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 من المصطلحات التالية: - خمسة فقط -ف يعرت)أ( 

1- Agricultural Extension (Integral Definition).            2- Innovation.           3- Interaction Theory.              4- Innovators.                 

5- Extension Persuasion.        6- Extension Evaluation.           7- Relative Advantage Of The Experience.        8- Training 
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م هو  مليةوت لييةلةوت  ةور لةريوةت ة و :Agricultural Extension (Integral Definition) :اإلرشااد الزراعاى عتعريات متكاما   -1

لوت الوزراو  ريورهم  بةمولهم باللطبةق الفييى للراحيها اللخليفت  الللشابكت جهاز للكالل لن اللهنةةن  ال اةة اللحيةةن لهلةةاً فوى للوب بفييوفت ملول  ابوحت بدور  خة
رةق إحةاث لدةراث يي كةت لر  بت فى ليوارفهم  ايلدالل إلكانةالهم الللاحت  جه ةهم اللالةت  ليامةلهم ميى ل جةهها لرفع ليل اهم االقلصاةى  االجللامى من ط

  لهارالهم  الجاهالهم.
 

ه  مبارة من فكرة ر  للاريت ر  شئ ةةركه الفور  ميوى رنوه جةةوة رى رنوه منوةلا لبوة  الفكورة ليفورة ميوى رنهوا جةةوةة ليلبور  : Innovationالمستحدث -3

 لحةث ه  ةرجت الليرفت بكةفةت ايلخةام الفكرة ايلخةالا لنايبا .ليلحةثت،  األياس الهام اللخال قرار فيال بلبنى ر  رف  اللي

هله النظرةت ل فق بةن االلجاهاث الفكرةت الياب ت ، فهى ل  م ميى ريواس اللكالول  اللفامول بوةن كول لون  : Interaction Theory النظرية التفاعلية -2

ـ الجلاموت لون حةوث لركةبهوا  الجاهالهوا  حاجالهوا  لشوكاللها.   2لا ةنبدى رن لل افر فةها لن مناصر.  ـ شخصةت ال امة  1الللدةراث الرمةيةت فى مليةت ال ةاةة  هى : 
ةيةوت  الث افةوت اللوى ل جوة بهوا ـ اليالقاث الل ج ةة بةن رفراة الجلامت  رهةافها  ةرجت للايكها .ـ الل اقف بكل لشوللاللها لون طبةيوت اليلول  البةموت االجللامةوت  الطب3

ء اآلخورةن  ادةراب . لةس اللهم فى ظاهرة ال ةاةة هله الللدةراث فى حوة لالهوا  لكون اللهوم هو  إةراب ال اموة لنفيوه  إةراب األخورةن لوه  إةراب ال اموة لهو ال الجلامت
 اللشلرب بةن ال امة  اآلخرةن ليجلامت  ليل قف.

لشوار الفكورة باللجلليواث اللحيةوت ،  ةللليو ن ب و ه اقلصواةةت هاميوت ،  ةللليو ن هم لدالر ن ،  ةلبن ن بةرجت ريرو لن بوةء ان :Innovators  المجددون -2

،  للفلح ن كثةورا بليل ى لييةلى مالى ،  ل ى لفكةر للزن ،  ميى صيه كبةرة بلصاةر الليي لاث الييلةت ،  ةيلخةل ن اللصاةر الدةر شخصةت ميى نطاق  ايع 
ةاةةت النيزالةت احلكاكالهم االجللامةت الةاخيةت  ة ة الناس ل يةةهم ألن هناب ليافت نفيةت كبةورة بةونهم  بوةن  ةورهم ،  هولا ميى اليالم الخارجى ،  ال ةلللي ن بلراكز ق

 راجع إلى خبرلهم اليارة من اللجةةة.

ملال اللراة ال ةام بهوا. كلوا ةيورف ه  ال يةيت الفيالت لزةاةة لشاركت األفراة في جلةع األنشطت ر  األ :Extension Persuasion اإلقناع اإلرشادي -5

 ه  مليةت االلصال اللي ةرةة اللريل فةها رن ةيلخرج ايلجابت لر  بت لن الليل بل .  ةيرف رةباً بأنوه النشواط الول   مليه،ادقناو بأنه اللأثةر في فكر الشخص ر  
 فوي اليلول   اللرمةوت.فى يي ب الليللع مون طرةوق ن ول بيو  الرلو ز الليول مت ةرلبط فةه الللحةث بالليللع  الل  ةحا ل فةه الللحةث من  مي  قصة رن ة ثر 

حةوث ةولم لرشوةة الوزراو  لو مةلهم بالللاريواث الزرامةوت   الليلرشوة،ادرشواة  الزراموي فوان ادقنواو ةييوا ة راً هالواً فوي مليةوت االلصوال ادرشواة  بوةن اللرشوة 
فالا حةث ليزارو لدةةر فهلا ةيني رن الل قف االلصوالي قوة نجوي فوي إقنواو الللارياث.لي مليةت إقناو الزراو بهله  ةلطيا للب رن ةلبلن الل قف االلصا الليلحةثت.

 الزراو بالريالت ادرشاةةت اللي ةلبلنها.
  

اللي حةثث ر  في طرة ها  ةيرف الل ةةم في لجال ادرشاة بأنه طرة ت قةاس لةى اللدةراث اليي كةت :  Extension Evaluationى التقييم اإلرشاد -6

للدةوراث اليوي كةت لجلهو ر إلى الحة ث نلةجت لجه ة اللييةم ادرشاة . كلا ةلكن ليرةف الل ةةم في اللجوال ادرشواة  ليرةفوا اكثور ل يويا  شول ال بأنوه مليةوت قةواس ا
هةاف لل ب مت لع ل ةةر فاميي الطرق  الليةناث الليليليت لي ص ل إلوى ادرشاة الللرلبت ميى لنفةل برنالج ر  يةايت إرشاةةت ليةنت  لةى لح ةق هله اللدةراث لأل

 .هله اللدةراث
 هوى ةرجوت لفو ق الفكورة الليولحةثت ميوى  ةرهوا لون األفكوار  :Relative Advantage Of The Experience الميزة النسابية للخبارة - 7

دقلصاةةت اللى لي ة ميى الفرة نلةجت لبنةه ليفكرة الليلحةثت ،  الكيا اللاةى ،  ه  الفورق بوةن الياموة الياب ت لها ،  ة صة بةرجت اللف ق النيبى ليخبرة لةى الفامةة ا
 قلصاةى ليفكرة الليلحةثت بالنيبت للكالةفها كيلا زاة ليةل لبنةها .االقلصاةةت ، فكيلا زاة اليامة اللاةى  االاللاةى النالج من لبنى الفكرة الليلحةثت  بةن لكالةفها 

اللوةرب ن ميوى اللهواراث  ال وةراث الالزلوت ألةاء ر  لحيوةن إنجواز رملوال هو  مليةوت لييةلةوت ةحصول ب ايوطلها  :Training Concept مفهوم التدريب – 8

 ليةنت.

