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 چکیده
 توسعه ظورمن به. شودمحسوب می های انسانیسکونتگاهاز مهمترین راهکارهای توسعه  یکیامروزه کارآفرینی 

 نیز ااهدف  برخوردار است. ایژهیو تیاهم از یجوامع محل هایتیو قابل هاتیظرف ییشناسا ،ینکارآفری

 نیا یراشهریپ یدر توسعه فضاها رشهرستان اسالمشه ینیکارآفر هایتیظرف نیمهمترنقش  لیپژوهش تحل

 وریآاست. گرد یلیـ تحل یفیو از نظر روش توص یاز نظر هدف کاربردحاضر  است. پژوهش بوده شهرستان

 یاممل تمشا یانجام گرفته است. جامعه آمار یدانیو مطالعات م ایاطالعات با  دو روش مطالعات کتابخانه

و  10، 5بر اساس بعد فاصله در سه محدوده با  یروستا 6آن  نیشهرستان اسالمشهر است که از ب یروستاها

 از ،هاؤلفهم سهیمقا یبرا ایتک نمونه یشهر تهران انتخاب شده است. از آزمون ت میاز حر لومترفاصلهیک 15

 نشان یبرا نگیجیکر ییفضا لیمورد مطالعه و از روش تحل یروستاها انیتفاوت م یبررس برای دانکن مونآز

 ؤلفهمسه  دادحاصل از پژوهش نشان  جیاستفاده شده است. نتا ینیکارآفر هایتیظرف ییفضا یدادن الگو

 یهاتوسعه فضا یبرا تیظرف نیشتریب یدارا ینیکارآفر یو اقتصاد یفرد هاییژگیو ،یرساختیـ ز یطیمح

ز اهر تهران مناسب تر به ش یدسترس وبا فاصله کمتر  هایسکونتگاه ،ییفضا از حیث نیهستند. همچن یراشهریپ

 .استبرخوردار  ینیکارآفر هایتیتوسعه فعال یبرا یباالتر هایتیظرف

 .اسالمشهر، شهر تهرانشهرستان  ،یراشهریپ یفضاها ،ییروستا ینیتوسعه، کارآفر هایتیظرفواژگان کلیدی: 
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 1398 زمستانو  پاییز، (2دوم)پیاپی شماره  ،اولسال 
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 مقدمه
امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان از 

