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نشر وتبني التقانات الزراعیة الحدیثة

Diffusion&Adoption Of New Agricultural Technology

مفھومي نشر وتبني التقانات الزراعیة الحدیثة: اوالً 

Diffusionنشر التقانات الزراعیة الحدیثة . 1

البحثیة داخل المراكز والمحطات(ھي عملیة نقل  التقانات الزراعیة الحدیثة من مصادرھا 
. المزراعین والفالحینالى حقول الزراعیة لتبنیھا من قبل) وخارج البلد

Adoptionالتقانات الزراعیة الحدیثة تبني.2

ھي عملیة عقلیة  یمر بھا الفرد منذ سماعھ بالفكرة او التقانة الزراعیة الحدیثة وصوالً 
.  ظامھ المزرعي كجزء من  ممارساتھ الزراعیةالى تطبقھا وتبنھا ودمجھا في ن

نشر وتبني التقانات الزراعیة الحدیثةالعالقة بین: ثانیاً 

التقانات الزراعیة الحدیثةتبنينشر التقانات الزراعیة الحدیثة

.  عملیة  فردیة یمر بھا الفرد . 1في         تمع الریجعملیة جماعیة یشترك فیھا معظم افراد الم. 1

. جزء من النشر. 2عملیة اوسع من التبني                                                        . 2

. التبني دون نشر للتقانات الزراعیة الحدیثة أي ان النشر خلفیة ضروریة للتبني : مالحظة

ت الزراعیة الحدیثةالتقانامراحل تبني: ثالثاً 

:  وھي على النحو االتي , تمتل سلسلة من المراحل  التي یمر بھا الفرد 

یبدا الفرد الریفي  بسماع الفكرة في ھذا المرحلة :التقانات الزراعیة الحدیثةمرحلة الوعي . 1
. الجدیدة شكل مقصود او غیر مقصود 

في ھذا المرحلة  یبدا الفرد الریفي  باالھتمام :  لتقانات الزراعیة الحدیثة امرحلة االھتمام. 2
. والمتابعة للتقانات الزراعیة الحدیثة من خالل االتصال بمصادر المعلومات 

في ھذا المرحلة  یبدا الفرد الریفي  باجراء تقویم : مرحلة التقویم للتقانات الزراعیة الحدیثة . 3
. رنة بین التكالیف واالیردات أي عملیة تقویم جدوى اقتصادیة ذھني من خالل المقا

في ھذا المرحلة  یبدا الفرد الریفي  بتطبیق : للتقانات الزراعیة الحدیثة مرحلة التجریب. 4
. التقانة على نطاق محدود للحصول على نتائج ملموسة ایجابیة وسلبیة 

ھذا المرحلة  یبدا الفرد الریفي  بتبني التقانات في : التقانات الزراعیة الحدیثة مرحلة تبني. 5
. الزراعیة الحدیثة على نطاق واسع في نظامھ المزرعي 

في ھذا المرحلة  یبدا الفرد الریفي  بدمج التقانات : التقانات الزراعیة الحدیثةمرحلة دمج. 6
التزوید ة في ضوء الزراعیة الحدیثة من خالل االستمرایة في استخدمھا ولمواسم زراعیة متعدد

.ة الریفیة بالمعلومات التاكیدة االسر
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مراحل تبني التقانات الزراعیة الحدیثة: شكل 

التقانات الزراعیة الحدیثةفئات تبني: رابعاً 

الحدیثة نتیجة لتعدد المراحل والعوامل المؤثرة على قرارات تبني التقانات الزراعیة
: تتعددمعھا الفئات وھي على النحو االتي 

