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 چکیده
 نوآوری ،رو این از .دهد می روی نوآور های انسان توسط و نوین های شیوه پذیرش طریق از تغییر، منزلۀ به توسعه 

 متفاوتی های واکنش ،محلی جوامع طورعمدهبه .شود می تلقی روستا اقتصادی بنیان تقویت راستای در مهم ابزاری

 عوامل دارد درنظر حاضر پژوهش ،رو این از. دهند می نشان خود از نوآوری یک ،پذیرش سرعت و میزان برابر در

 هدف، برمبنای و تحلیلی-توصیفی روش با که دکن شناسایی را نوآوری پذیرش در ساز محدودیت و کننده تسریع

 4 در ساکن نوآوری، یک منزلۀ به کارآفرینی پذیرندگان تمامی را پژوهش آماری جامعۀ. است شده طراحی کاربردی

 و شده  استفاده میدانی و ای کتابخانه روش از ،ها داده گردآوری برای. دهند می تشکیل سولقان، دهستان از روستا

 محیط در آمده دست به های داده. است لیکرت طیف از استفاده با ساختهمحقق ۀپرسشنام ،اطالعات گردآوری ابزار

 نتایج. است شده تحلیل و تجزیه ،توأم ۀچندگان و گام به گام رگرسیون آزمون از استفاده با و SPSS افزاری نرم

 خصوصیات دیگر و نوآوری های ویژگی شامل که مؤثرند نوآوری پذیرش بر عوامل از دسته دو که است آن بیانگر

 و سادگی .هستند مؤثر پذیرش سرعت و میزان بر که است نوآوری کارآفرینی های ویژگی از. هستند پذیرندگان

 از و خوب فروش بازار ،(بودناقتصادی) سودبخشی هزینه، پذیرنده، نیاز و مهارت تجربه، با پذیری سازش جذابیت،

 تأثیر بیشترین ،(توانایی باور) خودباوری و نفس اعتمادبه نوگرایی، ۀروحی ،پیشرفت انگیزۀ نوآور فرد های ویژگی جمله

 قرار توجه مورد پذیرش الگوی و کارآفرینی کارگیری به در زمانهم ،محیطی و فردی شرایط اگر. است داشته را

 تنها را آن سرعت و پذیرش میزان چراکه ؛بود امیدوار جامعه در پایدار کارآفرینی به دستیابی به توان می ،گیرد

 .است مؤثر و مهم بسیار نیز پذیرندگان های ویژگی بلکه کند نمی تعیین نوآوری خصوصیات
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 مقدمه

و تغییر و تحوالت، با هدف بهبود ارتقای  ،(27: 2330، 2النگ) اهداف رفاهی سوی بهپیشرفت  برحسب یندیافر ۀتوسع

و افزایش  دسترسی قابل های فرصت(، که 23: 2913)اوکلی و گارفورث،  استروستایی  ۀکمی و کیفی سطح زندگی جامع

اقتصادی در یک نظام،  ۀتوسع رشد و .(23: 2913اوکلی و گارفورث،  ؛91: 2930)ازکیا، همراه دارد را به وری بهرهامکانات 

و  ها روشجامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، مختلف  های بخشکه افرادی در  شودمیزمانی میسر 

 (.2933ناکارآمد قبلی کنند )دهقان،  های روشجدید و کارآمد را جایگزین  های حل راه

 .اند پرداختهمختلف به تبیین چگونگی این جریان  های نظریهکه  کند میروند پذیرش نوآوری از شرایط خاصی تبعیت 

نوآوری  های ویژگیبر پیشبرد آن را در قالب دو دسته از عوامل ناظر بر  مؤثرابعاد مختلف نوآوری و عوامل  ،ها نظریهاین 

-فرد به گیری تصمیمکارکرد  عنوان به ،هرگونه نوآوری. پذیرش اند کردهپذیرندگان بحث  های ویژگیو عوامل برگرفته از 

یک نوآوری نسبت به سودمندی نگرش پذیرنده استوار است. تعیین میزان  ۀو به میزان زیادی بر شیو آید میشمار 

آن به همان  پذیری ارتباط، میزان سادگی و میزان فهمی آسانمحلی، میزان  تجربۀ باسازگاری آن  ،نیپیش های نوآوری

: 2909)کرمی و فنایی، تناسب دارد فرهنگی و  بودن آن از نظر اجتماعیپذیر امکانبودن و اندازه اهمیت دارد که مناسب

یک طرح توسعه را با  تواند میفنی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  های جنبهبه پیچیدگی و درهم تنیدگی  توجهی بی(. 173

 (.1: 2939عباسی، د )عمادی و کنرو هشکست روب

، دائمیفقر، بیکاری و مهاجرت در روستاهای ایران و بیکاری فصلی و گاه  مانندبا توجه به این مباحث و مشکالتی 

سرمازدگی درختان میوه(، انند بر کم و کیف محصوالت باغی )م ها آن آثارکشش پایین درآمدزایی، نوسانات اقلیمی و 

شغلی و افزایش روزافزون  های فرصتو زمین مساعد، کمبود  وخاک آببود بودن سطح زیرکشت ناشی از کمپایین

تقویت جریان کارآفرینی در بین  برایاهمیت این مطالعه  مورد مطالعه )دهستان سولقان(، ۀنیازهای روستاییان در جامع

چه عواملی در  است که پرسشگویی به این خحاضر در پی پاسپژوهش  ،رو این از .دشو میبیشتر آشکار روستاییان منطقه 

 ؟اند کدمآن تسریع  در مؤثرعوامل  عبارتیو به مؤثرند ها نوآوریپذیرش 

 

 فضایی پخش ۀنظری

پذیرش آن پدیده  ۀاصلی، در بین مردمی که آماد های کانوناز گسترش یک پدیده از کانون یا  اندپخش فضایی، عبارت

. پخش فضایی، گیرد میاین گسترش در طول زمان صورت  و (2333، دیگرانو  1، ریتیو972: 2931)شکویی،  دهستن

آن،  وسیلۀ بهیندی است که اعبارتی، فر، بهسازد میرا در سراسر فضا و زمان، از خاستگاه اصلی فراهم  ای پدیدهگسترش 

یند پخش، ممکن است بالفاصله ا(. فر0: 2333، دیگران)موریل و  یابد می، تغییر اندازها چشم های خصیصهرفتار مردم یا 

رفتار، عقاید خاص  ۀد. این پدیده، ممکن است یک شیوشوعملی  ها قرنبعد از ظهور پدیده صورت بگیرد یا در جریان 

 .(19: 2931)توالیی،  اجتماعی یا یک امر مادی نظیر رواج مد لباس و یک نوع کاالی ویژه باشد، سیاسی

 

 نوآوری

 ابزاری ،نوآوری «دراکر» ۀعقید به(. 220: 2933، کیا سعیدی) رود میشمار فرآیند توسعه بهنوآوری از اعمال کلیدی در 

