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حوریه مرادی؛ 1استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.

چکیده

پراکندگی پدیدههای جغرافیایی و فعالیتهای اقتصادی در سراسر نواحی روستایی تحت شرایطی ،شکلگیری الگوهایی را
امکانپذیر میسازد ،الگوی فضایی شبکه کارآفرینی در سکونتگاههای انسانی ازجمله مقولههایی است که در سازمانیابی و
توسعه عرصههای جغرافیایی کمتر عینیت یافته است ،از طرفی به اعتقاد اندیشمندان علوم اجتماعی در پژوهشهای مکانی،
ارزیابی محیط محلی در موفقیت یک شرکت کارآفرینانه ،بهاندازه ارزیابی اقتصادی و صنعتی اهمیت دارد .ازاینرو ،مقاله
حاضر باهدف تدوین الگوی توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت شهرستان
کرمانشاه طراحی شد .روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی ن تحلیلی بود .جامعه آماری آن را ،مجموعاً  7روستای
کارآفرین ( 30شرکت کارآفرینی) پیراشهر روستایی تشکیل میدادند .بر این مبنا در ابتدا با استفاده از نرمافزار SPSS20

روستاهای موردمطالعه از حیث شدت و درجه کارآفرینی سطحبندی شده و سپس با کمک نرمافزار  GISالگوی شبکه

واژههای

سکونتگاهی کارآفرینی ترسیم گردید .یافتهها نشان داد که میزان فعالیتهای کارآفرینی در محدوده موردمطالعه از جنبههای

کلیدی:

اجتماعی و اقتصادی باال بوده؛ و نواحی پیراشهری روستایی این بخش قابلیت توسعه فضایی و پذیرش شرکتهای تجاری

توسعه

جدید و ارتقا به سلسلهمراتب سکونتگاهی باالتری رادارند .بهطوریکه ،مطابق با نتایج همبستگی به ترتیب متغیرهای سرمایه

فضایی،

اجتماعی ،سرمایه محیطی ،رشد تشکیل شرکتهای جدید ،سرمایه کارآفرینی در بخشهای مختلف تولیدی ،رشد اشتغال و

کارآفرینی،
مناطق
پیراشهری،
ماهیدشت.

سرمایه فرد کارآفرین با توسعه فضایی شبکه سکونتگاههای کارآفرینی ارتباط مثبت و معنیدار و همبستگی قوی دارد.
وضعیت توسعه فضایی کارآفرینی پیراشهری روستایی در  60درصد از نواحی روستایی دارای وضعیتی نسبتاً مطلوب بوده
(درجه توسعه فضایی کارآفرینی )3/85 ،و سطح رشد فعالیتهای اقتصادی کارآفرینی را در منطقه منجر شده است .دو
روستای سیمینه علیا و دوکوشکان حسینخانی نیز دارای درجه توسعه فضایی کارآفرینی باال و نقش کلیدی در توسعه
فضاهای پیراشهری این بخش دارا بودند.
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مقدمه

