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  چكيده

تشريح كيفيت و چگونگي گسترش يك نظريه جغرافيايي پخش به تبيين و 
پردازد پديده يا نوآوري در طول زمان و در گستره يك فضاي جغرافيايي مي

تا از اين طريق، داليل وچگونگي پخش و گسترش يك رويداد يا پديده را 
اي به مناطق ديگر كشف و نقش آن را در توسعه كالبدي روستاها از منطقه

 پذيري،مخاطره همچون نوآوري، مفاهيمي ينيكارآفر بيازمايد. از طرفي واژه
 و اجتماعي، رضايت شخصي و اقتصادي واحد يك يا تجديد ساختار ايجاد

سازد و از آن جهت كه يك نوآوري تلقي مي ذهن متبادر به را طلبياستقالل
ند. اين كشود قادر است ارتباط متقابل و عميقي با نظريه پخش برقرار مي

ظريه پخش جغرافيايي را در ارتباط با كارآفريني در مقاله در نظر دارد ن
دهستان سولقان مورد آزمون قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، 

باشد. جامعه آماري پژوهش تحليلي مي -كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي
را پذيرندگان كارآفريني (پرورش نهال و گياه) در دهستان سولقان، تشكيل 

صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ه ار بخانو 82دهند كه مي
اي و ميداني استفاده شده و ابزار ها، از روش كتابخانهگردآوري داده براي

، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته با طيف گردآوري اطالعات، مصاحبه
هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه روند ليكرت بوده است. يافته

ارآفريني در دهستان سولقان با مرحله دوم نيم رخ موج پخش موجود ك
باشد. در مسير زمان منطبق مي Sانتشار و همچنين مرحله مياني منحني 

، سودبخشي و ان داد كه سادگي و جذابيت نوآوريهمچنين نتايج نش
پذيري كارآفريني مورد نظر با تجربه، اقتصادي بودن آن، و ميزان سازش

عنوان يك نوآوري و ه ب ،پذيرندگان، در پذيرش كارآفرينيمهارت و نياز 
بوده و اثرات چشمگيري بر بهبود كالبدي مساكن،  مؤثرپخش آن بسيار 

  معابر و فضاهاي عمومي روستاها داشته است. 
 
  

نظريه پخش، كارآفريني روستايي ، نوآوري، توسعه  :ديـاي كليـهواژه
  كالبدي روستايي ، سولقان. 

 
 

Abstract 
Geographical diffusion theory deals with description and 
explanation of quality and expansion of a phenomenon 
in a spatial extent and temporal span. It tries to explore 
the reasons and factors involved in diffusing and 
expanding the events and phenomena from a region to 
the others. It also tries to examine the role of such 
diffusions in physical development of rural areas. On the 
other side, there is a concept named entrepreneurship 
which is closely related to some other concepts such as: 
innovation, risk, creating or renewing socio-economic 
structure, self-sufficiency and independency. As 
entrepreneurship can be interpreted as an innovation, it 
interacts with diffusion theory and might be examined 
by the mentioned theory. The purpose of the present 
study is to understand the processes by which an 
entrepreneurship-distribution occurs based on the 
Hägerstrand’s diffusion model. The study area includes 
a rural district (Dehestan) named Souleghan in 
northwest of Tehran province. Based on its aim, the 
present study is an applicable research and based on its 
nature, it is a descriptive-analytical one. Statistical 
sample includes 82 rural households in Souleghan who 
were recognized as entrepreneurs in field of plant and 
flower growing. Data collection was based on both 
methods of documentary and field study. Applied 
techniques to collect the data comprise; interview, field 
observation, and a questionnaire based on Likert range. 
Findings of the present study indicate that the current 
diffusion of entrepreneurship in souleghan rural district 
is in accordance with the second stage of diffusion 
wave's profile. It also is matching with the intermediate 
step in the direction of S-curve of Hägerstrand’s 
diffusion theory. The results show that some 
characteristics of the mentioned enterprenuership (such 
as; simplicity, attractiveness, profitability, and economic 
features) are compatible with the experiences and 
financial needs of rural people. So, it can be considered 
as an effective factore to accept an innovation and 
diffusing it by innovators. It has also had spectacular 
effects on the physical improvement of houses, 
pathways and public spaces of villages in the study area. 
 
Key words: Diffusion theory, Hägerstrand’s theory, 
Entrepreneurship, Innovation, Souleghan rural area, Iran. 
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  همقدم

 1953تئوري پخش فضايي براي اولين بار در سال 
 2در دانشگاه الند 1هاگراستراندتورستن ميالدي، از سوي 

جايي و انتشار بيشتر در زمينه جابه منتشر گرديد. اين نظريه
سازي، الگوهاي هاي كشاورزي، شبيهنوآوري و پديده

ت ـرده اسـار كـان كـاي زمـرافيـه جغـي، توسعـفضاي
).(Flowerdew‚ 2009: 4-6 ات ـج مطالعـايـنت

به ويژه آمريكا، نظر  ،هاگراستراند در كشورهاي اروپايي و
دانان و انديشمندان را به خود معطوف بسياري از جغرافي

كرده و اين نظريه براي تبيين چرايي رخداد گسترش 
هاي مختلف به كار گرفته شد ها و رشتهها در حوزهپديده

). وي با ارائه اين تئوري به 111 -112: 1364(شكوئي، 
ها در جهان پديده ها ونگري در پخش نوآوريآينده ينوع

)، اصول و 120: 1386جغرافيايي دست يافت (شكوئي، 
قواعدي كه هاگراستراند در نظريه خود، در مورد تبيين 
علت پخش بيان كرد در بسياري از موضوعات و رويدادها 

  ).Palloni, 2007مورد استفاده قرار گرفت (
پخش فضايي فرآيندي است كه به وسيله آن رفتار 

 در نتيجه، آنچه كه قبالً ،انداز وهاي چشميصهمردم يا خص
 ,Morillيابد (در مكاني به وجود آمده است تغيير مي

همچون  مفاهيمي كارآفريني ). عالوه بر اينها،7 :1998
 واحد يك تجديد ساختار يا ايجاد پذيري، مخاطره نوآوري،

 به را طلبياستقالل و اجتماعي، رضايت شخصي و اقتصادي

 Orhan, 2001;  Scott &(سازد مي متبادرذهن 
از آن جهت كه يك  ،بنابراين .)46: 1387احمدپوردارياني، 

شود ارتباط متقابل و عميقي با نظريه نوآوري تلقي مي
  پخش دارد. 

 تداوم، حياتي در نقش كه است فرآيندي كارآفريني

 كندمي ايفا اقتصاد جهاني حتي و ملي توسعه و رشد
بدين ). 158: 1383 ام هاجتس،(دانلداف، كوراتكر و ريچارد 

 هايحمايت جهت در بستر مناسب ايجاد لزوم ترتيب،

علمي  و تحقيقاتي فرهنگي، معنوي، از مادي، اعم منطقي
گردد. مي احساس پيش از بيش كارآفرينان و كارآفريني از

                                                                      
1. Torsten Hagerstrand 
2. Lund 

  

اقتصاددانان  كه است حدي به بحث كارآفريني اهميت
 دانندمي اقتصاد جامعه توسعه و رشد موتور را نانكارآفري

)1934 Schumpeter, 11: 1386جهانيان، ؛.(  
هر مطالعه و تحليل نظري چنانچه در قالب و 

مندي چارچوب يك تئوري و نظريه متقن انجام پذيرد فايده
درازمدت آن تحليل را به دنبال خواهد داشت، در اين بين 
نظريه پخش فضايي مدلي است كه پخش و پذيرش 

گيري و پذيرش فرآيندهاي مختلف بر شكل تأثيركارآفريني، 
هاي زان و شدت پخش در دورهكارآفريني و همچنين مي

دهد و قادر است چارچوب را مورد مطالعه قرار مي مختلف
گذاري تأثيرسبي براي سنجش ميزان و نحوه نظري منا

هاي پخش بر كارآفريني و بر فضايي كه عوامل و شاخص
دست دهد. تحقيق حاضر با  ه كارآفريني در آن شكل گرفته ب

هدف تبيين پخش فضايي كارآفريني و نقش آن در تغييرات 
كالبدي در مناطق روستايي، درصدد است كه شرايط و 

- در طي دوره ،پخش كارآفرينيشاخصهاي حاكم بر روند 

را در منطقه مورد مطالعه مشخص  ،هاي زماني متفاوت
هاي نموده، همچنين ميزان و سرعت پخش در طي دوره

زماني و متناسب با تحول ساختار جامعه به سوي پيشرفت و 
تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي را مورد سنجش قرار دهد. 