 برای ها آن پتانسیل تا بخشد می غنا را موجود منابع یا کند می ایجاد جدید های ثروت منابع کارآفرین، آن توسط که است

                                                                                                                                                                              
1. Long 

2. Ritu  



 464  ...روستایی کارآفرینان بین در نوآوری پذیرش بر مؤثر عوامل ارزیابی

 ادعا توان می که است ضروری قدری به کارآفرینی در نوآوری وجود ،«کرارد پیتر» دیدگاه از. یابد افزایش ثروت، تولید

(. 31: 2931، حسینی شاه) دکن نمیرا حاصل  ای نتیجه نوآوری بدون نیز خالقیت و ندارد وجود آن بدون کارآفرینی د،کر

به کمک این  و کنند میبه بازار تبدیل  عرضه قابل های ایدهرا به  ها فرصتیندی است که نوآوران توسط آن، انوآوری فر

 (.213: 2939)دانلداف و هاجتس،  بخشند میبه تغییرات شتاب  ها آنابزار است که 

ا ی روش ده،یا یک عنوان به آن از افراد برداشت و کدر هکبل ،ستیآن ن دبودنیجد دارد تیاهم یالبته آنچه در نوآور

 و یدات مادیتولۀ رندیدربرگ ها نوآوری .(21: 2331، 2د نباشد )اسپنسیجد آن تیماه هک هرچند است، دیجدۀ دیپد

ل و یوسا از یدیاربرد جدک یحت و دیجد ۀبرنام ای ده، روشیا یک است نکمم هکبل نیستند، دیجد ۀدیچیپ های تکنولوژی

 اختراع، ق،یتحق مانند یمختلف های روش از ها نوآوری(. 17: 2333، 1)ون دن بن شود یتلق ینوآور ینوع زین موجود ابزار

 .شوندارزیابی می( و از این طریق 97: 2909)کرمی و فنایی،  آیند می وجودبه مسئله و حل توسعه شف،ک

 

 کارآفرینی

از منابع  گیری بهرهو  ها فرصتجدید از طریق کشف  وکارهای کسبو ایجاد  ها نوآورییند خلق ابتکارها و افر ،کارآفرینی

مناسب از منابع بتواند در شرایط  گیری بهرهمحیطی و  های فرصتکسی است که با کشف و شناخت  ،کارآفرین .است

صابر،  ؛17: 2932و موحدی،  فرانی یعقوبی) پیدا کندجدید دست  وکار کسبو ایجاد  ها نوآوریبه  آمیز ریسکپرابهام و 

یندی است که در آن ا( معتقدند، کارآفرینی فر2332(. سکستون و بومن آپتن )1: 2937؛ احمدپور داریانی، 24: 2932

د شوپیدایش رفتار نوآورانه در افراد  موجب تواند میو اعتقاد بر این است که محیط  شوندبررسی میتعامل افراد با محیط 

 (.111: 2932، دیگرانو  قشالق ایمنی) کندمیکارآفرینی را ترغیب  ،( و ترویج و توسعه04: 2931)اسکندری، 

 

 پژوهش ادبیات

در بین موضوعاتی که  کنند میسعی  ها آن ،درنتیجه. اند شدهدر کجا و چرا توزیع  ها پدیدهبدانند که  اند مایلجغرافیدانان 

برای توزیع در بین جوامع انسانی از جریان  ،از جمله نوآوری ای پدیدهند. هر کنروابط فضایی برقرار  ،کنند میمشاهده 

 عرضه قابل های ایدهرا به  ها فرصتخود فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن،  ،نوآوری آنجاکه از .کند میخاصی تبعیت 

سرعت روستایی را  ۀاقتصادی در جامع ۀتوسع تواند میتسری این جریان در جامعه  ۀ، شناخت نحوکنند میبه بازار تبدیل 

استفاده شده است. اند و راجرز هاگراسترپخش فضایی  ۀتحقیق، از نظری ۀتبیین مسئل منظور به ،. در این پژوهشببخشد

 .استاز اجزای کلیدی کارآفرینی  که ، وجود یک نوآوری استپخش ۀیکی از اجزای اصلی نظری

پذیرش آن  ۀاصلی، در بین مردمی که آماد های کانونگسترش یک پدیده از کانون یا  :از اندپخش فضایی، عبارت

وجود پدیده  .2دو عامل قرار دارد:  تأثیرتحت  طورعمده،به(. 2333، دیگرانو  9، ریتیو972: 2931)شکویی،  دهستنپدیده 

مشخصات عمده و میزان جذابیت پدیده )نوآوری یا کارآفرینی(، و  (972: 2931امر گسترش )شکویی،  .1، ها پدیدهیا 

در  مقاومتو  پذیرش ،متفاوت های زمینهپذیرش با  ۀآماد جمعیت(، همچنین خصوصیات 113: 2301، دیگران)ریچارد و 

 .هستند پخش ۀدر نظری مؤثراز عوامل  ،ها پدیدهو  ها نوآوریاز  ها آنیا اشتیاق و هواخواهی  ها نوآوریبرابر 

آهنگ پذیرش  معموالً. است افراد یک جامعه وسیلۀ بهسرعت نسبی پذیرش نوآوری  شاملنیز  ،آهنگ پذیرش نوآوری

. همیشه پس از ورود شود می گیری اندازه، پذیرند میزمانی، نوآوری را  ۀتعداد گیرندگان نوآوری که در یک محدود برحسب

                                                                                                                                                                              
1. Spence 

2. Van den ban 

3. Ritu  
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)مالکوم و  شود میپذیرش آن انجام  ۀمتفاوت از سوی مردم در میزان و نحو های واکنش ،جامعه ۀنو به عرص ۀیک پدید

 تأثیرنرخ انتشار و پذیرش کارآفرینی  بر نوآوری و پذیرندگان آن بستگی دارد که های ویژگیاین واکنش به  .(2331، 2دان

 گذارد.می

 توان میمختلف،  های بخش در ینوآور پذیرش بر مؤثر عوامل که دربارۀ شود می مالحظه ،شد بیان آنچه توجه به با

و دیگری خصوصیات نوآوری که در  به دو دسته عوامل اشاره کرد. یکی خصوصیات شخصیتی فرد پذیرنده یا کارآفرین

 .شود میعرضه  ،محل

 

 در پذیرش کارآفرینینوآوری  های ویژگی تأثیر

 ینوآور انتخاب و رشیپذ ندیابر فر مؤثر عوامل عنوان به را خدمت ای محصول های مشخصه از تورکفا ( پنج2331) راجرز

)راجرز،  شیآزمات یقابل ،یدگیچیپ ت مشاهده،یقابل ،ی، سازگاریت نسبیمز :از اند عبارت عامل پنج نی. اکند می رکذ

عوامل  نیا نیب از هستند. رگذاریتأث ها آنو سرعت پذیرش  ینوآور انتخاب انتشار، نرخ بر فوق عوامل (. تمام2311

