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چکیده
متأثر از روندهای غالب توسعه در سطح بینالمللی ،یکی از پدیدههای مهم اقتصادی که اکثر
کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند ،کارآفرینی در فضاهای پیراشهری است .در کنار
مصرف فضاهای روستایی توسط شهرها ،در پارهای از نواحی پیرامون شهرهای بزرگ ،آن دسته از
سکونتگاههای نزدیک که از پیشینه فعالیتهای کشاورزی و ظرفیتهای آبی و زمین برخوردار بودهاند،
تحت تأثیر تقاضاها و امکانات فراهم آمده ،دستخوش تغییراتی همچون جایگزینی تولیدات روستایی
جدید و کشت محصوالت تازه به جای کشتهای سنتی شدهاند .طبق پژوهشهای مکانی ،اگر در
مناطق پیرامونی فعالیتهای کارآفرینی زیاد باشد ،آن منطقه قابلیت بازساخت فضایی و پذیرش
شرکتهای تجاری جدید و تبدیل شدن به سکونتگاهها و مکانهای تجاری بزرگتر را دارد .از اینرو،
مطالعه حاضر با هدف "تحلیل زمینههای کارآفرینی در فضاهای پیراشهری" به بررسی این مهم در
پیرامون کالنشهر کرمانشاه پرداخت .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطالعات به شیوه
میدانی و پرسشنامهای بود .جامعه آماری شامل  21روستای کارآفرین با فاصله کمتر از  20کیلومتر از
کالنشهر بود؛ یافتهها نشان داد روستاهای چقاقاسم و شاهینی دارای باالترین درجه توسعهیافتگی
کارآفرینی با قابلیت بازساخت فضایی است .همچنین ارزیابی نتایج نمرات تأثیر ،بیانگر اهمیت
سرمایهگذاری در متغیرهایی(زیرساختهای فیزیکی روستا) است که اثرات بازدارنده متغیر کمبود
ثروت افراد کارآفرین را تعدیل مینماید.
واژگان کلیدی :زمینههای کارآفرینی ،بازساخت فضایی ،فضاهای پیراشهری ،شهرستان کرمانشاه.
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مقدمه

عرصههای جغرافیایی (شهر و روستا) گامهای اساسی و

بررسیهای علمی و تاریخی مطالعات توسعه گویای

تحول آفرینی را بر دارد.

آن است که نتـایج و پیامـدهای عـدم توسـعهیافتگی

بدینسان ،به اعتقاد کوراتکو و هاجتس ( )2004در

نـواحی روستایی فقط به روستاها منحصـر نشـده ،بلکه

پژوهشهای مکانی مطابق با دیدگاه صاحبنظران

گریبانگیر توسعه شهرها نیز میگردد (مطیعیلنگرودی،

اجتماعی (دیدگاه میکرو) ،ارزیابی محیط محلی در

 .)1390یک دیدگاه نوظهور اقتصادی عصر فراپسامدرن،

موفقیت یک شرکت کارآفرینانه ،به اندازه ارزیابی

نیز بیان میدارد ،فرصتهای کارآفرینی در عرصههای

اقتصادی و صنعتی اهمیت دارد .یکی از ویژگیهای

جغرافیایی و علیالخصوص جوامع روستایی به گونهای

مطالعات جمعیتشناختی در پژوهشهای مکانی کمک به

عینی وجود ندارد بلکه همچون سازههای اجتماعی هستند

محاسبه میزان فعالیتهای کارآفرینی در منطقه است .اگر

& Alvarez

در مناطق پیرامونی فعالیتهای کارآفرینی زیاد باشد ،بدین

 .)Baraney, 2007: 15به عبارت دیگر ،این دیدگاه مؤید

معناست که آن منطقه قابلیت بازساخت فضایی و پذیرش

آن است که شرایط عینی معینی در محیط ،نظیر پیشرفت-

شرکتهای تجاری جدید را خواهد داشت .از اینرو،

های فناورانه ،شرایط سیاسی یا قانونی و تغییرات در

برای دستیابی به این هدف باید تعداد کارآفرینان موجود

اطالعات جمعیتشناختی در خلق فرصتهای کارآفرینانه

در هر منطقه ،نوع شرکتها وحیطه فعالیت آنان ،اندازه

که مستقل از ادراکات کارآفرین نیستند (

مکانها مؤثر هستند .به اعتقاد مک کیور و

همکاران46

شرکت ،میزان ارتباط آنان با بانکهای محلی (گرفتن

( ،)2014فرصتهای کارآفرینانه در واقع نتیجه پیوندی

وام) ،محاسبه و مقایسه شود .همچنین کوراتکو و

نزدیک میان فرد و جامعه است که در حقیقت ،ترکیب

هاجتس ،اظهار میدارند که دامنه فرصتها برای یک

ارتباط بلندمدت با جغرافیا و جمعیت بومی آن مکان

کارآفرین در بعضی قسمتها ممکن است با مبنای

است که به فرد امکان و توانایی کشف فرصتهایی برای

اقتصادی آن منطقه مشخص شود .این مبنا در برگیرنده

تغییر در ابعاد مختلف را میدهد و نقشپذیری و بازتاب-

ماهیت اشتغال است که بر وسعت و توزیع درآمد

پذیری کارآفرینی را در محیطها و قلمروهای جغرافیایی

کارآفرینان (تمایل خرید مشتریان در منطقه) تأثیر می-

مختلف امکانپذیر میسازد .بدینترتیب ،مکانیسم نقش-

گذارد (کوراتکو و هاجتس )260-261 :2004 ،و این

پذیری کارآفرینی توصیفکننده طیفی از فرآیندهایی است

امکان را فراهم میکند که جامعه مورد نظر قابلیت

که بوسیله آن محیط با افراد تعامل میکند و در برخی

بازساخت فضایی را از طریق پذیرش شرکتهای تجاری

موارد نادر افراد ،قابلیتهای خاصی را برای شناسایی

جدید و در نتیجه تبدیل شدن روستاها به مکانهای

شکافهای توافقنامههای اجتماعی و اقتصادی ایجاد می-

تجاری بزرگتر یا به عبارتی مصرف فضاهای روستایی

کنند بهگونهای که دیگران از شناسایی آن ناتوان هستند در

توسط شهرها و در نهایت افزایش جمعیتپذیری و تبدیل

حالیکه کارآفرینان از این نظر به وضوح از درجهای از

روستا به شهر یا پیوستن روستاهای پیرامون به منطقه

عاملیت سود میبرند ،محققان تا حدود زیادی منشأ این

شهری را منجر گردد.

