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ًَىرج إخاتح تأشُشٌ 
 :انسؤال األول

: اِتُحانؼثاساخ  أكًم( ا)  

  Technoيتكون من مقطعين األول   Technologyمصطمح التكنولوجيا   يلتكنولوجيا ها .1
وىناك من . بمعنى عمم  ology وىى كممة يونانية بمعنى حرفة أو صنعة أو فن والثانى 

بمعنى الصياغة أو األداء   Techniqueيعتبر المقطع األول مشتق من الكممة االنجميزية 
( 1986ى وأخرون ، يوجير وىيام)ويعرف  هيبينما التكنولوجيا الزراعية  ،    التطبيقى

التكنولوجيا الزراعية  بانيا الجيد المنظم الرامى إلستخدام نتائج البحث العممى فى مجال 
التكنولوجيا الميكانيكية والبيولوجية والكيماوية من خالل عممية اإلنتاج الزراعى ،وذلك بيدف 

 .الريفية تطوير الزراعة وزيادة اإلنتاج الزراعى وتحسينو بما يخدم عممية التنمية

التى تساىم بدرجة أكبر فى " التوليفة التكنولوجية"التكنولوجيا المالئمة  المالئمة تعنى التكنولوجيا .2
موارد تحقيق األىداف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية مع األخذ فى اإلعتبار درجة توافر ال

كنولوجيا حيادية تفهي  بينما التكنولوجيا حيادية المقياس، وظروف التطبيق فى كل دولة 
المقياس وفييا يستطيع كل من كبار الزراع وصغارىم تبنييا عمى حد سواء مثل األصناف 

  .عالية اإلنتاج حيث ال تتأثر بحجم المزرعة أو ظروف الممكية

 التخطيط العممى والتكنولوجى: ثانياً ،  البحث العممى: أوالً  التكنولوجياشروط نجاح نقل  أهممن   .3
سادسًا ،  المؤسسات اإلنتاجية: خامساً ،  مركز المعمومات: رابعاً  ، دريب والتأىيلالت: ثالثاً ، 

  . الجمعيات والمنظمات العممية والمينية :سابعًا ،  اإلكتشافات وبراءات اإلختراع

مفيوم نقل التكنولوجيا فى السبعينات أثناء ما  انتشر إلىيرجع انتشار مفهوم نقل التكنولوجيا   .4
تج المترتبة عمى إنقاذ ا كان يصف مجموعة األنشطة والنواثورة الخضراء ، أو مأطمق عميو ال

من مجاعات مؤكدة بسبب ضعف إنتاجية ( فى آسيا وخاصة اليند)بعض الدول النامية 
( القمح المكسيكى)محاصيل الحبوب ، عن طريق نقل سالالت عالية اإلنتاج من دول أخرى 

وذالك يرجع هذا المفهوم لم تنجح  رومحاولة نش ، ( ينىاألرز الفمب)أو إستنباط ىجن جديدة 
مثل تجربة إدخال )إال أن محاوالت نشر مفيوم نقل التكنولوجيات لم تكمل جميعيا بالنجاح  إلي

بسبب إقتصار عممية تحديد إحتياجات السوق ( القمح المكسيكى واألرز الفمبينى الى مصر
. أدى الى التحول الى مفيوم تطويع التكنولوجيا  عمى كم ىذه اإلحتياجات وليس نوعيتيا ، مما

كما أن إتباع مدخل نقل التكنولوجيا فى عممية نشر ىذه المستحدثات لم يحقق أيضا ما قصد 



، مما أدى الى اإلستعانة بمداخل  Top-Down Approachمنو ، بإعتباره مدخل فوقى 
  .أخرى مثل مدخل المشاركة 

 بينما النقل األفقي:  ..............  والنقل الرأسي لمتكنولوجيا ه  .5
............................: . 

