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 انتشار وتبني المبتكرات الزراعية

Diffusion & adoption of Agricultural innovation 

 : مدخل

وصل بين مراكز البحث والمزارعين، حيث يقوم بتوصيل مستجدات يعمل اإلرشاد الزراعي كصمة         
قناعيم عمى تبنييا كي تزداد  البحوث العممية وتوصياتيا العممية إلى المزارعين، كما يقوم بتعميميم وا 

بالنسبة لشخص ما  المبتكرو كفاءتيم اإلنتاجية، وبالتالي ينعكس ىذا عمى دخوليم ورفع مستوى معيشتيم، 
 وليس المبتكر «أسموب أو تقنية أو فكرة أو موضوع جديد بالنسبة ليذا الشخص  »بالتعريف ىو 

، فقد يكون فكرة جديدة أو نمط أسموب جديد يتم استخدامو في الحياة نتاج بحث جديد أن يكون بالضرورة
 أو إدخال أسموب جديد في الزراعة. مثل فكرة تنظيم األسرة

عممية تغيير ؛ أي ترك السموك القديم واألخذ بسموك جديد بفعل فيو عبارة عن  بنيتالأما 
 . ) األىداف، الحاجات، الرغبات ( محرضات التغيير

المزمنة بنفس العقميات التي أدت إلى تمك  ال يمكن تغيير المشاكل قانون إنشتاين لتغيير العقميات :
ن  % ال 98% فقط من األفراد ضمن المجتمع تستطيع أن تغير نفسيا بنفسيا، بينما 2المشاكل، وا 

ن نسبة  تستطيع حيث يجمسون يتيكمون ويشتكون ويقولون أنيم يريدون أن يتغيروا لكن ال يستطيعون، وا 
%، أما الصغار فيكون الوضع من ناحية التغيير أفضل 4غ الكبار الذين يتغيرون عن طريق التدريب تبم

 بكثير، فالتغيير يحتاج إلى عقميات جديدة ال يمكن أن تفكر بنفس تفكير العقميات التي تريد أن تتغير .

السذاجة أن تفعل األمور نفسيا بنفس الطريقة في كل مرة، وتتوقع في كل مرة أن  قانون السذاجة :
ة، لكن ىذا ال يمكن أن يحصل ألنك ستصل في كل مرة إلى النتيجة نفسيا، فإذا تحصل عمى نتائج مختمف

أردت أن تنجح فيجب عميك أن تفعل شيئًا مختمفًا بطريقة مختمفة أو تغير الطريقة لتحصل عمى نتيجة 
 مختمفة .

 لماذا يقاوم الناس التغيير ؟

ذلك لألسباب  دال يقاوم الناس التغيير الذي يضرىم فحسب، بل يقاوموا التغيير الذي ينفعيم، ويعو 
 ) معوقات التغيير ( اآلتية : 
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 توقع النتيجة السمبية . -

 الخوف من زيادة حجم العمل من جراء ىذا التغيير . -

 صعوبة تغيير العادات . -

 في شرح اليدف من التغيير . صال التي تمعب دورًا ميماً التضعف عممية ا -

اإلخفاق في االنسجام مع باقي أجزاء المنظمة، فعمى سبيل المثال تغيير الناس وترك التكنولوجيا دون  -
 تغيير، أو تغيير جزء من التكنولوجيا وترك جزء آخر .

 عمميات التبني مراحل 

 مرحمة الوعي أو التنبيه -1

يتنبو فييا المسترشد لممبتكر خاصًة إذا كان ىذا المبتكر سوف يساعده في حل  ىذه المرحمة 
مشكمة ما يعاني منيا، وبالتالي سوف يشعر ويدرك قيمة المبتكر وبذلك يكون مييئًا ألن يستزيد في 

 معموماتو بصورة تفصيمية .