للو افر صوفاث  بواللجللع اللحيوى  الولةن لهوم لوأثةر فوى اآلخورةن ،  للوبهوم مبوارة مون األشوخاص لون ل ى النفو ل  :Opinion Leaders قادة الارأى -9

 اليةايةت ...إلخ. ليةنت فةهم لثل لكانلهم االجللامةت  االقلصاةةت ، ر  نلةجت لليل ى اللييةم ر  الين ر  يليت الياميت ر  الثر ة  الجاه ر  االلصاالث خصامص 
 

 االجللامى لونخف ،  لنيوزلةن ةاخيةوا  خارجةوا لون هم للليك ن بالل الةة ،  ث افلهم  لييةلهم  ليل اهم االقلصاةى  : Laggards المتبنون األواخر -11

لن ن بونفس ال وةم ،  إلا لوا الناحةت االجللامةت ،  الجاهالهم لباةة   ةر لنةلجةن اجللامةا ، لصةرهم األيايى ليليي لاث هم الجةران  األصةقاء  األقارا اللةن ة 
 لبن ا فان للب ةلم من  ةر اقلناو.

 

 )ب( نعنى بقولنا ما يلى:
 :طر  تحديد االحتياجات التدريبية( 1) 

يةول هوله لخليف االحلةاجاث اللةرةبةت باخلالف الل اقف  لكوى لكو ن هوله االحلةاجواث  اقيةوت  ح ة ةوت ةنبدوى ان ل و م ميوى ايواس لحيةول الل اقوف ثوم لح
ا ل كةفةت لحةةوة االحلةاجواث بطورق لخليفوت الوى انهوا للفوق جلةيوا فوى اللشكالث اليلخالص االحلةاجاث اللةرةبةت لنها بةقت .   هناب اليةةة لن  جهاث النظر اللى للن

الحلةاجاث اللةرةبةت ةولم اياس  احة  ه  ليرفت ن احى الن ص منة األفراة بأى ايي ا  بأى طرة ت ثم لحا لت ايلكلال هله الن ص . فهناب شبت الفاق ميى رن لحةةة ا
ةام لةرةبهم ، ثم لحةةة اليلول ر  ال بوع الولى ةجوا رن ةصول الةوه هو الء األفوراة كلوا  كةفوا ،  باللوالى ةلكون لحةةوة من طرةق ليرفت ال بع الحالى لألفراة اللراة ال 

 ن احى الن ص منةهم  اللى لشةر الى االحلةاجاث اللةرةبةت لهم .

 إن طرق تحديد االحتياجات التدريبية يمكن أن تأخذ بأحد الطرق أو بعض الطرق التالية : 
ةلكن لحةةة االحلةاجاث اللةرةبةت من طرةق لحيةل االهةاف اللنظةلةه  ليرفت يةايت الل يع فوي اليلوال، ا  األنشوطت ،  : اف التنظيمتحليل اهد -1

 ا  ال ظامف  ف ا ليل ارة اللل فرة له .

ت ليللوة ميوى البحوث الهواةف حةث ةلكن الباو اللنهج الييلى فى لحةةة االحلةاجاث اللةرةبةت  هى طرة  عن طري  البحث العلمى الهادف : -2

ا  رقابلهوا ،  االيلفاةة لن الللخصصةن فى اللجاالث الييلةت اللةرةبةوت ، بهوةف الليورف ميوى االحلةاجواث اللةرةبةوت  لصولةم ال يوامل اللةرةبةوت  لنفةوله
  لنفةل اللناهج بااليليانت بالل شراث الكاشفت من طبةيت  لةى االحلةاجاث اللةرةبةت .

 ة لحةة االحلةاجاث اللةرةبةت من طرةق لالحظت اليالقاث ر  األةلت اللخليفت ميى ل اقف البيف للحةةة اللشوكالث لوةى األفوراة ، ثوم ف المالحظة : -3

 لالحظت ايباا هله اللشكالث ميى كافت الليل ةاث  رخةرا لشخةص االحلةاجاث   صف ن مةت اللةرةا اللطي ا لها .
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الملال  حصر اللدةراث اللخليفت ة ةى الى ليرفت اللهاراث  االلجاهاث  الصفاث  الشخصةت  اللالملت لي ةام فلحيةل نلامج ا تحليل أداء العمل : -4

 بهله االملال منة األفراة .

اللأكة  للب بلحةةة اللهاراث  الليارف  االلجاهاث اللى ةجا رن ةصل الةها الفرة حلى ةلكنه رن ة ةى اللهام اللن ط إلةه بكفاءة ،   تحليل الفرد : -5

 لن حاجت األفراة الى اللةرةا فى لجاالث ليةنت .

فالفرة نفيه ةلكن رن ةيى بي  احلةاجاله لن خالل اللناقشت ر  لن خالل اللةرةا لليرفت رى االل ر ةحلاج الى ليرفلها ،  من األفراد انفسهم : -6

 ر  من طرةق الل ابالث الفرةةت ر  الجلامةت .

 اشرافهم اللباشر ميى اليلل رن ةحةةه لا ةحلاجه ه الء األفراة .حةث ةلكنه بحكم  من المشرفين : -7

فةلكن لن خالل لا للبلنه لحل ةاث اللطب مواث لون بحو ث  ل و الث ،  الحصو ل ميوى ليواةةر ةلكون االمللواة  من الموضوعات المهمة : -8

 بةت لألفراة .ميةها فى لحةةة االحلةاجاث اللةرةبةت ليياليةن فى اللهنت رن لحةة االحلةاجاث اللةرة
حةووث لحلوو ى هووله الل ووارةر  اليووجالث ليوول ةاث الكفاةووت  األةاء لألفووراة  باللووالى ةلكوون لوون خاللهووا ل بووةي التقااارير والسااجالت الفنيااة :  -9

 االحلةاجاث اللةرةبةت لهم .

