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چکیده
توسعه بهمنزلۀ تغییر ،از طریق پذیرش شیوههای نوین و توسط انسانهای نوآور روی میدهد .از اینرو ،نوآوری
ابزاری مهم در راستای تقویت بنیان اقتصادی روستا تلقی میشود .بهطورعمده جوامع محلی ،واکنشهای متفاوتی
در برابر میزان و سرعت پذیرش ،یک نوآوری از خود نشان میدهند .از اینرو ،پژوهش حاضر درنظر دارد عوامل
تسریعکننده و محدودیتساز در پذیرش نوآوری را شناسایی کند که با روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای هدف،
کاربردی طراحی شده است .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی پذیرندگان کارآفرینی بهمنزلۀ یک نوآوری ،ساکن در 4
روستا از دهستان سولقان ،تشکیل میدهند .برای گردآوری دادهها ،از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده و
ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامۀ محققساخته با استفاده از طیف لیکرت است .دادههای بهدستآمده در محیط
نرمافزاری  SPSSو با استفاده از آزمون رگرسیون گامبهگام و چندگانۀ توأم ،تجزیه و تحلیل شده است .نتایج
بیانگر آن است که دو دسته از عوامل بر پذیرش نوآوری مؤثرند که شامل ویژگیهای نوآوری و دیگر خصوصیات
پذیرندگان هستند .از ویژگیهای کارآفرینی نوآوری است که بر میزان و سرعت پذیرش مؤثر هستند .سادگی و
جذابیت ،سازشپذیری با تجربه ،مهارت و نیاز پذیرنده ،هزینه ،سودبخشی (اقتصادیبودن) ،بازار فروش خوب و از
جمله ویژگیهای فرد نوآور انگیزۀ پیشرفت ،روحیۀ نوگرایی ،اعتمادبهنفس و خودباوری (باور توانایی) ،بیشترین تأثیر
را داشته است .اگر شرایط فردی و محیطی ،همزمان در بهکارگیری کارآفرینی و الگوی پذیرش مورد توجه قرار
گیرد ،میتوان به دستیابی به کارآفرینی پایدار در جامعه امیدوار بود؛ چراکه میزان پذیرش و سرعت آن را تنها
خصوصیات نوآوری تعیین نمیکند بلکه ویژگیهای پذیرندگان نیز بسیار مهم و مؤثر است.
واژههای کلیدی :پذیرش ،توسعۀ روستایی ،کارآفرینی ،کن-سولقان ،نوآوری.

* مقالٍ مذکًر اس پایانوامۀ سمیٍ سادات مًسًی بٍ راَىمایی خاوم دکتز فضیلٍ داديرخاوی تحت عىًان تحلیل جىسیتی در فزایىذ پخش کارآفزیىی
(مطالعٍ مًردی :بخش که -دَستان سًلقان) ،در داوشگاٌ تُزان میباشذ.
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مقدمه
توسعۀ فرایندی برحسب پیشرفت بهسوی اهداف رفاهی (النگ ،)27 :2330 ،2و تغییر و تحوالت ،با هدف بهبود ارتقای
کمی و کیفی سطح زندگی جامعۀ روستایی است (اوکلی و گارفورث ،)23 :2913 ،که فرصتهای قابلدسترسی و افزایش
امکانات بهرهوری را بههمراه دارد (ازکیا91 :2930 ،؛ اوکلی و گارفورث .)23 :2913 ،رشد و توسعۀ اقتصادی در یک نظام،
زمانی میسر میشود که افرادی در بخشهای مختلف جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار ،روشها و
راهحلهای جدید و کارآمد را جایگزین روشهای ناکارآمد قبلی کنند (دهقان.)2933 ،
روند پذیرش نوآوری از شرایط خاصی تبعیت میکند که نظریههای مختلف به تبیین چگونگی این جریان پرداختهاند.
این نظریهها ،ابعاد مختلف نوآوری و عوامل مؤثر بر پیشبرد آن را در قالب دو دسته از عوامل ناظر بر ویژگیهای نوآوری
و عوامل برگرفته از ویژگیهای پذیرندگان بحث کردهاند .پذیرش هرگونه نوآوری ،بهعنوان کارکرد تصمیمگیری فرد به-
شمار میآید و به میزان زیادی بر شیوۀ نگرش پذیرنده استوار است .تعیین میزان سودمندی یک نوآوری نسبت به
نوآوریهای پیشین ،سازگاری آن با تجربۀ محلی ،میزان آسانفهمی ،میزان سادگی و میزان ارتباطپذیری آن به همان
اندازه اهمیت دارد که مناسببودن و امکانپذیربودن آن از نظر اجتماعی و فرهنگی تناسب دارد (کرمی و فنایی:2909 ،
 .)173بیتوجهی به پیچیدگی و درهم تنیدگی جنبههای فنی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میتواند یک طرح توسعه را با
شکست روبهرو کند (عمادی و عباسی.)1 :2939 ،
با توجه به این مباحث و مشکالتی مانند فقر ،بیکاری و مهاجرت در روستاهای ایران و بیکاری فصلی و گاه دائمی،
کشش پایین درآمدزایی ،نوسانات اقلیمی و آثار آنها بر کم و کیف محصوالت باغی (مانند سرمازدگی درختان میوه)،
پایینبودن سطح زیرکشت ناشی از کمبود آبوخاک و زمین مساعد ،کمبود فرصتهای شغلی و افزایش روزافزون
نیازهای روستاییان در جامعۀ مورد مطالعه (دهستان سولقان) ،اهمیت این مطالعه برای تقویت جریان کارآفرینی در بین
روستاییان منطقه بیشتر آشکار میشود .از اینرو ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه عواملی در
پذیرش نوآوریها مؤثرند و بهعبارتی عوامل مؤثر در تسریع آن کدماند؟

