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  های تقریبی شروع این تئوری دعین و سالمب
در انتشـار   را   وکیل فرانسـوی مشـاهدات خـود         1ید گابریل تر  1900اوایل دهه    -

پـذیرش یـک    « که آنها را قوانین تقلید نامیده بـود و امـروزه         ارایه نمود نوآوری  
  .شود  خوانده می »نوآوری 

هـا نمودنـد و   شروع به تحقیـق در زمینـه نـوآوری    2انسان شناسان : 1920دهه  -
 .شود ا حادث میهمعتقد بودند تغییر اجتماعی در نتیجه معرفی نوآوری

های انتشار نوآوری در آمریکای التین، آفریقا       شروع و اوج بررسی    : 1960دهه   -
  . و آسیا بود
اص باعــث پیشــرفت تئــوری تــوان گفــت یــک قــانون یــا واقعــه خــ در واقــع مــی

قانون اول دخیل در    .  بلکه قوانین مختلفی در این امر دخالت داشت         نشد نوآوریانتشار
 شناسی، آموزش، بهداشـت      جامعه: ایر علوم و قوانین نیز شامل     شناسی بود س  آن انسان 

شناسی عمومی، جامعه شناسی پزشکی ارتباطات، بازاریابی و مدیریت، جغرافیا، جامعه         
  .عمومی و اقتصاد عمومی بودند

  
  تعاریف وعناصرتئوری

انتشار نوآوری یک تئوری است که به تجزیه و تحلیـل، توصـیف و تطـابق یـک                  
 به شرح فرآیند تغییر اجتماعی کمک       ، به عبارت دیگر    و کند   کمک می  ی جدید نوآور
عنوان یک مورد جدیـد     ه  یک نوآوری یک عقیده، عمل یا موضوع است که ب         . کند  می

توسط افراد یا سایر عوامل پذیرش درک شده است و در واقـع تـازگی عقیـده درک                  
 انتشـار فرآینـدی     Tعالوهه  ب. کند  شده برای فرد، واکنش فرد را در برابر آن تعیین می          

                                                 
١ - Gabriel Trade 
٢ - anthropologists 
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هـای خـاص در طـول زمـان در بـین            است که توسط آن یک نوآوری از طریق کانال        
  ). 1(شود  یک سیستم اجتماعی منتشر می اعضای

های ارتباطی، زمان و    نوآوری، کانال :  تئوری شامل    اینبنابراین چهار عنصر اصلی     
  :سیستم اجتماعی هستند

ـ    یک عقیده، موضوع یا عم    : نوآوری   .1 د عنـوان یـک مـورد جدیـ       ه  لی است که ب
  ؛شود توسط فرد یا اجتماع درک می

ها از یک فرد بـه دیگـران         پیام ها که توسط آن    هستند وسایلی: های ارتباطی کانال .2
  ؛رسد می

 گیری زمان الزم برای طی فرآیند تصمیم)الف: شامل : زمان  .3

  توسط یک فرد یا گروه مورد  زمان نسبی که یک نوآوری)ب  

   گیرد رار مییرش قپذ 
   می باشد؛درجه پذیرش نوآوریو  )ج 

 حل  برایای از واحدهای مرتبط که با پیوستن به هم            مجموعه: سیستم اجتماعی  .4
 .)4و2(گردند  ل مییمشکل، به یک هدف عمومی نا

شـار  تنماید که چهار تئوری اصلی در ارتباط با تئـوری ان       عنوان می ) 1995(راجرز  
  : موارد زیر استکه شامل ها وجود دارد نوآوری

  1تئوری فرآیند تصمیم نوآوری) 1
   2تئوری نوآوری فردی ) 2 
   3تئوری میزان پذیرش) 3
   4های درک شدهتئوری ویژگی) 4

                                                 
١ - The Innovation - Decision process theory   
٢ - Individual Innovations Theory 
٣ - Theory of Rate adoption 
٤ - Theory of perceived attributes 
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  تئوری فرآیند تصمیم نوآوری ) 1
ای از    فرآیندی که از آن طریق، یک فرد یا گروه اجتماعی و اقتصـادی یـا منطقـه                 

