
الفصل الخامسالفصل الخامس
االتصال والتبنى فى العمل اإلرشادىاالتصال والتبنى فى العمل اإلرشادى



  االتصالاالتصال: : أوال أوال 

ØØوتوصیلوتوصیل  ،،  آلخرآلخر  إنسانإنسان  منمن  فكرةفكرة  أوأو  معنىمعنى  توصیلتوصیل  أنھأنھ  علىعلى  االتصالاالتصال  یعرفیعرف  
  ،،  كتابكتاب  ،،  الرؤیةالرؤیة((  طریقطریق  عنعن  أوأو  ))الحدیثالحدیث  ،،  السماعالسماع((  طریقطریق  عنعن  یكونیكون  قدقد  الفكرةالفكرة

  المصادرالمصادر  منمن  تعتبرتعتبر  والمقروءةوالمقروءة  المسموعةالمسموعة  فالكلمةفالكلمة  وعمومًاوعمومًا  ))صورةصورة  تلیفزیون،تلیفزیون،
..البشرالبشر  نمونمو  بینبین  والمعانىوالمعانى  األفكاراألفكار  لنقللنقل  الرئیسیةالرئیسیة

ØØأوأو  شخصینشخصین  خاللھاخاللھا  منمن  یستطیعیستطیع  التىالتى  العملیةالعملیة  بوصفھبوصفھ  االتصالاالتصال  ""لیجانزلیجانز""  ویعرفویعرف  
  كلكل  خاللھاخاللھا  یتمكنیتمكن  بطریقةبطریقة  االنطباعاتاالنطباعات  أوأو  والمشاعروالمشاعر  والحقائقوالحقائق  األفكاراألفكار  تبادلتبادل  أكثرأكثر
..الرسالةالرسالة  محتوىمحتوى  ومضمونومضمون  لمعنىلمعنى  المشتركالمشترك  الفھمالفھم  منمن  منھممنھم



أقسام وأنواع االتصالأقسام وأنواع االتصال

ØØویقسمویقسم  االتصالاالتصال  ألنواعألنواع  نماذجنماذج  وتقدیموتقدیم  تفسیرتفسیر  حاولتحاولت  عدیدةعدیدة  تصنیفاتتصنیفات  ھناكھناك  
  االتصالاالتصال  تقسیمتقسیم  التصنیفاتالتصنیفات  ومنومن  ..عدیدةعدیدة  أقسامأقسام  إلىإلى  التصنیفاتالتصنیفات  لھذهلھذه  وفقًاوفقًا  االتصالاالتصال
::  لـلـ  وفقًاوفقًا

  ألسلوبألسلوب  الدعایةالدعایة  بھدفبھدف  االتصالاالتصال  یكونیكون  فقدفقد  ::االتصالاالتصال  منمن  للغرضللغرض  تبعًاتبعًاأأ--
  ألغراضألغراض  المعرفیةالمعرفیة  للحقائقللحقائق  العلمىالعلمى  للنقلللنقل  یكونیكون  قدقد  أوأو  لإلثارةلإلثارة  أوأو  معینمعین
  ..تعلیمیةتعلیمیة

  الحواسالحواس  طریقطریق  عنعن  یكونیكون  إماإما  ھناھنا  فاالتصالفاالتصال  ::المستخدمةالمستخدمة  للحواسللحواس  تبعًاتبعًابب--
  اتصالاتصال((  السمعیةالسمعیة  الحواسالحواس  طریقطریق  عنعن  أوأو  ))بصرىبصرى  اتصالاتصال((  البصریةالبصریة
  سمعىسمعى  اتصالاتصال((  والبصریةوالبصریة  السمعیةالسمعیة  الحواسالحواس  طریقطریق  عنعن  أوأو  ))سمعىسمعى
..))وبصرىوبصرى



أقسام وأنواع االتصالأقسام وأنواع االتصال

  یكونیكون  وھناوھنا  قلیلقلیل  بھمبھم  المتصلالمتصل  عددعدد  یكونیكون  قدقد  حیثحیث  ::  المتلقیــــــنالمتلقیــــــن  لحجملحجم  تبعًاتبعًا  - - جج
  وسیلةوسیلة  ھناھنا  والوسیلةوالوسیلة  جماعىجماعى  اتصالاتصال  فیسمىفیسمى  أكبرأكبر  جماعةجماعة  أوأو  فردیًافردیًا  االتصالاالتصال
    ..جماعیةجماعیة  اتصالیةاتصالیة

  أنأن  لنالنا  یجیزیجیز  الناسالناس  منمن  كبیرةكبیرة  مجموعاتمجموعات  أوأو  بجماھیربجماھیر  االتصالاالتصال  أنأن  حینحین  فىفى        
  جماھیریةجماھیریة  اتصالاتصال  وسائلوسائل  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  الوسائلالوسائل  علىعلى  نطلقنطلق

..  والصحفوالصحف  والتلیفزیونوالتلیفزیون  كالرادیوكالرادیو



أقسام وأنواع االتصالأقسام وأنواع االتصال

    المواجھھالمواجھھ  حدیثحدیث  مثلمثل  ::  المتبادلالمتبادل  المباشرالمباشر  االتصالاالتصال  فھناكفھناك  ::االتصالاالتصال  لتبادللتبادل  تبعًاتبعًا  --دد
  ،،  المحاضرةالمحاضرة  مثلمثل  --  متبادلمتبادل  غیرغیر  - -   المباشرالمباشر  االتصالاالتصال  وھناكوھناك    ،،  الشخصیةالشخصیة
  یكونیكون  قدقد  أخیرًاأخیرًا  ثمثم  ،،  كالتلیفزیونكالتلیفزیون  المباشرالمباشر  غیرغیر  المتبادلالمتبادل  االتصالاالتصال  وھناكوھناك
  االتصاالتاالتصاالت  تستخدمتستخدم  حینحین  ھذاھذا  ویحدثویحدث  متبادلمتبادل  وغیروغیر  مباشرمباشر  غیرغیر  االتصالاالتصال

  ..  والمطبوعاتوالمطبوعات  الصحفالصحف  كاستخدامكاستخدام  الجماھیریةالجماھیریة
    االتصالاالتصال  أجلھأجلھ  منمن  یتمیتم  الذىالذى  العددالعدد  حسبحسب  علىعلى  المبنىالمبنى  التقسیمالتقسیم  ویعتبرویعتبر  ھذاھذا      

  أوساطأوساط  فىفى  والمستخدموالمستخدم  الشائعالشائع  التقسیمالتقسیم  ھوھو  ))جماھیرىجماھیرى  --  جماعىجماعى  - -   فردىفردى((
..  الزراعىالزراعى  اإلرشادىاإلرشادى  الحقلالحقل  فىفى  العاملینالعاملین



    عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

ØØتشتمل عملیة االتصال على ستة عناصر رئیسیةتشتمل عملیة االتصال على ستة عناصر رئیسیة::--
:  :  المصدر أو الداعیة االتصالیة المصدر أو الداعیة االتصالیة   - - ١١
  سیاسیًاسیاسیًا  زعیمًازعیمًا  أوأو  مذیعًامذیعًا  الداعیةالداعیة  ھذاھذا  یكونیكون  وقدوقد  االتصالیةاالتصالیة  الرسالةالرسالة  مصدرمصدر  وھووھو§§

  وفىوفى  ..مسجدمسجد  فىفى  خطیبًاخطیبًا  أوأو  دراسىدراسى  فصلفصل  فىفى  معلمًامعلمًا  أوأو  جماھیرىجماھیرى  لقاءلقاء  فىفى
  العملالعمل  فىفى  الدورالدور  بھذابھذا  یقومیقوم  لمنلمن  وینبغىوینبغى  زراعیًازراعیًا  مرشدًامرشدًا  یكونیكون  اإلرشادىاإلرشادى  العملالعمل

  االتصالاالتصال  بعملیةبعملیة  یقومیقوم  حینحین  إلیھاإلیھا  یسعىیسعى  التىالتى  باألھدافباألھداف  ملمًاملمًا  یكونیكون  أنأن  اإلرشادىاإلرشادى
  ،،  الرسالةالرسالة  إلیھإلیھ  یوجھیوجھ  الذىالذى  الجمھورالجمھور  وثقافةوثقافة  بطبیعةبطبیعة  والدرایةوالدرایة  المعرفةالمعرفة  ولدیةولدیة  ،،

  إلىإلى  یلجأیلجأ  قدقد  التىالتى  المعیناتالمعینات  ونوعیةونوعیة  الطرقالطرق  أوأو  باألسالیبباألسالیب  ملمًاملمًا  یكونیكون  وأنوأن
..اإلرشادیةاإلرشادیة  الرسالةالرسالة  ھذهھذه  لتوصیللتوصیل  استخدامھااستخدامھا



عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

::الرسالة أو المحتوى اإلتصالى الرسالة أو المحتوى اإلتصالى   - - ٢٢
  فالدفاعفالدفاع  الجمھورالجمھور  إلىإلى  إیصالھإیصالھ  المطلوبالمطلوب  الموضوعالموضوع  أوأو  المضمونالمضمون  بھبھ  ویقصدویقصد§§

  القائدالقائد  أوأو  للزعیمللزعیم  اإلتصالىاإلتصالى  المحتوىالمحتوى  یكونیكون  قدقد  لھالھا  الترویجالترویج  أوأو  جیدةجیدة  فكرةفكرة  عنعن
  للخطیبللخطیب  اإلتصالىاإلتصالى  المحتوىالمحتوى  ھىھى  تكونتكون  قدقد  بالفضائلبالفضائل  للتمسكللتمسك  والدعوةوالدعوة  السیاسىالسیاسى

  مضمونمضمون  علىعلى  الرسالةالرسالة  تحتوىتحتوى  قدقد  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  المیدانالمیدان  وفىوفى  ،،  المسجدالمسجد  فىفى
  الحشائشالحشائش  بمقاومةبمقاومة  العنایةالعنایة  أوأو  القطنالقطن  جنىجنى  فىفى  محسنھمحسنھ  طریقةطریقة  إتباعإتباع  إلىإلى  یھدفیھدف
..  الخالخ......القمحالقمح  حقولحقول  فىفى
  تحدیدتحدید  فىفى  الدقةالدقة  منھامنھا  ھامةھامة  عناصرعناصر  اإلرشادیةاإلرشادیة  للرسالةللرسالة  تتوفرتتوفر  أنأن  وینبغىوینبغى§§

  الظروفالظروف  تحتتحت  تطبیقھاتطبیقھا  یسھلیسھل  انان،،  ،،  الزراعالزراع  وحاجاتوحاجات  تنفقتنفق  وأنوأن  المطلوبالمطلوب
..البیئیةالبیئیة  الطبیعیةالطبیعیة



عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

::القنوات االتصالیة القنوات االتصالیة   --٣٣
..  لجمھورھالجمھورھا  الرسالةالرسالة  إلیصالإلیصال  یستخدمیستخدم  الذىالذى  المعبرالمعبر  أوأو  األداةاألداة  أوأو  الوسیطالوسیط  ھىھى  §§
  أوأو  الجماھیریةالجماھیریة  اللقاءاتاللقاءات  تكونتكون  فقدفقد  عدیدةعدیدة  المتاحةالمتاحة  القنواتالقنوات  أوأو  والوسائطوالوسائط  §§

  خاللخالل  منمن  الجمھورالجمھور  تصلتصل  وقدوقد  ،،  التلیفزیونالتلیفزیون  وو  الرادیوالرادیو  خاللخالل  منمن  أوأو  االجتماعیةاالجتماعیة
  القناةالقناة  أوأو  الوسیلةالوسیلة  الختیارالختیار  المحددةالمحددة  العواملالعوامل  ومنومن  الشخصیةالشخصیة  االتصاالتاالتصاالت
    نوعنوع  --المستخدمةالمستخدمة  التكالیفالتكالیف  --لالتصاللالتصال  المتاحالمتاح  الوقتالوقت  عاملعامل  المناسبةالمناسبة  االتصالیةاالتصالیة
..الجمھورالجمھور  وخصائصوخصائص  طبیعةطبیعة  وكذاوكذا  --  إحداثھإحداثھ  المطلوبالمطلوب  األثراألثر



عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

::معاملة أو معالجة الرسالة معاملة أو معالجة الرسالة   - - ٤٤
  وھذهوھذه  ..رسالتھرسالتھ  عرضعرض  الداعیةالداعیة  بھابھا  یتناولیتناول  التىالتى  الطریقةالطریقة  أوأو  التكنیكالتكنیك  بھبھ  ویقصدویقصد§§

  منمن  المناسبةالمناسبة  المعاملةالمعاملة  اختیاراختیار  فىفى  المھارةالمھارة  منمن  كبیرًاكبیرًا  قدرًاقدرًا  تتطلبتتطلب  المعاملةالمعاملة
  معینةمعینة  رسالةرسالة  إلیصالإلیصال  المحاضرةالمحاضرة  أسلوبأسلوب  المرشدالمرشد  یختاریختار  فقدفقد  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد
    ..  اإلرشادیةاإلرشادیة  والمعیناتوالمعینات  الوسائلالوسائل  منمن  بقدربقدر  المحاضرةالمحاضرة  ھذهھذه  یدعمیدعم  وقدوقد
  اإلرشادیةاإلرشادیة  الرسالةالرسالة  نفسنفس  إلیصالإلیصال  اإلیضاحیةاإلیضاحیة  الحقولالحقول  آخرآخر  مرشدًامرشدًا  یستخدمیستخدم  بینمابینما§§