 اث ةنبدى اللةرةا ميةها .حةث ةةرب ه الء الليم لةن بحكم خبرالهم لا ةحلاجه األفراة لن خبر توصيات المسئولين عند االختيار : -11
 

 :عملية تخطيط وتنفيذ البرنامر اإلرشادة عملية تنسيقية( 3-1)
كلوا ةجوا رال لليوار  هوله البورالج  ، قواةة لحيةوةن   ةورهم لون الفنةوةن ر  رنه ةلطيا إنجاز هله اليليةت لنيةق جهو ة جلةوع اللهللوةن لون لرشوةةن زرامةوةن

رى لن برالج   رنشطت هلا ةيليزم ليا ن  لنيةق ليللر بةن رجال ادرشاة  الليم لةن من الهةماث  اللنظلاث األخرى ادرشاةةت لع لا ل ةله اللنظلاث األخ
 .هلاثفى مليةت لخطةط  لنفةل البرالج لجنبا للكرار رنشطت برالج لشابهت  صةانت ليل ارة  اللصاةر اللحة ةة ي اء لن الرجال ر  اللال ر  الل

 
 

 :ط وتنفيذ البرنامر اإلرشادةخطوات تخطي( 3-3) 
لحيةول  -2    لجلةوع ح وامق  بةانواث مون ال بوع الوراهن.  -1لشولل: :  مدعما الرأى بوضاع خطاة عما  برناامش إرشاادىعخطوات تخطيط البرنامر اإلرشادة

 ل رةر األهةاف. -4     لحةةة اللشكالث.  -3    الل قف.  

إمواةة  -8بةوان  لحةةوة الل وةم الحواةث.        -7      لنفةل خطت اليلل.   -6          بع خطت اليلل.   -5لشلل:    خطوات تنفيذ البرنامر اإلرشادة: 

 النظر  لراجيت اليليةت.
 

 درجة (: 32السؤال الثانى )إجابة 
 بين ثالثة فقط مما يلى: -باختصار فى نقاط  - ةقارنالم

 :خصائص اإلرشاد الزراعى عامة -1-1
 رشاة الزرامى من جلاهةر اللنظلاث اللييةلةت األخرى فه  ةيلل لع الشباا  الكبار  اللررة الرةفةت.ةخليف جله ر اد -ر
،  ةركز نشاطاله فى ادرشاة الزرامى ال ةيلرف بأى حة ة حزبةت ر  ةةنةت ر  منصرةت  رن حة ةه ال حةةة منة اخلةار الجله ر هى حة ة اليلل  طبةيت اللجللع  -ا

 لرةفةت  بةن اللشلديةن بلهنت الزرامت ميى  جه الخص ص كلا ةيلبر األيرة الرةفةت هةفه األيايى فى مليةت اللنلةت.نطاق اللجللياث ا
ركوز قلصواة اللنزلوى ، بول ةاللاةة الييلةت لإلرشاة الزرامى ةن يها إلى جله ره هى الزرامت  االقلصاة اللنزلى  لكنه ال ة  م بن ول كول الييو م الزرامةوت  ميو م اال -جـ

رشاة الزرامى لدطةت ميى كل الن احى اللطبة ةت فى هله اليي م  باألخص األفكار الصالحت ليلطبةق اللباشر فى كل لن الح ل  اللنزل الرةفى ،  لكى ةيلطةع اد
حيةةن لل فةر رنيا ظر ف اللييوةم  الللاريوت كل  الن احى اللطبة ةت فى الزرامت  االقلصاة اللنزلى فانه ةيليةن باألخصامةةن فى كل ن احى اللطبةق  بال اةة الل

 الفييةت لجله ره .
 ..لييةلةت لليةةة  للن مت لبةر بااللصال الفرةى باللزارو  ريرله  لليةاها إلى االلصال الجلاهةرى من طرةق ادلامت  الليةفزة ن. اادرشاة الزرامى ةيلخةم طرق -ة

ةت فى اللييةم حةث ةحا ل ادرشاة الزرامى بأن ةصل إلوى النواس فوى رلواكن مليهوم   فوى لنوازلهم  لجليوالهم  لليةة طرق ادرشاة الزرامى  للن و  الدةر ريل
 الطبةيةت .

 لةس لإلرشاة الزرامى لنهاجاً لحةةاً فى كل للارياله كلا ه  الحال فى اللييةم اللةريى. -هـ
  كة صفله  ةر الريلةت.ال ةلني ادرشاة الزرامى شهاةاث ليةنت ر  إجازاث ميلةت  هلا ة - 

 

  :خصائص البرنامر التدريبى الناجح أثناء الخدمة خاصة -1-3
 حلى ةك ن لةرةا ل ظفى االرشاة الزرامى رثناء الخةلت ناجحا ةجا رن لل افر له الخصامص اللالةت : 

 رن ةك ن ريلةا : رى لةملا بيةايت لكل بت  مليةاث اةارةت لنفةلةت . -1
 جها نح  لح ةق رهةاف لحةةة لل فر لها كل  يامل الل ةةم اللنظمرن ةك ن هاةفا : رى ل  -2

 رن ةك ن ليا نةا : ةشلرب فى لخطةطه الةاريةن لع ال املةن ميى لةرةبه . -3

 رن ةبنى ميى احلةاجاث الةاريةن ال ظةفةت ميى اخلالف لشاكيهم  اهللالالهم  قةرالهم . -4
 لةت اللى ة  م لنفةلها اللرشة الزرامى  ةفربها اليلل االرشاةى .رن ةك ن ةةنالكةا ل جها نح  لحيةن البرالج الليية -5

ث اللالملت فى رن ةك ن لرنا رى ةنايا  ةلكةف لع الخبراث اللخليفت ليةاريةن فى الل اة الزرامةت اللخليفت طرة ت  ملال للا ةلكن ليه رحةاث اللدةةرا -6
 البرنالج اللةرةبى .

ر اللفكةر اللكر نحو  النظورة اليالوت حو ل اللشوكيت قبول الوةخ ل فوى حي لهوا الخاصوت  للوب باشوراب الخبوراء فوى رن ةك ن ايلةيابةا ةلصف بالشل ل  ةشة -7
 لجاالث اللةرةا اللخليفت .

 رن ةلصف بااليللرار  ط ل اللةى رى ةلكن الحص ل ميى ط ل الفلرة اللهنةت ليل ظف . -8
 رن ةك ن جةة اللنظةم فى كافت لراحيه . -9

 ا ميى بةاناث ميلةت ل كةة.رن ةك ن ميلةا لبةن  -11
 

 :معايير توجيه عملية التقييم اإلرشادة -3-1
 . البياطت-.5. اليليةت-4. الل ب مةت-3. الثباث ر  ال ث ق-2.   الصةق-1
 

 :عايير التى ينبغى توافرها فى الخبرات المستحدثةم -3-3
رن ةكو ن قوة لوم اخلةوار هوله الل صوةاث  الخبوراث  -2ت مليةوت ثبوث نجاحهوا.   رن لك ن هله الل صةاث  الخبراث  لةةة نلوامج البحوث الييلوى ر  نلةجو -1

ةلكون ليلوزارو ر  ربوت البةوث رن للييلهوا بيوه لت ،  ةلكون رةبوا  -3 الليي لاث لحث الظر ف اللحيةت اليامةة باللنط وت  ثبلوث صوالحةلها  لطبة هوا.   
 الحص ل ميى إلكانةاث لطبة ها ةير  لكالةف لي  لت.