نظریۀ پخش فضایی
پخش فضایی ،عبارتاند از گسترش یک پدیده از کانون یا کانونهای اصلی ،در بین مردمی که آمادۀ پذیرش آن پدیده
هستند (شکویی ،972 :2931 ،ریتیو 1و دیگران )2333 ،و این گسترش در طول زمان صورت میگیرد .پخش فضایی،
گسترش پدیدهای را در سراسر فضا و زمان ،از خاستگاه اصلی فراهم میسازد ،بهعبارتی ،فرایندی است که بهوسیلۀ آن،
رفتار مردم یا خصیصههای چشماندازها ،تغییر مییابد (موریل و دیگران .)0 :2333 ،فرایند پخش ،ممکن است بالفاصله
بعد از ظهور پدیده صورت بگیرد یا در جریان قرنها عملی شود .این پدیده ،ممکن است یک شیوۀ رفتار ،عقاید خاص
سیاسی ،اجتماعی یا یک امر مادی نظیر رواج مد لباس و یک نوع کاالی ویژه باشد (توالیی.)19 :2931 ،
نوآوری
نوآوری از اعمال کلیدی در فرآیند توسعه بهشمار میرود (سعیدیکیا .)220 :2933 ،به عقیدۀ «دراکر» نوآوری ،ابزاری
است که توسط آن کارآفرین ،منابع ثروتهای جدید ایجاد میکند یا منابع موجود را غنا میبخشد تا پتانسیل آنها برای
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تولید ثروت ،افزایش یابد .از دیدگاه «پیتر دراکر» ،وجود نوآوری در کارآفرینی بهقدری ضروری است که میتوان ادعا
کرد ،کارآفرینی بدون آن وجود ندارد و خالقیت نیز بدون نوآوری نتیجهای را حاصل نمیکند (شاهحسینی.)31 :2931 ،
نوآوری فرایندی است که نوآوران توسط آن ،فرصتها را به ایدههای قابلعرضه به بازار تبدیل میکنند و به کمک این
ابزار است که آنها به تغییرات شتاب میبخشند (دانلداف و هاجتس.)213 :2939 ،
البته آنچه در نوآوری اهمیت دارد جدیدبودن آن نیست ،بلکه درک و برداشت افراد از آن بهعنوان یک ایده ،روش یا
پدیدۀ جدید است ،هرچند که ماهیت آن جدید نباشد (اسپنس .)21 :2331 ،2نوآوریها دربرگیرندۀ تولیدات مادی و
تکنولوژیهای پیچیدۀ جدید نیستند ،بلکه ممکن است یک ایده ،روش یا برنامۀ جدید و حتی کاربرد جدیدی از وسایل و
ابزار موجود نیز نوعی نوآوری تلقی شود (ون دن بن .)17 :2333 ،1نوآوریها از روشهای مختلفی مانند تحقیق ،اختراع،
کشف ،توسعه و حل مسئله بهوجود میآیند (کرمی و فنایی )97 :2909 ،و از این طریق ارزیابی میشوند.
کارآفرینی
کارآفرینی ،فرایند خلق ابتکارها و نوآوریها و ایجاد کسبوکارهای جدید از طریق کشف فرصتها و بهرهگیری از منابع
است .کارآفرین ،کسی است که با کشف و شناخت فرصتهای محیطی و بهرهگیری مناسب از منابع بتواند در شرایط
پرابهام و ریسکآمیز به نوآوریها و ایجاد کسبوکار جدید دست پیدا کند (یعقوبی فرانی و موحدی17 :2932 ،؛ صابر،
24 :2932؛ احمدپور داریانی .)1 :2937 ،سکستون و بومن آپتن ( )2332معتقدند ،کارآفرینی فرایندی است که در آن
تعامل افراد با محیط بررسی میشوند و اعتقاد بر این است که محیط میتواند موجب پیدایش رفتار نوآورانه در افراد شود
(اسکندری )04 :2931 ،و ترویج و توسعه ،کارآفرینی را ترغیب میکند (ایمنی قشالق و دیگران.)111 :2932 ،

ادبیات پژوهش
جغرافیدانان مایلاند بدانند که پدیدهها در کجا و چرا توزیع شدهاند .درنتیجه ،آنها سعی میکنند در بین موضوعاتی که
مشاهده میکنند ،روابط فضایی برقرار کنند .هر پدیدهای از جمله نوآوری ،برای توزیع در بین جوامع انسانی از جریان
خاصی تبعیت میکند .از آنجاکه نوآوری ،خود فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن ،فرصتها را به ایدههای قابلعرضه
به بازار تبدیل میکنند ،شناخت نحوۀ تسری این جریان در جامعه میتواند توسعۀ اقتصادی در جامعۀ روستایی را سرعت
ببخشد .در این پژوهش ،بهمنظور تبیین مسئلۀ تحقیق ،از نظریۀ پخش فضایی هاگراستراند و راجرز استفاده شده است.
یکی از اجزای اصلی نظریۀ پخش ،وجود یک نوآوری است که از اجزای کلیدی کارآفرینی است.
پخش فضایی ،عبارتاند از :گسترش یک پدیده از کانون یا کانونهای اصلی ،در بین مردمی که آمادۀ پذیرش آن
پدیده هستند (شکویی ،972 :2931 ،ریتیو 9و دیگران .)2333 ،بهطورعمده ،تحت تأثیر دو عامل قرار دارد .2 :وجود پدیده
یا پدیدهها .1 ،امر گسترش (شکویی )972 :2931 ،و مشخصات عمده و میزان جذابیت پدیده (نوآوری یا کارآفرینی)،
(ریچارد و دیگران ،)113 :2301 ،همچنین خصوصیات جمعیت آمادۀ پذیرش با زمینههای متفاوت ،پذیرش و مقاومت در
برابر نوآوریها یا اشتیاق و هواخواهی آنها از نوآوریها و پدیدهها ،از عوامل مؤثر در نظریۀ پخش هستند.
آهنگ پذیرش نوآوری ،نیز شامل سرعت نسبی پذیرش نوآوری بهوسیلۀ افراد یک جامعه است .معموالً آهنگ پذیرش
برحسب تعداد گیرندگان نوآوری که در یک محدودۀ زمانی ،نوآوری را میپذیرند ،اندازهگیری میشود .همیشه پس از ورود
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2. Van den ban
3. Ritu