انمندي نظريه پخش از همچنين در اين مقاله برآنيم تا تو
باب تطبيق نظريه در تبيين پخش فضايي كارآفريني و 

آفريني كالبدي آن را در دهستان سولقان مورد آزمون نقش
ها يا ابعاد نظريه قرار دهيم تا مشخص شود كدام جنبه

پخش در ارتباط با پخش و پذيرش كارآفريني منطقه تطبيق 
 تأثيركالبدي روستاها يابد و چگونه اين پديده بر ساختار مي
- به روستا و شهر ميان موجود روابط دامنه و گذارد. نحوهمي

توسعه  و رشد پذيري،شكل بر گوناگون هايصورت
و  دروني مناسبات بر ،همچنين ،و روستايي هايسكونتگاه

 ، به22: 1396گذارد (فيروزنيا و همكاران، مي اثر آنها بروني
 توسعة و اين گسترش ).241: 1382يزدي، نقل از: پاپلي

است  فهم قابل اجتماعي خاص چارچوب در فضايي،
 روستايي ساكنان عبارتي اگر)، به14: 1392(سعيدي، 

 و روستايي نواحي در كارآفريني توسعه باعث شوند توانمند
د شد ـخواهن اييـروست ايـهگاهـسكونت هـتوسع بـوجـم
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)Sharma & Kirkman, 2015: 199.( همچنين، 
 روستا باعث داخل به سرمايه ناشي از كارآفريني بازگشت
 توسعه ،كلي طوربه ،و رفاهي و زيربنايي خدمات ايجاد

شود (فيروزنيا و مي روستا اقتصادي، اجتماعي، و كالبدي
). اين بازگشت سرمايه از طريق 22: 1396همكاران، 

گسترش ارتباطات يكي  ،گيرد. در واقعارتباطات صورت مي
فيزيكي  هايدارايي سطح از مواردي است كه موجب ارتقاء

شود (جالليان و مي روستايي هايخانواده مسكن مانند
  ).Coleman,1999، به نقل از: 59: 1396همكاران، 
ع از آن ـتبهـات و بـاطـرش ارتبـگست ،نـبنابراي

ساسي ا خدمات از ترمناسب كارآفريني، موجب برخورداري
و  خودرو خريد و بهداشت آموزش، مانند زندگي نياز مورد
 ، به نقل از:59: 1396منزل (جالليان و همكاران،  لوازم

(Collins & et. al., 2009 و تغذيه و بهبود سطح 
، به 59: 1396شود (جالليان و همكاران، مسكن مي كيفيت

  .)Brannen, 2010نقل از: 
غالب در منطقه مورد  هايبا توجه به ويژگي فعاليت 

به شكل فروش  مطالعه، كارآفريني در در اين پژوهش عمدتاً
گل و نهال ظاهر شده كه در دهستان سولقان قدمتي به 

در خصوص پخش فضايي ادبيات  اندازه نظريه پخش دارد.
غني و فراواني در سطح جهان وجود دارد. پخش فضايي به 

محل به محل ها از يك معناي ترويج يا گسترش نوآوري
شود كه در طي هايي ميگيري مكانديگر، منجر به شكل

). Brown, 2004: 3676( زمان اشكال متفاوتي دارند
بنيان نظريه پخش فضايي، بر دو عامل  نهاده شده كه 

ها؛ و امر گسترش؛ يعني ند از: وجود پديده يا پديدهاعبارت
 حركت پديده از خاستگاه اصلي خود كه پخش فضايي را

شود. البته در جريان پخش نيز دو عامل قابل موجب مي
بررسي است: پخش فضايي و تعامل فضايي. پخش فضايي، 

هاي انداز و ويژگيهايي است كه دگرگوني چشمحركت
 - شود و تعامل فضاييكالبدي و يا شيوه رفتار را سبب مي

شود مكاني، مناسبات بين دو حوزه جغرافيايي را شامل مي
). در جغرافياي كاربردي، نظريه پخش 301: 1385(شكويي، 

شود كه بيانگر مشخص تقسيم مي به دو بخش كامالً
انواع پخش بر مل تشمماهيت پخش در فضاي جغرافيايي و 

  است:
ست ا اياي (انتشار گسترشي): مرحلهپخش ناحيه .1

د، امراض، توليدات و نظاير كه در آن اطالعات، مواد، كاال، م
رسد و بين جمعيت ناحيه اي به ناحيه ديگر ميناحيهاينها، از 

 ). 303 – 304: 1385يابد (شكوئي، جديد گسترش مي

جايي مكاني پخش (انتشار فضايي مجدد): همان جابه
گذراند اما مكان اصلي پخش مراحل پخش گسترشي را مي

از اطالعات،  ،به تدريج ،هااطالعات، مواد، امراض و نوآوري
خشكد شود و سرچشمه پخش ميخالي مي مواد و امراض

(Kevin R. Cox, 1972: 91) .  اين در حالي است كه
  ماند. اثرات كالبدي آن همچنان برجاي مي

پخش  )الف :آيدمي پديد روش دو به منبسط انتشار
پذير (انتشار واگير): در اين مرحله، انتقال پخش يا سازش

با عامل فاصله،  گيرد؛ اين مرحلهصورت مي تراوش مستقيماً
انتشار  ،). بنابراين304: 1385رابطه نزديكي دارد (شكوئي، 

واگير، بيشتر به روش گريز از مركز از ناحيه منبع به خارج 
پخش سلسله  )ب ).92: 1375يابد (هاگت، گسترش مي

ها و اثرات ها و نوآوريمراتبي: در اين مرحله از پخش، پديده
در قالب سلسله مراتب كالبدي آنها به صورت منظم و 

يابند. پخش سلسله مراتبي به موازات فضايي گسترش مي
يابد؛ به سخن كوتاه، هر نوع ساخت اجتماعي، جريان مي

نوآوري، ابتدا، سطوح باالي سلسله مراتب اجتماعي را تحت 
- دهد و در آخر، به پايين ترين سطح جامعه ميقرار مي تأثير

ح به صورت قطره چكان ترين سطرسد. گاهي هم در پايين
اي موارد، ممكن كند (انتشار ريزشي). البته در پارهعمل مي

- ترين سطح به گستردهها از پايينها و نوآورياست پديده

: 1385اي و جهاني جريان يابد (شكوئي، ترين سطوح ناحيه
305 -304.(  

 مطالعات چندي با استفاده از اين نظريه صورت گرفته
 مورد)، براي اولين بار در 1953(هاگراستراند از جمله  است،

هاي زراعي در بخش غربي سوئد و چگونگي پذيرش يارانه
از اين نظريه استفاده كرد  آن در شرق اين ناحيه فتنپذيرن

  ).127: 1385(شكوئي، 
هاي از انتشار شركت دربارة )1969مطالعه گالد (

ركت اصلي دهد كه حتعاوني پنبه در شمال تانزانيا نشان مي
- اي و جزيرهوسيله كشاورزان در ناحيه شبه جزيرهه پخش ب

به وسيله تجار برده و  ،سپس ،اي يوكروي آغاز شد و
ماهيگيران در سراسر درياچه به سمت مونزا ادامه يافت، دو 

آهن ناحيه ديگر آغازگر در قبول تغيير در نزديكي خط راه
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(شكوئي، قرار داشت و ديگري در غرب، در نزديكي گيتا 

1385 :127.(  
اش )، مطالعه1973دان امريكايي (جرالد پل، جغرافي

را در تطابق با  »پخش جغرافيايي و مرض وبا«تحت عنوان 
تئوري هاگراستراند مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اثر 

در  مؤثر دانسته وعامل مجاورتي در پخش اين مرض را 
راتبي، اين عين حال معتقد است كه در سطوح سلسله م

مرض به سمت پايين جريان يافته است. همچنين عامل 
توسعه كالبدي شهرها،  زمان، محيط زيست شهري،

نشين را در پيدايش و مسيرهاي حمل و نقل و نواحي زاغه
  دانسته است. مؤثرگسترش آن 

)، در  1973دان امريكايي (رابرت مك كول، جغرافي
ر خاستگاه جنگ ها، اين تئوري را دنظريه پخش و جنگ
هاي گتوهاي سياهان آمريكا، به كار ويتنام، كوبا و ناآرامي
تواند اين گونه دهد كه اين تئوري ميگرفته و نشان مي

: 1385(شكوئي،  به تحليل بكشدنيز مسائل جغرافيايي را 
129 - 127 .(  

نظريه  خصوصاش در)، در مطالعه1375پيتر هاگت (
به اين كني آبله در آسيا و افريقا) پخش و توقف انتشار (ريشه

انتشار معكوس ريشه كني آبله نيز با تئوري نتيجه رسيد كه 
 م،1960 ة. چنانكه در دهاستهاگراستراند قابل بررسي 

كسيناسيون سازمان بهداشت جهاني، برنامه مداوم و پيگير وا
هاي باقي مانده گاهكني آبله از پناهجمعي را به منظور ريشه

ريشه  1979التين، آفريقا و آسيا شروع و در سال  آمريكاي
كني قطعي آن در دنيا اعالم كرد، اين روند با مراحل انتشار 

مرحله توقف انتشار مدل هاگراستراند قابل  ،خصوصه ب ،و
  ).127 - 129: 1385ست (شكوئي، تبيين ا

توسعه و گسترش فضايي  نيز )1384زاده (ابراهيم
بر اساس مدل هاگراستراند   زعفران در جنوب خراسان را

مطالعه كرده و سپس به همراه بذرافشان پخش فضايي 
زعفران را در كل استان خراسان (ابراهيم زاده و بذر 

)، سنجش نموده و ميزان انطباق پذيري 57: 1386افشان، 
آنان به اين  .اندآن را با نظريه پخش فضايي آزمون نموده

هاي فرآيند موج در نيمرخانتشار «از نظر نتيجه رسيدند كه 
، مراحل اول تا سوم (مقدماتي با تناقض شديد »انتشار

اي و انتشار پديده، گسترش و نواحي، كاهش تناقض ناحيه
تراكم پديده در تمامي نواحي صرف نظر از فاصله آنها) در 

تئوري پخش، در خصوص پديده زعفران قابل تطبيق 
ع و توقف پديده است. اما مرحله چهارم كه ناظر بر اشبا

انتشار در مواجهه با قلمروهاي ناپذيرا يا موانع پذيرش موج 
ه و اددر مورد پديده زعفران اتفاق نيفت ، عمالًاستنوآوري 

  .استكماكان امواج انتشار آن در منطقه پيشتاز و جذاب 
پخش فضايي،  فرآيند در مؤثر عوامل تحليل در

  داند: مؤثر مي امل اصلي را به شرح زيرع 6هاگراستراند، 
اولين عامل، حوزه يا محيطي است كه در آن  .1

شود. اين محيط به لحاظ طبيعي يا فرآيند پخش ظاهر مي
  كالبدي، انساني يا اجتماعي داراي خصوصيات خاصي است. 