رن ةك ن لل ةةم هله الخبراث  األفكار حاجت  -5ةك ن لهله الخبراث  األفكار لأثةر ليل س  نلامج إةجابةت فيالت فى حل لشاكل الزراو  ريرهم.   رن  -4
 لن قبل اللزارو ر  ربت البةث  فى نفس ال قث للفق لع ر باث  اهللالاث الناس.
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رن ل وةم  -7لل صةت الجةةةة إحةاث لدةةراث جلرةت فةلا ه  للبع ر  قامم فيوال لون خبوراث ر  ل صوةاث.   رن ال ةلطيا لطبةق ايلخةام الفكرة ر  الخبرة ر  ا -6
لون زراو ر  الخبراث  الل صةاث الجةةةة فى ال قث اللنايا لوع ايولخةام الطورق  اللبةيواث االرشواةةت اللنايوبت فوى مربوها  ل وةةلها لجلهو ر الليلرشوةةن 

 رباث بة ث رةفةت.
 

 :يات االتصال اإلرشادةنظر -2-1
لشبه اليليةت االلصوالةت بنظوام الليةفو ن ، فوان اللصوةر هو   احوة لون الشخصوةن الللصويةن،  الريوالت هوى قطيوت النظرية الكالسيكية البسيطة لالتصال :  -1

ةف ن اآلخر لةى الليل بل  هى اليلامت  األلن ،  الداةوت الل صو ةة الكالم الل ال في جهاز الليةف ن ،  ال ناة مبارة من الة رة الالييكةت الل ص لت لين ط الثابلت في اللي
ا هوى ل صو ةة هى الشخص الليللع ،  الب باء هى مبارة من الط ط ت ر  الطنةن ر  ص رة رخرى لن اللش ةش اللى ةلكن رن ةجيل لن الصي بت فهم الريالت كل

 يريالت  ةر الل ص ةة رصالً لن اللريل األ ل نلةجت ليةم فهم ر  مةم ل بل لنه. لن اللريل لةى الليل بل اللى ةصبي لريالً باريال ايلجاباث ل
ها لنل ل الريالت لن اللصةر إلي الليل بل بيةة قن اث في  قث  احة ر  ر قواث للالح وت لكول لنهوا ةرجوت ب بواء فة  النظرية الكالسيكية األكثر تعقيداً لالتصال : -3

ت لع اللرييت رياياً لن اللصةر  اللى ةظهر فوي رجو و الصوةى ،  لأخول ال نو اث فوي اللنظلواث البشورةت موةة صو ر لنهوا : الصو ر للا ةف ة لطابق الريالت الليل بي
اللش ةش ، للباةة ،  هلا ةزةة اللكل بت ر  الشف ةت الريلةت   ةر الريلةت ،  قة لك ن للدةراث االلصال لل ازنت بريامل للشابهت  الباً ،  رحةاناً لك ن للياربت ر  

 لليل بيةن.  باللالى ةزةة لن احللال مةم لطابق الريالت األيايةت لع الريالت الليل بيت  مةم نجاح االلصال، األلر اللى ةظهر في رج و الصةى لن ا

اةة ل يوياث  لجةةوةاث موةة فوي ال لخليوف فوي لباةمهوا  مناصورها مون النظرةواث الكاليوةكةت إال رنوه ةحوةث فةهوا مو لالتصاال:النظرية الحديثة والمتقدمة  -3

 .  حجم الل يياثل يياث  اللةاةاث في ل لةاث الريامل للا ةلحلم ليه لدةر في لفاهةم اليلل  ادةارة  -ر رلثيلها:لجاالث لخليفت لن 
ةقت في لحةةة اللهام كلا ةنجم من النل  الفنى ل يياث في ل لةاث الريالت الناجم من ازةةاة  لط ر اللجللع في لجال اليل لةت  الشة و إلي اللخصص الفنى  ال -ا 

 -ة    االلصوال.في قةاةة اللنظلاث إلي البنةان اللنظةلى األكبر  ازةةواة فوي حجوم  لي ةوة شوبكت  ادنلاجةت اللبالنةتااللجاه إلي لبةر  -ج     اليرةع. اللكن ل جى 
 رثور  لفلو ح،ر  حركوى  اللدةر في لةخل ادةارة   جهاث النظر إلي ادةارة  األنلاط االلصالةت لبناء ال  ة فةلح ل لن نظوام ايولالةكى لديوق إلوي نظوام ةةنوالةكى

 االلصالي.احللاالث النجاح ر  الفشل   لةى ال ةرة ميى اللحكم فةها للا ةزةة ل ابيها،للب بطبةيت الحال ميى نجاح ر  فشل مليةت االلصال  الب باء اللي 
 
 

 :نظريات اإلقناع اإلرشادة الزراعى -2-3
،  اللةريوت الحةةثوت  اللوي قاةهوا فشوباةن وزمالئاه   Hovlandهوفالناد ليليةت ادقناو نظرةاث ر  نلالج رشهرها اللةريت الل يةةةت  اللوي قاةهوا  

Fishbien   زلةيه لةب رجزةن Lcek Ajzen نة" رن مليةت ادقناو للبلن خالل الي الل الللصيت باللصةر  بالريالت  بالجله ر ، حةث للبولن الي الول فةر  "ه فال
األةلت  مر  جانا الللصيت باللصةر : لخصصه  لصةاقةله  لكانله   بيه االجللامي  الةةل جرافي . رلا الي الل الللصيت بالريالت فلشلل : لرلةا األفكار  

ي النظر ،  ن و اللأثةر الياطفي  مر  الخالصت ر  إخفامهوا رلوا الي الول الللصويت بوالجله ر فانهوا للنوأ ل قابيةلوه لإلقنواو  الجاهوه اللبوةم  احة ر  مر   جهلي
ة  الفورة ثوم لدةةور  بناء ميى الي الل الياب ت فان الفورة ةلور بلراحول لبوةر بلدةةور الورر  ثوم  ادةراب الل جو ة لو   ليل   لكامه  لة  املزازه بررةه  شخصةله.