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 6941

429

یک پدیدۀ نو به عرصۀ جامعه ،واکنشهای متفاوت از سوی مردم در میزان و نحوۀ پذیرش آن انجام میشود (مالکوم و
دان .)2331 ،2این واکنش به ویژگیهای نوآوری و پذیرندگان آن بستگی دارد که بر نرخ انتشار و پذیرش کارآفرینی تأثیر
میگذارد.
با توجه به آنچه بیان شد ،مالحظه میشود که دربارۀ عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بخشهای مختلف ،میتوان
به دو دسته عوامل اشاره کرد .یکی خصوصیات شخصیتی فرد پذیرنده یا کارآفرین و دیگری خصوصیات نوآوری که در
محل ،عرضه میشود.
تأثیر ویژگیهای نوآوری در پذیرش کارآفرینی
راجرز ( )2331پنج فاکتور از مشخصههای محصول یا خدمت را بهعنوان عوامل مؤثر بر فرایند پذیرش و انتخاب نوآوری
ذکر میکند .این پنج عامل عبارتاند از :مزیت نسبی ،سازگاری ،قابلیت مشاهده ،پیچیدگی ،قابلیت آزمایش (راجرز،
 .)2311تمام عوامل فوق بر نرخ انتشار ،انتخاب نوآوری و سرعت پذیرش آنها تأثیرگذار هستند .از بین این عوامل
پنجگانۀ فوق مزیت نسبی ،سازگاری ،قابلیت مشاهده و قابلیت آزمایش تأثیر مثبتی بر انتخاب نوآوری داشته و پیچیدگی
تأثیر منفی بر انتخاب نوآوری دارد (حسینیخواه.)2931 ،
مزیت نسبی :مزیت نسبی معموالً بهصورت دستاوردها و درآمد اقتصادی بیان میشود (ام ای .)13 :2903 ،مزیت
نسبی را میتوان با توجه به عوامل اقتصادی سنجید ،اما عواملی مانند اعتبار اجتماعی ،راحتی و رضایت ناشی از پذیرش
نوآوری ،نیز نقش عمدهای در این امر دارند (راجرز و شومیکر .)13 :2913 ،از آنجاکه بهکارگیری بسیاری از ایدههای جدید
و توصیههای نوین هزینهبر است ،از اینرو کسانی که از نظر اقتصادی وضعیت بهتری داشته باشند ،آمادگی بیشتری برای
پذیرفتن ایدههای نو دارند (دادرس مقدم و گلمحمدی.)2933 ،
سازگاری :این مفهوم به وضعیتی اطالق میشود که کشاورز آن را بهمنظور انطباق یک نوآوری با ارزشهای
اهداف مدیریتی خود ،سطح تکنولوژی و مرحلۀ توسعۀ مزرعه درک کند .اولین و مقدمترین مرحلۀ سنجش سازگاری،
سازگاری با ارزشهاست .دومین مرحلۀ سازگاری ،سازگاری با اهداف مدیریت سنتی است .در سومین مرحله ،تکنولوژی
انتقالیافته باید با سطح تکنولوژی مزرعه و با مرحلۀ توسعه سازگار باشد (سینگ .)111 -119 :2939 ،از عواملی که
موجب تفاوت در سرعت پذیرش نوآوریها در جوامع روستایی میشود ،تفاوت در درک افراد از نوآوری و برداشت آنها از
خصوصیات و ویژگیهای نوآوری است .میتوان گفت در فرایند تصمیمگیری دربارۀ پذیرش نوآوری یا ایدۀ جدید ،درک و
برداشت افراد از ویژگیها و شرایط نوآوری و میزان تناسب این ویژگیها با نیاز ،امکانات ،ارزشها و انتظارت افراد نقش
مهمی در پذیرش آنان دارد و نظر مساعد آنان نسبت به ایده یا پدیدۀ جدید ،فرایند تصمیمگیری را سرعت میبخشد (ون
دن بن)2333 ،؛ بنابراین ،کارآفرینان تنها زمانی به پذیرش نوآوری گرایش پیدا میکنند که با نیازشان سازگار باشد
(داسگوپتا.)91 -90 :2333 ،1
پیچیدگی :پیچیدگی میتواند مانعی برای پذیرش نوآوری باشد (ام ای .)04 :2903 ،بهطورکلی ،ایدههای جدید که
احتیاج به فراگیری و سرمایهگذاری ندارند ،زودتر پذیرش میشوند (راجرز و شومیکر.)13 :2913 ،
آزمونپذیری و عینیت :اگر کشاورزی بتواند انگارۀ نوینی را بدون صرف پول زیاد آزمایش کند و مزایای نوآوری
را آشکارتر ببیند ،احتمال پذیرش آن از سوی او بیشتر میشود (ام ای.)04 -01 :2903 ،
1. Malcom and don
2. Dasgupta
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براساس دیدگاههای فوق ،در این میان قیمت (هزینه) ،سازشپذیری ،آگاهی ،پیچیدگی ،سودبخشی ،قابلیت استفاده از
نوآوری با میزان پذیرش توسط کارآفرینان همبستگی دارد .همچنین میتوان ادعا کرد که نوآوری زمانی میتواند پذیرش
شود که در محیط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ روستا ریشه داشته باشد (عمادی و عباسی ،)2939 ،در این میان،
نوآوریهای ساده و قابلتطبیق ،سریعتر از نوآوریهای پیچیده پذیرفته میشوند (ام ای.)00 :2903 ،
بهعالوه تنوع در ویژگیها ،موجب تفاوت در سرعت پذیرش آنها از سوی اعضای نظام اجتماعی میشود (لیونبرگر و
گوین .)3 :2904 ،لیونبرگر و گوین ( )2904و کرمی و فنایی ( ،)2909معتقدند که یک نوآوری یا یک ایدۀ جدید باید در
مقایسه با پدیده یا ایدۀ رایج ،خصوصیات و شرایط بهتری داشته باشد تا از سوی افراد پذیرفته شود.
مطالعات تجربی در کشورها و مکانهای مختلف نیز نشان میدهد که پذیرش یک نوآوری تحت تأثیر مجموعه
وسیعی از عوامل اقتصادی-اجتماعی قرار دارد .از اینرو ،نیاز است که با ارزشها ،اهداف و سطح فناوری زراعی موجود
سازگار باشد .البته کندی پذیرش ممکن است با بینش محافظهکارانه یا پیچیدگی نوآوری قابلتوجیه باشد (ام ای:2903 ،
.)13
2