: يمكن بنظرة فاحصة تفيم نقل التكنولوجيا وذلك عمى مستويين
تحويل خالصات البحوث العممية "ويقصد بو : المستوى الوطنى أو ما يطمق عميو النقل الرأسى
البحوث إلى منتجات وخدمات وطرق إنتاج  المبتكرة التى تقوم بيا الجامعات والمعاىد ومراكز

 .وخصائص تتجسد فى السمع الرأسمالية والوسيطة واإلستيالكية المنتجة بيذه الطرق 
 :-وهذا النقل  يحدث وفقا لمراحل يوضحها الشكل التالى

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مراحل النقل الرأسى لمتكنولوجيا ويوضح الشكل التالى

 

 وجيا من دولة متقدمة قادرةويقصد بو نقل التكنول: عميو النقل األفقىالمستوى الدولى أو ما يطمق   -
عمى تحقيق النقل الرأسى فييا إلى دولة أقل تقدمًا لم تستطيع بعد أن تنجح فى ىذا دون إجراء 
أية تعديالت أو محاوالت لتكيف ىذه الطرق واألساليب مع الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية 

 .ه الدول والبيئية السائدة فى ىذ

البحوث 

ب العممية التجار
 المعامل أو مراكز البحوث

خبرات سابقة 
 بمنتجات وأساليب

 احتياجات جديدة
الدراسات اإلقتصادية 

ودراسات السوق 
المعالجة الهندسية 

( المواصفات األولية)

 

 لتصميما

 تصنيع الوحدة التجربية

 تجارب التطوير



رتباطو عضويًا  وعمى قدر ما يتم تعديل وتكييف النقل األفقى مع الظروف المحمية وا 
وديناميكيًا بيياكل المجتمع والبيئة التى تحيط ؛ بو بقدر ما يكتسب درجو أعمى من نمط النقل 

. وبالتالى يكتسب درجة أعمى من النجاح فى التوطن فى البيئة الجديدة الرأسي
صنف  التكنولوجيا تليذا األفقى لمتكنولوجيا يواجو أيضا بالعديد من المحددات  إال أن النقل

تكنولوجيا زراعية محمية ، تكنولوجيا زراعية مستوردة ، : الزراعية إلى ثالث أنماط رئيسية ىى
ويحدث ىذا النقل وفقا  لمراحل يوضحيا الشكل التالى . تكنولوجيا زراعية مطوعة لمظروف المحمية

 :
 

ضح ويو
 الشكل التالى
مراحل النقل 

االفقى 
 لمتكنولوجيا
 
 
 
 
 
 

ويضيف المنظور السابق لعممية نقل التكنولوجيا بعدا جديدا ىو إمكانية  تصنيفيا إلى 
ثالثة أنواع ؛ يتم األول عمى المستوى المحمى ويتم فيو نقل التكنولوجيا من المراكز البحثية إلى 

ا المستوى المحمى إلى المستوى الدولى حيث يتم النقل من حقول المزارعين ، والثانى يتعدى ىذ
 .الدول المتقدمة إلى الدول النامية ، بينما يجمع النوع الثالث بين ىذين المستويين 

 

 

 

     انًىنذج وانُالهح وانًستخذيح نهتكُىنىخُا دوسهاو فٍ َداحها ؟  األخهضجتهؼة انؼاللح تٍُ  (ب)

   وياهً خطىاخ انحصىل تسىد تُُهًا ؟  أٌَدة  انتٍنهؼاللح  يثماأل عتاختصاس انىضاركش      

   ػهٍ انتكُىنىخُا انًالئًح؟     



: طبيعة وأهمية العالقة بين األجهزة المولدة والناقمة والمستخدمة لمتكنولوجيا
تعتبر األجيزة اإلرشادية وغيرىا من األجيزة اإلعالمية المركزية والمحمية ىى أحد األجيزة 

قمة لمتكنولوجيا ، ولكى تنجح فى ميمتيا البد وأن تتوافر المعمومات السميمة والمتطورة باستمرار النا
، وىذه تنبع من األجيزة العممية ، ولن يكون ليا فائدة إال إذا شاع استخداميا بواسطة األجيزة 

(. 1974العادلى وأبو خطوة ، )المستقبمة لمتكنولوجيا من جماىير الزراع وأسرىم 
ن ىنا يظير ببساطة مدى ترابط وتكامل ىذه الحمقات التكنولوجية وضرورة ذلك وأىميتو وم

ومن الضرورى دراسة كل حمقة من ىذه الحمقات لمعرفة تفاعل . لتحقيق أىداف زيادة اإلنتاج 
:  كما يمى( 1992الرافعى ، )وتدخل وتكامل ىذه الحمقات كما أوردىا 

قصد بيا األجيزة العممية التى تقوم بكافة الدراسات لتوليد وي :مولدات التكنولوجيا الزراعية  -1
فيض مستمر من نتائج  البحوث التطبيقية الزراعية لتشكيل وصياغة التكنولوجيا الزراعية 
المالئمة والالزمة لتحقيق أىداف خطط التنمية الزراعية وتتضمن ىذه المولدات عمى سبيل 

