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 الزراعي بمحافظة أسيوط بإستخدام أسموب الرسم النظري اإلبتكارتقييم نظام 

 
 محمد محمد محمد عبد الغني

 جامعة أسيوط الزراعة،كمية  الزراعي،قسم المجتمع الريفي واإلرشاد 
 

 العربي الممخص
 

 تحقيق األىداف، وذلك من خبلل ريتقييم نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط بإستخدام أسموب الرسم النظإستيدف البحث 
 نظام داخلالفجوات والمسارات اليامة لممعمومات تحديد  (2) الزراعي بمحافظة أسيوط؛ اإلبتكار نظام داخل تقييم الروابط( 1التالية: ) الفرعية
مبحوثًا  77أجري البحث عمى و  سيوط.الزراعي بمحافظة أ اإلبتكار نظام تقييم تدفق المعمومات داخل (3الزراعي بمحافظة أسيوط؛ ) اإلبتكار

 فبراير شيرخبلل وتم جمع البيانات بإستخدام إستمارة اإلستبيان  .أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكاريمثمون المكونات السبعة المدروسة لنظام 
ستخدم أسموب الرسم النظري 2222 وجود  داخل النظام بتقييم الروابطفيما يتعمق البحث  نتائجوأوضحت  .لتحميل البيانات وعرض النتائج، وا 

 ،2,36إلى  الروابط داخل النظام لتصلأدى إلى إنخفاض كثافة ، مما رابطة 42من جممة الروابط المفترض وجودىا وعددىا فقط رابطة  15
مكون األكثر تأثرًا بباقي كما تبين أن مكون اإلرشاد الزراعي ىو مصدر التأثير األكبر بين مكونات النظام، بينما يعتبر البحث الزراعي ال

، فقد تبين أن مكوني اإلرشاد الزراعي والبحث الزراعي ىما داخل النظام بالفجوات والمسارات اليامة لممعموماتيتعمق مكونات النظام. وفيما 
البحث خمسة روابط ثنائية ىامة كما حدد ، النظام بين مكوناتداخل النظام، بينما يعتبر مكون منظمات الزراع األكثر تبعية  السائدينالمكونين 

(RH-RF-HF-EH-EF) ومسارين ىامين ،(EHF- RHF)  يما يتعمق بتقييم تدفق نظام. أما فاللسريان المعمومات بشكل أفضل داخل
العالي الزراعي  ، فقد تبين أن اإلرشاد الزراعي ىو المكون األكثر إرسااًل لممعمومات لباقي مكونات النظام، بينما كان مكون التعميمالمعمومات

التعميم أن أكثر المكونات حاجة إلصبلح وضعيا داخل النظام ىي مكونات كما إتضح ىو األكثر إستقبااًل لممعمومات بين مكونات النظام. 
ستقبااًل  واألقل ،واألقل تفاعبلً  ،؛ ألنيا المكونات األقل تأثيرًا وتأثراً واإلئتمان الزراعي الثانوي الزراعي والقطاع الزراعي الخاص إرسااًل وا 

إصبلح نظام اإلبتكار الزراعي وخمصت الدراسة لبعض التوصيات التي من شأنيا مساعدة متخذي القرار عمى لممعمومات بين مكونات النظام. 
 بمحافظة أسيوط.
 أسيوطمحافظة ، أسموب الرسم النظري ،الزراعي اإلبتكارنظام تقييم األنظمة،  الكممات الدالة:

 والمشكمة البحثية: المقدمة .1
 ظل توقع في عديدة، وذلك تحديات الزراعة قطاع يواجو

 إلى 2218 عام نسمة مميارات 7,6 من العالم في عدد السكان زديادإ
عمى  وبالتالي زيادة الطمب ،2252 عام نسمة مميارات 9,6من  أكثر

 واألراضي المياه العذبة مثل الطبيعية والضغط عمى الموارد األغذية
لتنوع البيولوجي لمزراعة، إلى جانب تغير المناخ وفقدان ا لحةالصا

: لتوفير 72، والحاجة لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة والجفاف والتصحر
 ;The World Bank, 2017)الغذاء ليذا العدد المتزايد من السكان 

Trendov et al., 2020).  وفي ضوء عدم كفاية اإلنتاج الزراعي
يعانون  الذين األشخاص عدد وصلفقد العالم،  لسكان الغذاء لتوفير
نحو  يعيش في العالم شخص مميون 821 إلى الغذاءنقص  من
% منيم في مناطق ريفية، ويعتمد معظميم عمى الزراعة في 82

 في شخص ممياري حواليأن  اً أيض القمق رييث وما ،كسب معيشتيم
 ما وىو، ديدالش أو المعتدل الغذائي األمن نعدامإ يعانون من العالم

 عمى التام القضاء ىدف في تحقيق المتمثل اليائل التحدي يؤكد
لؤلمم المتحدة، )منظمة األغذية والزراعة  2232 عام بحمول الجوع
2219.) 

اإلنتاجية العمل عمى زيادة ومن ىذا المنطمق، فبلبد من 
عمى جيود الحد من الفقر بما ليا أكبر األثر ، حيث إن الزراعية
ويتمثل العامل المحرك  .القطاعات األخرىي تأثير ضعفيعادل 

ات الزراعية، اإلبتكار تطبيق األساسي لزيادة اإلنتاجية الزراعية في 
دارة مستمزمات والتي ست مكن المزارعين من زيادة غمة محاصيميم، وا 

اإلنتاج بمزيد من الكفاءة، وتبني محاصيل وأنظمة إنتاج جديدة، 
فاظ عمى الموارد الطبيعية، والتكيف مع وتحسين جودة منتجاتيم، والح

كما أن التنمية الزراعية تعتمد إلى حد كبير عمى  .التحديات المناخية
مدى النجاح في توليد المعرفة وتطبيقيا، ولذلك فقد برز التكثيف 

 -في شكل العمم والتكنولوجيا  -ستثمار في المعرفة إلالمعرفي وا
يادفة لتحقيق التنمية الزراعية ستراتيجيات الإلبشكل بارز في معظم ا
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عا البنك . ومن ثم فقد د(The World Bank, 2007)المستدامة 
ات اإلبتكار عتماد إالدولي في أحدث تقرير لو إلى ضرورة التوسع في 

يتمكن العالم من القضاء  حتىستخدام التكنولوجيا الحديثة ا  الزراعية و 
التصدي لآلثار الضارة عمى الفقر وتمبية الطمب المتزايد عمى الغذاء و 

ترى منظمة األغذية كما . (Fuglie et al., 2020) لتغير المناخ
أكثر من مجرد في مجال الزراعة  اإلبتكار أن والزراعة لؤلمم المتحدة
منظمات المزارعين أطراف عديدة مثل ليشمل تكنولوجيا، حيث يمتد 

في خمق بيئة  تؤديودور ، ولكل منيا ات البحوث والقطاع الخاصوىيئ
، منظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة) في الزراعة اإلبتكارتتيح 
2218). 

ات الناتجة عنو اإلبتكار وينظر حاليًا لمتغيير التكنولوجي و 
ومن ثم فقد تطور التفكير المنيجي ، اإلبتكارنتيجة ألنظمة  عمى أنو

أنظمة  ظيور مدخلالزراعي، وبمغ ذروتو في  اإلبتكار في دراسات
 ويعتبر مدخل نظام .(Klerkx et al., 2012)الزراعي  اإلبتكار
ستجابة لمسرعة المتزايدة التي يجب أن يتحرك بيا إ الزراعي اإلبتكار

المجتمع الزراعي ليظل قادًرا عمى اإلنتاجية والمنافسة في عالم سريع 
، ويوسع نطاق الجيات اإلبتكاردخل عمى التغير، ويركز ىذا الم

الفاعمة، ويسمط الضوء عمى السياق المؤسسي، كما يعمل عمى 
التخفيف من حدة الفقر وتحقيق أىداف التنمية الزراعية، إلى جانب 

عتباره الفاعل الرئيسي في إالبحث بمكون التحول من التفكير في 
رض ىذا المدخل إلى كونو جزًءا من النظام، كما يف اإلبتكارنظام 

ضغوطًا متزايدة عمى اإلرشاد الزراعي لمعب دور الوسيط بين مختمف 
، (Rajalahti et al., 2008) اإلبتكارالجيات الفاعمة داخل نظام 

 إستجابةاإلرشاد الزراعي بشكل سريع  تغير دوروذلك في ضوء 
متحديات المتعمقة بالتعددية والبلمركزية والخدمات القائمة عمى ل

من نقل  ىذا الدوروجيا المعمومات واالتصاالت، حيث تحول تكنول
ية لمختمف اإلبتكار ستشارات إلى تحسين القدرة إلالتكنولوجيا وا

 Saravanan and)األطراف ذات الصمة بالعمل اإلرشادي 
Suchiradipta, 2017). 

عمى تقييم العبلقات الزراعي  اإلبتكاروتعتمد دراسة أنظمة 
الجيات الفاعمة التي تساىم بشكل مباشر أو غير بين النظم الفرعية و 
. وذلك من منطمق ان معرفة طبيعة اإلبتكارمباشر في ظيور 

التفاعبلت بين مكونات تمك األنظمة، سيمكن من تشكيل عمميات 
 ,.Hekkert et al)بصورة مقصودة وبشكل أفضل  اإلبتكار
ظيمية ولقد ظل تطبيق مدخل النظم لتقييم التفاعبلت التن .(2007

لفترة طويمة يتم عمى المستوى المفاىيمي فقط، ولكن مع ظيور 
في صورة  ط التنظيمية كمياً أسموب الرسم النظري، بدأ تقييم الرواب

مصفوفات لسد الفجوة بين التوصيف النظري والكمي لؤلنظمة 
(Temel et al., 2003) . ويستخدم أسموب الرسم النظري لتقييم

ستخدم المصفوفات، حيث يمكن ىذا الزراعي بإ اإلبتكار نظم
األسموب من دراسة ديناميكية توليد المعرفة الزراعية ونشرىا 
وتطبيقيا، وذلك عن طريق توصيف الروابط بين المكونات، وتحديد 
المكونات السائدة والتابعة داخل النظام بما يمكن من تطوير سياسات 

 ,Temel)عي الزرا اإلبتكارأو برامج فعالة لتحسين فعالية نظام 
2004a) . 