عاملیت را به تأثیر قلمروی محیطی مکانی نسبت میدهند

محدوده دهستان باالدربند و میاندربند بخش مرکزی

( Suddaby, et al,

شهرستان کرمانشاه ،دارای نزدیکترین سکونتگاههای

 )2015: 3-5به عبارتی ،محیط پویایی که کارآفرین با

روستایی پیرامونی (فاصله  10تا  20کیلومتری) است ،که

مشارکت اقتصادی خود در آن میتواند در توسعه فضایی

در پرتو ارتباط این روستاها با شهر ،سرمایهگذاری

که کارآفرین در فضای آن حضور دارد

شهرنشینان در روستا ،تا حدودی ساختار معیشت و
46

. Mackeever, et al
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اشتغال روستایی را دگرگون کرده است .بنیاد شکلگیری

و تحوالت اقتصادی متأثر از آن در روستا محقق گردیده

فعالیتهای کارآفرینی در این روستاها بر پایه نوآوری در

است .فاصله نزدیک  4کیلومتری روستا با تهران موجبات

کشت محصوالت تازه به جای محصوالت سنتی (به

تغییر کشت از گندم و جو به سبزیجات را در بیش از 90

عنوان مثال کشت زعفران ارگانیک و تولید شاخه گل

درصد از زمینهای کشاورزی فراهم آورده و نیاز به

بریده بجای کشت گندم و ذرت و جو) است ،همچنین

کارگر را  12برابر افزایش داده است .استقرار صنایع و

رونق فعالیتهای بومی و صنایع دستی ،ایجاد فارمها و

فعالیتهای عظیم پاالیش نفت ،کارگاههای آالینده و

تأسیسات صنعتی ـ کارگاهی و اشتغال پایدار زنان در این

غیرمجاز و فعالیتهایی که به لحاظ مواد اولیه و یا بازار

منطقه به وفور دیده میشود .از طرفی به نظر میرسد

به تهران وابستهاند و نیز وجود و رونق بازار شغلهای

گسترش فیزیکی شهر کرمانشاه به موازات توسعه شهرک

ساده و بهخصوص فعالیتهای ساختمانی در تهران از

صنعتی در مسیر ارتباطی این روستاها با مرکز شهر ،و

عوامل دیگر تأثیرگذار بر ساختار فضایی کالبدی روستا

وجود دو منطقه گردشگری سراب نیلوفر و سراب یاوری

بودهاند .نتایج تحلیل ساختاری متقاطع نیز نشان داد که از

در محدوده این دو دهستان ،سبب تعدد بنگاههای

میان  28متغیر شناسایی شده تأثیرگذار« ،ضعف مقررات

اقتصادی کارآفرینانه نوپا و پر ریسک (کسب و کارهای

محیط زیستی و اجرای آنها»« ،موقعیت روستا در نزدیکی

خرد روستایی) ،و در نهایت دگرگونیهای ساختاری ـ

تهران» « ،سهولت تغییر کاربری» و «امکان تفکیک

کارکردی همچون تغییرات ساختار اشتغال و اقتصادی و

خودخواسته زمین»« ،بازار کار در تهران» و«امکان گریز از

نیاز به نیروی کار را در روستاهای بخش مرکزی نسبت به

مقررات» ،کلیدیترین عوامل محسوب میگردند .طالشی

دیگر نواحی روستایی شهرستان سبب شده است .از این-

و حیدری ( )1396فرآیند دگرگونیهای کالبدی ـ فضایی

رو پژوهش حاضر به منظور تحلیل زمینههای فضایی

سکونتگاههای روستایی ناحیه هشترود و نقش بازدارنده

کارآفرینی پیراشهری شهرستان کرمانشاه ،به دنبال

آن در شکلگیری شبکه منطقهای را مورد بررسی قرار

پاسخگویی به این سؤال است که فضای کارآفرینی ایجاد

دادهاند .حقیقی مطلق ( )1395در مطالعات خود در مورد

شده در نواحی پیراشهری چگونه میتواند به بازساخت

روستاهای پیراشهری شیراز دریافته است که گسترش

فضایی و توسعه کسب و کارهای مکانی و در نتیجه

فیزیکی این شهر ،سبب پیامدها و دگرگونیهای ساختاری

توسعه اقتصادی و اشتغال در ناحیه منجر شود؟ به عبارتی

ـ کارکردی فراوان در روستاهای پیرامون از جمله تغییرات

"درجه توسعه فعالیتهای نوآورانه و توزیع فضایی

گسترده در زمینه فعالیتهای اقتصادی ،محصوالت

کارآفرینان در روستاهای پیرامونی چگونه است؟ و

تولیدی ،محیطزیست ،جمعیت ،بافت و کالبد شده است.

متغیرهای مهمی که بر توسعه زمینههای فضایی کارآفرینی

منشیزاده و صادقی ( )1389در تحلیل فضایی روستاهای

پیراشهری اثر میگذارند کدامند؟

پیرامون شهر ممسنی به این نتیجه رسیدهاند که گروهی از

در این راستا فصیحی ( )1397در پژوهشی با عنوان

روستاها در مسیر تغییرات مثبت قرار گرفتهاند ،گروهی

"تحلیل نقش کالن شهرها در ساختار اقتصادی روستاهای

دارای رشد قابل قبولی شده و در مسیر رشد تدریجی قرار

پیراشهری مورد :روستای گلحصار در شهرستان ری"

گرفتهاند ،گروهی آنچنان که باید گسترش نیافتهاند و

نشان داد که این روستا طی شش دهه اخیر ،رشد سرسام-

گروهی در مسیر زوال قرار گرفتهاند .افراخته و همکاران

آور جمعیتی و فیزیکی را پشت سرگذاشته و تحوالت

( ،)1384در تحلیل الگوهای مناسبات شهر و روستا در

عمیقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پذیرفته است.