در عصر پسامدرن ،منطقه پیراشهری یکی از متداولترین انواع رایج موقعیت شغلی و زندگی در جهان قرن بیست
و یکم است ،که میتواند بر فرم شهری و روستایی و چالشهای برنامهریزی فضایی قرن بیست و یکم غالب شود .این
بسننتر جغرافیایی ،در بخشهایی از دنیا با مصننرف زیاد و چشننمگیر شننناسننایی میشننود و در بخشهای دیگر که فقر و
جابجایی اجتماعی متداولتر ا ست خط رویارویی میان م شکالت شهر و حومه ا ست ،بهعالوه در کنار تو سعه کالبدی
شهری ،محل دگرگونی تغییرات گ سترده فرهنگی ،اجتماعی و اقت صادی ا ست ،به عبارتی ،در ک شورهای صنعتی یا
پ سا صنعتی ،پیرا شهر قلمرو تغییرات اقت صادی ،اجتماعی و دگرگونی ساختار ف ضایی ا ست ،درحالیکه در ک شورهای
بهتازگی صنعتی شده و بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،غالباً منطقۀ شهری پرهرجومرجی است که سببساز پراکندگی
و توسعۀ ناهماهنگ میشود (رفیعی و همکاران .)30 :1399 ،بنابراین ،الزم است نگاهی فراتر از تقسیمات مرسوم شهر
و روستا به قلمرو جدیدی که پیراشهری نامیده می شود داشت ،ویژگی اصلی این فضا آن است که نسبت به تغییرات
مداوم و تحوالت ثابت نی ست ،بلکه در جریان شتاب و گذار ا ست .پیرا شهر محل تحوالت ساختار شهری به منظر و
چشمانداز روستایی است و بر این اساس میتواند در مجموعه اصطالحات شهری عامل مهمی برای محک زدن قلمرو
شهری یا منطقه شهری نننن روستایی باشد که باید در متن تحوالت گستردهتر هستههای متراکم شهری و پسکرانههای
روسننتایی در نظر گرفته شننود (آنجل1و همکاران .)2015 ،در این میان توجه به جریانهای تحولسنناز همچون جریان
افراد ،سرمایه ،کاال ،اطالعات ،نوآوری ،فناوری و مانند آن حائز اهمیت است ،چراکه این تحوالت در شرایط مناسب
میتوانند موجبننننات همبستگی و پیوندهای روستایی -شهری و به تبعه آن زمینههای توسعه را فراهم ساخته و منجر به
پویایی و دگرگونی مکانی-فضنننایی در این نواحی گردند( ،طالشنننی و همکاران .)82 :1398 ،یکی از مهمترین این
جریانها فعالیتهای کارآفرینی در مناطق روستایی است.
بهب یاندیگر ،جریان های کارآفرینانه ،شنننکلگیری بنگاه های اقتصنننادی خرد و بازتاب پذیری و نقش پذیری
کارآفرینان در جریانهای توسعهای (خلق و کشف فرصتها) نواحی پیرامون شهرهای بزرگ ،میتواند دگرگونیهای
مکانی نننن فضایی را سبب شده و در توسعه کالنشهر نقش قابلتوجهی داشته باشد .اهمیت این مسئله تا جایی است که
در عصر ظهور اقتصادهای دانشبنیان ،فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمدهترین جریانهای حاکم بر حیات
بشننری و از مهمترین مشننخصننات بارز آن نقشپذیری کارآفرینی در کانونهای جمعیتی اسننت (مرادی و همکاران،
 .)64 :1399بدین معنی که ،سهم اثرگذاری ساختار اقت صادی در تغییرات ف ضایی ناحیه (ر شد جمعیت ،ر شد ا شتغال،
سرمایه ،تکنولوژی ،ساختار سیاسی و فرهنگی) میتواند در طی یک دوره زمانی معین منجر به یک کارکرد اجتماعی
بنام کارآفرینی شود .بدینسان ،شناخت بنیانهای فضایی کارآفرینی در بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه فضاهای
در حال گذار (پیراشنننهری) و رشننند اقتصننناد منطقهای ضنننروری مینماید (باشنننیر .)12 :2013 2،بدین ترتیب ،فرایند
کارآفرینی و خالقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی در ساختار فضایی پیراشهر است ،نقش بنیادین و
تعیینکنندهای درزمینهٔ توسعه اقتصادی جوامع ایفا میکند (ایمنی 1387 ،و مرادی و همکاران.)64 :1399 ،
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دا شتن نگرش منا سب به تغییر ،د ستر سی به نیروی کار متخ صص ،بازارهای جدید ،اقت صادهای مقیاس ،کیفیت
زندگی ،همگی از عوامل تأثیرگذار بر ورود شرکتهای کارآفرینی به یک ساخت جغرافیایی همچون روستا به شمار
میروند (کوراتکو و هاجتس .)250 :1387 1،سننوتو از کارآفرینی بهعنوان پایه و اسنناس توسننعه یاد میکند و شننومپیتر
معتقد ا ست ،کارآفرینی عامل محرک ر شد اقت صادی ا ست ،صاحبنظران اجتماعی نیز آن را بهعنوان شاخ صی برای
ارزیابی توسعه و پیشرفت در سطوح منطقهای ،شهری و روستایی میدانند (فالححقیقی ،)116 :1396 ،و اقتصاددانانی
همچون ورهول )2001(2معتقدند ،که یک فعالیت کارآفرینی با اثربخشنننی باال میتواند منجر به توسنننعه اقتصنننادی
(ازجمله ایجاد اشتغال ،نوآوری در فعالیتها ،و رقابتپذیری) در مناطق روستایی شود (ورهول .)4 :2001 ،به عبارتی،
در جریان شتاب و گذار و تغییر و تحوالت محلی ،دگرگونیهای اقتصادی نننن فضایی ناحیه ،موجبات توسعه فضاهای