ستنادًا إلى أن وبناًء عمى العرض السابق،  بناء نظام وا 
ات في مجال اإلبتكار بتكار زراعي فعال قادر عمى توليد ونشر إ

ىذا بناء ، فإن الزراعية لزيادة اإلنتاجيةمطمبًا أساسًيا يعد الزراعة 
 المعمومات بين األطراف ذات وابط وتدفقر لم اً يتطمب تقييمنظام ال

تقييم نظام تتجمى أىمية ، وبالتالي التي تمثل مكونات النظام الصمة
الزراعي، وذلك حتى يمكن مساعدة صناع القرار عمى  اإلبتكار

بين والتنسيق التدخل المخطط لتشكيل أو تقوية الروابط البلزمة 
 الزراعي.  اإلبتكارمكونات نظام 

 أهداف البحث:. 2
الزراعي بمحافظة  كاراإلبتنظام  تقييمإلى  البحثيدف ي

، وبشكل أكثر تحديدًا تحقيق أسموب الرسم النظريبإستخدام  أسيوط
 األىداف التالية:

 .أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكار نظام داخل الروابط تقييم .1
 نظام داخلالفجوات والمسارات اليامة لممعمومات  تحديد .2

 بمحافظة أسيوط.الزراعي  اإلبتكار
الزراعي بمحافظة  اإلبتكار نظام داخل تدفق المعمومات تقييم .3

   .أسيوط
 اإلطار النظري .3

معنيين مختمفين، حيث يمكن أن  اإلبتكاريحمل مصطمح 
كعممية إلى تطبيق أشكال  اإلبتكاريشير و  .يشير إلى عممية أو شيء

تقنية أو تنظيمية أو غيرىا من المعارف لتحقيق تغييرات إيجابية 
ينظر  منتجفيعني فكرة أو ممارسة أو  كشيء، اإلبتكارأما  .معينة

وفي كبل المعنيين،  .إليو عمى أنو جديد من قبل الفرد أو وحدة التبني
عمى تجربة شيء جديد فحسب، بل يتعمق أيًضا  اإلبتكارال يقتصر 

بيئة معينة  داخلبنجاح من خبلل الممارسة العممية  وبتطبيق
(Rogers, 2003; Pound and Conroy, 2017)طمب . ويت

توافر المعرفة من مصادر متعددة؛ كما ينطوي عمى تفاعل  اإلبتكار
مصادر المعرفة المختمفة مع بعضيا البعض من أجل مشاركة 
األفكار والجمع بينيا؛ وفي المقابل يضعف اإلفتقار لمتفاعل بين تمك 

 .(Hall, 2007) اإلبتكارالمصادر القدرة عمى 
ات اإلبتكار دراسة لقد حدث تحول في األطر المفاىيمية ل

الزراعية، ففي ثمانينات القرن العشرين ظير النموذج الخطي لنقل 
، والذي ركز عمى أن البحث العممي ىو المحرك (TOT)التكنولوجيا 

http://www.fao.org/innovation/ar/
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ات مصدرىا الباحثين، ويتم نقميا اإلبتكار بتكار، وأن ئلاألساسي ل
م تم بواسطة المرشدين الزراعيين، ويتم تطبيقيا من قبل المزارعين. ث

ليركز عمى  (NARS) تطوير مفيوم نظام البحوث الزراعية الوطنية
تعزيز إمدادات البحوث من خبلل جميع الكيانات داخل الدولة 
المسؤولة عن تنظيم أو تنفيذ البحوث التي تساىم في تطوير الزراعة 

من القرن  والحفاظ عمى قاعدة الموارد الطبيعية. وفي التسعينات
أن البحث ليس الوسيمة الوحيدة لتوليد أو بدراك د اإلتزاي، ومع العشرين

، فقد ظير مفيوم نظام اإلبتكارالحصول عمى المعرفة المتعمقة ب
، ليركز عمى الروابط بين (AKIS)المعرفة والمعمومات الزراعية 

 .البحث والتعميم واإلرشاد لتمبية طمب المزارعين عمى التقنيات الجديدة
 الزراعي اإلبتكار، ظير مصطمح نظام دةالجدي ومع بداية األلفية

(AIS)  اإلبتكاركإطار يشمل جميع الجيات الفاعمة المشاركة في ،
تعتمد عمى األفكار الجديدة التي يتم  اإلبتكاروبالتالي فإن عممية 

تطويرىا وتنفيذىا من قبل الجيات الفاعمة التي تشارك في شبكات 
كما أن تعزيز أنظمة  العبلقات من أجل تحقيق األىداف المرغوبة.

البحث قد يزيد المعروض من المعرفة والتكنولوجيا الجديدة، لكنيا قد 
وقد  .داخل القطاع الزراعي اإلبتكارال تحسن بالضرورة القدرة عمى 

ستخدم ىذا المفيوم لتقييم أنماط األداء االقتصادي في البمدان إ
امية مؤخًرا، حيث المتقدمة، وقد تم تطبيقو عمى الزراعة في البمدان الن

تبين أنو يوفر فرًصا كبيرة لفيم كيف يمكن لمقطاع الزراعي في بمد ما 
ستفادة بشكل أفضل من المعرفة الجديدة عن طريق التفاعبلت إلا

 ;Rivera et al., 2005)البينية التي تتجاوز نظام البحث فقط 
The World Bank, 2007; Spielman and Birner, 2008; 

Koutsouris, 2012) . 
عممية  اإلبتكاريرى أن  اإلبتكاروبالتالي فإن نموذج نظم 

تفاعمية تشمل المنظمات التي تمتمك أنواًعا مختمفة من المعرفة 
(European Union SCAR, 2016; The World Bank, 

عمى إيجاد وتوصيل وتبادل  اإلبتكار. وتساعد أنظمة (2007
وال يقتصر مفيوم أنظمة  المعرفة الجديدة، وتعزيز عممية التعمم.

البحث فحسب، بل يمتد المفيوم إلى ما وراء  مكونعمى  اإلبتكار
ستخدام المعرفة ا  خمق المعرفة ليشمل الجيات الخاصة بإنتاج ونقل و 

ال تساعد فقط عمى خمق  اإلبتكاربطرق جديدة ومفيدة، أي أن أنظمة 
 The)ميا المعرفة؛ ولكنيا توفر الوصول إلى المعرفة وتبادليا وتعم
World Bank, 2007; Rajalahti et al., 2008).  وفي نموذج

عمى أنو تطبيق المعرفة )من  اإلبتكارينظر إلى  ،اإلبتكارأنظمة 
جميع األنواع( لتحقيق النتائج االجتماعية أو االقتصادية المرجوة 

(Hall et al., 2005) في الزراعة مزيًجا  اإلبتكار. وغالًبا ما يتطمب
ييرات في التكنولوجيا والبنية التحتية والمعمومات والميارات من التغ

 . ويعرف(The World Bank, 2012)وتنظيم النظم الزراعية 

نو مجموعة من المنظمات الزراعية أالزراعي عمى  اإلبتكارنظام 
والروابط والتفاعبلت فيما بينيم، والتي تشترك في توليد ونقل وتخزين 

خدام المعمومات التي تؤدي بشكل مباشر ستا  سترجاع ودمج ونشر و ا  و 
 ;Temel, 2007)أو غير مباشر إلى ظيور المستحدثات الزراعية 

European Union SCAR, 2012). 
أكثر كفاءة من  الزراعي اإلبتكارلقد أصبح مدخل نظام 

المداخل األخرى بسبب تضمينو ألطراف متعددة بما يؤدي لظيور 
مشاكل التي تواجو المجتمعات حمول مبتكرة من مصادر متعددة لم

ولقد تطور ىذا المدخل . (Pound and Conroy, 2017)الريفية 
الموجية نحو التكنولوجيا، إلى اإلبتكار الزراعي باالنتقال من مداخل 

الزراعي الظروف  اإلبتكارويوفر نظام  .المداخل الموجية نحو النظم
نتشار  وجودىا، أو تقيد  عند اإلبتكارالبنائية التي تمكن من ظيور وا 

وبالتالي ينظر إلى  في حالة غيابيا أو تعطميا. اإلبتكارمن عممية 
الزراعي عمى أنو عممية من  اإلبتكارمن خبلل مدخل نظام  اإلبتكار

التغييرات التكنولوجية )مثل األصناف واألسمدة والممارسات الزراعية( 
لعمل أو وغير التكنولوجية )مثل الممارسات االجتماعية كتنظيم ا

اإلعدادات المؤسسية كترتيبات حيازة األراضي( تتشكل عن طريق 
 ,.Schut et al)التفاعبلت بين المنظمات داخل القطاع الزراعي 

2015). 
الزراعي عمى توسيع نطاق  اإلبتكارويركز مدخل أنظمة 

بين أصحاب المصمحة، بما  اإلبتكاروتطوير القدرة عمى  اإلبتكار
أفضل لعممية توليد المعرفة وتقاسميا والوصول  يمثل إطار عمل لفيم

قتصادي. إلجتماعي واإلستخدام اإلووضعيا في ا يمإلييا وتبادليا بين
ىي إشراك أصحاب  الزراعي اإلبتكار وتعد السمة المميزة لنظام

المصمحة المتعددين عمى مستويات مختمفة. ويتم ذلك بداية عن 
يم سواء بصورة فردية أو من طريق قيام الزراع بنقل حاجاتيم ومشاكم

خبلل منظمات الزراع لئلرشاد الزراعي والبحوث الزراعية والتعميم 
الزراعي، كما يتفاعمون مع أصحاب المصمحة اآلخرين في القطاع 
الخاص )تجار المدخبلت، والموزعون، والشركات(، والذين يشاركون 

 Saravanan) المشورةوتوفير وتوزيع المدخبلت وتقديم  اإلبتكارفي 
and Suchiradipta, 2017). 