نواحی روستایی دهستان محمدآباد کرج دریافتهاند که

مهاجرت به روستا تحت تأثیر عملکردهای کالنشهر تهران

روستاهای مورد مطالعه به دلیل ارتباط با کالنشهر کرج
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دچار تحول در بافت کالبدی شهر شده و چهره شبهشهری

به عنوان روشی که در آن این پردازشها با زمینهی

به خود گرفتهاند .خرمبخت ( ،)1396در تحقیقی دریافت

فضایی در هم تنیده .سهم این پایاننامه در تصویر

که برای رسیدن به توسعه کارآفرینی اتخاذ راهبـرد

چگونگی بافت محلی و شیوههای مدیریت منابع

جهشـی یک ضرورت اجتنابناپذیر است ،راهبردی که از

کارآفرینی است ( .)Muller, 2013مارکلی )2005(48در

طریق تشکیل تعاونیهای تولیدی کـارآفرینی با حمایت

مطالعهای تحت عنوان "چارچوب توسعه کارآفرینی

نظـام بـانکی ،توسـعه خـدمات الکترونیـک بـرای

روستایی" اشاره میکند که توسعه کارآفرینی چیزی فراتر

دسـتیابی سریع بـه اطالعـات و فرصتهای اشتغال ،و

از ایجاد یک سیستم حمایت از کارآفرینان است ،این امر

حمایت سازمانهای رسمی از کارآفرینان قابل تحقق

را میتوان یک نوع استراتژی دگرگونی و تغییر شکل

خواهد بود .گریوانی و همکاران ( )1393به "بررسی

دانست .توسعه کارآفرینی روستایی را میتوان بنا نمودن

میزان تأثیر مؤلفههای فضای کسب وکار بر محیط کسب

یک جامعه کارآفرین و تغییر فرهنگ این جوامع در جهت

وکار استان خراسان شمالی" پرداختند .نمونه مطلوب با

مستعد نمودن آن برای پذیرش کارآفرینی و تقویت

این جامعه آماری  58نفر انتخاب و به منظور تعیین حجم

سیاستهای سرمایهگذاری دولت و نهادهای غیردولتی در

نمونه 145 ،واحد فعال در سطح شهرک های صنعتی استان

توسعه کارآفرینی در این مناطق دانست .نهادینه کردن

به عنوان حجم جامعه آماری در نظر گرفته شد .نتایج نشان

کارآفرینی نیازمند نگرشی نو بر فرآیند توسعه اقتصادی

میدهد به ترتیب مؤلفههای اخذ تسهیالت و اعتبارات و

است ،که پایه اصلی این دیدگاه ،مسئولیتپذیری جامعه

قوانین مالیاتی ،بیشترین تأثیر را بر وضعیت نابسامان محیط

برای ایجاد توسعه از درون است .در راستای یافتن منابعی

کسب وکار استان داشتهاند.

که جامعه در آن از مزیت رقابتی برخوردارند ،جامعه و

مولر ،)2013(47در تحقیقی با عنوان "کارآفرینی و

مناطق مختلف باید داشتهها و امکانات منحصر به فرد

توسعه منطقهای :با تأثیر بر فعل و انفعال بین سازمان و

محلی را تشخیص داده و با استفاده از روشهای پیشنگر

چارچوب" این پایاننامه یک مطالعه از سازمان کارآفرینی

به تعیین آینده آن منابع بپردازند .مارکلی با اشاره به نتایج

به عنوان یک وسیله بالقوه برای تسهیل توسعه محلی و

حاصل از مطالعات تطبیقی پروژه دیدهبان جهانی

منطقهای نام میبرد .سواالت کلی تحقیق حول مسائل زیر

کارآفرینی ( )GEMنشان میدهد که با ارتباط مثبت و

است( :الف) کارآفرینان روستایی ،چگونه با زمینهی

معناداری بین فعالیتهای کارآفرینانه و رشد اقتصادی

فضایی محلی خود ارتباط برقرار میکنند؟ و (ب) چگونه

وجود دارد؛ به همین دلیل کشورهایی که از فعالیتهای

کارآفرینان روستایی توسط این اثرات تحت تأثیر قرار

کارآفرینانه مطلوب بیبهرهاند رشد اقتصادی پایینی دارند

میگیرند؟ در دستیابی به پاسخ به این پرسشها ،این

( .)Markely, 2005: 11- 23مارکلی و همکاران (،)2002

پایاننامه تأکید دارد بر اینکه :چرا کارآفرینان عمل

در زمینه کارآفرینی در روستاهای آمریکا بر اهمیت سطح

(فعالیت) میکنند (علل کارآفرینی ،مهار کردن زمینهها)،

آگاهی ،آموزش و تواناییهای ارتباطی کارآفرینان

نحوه عمل آنها (شیوههای کارآفرینی ،عمل و فعالیت) و

روستایی به عنوان مؤثرترین عوامل برای کمک به توسعه

زمانیکه آنها عمل میکنند چه اتفاقی میافتد ( نتایج و

کسب و کارهای کوچک تأکید کردهاند .آنها تنها از نگاه

تأثیر تمرکز کارآفرینی) .این مطالعه مجموعهای است برای

ویژگیهای جمعیتشناختی به کارآفرینی توجه کردهاند

به دست آوردن درک عمیق از فرآیندهای کارآفرینی

(.)Markley, 2002: 14

موضعی جامعه و در سطح منطقهای کوچک ،و همچنین
48
. Markley

47
. Muller
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اطالعات به شیوه میدانی (پرسشنامه) بود؛ بدینمنظور در

روش تحقیق
پژوهش حاضر با هدف "تحلیل زمینههای کارآفرینی

ابتدا به بررسی توزیع فضایی کسب و کارهای مکانی در

در توسعه فضاهای پیراشهری" در کالنشهر کرمانشاه

روستاهای کارآفرین پیراشهری شهرستان کرمانشاه اقدام

طراحی شد که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش

گردید و سپس درجه توسعه کارآفرینی هر یک از روستاها

توصیفی ـ تحلیلی با فن پیمایشی است .جامعه آماری آن

تعیین شد؛ برای تعیین درجه توسعه کارآفرینی روستاها از

را آن دسته از سکونتگاههای روستایی نزدیک که از پیشینه

شیوه کوارتکو و هاجتس استفاده شد ،از سؤاالتی در قالب

فعالیتهای کشاورزی و ظرفیتهای آبی و زمین

طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شد و به آنها نمراتی از 1

برخوردار بودهاند ،تحت تأثیر تقاضاها و امکانات فراهم

تا ( 5خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلیزیاد) داده شد.

