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 قابمية التجريب   -د

 المبتكراتلقد تبين أن و  لتقنية تجريبيًا عمى نطاق محدود،ىي الدرجة التي يمكن فييا استعمال ا
تكون أسرع تقُببًل من  –تخيميًا عمى الورق أو بالتطبيق الفعمي  –التي يمكن تجربتيا عمى مستوى محدود 

 .تمك التي ال يمكن تجزئتيا وال تسمح بتطبيقيا إال دفعة واحدة 

 قابمية المشاهدة  -ه

وكمما  تخدام المبتكر ويعاينوا نتائجو ،ىي الدرجة التي يمكن فييا لممستيدفين أن يطَّمعوا عمى اس
ويمكن القول عمومًا أن  ،ارتفع معدل تبنيوخرين كمما أسيل مشاىدة ووصفًا ونقبًل لآل المبتكركانت نتائج 

تميل لبلنتشار والتبني بسرعة  –بسبب اإلمكانات الكبيرة لمشاىدة نتائجيا  -التقنيات المادية والممموسة 
 أكبر من األفكار المجردة وغير المحسوسة .

 Diffusion Processesعمميات االنتشار 

بمعنى أنو عندما يتبنى أحد  ؛ االجتماعية ومدى تبنييم لوبأعضاء الفئات المبتكر يتأثر تبني 
وييمنا ىنا كيف يمكن لممرشد أن يستفيد من  مبتكرًا سيتبعو عمى األغمب آخرون،أعضاء المجموعة 

األكثر تأثيرًا   فقد يتعين عمى المرشد التعرف عمى ذوي النفوذ نتشار وكيف يمكنو أن يؤثر فييا،عممية اال
 ضمن المجموعة.

  ادة الرأيق

وفي كثير من  ،مكيفية التي يتصرف بيا زمبلؤىملوحظ أن المزارعين عمومًا مراقبون شغوفون ل
 مع أقرانيم وجيرانيمالمجتمعات يمضي المزارعون قسمًا كبيرًا من وقتيم في مناقشة خبراتيم المزرعية 

بيذه الطريقة، والمزارعون في القرية يعرفون بعضيم بعضًا ويعرفون من قام بتطبيق يتعممون الكثير و 
دما ال يمانع المزارع المتقدم وعن أساليب جديدة وحصل عمى مردود جيد الذي نسميو مزارعًا متقدمًا، 

و من في القرية ، حيث يساىم مع أمثالقائد رأي دور  ويمثلمرجعًا ليم  مشاركة غيره في خبراتو يصبح
 تيم ، ويصبح لو تأثير ممموس في أسموب تفكيرىم وممارسافي عبلج مشاكل المزارعين اآلخرينقادة الرأي 

 : بالمبتكراتفيما يتعمق في مجموعتو  ويتوقع من قائد الرأي أن ُينجز عددًا من الوظائف

 معمومات أو معارف عمى نطاق المجموعة توصيل . 
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 ى ما يممكو من خبرة وأفكار .تفسير المعمومات الجديدة بناًء عم 
 . العمل كنموذج أو مثال يحتذى بو من قبل اآلخرين 
  أي إعطاء موافقتو أو عدميا عمى ىذه  )تبرير أو رفض تغييرات يرغب آخرون في تطبيقيا

 . ( التطبيقات

 صفات قادة الرأي فيما يتعمق بانتشار المبتكرات في مجتمعاتهم

  لكن ليس ىم أول من يتبناىا بالضرورة . المبتكرات،يتبنون عديدًا من 
 ويتمتعون بمراكز مالية جيدة في مجتمعاتيم .، أفضل نسبيًا  مستوى تعميميم 
 . يديرون حياة اجتماعية نشطة وليم اتصاالت متشعبة خارج محيطيم 
 أما، ونجد ذلك في المجتمعات التقميديةقد يكون بعض األفراد قادة رأي لمجال واسع من الشؤون ،  

وقد يكون ىناك قادة رأي لممزارعين الكبار ، في المجتمعات المتقدمة فيميل قادة الرأي لمتخصص 
 وآخرون لممزارعين الصغار .