ة بمعاىدىا المختمفة ومحطات التجارب الزراعية المثال وليس الحصر مراكز البحوث الزراعي
بأقساميا الفرعية وكميات الزراعة بالجامعات المركزية واألقميمية ، ومعاىد البحوث اإلجتماعية 

 .التى تيتم باإلنسان كعنصر رئيسى فى العممية اإلنتاجية

لة لمتكنولوجيا وىى ويقصد بيا األجيزة الناقمة والموصمة الفعا :ناقالت التكنولوجيا الزراعية  -2
األتجاه األول من مستقبالت التكنولوجيا إلى مولدات التكنولوجيا : أجيزة تعمل فى اتجاىين 

متضمنة احتياجات ورغبات األجيزة المستقبمة ومعموماتيم وعالقاتيم وسماتيم لتضمن واقعية 
إلحتياجات المجتمع البحوث الزراعية التى تجرييا األجيزة المولدة لمتكنولوجيا لتكون مقابمة 

ومصاغة بأسموب مقنع ليم فى ضوء ما تظير نتائج التطبيق الفعمية من آثار ونتائج 
أجيزة اإلرشاد الزراعية المركزية : ومشكالت واحتياجات ، ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر 

يفية والمحمية فى مختمف المجاالت الزراعية ومراكز الدعم اإلعالمى الحالية والبرامج الر
 .المسموعة والمرئية وبعض أفالم الزراعات المعدة خصيصًا لمتوعية الزراعية

ويقصد بيا األجيزة المستفيدة النيائية من التكنولوجيا : مستقبالت التكنولوجيا الزراعية  -3
الزراعية المنقولة ويحتاج النجاح فى العممية التعميمية اإلرشادية وذيوع وانتشار وتطبيق نتائج 

والتوصيات التى تصدر من مولدات التكنولوجيا الزراعية إلى تفيم كبير لسمات البحوث 
وخصائص وعالقات واحتياجات ىذه األجيزة المستقبمة لمتكنولوجيا الزراعية ، والعوامل المؤثرة 

ومن . عمى تغيير سموكيا وتقبميا وتطبيقيا لمتكنولوجيا فى الحقل ، واألسموب المناسب لنقميا
المزارع سواء كان زارعًا لمحاصيل حقمية : ت عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمىىذه المستقبال

أو بستانية أو مربى لإلنتاج الحيوانى ، وربات البيوت الريفيات ، والشباب الريفى سواء كانوا 



يعممون مع آبائيم فى الزراعة أو يقومون بمشروعات انتاجية صغيرة ،واألسرة الريفية ككل 
. انو الجماعىمتكامل لو كي

وفى إطار يشتمل عمى الثالث مكونات الرئيسية لعممية نقل التكنولوجيا الزراعية وىى البحث  
عمى ىذه ( Roling, 1988)واإلرشاد والجية المستفيدة أو المستخدمة لمتقنية وىم الزراع ، يطمق 

-Subظمة فرعية المكونات اسم نظام المعمومات الزراعية حيث اشار إلى أنو مكون من ثالثة أن

Systems التالي ذه المكونات كما فى الشكل داخل اإلطار العام لو. 
 
 
 
 
 

نظام المعمومات الزراعية  شكل يوضح
ويشير الى أن نظام المعمومات الزراعية ىو ذلك النظام الذى يتم فيو توليد المعمومات وتحويميا  

عادة تغذيتيا بأسموب يس ستقباليا وا  مح ليذه العمميات أن تؤدى وظائفيا بتناسق ونقميا وتجميعيا وا 
ويشير أيضا الى أنو من غير المجِد النظر الى . يدعم إستفادة المنتجين الزراعيين من المعرفة

اإلرشاد فى ىذا السياق بمعزل عن النظم الفرعية األخرى، فال يمكن أن يتطور اإلرشاد بدون أن 
يمكن تطوير اإلرشاد بدون تطوير اآلليات التى  تتطور البحوث وآليات ربطيا باإلرشاد، كما ال
وىذه النظم ىى المسئولة عن عممية انتاج ونقل . تنظم تفاعل المزارعين مع الخدمة اإلرشادية 

.  واستغالل التقنية ، حيث يقوم البحث بالميمة األولى ويقوم اإلرشاد بنقميا ، والزراع بإستعماليا 
 