آمده ،دستخوش تغییراتی همچون جایگزینی کشت

سپس پس از محاسبه امتیاز هر متغیر /دهستان /روستا (که

محصوالت تازه به جای کشتهای سنتی ،تغییر الگوهای

از مجموع گویههای مربوط به آن متغیر بدست آمده بود)

کشت و کار و کشت فشردهتر زمین نیز شدهاند تشکیل

هر امتیاز بر تعداد گویههای سنجش آن متغیر تقسیم شده

داده است؛ که جمعا شامل  21روستای کارآفرین

و سپس جواب حاصل از آن نیز بر تعداد کارآفرینان آن

پیراشهری واقع در دو دهستان باالدربند و میاندربند بخش

منطقه /دهستان /روستا تقسیم گردید .سنجش زمینههای

مرکزی شهرستان کرمانشاه هستند که در بازه زمانی

فضایی تحقیق نیز توسط تعدادی از متغیرهای اقتصادی،

(98ـ 38 ،)1395کارآفرین فعال را در فاصله کمتر از 20

اجتماعی ،فیزیکی و محیطی مؤثر بر سرمایه کارآفرینی

کیلومتر از کالنشهر کرمانشاه در خود جای داده است .از

منطقه همچون ثروت افراد کارآفرین ،وضعیت اقتصادی و

آنجایی که ،تعداد کارآفرینان روستایی شهرستان محدود

تولیدات روستایی ،سرمایه انسانی و جمعیتی روستا،

بود ،برای افزایش دقت تحقیق ،روش نمونهگیری به

تشکیل شرکتهای جدید کارآفرینی و درصد از بین رفتن

صورت سرشماری انجام گرفت؛ برای ارتباط با کارآفرینان

آنها ،وضعیت اشتغال روستاییان و درآمد کارآفرینان،

و یافتن اطالعات مکانی و نوع فعالیتهای نوآورانه آنان،

هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی روستا ،دسترسی به منابع

به سازمان جهاد کشاورزی ،کانون کارآفرینان استان ،دفتر

اجتماعی و مشارکتی روستا ،دسترسی به زیرساختهای

عمران روستایی استانداری ،بخشداریهای شهرستان،

فیزیکی و ارتباطی روستا ،دسترسی به منابع سرمایهای و

مراکز خدمات جهاد کشاورزی واقع در دهستانهای مورد

آموزشی روستاها انجام گرفت.

مطالعه و اداره کل تعاون روستایی شهرستان کرمانشاه

سپس با توجه به رویکرد پژوهشهای مکانی کوراتکو

مراجعه شد .همچنین ،به منظور شناسایی کارآفرینان بیشتر،

و هاجتس ( )2004میزان فعالیتهای کارآفرینی در ناحیه

تحقیق و تفحص شخصی در نواحی روستایی تحت

پیراشهری کرمانشاه محاسبه گردید؛ به طوریکه برای

مطالعه انجام گرفت؛ و مجموعاً با صرف نظر از خوشهها و

تعیین سطوح تفاوت فعالیتهای کارآفرینانه در سطح

کسب و کارهای ورشکسته و از بینرفته تعداد  38نفر

ناحیه پیراشهری شهرستان براساس تفاوت در جنسیت،

کارآفرین واقع در  21روستای پیرامونی با فعالیتهای

سن کارآفرینان ،سطح تحصیالت ،سطح خانوار ،جمعیت

روستایی شناسایی شدند .جدول ( )1خالصه اطالعات

روستاها و فاصله روستاهای کارآفرین از مرکز شهرستان

مکانی و نوع فعالیت نوآورانه کارآفرینان نواحی روستایی

کرمانشاه ،نوع فعالیت ،اندازه شرکت و چرخه عمر بنگاه-

پیراشهری کرمانشاه را نشان میدهد؛ روش گردآوری

های کارآفرینانه استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل داده-
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 ArcGISاستفاده گردید.

ها از نرمافزار  SPSS20و برای ترسیم نقشه از نرمافزار

جدول  .1خالصه اطالعات مکانی و نوع فعالیت نوآورانه کارآفرینان نواحی روستایی پیراشهری کرمانشاه
دهستان

تعداد فعالیت-

درصد توزیع

فاصله از

های کارآفرینی

فعالیت

شهر ()km

2/1

10

2/1

22

روستا

نام فعالیت

جمعیت

خانوار

باباجان

پرورش گاو شیری

300

50

1

تازه آباد

گاوداری

216

36

1

مسئول صندوق اعتبارات خرد ،رباندوزی و
چقاقاسم

130

رومیزی ،فراوری ترشیجات و شوریجات،

37

4

8/5

10

پرورش مرغ مادر) ،پرواربندی گوساله
حسینآباد

گاوداری

251

67

1

2/1

11

چقاکبود

کشت زعفران

135

34

1

2/1

15

دوستوند

اصالح بذر و نخود پاییزه

276

73

1

2/1

10

داردرفش

پرواربندی گوساله

133

26

1

2/1

20

تولیدی ایپک (سرویس آشپزخانه) ،خیاطی،

باالدربند
شاهینی

بافندگی و قالبدوزی ،کاشت زعفران و

318

صنایع دستی ،فراوری ترشیجات و شوری-

86

6

12/8

12

جات ،شرکت طیور بهاران (پرورش مرغ)

میاندربند

قرهتپه

مسئول صندوق اعتبارات خرد

57

17

1

2/1

16

قزقبری

کشت زعفران

87

20

1

2/1

25

گراوند

گاوداری ،مسئول صندوق اعتبارات خرد

375

108

2

4/3

11

گرگهچقا

مسئول صندوق اعتبارات خرد ،گلخانه

17

6

2

4/3

15

گاللی

پروراربندی گوساله

200

41

1

2/1

24

نظرآباد سفلی

کاشت زعفران ارگانیک

300

50

1

2/1

15

یلوه

شرکت طیور بهارانپرورش مرغ مادر

62

17

1

2/1

12

شاهرخ آباد

جوجهکشی مرغ و اردک ،پرورش قارچ

100

20

2

4/3

23

احمدوند

پرورش قارچ ،مسئول صندوق اعتبارات خرد

600

107

4

8/5

20

توللی

گلخانه رز

100

30

4

8/5

18

450

136

1

2/1

15

رحمت آباد

گلخانه رز

100

30

1

2/1

17

عمله تازهآباد

کاشت توتفرنگی

90

30

1

2/1

15

ساالرآباد

بزرگترین گلخانه شیشهای ( 13مجتمع هر
قطعه  5000متر)

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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شهر کرمانشاه واقع در شرق استان و ارتفاع شهر از

مکانهای طبیعی مهم گردشگری استان تلقی میشود ،و در

سطح دریا  1322متر است (طرح مهندسین مشاور:1395 ،

فاصلهای کمتر از  20کیلومتر از شهر کرمانشاه قرار دارد.

