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 الفصل الخامس

 تبني االفكار واالساليب الزراعية الجديدة

هناك عملٌتان مرتبطتان فً نقل واٌصال األفكار واألسالٌب الجدٌدة من مصادرها     

البحثٌة الى المزارع وحتى قبولها أو رفضها من قبلهم وهما : عملٌة الذٌوع أو االنتشار 

 وعملٌة  التبنً .

بأنها العملٌة التً تنتقل  -: Diffusion Processوتعرف عملٌة الذٌوع     

بواسطتها المبتكرات الى أعضاء النظام االجتماعً أو بأنها انتقال الفكرة الجدٌدة من 

 مصادرها الى الذٌن ٌتبنوها فً النهاٌة.

 وٌتضح من التعرٌف بأن عملٌة الذٌوع تختص بتلك الرسائل التً تحمل أفكارا      

جدٌدة ، كما انه ال ٌوجد اختالفات جوهرٌة بٌن عناصر عملٌة االتصال وعناصر 

 فقط .عملٌة الذٌوع وان االختالفات فً تسمٌة عناصرهما 

تعرف بأنها العملٌة التً ٌمر بها  -: Adoption Process   اما عملٌة التبنً      

 وجعلها جزء من سلوكه . الفرد منذ سماعه عن الفكرة الجدٌدة ألول مرة حتى اعتناقها

ان عملٌة التبنً قد ال تنتهً بتبنً المبتكر بل رفضه بشكل مؤقت أو نهائً ، ونتٌجة 

لالنتقادات التً وجهت الى هذا التعرٌف فقد استبدلت التسمٌة الى عملٌة اتخاذ قرار 

عن  االبتكار وعرفت على انها العملٌة الذهنٌة التً ٌمر خاللها الفرد منذ بداٌة سماعه

 الفكرة الجدٌدة حتى اتخاذ القرار بالتبنً او الرفض ثم تثبٌت قراره .

ان عملٌة التبنً تتمٌز عن عملٌة الذٌوع ) االنتشار ( حٌث ان عملٌة التبنً تحدث     

ضمن تفكٌر الفرد ، فتبنً الفرد او رفضه لفكرة هو قرار خاص بالفرد بٌنما عملٌة 

 النظم االجتماعٌة . االنتشار تحدث عادة بٌن وحدات من



 مراحل عملية التبني

تعتبر عملٌة التبنً استنادا  الى نتائج االبحاث والدراسات التً اجرٌت فً هذا     

المجال بأنها عملٌة ذهنٌة تتبع تسلسال زمنٌا  مقرونا  بأفعال محددة وبأنه ٌمكن تقسٌم هذه 

 العملٌة الى خمسة مراحل .

 االنتباه للفكرة ( :مرحلة الوعي والتنبه )  -1

فً هذه المرحلة ٌسمع المزارع ألول مرة عن الفكرة او الطرٌقة الحدٌثة او المبتكر     

مثال ذلك الذرة الهجٌنة او صنف حنطة مكسٌباك او طرٌقة تركٌب الرقً على الشجر 

 ، ولكن ٌنقصه المعلومات التفصٌلٌة الالزمة لفهمها فقد ٌعرف الفرد اسم الفكرة الجدٌدة

ولكن ٌجهل الكثٌر عن فوائدها وطرٌقة تطبٌقها واخٌرا قد ال ٌكون متحمسا  لجمع 

المعلومات عنها ، والوظٌفة الرئٌسٌة لهذه المرحلة انها تعتبر البداٌة التً تحرك الفرد 

 للمرحلة التالٌة فقد تؤدي فً النهاٌة الى قبول الفكرة اي تبنٌها او رفضها .

 : مرحلة الرغبة واالهتمام -2

ان الوظٌفة الرئٌسٌة لهذه المرحلة هو زٌادة معلومات الفالح او المزارع عن هذه     

الفكرة او المبتكر ، حٌث ٌتولد لدى الفالح فً هذه المرحلة بعض االهتمام لمعرفة 

المزٌد من المعلومات عن هذه الفكرة ، فٌبدأ بالبحث عن تفاصٌل الطرٌقة وكٌفٌة العمل 

الخاصة ، ماهً الفوائد المتوقع الحصول علٌها من تطبٌق الطرٌقة ثم بها تحت ظروفه 

 امكانٌات تطبٌقها لدٌه .

 

 

 



 مرحلة التقويم : -3

ٌقوم المزارع بموازنة ما تجمع لدٌه من معلومات واالحتماالت لٌقرر كون الفكرة     

رفضها ، الجدٌدة مفٌدة بالنسبة لظروفه الخاصة وٌقدر مالها من مزاٌا او عٌوب او ٌ

كما انه ٌسأل نفسه العدٌد من االسئلة : هل فً مقدوره تطبٌقها ، وهل ٌزٌد ذلك من 

دخله ، وما هً التضحٌات والتكالٌف وهل تستحق هذه المحاولة المجازفة ، وطبقا  

 لتقدٌره ٌتخذ قرارا  بشأن تبنً الفكرة او رفضها .

 مرحلة التجربة : -4

الفكرة الجدٌدة مستندا  الى التقٌٌم الذهنً وبعد حصوله بعد أن ٌقرر المزارع اهمٌة    

وفً ضوء امكانٌاته ٌبدا  ة ألجراء التجربة تحت ظرفه الخاصعلى المعلومات الالزم

بتطبٌق الفكرة الجدٌدة عملٌا  وفقا  لظروفه الخاصة وتقرٌر فائدتها وامكانٌة التبنً 

التً ٌتقرر فً ضوئها اتخاذ  الكامل لها فهً اختبار عملً لمعرفة صالحٌة الفكرة

 القرار فً تبنٌها او رفضها .

 

 مرحلة التبني : -5

ان الوظٌفة الرئٌسة لهذه المرحلة هو تقٌٌم نتائج التجربة واتخاذ القرار باالستمرار    

فً استعمال الفكرة على نطاق واسع فً المستقبل بعد تأكده من صدق الفكرة وفائدتها 

 وتصبح جزء من سلوكه . له وقناعته بها فٌنفذها
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