پیراشهری روستایی را ،در جهت تحوالت مثبت منطقهای فراهم میسازد .بنابراین ،متأثر از دیدگاههای غالب پسامدرن
و به علت اهمیت بازتاب سنت در مدرنیته ،یکی از عرصههای مهم پیشبرنده رشد و توسعه اقتصادی ،توجه به نواحی
روستایی است (جمشیدزهی و مرادی .)1399 ،فرد کارآفرین در این نواحی میتواند با داشتن دو نقش انجام نوآوری
و افزایش رقابت به رشد اقتصادی در منطقه کمک کند (ونکرز3و همکاران ،)29 :1999 ،و زمینه ساز رشد و توسعه و
ارتقا به سطوح باالی سلسلهمراتب سکونتگاهی در این نواحی گردد.
سکونتگاههای رو ستایی بخش ماهید شت به علت قرار گرفتن در موقعیت جلگهای ،وجود زمینهای حا صلخیز
کشنناورزی ،وجود مراتع و رودخانهها و سننرابها و به علت قرار گرفتن در مسننیر کریدور پایتخت (تهران) به بزرگراه
کربال و قابلیت ر شد کارآفرینی گرد شگری و اکوتوری سم رو ستایی ،دارای آثار با ستانی تاریخی ،ر شد کارخانههای
صنعتی متعدد در منطقه ،با فوا صل بین  20تا  40کیلومتر از مرکز ا ستان ،مرکز ا صلی تولید لبنیات شهر ستان ا ست؛ از
یکسنننو ،مجموعه عوامل طبیعی و محیطی این بخش و از سنننویی دیگر ازآنجاییکه مهمترین مؤلفه کارآفرینی در
دهستان ماهیدشت توسط محققین مؤلفه فردی شناختهشده و ازنظر توسعه کارآفرینی دارای درجهیک هستند (مرادی،
 ،)1395بدینسنان سنکونتگاههای این بخش دارای اسنتعدادهای رشند بوده و میتواند به سنطوح باالی سنلسنلهمراتب
سکونتگاهی شهرستان ارتقا یافته و عملکرد آنها گسترش یابد .بدین سان ،این پژوهش با ترسیم الگوی توسعه فضایی
شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیرا شهری رو ستایی در صدد پا سخگویی به این سؤال ا صلی ا ست که الگوی تو سعه
ف ضایی منا سب برای تبدیل شدن این منطقه (بخش ماهید شت) به عامل تو سعه و ارتقا به سطوح باالی سل سلهمراتب
سکونتگاهی شهرستان کرمانشاه کدام است؟
کارآفرینی روسننتایی برای شننکلگیری تحت تأثیر نیروهای بیرونی و درونی بوده اسننت که هر یک بهنوعی به
ایجاد چالشهایی در جامعه روسننتایی امروزی منجر میشننوند .این محیطها برحسننب منابع و فرصننتهای موجود در
محیطهای روستایی (بالقوه و بالفعل ،نرمافزاری و سختافزاری) ،هدایتکننده اهداف توسعه ،بهویژه توسعه اقتصادی،
در این جوامعاند .در راستای همین فرآیندها و با در نظر گرفتن این دو محیط یک پیوند ارگانیکی میان اهداف توسعه
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رو ستایی و تو سعه کارآفرینی در این مناطق برقرار می شود تا از ترکیب منا سب این عوامل ،رفتارهای کارآفرینی در
جوامع روسننتایی در راسننتای توسننعه اقتصننادی شننکل گیرد (جولین1و همکاران .)19 :2000 ،بنابراین کارآفرینان در
جوامع رو ستایی به حمایت برای ایجاد یا ر شد فعالیتهای خود نیاز دارند؛ اما این جوامع ،آمادگی الزم را برای تأمین
نیازهای مورد درخواسننت آنان مانند سننرمایه ،دانش فنی (فناوری) و اطالعات ندارند؛ در نتیجه ،برای کمک به جوامع
روسننتایی در توسننعه یک مدل نظری (تئوریک) کارآفرینی ،به شننناخت متغیرهای وابسننته و رابطه میان آنها نیازمند
اسننت (آلن .)5 :2003 2،به همین علت سنناوئر3با در نظر گرفتن کارآفرینی بهعنوان الگوی توسننعه اقتصننادی ،توسننعه
روسنننتایی را تشنننویق کشننناورزان کارآفرین ،کمک و مسننناعدت مدیریتی و فنی کارآفرینان روسنننتایی ،حملونقل
روسنننتایی ،خدمات ارتباطی و اطالعاتی روسنننتایی ،مدیریت منابع طبیعی و غیره تعریف میکند (سننناوئر.)2 :1938 ،
ازنظر ریگان 4،کارآفرینی روسنننتایی فراهمکننده زمینه اشنننتغال ،افزایش درآمد و تولید ثروت ،بهبوددهنده کیفیت
زندگی و کمککننده به افراد محلی برای مشنننارکت در اقتصننناد اسنننت (ریگان .)32 :2002 ،بنابراین ،کارآفرینان
رو ستایی ازنظر اقت صادی میتوانند دو تأثیر کلی بر جامعه خود دا شته با شند :اول اینکه تولیدکننده ثروت با شند و دوم
اینکه نقش بسیار مهمی در توزیع ثروت داشته باشند .همانطور که شومپیتر اشاره میکند ،تعدیل پویا از طریق نوآوری
و کارآفرینی ایجاد می شود و این دو ،م شخ صه اقت صاد سالم به شمار میرود .رو ستاییانی که د ست به انجام کارهای
مخاطرهآمیز می زنند ،باید بدانند که چگونه منابع مالی ،فناوری و دانش و تجربه را برای تولید باهم ترکیب کنند تا از
فرصتها استفاده و بهصورت زمانبندیشده و مؤثر عمل نمایند (چمبرز و شاو.)4 :2004 5:
واقعیت این است که توسعه کارآفرینی در جامعه معلول عوامل مختلفی است .با بررسی نظریهها و دیدگاههای
گوناگون میتوان عوامل پنج گانه کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی را در موارد زیر خالصه کرد :الف) گرایش