الزراعي  اإلبتكارويعتمد نجاح اإلرشاد الزراعي عمى نظام 
الذي ينتج التقنيات والممارسات الجديدة لممزارعين لتبنييا، فبل يمكن 

اإلرشاد العوائد المرجوة إذا لم يكن ىناك نظام  اتتوقع أن تحقق خدم
ات القيمة لنشرىا تكار اإلبإبتكار زراعي مترابط قادر عمى إنتاج 

لممسترشدين، إلى جانب أن التعاون الجيد بين جميع األطراف ذات 
الصمة بالعمل اإلرشادي يؤدي إلى جمع المعارف والموارد التنظيمية 

 ,.Fuglie et al) البلزمة لمعمل من أجل تمبية حاجات المزارعين
. كما تعد الشراكات بين أصحاب المصمحة المتعددين (2020
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رات لئلرشاد الزراعي لموصول إلى المزارعين وغيرىم من مسا
األطراف اليامة لتحسين فعالية العمل اإلرشادي. ويتحدد دور اإلرشاد 

الزراعي عمى أنو تسييل وصول  اإلبتكارالزراعي داخل أنظمة 
المزارعين ومنظماتيم إلى المعرفة والتكنولوجيا؛ وتسييل تفاعميم مع 

حث الزراعي والتعميم الزراعي واإلئتمان األطراف األخرى مثل الب
الزراعي والقطاع الزراعي الخاص؛ ومساعدتيم عمى تطوير مياراتيم 

تحسين إدارة أنشطتيم و  ،وممارساتيم الفنية والتنظيمية واإلدارية
 . (Saravanan and Suchiradipta, 2017)ةالزراعي

 طريقة إجراء البحث .4
نظري لتقييم نظام اإلبتكار لقد تبنت الدراسة أسموب الرسم ال

ستخدامو لتقييم نظم  الزراعي بمحافظة أسيوط، والذي تم تطويره وا 
 ,.Temel et al)وزمبلؤه  Temelاإلبتكار الزراعي بواسطة 

2002; Temel et al., 2003; Temel, 2004a; Temel, 
2004b; Temel, 2007) وقد تم وضع أسئمة اإلستبيان بما .

في تمك  وردتإجراء أسموب الرسم النظري التي يتماشى مع متطمبات 
المراجع، وتم إتباع الخطوات التي يبنى عمييا ىذا األسموب لتقييم 

تدفق المعمومات  ، وتقييمالمعموماتوتحديد فجوات ومسارات  ،الروابط
 داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط.

ي ولتقييم الروابط بين مكونات نظام اإلبتكار الزراع
بمحافظة أسيوط، فقد تم جمع البيانات من المبحوثين حول تقييميم 
لمروابط بين منظماتيم وباقي المنظمات المدروسة، وذلك من حيث 

ضعيفة(، وآليات الربط بين تمك  -متوسطة -قوة الروابط )قوية
المنظمات )في حالة الروابط القوية والمتوسطة(، مع إستخدام المنوال 

ييمات المبحوثين لتمك العبلقات، وذلك حتى يتسنى كقيمة متوسطة لتق
إتباع الخطوات التي يبنى عمييا تقييم الروابط بداية من مصفوفة 

تدقيق مصفوفة و الروابط، ومرورًا بكل من ترميز مصفوفة الروابط، 
بناء التأثير والتأثر لممصفوفة المعدلة، و تعديل المصفوفة، و الروابط، 

نتياًء بكثافة المصفوفة  .وا 
تحديد الفجوات والمسارات اليامة لممعمومات وحتى يمكن 

الزراعي بمحافظة أسيوط، فقد تم اإلعتماد عمى  اإلبتكار داخل نظام
حاصل ضرب تكرار المبحوثين داخل كل فئة من فئات تقييم قوة 

 2 متوسطة – 3 وزن قوة العبلقة )قوية x مكونات النظامالروابط بين 
إحداثيات التأثير والتأثر، ورسم (، وذلك لحساب 1ضعيفة  –

مصفوفات العبلقات السببية، وبناء التأثير والتأثر لمعبلقات السببية 
 داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط.

ولتقييم تدفق المعمومات بين مكونات نظام اإلبتكار 
الزراعي بمحافظة أسيوط، فقد تم جمع البيانات من المبحوثين حول 

درات منظماتيم التالية: قدرة المنظمة عمى إستقبال معمومات تقييميم لق
جديدة من الجيات األخرى؛ قدرة المنظمة عمى التعمم )القدرة عمى 

تجميع وحفظ ودمج المعمومات الجديدة(؛ قدرة المنظمة عمى مشاركة 
المعمومات )القدرة عمى نشر المعمومات الجديدة لمجيات األخرى(، 

ضعيفة(، مع  -متوسطة -القدرات )قويةوذلك عمى مقياس لتمك 
 إستخدام المنوال كقيمة متوسطة لتقييمات المبحوثين لقدرات منظماتيم
عمى إستقبال وتعمم ومشاركة المعمومات، مع رسم مصفوفة القدرات 
والمصفوفة المعدلة ومصفوفة القدرات المرجحة لنظام اإلبتكار 

ستقبال الزراعي بمحافظة أسيوط، إلى جانب حساب قيم إ رسال وا 
سم بناء التأثير والتأثر لمصفوفة القدرات المرجحة ر المعمومات، و 

 داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط.
إلى مكونات نظام اإلبتكار الزراعي التي حددىا  بالرجوعو 

Saravanan and Suchiradipta (2017)  في كل من منظمات
رشاد الزراعي، ومنظمات إلالبحث الزراعي، والتعميم الزراعي، وا

؛ فإن نظام ، والقطاع الزراعي الخاصالزراعيواإلئتمان ، الزراع
اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط يتمثل في المكونات التالية: البحث 

باحث  42الزراعي )محطة البحوث الزراعية بأسيوط ويعمل بيا 
 -ةالتعميم العالي الزراعي )كمية الزراع -2باحث مساعد(،  31و

فردًا من  67عضو ىيئة تدريس و 255جامعة أسيوط ويعمل بيا 
التعميم الثانوي الزراعي )المدارس الثانوية  -3الييئة المعاونة(، 
اإلرشاد  -4مدرسًا(،  467مدارس ويعمل بيا  7الزراعية وعددىا 

فردًا(،  121الزراعي )الجياز اإلرشادي الزراعي الحكومي ويشمل 
 244لجمعيات التعاونية الزراعية وعددىا منظمات الزراع )ا -5

الزراعي )البنك الزراعي المصري اإلئتمان  -6جمعية زراعية(، 
فرعًا بمراكز  11بمحافظة أسيوط ويشمل فرع رئيسي باإلضافة إلى 

القطاع الزراعي الخاص )شركات  -7بنك قرية(،  52المحافظة و
شركة  86 ومحبلت بيع مستمزمات اإلنتاج الزراعي، وتشتمل عمى

 شركة ومحبًل لممبيدات الزراعية(. 82ومحبًل لمتقاوي الزراعية، و
ستنادًا إلى متطمبات أسموب الرسم النظري إستخدام  وا 
، جوات والمسارات اليامة لممعموماتخاصة فيما يتعمق بتحديد الف

كل مكون من مكونات النظام، بوالتي تقتضي تساوي عدد المبحوثين 
تبلف أعداد المبحوثين عمى تقييم قوة الروابط وذلك حتى ال يؤثر إخ

أن الحد األدني لعدد األفراد الذين يمكن وبإعتبار ، بين المكونات
مكونات نظام اإلبتكار الزراعي قد كل مكون من إعتبارىم مسئولي 

عدد ، وبالتالي فقد تم توحيد بعض المكوناتفردًا في  11بمغ 
اإلبتكار  ن من مكونات نظامكل مكو يمثمون فردًا  11إلى المبحوثين 

مدير محطة البحث الزراعي ) كالتالي:الزراعي بمحافظة أسيوط 
التعميم ؛ (المحطةب رؤساء األقسامجميع و  البحوث الزراعية بأسيوط

جامعة  -رؤساء األقسام بكمية الزراعةبعض العالي الزراعي )
وي مسئولي التعميم الثانجميع التعميم الثانوي الزراعي )؛ (أسيوط

مدير اإلرشاد الزراعي )؛ (الزراعي ومديري المدارس الثانوية الزراعية
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رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعي  وخمسة مناإلرشاد الزراعي إدارة 
؛ الزراعية( مسئولي المراكز اإلرشاديةخمسة من و  ،بمراكز المحافظة

بواقع  معيات التعاونية الزراعيةمديري الجبعض منظمات الزراع )
اإلئتمان ؛ (من مراكز المحافظة بكل مركزمحمية اعية جمعية زر 
مديري فروع البنك الزراعي المصري بمراكز محافظة  جميعالزراعي )