شود. مهمترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می

-اهمیت کارآفرینی در توسعه روستایی از آنجا ناشی می

ها و تواند با شناسایی فرصتشود که فرد کارآفرین می

ین در جهت مشکالت موجود، به ابداع راهکارهای نو

-رشد و توسعه همت گمارد. بدین ترتیب کارآفرینی می

تواند از طریق ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، 

برداری بهینه از منابع، نقش  توزیع مناسب درآمد و بهره

)شهرکی و مهمی در توسعه روستایی داشته باشد

زنده  یبرا ینیکارآفر بنابراین، (.24: 1395همکاران، 

 ییدر مناطق روستا یاقتصاد یها تیلماندن فعا

حال،  نیدارد. با ا تیدر حال توسعه اهم یکشورها

رشد  یمناسب برا طیمح کیبه  ازین ینیکارآفر

توسعه  گر،یبه عبارت د (.Muhammad,2017:281)دارد

 در نانهیکارآفر یهاتیمشروط به وجود ظرف ینیکارآفر

 ینانسا یروهاین نیب نیو همچن ییایجغراف یفضاها

 امسلم ییروستا یفعال مستقر در آن است. در نواح

آنها  یینهفته است که با شناسا ییهالیها و پتانستیظرف

 یهانهیدر زم یمتنوع نانهیکارآفر یهاتیتوان فعالیم

 مختلف عیصنااستقرار ورزش،  ،یگردشگر ،یکشاورز

درآمد و  یهاینابرابر جهیدر روستاها انجام داد و در نت

را هموار  ییرا کاهش داد و راه توسعه روستا یکاریب

: 1393 سجاسی قیداری،و  یافتخار نیرکن الد)کرد

برای اینکه کارآفرینی در نواحی روستایی توسعه  (.56

های محلی ها و قابلیتپیدا کند نیازمند شناسایی ظرفیت

موجود در روستاها و مردم روستایی هستیم، زیرا 

ع محلی صورت می گیرد. کارآفرینی با تاکید بر مناب

توسعه کار آفرینی مقتضیات  فرآیندبنابراین الزم تا در 

های اقتصادی، مکانی و زمانی از جمله در زمینه

اجتماعی و محیطی مورد توجه قرار گیرد )رضائی و 

 دنیا یامروزه در اکثر کشورها ( 59 :1397همکاران، 

شود و  یم نانیبه افراد موفق و کارآفر یتوجه خاص

بستر مناسب  جادیها و اتیها و موفقینوآور تیتقو

کشورها و  یاقتصاد شرفتیپ یامر از ابزارها نیا یبرا

 رایز د؛یآیدر حال توسعه به شمار م یکشورها ژهیبه و

به توسعه  منجرباال  یبا اثر بخش ینیکارآفر تیفعال

ها، رقابت تیدر فعال یاشتغال، نوآور جادیا یاقتصاد

تعریف (. Otto,2009:25)شودیم رهیو غ یریپذ

لف متفاوت بوده دیدگاه علوم مخت ازکارآفرینی 

واژه (. 7: 1397)قدیری معصوم و همکاران، است

های گوناگون توان از جنبهکارآفرین و کارآفرینی را می

تجاری، مدیریتی و فردی و همچنین از دیدگاه علوم 

: 1390مختلف تعریف کرد)آقایی فیشانی و زارع نیا، 

نخستین بار متخصصان علم اقتصاد اقدام به تعریف  (.26

کارآفرین را موتور توسعه  1کارآفرینی کردند. شومپیتر

داند که با تغییر و اصالح سیستم اقتصادی اقتصادی می

-موجود، سیستم جدید و کاراتری را جایگزین آن می

کند. در این نگرش شومپیتر کارآفرینی را مفهومی ایده 

د که در آن به نیروی خالقانه، بینش، ایده دانآل می

مدیران اداری غیرخالق،  کسب و کار، نداشتن تمایل به

گذاری مهارت وسوسه انگیزی برای جلب سرمایه

داران، توانایی اعمال ریسک برای استفاده از سرمایه

شود)سبحانی و های ناشناخته توجه میموقعیت

(، 2002) ایما دگاهیاز د (.172: 1391همکاران،

 نانیکارآفر یفرد یها یژگیحاصل برخورد و ینیکارآفر

-افتهیاست که در آن نشو و نما  یطیبا مح

در  یعامل نیمچنو ه(. Archibong et al,2004:29)اند

نو و قبول مخاطرات و منافع  یهافرآیندجهت کشف 

سودآور و  یهااز فرصت یآگاه( ، Hisrich,2005:8)آن

( و Lordkipanidze et al,2005:789)کشف نشده

-یو اساس توسعه به شمار م هیخره پاباال

در مقابل، روان  (.Mohapatra et al,2007:163)رود

 یو فرد یروان شناخت یهایژگیو یشناسان به بررس

مورد  یهایژگیو نیپردازند. از مهم تریم نانیکارآفر

تحمل ابهام،  ،یریپذ سکیتوان به ریتوافق آنان م

                                                           
1 -  Joseph Schumpeter 
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 یانرژ ،یاستقالل طلب ،ینش و آگاهدا ،یمند تیرضا

 (.102: 1384و تعهد اشاره کرد )گلرد،  زهیانگ اد،یز

توان اظهار داشت با توجه به مباحث مطرح شده می

که کارآفرینی، خلق چیزی نو و قبول مخاطرات و منافع 

 ک(.ی173: 1390آن است)دادور خانی و همکاران،

در  دیاز عوامل جد یبیاست که ترک یفرد نیکارآفر

 د،یمحصوالت جد د،یتول دیجد یهاروش ،مانند دیتول

 یسازمان اشکالعرضه و  دیمنابع جد د،یجد یبازارها

 به لیفرد که ما کیبه عنوان  ایکند یم کشفرا  دیجد

را  بازار یهاکه  فرصت یفرد ایاست  سکیر انجام

 نیب عادل، عدم تکندشناسایی و از آن بهره برداری می

به عنوان  ایبرد و  یم نیکل را از ب یاضاعرضه کل و تق

 & Patel)کسب و کار استیک که مالک و عامل  یکس

Chavda,2013:28 در همین رابطه، باید گفت که .)

 اشکال ریبا سا زیادی تفاوت ییروستا ینیکارآفر

همان  ییروستا نانیندارد. در واقع، کارآفر ینیکارآفر

دارند،  گریناطق دم نانیرا دارند که کارآفر ییهایژگیو

های خاص نواحی روستایی برخی ویژگی لیبه دل یحت

بازار تا  یطوالن یهافاصله ،امکانات بودکم مانند،

محدود بودن  ،متخصصکار ، کمبود نیروی فروش

در  یاقتصاد یهاتیغلبه فعالهای اقتصادی و فعالیت

متراکم و ضعف  یاجتماع یهاشبکه ،بخش اول 

 ییروستا نانیکارآفر ،ییروستا یهاطیدر مح تیریمد

نسبت به  یشتریب یریپذسکیبه مراتب، قدرت ر دیبا

(. به Stathopoulou et al,2004:22)داشته باشند گرانید

 جادیعبارت است از ا ،ییروستا ینیکارآفراین ترتیب، 

همراه با  یمحل یهااز فرصت یریگکار با بهرهوکسب

 یخطرها رشیو پذ ادیو تالش و پشتکار ز ینوآور

از  یمختلف یهازهیکه با انگ یو اجتماع یو روح یمال

استقالل و کسب  ،یبخش تیرضا ،یجمله توفیق طلب

: 1396)حسینی نیا و فالحی،شود یانجام م یسود مال

روستایی در سه بخش اصلی  های کارآفرینیمؤلفه .(26

ی به کیزیف یهازمینه شیپ مؤلفهقابل تقسیم هستند. 