1

داسگوپتا ( ،)2333در مطالعۀ خود در هفت روستای ایالت تامیل نادو هند ،نشان داد که عامل هزینه ،همبستگی
منفی با کشاورزان خردهپا دارد ،اما نمیتواند تأثیر قابلتوجهی بر کشاورزان بزرگ مالک داشته باشد .نوآوری ،درصورتیکه
اقتصادی بهنظر آید سبب سرمایهگذاری وسیع و قطعی هر سه گروه از کشاورزان (کوچک ،متوسط و بزرگ) در
محصوالت مورد نظرشان میشود .هزینۀ کم یک نوآوری ،انگیزهای برای پذیرش آن نیست؛ درحالیکه هزینۀ زیاد یک
نوآوری مانعی برای پذیرش آن توسط کشاورزان است .در پژوهشی دیگر در هندوستان سرین واساال و دیگران (،)2333
نشان دادند که باالبودن هزینۀ نوآوری ،دسترسناپذیربودن نهادها ،ضعف آموزشهای ترویجی و ناکافیبودن اطالعات از
دالیل عمده در عدم پذیرش فناوریهای نوین است (منفرد.)2904 ،
حسینیخواه ( ،)2930نیز نظریۀ انتشار و نوآوری را در حوزۀ آموزش آزموده و به این نتیجه رسیده است که
ویژگیهای نوآوری بر نرخ انتشار و انتخاب نوآوری تأثیرگذارند .در بین این ویژگیها یا عوامل ،مزیت نسبی ،سازگاری،
قابلیت مشاهده ،قابلیت آزمایش تأثیر مثبتی بر انتخاب و نوآوری داشته و پیچیدگی ،تأثیر منفی بر انتخاب نوآوری دارد.
همچنین کشاورز و دیگران ( ،)2933در پژوهشی بهعلت عدم پذیرش ،به کشت ارقام پربازدۀ محصول برنج پرداخته و به
این نتیجه رسیدهاند که سودآوری پایین در مقایسه با ارقام بومی یکی از عوامل مؤثر نوآوری است .قهرمانزاده و سلطانی
( ،)2932در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکنندۀ پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران شهرستان مرودشت»،
ویژگی و خصوصیات کمبینات ،میزان انطباق کمبینات با نیازهای گندمکاران ،آگاهی گندمکاران از مزایای کمبینات،
مالکیت زمین ،سطح زیر کشت گندم را از جمله عوامل مؤثر بر پذیرش معرفی کردهاند.
بدینترتیب ،برمبنای تحقیقات انجامیافته در زمینۀ ویژگیهای نوآوری ،نوعی الگوی  0مرحلهای را بهعنوان مراحل
وقوع پذیرش میتوان معرفی کرد که عبارتاند از :نیاز ،آگاهی ،عالقه ،سنجش ،تالش ،ارزشیابی و تطبیق (لیونبرگر و
گوین.)99 :2904 ،
ویژگیهای پذیرندگان نوآوری در فرایند کارآفرینی
امروزه بهجای طبقات گوناگون پذیرندۀ نوآوری ،طبقات هدف را مورد توجه قرار میدهند .خدمات ترویجی باید برای هر
گروه هدف ،سازگار و متناسب شده و به آنها عرضه شود (زمانیپور .)100 :2903 ،البته اثر ترویج و پخش به اعتبار و
1. Dasgupta
2. Tamil Nadu
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عملیبودن اطالعات و پیامهایی که به بهرهبرداران ارائه میشود ،بستگی دارد (نورالهنوری و عمانی.)202 :2933 ،
چارچوب برنامهها و شیوههای مختلف عملیاتی ،مبتنیبر خواستها و نیازهای اجتماعی و همتراز با سطوح معلومات
عمومی مردم و نیز با اوضاع اقتصادی اعضای جوامع روستایی سازگارند (شهبازی)11 :2914 ،؛ بنابراین ،عوامل مختلفی
در پذیرش نوآوریها و ایجاد مقاومت در برابر تغییر دخیل هستند .ازکیا ( ،)2930معتقد است که متغیرهای شخصیتی
بیشترین تأثیر را بر پذیرش نوآوریها دارند و حتی افرادی مانند فاستر و راجرز در تئوریهای اولیۀ خود متغیرهای
شخصیتی را عامل اصلی در پذیرش نوآوریها از سوی روستاییان میدانند.
از دیدگاه آلیسون ،یک فعالیت کارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ،مانند ویژگیها و انگیزههای فردی ،آموزش،
فرهنگ و آدابورسوم ،قوانین ،سیاستها و دانش فنی است که میتواند آثار و نتایج مختلفی را بهلحاظ الگوهای رفتاری،
اقتصادی ،اجتماعی و ...دربربگیرد .همچنین احساسات و انگیزۀ اولیه در کارآفرینان ،هیجان ،شوق ،عالقه و تعهد ،سطح
آموزش و آگاهی و تجربههای زندگی ،میتواند عامل کلیدی موفقیت آنها باشد (آلیسون.)211 :2337 ،2
ویژگیهای روانشناختی زیادی در ادبیات کارآفرینی برای یک فرد پذیرنده درنظر گرفته شده است که برخی از آنها
عبارتاند از :ریسکپذیری (ریسکهای متوسط و حسابشده) ،نیاز به توفیق ،نوآوری ،خالقیت ،ایدهسازی ،اعتمادبهنفس،
پشتکار زیاد ،آرمانگرایی ،پیشقدمبودن ،فرصتگرابودن (بیشتر در جستجوی فرصتها هستند تا تهدیدات) ،نتیجه-
گرابودن ،اهل کار و عمل بودن ،آیندهگرایی (خانیجزنی 12 -19 :2930 ،به نقل از آقایی.)2931 ،
کارهای مک کله لند 1در سال  2317بر این فرض استوار بود که کلید سلسلهرفتارهای کارآفرینانه ،در انگیزههای
موفقیت است .نیاز به موفقیت ،محرک برتری برای رسیدن به هدف ،مرتبط با مجموعهای از معیارها است (چل:1773 ،9
.)33 -33
موضوع ریسک هنوز هم بخش مهمی در نوشتارهای کارآفرینی بهشمار میآید .کیهل استروم و الفونت 4تأکید کردند
که افراد در ریسک متفاوت هستند .در مدل آنها بیشترین افرادی که مخالف ریسکاند ،کارگران هستند؛ درحالیکه
کمترین میزان مخالفت با ریسک در بین کارآفرینان دیده شده است (ایمانی جاجرمی و پوررجب میاندوآب.)2933 ،
یافتههای تحقیق نامارا 1و دیگران ( ،)1770حکایت از آن دارد که سطح تحصیالت ،دسترسی به آبهای زیرزمینی،
الگوی کشت ،وجود سرمایۀ اولیه و وضعیت اجتماعی کشاورزان در پذیرش تکنولوژی مؤثر است .ترونگ ،)1773( 1نیز در
پژوهش خود در مکونگ دلتا ،نشان داد که آگاهی و درک کشاورزان از چگونگی تکنولوژی ،سطح دانش ،روشهای
مدیریت برنامۀ توسعه و شرایط محلی از جمله فاکتورهای مؤثر در پذیرش هرگونه نوآوری است .بدینترتیب ،ویلیامسون

0

( ،)1773در پژوهشی دربارۀ پذیرش ،نوآوری و تعاونیهای روستایی نتیجه گرفت که آگاهیها از عوامل مؤثر در پذیرش
محسوب میشوند .دادرسمقدم و گلمحمدی ( ،)2933نیز در پژوهش خود دربارۀ عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیها و
نوآوریهای جدید توسط پستهکاران استان خراسان جنوبی ،بهرهمندی افراد و نظام اجتماعی از وضعیت و شرایط مناسب
اقتصادی که شامل درآمد ،تنوع منابع درآمدی ،واحدهای تولیدی بزرگتر و دسترسی به وام و اعتبارات بانکی است را در
پذیرش ایدهها ،روشها و تکنولوژیهای نوین از سوی کشاورزان مؤثر یافتند .همچنین آنها معتقدند ،هنگام ارائۀ
نوآوریها به جامعۀ روستایی ضروری است که تناسب آن تکنولوژی با ویژگیها و شرایط اقتصادی جامعه مدنظر قرار
1. Alison
2. David McClelland
3. Chell
4. Kihlstrom and Laffont
5. Namara
6. Truong
7. Wlliamson
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گیرد .در پژوهش دیگری که توسط جهاننما انجام گرفت ،وی عوامل فردی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را بر نگرش
و تصمیم در پذیرفتن یا نپذیرفتن نوآوری اثرگذار میداند .به اعتقاد وی ،ویژگیهای فردی و شرایط بهرهبردار مانند
وضعیت اقتصادی بهتر ،واحد زراعی بزرگتر ،باالبودن میزان دانش و آگاهی ،تماس بیشتر با عامل تغییر یا مروج و دیگر
موارد ،در پذیرش نوآوری اثر مثبت داشته است (جهاننما.)111 -119 :2903 ،
مولیک ،)2301( 2پذیرش نوآوریها رابطۀ مثبت و معنیداری با عاملهای شخصیتی از قبیل نگرش کشاورزان به
استفاده از نوآوریها دارد .او همچنین برخورداری از دانش و آگاهی در مورد نوآوری را از عاملهای مهم مطرح میکند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ اینکه درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان است ،نوعی تحقیق
توصیفی و از نظر هدف ،کاربردی بهشمار میرود .اطالعات مورد نیاز توسط منابع کتابخانهای و همچنین پرسشنامه از
جامعۀ نمونه استخراج شده است .منطقۀ مورد مطالعه ،دهستان سولقان با  1029نفر جمعیت و  110خانوار است .جامعۀ
آماری این پژوهش را تمامی کارآفرینان و پذیرندگان نوآوری (پرورشدهندگان و عرضهکنندگان گل و گیاه) ساکن در
دهستان سولقان تشکیل میدهند که تعداد آنها بالغبر  271خانوار است .این دهستان در انتهای شمال غرب تهران در
فاصلۀ هفت کیلومتری از پایتخت ،واقع شده است (شکل  .)2کارآفرینی در این منطقه براساس دانش بومی روستاییان
ساکن و شرایط محیطی منطقه شکل گرفته است .این حرفه که دارای قدمتی در حدود پنجاه ساله است ،ابتدا با
خزانهکاری جهت پیشگیری از سرمازدگی درختان آغاز شد و سپس با فروش نهالهای حاصله از خزانهکاری در تهران
گسترش یافت ،بعدها براساس نیاز و تقاضای ساکنان شهری با فروش انواع گل ،نهال ،و سایر متعلقات مربوط به آنها
(خاک ،کود ،گلدان ،سبزۀ عید ،ابزار باغبانی ،خدمات باغبانی و ،)...این فعالیت بهصورت یک کسبوکار سودآور بین جامعۀ
روستایی توسعه یافت ،بهگونهای که امروزه شغل اصلی ساکنان این دهستان را باغداری و خدمات وابسته به آن و در کنار
آن گردشگری تشکیل میدهد .با توجه به اینکه مناطق هدف پژوهش ،روستاهایی هستند که این نوآوری بهگونهای در
آنها گسترش یافته و برای تعدادی از خانوارهای روستایی شغل ایجاد کرده است؛ بنابراین ،از بین  22روستای دهستان
سولقان این تحقیق بر  4روستای کشارعلیا ،کشارسفلی ،سولقان و کن متمرکز شده است .بدینترتیب ،درحال حاضر،
بهجز مشاغل موجود مانند باغداری و خدمات گردشگری ،در روستاهای منطقه ،شغل فروش گل و نهال و متعلقات مربوط
به آن نیز رواج دارد.
با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،متغیرهای پژوهش شامل خصوصیات نوآوری و ویژگیهای نوآوران است .برای
آزمون پردازش دادهها و تعیین میزان پایایی و روانی آنها و ابزارهای اندازهگیری با مطالعۀ  17نمونۀ اولیه ،از روش آمار
آلفای کرونباخ ( )7/013و روش اعتبار محتوا و قضاوت داوران و متخصصان استفاده شد .درنهایت ،دادهها در نرمافزار
 SPSSتجزیه و تحلیل شده و از روش رگرسیون چندگانه توأم 1برای تحلیل خصوصیات نوآوران که در پذیرش نوآوری
تأثیرگذار بوده و همچنین از روش رگرسیون گامبهگام ،9جهت تحلیل ویژگیهای نوآوری که در راستای پذیرش مؤثر
بوده ،استفاده شده است.

