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Adoption           :  التـــــــبـــــــني 

 المراحل التي يمر بها االفراد عند عملية التبني  : 

  Awareness مرحلة االنتباه للفكرة الجديدة :     -1   

 Interest        2-      : مرحلة االهتمام بالفكرة  

 Evaluation مرحــــلة التقييم :                    -3  

 Trial مرحلة التجريب :                     -4  

 Adoption               5- : مرحلــــة الـتــبني  

Diffusion مرحلة االنتشار :                   -6    

واالسالٌب الزراعٌة المستحدثة من قبل االفراد او هذه المراحل التً تمر بها االفكار  

الجماعات قبل قبول تبنٌهم لهذه االفكار و االسالٌب الجدٌدة و تعتمد كل مرحلة فٌها على 

 نتٌجة المرحلة السابقة لها : 

مرحلة االنتباه للفكرة الجديدة  :  -1    

او المجموعة للفكرة او الوسٌلة الجدٌدة عن طرٌق السماع او  وهً تبدأ بانتباه الفرد   

ها ٌمتوالشعور ٌأتً فكره ترتبط بالحاجة الٌها واالفادة فٌها وادراكاً لق القراءة او مشاهدتها .

وتتمٌز هذه المرحلة بالمعرفة المحدودة عن الفكرة والحاجة الى المزٌد من المعلومات عنها 

و ادر االعالم الجماهٌرٌة كالصحف واالذاعة والتلفزٌون تعتبر مصوفً هذه المرحلة 

اقواها اثراً فً نشر وذٌوع الفكرة او  والمطبوعات االرشادٌة من اهم الوسائل واالنترنٌت 

.مزارعٌن الٌها لالوسٌلة الزراعٌة الجدٌدة وجلب انتباه ا  

بعد ان تجلب الفكرة انتباه الفرد او المجموعة واذا لة االهتمام بالفكرة الجديدة : مرح ـ2 

رة والرغبة فكرة ٌمكن االستفادة منها تبدأ المرحلة الثانٌة والتً تمٌز باالهتمام بالفككانت 

معلومات مصادر  . المعلومات عنها بالتعرف على مزاٌاها والسعً لجمع اكبر كمٌة من

. اء والجٌران صدقسات الزراعٌة واالوسائل االعالم الجماهٌرٌة والمؤسهذه المرحلة   

جمٌع المعلومات المتحصلة عن الفكرة الجدٌدة ٌحلل الفرد وفٌها    :  مرحلة التقييم -3 

لتقدٌر مدى صالحٌتها ومناسبتها لظروف الفرد او الجماعة الخاصة وفً ضوء ذلك ٌتخذ 

قرار اما بوضع الفكرة موضع التنفٌذ او ٌصرف النظر عنها وفً مرحلة التقٌٌم ٌلعب 

رحلة ٌحتاج  المزارع الى ففً هذه الماالصدقاء و الجٌران و القادة المحلٌون دوراً بارزاً   
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قل اثراً فً أالتشاور مع الغٌر قبل قٌامه بالتنفٌذ الفعلً وتصبح وسائل االعالم الجماهٌرٌة 

تركز على نقل الرسائل ذات الطبٌعة العامة ، وتعتبر هذه المرحلة  ألنهاهذه المرحلة 

  حرجة جدا .

او تطبٌق الفكرة على نطاق ضٌق .   مرحلة التجريب :    -4   

ٌطبق الفرد او الجماعة فكرة جدٌدة على نطاق واسع فً كثٌر من االحٌان قبل ان    

ف جدٌد لمحصول معٌن ٌحدد على نطاق محدود كأن ٌزرع دونم واحد لصنالفرد  ٌجربها

الفائدة منه و ٌتأكد مالئمتها لظروف المنطقة ، وعلى ضوء ذلك ٌقرر تبنً الفكرة او 

رفضها . مصادر المعلومات فً هذه المرحلة هم : الجٌران ، االصدقاء ، األهل ، المرشد 

 الزراعً . 

ها فٌٌقرر لتبنً و التً حالة نجاح التجرٌب تأتً مرحلة ا فً   مرحــــــلة التبني  :   -5 

و فً هذه الفرد او المجموعة االستمرار باستخدام الفكرة وتصبح بذلك جزء من سلوكه 

المرحلة تعتبر خبرة الشخص ورضاه بالفكرة الجدٌدة هً العامل الحاسم المحدد الستمرار 

 تطبٌق الفكرة .

الفكرة من منطقة الى اخرى او هً حالة ذٌوع وانتشار    مرحــــــــــلة االنتــــشار  :  -6 

  من شخص الى آخر حتى ٌتبناها اكبر عدد من الناس .