 ،یعیطب یهااندازشامل چشمول کارآفرینی عنوان بخش ا

-مؤلفهبر  میبه طور مستق ییربنایز یهایگذار هیسرما

 یفرهنگ ـ یو اجتماع یسازماننهادی ـ  ،یاقتصاد های

 گذارد.می تأثیرجامعه  ینیکارآفر هایظرفیت به عنوان

به  یفرهنگ یو اجتماع یسازمان ،یاقتصاد یهامؤلفه

 یموانع هم ها وفرصت مه ینیکارآفرعنوان بخش دوم 

-به وجود میافراد  ینیکارآفر هایظرفیت یرا برا

-ویژگی مؤلفه(. Baumgartner et al,2013:225آورند)

-ینشان م ،ینیکارآفر های فردی به عنوان بخش سوم

 یابیکشف، ارز قادر به افراد قیجامعه از طر کیدهد که 

که ( Shane,2003:6هایی است)ی از فرصتو بهره بردار

از  گریو سه جزء د یکیزیف یهازمینه شیپطریق از 

سازمانی و  ی)اقتصادی، نهادی ـنیکارآفر ظرفیت

به  یخارج از جامعه محل ای یمحل اجتماعی ـ فرهنگی(

 یابیکشف، ارزبا  تی، افراد در نها. بنابرایندیآیوجود م

 ایها و موانع موجود در داخل از فرصت استفادهو 

-یم ینیکارآفر یهاتیبه فعال روستایی خارج از جامعه

 پردازند.
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

در نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر نیز به دلیل 

شرایط خاص و موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن در 

ها مجاورت کالنشهر تهران منجر به ایجاد برخی قابلیت

ه است. از یک طرف و برخی موانع از طرف دیگر شد

موقعیت مناسب شهرستان اسالمشهر باعث شده است تا 

در طول چند دهه اخیر به یکی مهمترین مقاصد 

مهاجران از مناطق مختلف کشور تبدیل شود. که این امر 

خود مشکالت زیاد اقتصادی، اجتماعی  و محیطی 

دراین شهرستان را به دنبال داشته است و در برخی 

یی رشد فزاینده ای پیدا روستاهای وضعیت فقر روستا

کرده است. هچنین نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر 

به دلیل فاصله نزدیک، داشتن دسترسی مناسب به 

کالنشهر تهران و قرار گیری در حاشیه جاده تهران ـ 

-ساوه از ظرفیت های بالقوه مناسبی برای توسعه فعالیت

ر های کارآفرینی روستایی برخوردار است. مقاله حاض

های در پی آن است تا ضمن تحلیل مهمترین ظرفیت

 در توسعه فضاهای پیراشهری روستاییکارآفرینی 

شهرستان اسالمشهر، نقش موقعیت ویژه جغرافیایی و 

در بروز و ر داشتن در مجاورت کالنشهر تهران قرا

این  های کار آفرینی روستاییگیری ظرفیتشکل

 را مورد تحلیل قرار دهد. شهرستان

 

 وش تحقیقر
 قاتیحاضر از نظر هدف از نوع تحق قیتحق

ی است. جهت لیـ تحل یفیتوص و از نظر روش یکاربرد

ای گردآوری اطالعات از دو شیوه میدانی و کتابخانه

ای جهت تعیین استفاده شده است. در شیوه کتابخانه

های پژوهش به مرور منابع موجود های و شاخصمؤلفه

های فارسی و التین زارشاز جمله کتب، مقاالت، گ

( نشان داده شده 1پرداخته شد که نتایج آن در جدول)

است. همچنین در شیوه میدانی با استفاده از ابزار 

های مورد نیاز اقدام شد. در پرسشنامه به گردآوری داده

، 5روستا در فواصل  6اس بعد فاصله این مطالعه بر اس

در هر کدام از کیلومتری از حریم شهر تهران و  15و  10

روستا انتخاب شد. به این  2سه محدوده تعیین شده 

کیلومتری شهر تهران دو روستای  5ترتیب در فاصله 

کیلومتری  10تا  5علی آباد قاجار و شاطره، در فاصله 

شهر تهران دو روستای بهرام آباد و ده عباس و در 

کیلومتری شهر تهران که انتهای  15تا  10فاصله 

شود و ستان اسالمشهر محسوب میحدوده شهرم
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بیشترین فاصله را تا شهر تهران دارد، دو روستای 

چیچکلو و نظام آباد انتخاب شدند. در این پژوهش 

-ل تمامی افرادی است که تجربه راهجامعه آماری شام

وکار با شیوه متفاوت در روستاهای اندازی یک کسب

های یک اند و دارای ویژگیشهرستان اسالمشهر را داشته

پذیری، نوآوری در کار، فرد کارآفرین از جمله ریسک

ها است و به ایجاد اشتغال، استفاده مطلوب از فرصت

نحوی در راه اندازی یک کسب و کار موفق عملکرده 

باشد. با توجه به مخفی بود جامعه آماری و به عبارتی 

دشواری در شناسایی آن ها از روش گلوله برفی برای 

هر  دراد استفاده شده است به نحوی که انتخاب افر

مشورت با مدیران محلی شامل  از طریقروستا ابتدا 

دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا تعدادی از افراد 

های ذکر شده شناسایی و با مراجعه به هرکدام با ویژگی

های مورد نیاز در شناسایی از آن ها ضمن گردآوری داده

ها استفاده شد و به این آن سایر افراد نیز از نظرات

ترتیب در هر روستا تعداد افراد مورد پرسشگری 

 فرآیندمشخص و در نهایت نمونه آماری تعیین و 

ها تکمیل شد. و در مجموع برای گردآوری داده

پرسش نامه طراحی، توزیع و  80گردآوری داده تعداد 

سنجش روایی صوری )اعتبار( ابزار  یبراتکمیل شد. 