عامل دوم، زمان است كه ممكن است به صورت  .2
  هاي جدا از هم داشته باشد.مداوم درآيد و يا دوره

ين عامل، موضوع پخش است.  اين عامل، از سوم .3 
پذيري و ميزان سهولت پذيري، ارتباطنظر درجة سازش

  كند. دسترسي با يكديگر تفاوت پيدا مي
هاي مختلف جغرافيايي است كه مبدأ پخش: مكان .4

ها ها و نوآوريخاستگاه پديده در وضعيت خاص، شامل
خاصي هاي ويژگي. مبدا پخش داراي خصوصيات و است

اي هستند كه به دليل مقبوليت براي ايجاد و تشكيل پديده
 يابد.  مردمي به ديگر مناطق گسترش مي

هايي است كه موضوع پخش مقصد پخش: مكان .5
 رسد. ها ميبا جريان مداوم به اين مكان

وضوع پخش در ـا: مـهدهـت پديـر حركـمسي .6
مسيرها به ن ـد و ايـيابان ميـاصي جريـرهاي خـمسي
خاص، پديده پخش را به هاي ويژگين ـل داشتـدلي

؛ Palloni, 2007 ؛31: 1381برزگر، ( رسانندمقصد مي
Haggett, 1972: 350( .   

گروه  از سويابتدا  ها معموالًنظر نوآوريماز اين 
شوند، ناميده مي» مبتكران نخستين«كوچكي از مردم كه 

» ديرپذيران«كه  د و گروه كوچك ديگرينشوپذيرفته مي
شوند در مقابل هر نوع نوآوري به شدت مقاومت ناميده مي

- كنند؛ و اكثريت مردم در حد بين اين دو گروه قرار ميمي

پذيرند. هاگراستراند در هاي نو را ميتدريج پديدهه گيرند و ب
شكل  sاين خصوص دو نظام تجربي را تحت عنوان رشد 

كرده  حرطجاورتي ممنحني پخش در مسير زمان و اثر م
  ).63: 1386زاده و بذرافشان، است (ابراهيم
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بر  ،زمان مسير در پخش منحني شكل  sرشد )الف
از مكاني به مكان ديگر و از يك  ،طبق نظر هاگراستراند

كند. در اين مرحله، پديده به پديدة ديگر تفاوت پيدا مي
احتمال سازش پذيري يك پديده در مجاورت يك سازش 

عنوان اثر ه شود كه هاگراستراند از آن ببيشتر ميدهنده 
برد. از طرفي به موازات فاصله گيري از مجاورتي نام مي

ها نيز عامل سازش دهنده، درجه سازش پذيري پديده
  يابد.كاهش مي

گويد كه درجة پخش ممكن است از هاگراستراند مي
ا و هيابي پديدهتفاوت .مكاني به مكان ديگر تفاوت پيدا كند

 گيرد: مرحله به شرح زير صورت مي 3ها در نوآوري

مرحلة ابتدايي و بطئي اما شتاب يابي تدريجي  .1
 موضوع پخش فضايي؛ 

مرحلة مياني با سرعت گيري موضوع پخش  .2
 فضايي؛ 

 ,Kevin R. Cox)مرحلة پاياني پخش فضايي  .3

1972: 92).  

شكل  sچنين در نظر گرفته شده است كه  عموماً
احتمال ضعيف در تماس  با يك  ةبودن منحني انتشار نتيج

پذيرنده طي مراحل اوليه و احتمال تماس بيشتر طي مراحل 
احتمال تماس با  سبببه  ،به تدريج ،بعدي  است،  اما

يابد، ديرپذيرندگان، پخش آن به طور محسوسي كاهش مي
 در فرآيند انتشار فرا رسيده است زيرا كه سطح اشباع

  ).176:  1375فشاركي، (
امراض واگير مثل آنفلوآنزا و  :مجاورتي اثر )ب

د. اثر نگيرمجاورتي قرار مي اثر تأثيرسرخك به شدت تحت 
هاي كند و تماسمجاورتي به صورت  واسطه عمل مي

-بخشد. در جهت سازشاجتماعي بين افراد را سهولت مي

اطالعاتي  پذيري با يك پديده يا نوآوري، افراد بايد قبالً
كسب كنند. به گفته هاگراستراند، اين اطالعات به وسيله 

هاي اجتماعي، در مسافت تماس ةدر نتيجو هاي ويژه گروه
  ).307 – 309: 1385شود (شكوئي، كوتاه، عملي مي

 تأثيربايد توجه داشت كه فرايند پخش فضايي تحت 
  ند از: اترين آنها عبارتعوامل چندي قرار دارد كه مهم

 ؛  هاو ميزان جاذبيت آنهامشخصات عمده پديده .1

 ها؛ كيفيت گسترش پديده .2

 ها؛هاي پديدهكانون يا كانون .3

هاي متفاوت تي آماده پذيرش با زمينه. جمعي4
ها و يا هاي مختلف جمعيت دربرابر نوآوريپذيرش، مقاومت

 ها؛ ها و پديدهاشتياق و هواخواهي آنها از نوآوري

فاصله در فرآيند توزيع اطالعات و گسترش  سهم .5
هاي مختلف، نقش پديده، موانع اخذ اطالعات در مكان

 ها؛ ها و نقش دولترسانه

ها و سهم زمان در مقاومت يا پذيرش پديده .6
 .)269: 1975ها ميان جمعيت (ريچارد و همكاران، نوآوري

 نقش كيفيت ارتباطات؛  .7

 ئوالن؛ ساختار اجتماعي و نقش مس .8

  ).309: 1385گيري (شكوئي، انتخاب و تصميم .9
ترين آن سطح اثرگذاري آنها بر مكان كه مهم .10

ها حتي بعد از ناپديد كالبدي است كه مدت - اثرات فيزيكي
  ماند. شدن نوآوري همچنان در مكان باقي مي

اي را در فرايند انتشار مرحله 4هاگراستراند يك مدل 
شوند. امواج انتشار ناميده مي اين امواج غالباًكند؛ پيشنهاد مي

 مرحله اول يا مرحله مقدماتي آغاز فرآيند انتشار است. در
 شود. درمرحله انتشار حركت عملي فرآيند انتشار ديده مي

 مرحله تراكم افزايش نسبي تعداد پذيرندگان يك نوآوري در
 ، باها، صرف نظر از فاصله آنها از مركز نوآوريتمام مكان

هم مساوي است. در مرحله نهايي، نوآوري منتشر شده در 
اي بسيار تنوع ناحيه ،پذيرفته شده است. بنابراين تمام كشور

  ). 94- 97: 1375خورد (هاگت، كمي به چشم مي
ها در فضا و زمان، همچنين چگونكي انتشار نوآوري

حاكي از شكل موج مانند حركت انتشار است. موج انتشار 
كننده ميزان محدود رتفاع محدودي دارد (منعكسابتدا ا

يابد و پذيرش). هم ارتفاع و هم وسعت موج افزايش مي
يابد ولي در كل ناحيه، بيش از سپس ارتفاع آن كاهش مي

يابد. ضعف تدريجي موج در زمان و فضا به اينها افزايش مي
طور كه وقتي موج نوآوري  زمان و فضا بستگي دارد (همان

كند يا با شود، به موانع برخورد ميناپذيرا وارد مي به قلمرو
شود). چه بسا وقتي موج امواج نوآوري رقيب مغشوش مي

آيد عازم از يك مركز نوآوري با موجي كه از جهت ديگر مي
برخورد كند، هويت خود را از دست خواهد داد (هاگت، 

1375 :97 – 94 .(  
نوآوري  بنابراين از آن جهت كه كارآفريني از يك 

 اي است كه اثرات كالبدي نسبتاًگيرد و پديدهنشئت مي
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 بقتواند طگذارد، ميعميقي بر مناطق روستايي بر جاي مي

هاي بينينظريه پخش تحليل شده و با استفاده از پيش
ريزي حاصل از اين تحليل قادر خواهيم بود تا در برنامه

پرورش گل و كارآفريني در  كارآفريني از آن بهره ببريم.
هاي اشتغال جديدي را براي نهال و گياهان زينتي فرصت

سولقان فراهم آورد كه از طريق  - ن روستاهاي كناساكن
افزايش درآمد، موجب تغيير طبقه اجتماعي و سبك زندگي 

در تغيير بافت اين پديده نمود عيني  .كارآفرينان روستايي شد
البدي در تغييرات ك ،همچنين ،و كالبد مساكن آنها و

 ،روين كارآفريني ظاهر گرديد. از اينروستاهاي پذيرنده ا
مقاله حاضر سعي دارد به تحليل اين اثرات و تغييرات در 
ابعاد اجتماعي و كالبدي پرداخته و درصدد است تا به اين 
پرسش پاسخ دهد كه چگونه پديده كارآفريني در زمينه 

گسترش يافت پرورش گياهان در بين روستاييان و روستاها 
كالبدي و اجتماعي را در سطح  - و چه اثرات فيزيكي

      .روستاهاي پذيرنده برجاي گذاشت
   
  ها و روش كار داده

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و با توجه به روش  
آوري اطالعات جمع برايباشد. تحليلي مي - از نوع توصيفي

اطالعات ميداني . ستفاده شددو روش ميداني و اسنادي ا از
هاي منظم حضوري، نيمه بسته و از طريق مشاهده، مصاحبه

 و تلفني (از طريق كارت مصاحبه)، مشاهده كنترل نشده
اند. سطح تحليل پرسشنامه با طيف ليكرت به دست آمده

پژوهش، روستاهاي پذيرنده كارآفريني دهستان سولقان و 
ند. به طور هستواحد تحليل، خانوارهاي پذيرنده كارآفريني 

روستاست كه از اين تعداد تنها  11كلي اين دهستان شامل 
هاي كشارعليا به عنوان كانون پخش و روستا با نام 4

 3خانوار پذيرنده، كشار سفلي با  76پذيرش كارآفريني و 
خانوار 1خانوار پذيرنده و كن با  2خانوار پذيرنده، سولقان با 

اند. رد مطالعه واقع شدهپذيرنده، به صورت تمام شماري مو
و  5اين دهستان در شمال غرب تهران در محدوده منطقه 

كيلومتر از تهران، قرار گرفته  7با فاصله  ،شهرداري 22
  است. 