اجتماعی و فرهنگی به کارآفرینی ،ب) آموزش کارآفرینی ،پ) دستیابی به منابع مالی جهت راهاندازی کسبوکار،
ت) چارچوبها ،قوانین و مقررات اداری ،ث)پشتیبانی و حمایت از کسبوکار (آلریچ)23 :2005 6،؛ رشد و توسعه
هر پدیده اجتماعی ،مستلزم وجود زمینه یا محیط مناسب آن است .از اینرو ،کارآفرینی در جامعهای توسعه میباید که
شرایط و زمینهی مناسب آن فراهم باشد .بههرحال اگرچه نقش محیط در توسعهی کارآفرینی بر کسی پوشیده نیست،
اما بسیاری از مطالعات تنها بر یک یا چند بعد محیط تمرکز کردهاند .در همین راستا ،مولر ،)2013(7بر چگونگی بافت
محلی و شیوههای مدیریت منابع کارآفرینی تأکید داشتند .کالیرآوئر ،)2013(8بر شبکههای اجتماعی و پایداری منطقه-
ای ،راسل و همکاران ( ،)2008به نقش مؤسسات آموزشی در افزایش نرخ کارآفرینی اشارهکردهاند و آن را عامل
مهمی در رشد اقتصادی دانستهاند .روچا واستنبرگ ،)2005(9تأثیر خوشههای صنعتی در کارآفرینی در سطح منطقهای
Julian
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را بررسی کرده و به اهمیت ایجاد فرصتهای اقتصادی از طریق شکلگیری خوشههای کسبوکار در نواحی جغرافیایی
تأکید داشتند .مارکلی )2005(1و مارکلی و همکاران ( ،)2002سرمایههای فرهنگی و اجتماعی (اهمیت سطح آگاهی،
آموزش و تواناییهای ارتباطی کارآفرینان روستایی ،تقویت سیاستهای سرمایهگذاری دولت و نهادهای غیردولتی)
را در توسعه کارآفرینی منطقهای مهم دانسته و از همچنین از نگاه ویژگیهای جمعیتشناختی و سرمایه اقتصادی به
کارآفرینی توجه کردهاند .شین ،)2001(2آقدریچ و کلیماج ،)2004(3متغیرهای رشد درونزا ،متغیرهای اقتصادی و
سرمایه کارآفرینی را "ظرفیت عوامل اقتصادی در جهت تولید شرکتهای جدید" میدانستند .الیگان و اوون،)1999(4
صادقی و عمادزاده ( )1382و کاظمیترقبان و مبارکی ( )1391رشد اقتصادی را تابعی از سرمایهگذاری نیروی انسانی،
سرمایهگذاری فیزیکی و متغیرهای موهومی انقالب و جنگ درنظر گرفته و نتیجه گرفتهاند که سرمایه انسانی به عنوان
یکی از اقدامات و بنیانهای فضایی فعالیتهای کارآفرینی باعث باالتر رفتن رشد اقتصادی میشود.
باشیر ( ،)2013مرادی و همکاران ( ،)2015فالسلیمان و همکاران ( ،)1393متغیرهای رشد درونزای ناحیه را مورد
بررسی قرار داده و نشان دادند که متغیرهای مالیات بر درآمد سرانه ،متغیرهای سرمایه انسانی (جمعیت شاغل از نظر
فعالیت اقتصادی در محدوده سنی  15تا  64سال) و جمعیتشناختی (فعالیت اقتصادی جمعیت غیرشاغل بازنشسته) ،در
ایجاد تحوالت اقتصادی ن فضایی مناسب در بروز و گسترش کارآفرینی دارای بیشترین اثرات بوده است .در این
مطالعات توسعه روابط بین تراکم جمعیت ،اشتغال ،درآمد سرانه ،و تشکیل شرکت جدید به عنوان اقدامات کارآفرینی،
تعیین شد .بنابراین طبق مطالعات موردبررسی ،کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری و اقتصاد منطقهای از چندین
وجه دارای اهمیت و قابلاندازهگیری است:
الف ن شاخصهای اقتصادی ن فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی :باشیر ( )2013بر بنیانهای اقتصادی ،مولر
( ،)2013الیگان و اوون ( ،)1999صادقی و عمادزاده ( )1382و کاظمیترقبان و مبارکی ( )1391بر بنیانهای فضایی
(سرمایه انسانی (شاغل)) ،مارکلی ( )2009بر سرمایه اقتصادی ،آقدریچ و کلیماج ( )2004بر سرمایه کارآفرینی (تراکم
کسب وکارهای صنعتی؛ شرکتهای جدید؛ درصد از بین رفتن) ،مارکلی ( )2005و مارکلی و همکاران (،)2002
سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ویژگیهای جمعیتشناختی و سرمایه اقتصادی را در توسعه کارآفرینی منطقهای مهم
دانستهاند .ب ن متغیرهای رشد درونزای اقتصاد نواحی روستایی :باشیر ( )2013و شین ( )2001بر اثرات متغیرهای رشد
درونزا (رشد جمعیت ،اشتغال ،درآمد ،تعداد شرکتهای جدید ،ارزش متوسط مسکن ) تأکید داشتند.بدینسان،
درنتیجهی بررسی و تعمق مطالعات مختلفی که همراستای این تحقیق نگاشته شدهاند ،میتوان اذعان داشت که در
تحقیقات گذشته ،عمدت ًا تفسیر پژوهشگران از کارآفرینی بیشتر در راستای شاخصها ،الزامات ،عوامل و موانع مؤثر بر
آن بوده است و در کمتر تحقیقی به طراحی الگوی فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی
پرداختهشده است .به عبارتی ،در پژوهش حاضر سعی گردیده با رویکردی چندبعدی و ژرفانگرانه به طراحی الگویی
از کارآفرینی در نواحی روستایی پرداخته شود؛ که این الگو ضمن نشان دادن نقش فعالیتها و فرصتهای کارآفرینی
1Markley
2Shane