استفاده شد و خبرگان کارشناسان و ز نظرات پژوهش، ا

قرار  دییمورد تا به این ترتیب اعتبار ابزار پژوهش

با استفاده از ضریب آلفای نیز و پایایی پرسشنامه . گرفت

شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای  کرونباخ تعیین

 محاسبه شد پایایی ابزار پژوهش 715/0کرونباخ برابر با 

ها جهت مقایسه گرفت. در تحلیل دادهمورد تایید قرار 

های های کارآفرینی و شناسایی مهمترین ظرفیتمؤلفه

تک نمونه ای و جهت  Tکارآفرینی روستایی از آزمون 

های کار آفرینی در بین روستاهای تحلیل تفاوت ظرفیت

نمونه از آزمون آنوا و آزمون پس از تجربه دانکن 

دگی فضایی استفاده شده است. جهت نمایش پراکن

های کارآفرینی روستاهای مورد مطالعه از روش ظرفیت

برای تحلیل  تحلیل فضایی کریجینگ استفاده شده است.

استفاده  Excelو  Arc GIS، SPSSافزار ها نیز از نرمداده

 شده است.
 

 های مورد استفاده در پژوهشها و شاخصمؤلفه. 1جدول

 شاخص مؤلفه

 فردی
 ،یو نوآور تیابهام، خالقتحمل  ،یریپذسکیر

 یاعتماد به نفس، دانش و آگاه

  -اجتماعی 

 فرهنگی

اصناف و  ،یاجتماع تیامن ،یارتباطات اجتماع

 یریپذسکیها، ریها و تعاونتشکل ها،هیاتحاد

در  یو نوآور تیدر فرهنگ جامعه، خالق

 فرهنگ جامعه

 -محیطی 

 زیرساختی

حمل  ستمیها و س)جادهیارتباط یهارساختیز

( IT,ICTی)کیتکنولوژ یهاساخت ریو نقل(، ز

)آب، برق، یعموم یهارساختیتلفن، ز نترنت،یا

 به بازار یگاز(، دسترس

 -نهادی 

 سازمانی

 تیشورا(، فعال ،یاری)دهیمحل رانیمد تیفعال

-)صندوق اعتبارت خرد(، دورهیمردم ینهادها

 کسب و کار یآموزش یها

 اقتصادی

به  ی(، دسترسیصخ)شیداشتن منابع مال

)وام(، امکان جذب یدولت یمال التیتسه

 هی)خانواده، دوستان، سرمایخصوص یهاهیسرما

 گذاران(

و محمد  یغالم ؛1396،ی معصوم و همکارانریقدمنبع: 

و  سبکبار یفرج ؛1390، ی و همکارانهاشم؛  1396زاده،

 ;1390Vernet et al,2019; Patel & Chavda,2013، همکاران

Shane,2003; Baumgartner et al,2013; Sofer & 

Saada,2017; Sa,2019 
 

استان  یهااز شهرستان یکیشهرستان اسالمشهر 

 نیاستان واقع شده است. ا نیا یدر جنوب غربوتهران 

از  اریشهر شهرستان شهرستان از شمال به شهر تهران و

 یاز جنوب به شهرستان ر میغرب به شهرستان رباط کر

-یمحدود م یهر تهران و شهرستان رو از شرق به ش

موقعیت روستاهای مورد مطالعه در  3شکل شود. 

 دهد.شهرستان اسالمشهر را نشان می



 (1398 شماره دوم، پاییز و زمستان، اولجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال م  ... هایظرفیت نقش: همکاران و معصومقدیری

   

]40[ 

 
 

 
 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه2شکل

 

 های تحقیقیافته
های کارآفرینی در جهت شناخت وضعیت ظرفیت

نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر و تحلیل تفاوت 

ای تک نمونه Tهای کارآفرینی از آزمون ؤلفهمبین 

با توجه به اینکه جهت ارزیابی استفاده شده است. 