- دره - طبيعت دهستان سولقان و موقعيت كوهستاني

اي آن سبب رونق فعاليت باغداري شده است. از طرفي 

ديدن درختان سرما و يخبندان فصل زمستان سبب آسيب 
شود. همه اين عوامل سبب شد كه فردي در سال مي

براساس تجربه، دانش بومي و منابع موجود خود  ش،1315
درصدد يافتن راه حلي در جهت رفع اين مشكل برآيد.  وي 

ها و در فصل پاييز به خزانه كاري (كاشت هسته ميوه
  پرورش نهال و پيوند آن به درختان آسيب ديده) پرداخته و

و  ،به خصوص در اسفند ماه ،ضمن تردد به شهر تهران
- شد كه تعدادي از نهالمشاهده فروش گل و سبزه، بر آن 

هاي خود را به بازار عرضه كند. اين فعاليت براي اولين بار 
در روستاي كشارعليا از توابع دهستان  1350در سال 

 يعني كشار ،سولقان اتفاق افتاد، سپس در نواحي مجاور آن
به لحاظ فاصله جغرافيايي و زماني كمتر و در سال ،سفلي

هاي بعد در سولقان و كن گسترش  يافت. فروش خوب، 
تحول و رونق كسب و كار و بهبود كيفيت زندگي 
پذيرندگان اوليه سبب جلب نظر سايرين نسبت به اين 

هاي جانبي تدريج در طي زمان فعاليتفعاليت گرديد.  به
دان، سبزه و ماهي عيد، كود و ابزار مانند فروش گل، گل

ش يافت. امروزه شغل دوم و گاه رمورد نياز باغباني، نيز گست
عليا را اين فعاليت  ن روستاي كشاراشغل اصلي اكثر ساكن

دهد. اين كارآفرينان بازار محصوالت خود در تشكيل مي
شهرداري تهران انتخاب كردند كه  5تهران را در منطقه 

نتخاب نزديك بودن اين منطقه به دهستان علت اصلي اين ا
هاي اخير از آنان در سال و با افزايش تعداد است سولقان

سوي شهرداري در مجموعه بازار گل و گياه غرب تهران 
اند. بازار گل و گياه غرب تهران به وسعت ساماندهي شده

- راستاي ساماندهي گل فروش به منظورسه هزار متر مربع، 

كردند، پراكنده در منطقه فعاليت مي هايي كه به صورت
همان  و گياه فروشان عمدتاً است. اين گلايجاد شده 

ساكنان روستاي كشار عليا، سفلي و سولقان، از دهستان 
انداز و نظم كه به دليل اثرات منفي كه بر چشم اندسولقان

تهران، ساماندهي  5شهرداري منطقه ، به همت معابر داشتند
گيري اين بازار اثرات فيزيكي شكل ،بدين ترتيب ،اند وشده

و كالبدي عميقي بر بافت شهري منطقه بر جاي گذاشته 
غرفه است كه به صورت  53است. اين بازار شامل 

 20كنندگاني كه بيش از جاري در اختيار توليد و عرضهاستي
گيرد. گذرد، قرار ميسال از فعاليت آنها در منطقه مي 15 –
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 ،همچنين ،اي درون شهري، آلودگي هوا وكاهش سفره
ارائه خدمات بهتر به شهروندان غرب تهران از ديگر اهداف 

اي، هاي ريشه. در اين بازار گلاستاين طرح ساماندهي 
، مصنوعي، خاك، شاخ بريده، اياي، باغچهآپارتماني، شاخه

هاي سفالي و فايبرگالس ارائه ها، انواع گلدانكنندهتقويت
. شرايط عرضه به صورت تخصصي و رقابتي است. شودمي

در اين مرحله از فرآيند اين فعاليت، در واقع دانش بومي 
روستاييان (آگاهي و تجربه و مهارت پويا و زمان آزموده) با 

 از سويدانش رسمي (سيستم تهويه، هوا و نور) كه 
شهرداري در طي ساماندهي ارائه گرديد، تلفيق شده و از 

تي و ساده به سمت محصوالت و خدمات مدرن فعاليتي سن
  حركت كرده است. 

  
  نتايجشرح و تفسير 

كشف ماهيت پذيرش و پخش فضايي كارآفريني در 
دهستان سولقان، ابعاد گوناگون نظريه پخش فضايي از 
جمله ماهيت آن در ارتباط با كارآفريني، امواج انتشار در 
زمان و فضا و همچنين  نقش آفريني كالبدي آن، در اين 

  پژوهش مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. 
گيري بستر شكل برايوجود نوآوري و حركت آن 

نمايد. اين دو عامل ضروري ميپخش در فضا و زمان، 
اي نوآور و امر يعني وجود پديده ،اساسي پخش فضايي

گسترش يا حركت آن پديده از خاستگاه اصلي خود كه 
فروشان در شود، در مورد گلپخش فضايي را موجب مي

سبب دگرگوني  جامعه مورد مطالعه اتفاق افتاده است و
انداز به خصوص در محيط انسان ساخت (معماري چشم

هاي رفتار دروني و بيروني و وسايل حمل و نقل) و شيوه
اقتصادي جامعه محلي در سطح روستاي كشار  - اجتماعي

جايي عليا شده و از لحاظ تعامل فضايي نيز در جابه
ن اين بخش بين محل زندگي و محل كارآفرينان و شاغال

شود. ركت به محل كار آنان، ديده ميكار و كاركرد روزانه ح
جايي عالوه بر اثرات فضايي داراي اثرات كالبدي هاين جاب

  در سطح منطقه نيز بوده است. 
دهد كه از نظر نوع انتشار،  از ها نشان مييافته   

 اي (انتشار گسترشي يا منبسط) پيروي شدهالگوي ناحيه
نوان كانون پخش است.  پديده كارآفريني، از كشار عليا به ع

ترين حركت كرده سپس به كشار سفلي، يعني به نزديك

- كيلومتر فاصله دارد  3كه با آن - مكان به هسته اوليه 
مركز دهستان و كن (به عنوان  بهسپس  .رسيده است

 سيدهكيلومتر با آن فاصله دارد، ر 15، 5بخش) كه به ترتيب 
كيلومتري روستاي اصلي قرار  16و به شهر تهران كه در 

هاي است. البته تعداد پذيرندگان در مكان ، پيوند خوردهدارد
نامبرده بسيار محدود و انگشت شمارند. اما گسترش گل و 
نهال فروشي در خاستگاه اصلي خود يعني كشار عليا براي 

  هميشه ماندگار شده است. 
  

  اها نسبت به كانون پخشفاصله ساير فض .1جدول 
  

فاصله با   نام روستا/ مكان
  كانون پخش

تعداد پذيرندگان 
  نوآوري

  نفر 3  كيلومتر 3  كشارسفلي
سولقان (مركز 

  دهستان)
  نفر 2  كيلومتر  5

  نفر 1  كيلومتر 15  كن (بخش)

  
فروشي در اين دهستان، به طور گسترش فضايي گل

(انتشار واگير)، و پذير طبيعي از دو ديدگاه پخش سازش
  پخش سلسله مراتبي، نيز تبعيت نموده است.

پذير، مجاورت يك محله يا افراد در پخش سازش
پذيرنده با خاستگاه نوآوري و نوآور، سبب شده كه 
كارآفريني و نوآوري به سرعت به محله مجاور و افراد آن 
برسد و به جهت فاصله كم جغرافيايي، ابتدا محالت و 

كه به را  سفلي) و حتي افرادي ديك (كشارروستاهاي نز
ط نزديك و صميمي با نوآور دارند ابترالحاظ اجتماعي 

قرار  داده، در  تأثير(مانند اقوام، دوستان و آشنايان)، تحت 
حالي كه اثرات نوآوري و كارآفريني، در افراد و روستاهاي 

گذشت زمان درازتري، ظاهر شده است. پس از دوردست 
با افزايش فاصله جغرافيايي و اجتماعي،  ،گربه عبارت دي

كه فاصله بيشتري با كانون پخش دارند  ييافراد يا روستاها
  اند. ديرتر اين نوآوري را پذيرفته

اما در ارتباط با پخش سلسله مراتبي، پديده گل 
ترين مركز، يعني روستاي كشارعليا به فروشي از كوچك

 ،افته است. در واقعترين مركز، يعني تهران جريان يبزرگ
 - اين شكل از پخش كارآفريني به موازات ساخت اجتماعي

  طبقاتي شكل گرفته است.
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در پژوهش حاضر، نتايج بيانگر آن است كه در مرحله 
اول فرآيند آغاز انتشار، پذيرش نوآوري شروع و بين افراد 

بين روستاي كشارعليا كه  ،همچنين ،پذيرنده با سايرين و
پخش در آن صورت پذيرفته با ساير روستاهاي دهستان 

آيد و در مرحله دوم حركت عملي تناقض شديد به وجود مي
فرآيند انتشار آغاز شده و منجر به كاهش تناقض بين افراد 

منطقه مورد مطالعه در  .گردددر درون روستاي كشارعليا  مي
اين مرحله قرار داشته  در 1370و  1360هاي طي دهه

طلبيد با افزايش است. ليكن مرحله سوم اين نظريه كه مي
صرف نظر  ،هانسبي تعداد پذيرندگان نوآوري در تمام مكان