 االرلباط الياطفي ،  رخةراً لدةةر اليي ب ر  ةصل إلى لرحيت ادقناو بية االنلباه ليريالت  فهلها .

فليللوة ميوى رن اللووةخل األيايوي لإلقنواو هو  رن امل واةاث الفورة  الجاهالووه  ن اةواه ،  يوي كه ليللوة ميوى الليي لوواث   Fishbeinنظرياة فيشاباين رلوا 

لوي لوة  الليول بل ،  رن لحيةل ادقناو البة  رن ةبني ميى ليرفت الليي لاث اللي ةلم ل صةيها ليفرة في إطوار ادقنواو  للوب مون طرةوق ةرايوت االمل واةاث الالللاحت له
لا ةيرفوه الليول بل  اللصوةر .  لينوي  ل اللصةر ل صةيها إلةه  لة  اللدةر الل  ةحةث في هلا البناء الليرفي لة  الليل بل  لة  الياو الفج ة بةن ا ليب اللي ةح

ا رنهوا لفورق بوةن رربيوت هلا رن نظرةت "فةشباةن" ال لرجع لك ةن ر  لدةةر الجاهواث إلوى م الول نفيوةت بول لرجيهوا إلوى كلةوت  نو و الليي لواث الللو فرة لوة  الفورة كلو
 .ةراث الليل يت  هى اللصةر  ال يةيت  الريالتللدةراث كان ةلم الخيط بةنها في اللابي بةنلا اهللث نظرةت "ه فالنة" ميى الللد

رة ،  ثانةهوا االمل واةاث إن فشباةن ةفرق في نظرةله بةن ثالثت رن او لن االمل اةاث ر لها االمل اةاث ال صفةت  هي اللي ةلم لك ةنها بناء ميى اللالحظت اللباشو 
 اللحيةل الل  ة  م به الي ل لليي لاث  االمل اةاث ال صفةت اللخلزنت في اللاكرة بايولخةام اللنطوق االيلنباطةت  هي اللي ةلم الل صل إلةها من طرةق اللألل  اللفكةر 

 االيلةاللي ، ر  اللنطق االيل رامي ،  ثالثها االمل اةاث ادماللةت  هى اللي للك ن بناء ميى اللير  ل يامل ادمالم الجلاهةر .

 :يبالعوامل المؤثرة فى تحقي  أهداف التدر -2-1
ليامةاث -6. اللةرةا رلاكن-5. اللييةلةت  اللةرةبةتن مةت البرالج -4. اللةرب ن-3. ال قث اللى ةخصص ليلةرةا-2. مةة األفراة اللطي ا لةرةبهم-1

 .لةزانةت اللةرةا-7. اللةرةا

 مؤثرة فى تحقي  اإلقناع اإلرشادة:العوامل ال -2-3
 ها : هناب م الل كثةرة ل ثر في مليةت ادقناو لن

 . ال  ة االجللامةت ليلصةر  الة ر الل  ةييبه 2   . ةرجت ال ث ق باللصةر  لصةاقةله 1
 . لخصص اللصةر 4    . مالقت اللصةر بالليل بل 3
 . لرلةا األفكار  األةلت  الش اهة االقنامةت .6    . حا الجله ر ليلصةر 5
 . ن و اللأثةر الياطفي بةن اللريل  الليل بل .8. كةفةت مر  الل ب و  طرة ت مر  الريالت .         7
 . الجاهاث الجله ر نح  اللصةر .11   . قابيةت الجله ر  ايليةاةه لالقلناو .9
 . لة  رهلةت الل ب و ليليل بل .12  . الطرة ت الليلخةلت في ن ل الريالت .11

 :مراحل حدوث عملية اإلقناع اإلرشادة -5-1
به الليلرشة للا ة  له اللرشة الزرامي لن ليي لاث  نصامي إرشاةةت  ةنلج مون للوب لدةةور فوي رر  الليلرشوة  الجاهالوه  باللوالي ةلدةور االنلباه : حةث ةنل  -1 :

 إةراكه .
 .هلاالفهم :  فةه ةفهم الليلرشة لا ة  له اللرشة  ةةركه ب ب ح  هنا ةحةث لدةةر في االرلباط الياطفي بةن  -2
 ةصل الليلرشة لةرجت ادقناو  ةلدةر يي كه  .  االقلناو :  هنا   -3

امةوت كثةورة لنلهوي  ةالحظ رن اللراحل الياب ت قة للشابه لع بي  لراحل مليةت اللبنوي إال رن مليةوت اللبنوي مليةوت رشولل  ر يوع للبولن فوي لبول نها ل اقوف إقن
 بلبني الفرة ليفكرة الجةةةة .

 
 

إلوى  قيم ميلواء االجللواو الرةفوى هوله اليليةوت الزراعية:عملية تبنى المستحدثات  مراحل حدوث -5-3

 حةث ةلير  الفرة ليفكر الجةةةة  لكن لن صه الليي لاث الالزلت لفهلها  إةراكها . :Awareness  مرحلة الوعى أو االنتباه -1  لراحل خلس كلا ةيى :

ا بوالفكرة فةبحوث مون ليي لواث جةةوةة منهوا   ل قوف الفورة لجواه الفكورة الجةةوةة فوى هوله : ةصبي الفرة فى هله اللرحيوت شود فا لهللو Interest مرحلة االهتمام : -2

رة فوى هوله اللرحيوت اللرحيت ل قف طةا ميى اليل م ،  لكنه لم ةيلكلل بية حكله بشأن فاموةلها بالنيوبت لوه ،  للوب فوى بو ء ظر فوه   طبةيوت ل قفوه ،   يوي ب الفو
 بلرحيت الليي لاث ر  لرحيت الليرفت ر  لرحيت اللير  ،   قة لك ن رحين اللراحل لن الناحةت اللييةلةت .  ربها بشكل قاطع ،  ليلى هله اللرحيت

لا فى هله اللرحيت ةطبق الفرة الفكرة الليلحةثت لطبة اً م يةاً ميى ل قفه الراهن كللب ل قفت الولى ةل قيوه ليول بالً ،  بيوةها ة ورر لوا إ : Evaluationلرحيت الل ةةم :  -3
ة لف ق يةمالها فانه ي ف ة ورر كان ميةه رن ةجرا ليب الفكرة رم ال .   فى  لرحيت الل ةةم  ةحةث ن و لن اللجرةا الي يى ، إل ل  رحس الفرة بأن لزاةا الفكرة الجةةة