أصحاب شركات ومحبلت بعض القطاع الزراعي الخاص )؛ (أسيوط
بواقع شركة أو محبًل بكل مركز من  بيع مستمزمات اإلنتاج الزراعي

 2222شير فبراير  نات خبللجمع البياوقد تم  .مراكز المحافظة(
مجموعة البرامج اإلحصائية  إستخداموتم  ،بإستخدام إستمارة اإلستبيان

لحساب المنوال كقيمة متوسطة  (SPSSv.24لمعموم اإلجتماعية )
، كما تم إستخدام برنامج لتقييمات المبحوثين لمروابط بين منظماتيم

Excel2016  بحث. البيانية التي تضمنيا الإلعداد الرسوم    
 النتائج .5

 أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكار نظام داخل الروابط تقييم. 1.5
 Linkage Matrix  الروابطمصفوفة . 1.1.5

الروابط بين توصيف ( إلى 1)شكل  الروابطتشير مصفوفة  
، وتشتمل تمك أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكارمكونات نظام 

(، التعميم العالي الزراعي Rي )المكونات عمى كل من: البحث الزراع
(H،) ( التعميم الثانوي الزراعيS،) ( اإلرشاد الزراعيE منظمات ،)

(، Pالقطاع الزراعي الخاص )(، Cالزراعي )اإلئتمان (، Fالزراع )
وتمثل ، لممصفوفة الرئيسى القطر إمتداد عمى ىذه المكونات وتوضع

حيث تشير  ،النظام ناتمكو الخبليا غير القطرية الروابط الثنائية بين 
 المصفوفة ( فيالثانيالعمود و )الصف األول  RH عمى سبيل المثال

 ،والتعميم العالي الزراعي البحث الزراعي بينالثنائية إلى الرابطة 

بين نفس الثنائية الرابطة العمود األول الثاني و في الصف  HR يمثلو 
يكون  RH الةفي حفتجاه التأثير. يكمن في إالفرق ولكن ، المكونين

 يكون HR حالة الرابطة ىو مصدر التأثير، بينما فيالبحث الزراعي 
كما يمكن أن تتشكل . مصدر التأثيرىو  التعميم العالي الزراعي

عن  (Hالتعميم العالي الزراعي )و (، Rالبحث الزراعي ) بين الرابطة
من خبلل مسار من العبلقات يحتوي طريق التأثير غير المباشر 

  مثلبوجود وسطاء بينيما  ر من عبلقتينكثأعمى 
     (→ (H (E) → (→ (F (R).    

وبناًء عمى تقييم المبحوثين لمعبلقات بين منظماتيم من 
ال توجد  – wضعيفة  – m متوسطة – s )قويةحيث قوة الروابط 

بين  المعبرة عن قوة الروابطمصفوفة الرسم  تمفقد (، nعبلقة 
بين  رابطة 15وجود  الروابطمصفوفة من  ويتضح .مكونات النظام

أن  يتبينكما ، أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكارنظام مكونات 
مكوني منظمات الزراع والبحث الزراعي ىما أكثر المكونات إرتباطًا 
بالمكونات األخرى، في حين كان مكوني التعميم الثانوي الزراعي 

المكونات األخرى، أكثر المكونات عزلة عن باقي  واإلئتمان الزراعي
بينما كان مكون اإلرشاد الزراعي األكثر توازنًا بالرغم من قمة روابطة 
داخل النظام، حيث تشابيت إلى حد كبير عدد عبلقاتو ونوعيا بباقي 
المكونات، كما يتضح تنوع الروابط داخل النظام، مع سيادة الروابط 

ن مكونات بييمكن تمخيص الروابط متوسطة القوة بين المكونات. و 
 ست: عمى النحو التالينظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط 

 خمس؛ (RH-RE-HR-EH-CF-PH) القوةمتوسطة  روابط
-ER)قوية  روابط أربع؛ (RF-HF-HP-SF-SP) روابط ضعيفة

EF-FE-FC).

 
 نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطالروابط بين مكونات  مصفوفة .1شكل 

الربط بين مكونات نظام اإلبتكار الزراعي  آليات حيثومن 
 النتائجتوضح ، )في حالة الروابط القوية والمتوسطة( أسيوطبمحافظة 

 أن العبلقة بين البحث الزراعي والتعميم العالي( 1الواردة بجدول )
تمثمت في اإلشتراك في المشروعات البحثية واإلشراف عمى  الزراعي

كزت العبلقة بين البحث الزراعي طبلب الدراسات العميا، بينما تر 

الخاصة اإلرشادية واإلرشاد الزراعي في إعداد وتنفيذ األنشطة 
بالحمبلت القومية لبعض المحاصيل مثل الندوات اإلرشادية 

رتبطت العبلقة بين اإلرشاد واإليضاح العممي وأيام الحصاد،  وا 
تدريس اإلستعانة بأعضاء ىيئة البالزراعي والتعميم العالي الزراعي 

 وكانت العبلقة بين في تنفيذ قوافل التوعية اإلرشادية لممزارعين، 
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   نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطآليات الربط بين مكونات . 1 جدول
 آليات الربط الروابط م
1 R→H   المشاركة في اإلشراف عمى طبلب الدراسات العميا، واإلشتراك في المشروعات البحثية 
2 R→E إلستعانة بالمرشدين في اإلعداد لؤلنشطة اإلرشادية الخاصة بالحمبلت القومية لبعض المحاصيلا 
3 H→R   المشاركة في اإلشراف عمى طبلب الدراسات العميا، واإلشتراك في المشروعات البحثية 

4 E→R نشطة اإلرشادية الخاصة بالحمبلت القومية اإلستعانة بالباحثين في تنفيذ البرامج التدريبية لممرشدين الزراعيين، وتنفيذ األ
 لبعض المحاصيل

5 E→H اإلستعانة بأعضاء ىيئة التدريس في تنفيذ قوافل التوعية اإلرشادية لممزارعين 
6 E→F الحصول عمى بيانات الحائزين والتركيب المحصولي، والمشاركة في تنفيذ الحقول والندوات اإلرشادية 
7 F→E لجمعيات في إجراء الحصر الحيازي وأعمال حماية األراضياإلستعانة بمرشدي ا 

8 F→C  صدار بطاقة الحيازة الزراعية الحصول عمى البيانات الخاصة بديون الحائزين قبل تجديد أو نقل الحيازات الزراعية، وا 
 اإللكترونية )كارت الفبلح(

9 C→F  نتاجيا إلقرار الفئات التسميفية الحصول عمى البيانات الخاصة بحيازات الزراع والمحاصيل المز    المناسبةروعة وتكمفتيا وا 
12 P→H عقد دورات تدريبية ألصحاب شركات ومحبلت المبيدات الزراعية إلستيفاء متطمبات ترخيص تجارة المبيدات 

 المصدر: إستمارات اإلستبيان
 بيانات عمى بالحصول متعمقة الزراع ومنظمات الزراعي اإلرشاد
 الندوات وتنفيذ إعداد في والمشاركة المحصولي التركيبو  الحائزين
 إجراء في الجمعيات بمرشدي اإلستعانة جانب إلى اإلرشادية والحقول
 بين العبلقة كانت بينما األراضي، حماية وأعمال الحيازي الحصر
 الخاصة البيانات بتبادل متعمقة الزراعي واإلئتمان الزراع منظمات
صدار الحيازات نقل أو تجديد قبل مياإلستخدا الحائزين بديون  وا 
 البيانات مقابل في ،(الفبلح كارت) اإللكترونية الزراعية الحيازة بطاقة

نتاجيا وتكمفتيا المزروعة والمحاصيل الزراع بحيازات الخاصة  وا 
 القطاع بين العبلقة كانت فقد وأخيراً  المناسبة، التسميفية الفئات إلقرار

 تدريبية دورات بعقد متعمقة الزراعي العالي والتغميم الخاص الزراعي
 متطمبات إلستيفاء الزراعية المبيدات ومحبلت شركات ألصحاب
 .  المبيدات تجارة ترخيص
 Coding Linkage الروابط مصفوفةترميز . 2.1.5
Matrix 

وصف وقياس المصفوفة ل الروابطمصفوفة يستخدم ترميز 
، ابقة إلى الصورة الثنائيةالس الروابطمصفوفة كميًا، وذلك بتحويل 

. ( إلى وجودىا1( إلى غياب العبلقة بينما يشير )0حيث يشير )
البحث الزراعي يؤثر مكون أن  (2شكل )في وتوضح النتائج الواردة 

التعميم العالي الزراعي واإلرشاد الزراعي ومنظمات في مكونات 
البحث ت التعميم العالي الزراعي في مكونامكون ، بينما يؤثر الزراع

مكون ، ويؤثر والقطاع الزراعي الخاصالزراعي ومنظمات الزراع 
منظمات الزراع والقطاع الزراعي التعميم الثانوي الزراعي في مكونات 

البحث اإلرشاد الزراعي في مكونات مكون ، في حين يؤثر الخاص
وفي المقابل يؤثر ، الزراعي والتعميم الزراعي العالي ومنظمات الزراع

اإلرشاد الزراعي واإلئتمان في مكونات  نظمات الزراعممكون 
في مكون منظمات الزراعي،  الزراعي اإلئتمانمكون يؤثر و ، الزراعي

القطاع الزراعي الخاص في مكون التعميم العالي وأخيرًا يؤثر مكون 
نتيجة لعدم عدم إكتمال المصفوفة وتشير تمك النتائج إلى  .الزراعي

