  هذه الرة ة هً: ألحة   ةر

 شأنه.التهةٌة أ  الت لٌل من 

افها ب حو ح بوةا مون أن أن توذكر نتائجهوا  أهوة اإلرشواةٌةأج ٌصبح اإلدنا  أكثر فاعلٌة إذا ما ايتطاعت الريالة    اتباع أسلوب الوضوح: -2

 تترك لجمه ر الميترشةٌن عبء ايتخالص النتائج .

حٌ  أن ايتخةا  األةلة  الشو اهة علوى موا ٌ وال تزٌوة مون دوةرة الريوالة علوى اإلدنوا  ،  أن بيود الريوائل  تقدٌم الرسالة ألدلة وشواهد : -3

 بالتوالً فلوون تووؤثر فووً  للميترشووةٌن،ن صويبة اإلةراك بالنيووبة تحتوات إلووى أةلووة  شو اهة أكثوور موون  ٌرهوا. كمووا أن هنوواك بيوود األةلوة دووة تكوو 
 الميترشة.

 الميارحوة لهوا  اإلرشواةٌةن ت ةٌ  الحجج  البوراهٌن المؤٌوةة للفكورة أ  الريوالة إ  عرض الموضوع من كافة جوانبه اإلٌجابٌة والسلبٌة: -4

اً، حٌو  أن عورد الجانوب اإلٌجوابً  اليولبً أفحول مون عورد أكثر فيالٌة  أدةر على تضٌٌر اتجاهات  يول ك الفورة  خاصوة إذا كوان متيلمو
ات،  خاصوة إذا كانوت هوذه الت صوٌات إرشواةالجانب اإلٌجابً ف ط  ا ٌترك مجاا لةي الميترشة ألن ٌشك فٌما ٌ ةمه المرشة له من نصائح  
شوة الوزرا  أٌحوا عون خط رتهوا علوى اإلنيوان متيل ة بمماريات ميٌنة مثول ايوتخةا  بيود المبٌوةات فينوة الترشوٌة عون طرٌ وة ايوتخةامها ٌر

    ٌرها. الحٌ ان  مٌاه الشرب 

ٌيووتنة هوذا األيول ب علوى أن الحجوج اادناعٌووة كثٌورة  متيوةةة  علوى المرشووة الزراعوً أن ٌ و   بترتٌوب حججووه   ترتٌىب الحجىج اإلقناعٌىة: -5

ريوالة  موةي إمكانٌوة ايوتخةا  أكثور مون حجوة أ  ةلٌول إلدنوا  أي ٌحةة بوأي حجوة ٌبوةأ  بهٌتهوا ٌنتهوً  ٌت دوف ذلوك علوى م حو   ال اإلدناعٌة،
  ٌجب أن ٌيرف المرشة الزراعً أن الحجج التً ٌبةأ بها تترك أثرا أكثر من الحجج التً ٌنتهً بها .  اإلرشاةٌةالزرا  بالريالة 

إمكانٌة تح ٌق احتٌاجاته ال ائمة أكثر دوةرة علوى ن الريالة التً تجيل الجمه ر ٌشير بالراحة   إ الغالبٌة:استخدام االتجاهات وتأثٌر رأي  -6

كما أن الميل مات التً تتفق موس رأي األ لبٌوة تزٌوة مون احتموال تأٌٌوة اآلخورٌن لهوا، فوإلذا  جةٌةة.اإلدنا  من الريائل التً تبةأ بإلٌجاة احتٌاجات 
 ير  من اادتنا  بها.بالميل مات  األةلة التً تترةة على ليان اآلخرٌن فهذا ٌ اإلرشاةٌةةعمت الريالة 

حٌو  ٌ و   المرشوة الزراعوً بتكورار الريوالة بطورق  اإلرشواةٌة ٌيتخة  هذا األيل ب إلدنا  الميترشوةٌن بالريوالة  التكرار:أسلوب تنوٌع  -7

ا ٌتطلوب ايوتخةا   ٌةاإلرشواةمتن عة  فً أ دات مختلفة مما دة ٌؤةي فً النهاٌة إلى اادتنا  بها  ٌجةر اإلشارة إلى أن إدنا  الوزرا  باليوائل 
 . أيل ب بيٌنه ة ن اخر من األيالٌب الياب ة إنما ٌمكن ايتخةا  أكثر من أيل ب لل ص ل إلى النتائج المر  بة

 

 :الزراعى بعلم االجتماع الرٌفى اإلرشادعالقة علم ( 3)
مون حٌو   اإلرشواةجشة الزراعى من أةاء عمله تيٌٌن الر اهر ااجتماعٌة التى هى حصٌلة علمى ااجتما   ااجتما  الرٌفى فٌتمكن المر .1

 ٌينى ذلوك  الجمه ر،التى تتالء  مس طبٌية هذا  اإلرشاةٌة اختٌار البرامج  الطرق  الميٌنات  اإلرشاةجالتيرف على طبٌية الجمه ر 
 ا  الرٌفى.لم ررات ااجتما   ااجتم إرشاةجالزراعى أ  من نيةه  لل ٌا  بيمل  اإلرشاةحر رة ةراية الياملٌن فى 

الزراعى من خالل برامجه  يٌايواته المختلفوة إلوى تيوةٌالت ج هرٌوة فوى كثٌور  الرو اهر ااجتماعٌوة أ  األنمواط اليول كٌة  اإلرشاةٌؤةج  .2
 الجماعٌة،  بالتالى إلى تضٌرات أيايٌة فى ث افة المجتمس.

 ة تيتلز  اإللما  بمباةئ دٌا  الر اهر  التضٌرات ااجتماعٌة.إلى نتائج ادتصاةٌة  اجتماعٌ -بإلحةاثه للتضٌرات المر  بة  -اإلرشاةٌؤةج  .3

 

تجمٌوس ح وائق  بٌانوات  -1تشومل:  :(إرشىادىبوضىع خطىة عمىل برنىامج  ىرأالىمدعما )اإلرشادىخطوات تخطٌط البرنامج ( 2-0)

 ت رٌر األهةاف. -4     تحةٌة المشكالت.  -3    تحلٌل الم دف.   -2    عن ال حس الراهن. 
       

بٌوان -7      تنفٌوذ خطوة اليمول.   -6          حوس خطوة اليمول.   -5تشومل:    :اإلرشىادىتنفٌذ البرنامج  ( خطوات2-3)

 إعاةة النرر  مراجية اليملٌة. -8 تحةٌة الت ة  الحاة .        
 

تحةٌوة  تحلٌول أهوةاف  -2    . اإلرشواةجتحةٌوة الضورد مون عملٌوة الت ٌوٌ   -1 :اإلرشىادى( خطوات تقٌٌم البرنامج 2-2)

 جمس البٌانات الالزمة. -4   تحةٌة ن   الميل مات  البٌانات الالزمة إلجراء عملٌة الت ٌٌ . -3   .اإلرشاةٌةالخطة 
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