حيث الموارد  من ضمن شريحة متجانسة من المزارعينبفعالية إال  المبتكراتوال ينتشر كثير من   
حة من المزارعين قد ال تبلئم شريحة أخرى  التي تبلئم شري المبتكراتفكثير من  والمركز االجتماعي ،

وقد يتبع ذلك أن  و وجود مزارع مروية وأخرى بعمية ،بخاصة عند وجود تفاوت كبير في حجم المزرعة أ
أن يحاول التواصل وينبغي عمى المرشد  ىذه الفئات أو الشرائح محدودًا ، يكون التواصل االجتماعي بين

 مع قادة الرأي لكل الفئات .

 القادة المحميون

ومن  ،ويأتي نفوذىم بحكم مواقعيم االجتماعية ي الغالب بنفوذ كبير وتأثير قوي،يتمتعون ف  
لذا فإن بقية القرويين  التابعين ليم،مقدراتيم عمى حل مجال واسع من المشاكل التي تواجو أفراد مجتمعيم 

مام  ميميتبعون نصائحيم أو يحذون حذوىم عمى أمل أن يحققوا نجاحًا مث مثل المختار وشيخ العشيرة وا 
وقد  الشؤون في المجتمعات التقميدية، الء القادة عمى تأثير كبير في مجال واسع منويحوز ىؤ  المسجد،

 .  ... أو فض نزاع بين عائمتين صة بحفر بئر في القريةيكون ليم نفوذ قوي عمى القرارات الخا

كل المزارعين في منطقة عممو ، فمن الطبيعي أن  وألن المرشد ال يستطيع أن يتواصل بكفاية مع
ويتمكن المرشد من حيث المبدأ من التأثير في قسم كبير من  مع قادة الرأي من تأثير أنشطتو، يزيد تعاونو
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وينبغي عمى المرشد  األفراد الذين يعمل معيم عن قرب ،المزارعين من خبلل اختيار قادة رأي من ضمن 
من  وىكذا يمكنولدييم االىتمام بالمبتكرات الزراعية،  ثقة قادة الرأي ويطور عمى في ىذه الحالة أن يحوز

 خبلليم التأثير في بقية المزارعين . 

 كيف يتسنى لممرشد الريفي أن يميز قادة الرأي الذين سيتعاون معهم ؟

 فرز يمكن لممرشد من خبلل المبلحظة المتأنية لؤلنشطة االجتماعية في المجتمع الريفي أن ي
أكثر في االجتماعات  يدلي بآراءو  يتكمممع الذي بعض القادة ، فاألفراد سيتفاعمون بشكل مختمف 

أو المناقشات الحرة ، ويشير المزارعون عادة إلى ما رأوه في المزارع األخرى أو سمعوه من 
 زمبلئيم المزارعين في مناقشاتيم مع المرشد مثبًل .

 يعرفون الذين  «أو غير القرويين  »اعدة من بعض القرويين كما قد يمجأ المرشد إلى طمب المس
ويمكن أثناء اجتماع الجمعية التعاونية مثبًل أن يشير إلى أن  المجتمع المحمي بشكل جيد،
ًا حول مكان ثم يطمب اقتراح ،إذا تم في مزرعة أحد قادة الرأياإليضاح سيكون أكثر فعالية 

ح يمكن أن ال يذكر سوى أفراد ومن محاذير ىذا األسموب أن المقتر   مناسب لعرض اإليضاح ،
وقد يكون من المفيد عمل قائمة بأسماء المزارعين ،  «في حال وجود تكتبلت في المنطقة  »فئتو 

 ح أن يحكم عمى كل منيم حسب تأثيره في المناقشات حول الزراعة .المحميين وسؤال المقتر  
  جال لكن أكثرىا في ىذا الماالجتماعية من أكثر األساليب فعالية تعد دراسة وقياس العبلقات

مثل : ىل يمكنك ذكر اسم اثنين من  حيث يسأل كل من المزارعين سؤاالً  استيبلكًا لموقت،
المزارعين تبحث عن النصح حول ما المزارعين الذين تتكمم معيم بشكل متكرر؟ أو عند أي من 

جدية في مزرعتك ؟ ويمكن حصر االستجابات من خبلل إذا كانت الطريقة الجديدة ستكون م
ل األشخاص حساب التكرارات التي يحصل عمييا كل مزارع في المنطقة المختارة ، حيث يمث

 قادة رأي . المختارون عمى األغمب

 بعض تطبيقات نتائج أبحاث االنتشار والتبني :

وقد اقترح استعمال  المبتكر،بني تعممية في  أشارت الدراسات إلى تنوع مصادر المعمومات المستعممة
 نيا اآلخر في البرنامج اإلرشادي كل ممجموعة مختمفة من أساليب االتصال والتواصل بشكل يدعم 