  الھدفالھدف  تفھمتفھم  علىعلى  اإلرشادیةاإلرشادیة  الرسالةالرسالة  ومعالجةومعالجة  عرضعرض  نجاحنجاح  ویعتمدویعتمد  ،،  وھكذاوھكذا
  العرضالعرض  فىفى  المنطقىالمنطقى  والتسلسلوالتسلسل  المناسبةالمناسبة  القنواتالقنوات  استخداماستخدام  فىفى  ونجاحھونجاحھ  ،،  جیداجیدا
..  العرضالعرض  انتھاءانتھاء  عندعند  التخلیصالتخلیص  وكذاوكذا  االنتباهاالنتباه  وإثارةوإثارة  وجذبوجذب



عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

::  اإلتصالىاإلتصالى  الجمھورالجمھور  - - ٥٥
  الزراعالزراع  أوأو  المسترشدینالمسترشدین  جمھورجمھور  الزراعىالزراعى  اإلرشادىاإلرشادى  العملالعمل  حالةحالة  فىفى  وھموھم§§

  توفیرتوفیر  یتمیتم  أنأن  طبعًاطبعًا  فیھفیھ  المرغوبالمرغوب  ومنومن  اإلرشادیةاإلرشادیة  بالخدمةبالخدمة  المقصودینالمقصودین  وھموھم
  ضوءضوء  فىفى  الرسالةالرسالة  ومعاملةومعاملة  المناسبةالمناسبة  القناهالقناه  نختارنختار  حینحین  السابقةالسابقة  الشروطالشروط
    البیوتالبیوت  لرباتلربات  یقدمیقدم  ماما  غیرغیر  للزراعللزراع  یقدمیقدم  فمافما  ..اإلتصالىاإلتصالى  الجمھورالجمھور  خصائصخصائص

  اإلرشادىاإلرشادى  بالنشاطبالنشاط  العھدالعھد  حدیثوحدیثو  لزراعلزراع  یقدمیقدم  ماما  غیرغیر  الریفیینالریفیین  للقادةللقادة  یقدریقدر  وماوما
..الرسالةالرسالة  فىفى  مراعاتھامراعاتھا  ینبغىینبغى  التىالتى  القواعدالقواعد  أھمأھم  منمن  فإنفإن  ،وعمومًا،وعمومًا  وھكذاوھكذا



عناصر العلمیة االتصالیةعناصر العلمیة االتصالیة

::استجابة الجمھور استجابة الجمھور   - - ٦٦
ویقصد بھا ردود األفعال التى تصدر عن المستقبلین لتعكس مدى قبولھم ویقصد بھا ردود األفعال التى تصدر عن المستقبلین لتعكس مدى قبولھم §§

وفھمھم أو عدم قبولھم وعدم فھمھم للرسالة ، وبالتالى تنفیذ ما بھا من وفھمھم أو عدم قبولھم وعدم فھمھم للرسالة ، وبالتالى تنفیذ ما بھا من 
، ، ) ) استجابة سلبیةاستجابة سلبیة((، أو االبتعاد عنھا ورفضھا ، أو االبتعاد عنھا ورفضھا ) ) استجابة إیجابیةاستجابة إیجابیة((توصیات توصیات 

..  Feed backFeed backوھو ما یعرف برجع الصدى أو التغذیة المرتدة وھو ما یعرف برجع الصدى أو التغذیة المرتدة 



شكل یوضح عناصر عملیة االتصالشكل یوضح عناصر عملیة االتصال
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ØØوبینھموبینھم  جھةجھة  منمن  التعلیمىالتعلیمى  والموقفوالموقف  االتصالیةاالتصالیة  العملیةالعملیة  بینبین  ھناھنا  نربطنربط  أنأن  ویمكنویمكن  
    المكونھالمكونھ  العناصرالعناصر  خاللخالل  منمن  تعلیمیًاتعلیمیًا  إتصالیًاإتصالیًا  موقفًاموقفًا  بوصفھبوصفھ  اإلرشادىاإلرشادى  الموقفالموقف  وبینوبین
--::التالىالتالى  النحوالنحو  علىعلى  منھممنھم  لكللكل

ØØاإلرشادىاإلرشادى  والموقفوالموقف  التعلیمىالتعلیمى  والموقفوالموقف  االتصالیةاالتصالیة  العملیةالعملیة  بینبین  المشتركةالمشتركة  العناصرالعناصر  
  اإلرشادىاإلرشادى  الموقفالموقف  یربطیربط  مدىمدى  أىأى  إلىإلى  لنالنا  یوضحانیوضحان  السابقالسابق  والعرضوالعرض  الشكلالشكل  ماداممادام

  اإلرشادىاإلرشادى  التعلیمىالتعلیمى  الموقفالموقف  فھمفھم  وبالتالىوبالتالى  ،،  االتصالیةاالتصالیة  التعلیمیةالتعلیمیة  بالعملیةبالعملیة  الزراعىالزراعى
  مواقفمواقف  خاللخالل  منمن  الزراعیةالزراعیة  والمعلوماتوالمعلومات  المعارفالمعارف  إیصالإیصال  فىفى  النجاحالنجاح  إلىإلى  وقیادتناوقیادتنا
..العامةالعامة  المبادئالمبادئ  لھذهلھذه  ومتفھمةومتفھمة  مستوفاةمستوفاة  إرشادیةإرشادیة  تعلیمیةتعلیمیة



أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى 
  اإلرشادىاإلرشادى

::مبدأ التعلیم عن طریق العملمبدأ التعلیم عن طریق العمل  - - ١١
  الفعلىالفعلى  واشتراكھواشتراكھ  تعلیمىتعلیمى  موقفموقف  فىفى  یتعلمھیتعلمھ  ماما  بأداءبأداء  الفردالفرد  وقیادةوقیادة  العملالعمل  ممارسةممارسة  إنإن
  العملالعمل  علیھاعلیھا  یعتمدیعتمد  التىالتى  التعلیمیةالتعلیمیة  المبادئالمبادئ  أھمأھم  منمن  تعتبرتعتبر  التعلیمیةالتعلیمیة  العملیةالعملیة  فىفى

..الزراعالزراع  إلىإلى  أفكارهأفكاره  إیصالإیصال  فىفى  اإلرشادىاإلرشادى



أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى 
اإلرشادىاإلرشادى

::مبدأ الدافـــــــــــــعمبدأ الدافـــــــــــــع  --٢٢
  خاللخالل  منمن  اإلنساناإلنسان  ھذاھذا  لصالحلصالح  وتوجیھھاوتوجیھھا  الجسمیةالجسمیة  الفردالفرد  حاجةحاجة  باستغاللباستغالل  وذلكوذلك
  تقابلتقابل  والذىوالذى  معینھمعینھ  بحاجةبحاجة  المدفوعالمدفوع  الشخصالشخص  أنأن  التجاربالتجارب  أثبتتأثبتت  فقدفقد  تعلیمىتعلیمى  نشاطنشاط