با هم مساوي باشد در مورد  ،از فاصله آنها از مركز نوآوري
عنوان ه گسترش فضايي گل و نهال فروشي از كشار عليا ب

ا محقق نشده است. زيرا تعداد هكانون پخش به ساير مكان
ها نه تنها افزايش پذيرندگان اين نوآوري در ساير مكان

پذيرشي صورت نگرفته است.  نسبي نداشته بلكه بعضاً
مرحله چهارم يا مرحله اشباع كه توقف نهايي نوآوري را در 
پي دارد، در خصوص گل و نهال فروشي در كشارعليا هنوز 

سال، هنوز  50از گذشت  صورت نگرفته است، زيرا بعد

رسند خواهان افرادي كه به سن فعاليت اقتصادي مي
ه ـت كـالي اسـن در حـ. ايهستندپذيرش اين نوآوري 

هاي قبل كند شده، فرآيند پذيرش و انتشار به نسبت سال
ولي هنوز به توقف نهايي نرسيده است. اما در خصوص 

د چرا كه روستاي كشارسفلي مرحله چهارم نمود بيشتري دار
بدون طي كردن كامل سه مرحله قبلي به سرعت وارد 
مرحله چهارم شده و درست پس از آخرين پذيرش در سال 

فرآيند پخش ادامه نيافته و متوقف شده است.  1365
همچنين در سولقان و كن نيز به مرحله چهارم رسيده، با 

هاي اخير اتفاق اين تفاوت كه پذيرش در سولقان در سال
  بود. افتاده

ها بيانگر آن است كه اشكال يافته ،عالوه بر اينها
امواج نوآوري با توجه به دوره زماني و گسترش فضايي اين 

نمايد. در ابتدا امواج با اين نظريه تطبيق مي نوآوري، كامالً
انتشار در اين ناحيه (كشارعليا) ارتفاع محدودي داشته در 

يافته است و پس  ادامه هم ارتفاع و هم وسعت موج افزايش
، ارتفاع موج (ميزان پذيرش 90از آن نيز در آغاز دهه 
  .نوآوري) كاهش يافته است
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در عين حال از لحاظ فضايي اين موج نوآوري با 
قلمروهاي ناپذيرا، موانع پذيرش و امواج رقيب برخورد 
كرده كه همين عوامل سبب كاهش ارتفاع و وسعت موج 

پذيرش بر اساس آنچه كه در طول زمان شده است. موانع 
-از طريق مصاحبه (عوامل شهرداري و روستاييان گل

برخورد  ت آمده شامل مواردي چوندسه فروش) ب
شهرداري با گل فروشان به جهت رعايت زيبايي و نظم در 

ساماندهي روستاييان  ، سرانجام،تهران و 5سطح منطقه 
-سال دارد، مي 15 -20فروشي كه سابقه فعاليت آنها گل

باشد. اين اقدام سبب شده تعدادي از گل فروشان منطقه 
 يكه شامل اين طرح  نشدند به دو دسته تقسيم شوند. يك

آن دسته از افرادي كه سابقه كمي داشته و از قدرت 
اند در سطح مناطق ديگر اقتصادي خوبي نيز برخوردار بوده

اي اجاره كرده و به فعاليت خود ادامه از شهرداري غرفه
كه از قدرت اقتصادي پايين و ميزان  ند. دوم، افراديداد

ريسك پذيري اندكي برخوردار بوده و سابقه كمي نيز 
اين فعاليت را رها اين دسته  .اندداشته و شامل طرح نبوده

كرده، به روستا بازگشته و به فعاليت باغداري خود ادامه 
 درزودپذيران بازار را در دست گرفته و  ،به عبارتي .دادند
اند. تري رانده شدهديرپذيران به موقعيت عقب مانده ،نتيجه

هاي در ضمن بر اساس عامل رقابت، زودپذيران محل
اند. زماني ادامه فعاليت انتخاب نكردهبراي اشباع شده را 

كه مكان كار به صورت رايگان و بدون ايجاد ممانعت از 
ان سوي شهرداري، در سطح شهر موجود بود، تمام روستايي

بر اساس مشاهده سودآوري باالي اين فعاليت، پذيراي آن 
باعث كاهش  ،شده بودند تا اينكه اجراي طرح ساماندهي

وسعت و ارتفاع موج انتشار در سطح كانون پخش 

شد. از ديگر عواملي كه سبب كاهش موج (كشارعليا) 
توان به امواج رقيب انتشار در ساير فضاها شده است مي

باعث شده ساير فضاها به قلمروهاي ناپذيرا  اشاره كرد كه
قرارگيري كه دهد تبديل شوند. مشاهدات نشان مي

روستاهاي پذيرنده در كنار جاده اصلي و در منطقه 
اي كه در اطراف آن تعداد گردشگري به خصوص جاده

زيادي باغچه رستوران، خدمات حمل و نقل و رفاهي، 
شمال،  -تهران خدمات اقتصادي به جهت ساخت آزاد راه

نزديكي آنها به امام زاده داوود كه  ،همچنين ،داير است و
پذيراي تعداد بسيار زيادي از گردشگران از سراسر ايران 

و دره و رودخانه كن كه در روزهاي تعطيل پذيراي  است
تعداد زيادي از گردشگران روزانه است، به مثابه امواج 

ش و پخش رقيب عمل كرده و باعث كاهش ميزان پذير
  نوآوري در ميان ساكنان روستايي آنها شده است. 

كارآفريني پرورش گل و نهال فروشي در ابتدا تعداد 
پيش رفته،  خودجوشمحدودي پذيرنده داشته و به طور 

ثر مجاورتي شتاب گرفته و با ولي در ادامه با توجه به ا
ده است. كرگيري به ساير افراد روستا رسوخ و نفوذ سرعت

- ها و نوآورياز آنجا كه پخش فضايي پديده ي،طور كلبه 

(فاصله جغرافيايي و اجتماعي  ها، همواره با عامل فاصله
باشد، در پژوهش حاضر در كانون در ارتباط مي بين افراد)

-صورت واسطه عمل كرده و تماسپخش، اثر مجاورتي به

 ،هاي اجتماعي بين افراد را سهولت بخشيده است و
به  1360و  1350هاي شار آن در طي دههانت ،همچنين

دليل اثر مجاورتي يعني فاصله  سفلي به روستاي كشار
تعداد پذيرندگان را در  2جدول  اندك جغرافيايي بوده است.

  دهد.طي زمان نشان مي

  سال و تعداد پذيرش كارآفريني توسط خانوارهاي روستايي .2جدول 
  

  1390  1380  1370  1360  1350  1340  1315  سال (دهه پذيرش)

  3  27  20  18  9  4  1  تعداد خانوارهاي پذيرنده

  
ل بودن منحني پخش به دليل ـشك sدر واقع 

ها با نوآوران يا پذيرندگان اوليه در ضعيف بودن تماس
ت، اما همچنان كه افراد بيشتري ـابتدايي بوده اسمراحل 

اس نيز بيشتر ـال تمـد، احتمـشونپذيراي نوآوري مي
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يابد و در سرعت پخش افزايش مي ،در نتيجه ،شود ومي
ري ـك كمتـدرت ريسـه قـرادي كـدي افـل بعـمراح
اند و يا از قدرت اقتصادي كمتري برخوردار يا با داشته
ل ـاند، در مقابودهـه بـگري مواجـهاي ديتـدوديـمح

اند كه پذيرش نوآوري مقاومت نسبي از خود نشان داده
سبب شده سرعت پخش و پذيرش كاهش يابد اما به 

مرحله پاياني خود نرسيده چون منافع آن به خصوص 
كنندگي آن در اثر تكميل ،همچنين ،سودآوري و سادگي و

باغداري، به اين طي اوقات فراغت ناشي از فعاليت 
نوآوري برجستگي خاصي بخشيده است و كماكان اين 

طور آهسته به حركت خود ادامه ه نوع از كارآفريني ب
.دهدمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  پذيرندگانميان شكل منحني پخش در  Sرشد  .2شكل 
  

در تحليل فرآيند پخش فضايي پديده گل و نهال 
  چندي پي برد:  مؤثرتوان به عوامل فروشي مي

حوزه يا محيط جغرافيايي: اين محيط به لحاظ  .1
طبيعي يا محيطي، انساني يا اجتماعي داراي خصوصيات 

گيري در شكل مؤثرخاصي است كه يكي از عوامل بسيار 
طور كه  شود. در واقع همانو پخش كارآفريني تلقي مي

ت يا عدر پيشينه كارآفريني اين منطقه گفته شد طبي
ي با توپوگرافي خشن منطقه ادره - موقعيت كوهستاني
گيري فعاليت باغداري شده است. از سبب رونق و شكل

طرفي سرما و يخبندان فصل زمستان سبب آسيب ديدن 
حلي چون خزانه كاري راه پايان،شود و در درختان مي

  گيري چنين كارآفريني شده است. منجر به شكل

در فرآيند پخش فضايي گل و نهال فروشي،  .2
و پذيرش اين نوآوري به صورت مداوم از  زمان پخش

  به طور جدي تاكنون ادامه داشته است.  1350سال 
سومين عامل، در چنين فرآيندي، پخش است.  .3

اين امر به معناي، تطابق ماهيت كارآفريني با شرايط 
هاي روستاييان در راستاي محيط و روحيات و توانايي

وصيات توان خصپذيرش آن است. در اين ميان مي
  كارآفريني موجود را به شرح زير برشمرد:

ها و اعتقادات روستاييان آميخته و از آنها با ارزش - 
  متأثر است.

به دنبال حل مشكل (پديده سرمازدگي  اساساً - 
  درختان) به وجود آمده است. 
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 اندوردهبه وجود آآن را باغداران (ساكنان روستا)  - 
  و به همين دليل براي آنها مقبوليت بيشتري دارد.