1. Moulik
2. Enter
3. Stepwise
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شکل  .6محدودة مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی

پیش از بیان یافتهها ،ویژگیهای جامعۀ نمونه در جدولهای زیر و بهاختصار توضیح داده میشود .یکی از ویژگیهای
مهمی که در دو طیف زمانی ،هنگام پذیرش نوآوری و در زمان انجام پژوهش ارزیابی شده است ،سن افراد است .این
اطالعات بهطور جداگانه در جدولهای زیر نمایش داده میشود.
جدول  .6وضعیت سن کارآفرینان در زمان پذیرش نوآوری
گروههای سنی

مردان

زیر  61سال

 61 -21سال

 21 -91سال

 91 -91سال

+91

3
%27

40
%10

20
%12

27
%21

7
7

فراوانی
درصد

منبع :نگارندگان
جدول  .2وضعیت سن کارآفرینان در سال 6946
گروههای سنی

مردان

فراوانی
درصد

از  29 -61سال

از  99 -21سال

از  99 -91سال

از  19 -91سال

از  19 -11سال

+11

24
%20

24
%20

12
%11

21
%23

27
%21

3
%27

منبع :نگارندگان

دادههای موجود در جدول  ،2نشان میدهد که بیشتر کارآفرینان در سنین جوانی ( 11 -21سال) ،به پذیرش نوآوری
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پرداختهاند .این گروه سنی از آن نظر اهمیت دارد که باالبودن روحیۀ ریسکپذیری و اعتمادبهنفس در این گروه ،آنها را
برای پذیرش نوآوریها آماده میکند.
براساس نتایج جدول  ،1مالحظه میشود که بیشتر کارآفرینان از طریق نزدیکان خود و با برقراری ارتباط مستقیم ،با
کارآفرینی موجود آشنا شدهاند .درواقع ،پذیرندگان اولیه ،سهم مهمی در پذیرش کارآفرینی آنها داشتهاند .از آنجاکه
راههای ارتباطی در پخش نوآوری مؤثر بوده است ،جدول زیر اطالعاتی دربارۀ وضعیت حملونقل و جابجایی در منطقه
بهدست میدهد.
جدول  .9وضعیت تأهل در جامعۀ نمونه
مؤلفه

پذیرندگان

فراوانی
درصد

مجرد

متأهل

21
%17

11
%37

منبع :نگارندگان
جدول  .9وضعیت تحصیالت و سواد در جامعۀ نمونه
میزان سواد

بیسواد

کمتر از دیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی و باالتر

29
%21

12
%11

20
%12

2
%2

7
7

فراوانی
درصد

مردان

منبع :نگارندگان
جدول  .1چگونگی نشر نوآوری
رهبران محلی

از طریق پدر یا

از طریق همسایگان یا

از طریق مشاهده فعالیت

از طریق دانش و آگاهی

اجداد

دوستان

دیگران

خود

11
%91

1
%1

44
%14

27
%21

فراوانی
درصد
منبع :نگارندگان

جدول  .1وضعیت حملونقل در جامعۀ مورد مطالعه
شرح

ماشین شخصی

تاکسی

خطوط ویژة اتوبوسرانی شهری

خطوط ویژة اتوبوسرانی روستایی

فراوانی
درصد

10
%13/1

21
%23/1

1
%1/1

0
%3/1

منبع :نگارندگان

به گفتۀ پذیرندگان ،از زمانیکه جادۀ روستا آسفالت شده است ( 0سال پیش) ،فعالیت آنها نیز گسترش یافته است؛
چراکه رفتوآمد در جادۀ خاکی بهخصوص در فصل زمستان بسیار مشکل است .پس از آسفالتشدن جاده ،بیشتر ساکنان
روستا (کانون پخش) ،اقدام به خرید ماشین کردهاند که این عامل در فرایند پخش و گسترش نوآوری بین ساکنان محلی
و سهولت دسترسی به تهران مؤثر بوده است.

یافتههای تحلیلی
همانطورکه اشاره شد ،دو دسته از عوامل در پذیرش ،تقویت و توسعۀ کارآفرینی مؤثر بودهاند که عبارتاند از :ویژگیهای

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 6941

421

افراد پذیرندۀ نوآوری و خصوصیات خود نوآوری .برای مشخصکردن سهم هریک از این عوامل در پذیرش کارآفرینی
بهعنوان یک نوآوری ،از روش تحلیل رگرسیون استفاده و برای تحلیل خصوصیات کارآفرینی روش رگرسیون گامبهگام،
بهکار گرفته شده است .در این روش ،قویترین متغیرها وارد معادله شده و این کار تا زمانی ادامه مییابد که خطای
آزمون معنیداری به  1درصد برسد.
جدول  .9تحلیل خصوصیات کارآفرینی به روش رگرسیون گامبهگام
متغیر وابسته

جذابیت و سادگی
سازشپذیری
هزینه
سودبخشی
بازار فروش
سرمایه
دسترسی به مکان
دسترسی به حملونقل

متغیر مستقل

ضریب تعیین تعدیلشده

سطح معناداری

مقدار بتای استاندارد

سازشپذیری
سودبخشی
جذابیت و سادگی
بازار فروش
جذابیت و سادگی
جذابیت و سادگی
هزینه
دسترسی به مکان
دسترسی به حملونقل
سرمایه