( استفاده 5تا  1حالت )بازه  5ها از یک طیف با شاخص

شده است بنابراین میانیگن حد متوسط جهت ارزیابی 

هایی که دارای شاخص .است 3 اب ها برابرشاخص

های مطلوب و شاخصدر وضعیت نا 3میانگین کمتر از 

در وضعیت مطلوب قرار دارند.  3با میانگین باالتر از 

 95و  99ای در سطح اطمینان تک نمونه Tنتایج آزمون 

 ایتک نمونه Tدار است. نتایج کلی آزمون درصد معنی

ی کارآفرینی هامؤلفهو میانگین کل به دست آمده برای 

ینکه و با توجه به ا است 299/3برابر با  روستایی

بوده  3ها عدد مؤلفهمیانگین حد متوسط برای ارزیابی 

های ظرفیتوضعیت کلی  توان بیان کرد کهاست، می

های مورد با توجه به شاخص کارآفرینی روستایی

 99اسالمشهر با سطح اطمینان بررسی در شهرستان 

 5 نیدر ب نیقرار دارد. همچن یدر وضعیت مطلوب درصد

با  زیرساختی -محیطی  فهمؤل یمورد بررس مؤلفه

و با توجه به  نیانگیم باالترین یدارا 184/4 نیانگیم

 است (3تعیین شده) حد متوسط نیانگیاز م یشترب نکهیا

شاخص  نیا یبه دست آمده براT مقدار  نیو همچن

 نیبهتر یدارا یبه عبارت است 032/20مثبت و برابر با 

ح با سط و یمورد بررس هایمؤلفه نیدر ب تیوضع

بعد از  مطلوب قرار دارد. تیدر وضع درصد 99اطمینان 

در جایگاه  428/3با میانگین  های فردیویژگی مؤلفهآن 

قرار دارد  آفرینی روستاییهای کارظرفیتدوم از لحاظ 

 126/6به دست آمده  نیز مثبت و برابر با  Tکه مقدار 

 در مؤلفهدرصد این  99بنابراین با سطح اطمینان 

در جایگاه بعدی  است.قرار گرفته وب وضعیت مطل

و  342/3اقتصادی قرار دارد که با مقدار میانگین  مؤلفه

های مناسبی برای از ظرفیت 905/4برابر با  Tمقدار 

توسعه کارآفرینی روستایی برخوردار است و با سطح 

درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در   99اطمینان 

مانی با مقدار میانگین نهادی ـ ساز مؤلفهجایگاه بعدی 

ین قرار دارد که این میانگین کمتر از مقدار میانگ 846/2

های دهنده ظرفیت( است و نشان3ثابت تعیین شده)

های کارآفرینی برای توسعه فعالیت مؤلفهپایین این 

روستایی در منطقه مورد مطالعه است. همچنین مقدار 

یید کننده این و تا -384/2نیز برابر با  مؤلفهاین  Tآمار 

امر است. از طرفی سطح معناداری به دست  آمده برای 

سازمانی با  -نهادی  مؤلفهدهد که -نشان می مؤلفهاین 

درصد در وضعیت نامطلوب از لحاظ  95سطح اطمینان 

های کار آفرینی روستایی قرار دارد. و در آخرین ظرفیت

ار قر  696/2اجتماعی ـ فرهنگی با میانگین  مؤلفهرتبه 

دارد که این میانگین نیز کمتر مقدار میانگین ثابت تعیین 

های پایین این ( است و نشان دهنده ظرفیت3شده)

های کارآفرینی روستایی در برای توسعه فعالیت مؤلفه

نیز  مؤلفهاین  Tمنطقه مورد مطالعه است. مقدار آمار 

و تایید کننده این امر است. از طرفی  -295/7برابر با 

 مؤلفهدهد که عناداری به دست آمده نشان میسطح م

درصد در  99فرهنگی با سطح اطمینان  -اجتماعی 

های کارافرینی وضعیت نامطلوب از لحاظ ظرفیت

روستایی در بین روستاهای مورد مطالعه قرار 

 (.2جدول)دارد
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 شهرستان اسالمشهرهای کارآفرینی روستایی ظرفیت یابیارز یبرا یاتک نمونه Tآزمون  جینتا. 2جدول

 وضعیت سطح معنی داری تفاوت میانگین Tمقدار میانگین مؤلفه مفهوم

یی
ستا

رو
ی 

رین
رآف

کا
 

 نامطلوب 0/000 0/304- 7/295- 2/696 فرهنگی –اجتماعی 

 نامطلوب 0/020 0/154- 2/384- 2/846 سازمانی –نهادی 

 مطلوب 0/000 0/428 6/126 3/428 فردی

 مطلوب 0/000 1/184 20/032 4/184 یرساختیز -محیطی 

 مطلوب 0/000 0/342 4/905 3/342 اقتصادی

 مطلوب 0/000 0/299 8/827 3/299 جمع

 3مقدار میانگین ثابت: 

 1398های پژوهش،منبع: یافته

 