انًؼىلاخ انتً تحىل دوٌ تحمُك  وانؼذَذ يٍ انًشكالخ  إنٍتتؼشض ػًهُح َمم انتكُىنىخُا  (ج

؟  ؟ يغ تفسُش انًؼىلاخ وانًشكالخ  انتً تتصم تدًهىس انضساع اركشها ؟ أهذافها    

 ِضعفذ ٔظيفخ رٕنيذ انزكُٕنٕجيب انزٗ يمٕو ثٓب جٓبص َمم انزكٕنٕجيب ، ْٕٔ يب يجعم يًٓذ  -

. ح اإلسشبديخ انجذزخ ثطجيعزٓب األسبسيخ رُذصش فٗ يًٓخ انُشش ، أٖ انٕظيف

إَذصش َطبق يجبالد انعًم االسشبدٖ انزٗ يشكضعهيٓب االسشبد انضساعٗ  نزصجخ لبصشح عهٗ   -

سفع كفبءح إَزبج ثعض انًذبصيم انذمهيخ ٔانجسبَيخ انٓبيخ  ٔإرا يب أدزججذ ثبلٗ االَشطخ 

صيبَخ ٔدسٍ إسزخذاو  االسشبديخ فٗ انًجبالد انشئيسيخ انًشبس إنيٓب  يثم يجبل رًُيخ ٔ

انًٕاسد انطجيعييخ ، ٔيجبل إداسح االعًبل انًضسعيخ ٔانًُضنيــخ ، ٔيجبل اإلسٓبو فٗ انشئٌٕ 

البحوث  اإلرشاد  الزراع 



انعبيخ ، ٔيجبل رًُيخ انشجبة انشيفٗ ، ٔيجبل رًُيخ انميبدح انشيفيخ انًذهيـخ ، ٔيجبل يًبسسخ 

  . انذيبِ األسشيخ انشيفيخ ، ٔيجبل رًُيخ انًجزًع انشيفٗ انًذهٗ

انجٓبص اإلسشبدٖ ثًٓبو رخشج عٍ أَشطزّ انزعهيًيخ اإلسشبديخ يثم رٕفيش يسزهضيبد اإلَزبج  ليبو  -

 ٔغيشْب يٍ انًٓبو غيش انزعهيًيخ.. ، ٔيشالجخ رُفيز انزششيعبد ، ٔرسٕيك انذبصالد انضساعيخ 

سبنيت صاد رشكيض جٓبص اإلسشبد عهٗ إسزخذاو انًذخم انفٕلٗ فٗ انعًم اإلسشبدٖ ، ٔأًْم أ  -

.  انزعبٌٔ ٔيشبسكخ انضساع فٗ عًهيبد رخطيط ٔرُفيز األَشطخ اإلسشبديخ 

إرا أيكٍ رعذيم يذخم َمم انزكُٕنٕجيب نيضًٍ عُصشيٍ أسبسييٍ ًْب إسزٓذاف رذميك رًُيخ   -

. يجزًعيخ ، ٔإرجبع أسهٕة عًم يضًٍ يشبسكخ يسزخذيٗ انزكُٕنٕجيب فٗ عًهيخ انزًُيخ 

جيب ثًضيذ يٍ انًشكالد انًجزعيخ انشيفيخ أٔ ألزصشد  انًشكالد  انزٗ إْزى جٓبص َمم انزكُٕنٕ  -

يٓزى انجٓبص االسشبدٖ عهٗ يشكالد ٔيعٕلبد  َمم انزكُٕنٕجيب  دٌٔ ثبلٗ يشكالد  انضساع 

.  ٔأسشْى 

رمزشة جٕٓد االسشبد انضساعٗ يٍ يعبييش انفعبنيخ االسشبديخ كهًب صادد أٔ أٔاصش انصهخ  ثيٍ   -

انضساعٗ ٔكبفخ جٓبد انجذٕس  انضساعيخ يثم يشكض انجذٕس  انضساعيخ  جٓبص اإلسشبد

ٔثًخزهف يعبْذ انجذثيخ  انًزخصصخ ، ٔخبصخ يعٓذ ثذٕس االسشبد  انضساعٗ ٔانزًُيخ 

انشيفيخ، ٔأكبديًيّ انجذش انعبنًٗ ، انًشكض انمٕيٗ نهجذٕس ، كهيبد انضساعخ  ثبنجبيعبد ، 

يبئيخ ثٕصاسح األشغبل انعبيخ  ٔانًٕاسد انًبئيخ ، يعٓذ يشكض ثذٕس انصذشاء يشكض انجذٕس ال