پـنج مرحلـه    در  ایـن تئـوری براسـاس زمـان         . گذرد  ی می گیری نوآور   فرآیند تصمیم 
 کـه  است(knowledge) آگاهی :  مرحله اول -: مشخص و جدا بنا گردیده است 
:  مرحله دوم  - ؛نوآوری اطالعاتی را به دست آورند     پذیرندگان بالقوه باید ابتدا درباره      

ی نـوآوری   ها و مزایـا    است که آنها باید در مورد شایستگی       (persuasion)ترغیب  
 که آنها باید درباره پذیرش       است (decision)تصمیم  :  مرحله سوم    -د؛ترغیب شون 

ــد  ــمیم بگیرنـ ــوآوری تصـ ــا ردآن ( نـ ــول یـ ــارم-؛) قبـ ــه چهـ ــرا: مرحلـ   اجـ

(Implementation)    آن را  بایـد   را قبـول کردنـد،      زمانی که آنها نوآوری      است که
نها باید تأیید کننـد   آ است که   (Confirmation)تأیید:  مرحله پنجم -؛بکار گیرند

هرگاه این مراحل   .  تصمیم مناسبی بوده است     که تصمیم شان در مورد قبول نوآوری،      
  ).3(دهد با موفقیت طی شد، انتشار نوآوری نتیجه می

 در مـورد نـوآوری     البته باید توجه داشت کـه شـرایط قبلـی بـر فرآینـد تصـمیم                
 ،(Previous practice) یـا تجربـه قبلـی   تمـرین و : شرایطی مانند .تأثیرگذار است

ــده    ــاس شـ ــای احسـ ــا نیازهـ ــکالت یـ ،  (felt needs/problems)  مشـ
 norms of the social)، هنجارهای سیستم اجتماعی  (innovations)نوآوری

system)) 4 تئوری نوآوری فردیاین تئوری بر این اساس اسـت کـه چـه             ) 2).  5 و
 شـکل اغلـب     ناقوسـی  یک منحنـی     .کنند  ل می کسانی و در چه زمانی نوآوری را قبو       

  :شود پذیرند، استفاده می برای نشان دادن درصد افرادی که یک نوآوری را می
 درصــد جمعیــت را تشــکیل 5/2گــروه اول پذیرنــدگان نــوآوری هســتند کــه  -
  ؛کنند انی هستند که راه را باز می اینها پذیرندگان خطر و پیشگام.دهند می
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 درصد جمعیت   5/13شوند،    وان پذیرندگان اولیه شناخته می    عنه  گروه دوم که ب    -
 گسـترش  درگیرند و  آنها به زودی در مسیر صعود و به جلو رفتن قرار می    .باشند  می

  ؛کنند وری به دیگران کمک می ه نوآاطالعات دربار
سومین و چهارمین گروه اکثریت اولیه و اکثریت تأخیری هستند که هر کدام از               -
نـوآوران و پذیرنـدگان اولیـه،    . دهنـد  از پذیرندگان را تشکیل می% 34گروه  دواین 

شـوند کـه مطمـئن     سازند اما اکثریت تأخیری منتظر می متقاعد می  اولیه را اکثریت
 آنهـا  ای بـر وآوری کامالًق آنهاست و مزایای نیبهترین عال  شوند، پذیرش براساس

   ؛اثبات شود
 درصـد جمعیـت را تشـکیل        16 که    هستند (Laggards)گروه آخر کندروها     -

 اک و مقـاوم در برابـر پـذیرش هسـتند    داده و افرادی هستند که به میزان باالیی شک       
 بـدون تردیـد     .)کـاران سرسـخت     محافظـه (اشته باشـند    مگر آنکه کامالً به آن نیاز د      

رسـد کـه اکثـر        نظـر مـی   ه  گروهی از آنان هیچگاه تغییرات را نخواهند پذیرفت و ب         
  ).8و3(اند  زی موضع گرفتهاوقات علیه چی