7/733
7/291
7/733
7/701
7/222
7/711
7/701
2/777
2/777
2/777

7/772
7/777
7/772
7/774
7/772
7/727
7/774
7/777
7/7777
7/7777

7/133
7/124
7/913
7/111
7/117
7/111
7/131
2/777
2/777
2/777

منبع :نگارندگان

همانطورکه در جدول  0مشخص است ،براساس ضریب تعیین تعدیلشده ،سازشپذیری کارآفرینی موجود با تجربه
و نیاز کارآفرین  7/733به جذابیت و سادگی آن بستگی دارد .البته میزان  Fنیز در سطح  33درصد (،)Sig=0/001

معنیدار شده است که بیانگر معنیداربودن رگرسیون است .براساس بتای بهدستآمده برای جذابیت و سادگی ،به ازای
یک واحد تغییر در انحراف معیار جذابیت و سادگی به اندازۀ  7/913در انحراف معیار متغیر وابسته (سازشپذیری
کارآفرینی با تجربه و نیاز پذیرنده) تغییر ایجاد میشود که بیشترین رقم بین متغیرها است .سایر خصوصیات کارآفرینی
بهترتیب (سازشپذیری با تجربه و نیاز کارآفرین ،هزینۀ مناسب جهت راهاندازی ،بازار فروش خوب و در دسترس و
سودبخشی یا اقتصادیبودن) ،در مرتبۀ بعدی قرار دارند.
میزان ضریب تعیین تعدیلشده و میزان بتای استاندارد سه متغیر سرمایه ،دسترسی به مکان و دسترسی به حملونقل
یکی است ( ،)2/777اما سطح معناداری آنها ( )7/777بیانگر آن است که این سه متغیر به هیچکدام از متغیرهای مستقل
که در جدول آمده ،وابسته نیستند.
روابط وابسته بین متغیرها (خصوصیات کارآفرینی) ،در شکل  ،1نمایش داده شدهاند.

شکل  .2روابط و جهت بین متغیرهای مؤثر خصوصیات کارآفرینی در پذیرش
منبع :نگارندگان
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با توجه به اینکه جهت فلشها در شکل  1وابستگی و نوع رابطه را بیان میکند ،روابط بین جذابیت و سادگی گل و
نهال فروشی با میزان سازشپذیری و سودبخشی آن یک رابطۀ متقابل است ،چنین رابطهای بین هزینه و بازار فروش نیز
مطرح است ،اما بین هزینه و جذابیت و سادگی ،رابطه یکطرفه است .هزینۀ راهاندازی و گسترش یک کارآفرینی به
میزان جذاب و سادهبودن آن وابسته است .هرچقدر که یک کارآفرینی دور از پیچیدگی باشد ،جذاب و سادهتر است و این
عامل سبب کاهش هزینهها و پذیرش بیشتر میشود .چنین ارتباط یکطرفهای بین سرمایه ،دسترسی به مکان و
حملونقل نیز وجود دارد.
برای تحلیل خصوصیات مؤثر افراد نوآور ،از روش رگرسیون چندگانۀ توأم ،استفاده شده است .در این روش تمامی
متغیرهای مستقل همزمان وارد تحلیل شده و اثرات تمامی متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته مطالعه شد .شایانذکر
است که در این بخش ،دو متغیر آگاهی و عالقهمندی فرد کارآفرین ،اثری نداشته و درواقع ،در این حالت رابطۀ بین این
متغیرها و رگرسیون معنیدار نبوده است.
جدول  .9تحلیل خصوصیات کارآفرین به روش رگرسیون چندگانۀ توأم
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب تعیین

سطح معناداری

مقدار بتای استاندارد

اعتمادبهنفس

روحیه نوگرایی
انگیزۀ پیشرفت
اعتمادبهنفس
باور توانایی (خودباوری)
روحیۀ نوگرایی

7/107

7/777
7/777
7/777
7/777
7/777

7/420
7/913
7/931
7/442
7/913

7/974

7/777

7/411

روحیۀ نوگرایی
انگیزۀ پیشرفت
باور توانایی
(خودباوری)

انگیزۀ پیشرفت

7/973
7/910

منبع :نگارندگان

براساس نتایج آزمون و جدول  ،3میزان ضریب تعیین بهدستآمده ،نشان میدهد که  7/974تغییرات متغیر باور توانایی
(خودباوری) توسط پنج متغیر مستقل (آگاهی ،عالقهمندی ،انگیزۀ پیشرفت ،روحیۀ نوگرایی ،اعتمادبهنفس) ،تبیین میشود.
سطح معنیداری ( ،)Sig=0/000بهدستآمده نیز معنیداربودن رگرسیون و رابطۀ خطی بین متغیرها را در سطح  33درصد
تأیید میکند .این آمار نشان میدهد که اثرات سایر متغیرها معنیدار نیست و آنها تأثیرات ضعیفی در پیشگویی متغیر
وابسته (میزان خودباوری فرد نوآور) دارند .همچنین برای مشخصکردن میزان اهمیت نسبی و نقش متغیر مستقل انگیزۀ
پیشرفت ،از مقادیر بتای استاندارد آن استفاده شده است .درنهایت ،میتوان قضاوت کرد که متغیر انگیزۀ پیشرفت بهمراتب
سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته خودباوری دارد؛ زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن
موجب میشود تا انحراف معیار متغیر وابستۀ خودباوری بهاندازۀ  7/411تغییر کند .طبق نتایج جدول ،اثر انگیزۀ پیشرفت فرد
کارآفرین بیش از سایر خصوصیات بر پذیرش کارآفرینی مؤثر بوده است و سایر خصوصیات بهترتیب خودباوری (باور
توانایی) ،روحیۀ نوگرایی و اعتمادبهنفس ،در مرتبۀ بعدی اهمیت و اثرگذاری قرار دارند.

شکل  .9روابط و جهت بین خصوصیات مؤثر کارآفرین در پذیرش
منبع :نگارندگان
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براساس شکل  ،9از میان شش خصوصیت افراد کارآفرین (اعتمادبهنفس ،خودباوری ،باور توانایی) ،روحیۀ نوگرایی،
انگیزۀ پیشرفت ،آگاهی و عالقهمندی) ،چهار خصوصیت افراد بر پذیرش کارآفرینی مؤثر بودهاند .جهت فلشها در تصویر
بیانگر ارتباط و تأثیرگذاری خصوصیات بر یکدیگر است .برای مثال ،افرادی که از اعتمادبهنفس باالیی برخوردارند ،روحیۀ
نوگرایی خوبی نیز دارند .درکل ،بین خصوصیات مؤثر افراد نوآور ،یک ارتباط سیستمی وجود دارد .هر خصوصیت به
پیدایش خصوصیت بعدی و درنهایت ،پذیرش نوآوری منجر میشود.