 )5شکل ( .)1در شمال شهر کرمانشاه سیستم کوهستانی

بیشترین تعداد کارآفرینان خالق روستایی بومی مربوط به

گستردهای وجود دارد که قریب  2000کیلومتر مربع

همین منطقه میباشند که در بسترهای جغرافیایی این

مساحت دارد (ارتفاعات پراو) این محدوده با شیب

دهستان مشغول به فعالیت هستند .دهستان میاندربند یکی

عمومی بیش از  50درصد که اغلب دارای ارتفاعی بیش از

دیگر از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه

 2000متر نیز هست با تنگناهای زیست اقلیمی ،دسترسی

دارای سراب یاوری و پل معروف قرهسو است که به علت

و غیره ،کمترین مجالی برای استقرار مراکز جمعیتی در

جای گرفتن در منطقه کوهستانی معتدل و دارا بودن منابع

مقیاس شهر را در اختیار نگذاشته است (همان منبع).

آبی ،کارآفرینانی را در خود جای داده است که اکثراً به

کرمانشاه را استان سرابها و غارها مینامند .برای مثال،

فعالیتهای گلخانهای ،باغداری و کشت محصوالت جدید

در نقطه میانی و مرکزی دهستان باالدربند ،سراب نیلوفر

و نوآورانه روی آوردهاند.

یکی از سرابهای بسیار زیبا و توریستی که یکی از

شکل .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

کارآفرینان پیراشهری (بیش از  65درصد) در دهستان

یافتههای تحقیق
یافتههای جدول ( )2نشان داد که بیش از  50درصد از

باالدربند جای گرفتهاند .یافتههای جدول ( )1حاکی از آن

کارآفرینان پیراشهری موفق را زنان تشکیل میدهند،

است که بیشترین درصد توزیع فعالیتهای کارآفرینی

میانگین سنی کارآفرینان پیراشهری  41سال بوده و حاکی

پیراشهری در دهستان باالدربند به ترتیب با  12/8و 8/5

از میانسال بودن آنان است .بیش از  70درصد از

درصد در روستاهای شاهینی و چقاقاسم با فاصله  12و

کارآفرینان تحصیالت دانشگاهی ندارند و فقط  26درصد

 10کیلومتر از مرکز شهر و در دهستان میاندربند با 8/5

آنان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .بیشترین درصد

درصد در روستاهای توللی و احمدوند به ترتیب با فاصله-
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های  18و  20کیلومتر از مرکز شهرستان واقع شدهاند).

و چرخه عمر  53/2درصد از این شرکتها کمتر از  5سال

بیش از  50درصد از جمعیت روستاهای کارآفرین کمتر از

(از نوع شرکتها نوپا و پرریسک) بود 66 .درصد آنان از

 200نفر بود 49 .درصد از روستاهای کارآفرین دارای

مزایای وام کارآفرینی استفاده نکرده بودند .و میانگین

جمعیتی بین 100ـ  20نفر در سطح خانوار ،نوع فعالیت

درآمد آنان  2میلیون  371هزار تومان بود 60 .درصد از

 23درصد آنان از نوع صنعتی و اندازه شرکت  48/9درصد

مردم منطقه تمایل به خرید محصوالت را دارند و از

آنها از نوع کسب و کارهای خرد (کمتر از  10نفر شاغل)

کیفیت تولیدات محلی راضی بودند.

جدول  .2خالصه مطالعات مبنای اقتصادی کورتکو و هاجتس در اندازهگیری میزان فعالیت کارآفرینی پیراشهری شهرستان کرمانشاه
مقوالت

فراوانی

درصد

جنبههای اجتماعی
استفاده از وام و

وام گرفتم

31

66/0

تسهیالت بانکی

وام نگرفتم

7

14/9

بسیارپایین

0

0

پایین

2

4/0

متوسط

1

2/0

باال

15

30/0

بسیار باال

32

60/0

تمایل به خرید
مردم از
محصوالت

مبنای اقتصادی

کارآفرینی

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

 60درصد از مردم منطقه تمایل به خرید محصوالت را دارند
و از کیفیت تولیدات محلی راضی بودند

کمتر از 1

17

36/2

2میلیون

یک

توزیع درآمد

بین  1تا 3

13

27/7

و 371

میلیون و

1

(میلیون تومان)

بین  3تا 5

2

4/3

هزار

 500هزار

میلیون

بیش از 5

6

12/8

تومان

تومان

چرخه عمر

کمتر از ( 5شرکت نوپا و پر ریسک)

25

53/2

شرکتهای

بین  5تا ( 10شرکت در حال رشد با ریسک کمتر)

9

19/1

کارآفرین(سال)

بیش از ( 10شرکتهای بالغ با ریسک خیلیکمتر)

4

8/5

منبع :یافتههای تحقیق 1398
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3
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5/269

5/453
E+12

27/767

مرادی :تحلیل زمینههای کارآفرینی...

م جله توسعه فضاهای پیراشهری (سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان )1398

ادامه جدول  .2خالصه مطالعات جمعیتشناختی کورتکو و هاجتس در اندازهگیری میزان فعالیت کارآفرینی پیراشهری شهرستان کرمانشاه
جنبههای اجتماعی
تعداد کارآفرینان
( 38نفر)
سن

سطح تحصیالت

مقوالت

فراوانی

درصد

مرد

17

44/7

زن

21

55/3

کمتر از 30

12

31/6

بین  30تا 50

20

52/6

بیش از 50

6

15/8

زیردیپلم

14

36/8

دیپلم

14

36/8

باالتر از دیپلم

10

26/3

جنسیت

میانگین

میانه

مد

ــ

ــ

ــ

41/45

42

باالدربند (سراب نیلوفر)

25

65/8

میاندربند (الهیارخانی)