 یدگیچیپ و داشته یبر انتخاب نوآور یر مثبتیتأث شیت آزمایقابل و ت مشاهدهیقابل ،یسازگار ،یت نسبیمز فوق ۀپنجگان

 (.2931، خواه حسینیدارد ) ینوآور بر انتخاب یمنف ریتأث

(. مزیت 13: 2903)ام ای،  شود میدستاوردها و درآمد اقتصادی بیان  صورت به معموالً: مزیت نسبی مزیت نسبی 

عواملی مانند اعتبار اجتماعی، راحتی و رضایت ناشی از پذیرش  با توجه به عوامل اقتصادی سنجید، اما توان مینسبی را 

 دیجد های ایده از یاریبس کارگیری به آنجاکه از(. 13: 2913در این امر دارند )راجرز و شومیکر،  ای عمدهنوآوری، نیز نقش 

 یبرا یشتریب یآمادگ ،باشند داشته یبهتر تیوضع یاقتصاد از نظر هک یسانک رو این از است، بر هزینه نینو های توصیهو 

 (.2933، محمدی گلو  مقدم  دادرس) نو دارند های ایده رفتنیپذ

 های ارزشانطباق یک نوآوری با  منظور بهکه کشاورز آن را  شود می: این مفهوم به وضعیتی اطالق سازگاری 

سنجش سازگاری،  ۀمرحل ترین مقدممزرعه درک کند. اولین و  ۀتوسع ۀاهداف مدیریتی خود، سطح تکنولوژی و مرحل

در سومین مرحله، تکنولوژی  .سازگاری، سازگاری با اهداف مدیریت سنتی است ۀ. دومین مرحلهاست ارزشسازگاری با 

 هک یعوامل (. از111 -119: 2939توسعه سازگار باشد )سینگ،  ۀبا سطح تکنولوژی مزرعه و با مرحل دبای یافته انتقال

 از ها آن برداشت و ینوآور از افراد کدر در تفاوت ،شود می ییجوامع روستا در ها نوآوری رشیپذ سرعت در تفاوت موجب

و  کد، دریجد ۀدیا ای ینوآور رشیپذ ۀدربار گیری تصمیم ندیافر در گفت توان میاست.  ینوآور های ویژگی و اتیخصوص

نقش  افراد و انتظارت ها ارزش انات،کاز، امیبا ن ها ویژگین یا زان تناسبیو م ینوآور طیو شرا ها ویژگیاز  افراد برداشت

)ون  بخشد میسرعت  را گیری تصمیم ندیاد، فریجد دۀیا پدی دهیا به نسبت مساعد آنان و نظر دارد پذیرش آنانمهمی در 

که با نیازشان سازگار باشد  کنند می، کارآفرینان تنها زمانی به پذیرش نوآوری گرایش پیدا بنابراین ؛(2333دن بن، 

 (.91 -90: 2333، 1)داسگوپتا

جدید که  های ایده ،طورکلی به(. 04: 2903مانعی برای پذیرش نوآوری باشد )ام ای،  تواند می: پیچیدگی پیچیدگی 

 (.13: 2913)راجرز و شومیکر،  شوندپذیرش میندارند، زودتر  گذاری سرمایهاحتیاج به فراگیری و 

و مزایای نوآوری  کندآزمایش نوینی را بدون صرف پول زیاد  ۀ: اگر کشاورزی بتواند انگارو عینیت پذیری آزمون

 (.04 -01: 2903)ام ای،  شودمیرا آشکارتر ببیند، احتمال پذیرش آن از سوی او بیشتر 

                                                                                                                                                                              
1. Malcom and don 
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، سودبخشی، قابلیت استفاده از پیچیدگی، آگاهی، پذیری سازشقیمت )هزینه(،  میان  در اینفوق،  هایراساس دیدگاهب

 پذیرش تواند مید که نوآوری زمانی کرادعا  توان میهمچنین  نوآوری با میزان پذیرش توسط کارآفرینان همبستگی دارد.

 در این میان،(، 2939شود که در محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ روستا ریشه داشته باشد )عمادی و عباسی، 

 (.00: 2903)ام ای،  شوند میپیچیده پذیرفته  های نوآوریاز  تر سریعتطبیق، و قابل ساده های نوآوری

)لیونبرگر و  شود می یاجتماع نظام یاعضا یسو از ها آن رشیپذ سرعت در تفاوت موجب ،ها ویژگیتنوع در  عالوه به

در  دجدید بای ۀ(، معتقدند که یک نوآوری یا یک اید2909( و کرمی و فنایی )2904(. لیونبرگر و گوین )3: 2904گوین، 

 رایج، خصوصیات و شرایط بهتری داشته باشد تا از سوی افراد پذیرفته شود. ۀمقایسه با پدیده یا اید

مجموعه  تأثیرنوآوری تحت  پذیرش یک هکدهد  ینشان منیز  مختلف های مکانو  شورهاکدر  یمطالعات تجرب

، اهداف و سطح فناوری زراعی موجود ها ارزشنیاز است که با  ،رو این از .قرار دارد یاجتماع-یاز عوامل اقتصاد یعیوس

: 2903توجیه باشد )ام ای، یا پیچیدگی نوآوری قابل کارانه محافظهسازگار باشد. البته کندی پذیرش ممکن است با بینش 

13). 

هند، نشان داد که عامل هزینه، همبستگی  1خود در هفت روستای ایالت تامیل نادو ۀ(، در مطالع2333) 2داسگوپتا

 که درصورتی ،بر کشاورزان بزرگ مالک داشته باشد. نوآوری توجهی قابل تأثیر تواند نمیاما  ،دارد پا خردهمنفی با کشاورزان 

وسیع و قطعی هر سه گروه از کشاورزان )کوچک، متوسط و بزرگ( در  گذاری سرمایهنظر آید سبب اقتصادی به

زیاد یک  ۀهزین که درحالی ؛پذیرش آن نیست برای ای انگیزه ،کم یک نوآوری ۀهزین .شود میمحصوالت مورد نظرشان 

 ،(2333) دیگران. در پژوهشی دیگر در هندوستان سرین واساال و است پذیرش آن توسط کشاورزان براینوآوری مانعی 

بودن اطالعات از ترویجی و ناکافی های آموزش، ضعف ها نهادبودن ناپذیر دسترسنوآوری،  ۀنشان دادند که باالبودن هزین

 (.2904نوین است )منفرد،  های فناوریپذیرش  عدمدالیل عمده در 

و به این نتیجه رسیده است که  آزمودهآموزش  ۀانتشار و نوآوری را در حوز ۀ(، نیز نظری2930) خواه حسینی

یا عوامل، مزیت نسبی، سازگاری،  ها ویژگیند. در بین این تأثیرگذارنوآوری بر نرخ انتشار و انتخاب نوآوری  های ویژگی