نتیجهگیری و پیشنهاد
نوآوری عنصر پایۀ کارآفرینی است که میتواند سبب تغییراتی در سطح جامعه شود ،اما باید دارای خصوصیاتی باشد که
مورد پذیرش واقع شود .از طرفی ،افراد پذیرنده نیز الزم است ویژگیهایی داشته باشند تا فرایند پذیرش سریعتر طی
شود .در این پژوهش ،برای ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش کارآفرینی دو دسته از عوامل مورد مطالعه قرار گرفت :یکی
ویژگیهای نوآوری (کارآفرینی در حرفۀ فروش گل و نهال و مشتقات وابسته به آن) ،و دیگری خصوصیات افراد پذیرنده
یا کارآفرین .از جمله ویژگیهای کارآفرینی که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده :جذابیت و سادگی ،سازشپذیری
با تجربه و نیاز کارآفرین ،هزینۀ مناسب راهاندازی ،سودبخشی (اقتصادیبودن) ،قابلدسترسبودن بازار فروش،
قابلدسترسبودن مکان راهاندازی ،قابلدسترسبودن حملونقل و سرمایۀ مناسب است .از آنجاکه خصوصیات افراد نیز در
پذیرش کارآفرینی بسیار مؤثر است ،در این پژوهش اعتمادبهنفس ،داشتن روحیۀ نوگرایی ،داشتن انگیزۀ پیشرفت ،باور
توانایی (خودباوری) ،آگاهی و عالقهمندی افراد ارزیابی شدند .هریک از این خصوصیات بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته و
بر سرعت پذیرش تأثیر میگذارد و درمجموع ،میزان پذیرش و موفقیت یک نوآوری را تعیین میکنند .براساس یافتههای
این تحقیق و نظرهای افراد پذیرنده ،مشخص شد زمانی که یک نوآوری به شکل کارآفرینی از جذابیت و سادگی باالیی
برخوردار باشد و درحقیقت نیازی به تکنولوژی و فناوری پیچیدهای نداشته باشد ،با سطح دانش ،مهارت و تجربۀ فرد
پذیرنده سازگار بوده و هزینۀ راهاندازی آن نیز پایین باشد ،درنتیجه ،پذیرش آن برای جامعۀ محلی صرفۀ اقتصادی دارد.
در اینصورت ،با کمترین هزینه میتوان به توسعۀ کارآفرینی اقدام کرد؛ چراکه یک کارآفرینی با داشتن چنین ویژگیهایی
بهسرعت پذیرش میشود .خصوصیات افراد پذیرنده نیز میزان پذیرش و سرعت آن را تعیین میکند .براساس یافتههای
موجود ،افرادی که از انگیزۀ پیشرفت باالیی برخوردار هستند ،روحیۀ نوگرایی و خالقیت آنها نیز باال است .این افراد
همیشه در جستجوی راهحلها و روشهای تازهای هستند که همین عامل اعتمادبهنفس را در آنان تقویت میکند؛
بنابراین ،در برخورد با یک نوآوری در صورت سازشپذیری آن با نیاز ،دانش و تجربۀ آنها ،آن را پذیرفته و تبدیل به
کارآفرینی میکنند و چون توانایی خود را باور دارند قادرند با بهکارگیری سایر ویژگیها ،کارآفرینی را توسعه بخشند.
در کل ،سادگی و جذابیت نوآوریها یکی از عوامل بسیار مؤثر در پذیرش هستند؛ چراکه سادهبودن ،بستر سایر
خصوصیات را فراهم میکند .همانطورکه نتایج پژوهش نشان داد ،برای افراد نیز سادگی و جذابیت کارآفرینی جزو اولین
و مهمترین عامل مؤثر در پذیرش تلقی میشود .از سوی دیگر ،وجود انگیزۀ قوی پیشرفت در افراد ،عامل پایهای برای
داشتن سایر خصوصیات در راستای پذیرش نوآوریها و کارآفرینی است .بر این اساس پیشنهاد میشود در راستای کشف،
خلق و معرفی کارآفرینی و نوآوریها در جامعۀ روستایی ،از نوآوریها و انواع کارآفرینی استفاده شود که دارای
ویژگیهای ذکرشده بوده و بسترهای آن در جامعه فراهم شود .اگر شرایط فردی و محیطی همزمان در بهکارگیری
کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد ،میتوان به دستیابی به کارآفرینی پایدار در جامعه امیدوار بود .برگزاری جلسات
هماندیشی در محیط روستا و با روستاییان میتواند به تحریک مشارکت جامعۀ محلی هم بهعنوان هدف و هم بهعنوان
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وسیلهای برای رسیدن به اهداف توسعه کمک کند .روستاییان دانش بومی ،آگاهی ،مهارت و تجربۀ برخورد با آنها را
دارند و در این حالت این جلسات هماندیشی موجب میشود که کارآفرینی و نوآوریها:
 .2با ارزشها و اعتقادات آنها آمیخته و از آنها تأثیر پذیرد؛
 .1بهدنبال حل مشکالت جامعه بهوجود آید؛
 .9برای آنها مقبولیت بیشتری پیدا کند؛
 .4خودجوش و متکیبر نیاز آنها شکل گیرد؛
 .1با طبیعت روستا ،فعالیت روستاییان ،امکانات ،دانش و تجربۀ آنها سازگار باشد؛
 .1پویا و منطبق با شرایط زمانی بوده و در بطن محیط طبیعی و اجتماعی محلی تکامل یافته و با شرایط بومی کامالً
سازگار باشد؛ بنابراین ،در چنین شرایطی سرعت و میزان پذیرش کارآفرینی افزایش مییابد.
درنهایت ،یافتههای این پژوهش در ارتباط با عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری ،یعنی جذابیت و سادگی ،سازشپذیری
با نیازها ،دانش و تجربۀ پذیرندگان ،پایینبودن هزینۀ راهاندازی نوآوری ،و سودبخشی (اقتصادیبودن) ،دقیقاً با یافتههای
(حسینیخواه( ،)2930 ،دادرسمقدم و گلمحمدی( ،)2933 ،قهرمانزاده و سلطانی( ،)2932 ،داسگوپتا ،)2333 ،و (سرین
واساال و دیگران ،)2333 ،یکسان است .در این تحقیقات و سایر مطالعاتی که در بخش پیشینۀ پژوهش بررسی شدند ،به
خصوصیات پذیرندگان که عامل و بعد دیگر الگوی پذیرش است ،توجهی نشده است .بهعبارتی ،میزان پذیرش و سرعت
آن را تنها خصوصیات نوآوری تعیین نمیکند؛ بلکه ویژگیهای پذیرندگان نیز در این امر بسیار مهم و مؤثر است که باید
در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند .در دیدگاه هاگراستراند و راجرز نیز به این مسئله اشاره شده است .مشخصات
عمده و میزان جذابیت پدیده (نوآوری یا کارآفرینی)( ،ریچارد و دیگران )113 :2301 ،و همچنین خصوصیات جمعیت
آمادۀ پذیرش با زمینههای متفاوت پذیرش و مقاومت در برابر نوآوریها یا اشتیاق و هواخواهی آنها از نوآوریها و
پدیدهها ،از جمله عوامل مؤثر در نظریۀ پخش هستند جدول (.)3
جدول  .4مقایسۀ یافتههای پژوهش با سوابق پژوهش
نتایج پژوهش حاضر (عوامل مؤثر)

جذابیت و سادگی باال (عدم نیاز به
تکنولوژی و فناوری پیچیده)
سازگاری با سطح دانش ،مهارت و
تجربۀ فرد پذیرنده (سازشپذیری با
نیازها ،دانش و تجربه)
پایینبودن هزینۀ راهاندازی
سودبخشی (اقتصادیبودن)
بازار فروش خوب
داشتن انگیزۀ پیشرفت باال
روحیۀ نوگرایی و خالقیت باال
داشتن اعتمادبهنفس
باور توانایی (خودباوری)
منبع :نگارندگان