  نياز روستاييان است. رخودجوش و متكي ب - 
با طبيعت روستا، فعاليت روستاييان و دانش آنها،  - 

  سازش دارد. 
واقعي و با ابزار محلي آزمايش  كامالً موقعيتدر  - 

  شده است.
  از طريق تجربه كسب شده است. - 
كه شباهت زياد و فاصله اشاعه آن در روستاهايي  - 

  اند، صورت پذيرفته است. كمي با كانون نوآوري داشته
- نتايج به صورت سينه به سينه و از طريق كانال - 

هاي ارتباطي كامال بين شخصي، شفاهي و از طريق 
مشاهده و توسط خود روستاييان منتقل و گسترش يافته 

  است.
سبب افزايش درآمد، بهبود سطح زندگي و  - 
مهاجرت و بيكاري و زمينه سازي براي توسعه  كاهش

مدار) شده زا، محلي و توسعه مردماقتصادي (توسعه درون
  است.

اين نوآوري كه منجر به كارآفريني نيز شده است  - 
يك طرح متمركز و ابالغ شده از سوي پايتخت يا مركز 

  محلي است. اي كامالًاستان نيست، بلكه پديده
دسترس، كارآمد و ارزان و  دانش بومي آنها قابل - 

بين محيط و زمان تمركز  مناسباتنگر است و بر كل
  كرده است.

پويا و زمان آزموده است و چون در بطن محيط  - 
بومي  اقليمطبيعي و اجتماعي محلي تكامل يافته با 

  سازگار است.  كامالً
به خصوص در  ،بر بقاي منابع و پرهيز از ريسك - 

تأكيد  ،موارد اضطراري مثل سرمازدگي يا حتي خشكسالي
  شده است.

دليل برخورداري از قابليت انعطاف ه نوآوران ب - 
  اند باال خود را با تغييرات محيط هماهنگ كرده

پخش، كه در واقع همان  أدر اين مطالعه مبد .4
عليا از  شود، روستاي كشاركانون پخش نيز تلقي مي

. جايي كه نوآوري در استسولقان، بخش كن  دهستان
آنجا شكل گرفته سپس در طي زمان و فضا و بر اساس 
عامل فاصله (اجتماعي و اقتصادي) پخش شده است. در 

كشار عليا داراي خصوصيات خاصي براي ايجاد و  ،واقع
تشكيل كارآفريني بوده و از جهتي كارآفريني موجود به 

ين و ديگر مناطق گسترش دليل مقبوليت مردمي به ساير
  يافته است. 

مقصد پخش، مكاني است كه موضوع پخش با  .5
رسد. در پژوهش حاضر، مقصد جرياني مداوم به آنجا مي

پخش شهر تهران است كه در واقع فعاليت گل و نهال 
فروشي و ساير متعلقات مربوط به آن با يك جريان مداوم 

شين در شهر به مناطق گوناگون (اكثرا مناطق  مرفه ن
وجود متقاضيان گل و  ي،تهران)، رسيده است. به طور كل

نهال و از جهت ديگر وجود بازار اين فعاليت در تهران و 
وضعيتي چنين پديد آمدن كسب درآمد براي روستاييان، 

  كند. را توجيه مي
مسير حركت پديده: اين پديده توسط يك فرد  .6

شكل گرفته و از همان خاص  يمحيطدر در يك روستا 
ابتدا به سمت پايتخت (به دليل وجود بازار كار مربوطه) 
حركت كرده است. در حين اين حركت از جزء به كل 
روستا به پايتخت، به ساير روستاهاي سر راه خود 
روستاي پايين، مركز دهستان، بخش و سپس پايتخت و 

 تهران، رسيده و گسترش 22و  21، 6، 5، 3، 2، 1مناطق 
  يافته است. 

 فضايي پخش در مؤثر عوامل خصوص در همچنين
 را زير موارد توانمي منطقه در گياه و گل كارآفريني
  :برشمرد
ت ـزان جاذبيـده و ميـات عمـمشخص .1

در جدول زير به خصوصيات كارآفريني مورد  كارآفريني:
بوده اشاره شده  مؤثرنظر كه بر پخش و پذيرش آن 

است.
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  بر پذيرش آن مؤثرخصوصيات كارآفريني  .3جدول 

  

  عوامل

جذابيت 
و 

سادگي 
  آن

پذيري سازش
آن با تجربه و 
  نياز امروز

هزينه 
-مناسب راه

  اندازي

سودبخشي 
(اقتصادي 
  بودن آن)

بازار 
فروش 

خوب و در 
  دسترس

امكان دسترسي 
(فراهم بودن 

سرمايه، محل كار، 
  وسيله نقليه)

آگاهي 
نسبت 
  به آن

-عالقه

  مندي

  14  29  2  8  54  35  43  41  فراواني
  %17  %35  %2  %6  %66  %43  %52  %50  درصد
  6  5  8  7  1  4  2  3  رتبه
  
  1392هاي پژوهش، يافته: أخذم

هاي باغداري و چون روستاييان در اثر فعاليت
كشاورزي، تجارب كاشت، پرورش و نگهداري گياهان را 

باغداري فعاليتي است كه اوقات  نيزاند و به دست آورده
فراغت زيادي در پي دارد و توپوگرافي نامناسب محيط 
اجازه داشتن باغات بزرگ و گسترده و انجام هرگونه 

به خصوص در فصول مختلف را به آنها  ،فعاليت كشاورزي
دهد،  كارآفريني در قالب گل و نهال فروشي با داشتن نمي

ستاييان شكل گرفته و در هاي منطبق بر روستا و روويژگي
طي زمان گسترش يافته است. در اين ميان براي 

كه به نوعي خصوصيات  مؤثرروستاييان از بين عوامل 
كند، سود بخشي (اقتصادي بودن) نوآوري را هم مطرح مي

نفر مهم ترين عامل بوده  82نفر از  54درصد يعني  66با 
به دليل پايين بودن درآمد آنها از  عمدتاً وضعيتاست. اين 
كه آنان را براي دنبال كردن فعاليتي سود  استباغداري 

اي كه در تمام فصول سال نيز كند، به گونهآور  ترغيب مي
% 52قابل بهره برداري باشد. بعد از آن بنا بر نظر 

پذيري پديده با خانوار) سازش  43پاسخگويان (يعني 
گذار بوده است. اين تأثيرها، از عوامل تجربه و نياز امروز آن

هاي كشت، عامل از آن جهت كه روستاييان با فعاليت
قادر به پاسخگويي نياز داشت و برداشت آشنايي داشته و 

  ست، مهم تلقي شده است. مالي آنها
خانوار) جذابيت و  41درصد (50از مجموع پاسخگويان 

هاي هارتسادگي اين نوآوري را، به لحاظ عدم نياز به م
فني، علمي، فرهنگي و اجتماعي پيچيده، در گرايش به آن 

افراد پايين بودن سطح سواد با توجه به دانستند.  مؤثر
جامعه، اساس اين كارآفريني را دانش بومي، مهارت و 

پذيري با اين عامل تجربه روستاييان تشكيل داده و سازش

ز ني ايعدهسبب موفقيت، پخش و پذيرش آن شده است. 
- عامل هزينه مناسب راه اندازي را دليل انتخاب آن دانسته

اند. اين نوآوري به دليل آنكه با كمترين هزينه، به سود 
شود نيز نظر روستاييان را به خود جلب زيادي منتهي مي

كرده است. داشتن آگاهي نسبت به چگونگي انجام اين 
 ي است كه در رتبه پنجم بامؤثرفعاليت، از ديگر عوامل 

درصد، واقع شده است. عامل بازار فروش خوب و  35
ها و عدم نياز به فضاي مخصوص، از نظر دسترسي

  هاي بعدي اهميت قرار دارد.روستاييان در رتبه
محيط روستا  هايويژگي كيفيت گسترش پديده: .2

به همراه دانش بومي، مهارت و تجربه جامعه محلي، در 
نهايت به خلق نوآوري منجر شده است و بازار آن به تدريج و 

شود به خصوص در اسفند ماه به سطح شهر تهران كشيده مي
شوند كه در گرداني مياي كه آنان تبديل به دورهبه گونه

پردازند. با افزايش ها ميها به عرضه نهالكوچه و خيابان
- ها و خيابانتعداد پذيرندگان در طي زمان، آنها كنار چهارراه

براي عرضه گل و نهال انتخاب شهر را هاي مهم و اصلي 
هاي خالي درون بعد از چند سال، زمين ،روكنند. از اينمي

ل را اشغاشهرداري تهران  5به خصوص در منطقه  ،شهري
- منطقه شهري را دگرگون ميند و فضاي كالبدي اين كنمي

نظمي و علت افزايش تعداد آنها و افزايش بيبه سپس،سازند. 
ترافيك در سطح منطقه، شهرداري اقدام به ساماندهي و 

در بازار گل و گياه غرب  و، سرانجام،ند كآوري آنها ميجمع
هايي در سطح چندين منطقه ديگر مستقر و تهران و غرفه
گيري بازاري امر نه تنها موجب شكل شوند. اينساماندهي مي

تخصصي در اين منطقه شده بلكه عرضه اين محصوالت نيز 
گردان فروشنده نهال و خود گرفته و دورهشكلي تخصصي به
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گياه به نمايشگاه داراني تبديل شدند كه محصوالت متنوعي 
هاي اي، كود حيواني و گياهي، گلهاي باغچهمانند نهال، گل

هاي آپارتماني و مصنوعي، نهال ميوه، خاك، اي، گلشاخه
 ،همچنين ،كاري ولگلدان و سفال و ابزار آالت باغباني و گ

كنند. عرضه سبزه عيد و ماهي در بازارهاي رقابتي ارائه مي
ارائه محصوالت مخصوص ايام عيد نوروز ، عالوه بر اين

سبب ورود زنان به عرصه اين فعاليت و آغاز پذيرش نوآوري 
آنها شده كه بيشتر بر اساس درخواست مشتريان ي از سو

طلبيد. زنان اي را ميشكل گرفته و نيروي كار مازاد و ذخيره

هم در بخش عرضه و هم در بخش  ،عمده بازيگران اين بازار
آغاز شد اما  1377ند. هر چند اين اتفاق در سال هستتقاضا 

در تحول اصلي و حركت عملي انتشار نوآوري در ميان زنان 
ليكن مطالعات نشان داده كه اقدام  .رخ داد1383سال 

شهرداري به ساماندهي كارآفرينان نه تنها تحولي در نحوه 
ده نعرضه ايجاد كرد بلكه به نوعي به عنوان يك عامل بازدار

در عرصه ورود زنان به اين بازار عمل كرده و رشد آن را كند 
هاي صهرسد زنان در عرنظر ميده است، چرا كه بهكر

  غيررسمي فعاليت بهتري دارند.