 منفی بر انتخاب نوآوری دارد. تأثیر ،مثبتی بر انتخاب و نوآوری داشته و پیچیدگی تأثیرقابلیت مشاهده، قابلیت آزمایش 

محصول برنج پرداخته و به  ۀکشت ارقام پربازد ، بهعلت عدم پذیرش(، در پژوهشی به2933) دیگرانچنین کشاورز و هم

و سلطانی  زاده قهرماننوآوری است.  مؤثرکه سودآوری پایین در مقایسه با ارقام بومی یکی از عوامل  اند رسیدهاین نتیجه 

، «تشهرستان مرودش کارانگندمپذیرش دستگاه کمبینات در بین  کنندۀ تعیینعوامل »عنوان  با(، در پژوهشی 2932)

 کمبینات، یمزایا از کارانگندم آگاهی ،کارانگندم ینیازها با کمبینات انطباق کمبینات، میزان خصوصیات و ویژگی

 .اند کردهبر پذیرش معرفی  مؤثرگندم را از جمله عوامل  کشت زیر سطح زمین، مالکیت

مراحل  عنوان به را ای مرحله 0 یالگو ینوع ،نوآوری های ویژگی ۀنیزم در یافته انجام قاتیتحق یبرمبنا ،ترتیب بدین

از: نیاز، آگاهی، عالقه، سنجش، تالش، ارزشیابی و تطبیق )لیونبرگر و  اند عبارتد که کر یمعرف توان میرش یپذ وقوع

 (.99: 2904گوین، 

 

 یند کارآفرینیاپذیرندگان نوآوری در فر های ویژگی

خدمات ترویجی باید برای هر د. دهن مینوآوری، طبقات هدف را مورد توجه قرار  ۀطبقات گوناگون پذیرند جای بهامروزه 

(. البته اثر ترویج و پخش به اعتبار و 100: 2903، پور زمانید )شوعرضه  ها آنسازگار و متناسب شده و به  ،گروه هدف

                                                                                                                                                                              
1. Dasgupta 

2. Tamil Nadu 
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(. 202: 2933و عمانی،  نوری نورالهبستگی دارد ) ،شود می ارائه برداران بهرهکه به  هایی پیامبودن اطالعات و عملی

با سطوح معلومات  رازت همو نیازهای اجتماعی و  ها خواستبر مبتنی ،مختلف عملیاتی های شیوهو  ها برنامهچارچوب 

 مختلفی عوامل ،بنابراین؛ (11: 2914)شهبازی،  ندسازگارعمومی مردم و نیز با اوضاع اقتصادی اعضای جوامع روستایی 

 شخصیتی که متغیرهای است ، معتقد(2930ا )ازکی. هستند دخیل تغییر برابر در مقاومت ایجاد و ها نوآوری پذیرش در

 متغیرهای خود ۀاولی های تئوری در راجرز و فاستر مانند افرادی حتی و دارند ها نوآوری پذیرش بر را تأثیر بیشترین

 .دانند می روستاییان سوی از ها نوآوری پذیرش در اصلی عامل را شخصیتی

فردی، آموزش،  های انگیزهو  ها ویژگییک فعالیت کارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی، مانند  ،از دیدگاه آلیسون

لحاظ الگوهای رفتاری، آثار و نتایج مختلفی را به تواند میو دانش فنی است که  ها سیاست، قوانین، ورسوم آدابفرهنگ و 

اولیه در کارآفرینان، هیجان، شوق، عالقه و تعهد، سطح  ۀاحساسات و انگیز . همچنیندربربگیرد ...اقتصادی، اجتماعی و

 (.211: 2337، 2)آلیسون باشد هاعامل کلیدی موفقیت آن تواند میزندگی،  ایه تجربهو آموزش و آگاهی 

 ها آنبرای یک فرد پذیرنده درنظر گرفته شده است که برخی از روانشناختی زیادی در ادبیات کارآفرینی  های ویژگی

، نفس اعتمادبه، سازی ایدهخالقیت، (، نیاز به توفیق، نوآوری، شده حسابسط و متو های ریسک) پذیری ریسکاز:  اند عبارت

-هستند تا تهدیدات(، نتیجه ها فرصتبودن )بیشتر در جستجوی گرا فرصتبودن، قدم پیش، گرایی آرمانزیاد،  پشتکار

 (.2931، آقایی زبه نقل ا 12 -19: 2930، جزنی خانی) گرایی آینده، گرابودن، اهل کار و عمل بودن

 های انگیزه در نانه،یارآفرک یرفتارهاسلسله دیلک هک بود استوار فرض نیا بر 2317 سال در 1لند لهک کمکارهای  

: 1773، 9)چل ستا ارهایمع از ای مجموعه با مرتبط ،هدف به رسیدن یبرا یبرتر کمحر ت،یموفق به ازیاست. ن تیموفق

33- 33.) 

 ردندک دکیتأ 4الفونت و استروم هلکی. آید می شماربه ینیارآفرک ینوشتارها در یمهم بخش هم هنوز کسیر موضوع

 که درحالی ؛هستند ارگرانک ،اند ریسک مخالف هک یافراد نیشتریب ها آن مدل . درهستند  متفاوت کسیر در افراد هک

 (.2933است )ایمانی جاجرمی و پوررجب میاندوآب،  شده دهید نانیارآفرک نیب در کسیر با زان مخالفتیم نیمترک

 زیرزمینی، های آب به تحصیالت، دسترسی سطح که دارد آن از (، حکایت1770) دیگرانو  1ناماراتحقیق  های یافته

(، نیز در 1773) 1ترونگ .است مؤثر یتکنولوژ در پذیرش کشاورزان اجتماعی وضعیت و اولیه ۀوجود سرمای کشت، یالگو

 های روش دانش، ، سطحیتکنولوژچگونگی  از کشاورزان کدرآگاهی و داد که  نشان دلتا، مکونگ پژوهش خود در

 0ویلیامسون ،ترتیبدینب در پذیرش هرگونه نوآوری است. مؤثر یفاکتورها جمله از محلی و شرایط توسعه ۀبرنام مدیریت

در پذیرش  مؤثراز عوامل  ها آگاهیروستایی نتیجه گرفت که  های تعاونیپذیرش، نوآوری و  ۀ(، در پژوهشی دربار1773)

و  ها تکنولوژیبر پذیرش  مؤثرعوامل  بارۀ(، نیز در پژوهش خود در2933) محمدی گلو  مقدم دادرس .شوند میمحسوب 

 مناسب طیشرا و تیوضع از یاجتماع نظام و افراد مندی بهره ،استان خراسان جنوبی کاران پستهجدید توسط  های نوآوری

 را دراست  کیبان اعتبارات و وام به یدسترس و بزرگتر یدیتول ی، واحدهایدرآمد منابع تنوع درآمد، شامل هک یاقتصاد