  فىفى  للنجاحللنجاح  احتماالاحتماال  وأكثروأكثر  للتعلیمللتعلیم  استعدادااستعدادا  أكثرأكثر  یكونیكون  لدیھلدیھ  حاجةحاجة  التعلیمیةالتعلیمیة  األھدافاألھداف
  الحوافزالحوافز  استخداماستخدام  المشروعةالمشروعة  الدوافعالدوافع  صورصور  والذىوالذى  ..  غیرهغیره  عنعن  التعلیمىالتعلیمى  الموقفالموقف
  سماتسمات  وھذهوھذه  األشخاصاألشخاص  بینبین  الفردیةالفردیة  بالفروقبالفروق  واالعترافواالعتراف  النشاطالنشاط    وتنوعوتنوع  المختلفةالمختلفة
..  الزراعىالزراعى  اإلرشادىاإلرشادى  الموقفالموقف  فىفى  تتوفرتتوفر  أنأن  یجبیجب



أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى 
اإلرشادىاإلرشادى

      ::الفردیـــــــــــــةالفردیـــــــــــــة  مبــــــدأمبــــــدأ  - - ٣٣
  والجسمىوالجسمى  النفسىالنفسى  التكوینالتكوین  وفىوفى  التعلیمىالتعلیمى  الموقفالموقف  فىفى  األفراداألفراد  اختالفاختالف  تعنىتعنى  وھذهوھذه
  المبدأالمبدأ  اإلرشادىاإلرشادى  الموقفالموقف  فىفى  یقابلیقابل  المبدأالمبدأ  وھذاوھذا  والطموحوالطموح  الذكاءالذكاء  مستوىمستوى  وفىوفى
  اإلرشادیةاإلرشادیة  الطرقالطرق  وتنوعوتنوع  ..الزراعالزراع  عندهعنده  یكونیكون  الذىالذى  المستوىالمستوى  منمن  بالبدءبالبدء  القائلالقائل
..الزراعالزراع  لھؤالءلھؤالء  المتابینھالمتابینھ  الحاجةالحاجة  لتقابللتقابل



أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى 
اإلرشادىاإلرشادى

:  :  مبــــــدأ النقـــــــــــــــــل مبــــــدأ النقـــــــــــــــــل   - - ٤٤
  أىأى  ..  أخرىأخرى  مواقفمواقف  إلىإلى  التعلیمىالتعلیمى  الموقفالموقف  منمن  تعلمةتعلمة  ماما  نقلنقل  فىفى  اإلنساناإلنسان  نجاحنجاح  أىأى
  یركزیركز  المبدأالمبدأ  وھذاوھذا  ..ونسیانھاونسیانھا  تلقیھاتلقیھا  مجردمجرد  ولیسولیس  المعرفةالمعرفة  توظیفتوظیف  ھناھنا  الھدفالھدف  أنأن
  فىفى  بمثیلتھابمثیلتھا  النظریةالنظریة  المعارفالمعارف  بربطبربط  ویھتمویھتم  التطبیقیةالتطبیقیة  السمةالسمة  ذاتذات  المعارفالمعارف  علىعلى
  أنأن  حاولحاول  ماما  إذاإذا  النجاحالنجاح  الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  تكفلتكفل  التىالتى  األسساألسس  منمن  وھووھو  العامةالعامة  الحیاةالحیاة
    مفیدًامفیدًا  تعلمًاتعلمًا  لھملھم  بذلكبذلك  فینتجفینتج  الزراعالزراع  مشكالتمشكالت  بواقعبواقع  مرتبطمرتبط  التعلیمیةالتعلیمیة  مادتھمادتھ  یجعلیجعل
  التعلیمىالتعلیمى  الربطالربط  مبدأمبدأ  منمن  قریبقریب  المبدأالمبدأ  وھذاوھذا  ..مباشرةمباشرة  الحقلىالحقلى  العملالعمل  إلىإلى  تقلھتقلھ  یمكنیمكن
  لتلقنھلتلقنھ  للفردللفرد  السابقةالسابقة  بالمعارفبالمعارف  واالستعانةواالستعانة  أمكنأمكن  كلماكلما  ببعضھاببعضھا  الحقائقالحقائق  ربطربط  علىعلى

..بالوقائعبالوقائع  اإلستعانھاإلستعانھ  أوأو  األمثالاألمثال  ضربضرب  أوأو  التشبیھالتشبیھ  طریقطریق  عنعن  جدیدةجدیدة  معارفمعارف



أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى أھم مبادئ التعلیم وعالقتھا بالموقف التعلیمى 
اإلرشادىاإلرشادى

:   :   مبــــدأ التكـــــــــرارمبــــدأ التكـــــــــرار  - - ٥٥
  الموقفالموقف  فىفى  للفھمللفھم  وتأكیدًاوتأكیدًا  التذكرالتذكر  إعادةإعادة  علىعلى  ھامًاھامًا  معاونًامعاونًا  التكرارالتكرار  یعتبریعتبر  حیثحیث
  لیقوملیقوم  الزراعالزراع  أوأو  كطالبكطالب  أنفسھمأنفسھم  المتلقینالمتلقین  جانبجانب  منمن  التكرارالتكرار  یستخدمیستخدم  وقدوقد  العلمىالعلمى
  لیكونلیكون  أوأو  جھةجھة  منمن  التعلیمىالتعلیمى  الموقفالموقف  نتائجنتائج  علىعلى  واالطمئنانواالطمئنان  االختباراالختبار  بوظیفةبوظیفة
..أخرىأخرى  جھةجھة  منمن  اآلخراآلخر  البعضالبعض  أىأى  المعارفالمعارف  وتثبیتوتثبیت  إعادةإعادة  بمثابةبمثابة



  التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

ØØعنعن  سماعةسماعة  بدأبدأ  منمن  الفردالفرد  بھابھا  یمریمر  التىالتى  العقلیةالعقلیة  التفاعلیةالتفاعلیة  العملیةالعملیة  بأنھبأنھ  التبنىالتبنى  یعرفیعرف  
  ""روجرزروجرز""  یعرفیعرف  حینحین  فىفى  ،،  سلوكھسلوكھ  منمن  جزءًاجزءًا  تصبحتصبح  حتىحتى  جدیدةجدیدة  خبرةخبرة  أوأو  فكرةفكرة
  إلىإلى  األصلیةاألصلیة  مصادرھامصادرھا  منمن  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  انتقالانتقال  بأنھابأنھا  واالنتشارواالنتشار  الذیوعالذیوع  عملیةعملیة
..یتبنونھایتبنونھا  النھایةالنھایة  وفىوفى  یستعملونھایستعملونھا  اللذیناللذین