صفات وخصائص 
التقانات فئات تبني 

الزراعیة الحدیثة

فئات تبني التقانات الزراعیة الحدیثة

المتبنون                              المبادرون
االوائل

الغالبیة                                      
المبكرة

الغالبیة 
المتاخرة

المتبنتون
المتاكؤناالواخر

النسبة المئویة 
%2.5%13.5%34%34%13.5%2.5للتبني

مستوى قبول 
التقانات

)درجة المخاطرة(

عملیون ویمیلون     
للمخاطرة

ویمیلون   
للمخاطرة 

ة اقلبدرج

محافظون 
وتقلیدیون

یشكون  دائماً           
بالتقانات 

الحدیثة

یشكون   
دائماً           

بالتقانات           
الحدیثة

یعتقدون 
بالممارسات 

الزراعیة 
المتوارثة

یحملون شھادات المستوى التعلیمي
علیا

یحملون 
شھادة 

االعدادیة

یحملون 
شھادة 

المتوسطة

یحملون 
شھادة 

بتدائیةاال
الیقرا               یقرا ویكتب

وال یكتب

ضویة في عال
المنظمات الزراعیة

یقودون المنظمات 
الزراعیة

یقودون 
المنظمات 
الزراعیة

یمثلون القادة 
المحلین

االنتماء داخل 
المنظمات في 

في مجتعھم

نادرا 
مالدیھم              

اتصال 
بالمنظمات 

نادرا مالدیھم  
اتصال            

بالمنظمات 
الزراعیة

مرحلة الوعي 
التقانات الزراعیة 

الحدیثة

مرحلة االھتمام
التقانات الزراعیة 

الحدیثة

مرحلة التقویم 
تقانات الزراعیة لل

الحدیثة

مرحلة 
التجریب

تقانات لل
الزراعیة

مرحلة تبني
التقانات 

الزراعیة 
الحدیثة

مرحلة دمج
التقانات 

الزراعیة 
الحدیثة

التقانات الزراعیة الحدیثةتبنيمراحل 
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الزراعیة

لدیھم المكانة االجتماعیة
مكانةاالجتماعیةعالیة

لدیھم مكانة 
االجتماعیة         

عالیة

مكانتھم 
االجتماغیة 

متوسطة

مكانتھم 
االجتماغیة         

متوسطة

مكانتھم 
االجتماغیة         

منخفضة

مكانتھم          
ة         االجتماغی
منخفضة

یمتلكون مساحات المساحة الزراعیة
واسعة

یمتلكون 
مساحات 

واسعة

یمتلكون 
مساحات 

كبیرة

یمتلكون 
مساحات              

متوسطة

یمتلكون 
مساحات            

اقل من 
المتوسطة

یمتلكون              
مساحات            

صغیرة

اكز الباحثین في المرمصادر المعلومات
البحثیة

المرشد 
الزراعي 

والمجالت 
العلمیة

المجالت 
الزراعیة 

واالصدقاء

االصدقاء 
والجیران

االصدقاء 
والجیران 

وبشكل 
اساسي                          

الوسائل 
االعالمیة 

االذاعة              (
)والتلیفزیون

االصدقاء  
والجیران     
الوسائل       
االعالمیة   

االذاعة(

التقانات الزراعیة الحدیثةمنحنى  فئات تبني: خامساً 

وجود تباین , اظھرت العدید من الدراسات والبحوث في میدان تبني التقانات الزراعیة الحدیثة 
التقانات الزراعیة الحدیثة و النسب المئویة لفئات تبني التقانات وتفاوت في الفترات الزمنیة لتبني 

:وھي على النحو االتي, لزراعیة الحدیثةا
ن 
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التقانات الزراعیة الحدیثةتبنيفئاتمنحنى : شكل
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العوامل المؤثرة على قرارات الفرد لتبني التقانات الزراعیة الحدیثة: سادساً 

قرارات لتطبیق ان عملیة التبني عملیة عقلیة وفكریة یمر بھا الفرد وھذه بطبیة الحال تتطلب اتخاذ 
وان عملیة اتخاذ قرارات تؤثر علیھا جملة من العوامل المتعددة , ة الحدیثة التقانات الزراعی

: والمتنوعة یمكن اجمالھا على النحو االتي

: مجموعة العوامل الشخصیة. 1

: وھذه تصنف الى 

, قانات الزراعیة الحدیثة تبني التاذا توجد عالقة طردیة بین المستوى التعلیمي و: المستوى التعلیمي . أ
تزداد كلما ارتفع المستوى التعلیمي للفرد 

تزداد كلما قلة عمر , تبني التقانات الزراعیة الحدیثة اذا توجد عالقة طردیة بین العمر و: العمر. ب
. للفرد 

, لزراعیة الحدیثة تبني التقانات ااذا توجد عالقة طردیة بین المكانة االجتماعیة و: المكانمة االجتماعیة . ج
تزداد كلما ارتفعت المكانة االجتماعیة للفرد 

, تبني التقانات الزراعیة الحدیثة اذا توجد عالقة طردیة بین الوضع االقتصادي و: الوضع االقتصادي . د
تزداد كلما ارتفع الوضع االقتصادي للفرد 

:  العوامل المتعلقة بالتقانة نفسھامجموعة . 2

:  وھذه تصنف الى 

تزداد كلما قلة , تبني التقانات الزراعیة الحدیثة اذا توجد عالقة طردیة بین تكالیف التقاتة و: تكالیف التقاتة . أ
تكالیف التقاتة  وارتفعت وارداتھا للفرد

, الزراعیة الحدیثة تبني التقانات اذا توجد عالقة طردیة بین وضوح نتائج التقانة و: وضوح نتائج التقانة . ب
تزداد كلما  نتائج سریعة وملموسة للفرد