لن نلامجها ،  لهلا البة لن لةة ق ى فى لرحيت الل ةةم القلنواو  ال ةام بلجربلها .  نظراً ألن الفكرة الجةةةة لحلل ليلرء فى رملاقها خطرا لالةا ، إل رنه ةك ن  ةر  اثق
حيوت هالوت ألن نيوبه الفرة بأن لفكةره ةيةر فى الطرةق الصحةي .  فى هله اللرحيت ةيويى الفورة إلوى الحصو ل ميوى الليي لواث  النصوامي لون اآلخورةن ،   هوله اللر

 طبةق .لةيث ةيةره لن الناس لل قف منةها  لصةر قرارا بيةم الل

 هنا ةحا ل الفرة ايلخةام الفكرة الجةةةة ميى نطاق بةق لن صالحةلها  إلكانةت ايلخةالها فى ح يوه  لحوث ظر فوه اللحيةوت .  فوى    : trial مرحلة التجريب : -4

لفكرة الليلحةثت قة ةحةث فى رةت لرحيت لن لراحل هله اللرحيت ةبحث الفرة من ليي لاث ليةنه بشأن الطرة ت اللى ةيليلل بها الفكرة الجةةةة  ،  فى حةن رن رف  ا
ةورة لون األهلةوت منوة الخوال اللبنى ، نجة رن هنا الرف  ةحةث رةباً منةلا ةياء لفيةر النلامج اللى لظهر فى لرحيت اللجرةا . إن نلامج اللحا لت لك ن ميى ةرجوت كب

 ال راراث الخاصت باملناق الفكرة ر  رفبها.



 5 

 نطاق  ايع ،  لصبي جزءا لن خبراث الليلرشة  ماةة لن ماةالهميى   فى هله اللرحيت ، ليلخةم الخبرة:  . Adoption ة :مرحلة تبنى الفكر -5

 
 

 درجة (: 18السؤال الثالث ) إجابة 
 ل ما يأتى:يعلت)أ( 

  :أهمية البرامر اإلرشادية الزراعية( 1)
ليةةن الحة ة -3   إلاحت الفرصت ل ج ة بةان لكل ا ةحةة الهةف  ال يةيت لبي  ه.-2   ةت  اجبت اللنفةل.الية ل من االرلجال  ةرايت لا يةلخل لن إجراءاث إرشاة-1

بلان مةم انلكاس -5       ج ة ادطار اللى ةلكن ميى ريايه الحكم ميى االلجاهاث الجةةةة  قةاس النجاح ر  الفشل.-4      اللى ليلل لن خالل الخةلاث ادرشاةةت.
  ج ة الةلةل اللى ةفير طيا امللاةاث لالةت للنفةل البرالج ادرشاةةت.-6       منة لدةةر ال املةن ميةه.البرنالج 

 الزراعى:اختالف دول العالم فى تطبي  مجاالت اإلرشاد ( 3) 
: )ر( اللرحيوت اللوى للور بهوا الة لوت فوى مليةوت اللنلةوت  لخليف الة ل لل ةلت كانث ر  نالةت لن حةث لطبة ها لجلةع اللجاالث ر  البي  لنها  ف اً الملبواراث ثوالث هوى

اللراحل األ لى لن اللنلةت ، فان اليةاياث ادرشاةةت بها  الباً لا للنا ل لجاالث رفع كفاءة ادنلاج الزرامى ،  كيلا ل ةلث فى فى :حةث رنه كيلا كانث الة لت الزالث 
اليةايت إلى اللجاالث اللي ة ةت  االيلهالكةت   ةرها لون اللجواالث . )ا( لو افر ادلكانةواث الياةةوت  البشورةت :فكيلوا  إنلاجةت الة لت  نل  ل ييالها ال  لةت لنل ل هله

لكنوت لون لنفةل ركبر ليةالث ل ل افرث ادلكانةاث اللاةةت لي  ى البشرةت لاث الكفاءة اللنايبت كيلا اليع نطاق اليلل ادرشاةى لةشلل ركبر مةة للكن لن اللجاالث لع
)جـ( حةاثت ر  قةم الخةلت ادرشاةةت :فكيلا كان لطبةق الة لت ليخةلت ادرشاةةت لنل زلون بيةوة كيلوا اليويث ليوم لةلها اللفور   رن   النشاطاث اللى لخص كل لجال.

ر   حوةاث لنظةلةوت رخورى ، للوا قوة ةو ةى إلوى ل  م بها كاليت  اليكوس صوحةي فوي لطبةوق الخةلوت حوةةثاً بالة لوت كيلوا طدوث ميوى اخلصاصوالها  لجااللهوا ل ييواث 
 االزة اجةت  الل صةر في لح ةق األهةاف ادرشاةةت  قص ر لجاالث اليلل ادرشاةةت  قص ر مةة النشاطاث اللى ةلبلنها كل لجال.

تختص عملية النشر باألفكار المستحدثة فقط، بينما تختص عملية االتصال بجميع ( 2)
ةلير  لها ةرجت الجةةةة اللى  لنلشر ةاخل لجللع ليةن،  هى للثل للن االلصال   ه  ةلصل باألفكار الليلحةثت   و خاص لن رن اوألن  النشر ه  ن:األفكار

  الريامل ال ةةلت. مالةت لن اللخاطرة بيكس األفكار 
 

 مع كتابة البيانات لما يلى: –ثالثة فقط ل -ح بالرسم التخطيطىيوضت)ب( 

 :يفيةأنواع القيادة الر. 1
ال ةاةة اللخليطت.     قة ةنظر الى ان او ال ةاةة ميى ريواس  -3ال ةاةة الةةل راطةت.  -2قةاةة الييطت.  -1لصنف ال ةاةة لبيا لينلط األيي بى ال ةاةى الللبع إلى :  

فوى اللجوال ادرشواةى فةن يول ن الوى نو مةن هلوا ال واةة قةواةة  ةور ريولةت.        رلوا انو او ال واةة  -2قةواةة ريولةت.  -1االملراف الريلى الللنو ح لهوا الوى : 
 اللهنة ن  ال اةة اللحية ن.       ةلكن لصنةف ال اةة اللحية ن الى قاةة اللنفةل  قاةة الررى.