and Keilbach

3Audretsch

and Owen
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در بازساخت فضایی متأثر از فرایندهای اجتماعی ن اقتصادی ،الگویی مناسب از کارآفرینی را نشان میدهد که با توجه
به عامل مکان و بنیانهای فضایی در مناطق روستایی میتواند منجر به دگرگونی مثبت شده و تعادلی پویا در رشد
فضاهای پیراشهری و اقتصاد منطقهای را ترسیم کند.
روششناسی

این پژوهش از نوع کاربردی ،و به شیوه تحلیلی ن توصیفی است .جامعه آماری را آن دسته از روستاهای پیراشهری
تشننکیل میدهند که اغلب کارآفرینان آن از نظر جغرافیایی ،به مرکز شننهر نزدیک نبوده و از شننهر فاصننلهدارند؛ ولی
نوعی از زندگی شهرن شینی را تجربه میکنند،که مجموعاً  7رو ستای کارآفرین ( 30شرکت کارآفرینی) را در بخش
ماهیدشت تشکیل میدهد (جدول .)1
بر این مبنا در ابتدا با اسننتفاده از نرمافزار  SPSS20روسننتاهای موردمطالعه از حیث درجه کارآفرینی سننطحبندی
شده (محا سبه فا صله انحراف معیار از میانگین ،محا سبه نمره کارآفرینی و مطالعات همب ستگی) و به روش کوراتکو و
هاجتس توزیع فضننایی فعالیتهای کارآفرینی محاسننبهشننده و سننپس با کمک نرمافزار  GISشننبکه سننکونتگاهی
کارآفرینی تر سیم شده و درنهایت الگوی ف ضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیرا شهری رو ستایی طراحی گردید.
و ضعیت کارآفرینی رو ستایی در نواحی رو ستایی بخش ماهید شت شهر ستان کرمان شاه با بهرهگیری از پر س شنامهای
مشتمل بر سه مؤلفه (بنیانهای اقتصادی ،فضایی و رشد درونزای ناحیهای) و  14متغیر و  73گویه سنجیده شده است.
هر یک از گویهها دربرگیرنده ارزشهای یک تا پنج بودهاند .جدول  ،2مؤلفهها و متغیرهای اسنننتخراجشنننده از منابع
مختلف در راستای بررسی توسعه فضایی شبکه کارآفرینی سکونتگاههای پیراشهری را نشان میدهد.
دول  .1امعه آماری پژوهش ،اطال ات مکانی و نوع فعالیت
نام بخش

نام شهر

ماهیدشت

رباط

نام دهستان

نام روستا

نام فعالیت

سیمینه علیا

دامپروری (زنبورداری ،گوسفندداری ،پرورش بوقلمون)
کشاورزی (کاشت زعفران ،سایت تولید کود ورمی کمپوست)

چقاگینو

کشاورزی (اصالح بذر و نخود پاییزه ،سایت تولید ورمی کمپوست ،تولید شاخه گل
بریده)،

ماهیدشت =
 78روستا

دامپروری (تولید مرغ گوشتی صنعتی) ،ن صنایع دستی (نخریسی)
دامپروری (پرواربندی گوسفند)

دوکوشکان
حسینخانی
ریزوند

دامپروری (پرواربندی گوسفند ،پرورش گاو شیری ،پرورش شتر مرغ)،
صنعتی (تابلو فرش)

قمشه لر زنگنه

ن کشاورزی (پرورش قارچ)

چقانرگس =

کنگربان سفلی

ن دامپروری (پرورش گاو شیری)

 40روستا

چقانرگس

ن صنایع دستی (قالیبافی و پشمبافی)
منبع :نگارنده1399 ،
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دول  .2متغیرها و مؤلفههای استخراجشده توسعه فضایی
متغیر

متغیرها

مؤلفهها

وابسته

تعداد

منابع متغیرهای منتج شده

گویهها

توسعه فضایی شبکه کارآفرینی پیراشهری روستایی

بنیانهای اقتصادی

سرمایه فرد کارآفرین

8

مرادی و همکاران ( ،)1399مرادی ( ،)1398مولر

کارآفرینی

سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی)

7

( ،)2013الیگان و اوون ( ،)1999صادقی و عمادزاده

سرمایه کارآفرینی (کشاورزی،

5

( )1382و کاظمیترقبان و مبارکی ( ،)1391مارکلی
( ،)2009آقدریچ و کلیماج ( ،)2004استینر و کلییری

صنعت ،خدمات ،صنایعدستی)

( ، )2014روچا واستنبرگ ()2005
بنیانهای فضایی

سرمایه اجتماعی

12

استینر و کلییری ( ،)2014کالیرآوئر ( ،)2013راسل و

کارآفرینی

سرمایه انسانی

5

همکاران ( ،)2008مارکلی ( )2005و مارکلی و همکاران

سرمایه جمعیتی

6

( )2002و مرادی ( ،)1395قنبری ( ،)1394ابراهیمی و

سرمایه محیطی

11

همکاران ()1400

بنیانهای ناحیهای

رشد اشتغال

6

باشیر ( ،)2013شین ( ،)2001آقدریچ و کلیماج (،)2004

رشد درونزای

رشد درآمد

4

مرادی و همکاران ( ،)2015فالسلیمان و همکاران

کارآفرینی

رشد تشکیل شرکتها

5

( ،)1393مرادی و همکاران ()1399

کاهش از بین رفتن شرکتها

4

ماهیدشت ،یکی از بخشهای تابع شهرستان کرمانشاه در غرب ایران است .در زمان صفویه این ناحیه ماهیدشت
نامیده شد و کاروانسرای شاهعباسی در آن بنانهاده شد .این کاروانسرا که در شمال شرقی ماهیدشت واقعشده است
دارای شکل مربع و بهصورت چهار ایوانی است .ماهیدشت و هارون آباد و فیروزآباد از بلوکات کرمانشاهان است .حد
شمالی آن روانسر و حد شرقی آن کرمانشاه و حدجنوبی لرستان و حد غربی رود کرند است .اراضی آن حاصلخیز و
ییالق ایلهای کلهر و سنجابی است و همان است که یاقوت مایدشت میگوید یعنی قلعه و بلدهای از نواحی خانقین.
از نظر جغرافیایی این بخش در شمال کوهسفید ،جنوب سلسله ارتفاعات جنوب ماهیدشت ،مشرق دهستان باالدربند
زردالن و مغرب بخش سنجابی واقعشده است .به عبارتی ،دشت ماهیدشت بین دو رشته کوهستان واقعشده و رودخانه
مرگ از وسط این دشت میگذرد که مهمترین رودخانه ماهیدشت است و اکثر روستاهای مهم این دهستان در طول و
طرفین این رودخانه واقعشده است .محصول عمده این بخش غالت است که بهصورت دیم به عمل میآید و این دشت
حاصلخیزترین نقاط شهرستان کرمانشاه محسوب میشود (مرادی .)243 :1395 ،بنابر سرشماری مرکز آمار ایران،
جمعیت این بخش در سال  1395برابر با  18628نفر بوده است (مرکز آمار ایران .)1395 ،شکل  ،2موقعیت جغرافیایی
محدوده موردمطالعه را نشان میدهد.