 مرحمة االهتمام -2

لجمع البيانات والمعمومات عن المبتكر  في ىذه المرحمة يكون جميور المسترشدين أكثر اندفاعاً  
دراكيم لفائدة وأىمية ىذا المبتكر، وتكون وسائط االتصال  ويعد ىذا االىتمام المحصمة النيائية لشعورىم وا 
الفعالة في ىذه المرحمة ىي وسائل االتصال الجماىيرية المسموعة والمرئية خاصًة في دول العالم الثالث 

 لجماعية .ثم يمييا قنوات االتصال ا

 قييممرحمة الت -3

ىي مرحمة التقييم الذىني التي يقوم بيا جميور المسترشدين لممبتكر، حيث يتم تطبيق المبتكر  
ذىنيًا لغرض التحقق من مالءمتو وصالحيتو ليم عمى أرض الواقع، وينتج عن ىذه المرحمة قرار تجريب 

، وقنوات االتصال الفعالة في ىذه  اكمات الذىنيةىذا المبتكر عمميًا ، أو رفضو في ضوء الموازنات والمح
 المرحمة ىي قنوات االتصال الفردية والخبرة الشخصية .
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 مرحمة االختبار أو التجربة -4

في ىذه المرحمة يحاول المسترشدون تطبيق المبتكر عمى نطاق محدود لمتأكد من مدى صالحيتو  
مبتكرات، وذلك بيدف تجنب مخاطر الفشل والخسارة ، ومقارنة نتائجو مع ما ىو موجود من ومالءمتو

 المادية، ومصادر المعمومات في ىذه المرحمة ىي المؤسسات الزراعية والمرشد الزراعي واألصدقاء .

 مرحمة التبني -5

في تقويم نتائج تطبيق  بعد التطبيق العممي الحقمي واستخدام كافة الحواس من المسترشدين 
 . بني المبتكر أو رفضوالمبتكر يأتي القرار بت

فقد يحدث  مر عممية االنتشار بيذا التتابع،تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو ليس من المحتم أن ت
ف بالنسبة لو عمى عندما يبحث المزارع عن وسيمة لمحد من مرض جديد أو غير معرو  قبل التنبو االىتمام

ىذه المراحل جميعًا ، ويبين الشكل اآلتي سم عمى وجود وليس ىناك في الواقع دليل حا المحصول مثاًل ،
  مراحل عممية التبني :

 هــــــــتنبي
 

 اهتمام
 

 تقييم 
 

 اختبار 
 تبني عدم                             تبني  

 ( عممية التبني 1شكل ) 
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يقترح  ( Diffusion of Innovations, 1983, P.36) االبتكارات  انتشاروفي آخر طبعة من كتابو 
 روجرز ) وىو أبو االنتشار والتبني ( مجموعة مختمفة من الخطوات كما يمي :

 حول االبتكار . : Knowledgeالمعرفة  -
 تشكيل المواقف وتغييرىا .  : Persuasionاالقتناع  -
 التبني أو الرفض . : Decision القرار -
 تطبيق التقانة عمى الواقع .  : Implementationالتنفيذ  -
 االستمرار أو عدم االستمرار بالتنفيذ .  : Confirmationالتثبت وحزم الرأي  -

 فيي المراحل األخرىوث المرحمتين األولى والثالثة، أما وقد دلَّت نتائج الدراسات بوضوح عمى حد        
مختمفة من  في مراحل وحتى التنفيذ وقد يحدث االقتناع دلة عمى وقوعيا كانت أقل وضوحًا ،واأل افتراضية

كما  دون روية،الذي يتم أحيانًا عمى عجل و  ل االقتناع إال بعد قرار التبنيقد ال يحصعممية التبني، كذلك 
ل التنفيذ غالبًا ويد ن يتخذ القرار،أو أكثر جزئيًا قبل أ من خالل تبني مبتكريمكن أن تتم مرحمة التنفيذ 

إلى جمع دة بعد تبني المبتكر ويميل الناس عا ،بتبنيوع الذي قام يستجيب لحاجات المزار  عمى أن المبتكر
  معمومات إضافية ليتأكدوا من صواب قرارىم .