 

 فئات المتبنين حسب الفترات الزمنية التي يستغرقونها في عملية التبني  :  

تتباٌن االفراد او الجماعات بالنسبة للفترة الزمنٌة الالزمة لقٌامهم بتبنً االفكار و   

لٌل من الناس ٌتبنون الفكرة بعد فترة قصٌرة من انتشارها ومن ثم االسالٌب الحدٌثة ، عدد ق

ٌقدم علٌها عدد اكبر وفً خالل فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌاً لكن بدرجات متفاوتة من حٌث 

مدى السبق الزمنً فً تبنً الفكرة وفً النهاٌة ٌتقبلها عدد آخر بدرجات متفاوتة اٌضا وقد 

اً ، فقد اوضحت الدراسات بشكل عام ان التوزٌع ٌتقبل بعض االفراد الفكرة مطلق ال

 االحصائً للمزارعٌن المتبنٌن لفكرة او وسٌلة زراعٌة مستحدثة وحسب الفترة الزمنٌة 

التً ٌستغرقونها فً عملٌة التبنً ٌمكن تقسٌمها الى الفئات االتٌة  :      

 1-  المبادرون أو المبتكرون  :   هؤالء ٌشكلون اقلٌة تقارب   5.5%  من مجموع 

 المتبنٌن و هم ٌبادرون بتبنً الفكرة الجدٌدة اي ٌتمٌزون بالتجدٌد ، ومن صفاتهم  : 

ٌتسمون بروح المغامرة و لدٌهم رغبة شدٌدة فً تجربة االفكار الجدٌدة .  -1     



3 
 

               مبادئ االرشاد                       ثامنة المحاضرة ال

اصغر سناً و اكثر شباباً  -5      

بمركز اجتماعً مرموق فً مجتمعاتهم المحلٌة . ٌتمتعون  -3     

ٌتمتعون بمركز مالً افضل .  -4     

ٌغلب علٌهم التخصص فً اعمالهم . -5     

الزراعٌة.ٌكونون على اتصال وثٌق بمصادر المعلومات العلمٌة  -6      

  الخارجً.منفتحون على العالم  -7    

  ٌتمتعون بقسط من القٌادة الفكرٌة . -8    

 

 2- المتبــنون األوائـــــــــــــل  :               هؤالء ٌشكلون نسبة  %13.5 

صفاتهم  :         

و ٌنظر الٌهم كقدوة . ٌحضون باحترام وتقدٌر فً مجتمعاتهم  -1     

لهم مكانة اجتماعٌة عالٌة  -5      

ٌكونون على اتصال وثٌق بدعاة ووكالء التغٌٌر المحلٌٌن . -3       

ٌخرج من بٌنهم الكثٌر من القادة المحلٌٌن .  -4       

  مقٌدون اكثر بحدود البٌئة . -5    

 

  3- الغالبية المتقدمة   :              ٌشكلون نسبة   %34 

صفاتهم   :      

مثابرون . -1     

، اي على استعداد للتبنً ولكن بعد التأكد من النجاح.ٌمٌلون الى التبصر و التروي  -5     

مركزهم االجتماعً نسبٌاً فوق المتوسط .  -3     

حٌازتهم الزراعٌة متوسطة . -4    

.ٌوجد شًء من التخصص فً اعمالهم  -5    
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  4- الغالبية المتأخرة    :         هؤالء ٌشكلون نسبة   34%  أٌضاً 

صفاتهم  :     

مشككون .  -1     

مكانتهم االجتماعٌة اقل من المتوسط .  -5     

الحٌازة الزراعٌة صغٌرة غالباً .  -3     

طبٌعة اعمالهم تكون بسٌطة . -4     

مصدر المعلومات لدٌهم المزارعٌن اآلخرٌن .  -5     

لٌس لدٌهم اي دور فً القٌادة .  -6     

  ٌحتاجون الى فترة زمنٌة اطول من الفئة السابقة لكً ٌقوموا بعملٌة التبنً . -7   

 

  5- المتـــبـــنون األواخر  :    

على تبنً الفكرة بعد  من مجموع المتبنٌن و هم ٌقدمون%  13.5هؤالء ٌشكلون نسبة    

مرور فترة زمنٌة طوٌلة على ظهورها و صفاتهم تكاد تشابه صفات الفئة السادسة او 

 المتلكئون .

 

  6- المتلــــــــكئون  :     هؤالء ٌشكلون اقلٌة و نسبتهم  5.5 % 

صفاتهم  :        

ٌتمسكون بالتقالٌد . -1     

ماعٌة .اقل المستوٌات من حٌث المكانة االجت -5     

مصدرهم للمعلومات الجٌران و االصدقاء .  -3     

ٌكونون فً شبه عزلة .  -4     

ال ٌقومون باي دور فً مجال القٌادة .  -5     

  قسم منهم قد ٌتبنى الفكرة الجدٌدة فً آخر المطاف واالخر ال ٌتبنى الفكرة مطلقاً. -6   
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 * مخطط بياني يبين فئات المتبنين حسب الفترات الزمنية لعملية التبني 

الغالبية المتقدمة           -3       المتبنون االوائل  -2المبادرون المبتكرون      -1  

المتلكئون   - 6المتبنون األواخر        - 5ة        الغالبية المتأخر -  4  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

الزمنٌة الالزمة فً عملٌة التبنًلفترات ا  
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