171

الگوی توسعه فضایی شبکه(...حوریه مرادی)

شکل  .2مو عیت غرافیایی بخش ماهیدشت به تفکیک دهستان و روستاهای موردم العه

یافتههای تحقیق

محاسبه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت طبق دیدگاه کوراتکو و هاجتس
یکی از ویژگیهای مطالعات جمعیتشناختی در پژوهشهای مکانی کارآفرینی کمک به محاسبه میزان فعالیت-
های کارآفرینی در منطقه است (کوراتکو و هاجتس .)260 :2004 ،اگر در منطقهای فعالیتهای کارآفرینی زیاد باشد،
بدین معناست که آن منطقه قابلیت توسعه فضایی و پذیرش شرکتهای تجاری جدید و ارتقا به سلسلهمراتب
سکونتگاهی باالتری را خواهد داشت .بدینسان ،برای دستیابی به این هدف باید تعداد کارآفرینان موجود در هر منطقه،
نوع شرکتها وحیطه فعالیت آنان ،اندازه شرکت ،میزان ارتباط آنان با بانکهای محلی (گرفتن وام) ،محاسبه و مقایسه
شود .همچنین دامنه فرصتها برای یک کارآفرین در بعضی قسمتها (پیراشهری) ممکن است با مبنای اقتصادی آن
منطقه مشخص شود .این مبنا دربرگیرنده ماهیت اشتغال است که بر وسعت و توزیع درآمد کارآفرینان (تمایل خرید
مشتریان در منطقه) تأثیر میگذارد .ازاینرو ،بهمنظور محاسبه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت شهرستان
ک رمانشاه ،تعداد کارآفرینان موجود در هر منطقه ،میانگین سطح تحصیالت ،نوع شرکتها وحیطه فعالیت آنان ،اندازه
شرکت ،میزان ارتباط آنان با بانکهای محلی (گرفتن وام) ،توزیع درآمد کارآفرینان و میزان تمایل به خرید مردم
روستا در بخش ماهیدشت محاسبه میگردد جدول (.)3
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دول .3محاس ه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت ط ق دیدگاه کوراتکو و ها تس
جمعیتشناختی
تعداد کارآفرینان

مقوالت

فراوانی

درصد

میانگین

میانه

مرد

13

43/3

نن

نن

زن

17

56/7

بدون تحصیالت دانشگاهی (دیپلم و زیردیپلم)

20

66/7

دارای تحصیالت دانشگاهی (فوق دیپلم و باالتر)

10

33/3

کمتر از 30

5

16/7

بین  30تا 50

22

73/3

بیش از 50

3

10

ماهیدشت

26

86/7

بیش از  86درصد از کارآفرینان در دهستان ماهیدشت

چقانرگس

4

13/3

قرار دارند

کمتر از  200نفر

16

53/3

بین  200تا  400نفر

4

13/3

بیش از  400نفر

10

33/3

جنسیت

( 30نفر)
سطح تحصیالت

نما

انحراف

(مد)

معیار

نن

نن

واریانس
نن

بیش از  66درصد از کارآفرینان پیراشهری ماهیدشت
از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند

سن

دهستان
جمعیت روستا

38/10

330/13

35

200

35

200

8/891

79/059

24/036

6004/602

5

2

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

نتایج جدول ( )3نشان میدهد ،بخش ماهیدشت به علت نزدیکی به کالنشهر کرمانشاه و قرار گرفتن در موقعیت
جلگهای ،وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،وجود مراتع و رودخانهها و سرابها و به علت قرار گرفتن در مسیر
کریدور پایتخت (تهران) به بزرگراه کربال و قابلیت رشد کارآفرینی و برخورداری بیشتر از کارکردهای شهری توانسته-
اند از پیامدهای فنآوری و کشف فرصتهای اقتصادی استفاده بیشتری کنند ،بهطوریکه این بخش نزدیک  30نفر از
کارآفرینان مجرب این شهرستان را در خود جایداده است.
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ادامه دول  .3محاس ه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت ط ق دیدگاه کوراتکو و ها تس
جمعیتشناختی

مقوالت

فراوانی

درصد

نوع فعالیت

کارآفرینی کشاورزی

9

30

کارگارههای

(اصالح بذر و نخود پاییزه ،سایت کود

کارآفرینی

ورمیکمپوست ،پرورش قارچ ،کاشت

میانگین

میانه

نما (مد)

انحراف

واریانس

معیار

زعفران)
کارآفرینی دامپروری

11

36/66

(پرورش گاو شیری ،پرواربندی گوسفند،
زنبورداری ،پرورش بوقلمون ،پرورش شتر
مرغ)
کارآفرینی صنایع دستی