 ۀارائ هنگام ،معتقدند ها آنهمچنین  یافتند. مؤثر شاورزانک یسو از نینو های تکنولوژیو  ها روش ،ها ایده رشیپذ

 قرار مدنظر جامعه یاقتصاد طیشرا و ها ویژگی با ینولوژکت آن تناسب که است یضرور ییروستا ۀجامع به ها نوآوری
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، وی عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بر نگرش گرفت انجام نما جهاندر پژوهش دیگری که توسط  رد.یگ

مانند  بردار بهرهفردی و شرایط  های ویژگیاعتقاد وی، به  .داند میدر پذیرفتن یا نپذیرفتن نوآوری اثرگذار  تصمیمو 

وضعیت اقتصادی بهتر، واحد زراعی بزرگتر، باالبودن میزان دانش و آگاهی، تماس بیشتر با عامل تغییر یا مروج و دیگر 

 (.111 -119: 2903، نما جهانموارد، در پذیرش نوآوری اثر مثبت داشته است )

 به کشاورزان نگرش قبیل از شخصیتی های عامل با داری معنی مثبت و ۀرابط ها نوآوری (، پذیرش2301) 2مولیک

 .کند می مطرح مهم های عامل از را نوآوری مورد در آگاهی و دانش از برخورداری او همچنین. دارد ها نوآوری از استفاده

 

 پژوهش شناسی روش

نوعی تحقیق  ،استبر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان  مؤثرلحاظ اینکه درصدد شناسایی عوامل پژوهش حاضر به

و همچنین پرسشنامه از  ای کتابخانه. اطالعات مورد نیاز توسط منابع رود میشمار کاربردی به ،توصیفی و از نظر هدف

 ۀ. جامعاست خانوار 110نفر جمعیت و  1029دهستان سولقان با  ،مورد مطالعه ۀنمونه استخراج شده است. منطق ۀجامع

گل و گیاه( ساکن در  کنندگان عرضهو  دهندگان پرورشرآفرینان و پذیرندگان نوآوری )آماری این پژوهش را تمامی کا

تهران در  غرب شمال انتهایخانوار است. این دهستان در  271 بر بالغ ها آنکه تعداد  دهند میدهستان سولقان تشکیل 

براساس دانش بومی روستاییان . کارآفرینی در این منطقه (2 شکل) هفت کیلومتری از پایتخت، واقع شده است ۀفاصل

ابتدا با  ،است ساله  پنجاهشکل گرفته است. این حرفه که دارای قدمتی در حدود  ساکن و شرایط محیطی منطقه

در تهران  کاری خزانهحاصله از  های نهالجهت پیشگیری از سرمازدگی درختان آغاز شد و سپس با فروش  کاری خزانه

 ها آنن شهری با فروش انواع گل، نهال، و سایر متعلقات مربوط به اگسترش یافت، بعدها براساس نیاز و تقاضای ساکن

 ۀجامعسودآور بین  وکار کسبیک  صورت به عید، ابزار باغبانی، خدمات باغبانی و...(، این فعالیت ۀ)خاک، کود، گلدان، سبز

ن این دهستان را باغداری و خدمات وابسته به آن و در کنار ااصلی ساکن که امروزه شغل ای گونه بهروستایی توسعه یافت، 

در  ای گونه بهمناطق هدف پژوهش، روستاهایی هستند که این نوآوری  . با توجه به اینکهدهد میآن گردشگری تشکیل 

ن روستای دهستا 22از بین  ؛ بنابراین،و برای تعدادی از خانوارهای روستایی شغل ایجاد کرده است یافته  گسترش ها آن

 ،حال حاضردر ،ترتیبن متمرکز شده است. بدینکشارعلیا، کشارسفلی، سولقان و کروستای  4سولقان این تحقیق بر 

شغل فروش گل و نهال و متعلقات مربوط  ،همشاغل موجود مانند باغداری و خدمات گردشگری، در روستاهای منطق جز به

 به آن نیز رواج دارد.

 براینوآوران است.  های ویژگیو رهای پژوهش شامل خصوصیات نوآوری متغی ،شده ارائهبا توجه به مبانی نظری 

از روش آمار  ،اولیه ۀنمون 17 ۀبا مطالع گیری اندازهو ابزارهای  ها آن روانیی و یو تعیین میزان پایا ها دادهش پردازآزمون 

 افزار نرمدر  ها داده ،درنهایتن استفاده شد. ا( و روش اعتبار محتوا و قضاوت داوران و متخصص013/7آلفای کرونباخ )

SPSS  برای تحلیل خصوصیات نوآوران که در پذیرش نوآوری  1توأمتجزیه و تحلیل شده و از روش رگرسیون چندگانه

 مؤثرنوآوری که در راستای پذیرش  های ویژگی، جهت تحلیل 9گام به گامبوده و همچنین از روش رگرسیون  تأثیرگذار

 بوده، استفاده شده است.
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 مطالعه مورد ةمحدود. 6 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 ها یافته و بحث

 توصیفی های یافته

 های ویژگییکی از  .شود میتوضیح داده  اختصار بهزیر و  هایدر جدولنمونه  ۀجامع های ویژگی ،ها یافتهپیش از بیان 

این  .است، سن افراد ارزیابی شده استپذیرش نوآوری و در زمان انجام پژوهش  هنگام ،در دو طیف زمانیمهمی که 

 .شودمیزیر نمایش داده  هایدر جدولجداگانه  طور بهاطالعات 

 
 نوآوری پذیرش زمان در کارآفرینان سن وضعیت. 6 جدول

 +91 سال 91 -91 سال 21 -91 سال 61 -21 سال 61 زیر سنی های گروه

 مردان
 7 27 20 40 3 فراوانی
 7 %21 %12 %10 %27 درصد

 نگارندگان: منبع

 
 6946 سال در کارآفرینان سن وضعیت .2 جدول

 +11 سال 19 -11 از سال 19 -91 از سال 99 -91 از سال 99 -21 از سال 29 -61 از سنی های گروه

 مردان
 3 27 21 12 24 24 فراوانی
 %27 %21 %23 %11 %20 %20 درصد

 نگارندگان: منبع

 

 نوآوریسال(، به پذیرش  11 -21ر کارآفرینان در سنین جوانی )بیشتکه  دهد می، نشان 2 موجود در جدول های داده



 421  ...روستایی کارآفرینان بین در نوآوری پذیرش بر مؤثر عوامل ارزیابی

را  ها آن ،در این گروه نفس اعتمادبهو  پذیری ریسک ۀباالبودن روحیکه دارد ین گروه سنی از آن نظر اهمیت ا. اند پرداخته

 .کندآماده می ها نوآوریبرای پذیرش 

ر کارآفرینان از طریق نزدیکان خود و با برقراری ارتباط مستقیم، با بیشتکه  شود می، مالحظه 1براساس نتایج جدول 