المدروسة  المصفوفة أن، كما يتضح ناتإرتباط كل زوج من المكو 
، يابين مكونات الروابطبعض إتجاه  عدم تطابقنتيجة  متماثمةغير 

-RF-HF-SF-SPيبلحظ ظيور العبلقات  فعمى سبيل المثال
EH،  في حين لم تظير العبلقات المقابمة ليا وىيFR-FH-FS-

PS-HE أحادية  الخمسأن تمك العبلقات ، بما يعني عمى الترتيب
المقابل لممصفوفة التوضيحي الشكل  ويبين. وغير متبادلةإلتجاه ا

تجاه الوجود  في صورة المربعات  روابط بين مكونات المصفوفةوا 
، في مقابل عدم وجود الروابط بين المكونات والتي يعبر عنيا الداكنة

 بالمربعات البيضاء.
 لمتعبير أخرى طريقة( Digraph) المتجو الرسم ويوضح

 نظام مكونات رسم يتم حيث المدروسة، المكونات بين طالرواب عن
 بين الروابط تمثيل ويتم دوائر، صورة في السبعة الزراعي اإلبتكار

تجاه وجود لترجمة أسيم صورة في المكونات ىذه  الثنائية الروابط وا 
 أن إلى( 3) شكل في الواردة النتائج وتشير. النظام مكونات بين

 الزراعي واإلرشاد الزراعي العالي تعميموال الزراعي البحث مكونات
 ،(درجات 3) النظام داخل لمروابط إرساالً  المكونات أكثر كانت

 عديدة لمصادر روابط ترسل المكونات تمك بأن القول يمكن وبالتالي
 Prominent الشيير أو Sink لممعمومات مرسب منيا كل ويسمى

 المكونات أن كما ظام،الن داخل القوة تمنحو متعددة بروابط يتمتع ألنو
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 مصفوفة الروابط والشكل التوضيحي لها لنظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط ترميز .2شكل 

 
 مروابط المباشرة بين مكونات نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطل (Digraph)المتجه  الرسم .3 شكل

 بسموكيا تنبؤلم إمكانية األكثر ىي الروابط إرسال درجة في األعمى
 الواردة النتائج توضح اآلخر، الجانب وعمى. األخرى المكونات من
 لمروابط إستقباالً  األكثر ىو الزراع منظمات مكون أن الشكل نفسب

 المتصل أو Facilitator بالمسيل ويسمى ،(درجات 5) النظام داخل
Communicator الناقل أو Transmitter، التعميم مكون يميو 

 الزراعي اإلئتمان مكون كان حين في ،(درجات 3) زراعيال العالي
 مكونات بين لمروابط إستقباالً  األقل أنو أي واحدة، إستقبال درجة لديو

 األكثر الزراعي الثانوي التعميم مكون كان بينما ،(منعزل شبو) النظام
 .الصفر تساوي لمروابط إستقبالو درجة إن حيث النظام، داخل عزلة

 The Refinement of Matrix مصفوفةالتدقيق . 3.1.5
الواردة في  الروابطإضافة قوة بالمصفوفة  تدقيق يتعمق 

ويتم ذلك في ، (2الواردة في شكل )الثنائية مصفوفة الإلى ( 1شكل )
ال  -1ضعيفة  – 2 متوسطة – 3 )قويةالروابط درجة لقوة صورة 
وة، روابط متوسطة الق ستةوجود ( إلى 4شكل )ويشير ، (0توجد 

نظام اإلبتكار روابط قوية داخل  وأربعروابط ضعيفة،  وخمسة
المقابل الشكل التوضيحي كما يبين  .الزراعي بمحافظة أسيوط

المربعات السوداء  تعبر، حيث بين مكوناتياالروابط قوة لممصفوفة 
العبلقة عن العبلقة القوية، والمربعات السوداء عن ذات الخطوط 

بينما تعبر ، العبلقة الضعيفةعن رمادية المربعات الو المتوسطة، 
لروابط ويبلحظ إختبلف قوة ا عن غياب العبلقة.المربعات البيضاء 

الثنائية المباشرة عن الروابط غير المباشرة المعتمدة عمى مسارات 
 RF عمى سبيل المثال فإن الرابطة الثنائيةفالعبلقات بين المكونات، 

 F (E) → (R)) →)الروابط ر مسا، بينما درجة واحدةتبمغ قوتيا 
إن إختيار أي من الروابط المباشرة أو ، وبالتالي فدرجات 5تبمغ قوتو 

إذا كان اليدف من إستعمال تمك الروابط، فغير المباشرة يتوقف عمى 
الثبلثي،  الروابطاليدف ىو الروابط القوية، فإنو يتم المجوء لمسار 

الرابطة ندىا يتم إستخدام ع، بينما إذا كان اليدف الروابط المباشرة
 الثنائية بين المكونين.
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 والشكل التوضيحي لها لنظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطمصفوفة الروابط تدقيق  .4شكل 

 Adjusting Matrix مصفوفةالتعديل  .4.1.5
الروابط بين قوة ييدف تعديل المصفوفة إلى تحويل  

وبالتالي يتم  ،ضيا البعضفي بعتأثير تمك المكونات المكونات إلى 
 إلى روابط مبنية عمى التأثير (4المصفوفة الواردة في شكل ) تعديل

من خبلل ضرب  ، وذلكلمتأثيربدرجة  الرابطةعن طريق معايرة قوة 

 ، 1×  ة)قوي ليا في الوزن المقابلالرابطة كل قيمة تعبر عن قوة 
شكل  يعبر، و (2×  وجدتال  ، 2,33×  ةضعيف ، 2,66 × ةمتوسط

 اإلبتكارنظام لتأثير مكونات  عن نتيجة المصفوفة المعدلة( 5)
  .أسيوطالزراعي بمحافظة 

 
 نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط بين مكونات الروابطتعديل مصفوفة  .5شكل 

 The Cause-Effect لممصفوفةالتأثير والتأثر  بناء .5.1.5
Structure of Matrix 

بتأثير الخاصة  الروابط بناءير والتأثر إلى التأث بناءيشير  
وتأثره  المكوناتالزراعي في باقي  اإلبتكاركل مكون داخل نظام 

لكل مكون من خبلل ويتم الحصول عمى قيم التأثير  .بتمك المكونات
لممصفوفة مجموع األعمدة من خبلل التأثر مجموع الصفوف، وقيم 

( 2جدول ) ائج الواردة فيالنت. وتشير (5)شكل الواردة في المعدلة 
مكون منظمات الزراع يمثل المكون األكثر توازنًا أن إلى ( 6وشكل )

داخل النظام فيما يتعمق بعبلقات التأثير والتأثر، حيث تقاربت لديو 
درجة عمى الترتيب(، بينما يعتبر  5,31،  6درجتي التأثير والتأثر )

 اقي مكونات النظامبفي رًا ياألكثر تأث ىو اإلرشاد الزراعي مكون
األكثر تأثرًا البحث الزراعي في حين كان مكون ، (درجة 7,32)
، حيث كانت درجة تأثره أكبر من درجة تأثيره نظامالباقي مكونات ب

بينما يعتبر ، (درجة عمى الترتيب 2,97، درجة 4,32) داخل النظام
، درجة 2,66)وتأثرًا ىو المكون األقل تأثيرًا التعميم الثانوي الزراعي 

الزراعي بمحافظة  اإلبتكارنظام  داخلدرجة عمى الترتيب(  صفر
         .أسيوط
قيم التأثير والتأثر لممصفوفة المعدلة لنظام اإلبتكار الزراعي  .2جدول 

 بمحافظة أسيوط
 التأثر  التأثير  المكون م
 2,97 4,32 (Rالبحث الزراعي ) 1
 1,98 3,96 (Hالتعميم العالي الزراعي ) 2
 2,66 2,22 (Sالتعميم الثانوي الزراعي ) 3
 7,32 4,32 (Eاإلرشاد الزراعي ) 4
 6 5,31 (Fمنظمات الزراع ) 5
 1,32 3 (Cاإلئتمان الزراعي ) 6
 1,32 2,66 (P)القطاع الزراعي الخاص  7

 إستمارات اإلستبيانالمصدر: 
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 اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطالتأثير والتأثر لممصفوفة المعدلة لنظام  بناء .6شكل 

 Density of Matrix كثافة المصفوفة. 6.1.5
الفعمية إلى  الروابطإلى نسبة تشير كثافة المصفوفة  
وتحسب من المعادلة  ،المحتممة داخل المصفوفةالروابط 

d=b/[n(n-1)] ترمز حيث d كثافة المصفوفة،  إلىb لعدد  تشير
تدل عمى عدد  n، (رابطة 15) ةالفعمية داخل المصفوفالروابط 

مصفوفة الوبالتالي فإن كثافة  ،مكونات( 7) مكونات المصفوفة
المفترض الروابط  أقل من نصف وجود، بما يعني (2,36) تساوي

وذلك  ،أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكارداخل نظام فقط وجودىا 
من فقط رابطة  15ألن النظام غير مكتمل الروابط بدليل ظيور 

في  وباألخذ رابطة. 42جممة الروابط المفترض وجودىا وعددىا 
، مما من بين تمك الروابط اإلعتبار لوجود خمسة روابط ضعيفة

  .(2,24)فعميًا إلى ينقص من كثافة المصفوفة 
 داخل نظامالفجوات والمسارات الهامة لممعمومات تحديد . 2.5

 الزراعي بمحافظة أسيوط اإلبتكار
 Causal Relations فات العالقات السببيةمصفو . 1.2.5

Matrices 
مسارات المعمومات في صورة فجوات و تحديد يعتبر 

اإلبتكار الزراعي عمى قدر كبير  نظام عبلقات السبب والنتيجة داخل
حيث يتم  ،داخل النظام لمتدخل إلحداث تغييرات مرغوبة من األىمية

باستخدام إحداثيات ا الكشف عن المكونات السائدة والتابعة ومواقعي
ثبلث مصفوفات لؤلنواع الثبلثة من قوة بناء وقد تم  السبب والنتيجة.