نتایج سایر پژوهشهای صورتگرفته

پیچیدگی تأثیر منفی بر انتخاب نوآوری دارد (حسینیخواه.)2930 ،
تناسب نوآوری با ویژگیها و شرایط اقتصادی جامعه (دادرس مقدم و گل محمدی،)2933 ،
سازگاری (حسینیخواه ،)2930 ،میزان انطباق تکنولوژی با نیازهای پذیرندگان (قهرمانزاده و
سلطانی.)2932 ،
هزینۀ کم یک نوآوری لزوماً انگیزهای برای پذیرش آن نیست؛ درحالیکه هزینۀ زیاد یک نوآوری
نیز مانعی است برای پذیرش آن توسط پذیرندگان (داسگوپتا ،)2333 ،باالبودن هزینۀ نوآوری
مانع پذیرش است (سرین واساال و دیگران.)2333 ،
مزیت نسبی (حسینیخواه.)2930 ،
-
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منابع
 .2احمدپور داریانی ،محمود ،2937 ،کارآفرینی ،تعاریف ،نظریات ،الگوها ،چاپ اول ،نشر شرکت پردیس ،تهران.
 .1ازکیا ،مصطفی ،2930 ،مقدمهای بر جامعهشناسی توسعۀ روستایی ،چاپ پنجم ،انتشارات اطالعات.
 .9اسکندری ،فرزاد ،2931 ،بررسی و تبیین راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران،
رسالۀ دکتری ،به راهنمایی سید محمود حسینی و خلیل کالنتری ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 .4ام ،ای ،ادامز ،2930 ،ترویج کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه ،ترجمۀ ایرج ملکمحمدی ،نشر آموزش کشاورزان.
 .1اوکلی ،پیتر و کریستوفر گارفورث ،2913 ،راهنمای آموزش و ترویج ،ترجمۀ محمدحسین عمادی ،سلسله انتشارات روستا و
توسعۀ وزارت جهاد سازندگی.
 .1ایمانی جاجرمی ،حسین و پیمان پوررجب میاندوآب ،2933 ،سنجش و تحلیل ویژگیهای کارآفرینی دهیاران با
تأکید بر عوامل زمینهای مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی :دهیاران روستاهای شهرستان میاندوآب) ،سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .0ایمنی قشالق ،سیاوش ،خانی ،فضیله و سید سعید هاشمی ،2932 ،نقش گردشگری در توسعۀ کارآفرینی زنان
روستایی (مطالعۀ تطبیقی :روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) ،مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیهای،
شمارۀ  ،23صص .193 -120
 .3توالیی ،نسرین ،2931 ،نقش مذهب در شکلگیری فضای جغرافیایی ،فصلنامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی،
سال  ،3شمارۀ  ،1پیاپی  ،13صص .11-09
 .3جهاننما ،فهیمه ،2903 ،عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر پذیرش رقم جدید لوبیاچیتی (تالش) ،مطالعۀ
موردی :بهرهبرداران شهرستان خمین ،استان مرکزی ،مجلۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال  ،3شمارۀ  ،92صص
.130 -112
 .27حسینیخواه ،علی ،2930 ،بررسی نظریۀ انتشار و نوآوری در حوزة آموزش ،فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی ،سال ،0
شمارۀ  ،11صص.212-237
 .22خانیجزنی ،جمال ،2930 ،اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی ،چاپ اول ،نشر مهر راوش.
 .21دادرسمقدم ،علی و فرهود گلمحمدی ،2933 ،بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیها و نوآوریهای جدید
توسط پستهکاران استان خراسان جنوبی ،همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری.
 .29دانلداف ،کوراتکر و هاجتس ریچارد ام ،2939 ،نگرش معاصر بر کارآفرینی ،ترجمۀ ابراهیم عامل محرابی با همکاری
محسن تبرایی ،چاپ اول ،ویرایش پنجم ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .24دهقان ،حسین ،2933 ،آشنایی با مفاهیم و مبانی کارآفرینی( ،دسترسی سال اول  17اردیبهشت .)2933
 .21راجرز ،اورت ام و اف ،فلوید شومیکر ،2913 ،رسانش نوآوریها-رهیافتی میانفرهنگی ،ترجمۀ عزتاهلل کرمی و
ابوطالب فنایی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شیراز (چاپخانۀ مرکز نشر دانشگاه شیراز).
 .21زمانیپور ،اسداهلل ،2903 ،ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .20سعیدیکیا ،مهدی ،2933 ،اصول و مبانی کارآفرینی روستایی ،چاپ دوازدهم ،انتشارات کیا.
 .23سوانسون ،ب ،2907 ،مرجع ترویج کشاورزی ،ترجمۀ ا .شهبازی و ا .حجاران ،انتشارات سازمان ترویج کشاورزی،
تهران.
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 .23سینگ ،آ .ک ،2939 ،ترویج کشاورزی ،اثر و ارزیابی ،ترجمۀ غالمرضا مجردی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه زنجان.
 .17شاهحسینی ،مهدی ،2931 ،کارآفرینی ،چاپ اول ،انتشارات آییژ.
 .12شکویی ،حسین ،2931 ،اندیشههای نو در فلسفۀ جغرافیا ،جلد اول ،چاپ پنجم ،انتشارات گیتاشناسی.
 .11شکویی ،حسین ،2931 ،جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 .19شهبازی ،اسماعیل ،2914 ،مقدمهای بر آموزش و ترویج و توسعۀ شیوههای نوین در روستاها ،انتشارات دانشکدۀ
کشاورزی و دامپروری رضاییه ،تهران.
 .14صابر ،فیروزه ،2932 ،راههای توسعۀ کارآفرینی زنان در ایران ،راهکارهای تواناسازی زنان در راستای
برابری اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در ایران ،چاپ دوم ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران.
 .11عمادی ،محمدحسین و اسفندیار عباسی ،2939 ،دانش بومی و توسعۀ پایدار :چارهها و چالشها ،چاپ اول ،سلسله
انتشارات روستا و توسعه ،شمارۀ .14
 .11قهرمانزاده ،محمد و مهدی سلطانی ،2932 ،عوامل تعیینکنندة پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران
شهرستان مرودشت ،ویژهنامۀ دانش کشاورزی و تولید پایدار ،صص .193 -111
 .10کرمی ،عزتاهلل و سید ابوطالب فنایی ،2909 ،بررسی نظریهپردازیها در ترویج کشاورزی ،نشر جهاد سازندگی
معاونت ترویج و مشارکت مردمی.
 .13کشاورز ،فتحاهلل و دیگران ،2933 ،عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان
کشاورزان استان گیالن ،مجلۀ پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال  ،9شمارۀ  ،4صص .221 -33
 .13لیونبرگر ،ه و پال ،اچ گوین ،2904 ،انتقال تکنولوژی از محققان به بهرهبرداران کشاورزی ،ترجمۀ م ،چیذری،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 .97منفرد ،نوذر ،2904 ،سازههای مؤثر بر پذیرش تکنولوژی در زراعت برنج و تأثیر آن بر زنان شالیکار در
استانهای مازندران و فارس ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز.
 .92نوراهلل نوری وندی ،آزاده و احمدرضا عمانی ،2933 ،ترویج کشاورزی (چالشها و راهبردها در کشورهای
درحالتوسعه) ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
 .91یعقوبی فرانی ،احمد و رضا موحدی ،2932 ،درآمدی بر کارآفرینی روستایی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
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