ثذٕس انجيئخ ، انًشكض انذٔنٗ نهزًُيخ انشيفيخ ثٕصاسح انضساعخ  ٔاسزصالح األساضي ، 

 .انٕدذاد انجذثيخ ثبنمطبع انخبصٔ
تقترب جيود االرشاد الزراعى من معايير الفعالية االرشادية كمما زادت أو أواصر الصمة  بين   -

اإلرشاد الزراعى والمنظمات األىمية ، ومؤسسات توريد المدخالت ، ومؤسسات اإلئتمان جياز 
 .والتمويل الزراعية 

 

( َاتً تخُش خًس يًا:      ) انثاٍَانسؤال 

 

: لاسٌ تٍُ ( ا)

 

. ًَىرج انًشاسكح نُمم انتكُىنىخُا            -َمم انتكُىنىخُا       ًَىرج -1

ًَىرج انًشاسكح نُمم انتكُىنىخُا َمم انتكُىنىخُا                   ًَىرج

يتبع المدخل التقميدي لإلرشاد النموذج الخطى 
لنقل التكنولوجيا والتي تنتقل فيو منتجات 

ويتضمن ىذا . البحوث والتطوير إلى المزارعين 
المدخل أن البحوث تؤدى إلى التطوير ، والذي 

ظير ىذا النموذج مع تزايد الحاجة فى 
االونو االخيرة  بين الباحثين والمرشدين الزراعين 
إلى إتباع  مدخل تعاونى يعتمد عمى المشاركة 
لمتوفيق بين مجموعة العناصر المتداخة بشكل 



مستحدثات ويعتمد نموذج يؤدى بدوره إلى نشر ال
-Topنقل التكنولوجيا عمى المدخل الفوقي 

down  والذي تتحدد فيو أولويات البحوث عن
طريق العمماء التابعين لمدولة ، كما أن معارف 
المزارعين وتفضيالتيم ال تدخل فى االعتبار 

فالعمماء يتوصموا إلى ما يرونو  . بصورة واضحة 
بو إلى المرشدين  جيدا من مستحدثات ثم يدافعوا

، ثم  يقوم  المرشد  بفصل المعمومات حول ىذه 
المستحدثات إلى المزارعين ويشرح ليم  الفائدة 

. المحتممة منيا لتشجيعيم عمى التبنى
وفى معظم األحوال ال يتبنى المزارعين 
ما يتم توفيره ليم من تكنولوجيا ت وممارسات 

 .بسرعة وغالبا ما تكون أسباب ذلك  مقنعة 
ويعنى  تمركز العمميو حول البحوث أن  منتجيا 

فعمى . النيائى ال يحقق حاجة حقيقة لممزارع 
سبيل المثال  قد تحقق التجارب  نتائج عظيمة  
تحت  الظروف المعممية ولكنيا ال تعمل  بنفس 

الكفاءة فى الواقع  لدى المزارع ، إضافة إلى 
مشكالت صعوبة التمويل ، وضعف البنية 

. ة التى تمثل عقبات أخرى أمام التبنىاألساسي
وفى بعض الحاالت  يحصل المزارعون 
المبتكرون عمى الميزه التنافسية وبالتالى  

يقومون بحجب الخدمات االرشادية عن الزراع 
االخرين ، وفى حاالت أخرى يتم نقل 

التكنولوجيات  بشكل  ناجح ولكن ينتج عن  
وقعة وىو تطبيقيا العديد من المشكالت غير المت

ما يظير بعد نشر المبيدات والكيماويات  بصفة 
. عامة

 

تباع ىذا المدخل  يحو. تجميعى  ل النظرة إلى وا 
المشكالت الزراعية عمى أنيا مشكمة سموك 

. انسانى مركب
ويظير مدخل المشاركة البحوث والتطوير  

والعممية االرشادية بشكل متعاقب ومتفاعل  
تضم العديد من المشاركين والمتعاقدين ، 
فاالفتراض األساسى يؤكد عمى أن العممية 

ية تتضمن المشاركين االساسين فى عممية تعاون
مرنو ليتيسر تنفيذ مستحدث معين بواسطة 

وقد أستخدمت عديد من . المزارعين االصميين 
االساليب تراوحت بين البحث الريفى 

  Rapid Rural Appraisal (RRA)السريع
 Participatory، والبحث  السريع بالمشاركة  

Rural Appraisal (PRA)  والجماعات ،
مل ، وورشة الع Focus Grupsالبؤرية 

والسمة . Structured workshopsالمنظمة 
االساسية فى ىذه االساليب ىو جمع البيانات  
النوعية ، المشاركة الفعالة من الميتمين بنتائج  