الروابط )قوية، متوسطة، ضعيفة( باإلعتماد عمى ضرب تكرار 
درجة قوة الروابط  xالمبحوثين الذين ذكروا كل نوع من أنواع الروابط 

(. (1)ضعيفة  – (2) متوسطة – (3) بين المكونات المدروسة )قوية

ثم تم دمج المصفوفات الثبلث لموصول إلحداثيات التأثير والتأثر 
 بين المكونات المدروسة.الكمية لمعبلقات السببية 

أنو بالنظر ( إلى 7وتشير النتائج الواردة في شكل )
عمى الروابط القوية من وجية  بناءً  لعبلقات السببية القويةامصفوفة ل

بواقع إحتمت المرتبة األولى  EFة الرابطيتبين أن ، نظر المبحوثين
، 21، 24 بدرجات بمغت FE-ER-FCالروابط تمييا درجة،  32
، وعمى مستوى العبلقات السببية المتوسطة. درجة عمى الترتيب 21
 المصفوفةىذه ىي األقوى بين جميع روابط  REالرابطة  كانتفقد 

بواقع  RH-HR-CF-PH درجة، تمييا الروابط 14 بدرجات بمغت
فيما يتعمق بالعبلقات السببية الضعيفة، أما  درجة لكل منيا. 12

 RFلمرابطة السببية األىم داخل ىذه المصفوفة ىي فتعتبر العبلقة 
 7، 8بدرجات بمغت  HF-HPدرجات، تمييا الروابط  9التي بمغت و 

بناًء مصفوفة العبلقات السببية الكمية  وتشيردرجات عمى الترتيب. 
فقد ، ييم المبحوثين لقوة الروابط بين منظماتيمعمى مجموع درجات تق

درجة، تمييا  32إحتمت المرتبة األولى بواقع  EFإتضح أن الرابطة 
درجة عمى  27، 28، 32بدرجات بمغت  FE-FC-ER الروابط
 الترتيب.
 The بناء التأثير والتأثر لمعالقات السببية. 2.2.5

Cause-Effect Structure of Causal Relations 
يتم الحصول عمى قيم التأثير لكل مكون من خبلل مجموع 
الصفوف، وقيم التأثر من خبلل مجموع األعمدة لمصفوفات العبلقات 

(. 7السببية بين مكونات نظام اإلبتكار الزراعي والواردة في شكل )
( إحداثيات التأثير والتأثر لمعبلقات السببية بين 3ويوضح جدول )

( رسمًا لتمك اإلحداثيات لمعبلقات 8ن شكل )المكونات المدروسة، ويبي
 السببية الكمية. ويحتوي ىذا الشكل عمى ثبلث مناطق 
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 نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط بين مكوناتمصفوفات العالقات السببية  .7شكل 
 التأثير يتساوى حيث درجة، 45 خط عند األولى المنطقة: ىامة
 التفاعل شديد المنطقة ىذه في الواقع المكون ويكون ،(C=E) والتأثر

 الشمالي الركن في إحداثياتو وقعت إذا النظام مكونات باقي مع
 داخل قميبلً  المكون تفاعل يكون العكس وعمى الشكل؛ من الشرقي
 المنطقة أما(. 2،2) إحداثيات من قريبة إحداثياتو كانت إذا النظام
 لممكون التأثير ةدرج تكون حيث درجة، 45 خط تحت فتقع الثانية
 بقوة يسيطر المكون أن يعني مما ،(C> E) التأثر درجة من أكبر
 45 خط فوق الثالثة المنطقة وتقع. النظام في األخرى المكونات عمى

 بما ،(C<E) تأثيره درجة من أكبر المكون تأثر درجة وتكون درجة،
 وفي ضوء ذلك، .النظام مكونات لباقي تبعية أكثر المكون أن يعني

بين مكونات نظام الكمية يظير بناء التأثير والتأثر لمعبلقات السببية 
 ( أن8اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط كما ىو موضح في شكل )

 ينالمكون ماى( Rوالبحث الزراعي )( E) اإلرشاد الزراعي يمكون

بالمكونات  مافاقت درجة تأثرىبدرجة تأثير النظام  داخلاألكثر ىيمنة 
داخل  ماأوقعتيو  (عمى الترتيب درجة 57، درجة 79)األخرى 

التعميم العالي  كما أن مكون ،درجة 45المنطقة الثانية تحت خط 
إنو األقرب ، حيث النظام داخلاألكثر تفاعبًل  وى (H) الزراعي

 درجة عمى الترتيب( 57درجة،  55)لتساوي درجتي التأثير والتأثر 
، ويعتبر مكون درجة 45عند خط  األولى مما أوقعو في المنطقة

األكثر تبعية داخل النظام، فقد فاقت درجة تأثره ( F)منظمات الزراع 
مما أوقعو ( درجة عمى الترتيب 58درجة،  97) عن درجة تأثيره

 اتعتبر مكونت، بينما درجة 45داخل المنطقة الثالثة فوق خط 
(، والتعميم Pالقطاع الزراعي الخاص )و ، (Cاإلئتمان الزراعي )

 اتالمكون احيث إنياألقل تفاعبًل داخل النظام، ( Sلثانوي الزراعي )ا
.(2،2) الصفرية حداثياتاإلمن  األقرب

 نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطلمكونات إحداثيات التأثير والتأثر  .3جدول 
 العبلقات الكمية العبلقات الضعيفة العبلقات المتوسطة العبلقات القوية المكون م
 (57  ،52) (12  ،3) (32  ،16) (15  ،33) (R) الزراعي البحث 1
 (55  ،57) (16  ،8) (24  ،34) (15  ،15) (H) الزراعي التعميم العالي 2
 (35  ،2) (12  ،2) (14  ،2) (9  ،2) (S) الزراعي التعميم الثانوي 3
 (79  ،51) (6 ،1) (16  ،22) (57  ،32) (Eاإلرشاد الزراعي ) 4
 (58  ،97) (1  ،26) (12  ،32) (45  ،39) (Fنظمات الزراع )م 5
 (21  ،28) (3  ،1) (12  ،6) (6  ،21) (C) الزراعي اإلئتمان 6
 (14  ،34) (2  ،13) (12  ،12) (2  ،9) (Pالقطاع الزراعي الخاص ) 7

 إستمارات اإلستبيانالمصدر: 
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 نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط بين مكوناتالكمية بناء التأثير والتأثر لمعالقات السببية  .8شكل 

 Critical الهامة لممعموماتمسارات الفجوات و ال. 3.2.5
Information Gaps and Pathways 

 كونات نظام اإلبتكار الزراعيتصنيف مإستنادًا إلى 
 وفقًا لبناء التأثير والتأثر لمعبلقات السببية الكميةبمحافظة أسيوط 

اد الزراعي والبحث الزراعي مكونات مسيطرة، التعميم العالي اإلرش)
رسم يمكن  ،(الزراعي مكون متفاعل، منظمات الزراع مكون تابع

فجوات ، وذلك حتى يمكن تحديد مصفوفة العبلقات السببية المخفضة
، (9كما ىو موضح في شكل ) اليامةالعبلقات السببية المعمومات أو 

-RH-RF-HF كالتالي: ىامة روابطحيث تشتمل عمى خمسة 
EH-EF ، داخل نظام اإلبتكار خمس ال اليامةفجوات الوبالتالي فإن

عمى  (R) البحث الزراعي تأثيرىي: الزراعي بمحافظة أسيوط 
عمى  (R) البحث الزراعيتأثير  ؛(H) التعميم العالي الزراعي

 عمى  (H)التعميم العالي الزراعيتأثير  ؛(F) منظمات الزراع
التعميم العالي عمى  (E) اإلرشاد الزراعيتأثير  ؛(F) الزراع منظمات
عمى منظمات الزراع (E)  ياإلرشاد الزراعتأثير ؛ (H) الزراعي

(F). توضح مصفوفة ، ممعموماتاليامة لمسارات الوفيما يتعمق ب
البحث  يأن مكون( 9الواردة في شكل )العبلقات السببية المخفضة 

داخل  ينالخارجي ينالمكون ىما (E)اعي واإلرشاد الزر  (R) الزراعي
مكون منظمات ، في حين أن نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط

وبالتالي فإن . داخل النظام المكون الوحيد الداخمي ىو (F) الزراع
بإحدى المصفوفة المختزلة ستبدأ دائًما  في اليامةالسببية المسارات 

، بما (F)المكون الداخمي  وتنتيي عند (R-E)المكونين الخارجيين 
ويمكن قراءة . RHF-EHF ىي اليامةيعني أن تمك المسارات 

البحث ينبغي عمى  :عمى النحو التالي (RHF) المسار األول
ىذه  دمجثم يتم ، الزراعية الجديدةمعمومات الولد يأن  (R)الزراعي 

م ث،  (H)التعميم العالي الزراعي المعمومات المقدمة منالمعمومات مع 
، والتي تقوم (F)الزراع  منظماتىذه المعمومات إلى  تمريريتم 

. وبالمثل، فإن بدورىا بنشرىا عمى عموم الزراع بمحافظة أسيوط
اإلرشاد قيام يمكن النظر إليو من خبلل  (EHF)المسار الثاني 