  
   تئوری میزان پذیرش) 3

 شـکل   Sها، به وسیله یک منحنی      نماید که پذیرش نوآوری     این تئوری عنوان می   
دارد کـه پـذیرش       شود و بیان مـی      بر روی یک کاغذ به بهترین حالت نشان داده می         

سـپس یـک دوره رشـد سـریع     .  در شروع رشد آرام و تـدریجی دارد    ،یک نوآوری 
. یابـد   رسد، سپس ثابت شده و باالخره کـاهش مـی           د داشت که به حداکثر می     خواه

دارد کـه افـراد یـک طـرح      بیـان مـی  ) 1990(درباره مکانیسم قبل از پذیرش، ویک     
  ).  7، 6، 3(دهد  شناختی دارند که تفکر و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می
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  های درک شدهتئوری ویژگی )4 
هـای یـک    س است کـه افـراد در صـورتی کـه ویژگـی             این تئوری بر این اسا    

  : باشد  ها به شرح زیر میاین ویژگی. نوآوری را درک کنند، آن را خواهند پذیرفت
 مزایای نسبی نـوآوری بایـد   :) (Relative advantage یبمزایای نساول - 
  ؛ش از وضعیت یا نوآوری موجود باشدکمی بی
هـا و  ست کـه نـوآوری بـا ارزش   مهم ا: Compatibility) (دوم سازگاری- 
  ؛های موجود جامعه سازگار باشدروش

شد و اسـتفاده و   نوآوری خیلی پیچیده نبا:)(Complexity سوم پیچیدگی - 
  ؛درک آن راحت باشد

 . نوآوری باید قابل آزمودن باشد     :) Trialability (چهارم قابل آزمون بودن   - 
 مـورد سـنجش و      ،اید بدون قبـول   به این معنی که نوآوری برای یک زمان محدود ب         

  ؛قرار گیرد) تجربه(آزمایش 
 نـوآوری بایـد نتـایج قابـل      :)Observability  ( پنجم قابل مشاهده بـودن -

  ). 8، 2 و 3(مشاهده داشته باشد 
 و قابـل آزمـودن و     بـوده  هایی که دارای مزایای نسبی، سازگاری بیشتر      نوآوری

هـا توسـط    شند، سریعتر از سایر نوآوری    مشاهده باشند و پیچیدگی کمتری داشته با      
  ).1(شوند  افراد پذیرفته می

  
  )Stages of Adoption  (مراحل پذیرش نوآوری

فـرد در  ( وسعت و میزان آگاهی جمعیت هدف از یـک نـوآوری       : آگاهی -
  ؛)ا اطالعاتش درباره آن کامل نیست امگیرد معرض نوآوری قرار می
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فـرد بـه موضـوع      ( سبت به نوآوری    وجود عالقه و میل شخصی ن     :  عالقه -
  ؛)کند بیشتری در آن مورد جستجو میشود و اطالعات  میعالقند جدید 

ـ  فراگیـر  (آزمودن یـک نـوآوری   :  آزمودن یک نوآوری - طـور عقالنـی   ه ب
گیـری آن نـوآوری ارزشـیابی     وضعیت کنونی خود و آینده را نسـبت بـه کـار     

  ؛)دگیر می تصمیم  برای ادامه یا ترک آنکند و می
ک یـا خلـق مجـدد یـک نـوآوری           پذیرنده تصمیم به ادامـه، تـر       :  تصمیم -
  ؛گیرد می
فـرد  ). 1،2 (خـود کارگیری نوآوری در شیوه زندگی      ه  تداوم یا ب  :  پذیرش -

  .گیرد تصمیم به ادامه استفاده کامل از نوآوری می
  
   نوآوریارایه

ن وجـود   های مهمی را دربـاره اصـول حـاکم بـر امکـا            شومیکر نگرش   راجرز و 
 بـرای هـر کـس کـه خواهـان ایجـاد تغییـر در                 اصـول   ایـن  .نمایند   می ارایه» آغاز«