البحوث ، واالستجاب لمتخذى  القرارات  
 On andالخاصة بالمزرعة أو المرتبط بيا  

Off the Farm  . ويعتمد تطبيق مدخل
حزم التكنولوجيا بصفة   المشاركة عمى تطبيق

وتعتبر إدارة . خاصة وليس بمستحدث واحد
المكافحة المتكاممة أحد االمثمة  الجيدة الدالة 

عمى تزايد تعقيد  جيود تطوير  التكنولوجيا فى 
. االونة االخيرة

 

 



.  نًشاحم َمم انتكُىنىخُا    Risdonًَىرج                           -Stuart ًَىرج -2

نموذجين لنقل التكنولوجيا يتكون ( Risdon, 1994)، و ( Stuart, 1993)كل من  يقدم
عند أوليما من خمس مراحل أساسية وعند الثانى من ستة مراحل ، ويتفقا االثنين عمى الخمس 

انتاج التكنولوجيا ، وتطويع التكنولوجيا ، والتأكد من موائمة التكنولوجيا : خطوات التالية وىى 
ظروف المحمية ، ونشر التكنولوجيا الجديدة ، واإلنتفاع بالتكنولوجيا الجديدة ، بينما  الجديدة لل
وفيما يمى يتم التعرض ليذه . خطوه سادسة إلى ما سبق وىى تقييم التكنولوجيا  Risdonيضيف 

المراحل الستة لعممية نقل التكنولوجيا  التالىويوضح الشكل  .المراحل السابقة بشئ من التفصيل 
ويظير فى النموذج الموضح الخط المشترك بين البحث العممى ونقل التكنولوجيا ، والذى يعبر ،

عن ديناميكية العممية، بمعنى أنو أثناء تحرك أنشطة البحث العممى ، وكذلك أنشطة نقل 
قل التكنولوجيا من مرحمة انتاج التكنولوجيا إلى مرحمة اإلنتفاع بالتكنولوجيا ، فإنو بزيادة انشطة ن

. التكنولوجيا نقل أنشطة البحث العممى 

 
 

. انضساػٍ  ػًهُح اإلسشاد -َمم انتكُىنىخُا                  يُهح  -3



. تًىَم وخذيح انتكُىنىخُا -تىصَغ انتكُىنىخُا                         -4

 

.  األفكاسٌ تؼمذ انفكشج وتشاتكها يغ غُشها و -انًُضج انُسثُح نهفكشج انًستحذثح      - 5

. االتتكاسَح                                 -انتثٍُيؼذل  -6

. انًُىرج انًؼذل نُمم انتكُىنىخُا  -نُمم انتكُىنىخُا       انتمهُذٌانًُىرج  -7

 

َمىو انطانة تتىظُح أهى انًماسَاخ وانفشوق وركشها كًا تانًزكشج وكًا ظهش تاأليثهح انساتمح 

 

 

اػٍ دوس هاو فٍ َمم واستخذاو انتكُىنىخُا وظح رانك ؟يغ تفسُش   نإلسشاد انضس (ب)

أهًُح  انطشق اإلسشادَح فٍ هزا انًدال ؟      

:   دور اإلرشاد الزراعى فى نقل وذيوع التكنولوجيا الزراعية



اإلرشاد الزراعى لو دور رئيسى فى نقل وذيوع التكنولوجيا الزراعية المستحدثة داخل أى نظام تقوم 
ستو التنموية الزراعية عمى التطبيق التكنولوجى حيث يعمل عمى خروج الممارسات التكنولوجية سيا

. المستحدثة من مصادر تنميتيا إلى جماىير الزراع الذين يستخدمونيا ويعتنقونيا
وجوىر عممية الذيوع ىو التفاعل اإلنسانى الذى يقوم من خاللو فرد ما بنقل فكرة مستحدثة إلى فرد  

وتتوقف عممية ذيوع التكنولوجيا الجديدة عمى عدة عوامل تتمثل فى ( . Rogers, 1983)آخر 
إنتشار المعمومات الخاصة بصفات التكنولوجيا الزراعية المستحدثة ، والخصائص الخاصة بتمك 