ØØھىھى  مراحلمراحل  عدةعدة  إلىإلى  ھذهھذه  التبنىالتبنى  عملیةعملیة  تقسیمتقسیم  الشائعالشائع  ومنومن::--  
::والتنبیھوالتنبیھ  الوعـــىالوعـــى  مرحلــةمرحلــة  - - ١١

  عنھاعنھا  یعرفیعرف  الال  ولكنولكن  جدیدةجدیدة  فكرةفكرة  عنعن  السماعالسماع  مرةمرة  ألولألول  الفردالفرد  یتعرضیتعرض  وفیھاوفیھا
..  عنھاعنھا  جدًاجدًا  القلیلالقلیل  یعرفیعرف  أوأو  شيءشيء



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

::مرحلــــــة االھتماممرحلــــــة االھتمام  - - ٢٢
  عنھاعنھا  والمزیدوالمزید  معرفتھامعرفتھا  فىفى  راغبًاراغبًا  ویصبحویصبح  جدیدةجدیدة  فكرةفكرة  إلىإلى  الفردالفرد  انتباهانتباه  یشدیشد  وفیھاوفیھا
..المنتظرةالمنتظرة  وفوائدھاوفوائدھا  تطبیقةتطبیقة  كیفیةكیفیة  حیثحیث  منمن



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

::مرحلـــــــة التقییـــــــــممرحلـــــــة التقییـــــــــم  - - ٣٣
  یستخدمھیستخدمھ  التىالتى  النمطیةالنمطیة  واألسالیبواألسالیب  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  بینبین  الفردالفرد  یفضلیفضل  حیثحیث

  أسئلةأسئلة  المرحلةالمرحلة  تلكتلك  فىفى  الفردالفرد  ویتساءلویتساءل  ..ذھنیةذھنیة  مفاضلةمفاضلة  تكونتكون  ھناھنا  والمفاضلةوالمفاضلة
--::  مثلمثل
ـــــــــــــئ؟ـــــــــــــئ؟ــالشالش  ھذاھذا  أفعــلأفعــل  أنأن  لىلى  یمكنیمكن  ھلھل

ذلك؟ذلك؟  لــــــىلــــــى  یتأتــــــــــىیتأتــــــــــى  ھــــــــــــــــــــــلھــــــــــــــــــــــل
؟؟  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  ھذهھذه  لىلى  تحققتحقق  أنأن  یمكنیمكن  ھلھل

؟؟  الجدیــــــــدالجدیــــــــد  الشـــــــــــئالشـــــــــــئ  ھــــــــوھــــــــو  مـــــــامـــــــا
أصادفھـــــــا؟أصادفھـــــــا؟  قــــدقــــد  التىالتى  الصعوباتالصعوبات  ھىھى  ماما
  النظرالنظر  بغضبغض  الفكرةالفكرة  تنفیذتنفیذ  فىفى  بالرضىبالرضى  قرارقرار  باتخاذباتخاذ  عادًةعادًة  المرحلالمرحل  ھذهھذه  وتنتھىوتنتھى
..عنھاعنھا



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

::  التجــــــــریبالتجــــــــریب  مرحلــــــةمرحلــــــة  - - ٤٤
  ھوھو  ھناھنا  والغرضوالغرض  ..الخاصةالخاصة  ظروفھظروفھ  علىعلى  الفكرةالفكرة  فعًالفعًال  الفردالفرد  فیھافیھا  یطبقیطبق  مرحلةمرحلة  وھىوھى
  نطاقنطاق  علىعلى  یطبقھایطبقھا  ماما  غالباغالبا  ولذلكولذلك  للفردللفرد  ومناسبتھاومناسبتھا  الفكرةالفكرة  سالمةسالمة  مدىمدى  معرفةمعرفة
  الفكرةالفكرة  إلثارةإلثارة  مستفیضةمستفیضة  بدراسةبدراسة  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتنتھىوتنتھى  ..المخاطرةالمخاطرة  خشیةخشیة  ضیقضیق
  یحددیحدد  والتىوالتى  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  منمن  النھائىالنھائى  موقفھموقفھ  للفردللفرد  یحددیحدد  ضوئھاضوئھا  فىفى  والتىوالتى  الجدیدةالجدیدة
..االستبعاداالستبعاد  أوأو  بالتبنىبالتبنى  الفكرةالفكرة  منمن  النھائىالنھائى  الفردالفرد



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

      ::التبنـــىالتبنـــى  مرحلـــــةمرحلـــــة  - - ٥٥
  الزراعالزراع  بینبین  لھالھا  الدعوةالدعوة  وربماوربما  فیھافیھا  التوسعالتوسع  أوأو  الفكرةالفكرة  فىفى  االستمراراالستمرار  یقرریقرر  وفیھاوفیھا

  أوأو  سلوكھسلوكھ  منمن  جزءًاجزءًا  تصبحتصبح  بحیثبحیث  تمامًاتمامًا  بالفكرةبالفكرة  مقتنعًامقتنعًا  المرةالمرة  ھذهھذه  فىفى  ویصبحویصبح
..الزراعیةالزراعیة  أسالیبھأسالیبھ  عناصرعناصر  منمن  رئیسیًارئیسیًا  عنصرًاعنصرًا



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

ما ھى المصادر التى تمدنا بالمبتكرات والمستحدثات الزراعیةما ھى المصادر التى تمدنا بالمبتكرات والمستحدثات الزراعیة
المصادر اآلتیة بوصفھا مصادر رئیسیة لھذه المستحدثات  المصادر اآلتیة بوصفھا مصادر رئیسیة لھذه المستحدثات  " " براد فیلدبراد فیلد""یقدم یقدم 

--::الزراعیةالزراعیة
  ::نقل وإدخال أسالیب شائعة فى مناطق أخرى نقل وإدخال أسالیب شائعة فى مناطق أخرى 

ÑÑ  وھذه األسالیب یجب أن تختبر قبل المجازفة بتطبیقھا مباشرة فى الواقع المحلىوھذه األسالیب یجب أن تختبر قبل المجازفة بتطبیقھا مباشرة فى الواقع المحلى..
    ::نتائج البحوث الزراعیة التجریبیةنتائج البحوث الزراعیة التجریبیة

ÑÑ وھذه عادة ما تكون مصدرًا جیدًا لھذه المستحدثات فى مجاالت مقاومة اآلفات ، معاملة وھذه عادة ما تكون مصدرًا جیدًا لھذه المستحدثات فى مجاالت مقاومة اآلفات ، معاملة
..األراضى، العالج البیطرى، اآلالت الزراعیةاألراضى، العالج البیطرى، اآلالت الزراعیة