 از آنجاکه. اند داشته هاه، سهم مهمی در پذیرش کارآفرینی آنپذیرندگان اولی درواقع، اند. شدهکارآفرینی موجود آشنا 

و جابجایی در منطقه  ونقل حملوضعیت  بارۀبوده است، جدول زیر اطالعاتی در مؤثرارتباطی در پخش نوآوری  های راه

 .دهد میدست به
 نمونه ۀجامع در تأهل وضعیت. 9 جدول

 متأهل مجرد مؤلفه

 پذیرندگان
 11 21 فراوانی
 %37 %17 درصد

 نگارندگان: منبع

 
 نمونه ۀجامع در سواد و تحصیالت یتعوض .9 جدول

 باالتر و کارشناسی کاردانی دیپلم دیپلم از کمتر سواد بی سواد میزان

 مردان
 7 2 20 12 29 فراوانی
 7 %2 %12 %11 %21 درصد

 نگارندگان: منبع

 

 نوآوری نشر چگونگی .1 جدول

 محلی رهبران
 یا پدر طریق از

 اجداد

 یا همسایگان طریق از

 دوستان

 فعالیت مشاهده طریق از

 دیگران

 آگاهی و دانش طریق از

 خود

 27 44 1 11 فراوانی
 %21 %14 %1 %91 درصد

 نگارندگان: منبع

 
 مطالعه مورد ۀجامع در ونقل حمل وضعیت .1 جدول

 روستایی رانی اتوبوس ةویژ خطوط شهری رانی اتوبوس ةویژ خطوط تاکسی شخصی ماشین شرح

 0 1 21 10 فراوانی
 %1/3 %1/1 %1/23 %1/13 درصد

 نگارندگان: منبع

 

 ؛نیز گسترش یافته است ها آنسال پیش(، فعالیت  0روستا آسفالت شده است ) ۀجاد کهزمانیپذیرندگان، از  ۀبه گفت

ر ساکنان بیشتشدن جاده، است. پس از آسفالت بسیار مشکل خصوص در فصل زمستانهخاکی ب ۀر جادد وآمد رفت چراکه

یند پخش و گسترش نوآوری بین ساکنان محلی اکه این عامل در فر اند کردهماشین  اقدام به خرید روستا )کانون پخش(،

 بوده است. مؤثردسترسی به تهران  سهولتو 

 

 تحلیلی های یافته

 های ویژگی :از اند عبارتکه  اند بوده مؤثرکارآفرینی  ۀتقویت و توسع ،پذیرش ردو دسته از عوامل د ،که اشاره شدطور همان
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یک از این عوامل در پذیرش کارآفرینی کردن سهم هرمشخص برای خود نوآوری.نوآوری و خصوصیات  ۀپذیرند دافرا

، گام به گاماز روش تحلیل رگرسیون استفاده و برای تحلیل خصوصیات کارآفرینی روش رگرسیون یک نوآوری،  عنوان به

که خطای  یابد میشده و این کار تا زمانی ادامه متغیرها وارد معادله  ترین قوی ،کار گرفته شده است. در این روشبه

 درصد برسد. 1به  داری معنیآزمون 
 

 گام به گام رگرسیون روش به کارآفرینی خصوصیات تحلیل .9 جدول

 استاندارد بتای مقدار معناداری سطح شده تعدیل تعیین ضریب مستقل متغیر وابسته متغیر

 سادگی و جذابیت
 133/7 772/7 733/7 پذیری سازش

 124/7 777/7 291/7 سودبخشی

 913/7 772/7 733/7 سادگی و جذابیت پذیری سازش

 هزینه
 111/7 774/7 701/7 فروش بازار
 117/7 772/7 222/7 سادگی و جذابیت

 111/7 727/7 711/7 سادگی و جذابیت سودبخشی

 131/7 774/7 701/7 هزینه فروش بازار

 777/2 777/7 777/2 مکان به دسترسی سرمایه

 777/2 7777/7 777/2 ونقل حمل به دسترسی مکان به دسترسی

 777/2 7777/7 777/2 سرمایه ونقل حمل به دسترسی

 نگارندگان: منبع

 

 تجربه باکارآفرینی موجود  پذیری سازش، شده تعدیل، براساس ضریب تعیین استمشخص  0که در جدول طور همان

 (،Sig=0/001)درصد  33نیز در سطح  Fبه جذابیت و سادگی آن بستگی دارد. البته میزان  733/7و نیاز کارآفرین 

برای جذابیت و سادگی، به ازای  آمده دست بهبراساس بتای  .استبودن رگرسیون دار معنی بیانگرشده است که  دار معنی

 پذیری سازشدر انحراف معیار متغیر وابسته ) 913/7 اندازۀ  بهیک واحد تغییر در انحراف معیار جذابیت و سادگی 

. سایر خصوصیات کارآفرینی ستا که بیشترین رقم بین متغیرها شود میکارآفرینی با تجربه و نیاز پذیرنده( تغییر ایجاد 

، بازار فروش خوب و در دسترس و اندازی راهمناسب جهت  ۀبا تجربه و نیاز کارآفرین، هزین پذیری سازشترتیب )به

 بعدی قرار دارند. ۀبودن(، در مرتبسودبخشی یا اقتصادی

 ونقل حملو میزان بتای استاندارد سه متغیر سرمایه، دسترسی به مکان و دسترسی به  شده تعدیلمیزان ضریب تعیین 

از متغیرهای مستقل  کدام هیچآن است که این سه متغیر به  بیانگر (777/7) ها آناما سطح معناداری  ،(777/2) استیکی 

 .نیستندکه در جدول آمده، وابسته 

 .اند شده، نمایش داده 1در شکل  ،رینی(روابط وابسته بین متغیرها )خصوصیات کارآف

 
 پذیرش در کارآفرینی خصوصیات مؤثر متغیرهای بین جهت و روابط. 2 شکل

 نگارندگان: منبع



 429  ...روستایی کارآفرینان بین در نوآوری پذیرش بر مؤثر عوامل ارزیابی

، روابط بین جذابیت و سادگی گل و کند میوابستگی و نوع رابطه را بیان  1 شکلدر  ها فلشبا توجه به اینکه جهت 

بین هزینه و بازار فروش نیز  ای رابطهمتقابل است، چنین  ۀو سودبخشی آن یک رابط پذیری سازشنهال فروشی با میزان 

و گسترش یک کارآفرینی به  اندازی راه ۀاست. هزین طرفه یکاما بین هزینه و جذابیت و سادگی، رابطه  ،مطرح است

است و این  تر سادهکه یک کارآفرینی دور از پیچیدگی باشد، جذاب و  هرچقدر. استبودن آن وابسته میزان جذاب و ساده

بین سرمایه، دسترسی به مکان و  ای طرفه یک. چنین ارتباط شود میو پذیرش بیشتر  ها هزینهعامل سبب کاهش 