13

34/2

شهر()km

23-15

جمعیت

کمتر از  200نفر

20

52/6

روستاهای

بین  200تا  400نفر

12

31/6

پیراشهری

بیش از  400نفر

6

15/8

کمتر از 20

7

14/9

بعد خانوار در

بین  20تا 100

23

49/1

روستا

بیش از 100

8

17/0

بدون پاسخ

9

19/1

کشاورزی

9

19/1

باغبانی و گلخانهای

6

12/8

نوع فعالیت

پرورش مرغ و ماکیان

2

4/3

کارگارههای

دامپروری

7

14/9

کارآفرینی

صنایع دستی

3

6/4

صنعت

11

23/4

بدون پاسخ

9

19/1

کسب و کار خرد (کمتر از )10

23

48/9

کسب و کار کوچک (بین  10تا )50

11

23/4

کسب و کار متوسط (از  51تا )500

3

6/4

کسب و کار بزرگ (بیش از )500

1

2/1

جمعیتشناختی جامعه

کارآفرین
(نفر)
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ــ

12/200

ــ

148/849

دانشگاهی برخوردار نیستند
فاصله از

اندازه شرکتهای

معیار

بیش از  70درصد از کارآفرینان پیراشهری از تحصیالت

25-10

دهستان

30

انحراف

واریانس

236/76

57/26

3/95

52/45

167/50

37/00

4

8/50

ــ

100

30

7

4

ــ

172/126

37/274

2/427

225/224

ــ

29627/213

1389/334

5/889

50725/930
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جدول  .3درجه توسعه کارآفرینی روستاهای کارآفرین ناحیه پیراشهری شهرستان کرمانشاه
ردیف

نام روستا

درجه توسعه کارآفرینی

ردیف

نام روستا

درجه توسعه کارآفرینی

1

نظرآباد سفلی

3/52

12

قزقبری

3/54

2

تازهآباد

3/80

13

گاللی

3/77

3

شاهینی

3/99

14

حسین آباد

3/93

4

یلوه

3/79

15

داردرفش

3/82

5

چقا قاسم

4/09

6

باباجان

3/90

16

احمدوند

3/46

7

قره تپه

3/70

17

توللی

3/88

8

گراوند

3/86

18

شاهرخ آباد

3/63

9

گرگهچقا

3/48

19

ساالر آباد

3/71

10

دوستوند

3/94

20

رحمت آباد

3/75

11

چقا کبود

3/34

21

عمله تازه آباد

3/72

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول 4ـ سنجش زمینههای فضایی توسعه کارآفرینی پیراشهری در شهرستان کرمانشاه
باالدربند

میاندربند

انحرافمعیار

میانگین

ضریب تغییرات

رتبه

نام متغیر
ثروت فرد کارآفرین

2/88

2/48

3/350

13/47

0/248

10

وضعیت اقتصادی و تولیدات روستایی

4/19

3/57

4/29

52/47

0/081

1

وضعیت سرمایه انسانی روستا

3/74

3/53

1/833

21/87

0/083

2

وضعیت جمعیتپذیری روستا

3/38

3/49

0/745

10/66

0/69

12

تشکیل شرکتهای جدید کارآفرینی

3/46

3/85

2/530

19/08

0/132

6

از بین رفتن شرکتهای جدید کارآفرینی

3/26

3/94

1/800

16/29

0/111

4

وضعیت درآمد کارآفرینان

4/25

4/09

1/510

13/21

0/114

5

وضعیت اشتغال روستاییان

4/26

4/16

1/510

13/21

0/114

5

هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی روستا

4/2

4/02

4/438

30/37

0/146

7

دسترسی به منابع اجتماعی و مشارکتی روستا

4/09

4/19

3/185

15/26

0/208

9

دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و ارتباطی

4/32

4/24

2/466

25/84

0/095

3

دسترسی به منابع سرمایهای روستا

3/68

3/63

3/370

18/32

0/183

8

دسترسی به منابع آموزشی روستا

3/10

2/86

5/678

22/03

0/257

11

منبع :یافتههای تحقیق.1398 ،

در همین راستا ،نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که

فضایی ( 6متغیر از  13متغیر در دهستان باالدربند و  5متغیر از

روستاهای شاهینی ،چقاقاسم ،توللی و رحمتآباد (چقا قاسم

 13متغیر در دهستان میان دربند) ،مرتبههای باال ،درصد بیشتری

در میان روستاهای پیراشهری ،دارای درجه توسعهیافتگی

را به خود اختصاص دادهاند .این درصدها مقدار زیادی از کل

کارآفرینی باال و یا زیاد است ،بقیه روستاها نیز دارای درجه

درصدها را به خود اختصاص نداده است؛ که این مطلب بیانگر

کارآفرینی متوسط به باال هستند) .براساس اطالعات جدول ()4

آن است که برای رسیدن به سطح بسیار باالیی از رشد

میتوان بیان داشت ،که کارآفرینان در زمینة برخی متغیرهای

کارآفرینی در بسترها و ساختهای جغرافیایی ،برنامهریزان
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بایستی به توسعه بنیانهای فضایی و رشد درونزای ناحیهای