فبعد أن يقرر المزارع تبني  ىتمامًا أكبر في اآلونة األخيرة ،أو ممارستيا ا المبتكراتاجتذب تنفيذ 
يًا من التعمم ومن اتخاذ زراعة صنف جديد من الخضار مثاًل ، فإن تنفيذ ىذا القرار يتطمب حجمًا إضاف

وقد يتعين عمى المزارع إجراء ايتو بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، القرارات عن كيفية زراعة ىذا الصنف ورع
وقد دلت اصة بالحالة التي سيستعمل ضمنيا، حسب الظروف الخ المبتكربعض التعديل لتكييف 

  ومزاياه المبتكرلإلعالم عن وجود  اتالدراسات اإلرشادية عمى ضرورة وأىمية تنوع مصادر المعموم
وذلك من أجل مساعدة الُمزارع عمى صنع القرار الالزم لتنبيو أو رفضو ، ولو أن األىمية النسبية لفعالية 
طرائق االتصال والتواصل تختمف من مجتمع آلخر حسب القاعدة الثقافية والمعرفية واالقتصادية 

 واالجتماعية ألفراده . 

  Adopter Categories فئات المتبنين

من المعروف أن األفراد ضمن المجتمع الواحد ال يتبنون األفكار الجديدة أو المبتكرات في وقت 
التي تكون أكثر  واحد، بل يتفاوتون في ذلك خالل فترة زمنية معينة، فعادة ما تبدأ فئة محدودة من األفراد
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الجديدة، ومن ثم يتبعيا بقية أفراد المجتمع عمى مر الزمن تقدمية وابتكارية من بقية األفراد بتطبيق الفكرة 
وليذا يمكن تصنيفيم تبعًا لذلك إلى فئات المتبنين تبعًا لموقت الذي بدأوا بو باستخدام الفكرة الجديدة، وىذا 
التصنيف يفيد المرشد الزراعي في رسم استراتيجيات وخطط مختمفة لمتعامل مو ىذه الفئات المتباينة 

ا من تقدمية إلى متمكئة، وتعني االبتكارية الدرجة التي يكون الفرد فييا مبكرًا نسبيًا في تبني بصفاتي
 المبتكرات عن باقي أفراد المجتمع .

تبعًا لما توصمت إليو أبحاث نشر وتبني المبتكرات فإن منحني تبني المبتكر ذا التوزيع الطبيعي 
، كما (3مى أساس عدد المتبنين في كل عام ) الشكل يأخذ شكل الجرس أو الناقوس إذا ما تم رسمو ع

إذا ما تم رسمو عمى أساس العدد التجميعي لممتبنين عبر الزمن وذلك باستخدام (  S) يأخذ شكل حرف 
 . (  3نفس البيانات ) الشكل 

 نمنحنيات التكرار التراكمي لتوزيع المتبني ( 2شكل ) 
                                                                                    111% 

 % 91      نسبة المتبنين                                                                
                                                                                    81 % 

                                                                                    71 % 
                                                                                    61 % 

                                                                                    51 % 
                                                                                    41 % 
                                                                                    31 % 

                                                                                    21 % 
                                                                                    11 % 
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ويمكن تقسيم التوزيع الطبيعي لمنحني المتبنين إلى فئات، وذلك باستخدام كل من المتوسط  
لتبيان االنحرافات المعيارية  (، فإذا ما تم رسم خطوط شاقولية sd( واالنحراف المعياري )  ¯xالحسابي ) 

عمى أي من طرفي المتوسط الحسابي فالمنحنى عندىا ُيقسم إلى فئات بطريقة تفضي إلى نسبة قياسية 
( الذي يبين التوزع التكراري الطبيعي وتم تقسيمو إلى خمس فئات من  3لممتبنين في كل فئة ) الشكل 

 المتبنين عمى النحو اآلتي :

 % ( .  2,5) ونسبتيم   بتكرون () الم الرواد  -    

 ( . %  13,5)  ) المبكرون ( المتبنون األوائل -
 % ( . 34)  ) الغالبية المبكرة ( األكثرية المبكرة -
 % ( . 34)  ) الغالبية المتأخرة ( األكثرية المتأخرة -
 % ( .  16المتمكئون )  -

 
 