7

23/33

(قالیبافی ،پشمبافی و نخریسی)
کارآفرینی صنعتی

3

10

(تابلو فرش ،تولید مرغ گوشتی صنعتی)
اندازه شرکت-

کسب و کار خرد (کمتر از )10

28

93/3

های کارآفرین

کسبوکار کوچک (بین  10تا )50

0

0

(نفر)

کسبوکار متوسط (از  51تا )500

2

6/7

کسبوکار بزرگ (بیش از )500

0

0

چرخه عمر

شرکت نوپا و پر ریسک (کمتر از )5

23

76/7

شرکتهای

شرکت در حال رشد با ریسک کمتر ( 5تا

4

13/3

کارآفرین

)10

(سال)

شرکتهای بالغ با ریسک خیلی کمتر

3

7 /7

5/90

4

4/50

3

2

11/777

5/708

138/695

32/576

10

(بیش از )10
استفاده از وام و

وام گرفتم

12

40

تسهیالت بانکی

وام نگرفتم

18

60

توزیع درآمد

درآمد کم (کمتر از )3

8

36/4

(میلیون تومان)

درآمد متوسط (بین  3تا )6

14

45/5

درآمد باال (بیش از )6

6

13/6

تمایل به خرید

تمایل به خرید پایین

0

0

مردم از

تمایل به خرید متوسط

4

13/33

محصوالت

تمایل به خرید باال

26

86/66

بیش از  60درصد از تسهیالت بانکی استفاده نکردهاند
سطح درآمد متوسط

تمایل به خرید باال

کارآفرینی
منبع :نگارنده1399 ،

بیش از  66درصد از کارآفرینان پیراشهری ماهیدشت از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند .میانگین سنی
آنها  38سال (میانسال) است .فعالیت دامداری و دامپروری و صنایعدستی وابسته به آن بیشترین میزان فعالیتها و
کارگاههای کارآفرینانه ( 66/66درصد) را در بخش ماهیدشت به خود اختصاص میدهند ،بیش از  93درصد
کسبوکارهای این بخش جزو کسبوکارهای خرد و چرخه عمر بیش از  76/6درصد کسبوکارها از نوع جوان (نوپا
با ریسک باال) است .بیش از  60درصد از تسهیالت بانکی استفاده نکردهاند و بانکهای محلی ارتباطی نداشتند ،بیش
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از  45درصد دارای درآمد متوسط و تمایل به خرید محصوالت کارآفرینی در منطقه باال است بدینسان ،با توجه به
نتایج بهدستآمده میتوان گفت ،میزان فعالیتهای کارآفرینی در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه از جنبههای
اجتماعی و اقتصادی باال بوده؛ و نواحی پیراشهری روستایی این بخش قابلیت توسعه فضایی و پذیرش شرکتهای
تجاری جدید و ارتقا به سلسلهمراتب سکونتگاهی باالتری را خواهد داشت.

بررسی وضعیت توسعه فضایی کارآفرینی در نواحی پیراشهری روستایی
وضنننعیت کارآفرینی روسنننتایی در نواحی روسنننتایی بخش ماهیدشنننت شنننهرسنننتان کرمانشننناه با بهرهگیری از
پر س شنامهای م شتمل بر  73گویه سنجیده شده ا ست .هر یک از گویهها دربرگیرنده ارزشهای صفرتا پنج بودهاند.
برای به د ست آوردن نمره کارآفرینی جمع گویههای مربوطه بد ست آمده ا ست ،آنگاه بهمنظور د ستهبندی این نمره
در طبقاتی که ن شاندهنده سطوح ف ضای کارآفرینی رو ستایی با شد ،برا ساس فا صله انحراف معیار از میانگین یا معیار
 1ISDMبه شنننرح زیر عمل شنننده اسنننت .توزیع فراوانی کارآفرینانی که در سنننهگروه دارای دیدگاه مطلوب ،نسنننبتاً
مطلوب و نامطلوب در خصوص فضای کارآفرینی روستایی بودند در جدول ( )4آورده شده است.
دول  . 4توزیع فراوانی وضعیت فضای کارآفرینی روستایی بخش ماهیدشت شهرستان
فراوانی

درصد

وضعیت فضای کارآفرینی روستایی منطقه
فضای کارآفرینی نامطلوب

کمتر از 264/5

6

20

فضای کارآفرینی نسبتاً مطلوب

 297/55ن 264/58

18

60

فضای کارآفرینی مطلوب

بیشتر از 297/55

6

20

میانگین281/2 :

انحرافمعیار16/35 :

بیشینه306:

کمینه254 :

میانه277/50 :

واریانس267/476 :

نما276 :

درجه توسعه فضایی کارآفرینی = 3/85

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

انحراف معیار  -میانگین > نمره حاصله :فضای کارآفرینی نامطلوب

انحراف معیار  +میانگین ≥ نمره حاصله ≥ انحراف معیار -میانگین :فضای کارآفرینی نسبتاً مطلوب
 :فضای کارآفرینی مطلوب نمره حاصله > میانگین  +انحراف معیار

همانطور که در جدول شمارة ( )4و شکل ( )1مشاهده میگردد ،وضعیت کارآفرینی روستایی ماهیدشت در 60
درصد از نواحی روستایی دارای وضعیتی نسبتاً مطلوب ( 20درصد نامطلوب و  20درصد مطلوب) بوده (درجه توسعه
کارآفرینی بخش ماهیدشننت 3/85 ،بدسننت آمده اسننت) و سننطح رشنند فعالیتهای اقتصننادی کارآفرینی را در منطقه
منجر شده است .درجه توسعه کارآفرینی هر یک از روستاهای بخش ماهیدشت در جدول ( )5آمده است.