، لكنيا سوف لن تكون  بالمبتكراتىتمام االويمكن لوسائل اإلعبلم الجماىيري أن تكون مفيدة في خمق 
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وينبغي أال  (، 4الشكل  ) ة ميدانية مكثفة من قبل المرشدينشخصي مة ما لم تترافق مع عممية متابعةفاع
ليزيد من  ات المجتمعيقتصر تواصل المرشد عمى فئتي الرواد والمتبنين األوائل ، بل أن يشمل سائر فئ

الذين يتصمون  حيث يغطي أكبر عدد من المزارعين، ويبدو أن المزارعين الرواد )المبتكرين(تأثيره ب
طمبًا لمنصح والمشورة ، ىم عمى اطبلع أكبر من أقرانيم عمى ما ىو جديد من ظم عادة بالمرشد بشكل منت

يطَّمعون عمى الحقول اإلرشادية كذلك  يد من األقنية االتصالية األخرى،معمومات من خبلل تعرضيم لمعد
خارج  أفراد ذوي خبرة منمع  المبتكراتويناقشون  ، ويحضرون االجتماعات، ويشاركون في اإليضاحات 

 ألن التعامل معيم يحقق لو الفوائد التالية :اول المرشد عادة تمبية طمباتيم يحمنطقتيم ، لذلك 

 أكبر في أن يقوموا بتبني ما  ، لذلك فإن ىناك احتماالً ييتم ىؤالء المزارعون بالنصائح اإلرشادية
 . مبتكراتيتم اقتراحو عمييم من قبل المرشد من 

 ورًا ميماً ىؤالء د يمعبو ، تحت الظروف المحمية المبتكراتفي اختبار  يستفيد المرشد من خبراتيم 
 ىذا المجال . في

  حيث غالبًا ما يكون لدييم نفوذ عمى ، من الصعب عمى المرشد أن يرفض طمباتيم لممساعدة
 المزارعين اآلخرين أو حتى مع المسؤولين في المراكز اإلرشادية أو الحكومية .

  إلى إنجاز انتشار  ) غالبًا ىم من الرواد (  ن قبل أصحاب المزارع الكبيرةم المبتكراتيتيح تبني
 إذا كان محصواًل تصديريًا مثبًل .ره ممنتج ، مما يحقق الغاية من نشوامتداد سريع ل

، مما سيزيد قببًل أكثر بكثير من أولئك الذين يتبنونيا متأخرين المبتكراتيستفيد األفراد الذين يتبنون 
في الدخل لصالح الشريحة التي تتبنى مبكرًا ، ويكون ذلك حصيمة غير مرغوبة لمسياسة  من الفروق

اإلرشادية، وقد ازداد االىتمام في اآلونة األخيرة بتسريع عمميات التبني بين المزارعين الذين يتبنون ببطء 
ىناك اتجاه في )الغالبية المتأخرة والمتمكئون(، حيث نجد أن معظميم فقراء وذوي موارد محدودة، و 

 سياسات التنمية المعاصرة نحو تقميص الفوارق في الدخل بين فئات المزارعين .

لقد ازداد في اآلونة األخيرة االىتمام بضرورة أن يتواصل المرشد مع أولئك المزارعين الذين نادرًا ما 
نحو اىتمامًا مناسبًا يطمبون المساعدة، لذا فإن ىناك ضرورة ممحة ألن يوجو المرشدون وصانعوا القرار 

وفي أثناء ذلك يستطيع المرشد أن يقدم بعض المساعدة من خبلل  حل مشكبلت المزارعين الصغار،
مبلحظة األسباب التي تتيح لبعض المزارعين أن يحصموا عمى إنتاجية أعمى من اآلخرين، ومن ثم تطوير 
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تعمميا من أولئك األكثر نجاحًا في  وسائل إرشادية ألولئك الذين ىم أقل نجاحًا عمى األسس التي تمَّ 
 المنطقة .