 

 :عناصر عملية االتصال اإلرشادة. 3
الليول بل  إقناموه بهوا  لحا لوت  الولحكم ر  الل يةول لون الب بواء لريل الريالت  ه  لن ةيةها  ةبع رل زها فوي صو رة ريوالت بهوةف ن يهوا إلوي رى اللصةر :  -ر 

 اللحلليت رثناء ن ل الريالت لزةاةة ل بيها  فهلها بالص رة الل ص ةة بها . 
 الريالت :  هى الرل ز ر  لجل مت الرل ز الليةة  اللصنيت لن يها لن اللريل إلي الليل بل .  -ا 
الجلامواث ر  بالجلواهةر ر  كانوث طرقوا ليللوة ميوى ال صو ل إلوي بيت اللي ليلخةم في الن ل ي اء كانث طرق االلصوال بواألفراة ر  ال ناة :  هى الطرة ت ر  ال ية - ـج

 حايت النظر ف ط فلك ن بصرةت ر  يليةت ر  كالهلا ر  لليةى للب إلي طرة ت لياهلت  للاريت حة ةت. 
 اليناصر اللالةت : ب يالت لن اللصةر إلي الليل بل  اللي للييقالب باء :  هى لخليف الي الل اللي لش ش ميى الر -ة 

ميوى الولحكم فوي لةى كفاءة اللصةر  قةرله في إموةاة الريوالت بطرة وت لفه لوت  لالملوت ليليول بل ،  لوةى فهلوه ليي الول الطبةيةوت  النفيوةت لوه،  لوةى قةرلوه  -1
 الظر ف األخرى الل ثرة ميى  ج ة الب باء. 

 ت الريالت  مةم إثارلها لشي ر لياةى  لشامر بةها  لةى لنايبلها ليحاجاث  الر باث.  ب ح  صراح -2
 لةى لنايبت ال ناة الليلخةلت في ن ل الريالت  لالءللها  كفاءلها في ال ص ل إلى جلاهةر الليل بيةن. -3
 لةى االيليةاة الجيةى  النفيى  الي يى منةلا لصيهم الريالت .  -4
 صاةةت  االجللامةت اليالت اللحةطت بكل لن اللريل  الليل بل  لةى فهلهم لها . الظر ف االقل -5
 خبراث الليل بيةن الياب ت  ةرجت حاجالهم لها . -6
 الليل بل :  ه  لن ةلي ى الريالت  ةفيرها  ةحل رل زها  ةلفهلها  ةطبق لا فةها ر  ةللنع منه ر  ةيةله. –هـ 
صةى :  هى رة ة رفيال الليل بيةن ليريامل لن اللصةر ر  اللريل ،  لةى  ب ح  لطابق هوله الريوامل ر  لياربوها بوةن اللريول اللدلةت اللرلةة ر  رج و ال -  

لريل  لةى قةرة ال ،الةت الليل بل ،  هى اليليةت اللي ل بي لةى نجاح ر  فشل ر  إللام ر  مةم إللام اليليةت االلصالةت  اللي ليلبر لن لي قاث اليليةت االلص
 ميى اللحكم فةها  اليةطرة ميةها،  رحةانا ليلى مناصر اليليةت االلصالةت باللليالالث االلصالةت البشرةت   ةر البشرةت. 

 

 :عناصر عملية اتخاذ قرار تبنى المستحدثات الزراعية. 2
،  ةلص ر بي  الباحثةن رن هله الخط ة لحوةث   فةها ةليرف الفرة ميى الليلحةث  ةكليا بي  الليي لاث منه  : Knowledgeأواًل: المعرفة  

 هولا اللةول ةيولى الليور  مش امةا ر  نلةجت ألنشطه  ةر  ربةت ، إال رنه ةلةل األفراة لليورة  رنفيوهم لألفكوار اللوى للفوق لوع اهللالوالهم  حاجوالهم  الجاهوالهم . 
 قوة طو ر   Awareness - Knowledge ر  ال مى ب ج ة الفكرة  اللنبةهلليلحةث ال بة رن ليبق لرحيت ا الشيءإلى  Needن الحاجت باللالى فا   Selective Exposureاالنل امى 

ليولحةث ، لوللب ةلكون رن لو ةى الليولحةثاث إلوى الحاجواث كلوا ةحوةث اليكوس ،   بيو   كوالء اللدةةور ةيولخةل ن هولا  شويءالفرة حاجت ليةنت منةلا ميم ب جو ة  
 رفراة جله رهم لن خالل ادشارة إلى النلامج اللر  بت لألفكار الجةةةة .  هناب ثالثت رن او لن الليرفت هى:  اللةخل منة إةجاة الحاجاث بةن

  فةها ةيرف الفرة بي  الليي لاث من الفكرة الجةةةة  من  ظامفها . :Awareness Knowledgeاللنبةه ر  ال مى ب ج ة الفكرة -1
 لزةوة رهلةوت لرحيوت  ،ر  بكلةوت لنايوبت صوحةحتكةفةوت ايولخةام الليولحةثاث بطرة وت مون " :  هوى ليي لواث  How - To do Knowledgeكةف ل ةى الفكورة مليهوا "  -2

 لم لل افر هله الليي لاث. ناللجرةا احللال الرف  ر  مةم اللبنى قامم كيلا كانث الفكرة لي ةة ر  للشابكت ، إ
الليرفت اللليي ت بنظرةوت الجوراثةم اللوى لكلون  راء اللطيوةم ، ر  ريايوةاث اللكواثر البشورى اللوى لكلون خيوف األفكوار : لثل  Principles Knowledgeالليرفت النظرةت   -3

 اللليي ت بلنظةم األيرة ر  بة ل جةت النباث اللى لكلن خيف الليلةة .
فى : رن كثةرا لن اللرشةةن ةركز ميى الن و األ ل اللى ةلكن لح ة ه  لالليرفت فةللثرلا ة ر  كةل اللدةةر ر  اللرشة الزرامى فى لك ةن هله األن او الثالثت لن 

،  لكن البة لن اللركةز ميى الن و الثانى لن الليرفت ألنها هالث جةاً فى لرحيت اللجرةوا . رلوا النو و الثالوث  Mass Mediaبيه لت لن خالل األمالم الجلاهةرى 
 .لن الليرفت فه   ظةفت اللييةم الريلى  اليام 

ةنلا ةك ن اللركةز فوى الخطو ة األ لوى    Favorable Unfavorable Attitude فةها ةك ن الفرة الجاها ل الةا ر   ةر ل الةا ليفكرة  : Persuasion  ثانياً : االستمالة

ركبر لع الفكرة  ه  ةنشوط فوى البحوث مون  تبةرج .  فى هله الخط ة ةنةلج الفرة نفيةا Feelingsميى الليرفت  الليي لاث ، فان اللركةز هنا ةك ن ميى اللشامر 
 كةووف ةفيوور  -ـجوو         لووا هووى الريووامل اللووى ةلي اهووا   -رةوون ةبحووث موون الليي لوواث    ا -الليي لوواث  لوو ثر شخصووةله  ليوواةةر نظالووه االجللووامى ميووى : ر