در ادامه جهت بررسی تفاوت میان روستاهای مورد 

 ازهای کارآفرینی روستایی مطالعه با توجه به ظرفیت

( استفاده ANOVAون تحلیل واریانس یک طرفه)آزم

ه به دست آمده برای این آزمون نزدیک ب sigشد. مقدار 

نشان دهنده وجود تفاوت بین روستاهای  و صفر است

. همچنین درصد است 99مورد مطالعه در سطح اطمینان 

ه به دست آمد Fدر این آزمون در صورتیکه مقدار آماره 

های د تفاوت بین پدیدهمثبت باشد نشان دهنده وجو

مورد بررسی است و به میزانی که این مقدار بزرگتر 

های بیشتری است. در باشد نشان دهنده وجود تفاوت

ا به دست آمده برابر ب Fمثال حاضر نیز مقدار آماره 

و تایید کننده وجود تفاوت محسوس بین  331/27

نی های کار آفریروستاهای مورد مطالعه از لحاظ ظرفیت

 . (3) جدول روستایی است

 
 . نتایج آزمون آنوا جهت بررسی تفاوت بین روستاها از3جدول

 های کارآفرینی روستاییلحاظ ظرفیت

Sig 
F 

 آماره
یانگین م

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

جذوراتم  

گروه 

 ها

000/0  27/331 0/941 5 4/705 
بین 

 گروهی

  0/034 74 2/548 
درون 

 گروهی

وعمجم 7/253 79     

 1398های پژوهش،منبع: یافته

نشان داده شده است.  (4)همانطور که در جدول 

 های میان روستاهای موردتفاوت مقایسه و تحلیلجهت 

از  های کارآفرینی روستاییظرفیتمطالعه از لحاظ 

 دانکن استفاده شد. نتایج آزمون پس از تجربه آزمون

 عهدانکن بیانگر آن است که روستاهای مورد مطال

سطح  3در  های کار آفرینی روستاییبراساس ظرفیت

ا آباد بنظامروستای  اولاند. در سطح دسته بندی شده

ین که بیانگر نامطوبتر ستاقرار گرفته 589/2میانگین 

های کارآفرینی ظرفیت برای توسعه فعالیتسطح 

چیچکلو با روستای دو  دوماست. در سطح  روستایی

قرار  104/3س با میانگین و ده عبا 069/3میانگین 

که بیانگر سطح متوسط ظرفیت برای توسعه  اندگرفته

 سومدر سطح  و .های کارآفرینی روستایی استفعالیت

 ، شاطره با414/3آباد با میانگین بهرامروستای سه 

در  516/3آباد قاجار با میانگین و علی 509/3میانگین 

نی کارآفریهای ظرفیتمطلوبترین سطح از لحاظ 

نسبت به سایر روستاها قرار  برای توسعه روستایی

 دارند.
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-تیمورد مطالعه براساس ظرف یروستاها ی. سطح بند4جدول

 با استفاده از آزمون دانکن کارآفرینی های
 روستا سطح اول سطح دوم سطح سوم

 آبادنظام 859/2  

 چیچکلو  3/069 

 ده عباس  3/104 

 آبادبهرام   3/414

 شاطره   3/509

 علی آباد قاجار   3/516

 05/0آلفا:  

 1398منبع: یافته های پژوهش،

 

جهت ارزیابی وضعیت کلی پژهش  فرآینددر ادامه 

روستایی نواحی در سطح  های کارآفرینیظرفیت

با استفاده از روش دورن یابی  اسالمشهرشهرستان 

که بیانگر  هامؤلفهبه تحلیل فضایی وضعیت  کریجینگ

در این روش  .پرداخته شد فیت های کارآفرینی استظر

که  روستای مورد مطالعه 6 با توجه به مقادیر معلوم

 فضاهااست وضعیت سایر  ها گردآوری شدههای آنداده

که دادهای آنها در دسترس نبوده است برآورد شده 

به عبارتی نتایج به دست آمده برای روستاهای است 

های فضایی ه سایر پهنهنمونه براساس بعد فضایی ب

و در نهایت شهرستان اسالمشهر تعمیم داده شده است. 

در پهنه فضایی  های کارآفرینیظرفیتوضعیت کلی 

شده است. همانطور که در  تعیین اسالمشهرشهرستان 

-ظرفیتنمایش داده شده است وضعیت کلی  (3شکل )

اسالمشهر یکسان نیست در شهرستان  های کارآفرینی

های جنوبی شهرستان با پهنه فضایی در قسمتبلکه یک 

آباد در وضعیت نامطلوب قرار مرکزیت روستای نظام

دارد به عبارتی این پهنه فضایی که با رنگ قرمز نمایش 

 هایداده شده است از ظرفیت الزم برای توسعه فعالیت

همچنین در  باشد.کارآفرینی روستایی برخوردار نمی

یک نوار زرد رنگ نشان های مرکزی شهرستان قسمت

های شود که بیانگر سطح متوسط ظرفیتداده می

کارآفرینی روستایی در این پهنه فضایی است، دو 

کلو نیز در همین محدوده واقع روستای ده عباس و چیچ

اند. و یک پهنه فضایی نسبتا وسیع از شهرستان شده

های شمالی شهرستان و نزدیک به اسالمشهر در قسمت

تهران با رنگ سبز نمایش داده شده و بیانگر کالنشهر 

وضعیت مطلوب ظرفیت های این نواحی برای توسعه 

های کارآفرینی روستایی است که یکی از دالیل فعالیت

آن کم بودن بعد فاصله نسبت به کالنشهر تهران و 

قاجار، آباداستفاده از مزایای آن است. و سه روستای علی

 اند.ن محدوده قرار گرفتهآباد در ایشاطره و بهرام

 

 
در های کارآفرینی روستایی ظرفیت ییپراکنش فضا. 3شکل

 اسالمشهرسطح شهرستان 
 

 یریگجهینت
های پژوهش حاضر با هدف تحلیل ظرفیت

پیراشهری توسعه فضاهای کارآفرینی روستایی در 

این در شهرستان اسالمشهر صورت پذیرفته است. 