بـرای بـه دسـت آوردن پـیش زمینـه اطالعـاتی             . باشد  است، قابل استفاده می   جامعه
  : توان در چهار مورد انجام داد  هایی را میبررسی ،  آنمناسب و سنجش

شان به اتخاذ و  در ارتباط با تمایل) یا سیستم اجتماعی (های اجتماعی    ویژگی -١
  ؛هاپذیرش نوآوری

ی، مالک نوآوری خواهـد شـد   عوامل اصلی تعیین کننده اینکه سیستم اجتماع       -٢
 ؛یا خیر

  ؛نقش رهبری در روند تغییر -٣

  ؛خصوصیات نوآوری -٤
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  یهای اجتماعویژگی
ـ جامعـه ج بخش از پذیرندگان در درون    راجرز و شومیکر تحلیلی در پن      عمـل  ه  ب

ها یـا     نوآوران، پذیرندگان اولیه، اکثریت اولیه، اکثریت متأخر، عقب مانده        ( آورند    می
  ) کندروها

 ، عوامـل ایجـاد کننـده تغییـر        1ریزی از سطوح باال به سطوح پـایین         در یک برنامه  
ر نتیجه اقداماتی صـورت   د.های سالم خواهد کرداجتماع را ناگزیر به اتخاذ نوآوری  

خواهد گرفت تا اکثریت متأخر را وادار به عمل و رسوخ به هسته مرکزی مقاومـت                
ریزی از سطوح      برنامه درریزان    از طرف دیگر برنامه   .  نمایند (Laggards)کندروها  

.  اجتمـاعی خواهنـد آورد     – برای عدم قبول کندروها، دالیل فرهنگـی         2پایین به باال  
 تأثیر آنها چنـین    در نهایت  که   یریرایط مطلوب محیطی برای یادگ    مثل عدم وجود ش   

 که با نیازهایشان منطبق نباشد،خواهد بود که گروه کندروها حق دارند هر ابداعی را     
  . رد کنند

 ریزان  باید توجه نمایند کـه تغییـر ممکـن اسـت در دراز                البته هر دو گروه برنامه    
  . مدت روی دهد

  
   تملک ابداع
ار سوی جامعه کـه در هـر دو         کیت نوآوری   مربوط است به اهمیت مال    مورد دوم   

تغییر باید ناشـی از     . برنامه ریزی باال به پایین و پایین به باال بر آن تأکید شده است               
 دچـار   ًبرنامه های باال به پایین معمـوال      . شناخت جامعه از نیاز های ملموسش باشد        

ی را کـه از قبـل       یهاها نیازمندی آوری نو ، به طور اتفاقی   شکست می شود مگر آنکه      
ت که کـار اصـلی آنهـا        سالمدهندگان    بسیاری از آموزش  . کنند  ارضا اند  وجود داشته 

                                                 
١ - Top-down 
٢ - Bottom up 
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 به توجـه    جامعه است، برای تشویق     برخی از رفتار های غیر بهداشتی     ممانعت از به    
  . کنند  می تالشبیشتر به اقداماتی چون توسعه بهداشت دهان یا ترک سیگار

صـیف  و شومیکر احتمال تغییر را بـر اسـاس تـأثیرات متقابـل دو بعـد تو                راجرز  
تشخیص اجتمـاع   :   دوم    ،جود آورنده تغییر  به و درک اجتماع از منابع     : اول. کنند  می

  .از میزان نیاز به تغییر
در نتیجه هرگاه منابع خارجی مثالً پزشکان، معلمین یا کارگزاران دولتی بخواهنـد             

از . تحمیل کنند، شانس اتخاذ چنین تغییری عمالً  وجود نـدارد        تغییری را به اجتماع     
 طرف دیگر هرگاه اجتماع نیازی را تشخیص دهد و راه حل آن را نیـز بیابـد، تغییـر                  

گرانـی کـه اجتمـاع را از          مشـاهده . ماندنی اسـت   « ی غیرقابل تصور  حاصله به طور  
 را کـه مـردم از آن        داشتیدهند، ممکن است نیازهای به        بیرون مورد بررسی قرار می    