  ::خبرات الزراع اآلخرین خبرات الزراع اآلخرین 
ÑÑ  حیث یمثل بعض الزراع بخبراتھم الممیزة مصدره وتبدأ لھذه المستحدثات أیضًا ویتم  حیث یمثل بعض الزراع بخبراتھم الممیزة مصدره وتبدأ لھذه المستحدثات أیضًا ویتم

. . فى ھذه المرحلة انتقالھا إلى زراع آخرین فى نفس المنطقة أو بمنطقة مجاورةفى ھذه المرحلة انتقالھا إلى زراع آخرین فى نفس المنطقة أو بمنطقة مجاورة



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

--::  إلىإلى  یقسمونھایقسمونھا  حیثحیث  المصادرالمصادر  لھذهلھذه  آخرآخر  تصنیفًاتصنیفًا  ""روجروبیلروجروبیل""  ویقدمویقدم
الخالخ........  رادیورادیو  --  صحفصحف  --  تلیفزیونتلیفزیون  مثلمثل  ::جماھیریةجماھیریة  إعالمیةإعالمیة  مصادرمصادر  --١١
زراعیینزراعیین  أخصائیینأخصائیین  أوأو  زراعیینزراعیین  مرشدینمرشدین  خاللخالل  منمن  ::زراعیـــــــــــــةزراعیـــــــــــــة  مؤسساتمؤسسات  --٢٢
..والجیـــــــــــــــــــــــــــــرانوالجیـــــــــــــــــــــــــــــران  واألقاربواألقارب  األصدقاء األصدقاء : : مصادر غیر رسمیــــــــــةمصادر غیر رسمیــــــــــة  --٣٣
  لمستلزماتلمستلزمات  تجاریةتجاریة  ومؤسساتومؤسسات  ھیئاتھیئات  خاللخالل  منمن  ::تجاریـــــــــــــــةتجاریـــــــــــــــة  مصادرمصادر  --٤٤

..الزراعىالزراعى  اإلنتاجاإلنتاج



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

ØØمجتمعمجتمع  فىفى  نشرھانشرھا  عملیةعملیة  فىفى  بدأبدأ  وأنھوأنھ  توافرتتوافرت  قدقد  زراعیةزراعیة  خبرةخبرة  أنأن  اآلناآلن  فرضنافرضنا  لولو    
  وأنھاوأنھا  جدیدةجدیدة  فكرةفكرة  أنھاأنھا  لمجردلمجرد  علیھاعلیھا  سیقبلونسیقبلون  الزراعالزراع  كلكل  أنأن  ذلكذلك  معنىمعنى  ھلھل  معینمعین
؟؟  المجتمعالمجتمع  ھذاھذا  فىفى  المستخدمالمستخدم  النمطىالنمطى  األسلوباألسلوب  منمن  صالحیةصالحیة  أكثرأكثر  أسلوباأسلوبا  تحوىتحوى

ØØ  بحثبحث  منمن  مثًالمثًال  تبینتبین  فلقدفلقد  ،،  الحذرالحذر  منمن  بشيءبشيء  تؤخذتؤخذ  أنأن  ینبغىینبغى  ذلكذلك  علىعلى  الموافقةالموافقة  إنإن  
  غالبیةغالبیة  أنأن  ١٩٦٢١٩٦٢  عامعام  الھندالھند  فىفى  عشوائیًاعشوائیًا  مختارةمختارة  قرىقرى  ثالثثالث  لزراعلزراع  إستكشافىإستكشافى
  وبكلوبكل  األرزاألرز  لزراعلزراع  المحسنةالمحسنة  الیابانیةالیابانیة  الطریقةالطریقة  عنعن  سمعواسمعوا  قدقد  القرىالقرى  تلكتلك  زراعزراع

    ..الالزمةالالزمة  التفاصیلالتفاصیل



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

ØØوبعضھموبعضھم  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  طریقطریق  عنعن  الموضوعالموضوع  ھذاھذا  عنعن  علمعلم  قدقد  الزراعالزراع  فبعضفبعض  
  ،،  األقارباألقارب  أوأو  الرادیوالرادیو  طریقطریق  عنعن  اآلخراآلخر  والبعضوالبعض  المحلیةالمحلیة  الحكومةالحكومة  طریقطریق  عنعن
..  الجدیدةالجدیدة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  استخداماستخدام  فىفى  یشرعیشرع  لملم  منھممنھم  أحدًاأحدًا  أنأن  الغریبالغریب  ولكنولكن

ØØیكفىیكفى  الال  أنھأنھ  أىأى  آخرآخر  شيءشيء  وتطبیقھاوتطبیقھا  شيءشيء  الفكرةالفكرة  معرفةمعرفة  أنأن  ببساطةببساطة  یعنىیعنى  ذلكذلك  إنإن  
    ..الفكرةالفكرة  ھذهھذه  فیھفیھ  تطبقتطبق  الذىالذى  بالمدىبالمدى  العبرةالعبرة  ولكنولكن  ماما  فكرةفكرة  عنعن  الزراعالزراع  یسمعیسمع  أنأن



التبنى ودورة فى المعارف الزراعیةالتبنى ودورة فى المعارف الزراعیة: : ثانیا ثانیا 

أن تقسیم الزراع تبعًا أن تقسیم الزراع تبعًا   ١٩٦٢١٩٦٢سنة سنة "  "  فان دن بانفان دن بان""و و " " روجرزروجرز""وفى الصدد فقد الحظ وفى الصدد فقد الحظ 
- - ::یشمل الفئات التالیةیشمل الفئات التالیةلتبنیھم المستحدثات الزراعیة یتبع توزیعًا طبیعیًا لتبنیھم المستحدثات الزراعیة یتبع توزیعًا طبیعیًا 

%  %  ٢.٥٢.٥ویمثلون حوالى ویمثلون حوالى المبادرون أو المبتكرونالمبادرون أو المبتكرون
..من الزراع من الزراع 

%  %  ١٣.٥١٣.٥ویمثلون حوالى ویمثلون حوالى المتبنون األوائـــــــــــلالمتبنون األوائـــــــــــل
..من الزراعمن الزراع

%  %  ٣٤.٠٣٤.٠ویمثلون حوالى ویمثلون حوالى الغالبیة المتقدمـــــــــــةالغالبیة المتقدمـــــــــــة
..من الزراعمن الزراع

%  %  ٣٤.٠٣٤.٠ویمثلون حوالى ویمثلون حوالى الغالبیة المتأخــــــــــرةالغالبیة المتأخــــــــــرة
..من الزراعمن الزراع
%  %  ١٦.٠١٦.٠ویمثلون حوالى ویمثلون حوالى ـــــرـــــرــواخـــواخـــالمتبنون األالمتبنون األ