  
  كيفيت گسترش كارآفريني .3شكل 

اين نوآوري   ،دهدنشان مي 3 طور كه شكلهمان
منجر به پيدايش و شناخت چندين نوآوري و كارآفريني 

  ديگر شده است.

در پژوهش حاضر كانون پديده،  كانون پديده: .3
روستاي كشار علياست كه با داشتن شرايط جغرافيايي خاص  

گيري اين نوآوري، سپس كارآفريني (كسب و كار سبب شكل
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  بر اساس يك ايده جديد) و پخش آن بين افراد شده است.

- نحوه مقاومت جمعيت آماده پذيرش با زمينه .4

هاي متفاوت، در برابر نوآوري و يا اشتياق آنها از 
وآوري) يا (خصوصيات ـه نـده (درجـديـوآوري و پـن

جمعيتي كه آمادگي دارند  ،در واقع نوآوران و پذيرندگان):
تا يك نوآوري را بپذيرند از لحاظ زمان پذيرش، ميزان 

- مندي و خصوصيات اجتماعي و اقتصادي، به گروهعالقه

افراد را بر  ،روشوند. از اينبندي ميهاي گوناگوني طبقه
توان به طبقات پذيرنده نوآوري مبناي نحوه پذيرش مي

ندگان نوآوري (زودپذيران)، اولين (نوآوران)، اولين پذير
اكثريت (اكثريت زودپذير)، اكثريت بعدي (اكثريت 

مانده (ديرپذيران)، تقسيم كندپذيران) و افراد كند و عقب
كرده و بر مبناي زمان پذيرش آنها براي ساختن مقياسي 

  جهت درجه نوآوري مورد استفاده قرار دهيم.
  
  

  تعداد
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  1392تا  1340روند رشد كارآفرينان در منطقه در دوره زماني   .4شكل 
  

  هاي مختلفكارآفرينان به نوآوري در به تفكيك درجه پذيرش در سالدرجه گرايش  .4جدول 
  سال  تعداد  درجه نوآوري

  1346تا  1315از   نفر 5  نوآوران
  1365تا  1350از   نفر 17  زودپذيران

  1371تا  1366از   نفر 21  اكثريت زودپذير
  1386تا  1372از   نفر 28  اكثريت كندپذير

  1391تا  1387از   نفر 11  ديرپذيران

  
مردان خانواده فعاليت كارآفريني را از سال مشخصي 

اند. حركت عملي آغاز كرده و به طور مداوم نيز ادامه داده
. بنابراين، اين سال است اتفاق افتاده 1346انتشار در سال 

به عنوان سال مبدأ جهت محاسبه در نظر گرفته شده است. 
هاي قبل هم اين كارآفريني چه كم و بيش در سال اگر

  مطرح بوده اما حركت يا پخش صورت نگرفته بود. 

سهم فاصله در فرآيند توزيع اطالعات و  .5
هاي گسترش پديده، موانع اخذ اطالعات در مكان

ها نيز قابل ها و نقش دولتمختلف، نقش رسانه
ها پيام دتاًاين امر در جامعه روستايي كه عم .مطالعه است

چهره به چهره و مستقيم است از اهميت بيشتري برخوردار 
سفلي كه نسبت به  . پژوهش حاضر نشان داد، كشاراست

1330          1340          1350         1360           1370         1380          1390   
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-ساير روستاها از كانون پخش فاصله كمتري داشته، سريع

و زودپذيران نيز به لحاظ تر پذيراي اين نوآوري بوده است 
مجاورت با همگني طبقاتي، اجتماعي، اقتصادي و حتي 

  اند.تر از ديگران پذيراي نوآوري بودهنوآوران، سريع
سهم زمان در مقاومت يا پذيرش پديده و  .6

. استاز ديگر عوامل قابل مطالعه  :نوآوري ميان جمعيت
هاي متفاوتي چون: توان زمان را به دورهاز اين لحاظ مي

زمان ابتدايي، زمان مياني و زمان پاياني پخش و پذيرش 
-هاي متفاوت پذيرنده نوآوري، تقسيمهآوري ميان گرونو

  بندي كرد.
  

  در ناحيه پژوهش زمان پذيرش ميان پذيرندگانبندي طبقه .5جدول 
  

و دوره  1341 – 1346دوره 
1365 – 1341  

  و دوره 1341 – 1371دوره 
 1386 – 1341  

  1341 – 1391دوره 

  زمان پاياني  زمان مياني  زمان ابتدايي
  ديرپذيران  اكثريت زودپذير و كندپذير  نوآوران و زودپذيران

  نفر 3  نفر 65  نفر 14

17%  79%  4%  
  

ها، زمان پخش يا پذيرش نوآوري ميان افراد و مكان
 - خود به تنهايي سبب نابرابري (گسترش شكاف اجتماعي

اقتصادي ميان زودپذيران و ديرپذيران) و ايجاد شرايط 
كساني كه زودتر نوآوري را  ،شود. در واقعرقابت و اشباع مي

ها درآمدهاي اضافي اند در طول سالكشف كرده و پذيرفته
را به دست آورده كه ديرپذيران ممكن است دستيابي به آن 

شرايط و ها رقابت، باال بودن قيمت وضعيترا مشكل بيابند. 
باشند. به طوري كه از عوامل اثرگذار در اين امر مي ،اشباع

اي كانون بيانگر اين واقعيت است كه مشاهدات در روست
تر، از وضعيت رفاهي و خانوارهايي با سابقه فعاليت طوالني

اين واقعيت را در تفاوت سبك  .مالي بهتري برخوردارند

معماري دروني و بيروني منازل و برخورداري از وسيله نقليه 
- د. بهمشاهده كرتوان مينيز ها شخصي و ساير دارايي

رهاي كارآفرين با قدمت بيشتر اثرات كالبدي خانوا ،عبارتي
اند اين اثرات از طريق بيشتري بر روستا به جاي گذارده

 ،همچنين ،هاي ساير روستاييان وتر از خانههايي مجللخانه
تعريض معابر براي سهولت آمد و شد خودروهاي شخصي، 

ن ـهايي براي پاركينگ و بهبود فيزيكي اماكايجاد محوطه
  يابد. هور ميي ظـعموم

فاصله پذيرش هر طبقه نسبت به سال مبدأ بيانگر 
ميزان اشتياق و مقاومت آنها نسبت به نوآوري و سرعت 

  .ستپذيرش آنها
  

  وري و زمان پذيرش ميان پذيرندگاندرجه نوآ .6جدول 
  

  تعداد  درجه و زمان پذيرش
  نفر 5  سال بعد از سال مبدأ 3 – 5نوآوران: 
  نفر 17  سال بعد از سال مبدأ 9 – 24زودپذيران: 

  نفر 21  سال بعد از سال مبدأ 25 – 30اكثريت زودپذير: 
  نفر 28  سال بعد از سال مبدأ 31 – 50اكثريت كندپذير: 

  نفر 11  سال بعد از سال مبدأ 51 – 55ديرپذيران: 
  

ها و زمان است 1341منظور از سال مبدأ، سال 
بيانگر طول زماني پذيرش از اولين پذيرنده تا آخرين 

ها زمان . به نوعي اين فاصلهاستپذيرنده در هر دوره 

  دهد.مقاومت و پذيرش را ميان پذيرندگان نشان مي
منظور از ارتباطات در  نقش كيفيت ارتباطات: .7

كننده، اينجا، ارتباطات فيزيكي و خدمات زيربنايي تسهيل
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. افزايش درآمد استيعني جاده و وسايل حمل و نقل 

سازد كه اين امر روستاييان نيازهاي جديدي را ظاهر مي
اي شده است. به هاي توسعهمنجر به جلب توجهات ارگان

گفته اهالي روستا، از هفت سال گذشته كه جاده روستا 
آسفالت شده، فعاليت آنها نيز گسترش يافته است. آسفالت 

خود سبب ترغيب خانوارهاي روستايي به خريد  شدن جاده

خودرو شده و اين امر در فرآيند پخش و گسترش نوآوري 
بوده است. در عين حال  مؤثربين جامعه محلي بسيار 
وجود آورده است. چرا تري را بهتغييرات كالبدي گسترده

 انسآكه دسترسي آنان  به محل كار در  شهر تهران را 
آنان را تغيير و مدل معماري  سبك زندگي و ندكمي

     مساكن به سبك شهري را در روستاها گسترش داده است.
  گانوضعيت حمل و نقل در بين پذيرند .7جدول 

  راني روستاييخطوط ويژه اتوبوس  راني شهريخطوط ويژه اتوبوس  تاكسي  ماشين شخصي  شرح
  7  2  16  57  فراواني
  %5/8  %5/2  %5/19  %5/69  درصد

  
بهبود و گسترش ارتباطات و خدمات زيربنايي موجب 

سمت توسعه شده در كالبد روستا نيز تغيير و تحوالتي به
كارآفريني  كالبدي مثبت اثرات ترينالبته مهم صورت گيرد.