در چنـین حـالتی     .  ولی از نظر علمی قابل مشاهده است، تشـخیص دهنـد           خبرند  بی
ین چنـ رای افزایش آگاهی مـردم در تشـخیص           باید تسهیالتی ب    1مددکاران اجتماعی 

  ). 6(فراهم آورند آن های الزم برای برطرف ساختن  مهارتهایی و کسبنیاز
  نقش رهبران  

اجـرای برنامـه هـای       بـا  بسـیار نزدیکـی      رابطـه  و   بـوده  نقش رهبری بسیار مهم   
 عبارت است از میـزان      همسانی: اند که   راجرز و شومیکر عنوان کرده    .  دارد اجتماعی

 ،هـا ها مثل باورهـا، ارزش    شباهتی که افراد دارای روابط متقابل در برخی از ویژگی         
 و رونـدهای    یروابط بین فرد  . دارندبه یکدیگر   آموزش، موقعیت اجتماعی و غیره      

(  وجود نداشته باشد     یدر صورتی که آشکار   . است، مؤثرتر    همسان کلی تأثیر افراد  
هـای   مثالً هنگامی که عامل ایجاد کننده تغییر و فرد در معرض تغییـر دارای پیشـینه             

استفاده از گروه های همسان و توسـعه روابـط اجتمـاعی            ) اجتماعی متفاوت باشند  

                                                 
١ - Community Workers 



ها و مدلهاتئوری  418 

 .موجب بهبود شرایط برای پذیرش نو آموری می شـود         ،  متقابل و همدلی بین افراد      
تواند نقش خیلی مهمـی   دارد که حمایت رهبران عقیدتی می       بیان می ) 1995(راجرز  

  . در موفقیت نوآوری داشته باشد
انـد، بـه      وجود آورنده تغییر ایجاد شـده     ه  رهبری غیررسمی که به وسیله عوامل ب      

این شعر را تقریبـاً     .  آورده شده است   ، سنتی چینی    مشهوررع ش  یک طور خالصه در  
  : توان قصیده تغییر ماندنی نامید می

  نزد مردم برو
  در میان آنان زندگی کن
  آنان را دوست بدار

  آغاز کن دانند،  با آنچه می
  براساس آنچه دارند، پیش برو

  اما بهترین رهبران
  خواستند برآورده شد زمانی که آنچه می

  کارشان انجام شد
  ند گفتمردم خواه

  ).8و7(  خودمان انجامش دادیم ما
  های نوآوری  ویژگی

هـا  این ویژگی . آنها می باشد  های   ویژگی تابع ،های   نوآور  و توسعه   انتقال ًنهایتا
مزایای نسبی، سازگاری، پیچیدگی، توانایی آزمـون و        : توان چنین خالصه کرد     را می 

د که پیشنهاد تغییر رژیم غذایی      ای به این نتیجه برس      به طور مثال اگر جامعه    . مشاهده
 سازگار  اودر مقایسه با رژیم غذایی موجود به نفع اوست، با شیوه زندگی و فرهنگ            

آوری و پخـتن آن    جمـع ؛مـثالً بـه عمـل آوردن      (  است، بیش از حد پیچیده نیسـت      
 شـخص را بـه طـور کامـل درگیـر             و     سـاده بـوده    ً آزمایش آن نسـبتا    )راحت است 
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توانـد منـافع آن را مشـاهده کنـد، آن              سرعت می  به   به راحتی و    جامعه و ،سازد  نمی
  .وقت این نوآوری شانس زیادی برای انتخاب شدن دارد

هـای   میان نگـرش    موجود های با توجه و درک تفاوت     ی تئوری انتشار نوآورها  
شخصـی را   مهـای اجرایـی     تواند شـاخص    های سالمت جامعه، می     مختلف به برنامه  

 در نظر محسوس جامعه توجه به اینکه آیا نیازهای    مثالً.  دهد ارایهبرای کنترل برنامه    
انـد یـا    های اجتماعی و رهبران فکری شناسایی و تعیین شده کمک؟  گرفته شده یا نه   