اصلی که برای هر  لفهمؤ 5با بهره گیری از  پژوهش

به هایی تعیین شده است نسبت کدام از آن شاخص

های کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان تحلیل ظرفیت

-اقدام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می اسالمشهر

های کارآفرینی روستایی در وضعیت کلی ظرفیتدهد 

باالتر از حد  29/3شهرستان اسالمشهر با میانگین 

( و در وضعیت مطلوب قرار دارد. در این بین 3متوسط)
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اولین و مهمترین ظرفیت کارآفرینی روستایی شناخته 

زیرساختی  محیطی ـ مؤلفهشده در شهرستان اسالمشهر 

درصد در  99است که با سطح اطمینان  18/4با میانگین 

 وضعیت مطلوب قرار دارد. این امر به دلیل برخورداری

ها، ی مناسب مانند؛ جادههای ارتباطاز زیر ساخت

های سیستم حمل و نقل مناسب، زیرساخت

های تکنولوژیکی)اینترنت و تلفن(، زیرساخت

عمومی)آب، برق، گاز( و دسترسی مناسب به بازار و 

 مراکز تجاری است. به طوریکه محور موصالتی تهران ـ

ساوه دسترسی مناسبی برای برای بخش عمده 

ر فراهم کرده است، و روستاهای شهرستان اسالمشه

همچنین وجود سیستم حمل و نقل عمومی فعال در 

تعداد زیادی از روستاهای شهرستان اسالمشهر امکان 

ارتباط راحت با شهر اسالمشهر و شهر تهران را فراهم 

های تکنولوژیکی و کرده است. همچنین زیرساخت

روستاهای شهرستان اسالمشهر به دلیل بیشتر عمومی در 

به شهر تهران از وضعیت قابل قبولی برخودار نزدیکی 

است، از طرفی فاصله نزدیک روستاهای شهرستان 

اسالمشهر به شهر تهران موجب تسهیل در دسترسی به 

بازار و مراکز عمده مبادالت هم جهت خرید مواد اولیه 

جهت فروش محصوالت و تولیدات روستاییان هم و 

انات زیرساختی شده است. از این رو برخورداری از امک

شرایط محیطی و موقعیت  تأثیرکه تا حد زیادی تحت 

های قرار گیری روستاها است در توسعه ظرفیت

کارآفرینی روستایی نقش بسزایی دارد این بخش از 

های پژوهش با نتایج پژوهش صادقلو و یافته

 1( و ورنت1393فراهانی و همکاران) ،( 1396همکاران)

دارای  مؤلفهدارد. دومین  ( مطابقت2019و همکاران)

بیشترین ظرفیت برای توسعه کارآفرینی روستایی در 

است  42/3فردی با میانگین  مؤلفهشهرستان اسالمشهر 

درصد در وضعیت مطلوب قرار  99که با سطح اطمینان 

دهد که روستاییان در شهرستان دارد. این امر نشان می

                                                           
1 - Vernet 

خالقیت اسالمشهر از لحاظ ریسک پذیری، تحمل ابهام، 

و نوآوری، اعتماد به نفس و دانش و آگاهی دارای 

از کارآفرینی به  مؤلفهوضعیت مطلوبی هستند که این 

شدت متاثر شرایط محیطی و زیرساختی منطقه 

؛ ابراهیمی و همکاران،  1396همکاران،  است)صادقلو و

با  مؤلفه(. سومین 1396؛ حسینی نیا و فالحی، 1393

سعه کارآفرینی روستایی در بیشترین ظرفیت برای تو

 34/3اقتصادی با میانگین  مؤلفهشهرستان اسالمشهر 

درصد دارای وضعیت  99است که با سطح اطمینان 

مطلوب است. که نشان دهنده وضعیت مناسب از لحاظ 

برخوداری از  منابع مالی شخصی مورد نیاز، دسترسی به 

(، تسهیالت مالی دولتی) امکان دریافت وام و اعتبارات

های وجود فضای مناسب برای جذب سرمایه

خصوصی)خانواده، دوستان و سرمایه گذاران( است این 

والئی و پژوهش های پژوهش با نتایج بخش از یافته

نهادی ـ  مؤلفهدو ( منطبق است. 1394همکاران)

سازمانی و اجتماعی ـ فرهنگی به ترتیب با میانگین 

درصد در  99و  95و با سطح اطمینان  69/2و  84/2

وضعیت نامطلوب قرار دارند. وضعیت موجود به این 

دلیل است که روستاهای شهرستان اسالمشهر از لحاظ 

های های مدیران محلی مانند برگزاری دورهفعالیت

ها، آموزشی برای روستاییان، فعالیت اصناف و اتحادیه

های فعال در روستاها، ارتباطات و تعاونی هاتشکل

نیت اجتماعی از شرایط مناسب برخودار اجتماعی و ام

های قومی و زبانی نیست. به عبارتی از آنجاییکه گروه

اند و در مختلف از اقسا نقاط کشور مهاجرت کرده

اند که خود های شهرستان اسالمشهر گردهم آمدهروستا

موجب کاهش همبستگی اجتماعی، کاهش تعلق به 

گیری بر شکلو به عنوان مانعی در براشده است  روستا 

تان نهادهای مدیریت محلی در سطح روستاهای شهرس

شود. در این زمینه ساربان و اسالمشهر محسوب می

( نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی 1394همکارن)