كما يمكن لممرشد مساعدة المزارعين الفقراء من خبلل حثيم عمى تنظيم  أنفسيم في مجموعات 
مما يزيد من قدرتيم عمى استجرار القروض واستعمال اآلالت ، كما يزيد  ،متجانسة  ) تتعاون فيما بينيا (

 والمرابين ومالكي األراضي . من نفوذىم في التعامل مع التجار

  أوجه القصور في بحوث االنتشار التقميدية

  ًتستنبط في مراكز البحوث ، بينما يشير الواقع  المبتكراتأن كل  تفترض أبحاث االنتشار عادة
كما تفترض  يفو بواسطتيم ليتناسب مع ظروفيم،إلى أن كثيرًا منيا يستنبطو المزارعون أو يتم تكي

 بينما يشير الواقع إلى أن كثيراً  ، المبتكراتتقوم بنشر  «مركزية  »أبحاث  االنتشار وجود جية 
من المزارعين النشطين إلى سواىم من المزارعين  كزيتنتشر رئيسيًا بشكل ال مر  المبتكراتمن 

 مثبًل .
  أن تبني  -ان وبشكل خاطئ في أغمب األحي -تفترض كثير من دراسات االنتشار ضمنًا

وظروف المزارعين أو  المبتكرىو أمر مرغوب فيو دائمًا ، دون اعتباٍر كاٍف لطبيعة  المبتكرات
فمما ال شك فيو أن المكننة وأساليب الزراعة عمى نطاق واسع ستزيد من إنتاجية العمل  أىدافيم،

حيث ستزداد  عدة نواٍح ، بية قد تكون وخيمة منفي العديد من الدول النامية ، لكن التأثيرات الجان
أقل ، كما سيتم استيبلك جزء ميم من احتياطي  طالة ، ألن المكننة ستتطمب عماالً نسبة الب
 .  الصعبة في شراء اآلالت ...  العمبلت

  المستيدفين المختمفة من جية نظر فئات  المبتكراتقميل من دراسات االنتشار راعت فوائد وعيوب 
باسم ُيشير إلى  اويةبدأت شركة سماد كبيرة بتسويق منتجاتيا عمى أساس المكونات الكيم فمثبلً 
طمبت ب تسويق السماد لئلعبلنات المتزايدة ست ج  وعندما لم ي   ة النتروجين والفوسفات والبوتاس،نسب

حيث قام بإجراء مقاببلت مع المزارعين  ،الشركة مساعدة مختص في االتصال والتواصل الريفي
ن التأكيد التأكيد عمى المنتجات النيائية الستعمال السماد بداًل متم تمَّ عمى أساسيا التسويق ، و 

وتمت عممية الترويج لكل سماد عمى أساس كيف ومتى وأين يجب أن  عمى تركيب السماد نفسو،
بكممة أخرى تم تحويل محتوى الرسائل من  ؛؟ وما ىي النتائج المتوخاة من استعمالو ؟يستعمل

 خاص بالمتمقي ) المستيدف ( . توجو خاص بالمصدر الفني إلى توجو
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 زارعين ما تستحقو من لم تنل الموضوعات التي تتناول مضمون وتفسير الرسائل الموجية إلى الم
 يو والتمفازثير عن محطات الرادالك –سالفة الذكر  –ع ر فت شركة السماد فقد  بحث ودراسة،

والصحف والنشرات التي تم تسخيرىا من أجل إعبلن رسائميا ، لكنيا لم تعتن  بمضمون ىذه 
 الرسائل من وجية نظر المتمقين .

 ما التغييرات الرئيسية في ، أركزت معظم أبحاث االنتشار عمى تغيرات تقنية صغيرة ومفيومة
ولم تقدِّم  ،يا لم ُتعط  االىتمام الذي تستحقو أو في طريقة حياة المزارع  فإن ،التركيب االجتماعي 

الدراسات االجتماعية سوى قميل من التوجيو لممرشدين الذين يطمب منيم النصح لممزارعين حول 
 ىذه التغييرات . 

  وأحيانًا عمى اقتصر مجال تركيز دراسات االنتشار عمى التغييرات التي تطرأ عمى األفراد
بالرغم من أىمية التغيرات  –اول تغييرات أنظمة المجتمعات ونادرًا ما تم تن الجماعات،

فما الفائدة من معرفة المصدر  -ي المجتمعات الريفية في كل مكان االجتماعية التي تحصل ف
الذي تمقى منو المزارع معمومات عن السماد الجديد ألول مرة إذا كان ىذا السماد غير متوافر في 

أو بسبب الممارسات إما بسبب التعقيدات البيروقراطية في نظم التوزيع ،  ! وذلكاألسواق أصبًل ؟
 أو العوائق االجتماعية أو المؤسساتية األخرى .  ، أو بسبب الفساد ،أخبلقية لُمـبلك األراضيالبل
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