 نیز وجود دارد. ونقل حمل

 تمامیاستفاده شده است. در این روش  ،توأم ۀاز روش رگرسیون چندگان ،نوآورافراد  مؤثربرای تحلیل خصوصیات 

 ذکرشایان. مطالعه شدمتغیرهای مستقل روی متغیر وابسته تمامی و اثرات  شده  تحلیلوارد  زمانهممتغیرهای مستقل 

بین این  رابطۀدر این حالت  ،درواقع وفرد کارآفرین، اثری نداشته  مندی عالقهاست که در این بخش، دو متغیر آگاهی و 

 نبوده است. دار معنیمتغیرها و رگرسیون 
 

 توأم ۀچندگان رگرسیون روش به کارآفرین خصوصیات تحلیل .9 جدول

 استاندارد بتای مقدار معناداری سطح تعیین ضریب مستقل متغیر وابسته متغیر

 420/7 777/7 107/7 نوگرایی روحیه نفس اعتمادبه

 نوگرایی ۀروحی
 پیشرفت ۀانگیز

973/7 
777/7 913/7 

 931/7 777/7 نفس اعتمادبه

 پیشرفت ۀانگیز
 (خودباوری) توانایی باور

910/7 
777/7 442/7 

 913/7 777/7 نوگرایی ۀروحی

 توانایی باور
 (خودباوری)

 411/7 777/7 974/7 پیشرفت ۀانگیز

 نگارندگان: منبع

 

 توانایی باور متغیر تغییرات 974/7 که دهد می نشان ،آمده دست به تعیین ضریب میزان ،3 جدول و آزمون نتایج براساس

. دشو می تبیین ،(نفس اعتمادبه نوگرایی، ۀروحی پیشرفت، ۀانگیز ،مندی عالقه آگاهی،) مستقل متغیر پنج توسط( خودباوری)

 درصد 33 سطح در را متغیرها بین خطی ۀرابط و رگرسیون بودندار معنی نیز آمده دست به (،Sig=0/000) داری معنی سطح

 تغیرم پیشگویی در ضعیفی تأثیرات ها آن و نیست دار معنی متغیرها سایر اثرات که دهد می نشان مارآ این. کند می یدأیت

 ۀانگیز مستقل متغیر نقش و نسبی اهمیت میزان کردنمشخص برای همچنین. دارند( نوآور فرد خودباوری میزان) وابسته

 مراتب به پیشرفت ۀانگیز متغیر که کرد قضاوت توان می درنهایت، .است شده استفاده آن استاندارد بتای مقادیر از پیشرفت،

 آن معیار انحراف در تغییر واحد یک زیرا ؛دارد خودباوری وابسته متغیر پیشگویی در متغیرها سایر با مقایسه در بیشتری سهم

 فرد پیشرفت ۀانگیز اثر جدول، نتایج طبق. کند تغییر 411/7 اندازۀ به خودباوری ۀوابست متغیر معیار انحراف تا شود می موجب

 باور) خودباوری ترتیببه خصوصیات سایر و است بوده مؤثر کارآفرینی پذیرش بر خصوصیات سایر از بیش کارآفرین

 .دارند قرار اثرگذاری و اهمیت بعدی ۀمرتب در ،نفس اعتمادبه و نوگرایی ۀروحی ،(توانایی

 
 پذیرش در کارآفرین مؤثر خصوصیات بین جهت و روابط. 9 شکل

 نگارندگان: منبع
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 نوگرایی، ۀروحی ،(توانایی باور، خودباوری ،نفس اعتمادبه) کارآفرین افراد خصوصیت شش میان از ،9 شکل براساس

 تصویر در ها فلش جهت. اند بوده مؤثر کارآفرینی پذیرش بر افراد خصوصیت چهار ،(مندی عالقه آگاهی و پیشرفت، ۀانگیز

 ۀروحی برخوردارند، باالیی نفس اعتمادبه از که افرادی ،مثال برای. است یکدیگر بر خصوصیات تأثیرگذاری و ارتباط بیانگر

 به خصوصیت هر. دارد وجود سیستمی ارتباط یک ،نوآور افراد مؤثر خصوصیات بین ،درکل. دارند نیز خوبی نوگرایی

 .شود می منجرنوآوری  پذیرش ،درنهایت و بعدی خصوصیت پیدایش

 

  پیشنهاد و گیری نتیجه

، اما باید دارای خصوصیاتی باشد که شودسبب تغییراتی در سطح جامعه  تواند میکارآفرینی است که  ۀنوآوری عنصر پای

طی  تر سریعیند پذیرش افر تا داشته باشند هایی ویژگیپذیرنده نیز الزم است افراد  ،مورد پذیرش واقع شود. از طرفی

یکی  :مورد مطالعه قرار گرفتامل وع دسته از بر پذیرش کارآفرینی دو مؤثرارزیابی عوامل  برای ،شود. در این پژوهش

فروش گل و نهال و مشتقات وابسته به آن(، و دیگری خصوصیات افراد پذیرنده  ۀکارآفرینی در حرف)نوآوری  های ویژگی

 پذیری سازشجذابیت و سادگی،  :شده  واقعکه در این پژوهش مورد مطالعه کارآفرینی  های ویژگیمله یا کارآفرین. از ج

بودن بازار فروش، دسترس قابلبودن(، ، سودبخشی )اقتصادیاندازی راهمناسب  ۀبا تجربه و نیاز کارآفرین، هزین

خصوصیات افراد نیز در  آنجاکه ازمناسب است.  ۀو سرمای ونقل حمل بودندسترس قابل، اندازی راهبودن مکان دسترس قابل

 باورپیشرفت،  ۀنوگرایی، داشتن انگیز ۀ، داشتن روحینفس اعتمادبهدر این پژوهش  ،است مؤثربسیار کارآفرینی پذیرش 

داشته و متقابل  تأثیر. هریک از این خصوصیات بر یکدیگر ارزیابی شدندافراد  مندی عالقه)خودباوری(، آگاهی و  توانایی

 های یافته. براساس کنند میمیزان پذیرش و موفقیت یک نوآوری را تعیین  ،درمجموعو گذارد می تأثیرسرعت پذیرش بر 

از جذابیت و سادگی باالیی نوآوری به شکل کارآفرینی مشخص شد زمانی که یک  ،افراد پذیرنده هایاین تحقیق و نظر

فرد  ۀارت و تجرببا سطح دانش، مه ،نداشته باشد ای پیچیدهبرخوردار باشد و درحقیقت نیازی به تکنولوژی و فناوری 

اقتصادی دارد.  ۀمحلی صرف ۀی جامعپذیرش آن برا ،درنتیجه، باشدآن نیز پایین  اندازی راه ۀبوده و هزینپذیرنده سازگار 

 هایی ویژگییک کارآفرینی با داشتن چنین  چراکه ؛کارآفرینی اقدام کرد ۀبه توسع توان میبا کمترین هزینه  ،صورتدر این