..من الزراعمن الزراع



المتلكئون 

الغالبية 
المتأخرة

الغالبية 
المبكرة

المتبنون  
األوائل

المبادرون 

                 ٢.٥%     ١٣.٥%       ٣٤%          ٣٤%            ١٦%

X-2 sd                X-sd                  X                  X+sd

------------------------------  لزمن ا ------------------------------ 

.االنحراف المعیارى  sdو المتوسط  X: حیث 
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ØØالخصائصالخصائص  فىفى  بینھمبینھم  فیمافیما  یختلفونیختلفون  األفراداألفراد  ھؤالءھؤالء  أنأن  علىعلى  األبحــــاثاألبحــــاث  دلتدلت  وقدوقد  
  والثقافیةوالثقافیة  االجتماعیةاالجتماعیة  الخصائصالخصائص  وفىوفى  ))الخالخ........الذكاءالذكاء  --  سنسن  --  تعلیمتعلیم((  الشخصیةالشخصیة
..بھمبھم  المحیطةالمحیطة  االقتصادیةاالقتصادیة  العواملالعوامل  فىفى  وكذلكوكذلك

ØØعنعن  تختلفتختلف  معینینمعینین  زراعزراع  وسطوسط  فىفى  ماما  فكرةفكرة  قابلیةقابلیة  انتشارانتشار  أنأن  كذلككذلك  لوحظلوحظ  وقدوقد  
  وصفاتوصفات  بطبیعةبطبیعة  شكشك  بالبال  ترتبطترتبط  خاصةخاصة  لعوامللعوامل  طبقًاطبقًا  أخرىأخرى  فكرةفكرة  انتشارانتشار  سرعةسرعة
  منمن  المشتركالمشترك  القاسمالقاسم  أنأن  لوحظلوحظ  وقدوقد  ،،  الزراعیینالزراعیین  منمن  وخاصةوخاصة  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  ھذهھذه
  ومؤثرةومؤثرة  محددةمحددة  عواملعوامل  بأنھابأنھا  وصفتوصفت  والتىوالتى  التالیةالتالیة  العواملالعوامل  تناولتناول  قدقد  األبحاثاألبحاث  ھذهھذه
..الجدیدةالجدیدة  األفكاراألفكار  انتشارانتشار  سرعةسرعة  علىعلى



  العوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھاالعوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھا: : أوًالأوًال

    ::الشائعةالشائعة  الخبراتالخبرات  معمع  الفكرةالفكرة  انسجامانسجام  - - ١١
  والنمطیةوالنمطیة  التقلیدیةالتقلیدیة  األسالیباألسالیب  منمن  وقربھاوقربھا  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  فىفى  اتفاقاتفاق  درجةدرجة  زادزاد  فكلمافكلما        

  فىفى  قبولھاقبولھا  فرصةفرصة  زادتزادت  كلماكلما  الجدیدةالجدیدة  الفكرةالفكرة  تغزوھاتغزوھا  التىالتى  المنطقةالمنطقة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة
..الزراعالزراع  أوساطأوساط

    ::الفكــــــرةالفكــــــرة  تعقدتعقد  درجــــــةدرجــــــة  - - ٢٢
  الزراعالزراع  أوساطأوساط  فىفى  قبولھاقبولھا  فرصةفرصة  تكونتكون  والمباشرةوالمباشرة  الفھمالفھم  سھلةسھلة  الخبراتالخبرات  أنأن  حیثحیث        

    التكنیكىالتكنیكى  التقدمالتقدم  بمدىبمدى  شكشك  بالبال  ذلكذلك  ویرتبطویرتبط  ..  الصعبةالصعبة  األفكاراألفكار  تلكتلك  منمن  أوسعأوسع
..للزراعللزراع  والتعلیمىوالتعلیمى  الثقافىالثقافى  المستوىالمستوى  وكذاوكذا  المنطقةالمنطقة  فىفى  والزراعىوالزراعى



العوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھاالعوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھا: : أوًالأوًال

    ::للتقییــمللتقییــم  الفكـــرةالفكـــرة  قابلیــــةقابلیــــة  - - ٣٣
  یستطیعیستطیع  فقدفقد  ضیقضیق  نطاقنطاق  علىعلى  الخبرةالخبرة  منمن  أجزاءأجزاء  تجریبتجریب  إمكانیةإمكانیة  بھابھا  ویقصدویقصد        

  ومنھومنھ  صغیرةصغیرة  مساحةمساحة  بزراعةبزراعة  معینمعین  محصولمحصول  منمن  جدیدًاجدیدًا  صنفًاصنفًا  یختبریختبر  أنأن  الزراعالزراع
..  المساحةالمساحة  نفسنفس  فىفى  بالطیرانبالطیران  الرشالرش  كفاءةكفاءة  اختباراختبار  یستطیعیستطیع  الال  حینحین  فىفى
::وعائدھــاوعائدھــا  الخبرةالخبرة  تكالیفتكالیف  - - ٤٤

  یحولیحول  مثًالمثًال  اآللىاآللى  الحلیبالحلیب  مكیناتمكینات  إدخالإدخال  مثلمثل  - -   ماما  لخبرةلخبرة  المرتفعةالمرتفعة  التكالیفالتكالیف  حیثحیث          
  اإلقتصادىاإلقتصادى  المستوىالمستوى  بتواضعبتواضع  یتسمیتسم  غالبیتھمغالبیتھم  أنأن  حیثحیث  الزراعالزراع  بینبین  انتشارھاانتشارھا  دوندون

  التىالتى  تلكتلك  منمن  التبنىالتبنى  فىفى  أسرعأسرع  تكونتكون  سریعًاسریعًا  عائدًاعائدًا  تتضمنتتضمن  التىالتى  فالخبرةفالخبرة  وبالمثلوبالمثل
..اإلستثمارىاإلستثمارى  عائدھاعائدھا  تؤتىتؤتى  لكىلكى  عدیدةعدیدة  موسماموسما  تتطلبتتطلب



العوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھاالعوامل المتعلقة بالفكرة ذاتھا: : أوًالأوًال

    ::المیزة النسبیة للخبــــرةالمیزة النسبیة للخبــــرة- - ٥٥
یقصد بھا تفوق الخبرة على مثیالتھا التقلیدیة وتوفیر الوقت والجھد أو التكلیف یقصد بھا تفوق الخبرة على مثیالتھا التقلیدیة وتوفیر الوقت والجھد أو التكلیف         

..وھى ھنا أھم العوامل التى ترتبط بشیوع الفكرة الجدیدةوھى ھنا أھم العوامل التى ترتبط بشیوع الفكرة الجدیدة