ميى ل قفوه الحوالى ر  ل قفوه فوى الليول بل ،  للوب قبول رن ة ورر لجربلهوا .   Mental Application هنا قة ةطبق الفرة الفكرة لطبة اً م يةا . الليي لاث اللى ةلي اها  
 Massة راً هالواً فوى إقنواو الفورة ألن لفكةوره كوان يويةلاً حةوث ال لكفوى  يوامل االلصوال الجلاهةرةوت  Interpersonal Communication هنا ةييا االلصال الشخصوى 

Media ةرها ليزةزاً لةى الفرة لكى ةثبث امل اةه نح  الفكرة .هنا اللصافها باليل لةت  مةم ل ف 
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  هى لينى اخلةار الفرة لبنى ر  رف  الفكرة. :  Decision:  ثالثاً: القرار      

ةت بول ةيويى األفوراة ،  ةالحظ رن ال رار لةس ه  آخر اليلي Reinforcement فى هله الخط ة ةبحث الفرة من الليزةز :   Confirmation  رابعاً : التثبيت      

يكس الفرة قوراره إلا لي وى ليي لواث لياربوه للوا لي واه يواب ا مون الفكورة ةفى طيا الليي لاث بية الخالهم ل رار اللبنى كلا كان ا ةبحث ن منها قبل الخال ال رار،  قة 
لبنوى ليوللر.   -1الفرة بية الخال ال ورار بلبنوى ر  رفو  الفكورة ةحوةث اآللوى :  فلللثل فى رنه : بناء ميى الليي لاث اللى ةلي اها Consequencesرلا الي اقا     الجةةةة.

رنوه قورار  Discontinuance الل ص ة بيةم االيللرار فى اللبنى   . later Adoptionلبنى الحق  -4رف  ليللر .      -Discontinuance  .        3مةم ايللرار اللبنى  -2
يي ب قةةم لكى ةلبنى الفرة فكرة جةةةة ، فان الل قف  Unfreezingة لبنةها ياب ا ،   إلا كان لبنى الفكرة ر  الشيء الليلحةث ةينى خيخيه بالل قف من ايلخةام الفكرة بي

الجةةوةة :النو و األ ل: ر من االيللرار فى اللبنى ةحةث منةلا ة رر الفرة مةم لجلةة يي ب جةةة . هناب ن مان ميى األقل لن الل قف من االيللرار فى لبنوى األفكوا
الن و الثوانى : موةم اللرحةوا ر  موةم الربوا     بدر  لبنى فكره رفبل لنها  للف ق ميةها. جةةةة:  ه  الل قف من االيللرار فى لبنى فكرة   Replacementادحالل 

إلا كان الفكرة ال ل ةى إلى  -مةم لنايبت الفكرة ليفرة . ا -ةنلج من : ر:   ه  قرار بالل قف من ايلخةام فكرة نلةجت ليةم الربا اللى قة  Disenchantmentمن الفكرة 
للا ة ةى إلى رن ف ة للةزالها ،  هلا الن و ةحوةث كثةوراً بوةن اللليكموةن ألن لييوةم رقول  Misuseااليلخةام الخاطئ لفكره  -ـلح ةق لةزة نيبةه من رفكار رخرى بةةيه . ج

 . الجاهالهم ركثر ل يةةةت
 
 

 :الصفات المميزة لفئات المتبنيين لألفكار المستحدثة أنواع .2
هم لدالر ن ،  ةلبن ن بةرجت ريرو لون بوةء انلشوار الفكورة باللجلليواث اللحيةوت ،  ةللليو ن ب و ه اقلصواةةت هاميوت ،  : Innovatorsأوال: المجددون  

لليي لواث الييلةوت ،  ةيولخةل ن اللصواةر الدةور شخصوةت ميوى نطواق  ايوع ،  ةلللي ن بليول ى لييةلوى موالى ،  ل ى لفكةور للوزن ،  ميوى صويه كبةورة بلصواةر ا
هناب ليافت نفيةت كبةرة بةنهم  بةن   للفلح ن كثةرا ميى اليالم الخارجى ،  ال ةلللي ن بلراكز قةاةةت النيزالةت احلكاكالهم االجللامةت الةاخيةت  ة ة الناس ل يةةهم ألن

 يارة من اللجةةة. ةرهم ،  هلا راجع إلى خبرلهم ال

هم لحلرل ن  ال ةنظر إلةهم رقرانهم باملبارهم نلالج لحلولى، احلكواكهم االجللوامى جةوة،  لنوةلجةن  :Early Adoptersثانيا : المتبنون األوائل 

اللالةت لرلفيت نيبةاً،  لهم الصوال باللجوةةةن ركثور ة ن  اجللامةا  انللامهم ليلجللع اللحيى شةةة،  لراكزهم ال ةاةةت باللجللع مالةت،  ث افلهم لرلفيت نيبةاً، إلكانةالهم
  ةرهم لن الفماث، ركثر الفماث الصاالً باللرشة الزرامى  قراءة اللجالث  اللطب ماث ادرشاةةت الزرامةت.

راكوز قةاةةوت،  لييوةلهم ةفو ق هوم لثوابر ن،  ةلفوامي ن لوع كثةور لون رقورانهم ،  نواةرا لوا ةشودي ن ل :Early Majorityثالثاا : الغالبياة المتقدماة 

لجةووران ر  األصووةقاء ر  اللل يووط ب يةوول ،  لوورلبلهم االجللامةووت لل يووطت،  لهووم الصووال كبةوور بووةماة اللدةةوور االجللووامى،  فمووت الللبنةووةن األ اموول لصوواةر ليي لووالهم ا
 اللطب ماث ادرشاةةت.

ة ل من اللل يط ،  لرلبلهم االجللامةت لل يطت ، ةخ لهم بيوةطت ،  لصواةر  هم للشكك ن  لييةلهم : Late Majorityرابعاً: الغالبية المتأخرة 

 ليي لالهم ركثر لن الزلالء  الجةران،  ال ةيلخةل ن كثةرا  يامل االلصال الجلاهةرةت  ال ة  ل ن بة ر كبةر فى لجال ال ةاةة .
 

ةوة ،  ث وافلهم  لييوةلهم  ليول اهم االقلصواةى  االجللوامى لونخف ، هوم للليوك ن بالل ال : Laggardsخامساً: المتلكئون أو المتبنون األواخر 

 األصةقاء  األقارا اللةن  لنيزلةن ةاخيةا  خارجةا لن الناحةت االجللامةت ،  الجاهالهم لباةة   ةر لنةلجةن اجللامةا ، لصةرهم األيايى ليليي لاث هم الجةران 
 من  ةر اقلناو.ة لن ن بنفس ال ةم ،  إلا لا لبن ا فان للب ةلم 
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