 های یافته. براساس کند می. خصوصیات افراد پذیرنده نیز میزان پذیرش و سرعت آن را تعیین شودپذیرش می سرعت به

. این افراد استنیز باال  هانوگرایی و خالقیت آن ۀ، روحیستندپیشرفت باالیی برخوردار ه ۀافرادی که از انگیز ،موجود

؛ کند میرا در آنان تقویت  نفس اعتمادبهکه همین عامل هستند  ای تازه های روشو  ها حل راههمیشه در جستجوی 

آن را پذیرفته و تبدیل به ، ها آن ۀدانش و تجرب ،آن با نیاز پذیری سازشدر برخورد با یک نوآوری در صورت  ،بنابراین

 کارآفرینی را توسعه بخشند. ،ها ویژگیسایر  کارگیری بهقادرند با  چون توانایی خود را باور دارندو  کنند می کارآفرینی

بستر سایر  ،بودنساده چراکه ؛هستنددر پذیرش  مؤثریکی از عوامل بسیار  ها نوآوریجذابیت سادگی و  ،در کل

اولین  وکه نتایج پژوهش نشان داد، برای افراد نیز سادگی و جذابیت کارآفرینی جزطور همان. کند میخصوصیات را فراهم 

برای  ای پایهقوی پیشرفت در افراد، عامل  ۀوجود انگیز ی دیگر،سو . از شود میدر پذیرش تلقی  مؤثرعامل  ترین مهمو 

در راستای کشف،  شود می. بر این اساس پیشنهاد است و کارآفرینی ها نوآوریداشتن سایر خصوصیات در راستای پذیرش 

و انواع کارآفرینی استفاده شود که دارای  ها نوآوریروستایی، از  ۀدر جامع ها نوآوریخلق و معرفی کارآفرینی و 

 کارگیری بهدر  زمانهمشرایط فردی و محیطی  اگر. شوددر جامعه فراهم  بوده و بسترهای آن ذکرشده های ویژگی

جلسات . برگزاری ینی پایدار در جامعه امیدوار بودبه دستیابی به کارآفر توان می ،کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد

 عنوان بههدف و هم  عنوان بهمحلی هم  ۀتحریک مشارکت جامع به تواند میدر محیط روستا و با روستاییان  اندیشی هم
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را  ها آنبرخورد با  ۀروستاییان دانش بومی، آگاهی، مهارت و تجرب د.برای رسیدن به اهداف توسعه کمک کن ای وسیله

 :ها نوآوریکه کارآفرینی و  شود میموجب  اندیشی همدارند و در این حالت این جلسات 

 ؛تأثیر پذیرد ها آنآمیخته و از  ها آنو اعتقادات  ها ارزشبا  .2

 ؛آیدوجود دنبال حل مشکالت جامعه بهبه .1

 ؛کندمقبولیت بیشتری پیدا  ها آنبرای  .9

 ؛شکل گیرد ها آنبر نیاز جوش و متکیخود .4

 ؛سازگار باشد ها آن ۀو تجرب دانش، با طبیعت روستا، فعالیت روستاییان، امکانات .1

 کامالًبا شرایط بومی و  یافته  تکاملو در بطن محیط طبیعی و اجتماعی محلی  منطبق با شرایط زمانی بودهپویا و  .1

 .یابد میدر چنین شرایطی سرعت و میزان پذیرش کارآفرینی افزایش  ،بنابراین؛ باشدسازگار 

 پذیری سازشبر پذیرش نوآوری، یعنی جذابیت و سادگی،  مؤثرمل اواین پژوهش در ارتباط با ع های یافته ،درنهایت

 های یافتهبا  دقیقاً (،بودناقتصادیو سودبخشی ) نوآوری، اندازی راه ۀبودن هزینپذیرندگان، پایین ۀبا نیازها، دانش و تجرب

(، و )سرین 2333(، )داسگوپتا، 2932و سلطانی،  زاده قهرمان(، )2933، محمدی گلو  مقدم دادرس(، )2930، خواه حسینی)

به ، بررسی شدندپژوهش  ۀی که در بخش پیشینمطالعاتدر این تحقیقات و سایر  .(، یکسان است2333، دیگرانواساال و 

میزان پذیرش و سرعت  ،عبارتینشده است. به توجهی ،استعامل و بعد دیگر الگوی پذیرش خصوصیات پذیرندگان که 

که باید است  مؤثرو  بسیار مهم در این امر پذیرندگان نیز های ویژگی؛ بلکه کند نمیآن را تنها خصوصیات نوآوری تعیین 

. مشخصات اشاره شده است مسئلهنیز به این و راجرز هاگراستراند  دیدگاهدر  در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند.

 جمعیت( و همچنین خصوصیات 113: 2301، دیگرانعمده و میزان جذابیت پدیده )نوآوری یا کارآفرینی(، )ریچارد و 

و  ها نوآوریاز  ها آنیا اشتیاق و هواخواهی  ها نوآوریدر برابر  مقاومتمتفاوت پذیرش و  های زمینهپذیرش با  ۀآماد

 (.3جدول ) دهستنپخش  ۀدر نظری مؤثرعوامل جمله از  ،ها پدیده
 

 پژوهش سوابق با پژوهش های یافته ۀمقایس. 4 جدول

 گرفتهصورت های پژوهش سایر نتایج (مؤثر عوامل) حاضر پژوهش نتایج

 به نیاز عدم) باال سادگی و جذابیت
 (پیچیده فناوری و تکنولوژی

 (.2930 ،خواه حسینی) دارد نوآوری انتخاب بر منفی تأثیر پیچیدگی

 و مهارت دانش، سطح با سازگاری
 با پذیری سازش) پذیرنده فرد ۀتجرب

 (تجربه و دانش ،نیازها

 ،(2933 ،محمدی گل و مقدم دادرس) جامعه یاقتصاد طیشرا و ها ویژگی با نوآوری تناسب
 و زاده قهرمان) پذیرندگان ینیازها با تکنولوژی انطباق میزان ،(2930 ،خواه حسینی) سازگاری

 (.2932 ،سلطانی

 اندازی راه ۀهزین بودنپایین
 نوآوری یک زیاد ۀهزین که درحالی ؛نیست آن پذیرش برای ای انگیزه لزوماً نوآوری یک کم ۀهزین
 نوآوری ۀهزین باالبودن ،(2333 داسگوپتا،) پذیرندگان توسط آن پذیرش برای است مانعی نیز

 (.2333 ،دیگران و واساال سرین) است پذیرش مانع

 (.2930 ،خواه حسینی) نسبی مزیت (بودن اقتصادی) سودبخشی

 - خوب فروش بازار

 - باال پیشرفت ۀانگیز داشتن

 - باال خالقیت و نوگرایی ۀروحی

 - نفس اعتمادبه داشتن

 - (خودباوری) توانایی باور

 نگارندگان: منبع
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