                                                         
 المبتكرون                                                                                                 

      المبكرون         لبية المبكرة اغال          الغالبية المتأخرة           المتمكئون           
           16%                  34         %          34          %     13.5    % 2.5 % 

             X¯ - 2Sd       (X¯-Sd)                         X¯                         (X¯+Sd) 

 .................................. الفترة الزمنية .....................................
 ( فئات المتبنين 3شكل ) 

غير متماثمة، ألنو يوجد ثالث فئات إلى يسار المتوسط  ةإن عممية تصنيف المتبنين بيذه الطريق 
الحسابي، بينما يوجد فئتين فقط إلى يمينو، ولو حاولنا تحقيق التماثل في ىذا التصنيف بتقسيم فئة 

قد ال نستطيع ذلك ألن  ن ومتمكئين متأخرينالمتمكئين إلى فئتين اثنتين كأن نسمييما متمكئين مبكري
المتمكئين يشكمون فئة متجانسة، كذلك بنفس الطريقة لو حاولنا دمج فئتي المبتكرين والمبكرين أيضًا ال 

 يمكن ذلك، ألنو يوجد بعض الصفات المختمفة بينيما التي تجعل منيما فئتين منفصمتين .

 



7 
 

 : Innovations المبتكرات

وىذا  ، Softwareواآلخر معموماتي  Hardwareإن لالبتكار دائمًا ُمكونين أحدىما عيني 
أوضح ما يكون في الحاسوب حيث يكون الجياز ) الُمكون العيني ( بحد ذاتو عديم الفائدة دون البرنامج 

 صحيح بالنسبة لصنف نباتي جديد  وىذا أيضاً  و لمعمل ) الُمكون المعموماتي ( ،التي توجيواألوامر 
 حيث يعادل النبات المكون العيني ، وتعادل تقنيات زراعتو ورعايتو الُمكون المعموماتي .

إال  وعمى الرغم من إمكان اتباع األسموب نفسو المتبع في زراعة صنف قديم مع الصنف الجديد ،
لضمان اإلنتاج األمثل من الصنف  عناية ... الخ حضير والتسميد والأننا غالبًا ما نحتاج لتقنيات جديدة لمت

الجديد ، ويمعب المزارعون في أغمب األحيان دورًا ميمًا في تطوير الشكل المالئم من المكون المعموماتي 
يتعين عمى رجال البحث قبل أن يستنبطوا مكونات عينية جديدة في مراكز بحوثيم أن يراعوا ما ىو كما 

 . اتية لدى المزارعين ممتوافر من مكونات معمو 

تبقى عمى حاليا عبر الوقت ، لكن  المبتكراتأن  قسم كبير من دراسات التبني ضمناً ويفترض     
 المبتكراتحيث تطرأ في الواقع تعديالت وتحسينات عمى كثير من  س ىذا ىو الحال في أغمب األحيان،لي

يم يكون المزارعون أحيانًا عمى صواب في ترُيثلذا قد  ات المزارعين وعمى نتائج البحوث،اعتمادًا عمى خبر 
 قبل أن يسارعوا إلى تبني بعض االبتكارات . إلى حين إجراء بعض التعديالت

 في اإلرشاد الزراعي تحت ثالث فئات فيما يتعمق بالمتطمبات المالية : المبتكراتوتقع  

 ع ذات قطعان صغيرة .ابتكارات تتطمب مااًل أقل ، كما في حالة التمقيح االصطناعي ِلمزارِ  -
ابتكارات تتطمب نفس القدر من المال أو زيادة طفيفة ، كما في حالة العديد من أصناف البذار  -

 .والمبيدات الجديدة 
 ابتكارات تتطمب استثمار مال ضخم ، كشراء جرار مثاًل . -

تتمتع بخصائص ظر المزارعين بمعدل أكبر من غيرىا ألنيا من وجية ن المبتكراتويتم تبني بعض   
نما في ك لممبتكروقد ال تكمن األىمية دائمًا في الخواص الموضوعية  مميزة، يفية إدراك المزارع ليذه ، وا 