بجمع وتنظيم المعمومات الزراعية التي ينتجيا التعميم  (E)الزراعي 
ىذه المعمومات إلى منظمات بتوصيل  يقومثم  ،(H)العالي الزراعي 

 الزراع بمحافظة أسيوط. بيننشرىا والمساعدة عمى ، (F)الزراع 
جميع الفجوات السابقة  ألىميةويشير أسموب الرسم النظري 

لسريان المعمومات  بالنسبة المسارات أوالخاصة بالروابط الثنائية 
فظة أسيوط. وبالتالي بشكل أفضل داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحا

فإن إصبلح بناء المعمومات داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة 
أسيوط يتطمب االىتمام بتمك الروابط الثنائية، وذلك عن طريق الحفاظ 

إلى جانب عمى الروابط القوية منيا، وبناء الروابط الغائبة وتقويتيا، 
يان المعمومات سر  ليتمغمق الفجوات المتعمقة بمسارات المعمومات 

بشكل أفضل بين مكونات النظام، وذلك حتى يمكن إصبلح بناء 
ويتوقف . المعمومات داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط

اإلختيار بين الروابط الثنائية أو مسارات المعمومات عمى اليدف من 
إستعمال تمك الروابط، فإذا كان اليدف ىو الروابط القوية، فإنو يتم 

مجوء لمسار الروابط الثبلثي، بينما إذا كان اليدف الروابط المباشرة، ال
 عندىا يتم إستخدام الروابط الثنائية بين المكونات.   

 
العالقات السببية المخفضة بين مكونات نظام  مصفوفة .9شكل 

 اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط
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عي بمحافظة الزرا اإلبتكار نظامتدفق المعمومات داخل  تقييم. 3.5
  أسيوط
 The Information تدفق المعموماتمصفوفة . 1.3.5

Flow Matrix 
توصيف ب( 12)شكل تدفق المعمومات  تتعمق مصفوفة 

ستقبال المعمومات  كيفية سريان المعمومات، وتحديد درجة إرسال وا 
فإن ولتحقيق ذلك مكونات نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط، ل

فة تدفق المعمومات تعبر عن القدرات الخاصة بكل الروابط في مصفو 
لقدرات التالية: القدرة ، والتي تشتمل عمى امكون من مكونات النظام

عمى اإلستقبال )قدرة المنظمة عمى إستقبال معمومات جديدة من 
القدرة عمى التعمم )القدرة عمى تجميع وحفظ ودمج و الجيات األخرى؛ 

مى مشاركة المعمومات )القدرة عمى القدرة عو المعمومات الجديدة(؛ 
القدرة عمى التعمم  وتوضعنشر المعمومات الجديدة لمجيات األخرى(. 

(λ) بينما توضع كل من لممصفوفة،  الرئيسى القطر إمتداد عمى
الخبليا  داخل (σ)المشاركة القدرة عمى و  (θ)القدرة عمى اإلستقبال 

ن البحث الزراعي وعمى سبيل المثال، فإن قدرة مكو . غير القطرية
(R)  إستقبال المعمومات من المكونات األخرى يعبر عنيا عمى

، بينما قدرتو (λR)وقدرتو عمى التعمم يعبر عنيا بالرمز ، (θR)بالرمز 
خرى داخل النظام يشار عمى مشاركة المعمومات مع المكونات األ

في الصف األول  (σR θH)وبالتالي فإن الرمز . (σR)إلييا بالرمز 
عمى مشاركة الزراعي  قدرة مكون البحث، يشير إلى لعمود الثانيوا

ستقبال المعمومات منو ، المعمومات مع مكون التعميم العالي الزراعي وا 
 إلى قدرة مكون التعميم العالي الزراعي (σH θR)بينما يشير الرمز 

ستقبال  بحث الزراعيال عمى مشاركة المعمومات مع مكون وا 
   المعمومات منو.

 
تدفق المعمومات داخل نظام اإلبتكار الزراعي  مصفوفة .10شكل 

 بمحافظة أسيوط
 The Capacitiy Matrix مصفوفة القدرات. 2.3.5

مكونات نظام اإلبتكار الزراعي للموصول لمصفوفة القدرات 
بمحافظة أسيوط، فقد تم اإلستناد إلى تقييم المبحوثين لقدرات 

وذلك عمى ، ممعموماتلمشاركة الو تعمم الو منظماتيم عمى اإلستقبال 
(. 2,33ضعيفة  ،2,66متوسطة  ،1)قوية  القدراتمقياس لتمك 

تدفق  إلى جانب مصفوفة( 4البيانات الواردة بجدول )تمك  وبإستخدام
لنظام اإلبتكار  يمكن رسم مصفوفة القدرات(، 12)شكل  المعمومات

مى تعديل ع أيضاً مل ت، والتي تش(11)شكل  الزراعي بمحافظة أسيوط
لقدرات مكونات تحويل التعبير المفظي  في صورةمصفوفة القدرات 

لتدفق المعمومات بين مكونات قيم رقمية  إلىنظام اإلبتكار الزراعي 
في  (σR θH)مرمز التعبير المفظي لفإن فعمى سبيل المثال، النظام. 

يتم تحويميا إلى الرقم المعبر ، (sm) الصف األول والعمود الثاني
، والتي تعبر عن القيمة الرقمية (sm = 1 x 0.66 = 0.7)ا عني

ون البحث الزراعي إلى مكون التعميم العالي لتدفق المعمومات من مك
الزراعي.

 قدرات نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط عمى إستقبال وتعمم ومشاركة المعمومات .4جدول 
 (σالقدرة عمى المشاركة ) ( λالتعمم )القدرة عمى  (θالقدرة عمى اإلستقبال ) المكونات
 (1قوية ) (1قوية ) (2,66متوسطة ) (R)الزراعي البحث 

 (2,66متوسطة ) (1قوية ) (2,66متوسطة ) (H) الزراعي التعميم العالي
 (2,33ضعيفة ) (2,66متوسطة ) (2,33ضعيفة ) (S) الزراعي التعميم الثانوي

 (1قوية ) (2,66ة )متوسط (1قوية ) (Eاإلرشاد الزراعي )
 (2,66متوسطة ) (2,66متوسطة ) (2,66متوسطة ) (Fمنظمات الزراع )

 (2,33ضعيفة ) (1قوية ) ( 2,33ضعيفة ) (C) الزراعي اإلئتمان
 (2,66قوية ) (2,66متوسطة ) (2,33متوسطة ) (Pالقطاع الزراعي الخاص )

 إستمارات اإلستبيان: المصدر
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 والمصفوفة المعدلة لنظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطمصفوفة القدرات  .11شكل 

 The Adjusted مصفوفة القدرات المرجحة. 3.3.5
Capacitiy Matrix 

تتعمق مصفوفة القدرات المرجحة بإضافة قوة العبلقة 
إلى مصفوفة القدرات المعدلة الواردة في شكل ( 4الواردة في شكل )

 3 )قويةدرجة قوة العبلقة  حاصل ضرب(، ويتم ذلك في صورة 11)

القيمة الرقمية لتدفق  x (0ال توجد  -1ضعيفة  – 2 متوسطة –
نتيجة حاصل الضرب  وتعبر، بمصفوفة القدرات المعدلة المعمومات

مصفوفة القدرات المرجحة لنظام إنسياب المعمومات في صورة  عن
  . (12اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط )شكل 

 
 ة القدرات المرجحة لنظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطمصفوف .12شكل 

 The information  تدفق المعموماتبناء . 4.3.5
Flow Structure   

بدرجة إرسال كل مكون تدفق المعمومات يتعمق بناء  
لممعمومات لباقي مكونات النظام، ودرجة إستقبال المكون لممعمومات 

لكل إرسال المعمومات عمى قيم ويتم الحصول من باقي المكونات. 
من خبلل إستقبال المعمومات مكون من خبلل مجموع الصفوف، وقيم 

(. 12الواردة في شكل )القدرات المرجحة مجموع األعمدة لمصفوفة 
( إلى أن اإلرشاد 13( وشكل )5وتشير النتائج الواردة في جدول )

و المكون المكون األكثر تفاعبًل داخل النظام، حيث إنىو الزراعي 

درجة(، إلى  5,6مكونات النظام ) لباقيإرسااًل لممعمومات األكثر 
إستقبال درجة درجة( في  4,1إحتبللو لممرتبة الثانية )جانب 

بعد مكون التعميم العالي الزراعي  باقي مكونات النظام من المعمومات
، في حين كان مكون التعميم الثانوي الزراعي ىو المكون درجة( 4,2)

ستقبااًل لممعمومات ل األق درجة، صفر درجة عمى  2,4)إرسااًل وا 
، يميو مكوني الترتيب( داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط

(، والقطاع درجة عمى الترتيب 2,6، درجة 2,4اإلئتمان الزراعي )
.(درجة عمى الترتيب 2,6درجة،  1,4الزراعي الخاص )

ستقبال المعم .5جدول   ومات لمصفوفة القدرات المرجحة داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوطقيم إرسال وا 
 Receiptاإلستقبال  Supplyاإلرسال  المكون م
 4,1 2,9 (R)الزراعي البحث  1
 1,6 4,2 (H) الزراعي التعميم العالي 2
 2,4 2,22 (S) الزراعي التعميم الثانوي 3
 5,6 4,1 (Eاإلرشاد الزراعي ) 4
 2,7 3,8 (Fمات الزراع )منظ 5
 2,4 2,6 (C) الزراعي اإلئتمان 6
 1,4 2,6 (Pالقطاع الزراعي الخاص ) 7