  اند.رسیده
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های میان روستاهای مورد نتایج بررسی تفاوت

براساس دهد روستاهای مورد مطالعه مطالعه نشان می

سطح  در سه ها برای توسعهکار آفرینی آن هایظرفیت

دهنده که نشان اولاند. در سطح بندی شدهدسته

است  های کارآفرینیسطح ظرفیتترین نامطلوب

 دو روستای دوم ، در سطحآباد قرار داردی نظامروستا

دهنده سطح لو و ده عباس قرار دارند که نشانچیچک

ها است. آنهای کارآفرینی روستایی در متوسط ظرفیت

 در سطح سه نیز سه روستای علی آباد قاجار، شاطره و

و  بهرام آباد که از دسترسی مناسب تری برخودار هستند

دارای فاصله کمتری نسبت به کالنشهر تهران هستند، 

های قرار دارند که بیانگر سطح مطلوب ظرفیت

ی ها است. نقشه الگوی فضایکارآفرینی روستایی در آن

کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان های ظرفیت

 ودهد که بین فاصله با شهر تهران اسالمشهر نشان می

های کارآفرینی روستایی رابطه منطقی و مثبت ظرفیت

ک وجود دارد، به عبارتی روستاهایی که در فاصله نزدی

 تری بهاند و  دسترسی مناسببه شهر تهران واقع شده

 هایآن دارند از ظرفیتشهر تهران و مراکز مبادالتی 

ی کارآفرینی بیشتری نیز برخوردار هستند. و روستاهای

 وکه در فاصله دورتر نسبت به شهر تهران قرار دارند 

ری های کمتارتباط کمتری با شهر تهران دارند از ظرفیت

ر برای کارآفرینی برخوردار هستند. در نتیجه تسهیل د

افزایش در  پیوند بین نواحی روستایی و مراکز شهری

 مؤثر و توسعه فضاهای پیراشهری های کارآفرینیظرفیت

 (.Mayer et al,2016است)

توان نتیجه گرفت که با توجه به آنچه بیان شد می

در شهرستان  ییروستا ینیکارآفر تیظرف نیمهمتر

 - یرساختیز یهاتیظرف اسالمشهر عبارت است از

، یاقتصاد یهاتیو ظرف یفرد یهاتیظرف ،یطیمح

 -سازمانی و اجتماعی  -نهادی  مؤلفههمچنین دو 

 فضاهای پیراشهریفرهنگی از ظرفیت الزم برای توسعه 

بخش شهرستان اسالمشهر برخوردار نیستند. از طرفی 

 یشکل گرفته در نواح ینیکارآفر یهاتیعمده ظرف

کالنشهر تهران  تأثیرشهرستان اسالمشهر تحت  ییروستا

 ینیکارآفر یهاتیظرف یریپذ تأثیر ییفضا یالگو است.

از آن است که  یدر شهرستان اسالمشهر حاک ییروستا

-تیبه کالنشهر تهران از ظرف کینزد ییفضا یپهنه ها

فاصله از  شیبرخوردار هستند و با افزا یشتریب یها

در  ینیکارآفر یهاتیظرف زانیماز کالنشهر تهران 

ا ب. شودیم تهکاسنیزشهرستان اسالمشهر  یروستاها

توان نتیجه گرفت که توجه به آن چه گفته شد می

ها و مؤلفهدارای  های کارآفرینی روستاییظرفیت

ترین ای مختلفی است که رسیدن به مطلوبهشاخص

-مؤلفهحالت آن نیازمند همسویی و یکچارچگی تمامی 

است. لذا با نگاه تک بعدی به  کارآفرینی روستاییهای 

حاصل شدن نتایج مناسب و  توان انتظارنمی فرآینداین 

دلخواه را داشت، بلکه نیازمند نگاه همه جانبه و توجه 

در  مربوط به کارآفرینی روستاییهای مؤلفهبه تمامی 

های کار آفرینی در بلند مدت توسعه فعالیتراستای 

وسعه پایدار روستایی همچنین دستیابی به ت است.

ک های یگیری توسعه در تمامی بخشنیازمند شکل

سرزمین است بنابراین، در شهرستان اسالمشهر نیز بدون 

توان انتظار دستیابی نگاه یکپارچه به تمام روستاها نمی

به یک وضعیت پایدار در سطح شهرستان را داشت، به 

، ازجمله الزم است تا در برخی از روستاها همین دلیل

محدودی کارآفرینی های روستای نظام آباد که از ظرفیت

سازی وسعه برخوردار است نسبت به فراهمبرای ت

های فیزیکی و ها شامل زیرساختبرخی پیش زمینه

بهبود دسترسی به مراکز مبادالتی، و همینطور پیش 

های آتی ریزیهای اقتصادی و سازمانی در برنامهزمینه

شهرستان اقدام شود. و همچنین انجام اقدامات الزم 

نواحی روستایی جهت تسهیل و گسترش پیوندهای بین 

 با دو شهر اسالمشهر و تهران ضروری است.
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