دارند و نبود خوشههای دانشی روستایی به خوبی در این

اهتمام ویژه مبذول دارند .همچنین در جدول ( )4ضریب تغییر

نواحی لمس میگردد .نقش سرریز دانش در رشد صنعت،

نیز محاسبه و براساس آن به متغیرها رتبه داده شده است ،که

موضوع اصلی در نظریه رشد درونزا است ،این تئوری

رتبة یک به وضعیت اقتصادی و تولیدات روستایی و رتبه دو و

نشان داده که دانش فناورآنه ،کاالیی است که بخشی از آن

سه به متغیرهای وضعیت سرمایه انسانی روستا و دسترسی به

اختصاصی و بخشی عمومی است (

زیرساختهای فیزیکی اختصاص داده شد و رتبة  11و  10به

 .)Helpman,1991بنگاههایی که چنین سر ریز دانشی را

متغیر دسترسی به منابع آموزشی و حمایتی و ثروت و دارایی-

دریافت میکنند ،میتوانند دانش جدیدی را تولید کنند که

های فرد کارآفرین داده شده و بیان میکند ،این مقیاسها به

به سایر کسب و کارها راه مییابد .جریان یافتن دانش نه

ترتیب قویترین و ضعیفترین مقیاسها در سنجش سطح

تنها سرریز دارد ،بلکه این سرریز از نظر جغرافیایی محدود

توسعه فضایی کارآفرینی پیراشهری میباشند .همچنین نمره

به ناحیه خاصی مانند نواحی پیراشهری میشود (

تأثیر هریک از متغیرها در توسعه کارآفرینی دهستانها محاسبه

 .)2004: 1یافتههای مطالعه قابلیت بازساخت فضایی

شد که در دهستان باالدربند به ترتیب نمره کارآفرینی متغیرهای

کارآفرینی پیراشهری در شهرستان کرمانشاه حاکی از آن

دسترسی به زیرساختهای فیزیکی ،وضعیت اشتغال ،وضعیت

بود که روستاهای پیراشهری چقا قاسم ،شاهینی ،در

درآمد ،هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی ،مشارکت و شبکههای

دهستان باالدربند ،دارای درجه توسعهیافتگی کارآفرینی باال

اجتماعی و وضعیت سرمایه انسانی روستا بیشترین نمره (باالی

و یا زیاد هستند و توللی و ساالر آباد در دهستان میان-

 )4را دارا بوده و کمترین نمره نیز به متغیر ثروت کارآفرین داده

دربند دارای درجه توسعهیافتگی کارآفرینی متوسط رو به

شد.

باال هستند .همچنین نتایج نمره تأثیر هریک از متغیرها در

& Grossman

Lim,

در دهستان میاندربند هم متغیرهای دسترسی به

توسعه کارآفرینی پیراشهری نشان داد که میتوان با افزایش

زیرساختهای فیزیکی ،متغیر مشارکت و شبکههای اجتماعی

زیرساختهای فیزیکی روستاها و حمایتهای مالی و

منطقهای و وضعیت اشتغال روستا دارای باالترین امتیاز و درجه

آموزشی دولت ،اثرات بازدارنده متغیر کمبود ثروت افراد

بودند و در این دهستان نیز ثروت و دارایی فرد کارآفرین دارای

کارآفرین را تعدیل نمود و بدینسان بسترهای الزم برای

کمترین اثر و ضعیفترین متغیر تشخیص داده شد ،این نتایج

تقویت قابلیت بازساخت فضایی کارآفرینی پیراشهری را

حاکی از آن است که با افزایش زیرساختهای فیزیکی

بهبود بخشید .این نتایج با یافتههای مولر ( ،)2013گریوانی

روستاها میتوان زمینههای فضایی کارآفرینی پیراشهری را

و همکاران ( )1393بر بنیانهای فضایی (سرمایه انسانی

بهبود بخشید .به عبارتی ،ارزیابی نتایج نمرات تأثیر زمینههای

(شاغل)) ،مارکلی ( )2009بر سرمایه اقتصادی و مارکلی و

فضایی ،بیانگر اهمیت سرمایهگذاری در متغیرهایی است که

همکاران ( ،)2002خرمبخت ( ،)1396حقیقیمطلق

اثرات بازدارنده متغیر کمبود ثروت افراد کارآفرین را تعدیل

( )1395سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ویژگیهای

مینماید.

جمعیتشناختی و سرمایه اقتصادی را در توسعه کارآفرینی
منطقهای مهم دانستهاند مطابقت دارد.
همچنین نتایج محاسبه میزان فعالیتهای کارآفرینی در

نتیجهگیری
طبق نتایج اکثریت کارآفرینان (بیش از  70درصد)

نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه (جدول  ،)2حاکی از

منطقه ،تحصیالت تا سطح متوسطه (دیپلم و یا زیردیپلم)

آن بود ،دهستان باالدربند (سراب نیلوفر) و میاندربند
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(الهیارخانی) به علت نزدیکی به کالنشهر کرمانشاه و

و خصایص توسعهای از شهر به روستا میگردد .شبکههای

برخورداری بیشتر از کارکردهای شهری توانستهاند از

ارتباطی نیز در گسترش کارآفرینی در روستاها نقش

پیامدهای فنآوری و کشف فرصتهای اقتصادی استفاده

بسیاری میتواند داشته باشد زیرا شبکههای ارتباطی بستر

بیشتری کنند ،بهطوریکه ناحیه پیراشهری  38کارآفرین

جریان کاال ،انسان و خدمات که الزمه اصلی زندگی بشری

مجرب شهرستان را در خود جای داده است .دامنه

است را فراهم میسازد و جریان سرمایه و نیروی انسانی

فعالیتهای کارآفرینی از تنوع شغلی در  7حیطه مورد

را تسهیل میکند.