التكنولوجيا الزراعية، ومدى التشابو فى سمات األفراد داخل المجتمع المحمى ، ومدى توفر األفراد 
رضوان )ددين وذوى التأثير داخل المجتمع المحمى ، وأخيرًا حجم ىذا المجتمع المحمى وأىميتو المج
 ،1988.) 
أن ىناك عدة عوامل تؤثر فى معدالت ذيوع التكنولوجيا المستحدثة ( Rogers, 1983)ويشير  

أو ( تيارىفردى اخ)متمثمة فى الخصائص الخاصة بالتكنولوجيا المستحدثة ، نوعية قرار استخداميا 
، المعايير اإلجتماعية السائدة (جماىيرية أو شخصية )، قنوات األتصال المتاحة (جماعى سمطوى)

بالمجتمع المحمى ودرجة األتصال الداخمى بين أفراده ، وأخيرًا جيود وكالء التغيير المبذولة فى 
. نشر التكنولوجيا الزراعية المستحدثة

أن معظم الخبراء فى مجال نقل ونشر التكنولوجيا الزراعية (  Swanson ,et al ., 1984)ويشير  
المستحدثة يتفقون عمى أن جيود األجيزة اإلرشادية تستند إلى شقين يقوم أوليما عمى نقل المعارف 

والمعمومات المستحدثة إلى الزراع وذيوعيا بينيم ، ويتمثل ثانييما فى اعادة المشكالت المتصمة 
يجاد بمعوقات تطبيق ىذه المعل ومات والمعارف إلى المسئولين بالقطاع البحثى الزراعى لدراستيا وا 

 .الحمول ليا
َمىو انطانة تتىظُح اهى انطشق وركشها كًا تانًزكشج 

 

األسثاب انتٍ تؤدي نؼضوف انضساع   حم األساسُح انتٍ ًَش تها اي يثتكش ؟واركشاسسى انًشا (ج)

 ؟تؼط  انًستحذثاخ انضساػُح  لػٍ لثى      

 :وهى بالشكلكما هو موضح إلى مرور أى مبتكر بأربعة مراحل (  Brown, 1981)لقد أشار 
وفييا يبدأ اإلنتشار التكنولوجى فى المنطقة المميدة :   Introductionمرحمة التمهيد ( 1)

وقد يحدث اإلنتشار . إلستقبالو، ويعتمد ذلك عمى اىميتو وميزتو النسبية ومدى الحاجة إليو 
ق واسع أو يحدد عمى أساس مناطق جغرافية بماليا من خصائص إجتماعية عمى نطا

 .وديموجرافية أو بيئية 



وفييا تتسع دائرة إنتشار المبتكر نتيجة لوسائل اإلتصال المؤثرة  : Growthمرحمة النمو ( 2)
. وتزداد قدرتو التنافسية وتحقيق ذاتيتو والحاجة إليو

يبمغ إنتشار المبتكر أقصى درجاتو ويعتمد ذلك عمى وفييا  : Maturityمرحمة النضج ( 3)
 .تنوعو وتحديثو عند مطابقتو مع المنتج القديم 

وفييا يبدأ ظيور مبتكر أخر جديد لو من الخصائص والمزايا :  Declineمرحمة اإلضمحالل ( 4)
. فشيئاً ما يؤىمو لإلنتشار ، مما يؤدى بالمبتكر الذى بمغ إنتشاره أشده إلى اإلضمحالل شيئًا 

.  ار التقدم وظيور األفكار الجديدةوىكذا  تتجدد دورة الحياة باستمر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

دورة حياة أى فكرة أو منتج جديد السابق   يوضح الشكل
 

:  خصائص وصفات التكنولوجيا الزراعية المستحدثة
التعرف تتمثل األىمية الخاصة بدراسة صفات وخصائص الممارسات التكنولوجية المستحدثة فى  

وبمراجعة العديد من . عمى العوامل التى تحدد الظروف المحيطة بقرارات الزراع فى استخداميم ليا 
 ,Havelock  et al)الدراسات السابقة والميتمة باستخدام التكنولوجيا الزراعية فقد أجمع كل من 

(  Rogers, 1983)، و ( Leagans, 1979)، و ( Downs& Moshr, 1976 )، و (  1972
( 1984الخولى وأخرون ، )، و( 1983زىران ، )، و( 1983العادلى ، )، و( 1992عمر ، )، و

، عمى أن تمك الصفات والخصائص المطموبة إلستخدام الزراع لمتكنولوجيا الزراعية الجديدة تقوم 
: عمى عدة سمات تتمثل فيما يمى