على نطاق التقانة اذا توجد عالقة طردیة بین امكانیة التطبیق: على نطاق محدودالتقانةامكانیة التطبیق . ج
امكن تطبیقھا وتجربتھا في مساحة محددة من حقولتزداد كلما  , تبني التقانات الزراعیة الحدیثة محدود و

للفردمزرعة العائلة 

اذا توجد عالقة طردیة بین انسجام : انسجام وموائمة التقانة مع الخبرات السابقة والنظام المزرعي للفرد. د
تزداد كلما  , تبني التقانات الزراعیة الحدیثة وموائمة التقانة مع الخبرات السابقة والنظام المزرعي للفرد و

رعي للفرد تالئم  مع الخبرة والنظام المز

: العوامل المتعلقة بالبیئة. 3

: وھذه تصنف الى 

وتبني )الثقافة, االعراف, التقالید, العادات (اذا توجد عالقة طردیة بین البیئة االجتماعیة : البیئة االجتماعیة . أ
) الثقافة, االعراف, التقالید, العادات (تزداد كلما  تتالئم  مع البیئة االجتماعیة , التقانات الزراعیة الحدیثة

. للفرد 
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وتبني التقانات الزراعیة )الترب وخصائصھا (اذا توجد عالقة طردیة بین البیئة الطبیعیة : البیئة الطبیعیة . ب
) . صھا الترب وخصائ(تزداد كلما  تتالئم  مع البیئة الطبیعیة , الحدیثة 

الریاح , الرطوبة النسبیة , درجات الحرارة(اذا توجد عالقة طردیة بین البیئة المناخیة : : البیئة المناخیة . ج
, الرطوبة النسبیة , درجات الحرارة(تزداد كلما  تتالئم  مع البیئة المناخیة , وتبني التقانات الزراعیة الحدیثة )

) . الریاح 

) االمراض, الحشرات , االدغال (اذا توجد عالقة طردیة بین البیئة الحیویة : )یاتیةالح(البیئة الحیویة . د
في ) االمراض, الحشرات , االدغال (تزداد كلما  تتالئم  مع البیئة الحیویة , وتبني التقانات الزراعیة الحدیثة 

.الحد منھا والقضاء علیھا  

قرارات الفرد 
لتبني التقانات في 

الزراعیة الحدیثة

مجموعة العوامل الشخصیة
مجموعة العوامل المتعلقة بالتقانة نفسھا

العوامل المتعلقة بالبیئة

ؤثرة على قرارات الفرد لتبني التقانات الزراعیة الحدیثةالعوامل الم
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CommunicationExtensionشادياالتصال االر

ة  اة الیومی , یعد االتصال من العناصر المھمة لیس في العملیة االرشادیة فحسب بل في میدان الحی
ع  د وم ع الواح راد المجتم ین اف ات ب ار والمعلوم ادل االفك ل وتب ؤثرة لنق ة وم یلة فاعل و وس فھ

. بل حتى الفرد مع ذاتھ , المجتمعات االخرى 

االتصال االرشادي الزراعيمفھوم: اوالً 

اد  ال االرش وم االتص ان مفھ احثین بش اب والب ر الكت ات نظ دد اراء ووجھ تتع
:  الزراعي منھا 

ي . 1 اد الزراع ال االرش ات(االتص ل المعلوم ین : )نق ات ب ار والمعلوم ادل االفك ل وتب ة نق عملی
. باستخدام قنوات اتصالیة لتحقیق اھداف محددة فردین او اكثر من خالل رموز محددة ومفھومة 

تركة(االتصال االرشاد الزراعي . 2 اط مش ردین ) :نق ین ف ات ب ار والمعلوم ادل االفك ل وتب ة نق عملی
لتحقیق فھم مشترك نحو موضوع معین 

ي . 3 ة(االتصال االرشاد الزراع ة تكاملی ات ):عملی ار والمعلوم ادل االفك ل وتب ى نق ة تھدف ال عملی
یة  ق ارض ة لتحقی رة الریفی ادي واالس ل االرش ائمین بالعم ین الق ة ب ة واالنتاجی كالت الزراعی والمش
ى  نعكس عل ا ی ي وبم ام المزرع اج النظ ة وانت ین انتاجی ي تحس ادیة ف داف االرش مشتركة لتحقیق االھ

. تحسین مستوى معیشتھم 

عناصر االتصال االرشاد الزراعي: ثانیاً 

ل  ي نق ھ ف د علی ذي تعتم اس ال ي االس اد الزراع ال االرش ر االتص كل عناص تش
: وھي على النحو االتي, المعلومات والمستجدات الزراعیة الى فئات المجتمع الریفي 