    العوامل الشخصیةالعوامل الشخصیة  ::ًًثانیاثانیا

  والقیموالقیم  لألفكارلألفكار  األمىاألمى  منمن  االستجابةاالستجابة  فىفى  أسرعأسرع  المتعلمالمتعلم  فالفردفالفرد  ::التعلیـــــــمالتعلیـــــــم  --١١
الجدیدةالجدیدة  واألسالیبواألسالیب

  قابلیةقابلیة  أكثرأكثر  متوسطوھامتوسطوھا  أوأو  السنالسن  صغارصغار  األفراداألفراد  أنأن  علىعلى  تدلتدل  فاألبحاثفاألبحاث  ::العمــــــــرالعمــــــــر  --٢٢
..السنالسن  كباركبار  أوأو  المسنینالمسنین  الزراعالزراع  منمن  الجدیدةالجدیدة  باألفكارباألفكار  للتأثیرللتأثیر

  خبراتخبرات  تزیدتزید  فھىفھى  ::والسیاسیةوالسیاسیة  والزراعیةوالزراعیة  االجتماعیةاالجتماعیة  المنظماتالمنظمات  فىفى  المشاركةالمشاركة  - - ٣٣
..الزراعیةالزراعیة  األفكاراألفكار  منھامنھا  والتىوالتى  الجدیدةالجدیدة  األفكاراألفكار  لقبوللقبول  وتؤھلھوتؤھلھ  ومداركھومداركھ  الفردالفرد

  األفكاراألفكار  لتبنىلتبنى  قابلیةقابلیة  أكثرأكثر  المتخصصالمتخصص  فالشخصفالشخص  ::المھنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمھنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  - - ٤٤
    یكونیكون  األلباناأللبان  إلنتاجإلنتاج  مزرعةمزرعة  یمتلكیمتلك  الذىالذى  فالمزارعفالمزارع  تخصصھتخصصھ  بمجالبمجال  المرتبطةالمرتبطة
  العملیاتالعملیات  أحدأحد  بأداءبأداء  أوأو  المركزةالمركزة  باألعالفباألعالف  مرتبطةمرتبطة  محسنةمحسنة  فكرةفكرة  لتبنىلتبنى  قابلیةقابلیة  أكثرأكثر
..آلیًاآلیًا



العوامــــل المجتمعیــــة والثقافیــةالعوامــــل المجتمعیــــة والثقافیــة::ً ً ثالثاثالثا

    ::مجتمعھمجتمعھ  لقیملقیم  الفردالفرد  انصیاعانصیاع  درجةدرجة  - - ١١
  التقلیدیةالتقلیدیة  المجتمعالمجتمع  لقیملقیم  المنصاغالمنصاغ  فالفردفالفرد  التجدد،التجدد،  حركاتحركات  الذائغةالذائغة  القیمالقیم  تحیزتحیز  الال  فعادةفعادة        

..الجدیدالجدید  یرفضیرفض  ماما  غالبًاغالبًا
    ::االجتماعیةاالجتماعیة  الفردالفرد  اتصاالتاتصاالت  - - ٢٢

  فرصةفرصة  تزدادتزداد  خارجیینخارجیین  أصدقاءأصدقاء  ولھولھ  بلدتھبلدتھ  نطاقنطاق  خارجخارج  كثیرًاكثیرًا  یسافریسافر  الذىالذى  فالفردفالفرد        
  األفراداألفراد  منمن  أكثرأكثر  للتأثیرللتأثیر  وقابلیتھوقابلیتھ  اتجاھاتھاتجاھاتھ  ومرونةومرونة  معارفھمعارفھ  تساعتساع  الال  للجدیدللجدید  قبولھقبولھ

..باآلخرینباآلخرین  االتصالاالتصال  فیلبىفیلبى  ،،  اجتماعیااجتماعیا  المنغلقینالمنغلقین



العوامــــل المجتمعیــــة والثقافیــةالعوامــــل المجتمعیــــة والثقافیــة::ً ً ثالثاثالثا

::تأثیر األسرة والجماعة المرجعیة تأثیر األسرة والجماعة المرجعیة   - - ٣٣
ویقصد بالجماعة المرجعیة الجماعة التى یرجع إلیھا الفرد لالستشارة وقد تكون ویقصد بالجماعة المرجعیة الجماعة التى یرجع إلیھا الفرد لالستشارة وقد تكون 

وكلما اتسمت ھذه وكلما اتسمت ھذه ، ، ھى ذاتھا األسرة أو غیرھا من كبار السن أو القادة المحلیین ھى ذاتھا األسرة أو غیرھا من كبار السن أو القادة المحلیین 
الجماعة بقبول األفكار الجدیدة والقابلیة للتجدید ذادت فرص الفرد فى قبول الجماعة بقبول األفكار الجدیدة والقابلیة للتجدید ذادت فرص الفرد فى قبول 

..األفكار المستحدثةاألفكار المستحدثة
    ::مكانــــة الفرد االجتماعیةمكانــــة الفرد االجتماعیة  - - ٤٤

فكلما زادت مكانة الفرد االجتماعیة زادت قابلیتھ للتجریب والتبنى الجدید إال فى فكلما زادت مكانة الفرد االجتماعیة زادت قابلیتھ للتجریب والتبنى الجدید إال فى         
الحاالت التى تمس فیھا الفكرة الجدیدة مصالح بعض الطبقات أو األفراد ذوى الحاالت التى تمس فیھا الفكرة الجدیدة مصالح بعض الطبقات أو األفراد ذوى 

المراكز االجتماعیة أو االقتصادیة فالفرد ھنا یلتزم بمصالحة ویحارب مثل ھذه المراكز االجتماعیة أو االقتصادیة فالفرد ھنا یلتزم بمصالحة ویحارب مثل ھذه 
..األفكار المستحدثةاألفكار المستحدثة



العوامل اإلقتصادیة ، والتى منھاالعوامل اإلقتصادیة ، والتى منھا: : ًًرابعارابعا

الدخــــــــــــل الدخــــــــــــل   --١١
حجم الحیازة الزراعیةحجم الحیازة الزراعیة  --٢٢

ولھذین العاملین تأثیرًا على األخذ بالجدید فزیادة دخل المزارع وحجم حیازتھ ولھذین العاملین تأثیرًا على األخذ بالجدید فزیادة دخل المزارع وحجم حیازتھ         
الزراعیة یدفعانھ إلى قبول األفكار الجدیدة عن المزارع األخرى ذو الدخل الزراعیة یدفعانھ إلى قبول األفكار الجدیدة عن المزارع األخرى ذو الدخل 

..المحدد الذى یتجنبھا خوفًا من المخاطرالمحدد الذى یتجنبھا خوفًا من المخاطر
..وربطة بالعاملین السابقین أیضًا وربطة بالعاملین السابقین أیضًا   ههوتأثیروتأثیر: : مستوى المعیشـــــــــةمستوى المعیشـــــــــة  --٣٣