الزمن 

IV      اإلظًحاللIII نُعح             اII          انًُى

I انتًهُذ 

حدى انًثُؼاخ 

أو إَتشاس  

 انًُتح



عمى غيرىا من أفكار سابقة ، كما  والتى تشير إلى درجة تفوق الفكرة الجديدة :الميزة النسبية  .1
وأحيانًا . تعكس درجة الفائدة اإلقتصادية التى تعود عمى الزراع الذين يستخدمونيا فى انتاجيم 

فعمى سبيل المثال إذا تميز نوعًا من . يتم قياسيا بمفيوم آخر يختمف عن مثيمو السابق 
خدمة والجيد المبذول ، فإنو يكون قد مبيدات الحشائش عمى غيره فى تقميمو نسبيًا لمعمالة المست

ولذلك يميل . حقق ميزة نسبية ، ربما تتجاوز المكسب المادى الناتج من زيادة المحصول 
الزراع إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة التى تتصف بإنخفاض تكاليف ومخاطرة تطبيقيا ، 

 .والتى تحقق ليم عائدًا سريعًا مجزياً 

ويقصد بذلك مدى اتفاق ىذه التكنولوجيا :جديدة مع القيم السائدةإنسجام التكنولوجيا ال  .2
المستحدثة مع القيم السائدة بين الزراع ، ومدى تناسبيا مع خبراتيم وتجاربيم السابقة ، 

فاألفكار الجديدة التى ال تنسجم مع تمك المعايير السابقة ال . ومقابمتيا الحتياجاتيم الممحة 
وىذا يعنى أيضًا أنو إذا توافقت الفكرة المستحدثو مع أخرى . الزراع تمقى الترحيب الكافى بين 

 .سابقة رفضيا الزراع من قبل فيذا من شأنو أن يعمل عمى رفضيم لتمك الفكرة الجديدة

ويشير ذلك إلى مدى صعوبة الفكرة  :تعقد الفكرة الجديدة وتشابكها مع غيرها من أفكار  .3
وىى الدرجة التى تكون عمييا الفكرة الجديد ة . ن الزراع المستحدثة عمى الفيم واإلستيعاب بي

. وأية فكرة جديدة يمكن تصنيفيا طبقا لدرجة تعقيدىا أو بساطتيا . صعبة التنفيذ واإلستخدام 
وعمى ذلك فإن تعقد الفكرة الجديدة وتشابكيا مع غيرىا من األفكار كما يدركيا الزراع يؤثر 

أن درجة تعقد الفكرة ( 1978عالم ، )وفى ىذا فقد وجدت  .سمبيًا عمى درجة ذيوعيا بينيم 
الجديدة تؤثر عمى مدى انتشارىا خاصة فى المناطق الريفية التى يقل بيا مستوى التعميم وطرق 

 .اإلتصال

وتعنى إمكانية تنفيذ الفكرة الجديدة عمى نطاق ضيق فى بداية األمر  :قابمية الفكرة لمتقسيم  .4
وتتميز األفكار الجديدة التى يمكن . داميا مستقباًل عند ثبوت نجاحيا أمال فى التوسع فى استخ

تطبيقيا عمى مراحل بسرعة انتشارىا بين الزراع بمعدالت أعمى من تمك التى ال تقبل التقسيم ، 
ولذلك فيناك عالقة إيجابية بين سرعة تقبل الزراع لمفكرة الجديدة وبين امكانية تجزئتيا عند 

رتفاع التكمفةاإلستخدام خاصة إ . ذا كانت تتصف بالتعقد وا 
وتشير إلى مدى إمكانية مالحظة نتائج الفكرة الجديدة بين الزراع ،  :قابمية الفكرة لإلنتقال  .5

فكمما اتسمت الفكرة المستحدثة بسيولة مشاىدة نتائجيا ، كمما ساعد ذلك فى اإلسراع بعممية 
بيا خاصية وسرعة ذيوع نتائج الفكرة  كذلك يقصد. انتشارىا بين الزراع فى سيولة ويسر 



المستحدثة وانتقاليا بين الزراع ، وعمى ذلك فاألفكار التكنولوجية الجديدة األكثر رؤية لتنفيذىا 
ووضوح نتائجيا ىى األسرع فى استخداميا بين الزراع عن غيرىا التى ال يتوفر فييا وضوح 

. المشاىدة أو النتائج