 إستمارات اإلستبيانالمصدر: 
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 لمصفوفة القدرات المرجحة داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط تدفق المعموماتبناء  .13شكل 

 التوصياتالخالصة و  .6
الزراعي لتقييم  اإلبتكاردخل نظام يتبنى البحث الحالي م

الروابط بين المنظمات المختمفة المكونة ليذا النظام، ويفترض ىذا 
ات الزراعية يمكن أن تنتقل من اإلبتكار المدخل أن المعرفة المتعمقة ب
. ويتضح من تقييم نظام اإلبتكار الزراعيخبلل الروابط بين مكونات 

وذلك  ،2,36ثافة النظام إلى الروابط بين مكونات النظام إنخفاض ك
رابطة من جممة  15ألن النظام غير مكتمل الروابط بدليل ظيور 

رابطة. كما تبين من بناء  42الروابط المفترض وجودىا وعددىا 
ىو المكون مكون اإلرشاد الزراعي التأثير والتأثر داخل النظام أن 

بينما ، امالمسيطر والمتحكم ومصدر التأثير األكبر بين مكونات النظ
وفي األكثر تأثرًا بباقي مكونات النظام،  المكون يعتبر البحث الزراعي

 التعميم الثانوي الزراعي والقطاع الزراعي الخاصمكونات  فإن المقابل
وفيما يتعمق  نظام.الاألقل تأثيرًا وتأثرًا داخل  ىي واإلئتمان الزراعي

إلبتكار الزراعي داخل نظام االفجوات والمسارات اليامة لممعمومات ب
أن مكوني اإلرشاد الزراعي والبحث  فقد تبينبمحافظة أسيوط، 

يعتبر مكون بينما ، النظام الزراعي ىما المكونين األكثر ىيمنة داخل
تعتبر مكونات  في حين، لزراع األكثر تبعية داخل النظاممنظمات ا

اعي القطاع الزراعي الخاص واإلئتمان الزراعي والتعميم الثانوي الزر 
خمسة روابط ثنائية ىامة حدد البحث ، كما األقل تفاعبًل داخل النظام

(RH-RF-HF-EH-EF) ومسارين ىامين ،(EHF- RHF) 
لسريان المعمومات بشكل أفضل داخل نظام اإلبتكار الزراعي 

أما فيما يتعمق بتقييم تدفق المعمومات بين مكونات . بمحافظة أسيوط
ة أسيوط، فقد تبين أن اإلرشاد الزراعي نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظ

ىو المكون األكثر إرسااًل لممعمومات لباقي مكونات النظام، بينما كان 
، في حين وماتمكون التعميم العالي الزراعي ىو األكثر إستقبااًل لممعم

التعميم الثانوي الزراعي واإلئتمان الزراعي والقطاع  ت مكوناتكان
ستقبااًل لممعموماتاألقل إرساالً  الزراعي الخاص بين مكونات   وا 

 .      النظام
يمكن التوصية  البحثإلييا  التي توصل النتائج ضوءفي و 
 اإلبتكارالزراعي لتعزيز عممية  اإلبتكاربتبني مدخل نظم بشكل عام 

 إمكانية، مع في مصر الزراعي وتحسين نشر المستحدثات الزراعية
تدفق بناء المعمومات و لروابط و لتقييم اإستخدام أسموب الرسم النظري 

الزراعي، لما لذلك من أىمية  اإلبتكاربين مكونات نظام المعمومات 
صبلح نظام إل تمييداً  في إستكشاف طبيعة التفاعل بين تمك المكونات

وضع سياسة قومية لنظام كما يمكن القول بضرورة  الزراعي. اإلبتكار
، فات بين المحافظاتإلختبلراعي اي بشكل المصريالزراعي  اإلبتكار

، وذلك الزراعي اإلبتكارتضمن بناء قاعدة بيانات إلدارة نظام بما يو 
تخاذ ما يمزم من بين مكونات النظام و  الروابطتحميل عممية ل يتسيل ا 

والتنسيق ئلتصال ل مناسبةآليات تحديد ضرورة قرارات بشأنو، مع 
 الروابطوقوة  لربط بين المكونات الفرعية لمنظام بما يحقق إكتمالوا

لمستحدثات الزراعية لنشر اتحديد مسارات واضحة ل ضافةباإلبينيا، 
المستحدثات لخصائص الزراعي طبقًا  اإلبتكاربين مكونات نظام 

حاجات الفئات المستيدفة بيا وأنسب وأقصر الطرق لنشر و المختمفة 
 تمك المستحدثات.

و فإن، أسيوطالزراعي بمحافظة  اإلبتكاروفيما يتعمق بنظام 
لمنظام الفرعية  يجب عمى متخذي القرار نشر الوعي بين المكونات

فيما بينيا واآلليات الممكنة والمناسبة لتحقيق ذلك  حول أىمية الترابط
الربط، وتحديد ومجابية المعوقات التي تحول دون إقامة العبلقات 

وقد أظيرت النتائج  بين األنظمة الفرعية أو تمك التي تؤدي لضعفيا.
عبلقة  27بناء يستمزم  بين مكونات النظامعبلقات بناء لمإكتمال أن 
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)موضحة  قائمة ما بين المتوسطة والضعيفة عبلقة 11، وتقوية غائبة
 تحديدفي متخذي القرار نتائج الكما يمكن أن تفيد ، (1في شكل

طرق الربط بين مكونات النظام، بما يساىم في تحقيق مسارات أقصر 
أن أكثر  . كما تبينن التشبيك بين تمك المكوناتأكبر قدر ممكن م
ىي  الزراعي اإلبتكارداخل نظام وضعيا صبلح المكونات حاجة إل

واإلئتمان الزراعي والقطاع الزراعي  التعميم الثانوي الزراعي مكونات
األقل تأثيرًا وتأثرًا فيما يتعمق ببناء الروابط، واألقل ا ألني ،الخاص
ستقبااًل فيما فيما يتعمق ببتفاعبًل  ناء المعمومات، واألقل إرسااًل وا 

يجب وفي المقابل،  .بين مكونات النظاميتعمق بتدفق المعمومات 
 اإلرشاد الزراعي والبحث الزراعي يلمكونإستغبلل األوضاع الجيدة 

بإعتبارىم األكثر تأثيرًا داخل النظام، إلى جانب مكون منظمات 
الربط  نات النظام، وذلك حتى يمكناألكثر تبعية بين مكو  ألنوالزراع 

ستكمال العبلقات الغائبةبين مكونات ا ، بما يساىم في لنظام وا 
  إصبلح نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط.

وفي ضوء الروابط والمسارات اليامة التي حددىا البحث 
يمكن القول بضرورة فإنو  ،لسريان المعمومات بين مكونات النظام

الخاصة بسريان المعمومات  الروابط والمساراتب لمتعمقةافجوات الغمق 
إصبلح بناء  بين مكونات النظام، وذلك حتى يمكن بشكل أفضل

 يشيركما  .المعمومات داخل نظام اإلبتكار الزراعي بمحافظة أسيوط
لمكون التعميم العالي الزراعي بالنسبة لمسارات  الخاصالوضع 

أن الوقت قد حان لتجاوز المسار داخل النظام إلى اليامة المعمومات 
التقميدي إلنتقال المعمومات الزراعية من البحث لئلرشاد لمزراع 

(REF)الذي يمكن أن  الوسيط ، والبدء في إعادة النظر في الدور
 في مسار إنتقال المعمومات الزراعية الزراعي يمعبو التعميم العالي

نظام الن أجزاء الربط بي اإلبتكار الزراعي، إلى جانبنظام داخل 
المتمثمة في مكونات اإلرشاد الزراعي والبحث الزراعي ومنظمات 

التعميم الثانوي الزراعي واإلئتمان الزراعي الزراع من ناحية، ومكونات 
  .والقطاع الزراعي الخاص من ناحية أخرى
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الزراعي لؤلسر المزارعة، روما. متاح  اإلبتكارالدولية األولى حول 
عمى: 
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ABSTRACT 

This research aimed at: (1) Evaluating the linkages inside the agricultural innovation system in 

Assiut Governorate; 2) Identifying the critical information gaps and pathways inside the agricultural 

innovation system in Assiut Governorate; 3) Evaluating the information flow inside the agricultural 

innovation system in Assiut Governorate. The study was conducted on 77 respondents representing the seven 

studied components of the agricultural innovation system. Data were collected using questionnaire form 

during February 2020. Graph theoretical technique was used for data presentation and analysis. With regard 

to evaluating the linkages inside the system, the results indicated a low density of the linkages matrix (0.36), 

and it was also found that the agricultural extension component turned out to be the largest source of 

influence, while agricultural research is the most affected component inside the system. Regarding the 

information gaps and pathways within the system, it was found that agricultural extension and agricultural 

research were the dominant components, while farmers' organizations was the most subordinate component 

inside the system, as the research identified five important linkages (RH-RF-HF-EH- EF), and two important 

pathways (EHF- RHF) to be concerned about for better information streaming inside the system. As for the 

evaluation of information flow, it was found that agricultural extension was the main sender of information, 

while agricultural higher education was the main receiever of information among the components of the 

system. It also came out that the most needed components to be reformed inside the system were agricultural 

secondary education, the private agricultural sector and agricultural credit. The study concluded some 

recommendations that would help decision makers to reform the agricultural innovation system in Assiut 

Governorate. 

 

KEYWORDS: Systems Evaluation, Agricultural Innovation System, Graph-Theoretical Technique, Assiut 
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