بررسی بود .رشد کسب و کارهای صنعتی به خوبی دیده

توزیع فضایی روستاهای کارآفرین شهرستان و الگوی

شد .از اینرو ،میتوان گفت ناحیه پیراشهری ،قابلیت

استقرار آنها حاکی از آن است که کانونهای کارآفرینی

تشکیل خوشههای کسب و کار صنعتی ،کشاورزی (کاشت

روستایی شهرستان از نظر فاصله جغرافیایی نسبت به

زعفران و گلخانهای) با مزیت رقابتی و ظرفیت اشتغالزایی

شبکههای ارتباطی بین شهری نشان میدهد که اغلب

را داراست .میانگین درآمد کارآفرینان بین  1تا  3میلیون

روستاهای کارآفرین شهرستان تقریباً در فاصله 20

تومان (پایین) و تمایل به خرید محصوالت کارآفرینان از

کیلومتری از شهر قرار گرفتهاند .در این میان ،طبق نتایج،

سوی مردم روستا در حد متوسط ارزیابی شد .بدینسان ،با

روستاهای چقاقاسم و شاهینی به ترتیب با فاصله  10و 12

توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت ،در نواحی

کیلومتر از کالنشهر و وفور فعالیتهای کارآفرینی

روستایی دهستانهای پیراشهری قابلیت بازساخت فضایی

موفقیتآمیز قابلیت تبدیل شدن به سکونتگاهها و مکان-

کارآفرینی وجود دارد .به عبارتی میتوان اذعان داشت،

های تجاری بزرگتر و یا اصطالحاً توان بازساخت فضایی

طبق نظریه کارآفرینی جدید و جغرافیای اقتصادی نوین،

کارآفرینی را در توسعه شهرستان کرمانشاه دارا هستند .این

تحول اقتصادی و رشد درونزای بخش پیراشهری

روستاها میتوانند به عنوان میانده نقش سر ریز دانش و

کالنشهر در طول زمان به سرریز شدن دانش کارآفرینی به

تکنولوژی را به روستاهای دور افتادهتر و کمبرخوردارتر از

نواحی روستایی دور افتادهتر کمک میکند .به عبارتی پس

توسعه ایفا نمایند .از طرفی ،برای روستاهای دور افتاده

از تبدیل شدن روستاهای پیراشهری به قطب کارآفرینی،

شبکه ارتباطی بین شهری در توسعه آنها از اهمیت زیادی

این روستاها نقش مراکز انتقال تکنولوژی با فاصله کمتری

برخوردار است زیرا ،دسترسی به شبکه ارتباطی بین

را به نواحی روستایی دور افتادهتر بازی میکنند و سرریز

شهری سرعت دسترسی به خدمات ،فرصتهای اقتصادی

دانش در این نواحی با سرعت و پذیرش اجتماعی بیشتری

و بازار را افزایش میدهد و زمینه فضایی را برای توسعه

از سوی کارآفرینان روستایی نواحی دور افتاده اتفاق می-

کارآفرینی روستایی فراهم میسازد .همچنین ،نتایج نشان

افتد .همچنین ،نتایج نشان داد که فاصله از شهر در توسعه

داد کارآفرینی در سکونتگاههایی رشد داشته است که

کارآفرینی روستاها نقش مؤثر داشته است .زیرا که تمامی

جمعیت در سطح خانوار روستایی بیشتر و سطح

روستاهای کارآفرین پیراشهری کمتر از  20کیلومتر از

تحصیالت کارآفرینان در آنجا باالتر بوده است .این امر

مرکز شهرستان (شهر کرمانشاه) استقرار یافتهاند .شهر

مؤید آن است که محققان رشد جمعیت را موجب

مکان نوآوری ،خالقیت و تحول مثبت و کانون توسعه و

پیشرفت تکنولوژی و به ویژه فنآوریها و نوآوریها در

ترقی محسوب میگردد و برقراری ارتباط و پیوند میان

کشاورزی و عامل عمقی شدن کشت میدانند .آنان

فضاهای شهری و روستایی سبب انتقال و اشاعه ویژگیها

معتقدند رشد جمعیت ،تمرکز فضایی و تراکم جمعیت،
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بر پایی کسب و کارهای روستایی بایستی با تکیـه بـر

کشت و افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح است.

اهداف توسعه پایدار و پذیرش فرهنگی انجام گیرد .یکـی

بنابراین ،با توجه به نتایج میتوان پیشنهادات کاربردی زیر

از مزیتهای فعالیتهای اقتصـادی کـارآفرینی ،هـمراسـتا

را ارائه نمود:

بودن آن با مقـوالت پایـداری و حفـظ محـیط زیسـت در

با توجه بـه اینکـه بـیش از  50درصـد از کارآفرینـان

عرصههای جغرافیایی اسـت .بـدینسـان ،بـرای موفقیـت

موفق پیراشهری را زنان تشکیل میدادند ،میتوان با ایجـاد

فعالیتهای کارآفرینی در این منطقه و پـذیرش اجتمـاعی

انجمن کارآفرینی زنان ،توسعه بسترها و ایجـاد شـرایط و

نوآوری از روستاییان نباید محیط فرهنگی و طبیعی دور از

زیرســـاختهـــای روســـتایی الزم ،پـــذیرش اجتمـــاعی

نظر قرار گیرد.

کارکردهــای کــارآفرینی در ســکونتگاههــای پیراشــهری،

وجـود بــیش از  50درصــدی کســب و کارهــای خــرد در

حمایت دولت و بخش خصوصی در این بخش با احتمـال

منطقه حاکی از پـذیرش اجتمـاعی کـارآفرینی در نـواحی

موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

روستایی است که از پیامدهای سیاسـی ظهـور کـارآفرینی

میانگین سنی کارآفرینان پیراشهری کرمانشاه  41سـال

محسوب میگردد .البته ویژگیهای بارز کسب و کارهـای

و بیشترین تعداد پاسخگویان مربوط به گروه سنی بین 30

خرد عالوه بـر داشـتن تعـداد کـارکن کمتـر از  10نفـر و

تا  50سال بود؛ این امر نشان دهنـدة آن اسـت کـه بیشـتر

داشتن سرمایه تولید کمتر ،افزایش رقابـت و مشـارکت در

کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه میانسـال هسـتند.

منطقه را به دنبال دارد .برای تداوم این نوع کسب و کارها

بنابراین ،ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانـان روسـتایی

نیاز به سیاستگذاری ،برنامهریزی و هماهنگی دولت بـرای

کمتر از  30سال (مهمترین نیروی کار روستایی) برای حل

رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط در کنـار

بحران بیکاری و کاهش مهاجرت از نـواحی روسـتایی ،بـا

گسترش نهادهای مدنی و انجمنهای کارآفرینان روستایی

تأکید بر استفاده از تکنولوژیها و اطالعات به روز مطـابق

الزم به نظر میرسد.

با عالیـق شخصـی و قابلیـت محیطـی نـواحی روسـتایی
بایستی انجام گیرد.


تقدیر و سپاسگزاری

اکثر کارآفرینـان پیراشـهری در روسـتاهای بـاالی 20

مقاله حاضر مستخرج شده از بخشی از نتایج طرح

خانوار سکونت داشتند و این امر بـدین معنـی اسـت کـه

پژوهشی دانشگاه لرستان با عنوان "تبیین اثرات کارآفرینی

طبق برنامههای نـوین توسـعه روسـتایی ،روسـتاهایی کـه

پیراشهری در توسعه شهرستان کرمانشاه" است .نگارنده

باالی  20خانوار جمعیت دارند دارای دهیاری میباشند .با

وظیفه خود میداند از همکاری و مساعدتهای معاونت

توجه به اهمیت اینکه اکثر کارآفرینان در روستاهای دارای

پژوهشی دانشگاه لرستان در راستای رسیدن به اهداف

دهیاری سکونت دارند بایستی از دهیـاریهـا کـه اکثـرا از

تحقیق نهایت تقدیر و کمال تشکر و سپاسگزاری را اعالم

افراد بومی و روستانشین منطقه انتخاب میشوند در جهت

نماید.

انتقــال تکنولــوژی و تقویــت زیرســاختهــای الزم بــرای
پیشبرد و بهبود فرآیند کارآفرینانه در روستاها بیشتر بهره و
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