 سبك زيباتر شدن و مسكن سازيمقاوم از است عبارت
 مساكن بيشتر كه طوريبه مسكوني هايمعماري خانه

 از نظر اغلب كه هستند افراد كارآفريني هايخانه بادوام،
موجود قديمي با مساكن متفاوت و زيباتر معماري

عبارتي كارآفرينان روستايي يا به روستاست كه توسط در
  .اندشده ساخته اخير هايسال پذيرندگان نوآوري طي

ساختار  ساختار اجتماعي و نقش مسئوالن: .8
اجتماعي جامعه  و گرايش آن به سمت مدرن شدن، نقش 

ي در ميزان پذيرش، سرعت و پخش يك مؤثربسيار 
-نوآوري دارد. در واقع هر چه اين ساختار به سوي ارزش

بيشتر است.  هاي مدرن گرايش يابد رغبت در پذيرش آن
  گرايش و ساختارهاي جامعه در بين پذيرندگان .8جدول 

  درصد  فراواني  تعريف عملياتي  ارزش / ساختار  گرايش

  سنتي  گراخانواده
اين افراد هنوز به كارهايي كه با مشاركت اعضاي خانواده خود انجام 

  %26  21  شود، گرايش دارند كه نشان از شرايط اجتماعي شدن آنها دارد.مي

باشند و ها ميافراد جبرگرا معتقد به سپهر خصوصي و عمومي بين جنس  سنتي  جبرگرا
  %91  75  ها بپردازند.داري و تربيت بچهاغلب معتقدند زنان فقط بايد به خانه

  سنتي  منفعل

شود كه تمايل به فعاليت و حتي اين افراد شامل كساني مي
هاي هويت و نقش خصوصكارآفريني ندارند و تحت شرايط جامعه به

هاي توليدي در اقتصاد جنسيتي شده، از قدرت آنها و به حاشيه نقش
  هاي توليدي).شوند (كاهش مشاركت در فعاليترانده مي

4  5%  

  سنتي  كارمحافظه
- شامل جوامع محلي به اين خصوصيت واكنشي است كه اكثراً

شود كه در مقابل يك نوآوري از خود نشان خصوص روستاييان مي
  پذيرند.دهند و در واقع نوآوري را نميمي

4  5%  

  %38  31  ها، باورها و اعتقادات پيشينيان خود معتقدند.ها، ديدگاهافراد هنوز به سنت  سنتي  گراسنت

اين افراد تمايل دارند تا همچون گذشته به كارهاي سنتي، يدي،   سنتي  گراگذشته
  جمعي كوچك مقياس و در محيطي محدود بپردازند.

18  22%  

  مدرن  محورريسك
نوعي خودباوري افراديكه به توانايي خود قبل از انجام كاري اعتماد دارند، به

كند كه نفس افراد در برابر كار، ايده و شرايط جديد را مطرح ميو اعتمادبه
  يابد.هر چه باالتر باشد سرعت پذيرش نوآوري نيز افزايش مي

78  95%  

گرا تجارت
  (سوداگرا)

اين افراد به اقتصاد معيشتي يا محلي خود قانع نبوده و در پي سود   مدرن
  باشند.بيشتر مي

54  66%  
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  مدرن  عقالنيت
اين خصوصيت ويژه افرادي است كه در مقابل پذيرش يك نوآوري 

اجتماعي (آگاهي، مهارت و موقعيت)  عواملبه ارزيابي آن نسبت به 
  پردازند.و اقتصادي گذشته، حال و آينده خود مي

57  70%  

- فردگرا/ استقالل
  طلب

  مدرن
- طلبي خود فكر ميگرا، به استقاللاين افراد بر خالف افراد گذشته

تنهايي مسير پيشرفت را طي كنند و دهند خود بهكنند و ترجيح مي
  پذيري آنهاست.اين ناشي از ميزان ريسك

43  52%  

  مدرن  گراآينده
شود كه با منابع و شرايط ديده مياي اين گرايش در افراد يا جامعه

  %70  57  كنند. شبيه خصوصيت عقالنيت.ريزي ميموجود براي آينده برنامه
  %95  78  باشند.اين افراد با وجود موانع همواره در پي انجام فعاليت جديد مي  مدرن  فعال

  
عنوان ه بدين ترتيب افرادي كه نوآوري را پذيرفته و ب

هاي مدرن پيروي شوند بيشتر از ارزشكارآفرين تلقي مي
  اند.كرده
عنوان گيري، انتشار نوآوري به انتخاب و تصميم .9

گيري درباره پذيرش فعاليت انتخاب و تصميم يك فرآيند:
گل و نهال فروشي فرآيند خاصي را طي كرده است. 

طور بصري ه پذيرندگان فعاليت گل و نهال فروشي، در ابتدا ب
سپس، روستاييان به  .اندو شنيداري با اين پديده آشنا شده

اينكه آنها از  اند و بعد ازهاي نوآوري پرداختهيادگيري ويژگي
اند به طور بالقوه طريق مشاوره درباره نوآوري به آگاهي رسيده

اند. اند اما هنوز فاقد اطالعات كافي بودهنوآوري را آموخته
مندي آنها فراهم شده كه طي آن اي براي عالقهپايه ،بنابراين

اند. در مرحله بعدي جوي اطالعات بيشتر پرداختهوبه جست
روستاييان يا همان پذيرندگان بالقوه از جهت  يعني ارزيابي،

ذهني نوآوري مربوطه را به وضعيت حال و پيش بيني آينده 
- اند و سپس در خصوص كاربرد آن تصميمخود، متصل كرده

اند. در اين مرحله  اكثرا نوآوران و زودپذيران وارد هكردگيري 
  شوند. مرحله آزمايش مي

- نوآوران تصميم ميمرحله پذيرش نيز زماني است كه 

گيرند تا نوآوري مربوطه را ادامه دهند. اين فرآيند براي 
بعضي از افراد (زودپذيران و نوآوران) در طي چند روز يا چند 

) به طول انجاميده است اما براي ديرپذيران و 3- 1سال (
 40هاي زيادي (كندپذيران به خصوص زنان در طي سال

طي كردن كامل اين گيري و سال) عملي شده است. شكل
براي افراد زودپذير و نوآور شكل گرفته است به  فرآيند اكثراً

اي كه مشاهده فعاليت و موفقيت زودپذيران، برقراري گونه
هم داليل گرايش آنان به اارتباط با آنان و يادگيري از 

  نوآوري بوده است. 

  گيريبحث و نتيجه
- مورد گلن تئوري پخش در دآزموبراي اين تحقيق تالشي 

كه در روستاي كشارعليا است فروشي به عنوان يك نوآوري 
(از دهستان سولقان) منجر به كارآفريني شده بوده است. 

هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه كارآفريني مورد نظر يافته
گسترش فضايي و زماني و همچنين بسياري از  عواملبا 

  يافته است.كاركردهاي مورد انتظار اين تئوري تطابق نسبي 
در جامعه مورد مطالعه  كه دهدنتايج تحقيق  نشان مي

در  ،اي (انتشار گسترشي يا منبسط) رخ داده كهپخش ناحيه
پذير (انتشار واگير)، و از دو ديدگاه پخش سازش ،عين حال

ه در عپخش سلسله مراتبي نيز تبعيت نموده است. مطال
ها (موج در نيم رخ) نشان داد كه خصوص انتشار امواج نوآوري

فقط مرحله اول و دوم در اين نوع از كارآفريني در دهستان 
مورد نظر صادق بوده است. از لحاظ موج انتشار در زمان و 
فضا روشن شد كه در ابتدا امواج انتشار در اين ناحيه 
(كشارعليا) ارتفاع محدودي داشته و در ادامه هم ارتفاع و هم 

زايش يافته است و پس از آن نيز در آغاز دهه وسعت موج اف
، ارتفاع موج (ميزان پذيرش نوآوري) كاهش يافته است. 90

شكل منحني پخش در مسير زمان و اثر مجاورتي  Sرشد 
(انتشار كارآفريني طي زمان و مكان)، بيانگر آن است كه 
گسترش گل و نهال فروشي در ابتدا تعداد محدودي پذيرنده 

پيش رفته، ولي در ادامه با توجه  صورت خودجوشداشته و به 
به اثر مجاورتي شتاب گرفته و با سرعت گيري به ساير 

در پخش  مؤثرخانوارها تسري يافته است. از جمله عوامل 
توان به ساده و جذاب بودن فضايي كارآفريني مورد نظر مي

پذيري آن، سودبخشي و اقتصادي بودن آن و سازش
ا تجربه، مهارت و نياز پذيرندگان اشاره كارآفريني موجود ب

كرد. اين در حالي است كه اقدامات ساماندهي و وجود امواج 
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رقيبي چون گردشگري در  منطقه، از جمله عوامل كندكننده 

هاي مبتني . همچنين يافتهاستپخش فضايي اين كارآفريني 
ها بيانگر اثرگذاري عميق رواج اين بر مشاهدات و مصاحبه

ني بر ساختاركالبدي روستا در قالب تغييرات حادث در كارآفري
كار رفته در مساكن، معابر و اماكن معماري و مصالح به

هايي اي كه حتي در مكانگونهعمومي روستا بوده است، به
كه نوآوري (كارآفريني) مورد نظر رخت بر بسته، اما آثار 

  .  كالبدي آن همچنان بر جاي مانده است
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 .5 پياپي جديد). (سري 1 شماره دوم. . سالكالبدي توسعه
  .21 -38صص 

-. ترجمه شاپور گودرزيجغرافيا تركيبي نو). 1375هاگت، پيتر (

  انتشارات سمت.تهران: نژاد. 
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