التي تستدعي االنتباه  المبتكرات أمرًا معقدًا، ومن األمور الميمةوىذا ما يجعل من دراسة  الخواص،
الُمكون  »ومن ثم في  ،سموك األسرة المزرعيةوفي  ،في إدارة المزرعة المبتكرالتغييرات التي يحدثيا 

في معارف وميارات ومواقف أعضاء األسرة   التغيير أن يكونىل يتطمب ألفرادىا ، والسؤال  «المعموماتي 
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ثة سوى التحول إلى زراعة صنف ُمحسن لممرة الثالقد ال يتطمب  ! فمثالً التي يؤدونيا ؟أم في األدوار 
ولكن التحول من زراعة محصول غذائي واحد يستعمل الستيالك األسرة إلى  تغيير طفيف في المعمومات،

 صعب التبني . المبتكرمما قد يجعل القيام بأعمال إضافية ،  الزراعة من أجل السوق قد يستدعي

دراسات التي قامت بذلك لم المبتكر ومعدل التبني، ورغم أن الوقد تم تحميل العالقة بين خصائص  
ة نظر تؤثر من وجي لممبتكرتتوصل إلى نتائج متماثمة ، لكن يبدو أن ىناك خمس خصائص رئيسة 

 المستيدفين في معدل تبنيو :

 المنفعة النسبية : -أ 
ى تمك الممارسة التي سيحل عمى أنو يتفوق عم المبتكروتشير إلى الدرجة التي يتم بيا إدراك 

فيزيائية والشعور الث المردود االقتصادي والمركز االجتماعي والمالءمة وذلك من حي محميا،
ويمكن لمقائمين عمى العممية اإلرشادية أن يزيدوا من معدل التبني بزيادة إدراك  النفسي بالرضا،
كتوفير بذار محسن أو  نفعة النسبية لمتقنيات المقترحة، ويتضمن ذلك تقديم حوافزالمستيدفين لمم

 ومن ثم تبنيو في حال ثبوت أفضميتو . المبتكرمثاًل لحث المزارع عمى تجريب  سماد مقترح
 التوافق :  -ب 

وىي الدرجة التي يتم بيا إدراك التقنية عمى أنيا منسجمة مع القَيم الثقافية واالجتماعية 
فمن  لسابقة واألفكار المدخمة مسبقًا ومع حاجات المستيدفين الممموسة،والمعتقدات والخبرات ا

عمى  إدخال تربية الخنازير في منطقة ما ال تأكل لحم الخنازير، الواضح أنو من غير الممكن
وبالمقابل إذا لمس  حيث ُمعامل تحويل العمف إلى لحم،ُمجزية من الرغم من أنيا قد تكون 

في تقبل المزارعون زيادة كبيرة في مردود أصناف القمح المحسنة سيكون أكثر استجابة وسعادة 
بعد إدخالو سيجعل من الصعب عمى المزارعين  المبتكرلكن فشل  أصناف عدٍس محسنة أيضًا،

مبتكرات مماثمة، ويجب عمى المرشد الزراعي أن يستغل ىذه الخاصية بأن يقترح أن يتقبموا 
ى في سمسمة من وذلك كخطوة أول ت شديدة التوافق مع ما ىو موجودتقاناوبشكل مقصود 
وتعود بالنفع عمى  مما ُيعبد الطريق إلدخال تقنيات الحقة قد تكون أقل توافقاً  التقنيات الجديدة،

  المزارع .
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 البساطة : -ج 
نسبيًا سيل الفيم أو االستعمال، فكمما  عمى أنو المبتكروىي الدرجة التي يتم من خالليا إدراك 

مثل اقتراح التغييرات الكمية في التطبيقات وينظر إلى  ازداد تعقيد االبتكار كان معدل تبنيو أبطأ،
التي قد تستمزم  ًا مقارنة مع التغييرات النوعيةمعدل تسميد أو ري جديد عمى أنيا بسيطة نسبي

ىذا وكثيرًا ما يفشل  ر إلييا عمى أنيا شديدة التعقيد،إدخال أساليب زراعية جديدة كميًا ، ليذا ينظ
 صحيح .بسبب عدم تطبيقو بشكل  مبتكرانتشار 
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