 شده و قـبالً بـر روی         های ابداعات شناخته  اند و یا ویژگی        کارکنان آموزش دیده   ؟نه
انی و غیرمسـتقیم از اهمیـت       هـای میـ   اجتماع آزمایش شده یا خیـر؟ ایـن شـاخص         

  ). 6(بسیاری برخوردارند 
  

  کاربرد تئوری انتشار نوآوری
آنها قبـل   . در فرآیند نوآوری، کارگزاران یا نوآوران دارای هفت نقش پیاپی هستند          

کنند، آگاهی کافی و باور داشته باشـند          هایی که ارسال می   از هر چیز باید درمورد پیام     
در مجموع هفت نقـش پیـاپی بـه         . ش احساس تعلق کنند   و به سازمان یا جامعه خوی     

  :شرح ذیل است
بـرای اجـرای ایـن کـار بایـد          :  برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت بـه تغییـر         -1
ل را روشـن  یاهمیـت مسـا  ،  را نشان دهنـد مسألههای گوناگون مربوط به یک   حل  راه

ا بایـد نیازهـا را      نـه تنهـ   در این مرحله کـارگزار      . سازند و مخاطب خود را قانع کنند      
 ارایه آنها را به صورت عاملی سازنده و ابزاری برای پیشرفت             باید  بلکه مشخص کند 

 ؛دهد

هنگامی که نیاز به تغییر ایجاد شد، باید با مردم ارتبـاط            :  ایجاد ارتباط با مردم      -2
ایجـاد اعتمـاد و همـدلی بـا            تواند با اعتبـار بخشـیدن،          می آموزش دهنده .برقرار کرد 
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زهای آنان، این رابطه را تحکیم بخشد، زیرا مـردم بایـد قبـل از پـذیرش نگـرش                    نیا
  ؛ تغییر را پذیرفته باشند)کارگزار( فرد آموزش جدید، 

 مـردم را بررسـی کـرده و         مسـایل کـارگزار نـوآوری بایـد       :  تعیین نیاز مردم     - 3
او . توانند نیازهـای آنـان را بـرآورده کننـد           های موجود نمی  مشخص سازد چرا روش   

آن گونـه ببینـد کـه        را   مسایلباید از نظر روانی خود را در موقعیت آنها قرار دهد و             
  ؛نگرند آنها می

تغییر باید با توجه به خواسـت و نیازهـای مـردم            :  ایجاد انگیزه تغییر در مردم       -4
   ؛کند تنها نقش یک مشوق را ایفا میدر این مرحله کارگزار . باشد تا تغییر برای تغییر

 لیالعمنگرش نوعی آمادگی و تمایل به عمل یا عکس        : تبدیل نگرش به رفتار      -5
 حاضر اما راکد     ًاهای فرد غالب  در نتیجه، نگرش  .  در مقابل محرکی خاص است     خاص

از . کنـد   است و تنها در صورت برخورد با موضوع، نگرش در بیان و رفتار تجلی می              
تنی بر نیازهای مخاطـب در رفتـار وی         های مب   کند با توصیه    این رو کارگزار تالش می    

   ؛رد و نگرش را به رفتار تبدیل کندتأثیر بگذا
هـای   ثر، با فرسـتادن پیـام  ؤای م تواند به گونه کارگزار می :  پایدار ساختن تغییر     -6

 افـزایش این روش با دادن پاداش بـرای        .  رفتار جدید را تثبیت و پایدار کند        تشویقی
  ؛گیرد م می پاسخ دلخواه انجاتمایل به

در این مسیر موفقیت کارگزار در اسـتفاده دقیـق از           :  دستیابی به داوری جدید      -7
، افـرادی آگـاه و      افـراد بـا نفـوذ      یا    عمومی رهبران افکار .  است  عمومی رهبران افکار 

های مشخصی در زندگی روزمره از لحاظ         معتمد در جامعه هستند که از طریق تماس       
  ). 9(گذارند  بر دیگران تأثیر میدهی عقیده گیری و شکل تصمیم