در. 1 ل(المص ات :)المرس ل المعلوم ة نق ائم بعملی اره الق ال باعتب ة االتص ي عملی اس ف د االس یع
. الزراعیة واالنتاجیة مع االسرة الریفیةوالمستجدات وحلول المشكالت

. تمثل المعلومة او الفكرة المراد نقلھا الى االسرة الریفیة : الرسالة االرشادیة. 2

. تمثل الوسیلة او االسلوب المستخدم في نقل الرسالة االرشادیة : قناة االتصال. 3

. محلیین المراد نقل الرسالة االرشادیة الیھم تمثل االسرة الریفیة والقادة ال: )المستلم(المستقبل . 4

) االیجابیة و السلبیة(تمثل ردود افعال واستجابة االسرة الریفیة والقادة المحلیین : التغذیة الراجعة. 5
. بشان الرشالة االرشادیة 
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اشكال االتصال االرشادي الزراعي: ثالثاً 

: ب والباحثین اشكال االتصال الى االتي صنف الكتا

. یتم فیھ االتصال بین الفرد وذاتھ : االتصال الذاتي. 1

. یتم فیھ االتصال بین بین فردین او اكثر: االتصال الشخصي. 2

. یتم فیھ االتصال بین فرد ومجموعة كبیرة من االفراد : االتصال الجماعي.3

. االتصال بین افراد المجتمع الواحد او مابین المجتمعات االخرى یتم فیھ : االتصال الثقافي. 4

)االسرة الریفیة(المستقبلةالقناة االتصالیالرسالة االرشادیة)المرشد الزراعي(المرسل

التغذیةالراجعة

عناصر االتصال االرشادي
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) . ي والشخصي والجمعي والجماھیريالذات( ویمثل الشكل التالي أنواع االتصال األربعة األولى 
.أما االتصال الثقافي فإنھ قد یأتي على أِي من ھذه األنواع

نموذج أنواع االتصال األساس:شكل 

الشخص بالشخص أ

الشخص بالشخص أ

الشخص دالشخص ج

)الثنائي (الشخصي االتصال 

)يف جمموعات صغرية (الشخصي االتصال 

املتحدث

فرد

فردفرد

فردفرد

اجلمعياالتصال 

الذات

االتصال الذايت

الرسالة الفردية

الرسالة الثنائية
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االتصال االرشادي الزراعيانواع: رابعاً 

ر , تتعدد انواع االتصال لكنھا ذات طبیعة واحدة  فیة اكث روق فلس ي ف ا ھ وان الفروق فیما بینھ
: ومنھا , مما ھي واقیة او تطبیقیة 

ة عملیة تزوید االفرا: االعالم. 1 وین اراء فاعل ى تك اعدتھم عل د بالمعلومات الصحیحة بھدف مس
. نحو مشكلة او موضوع معین 

وسیلة تجاریة تھدف الى نقل السلع والخدمات من اماكن انتاجھا الى اماكن استھالكھا : االعالن. 2
. من خالل ترغیب المستھلك لھا 

ة.3 ات العام و:  العالق ین المس ة ب نظم العالق ي اداة ت راد ذوي ھ ین واف ل مع ن ادارة عم ؤلین ع
.  معھم العالقة معھم بھدف توثیق الصالت والعالقات الطیبة

. وسیلة متخصصة لنوع انتاجي معین یوجھ لمجموعة محددة من افراد المجتمع : الدعایة. 4

العوامل المؤثرة على االتصال االرشادي الزراعي: خامساً 

كالت نتیجة لت عدد عناصر واشكال وانواع االتصال تتنوع بطبیعة الحال العوامل والمش
:االتصالیة التي تؤثر على فاعلیة العملیة

راد . 1 ة الم ع المنطق ة وواق ام بطبیع العوامل التي تتعلق بالمصدر والذي ینبغي ان تكون لدیھ االلم
. لیھ ایصال الرسالة االرشادیة ا

ي. 2 ادیة والت الة االرش ق بالرس ي تتعل ل الت كالت العوام ات ومش ة حاج تالئم وطبیع ي ان ت ینبغ
. السائدة في المنطقة المستھدفة 

ادیة . . 3 یلة االرش ة ووس ن طریق ر م العوامل التي تتعلق بالقناة االتصال والتي ینبغي استخدام اكث
وفي ایص ة لتن ادیة نتیج الة االرش اعال الرس تویاتھم التعلیمفئ تالف مس الي اخ ع وبالت ة ت المجتم ی

. والثقافیة في المنطقة الواحدة

ات . . 4 ن فئ ة م ات الرجع العوامل التي تتعلق بالتغذیة الراجعة والتي ینبغي االخذ باراء والمقترح
.  االرشادیة بصورة مستمرة المجتمع والتي على ضوءھا یمكن تعدیل الرسالة 