1

)- Interval of Standard Deviation From Mean (ISDM
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فضای کارآفرینی نامطلوب
فضای کارآفرینی نسبتاً مطلوب
فضای کارآفرینی مطلوب

شکل . 1توزیع فراوانی وضعیت فضای کارآفرینی روستایی بخش ماهیدشت (من ع :نگارنده)1399 ،
دول  .5در ه توسعه فضایی دهستانهای بخش پاپی شهرستان خرمآباد به تفکیک متغیرهای مؤثر بر ساماندهی فضایی

خصوصی
سرمایه فرد کارآفرین

سرمایه دولتی و

سرمایه کارآفرینی

سرمایه اجتماعی

سرمایه انسانی

سرمایه جمعیتی

سرمایه محیطی

رشد اشتغال

رشد درآمد

4

ریزوند

1/85

4/19

3/67

3/29

3/82

2/97

3/62

3/14

2/68

3/35

3/78

3/29

5

قمشه لر زنگنه

3/87

4/42

4/2

4/58

3/8

3/66

4/72

4/16

3/5

3/8

4

2/07

6

کنگربان سفلی

2

4/14

4

4/33

4/2

3/33

4/09

3/66

3

4/2

4/5

3/78

7

چقا نرگس

1/68

4/78

4

3/75

4

3/58

4/36

3/75

3/25

3/5

4/25

3/71

8

بخش ماهیدشت

2/45

4/58

4/22

4/01

4/33

3/43

4/17

3/76

3/2

3/91

3/41

3/85

ردیف

شرکتها

رشد تشکیل شرکتها

کاهش رشد از بین رفتن

3

دوکوشکان حسینخانی

2/37

5

5

4/33

5

3/16

4/09

3/66

3

4/6

4/5

4/04

کارآفرینی

2

چقاگینو

2/54

4/32

4/15

3/94

4/37

3/47

4/04

3/81

3/25

3/87

4/21

3/80

ماهیدشت

درجه توسعه فضایی

1

سیمینه علیا

2/56

4/59

4/33

4/25

4/36

3/41

4/24

3/88

3/33

4/03

4/16

3/94

نام روستاهای کارآفرین

منبع :نگارنده1399 ،

نتایج جدول ( )5درجه توسعهیافتگی روستاهای کارآفرین دهستانهای بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه را به
تفکیک متغیرهای مؤثر بر توسننعه فضننایی کارآفرینی در سننکونتگاههای روسننتایی نشننان میدهد .نتایج نشننان میدهد
باالترین درجه توسننعه فضننایی کارآفرینی به ترتیب در روسننتاهای دوکوشننکان حسننینخانی ( )4/04و سننیمینه علیا
( ،)3/94بدست آمده است همچنین یافتهها حاکی از آن است که :در روستای سیمینه علیا ،مؤثرترین متغیرهای توسعه
فضننایی کارآفرینی به ترتیب سننرمایهگذاری بخش دولتی و خصننوصننی ،سننرمایه انسننانی کارآمد ،سننرمایه کارآفرینی
(کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی) ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه محیطی و طبیعی روستا ،کاهش درصد از بین رفتن
شرکتها ،ر شد شرکتهای کارآفرینانه در رو ستا ه ستند که دارای درجه اثرگذاری باال (بیش از  )4میبا شند .بقیه
متغیرها در سطح متوسط (رشد اشتغال ،سرمایه جمعیتی ،رشد درآمد) ،و پایین ( سرمایه فرد کارآفرین) ارزیابی شده
است.
176

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1400پیاپی 6

در روسننتای چقا گینو ،موثرترین متغیرها به ترتیب سننرمایه انسننانی ،سننرمایهگذاری بخش دولتی و خصننوصننی،
کاهش در صد از بین رفتن شرکتها ،سرمایه کارآفرینی (ک شاورزی ،دامپروری و صنایع د ستی) ،سرمایه محیطی و
طبیعی روستا هستند که دارای درجه اثرگذاری باال (بیش از  )4میباشند .بقیه متغیرها در سطح متوسط و پایین ارزیابی
شدند .در رو ستای دو کو شکان ح سینخانی موثرترین متغیرهای تو سعه ف ضایی کارآفرینی به ترتیب سرمایهگذاری
بخش دولتی و خصوصی ،سرمایه کارآفرینی (کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی) ،سرمایه انسانی روستا هستند که
دارای درجه اثرگذاری ب سیار باال ( )5میبا شند .بقیه متغیرها (کاهش در صد از بین رفتن شرکتها ،ر شد شرکتهای
کارآفرینانه در روستا ،سرمایه محیطی و طبیعی روستا و سرمایه اجتماعی) دارای درجه اثرگذاری باال (بیش از  )4و یا

درجه اثر متو سط ( سرمایه جمعیتی و ر شد درآمد) و یا پایین ( سرمایه فرد کارآفرین) ارزیابی شده ا ست .در رو ستای
ریزوند متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی رتبه باالیی (بیش از  )4را به خود اختصاص داده است و  7متغیر
از  11متغیر دارای میزان اثر متوسط به باال هستند ،بطوریکه بعد از متغیر سرمایهگذاری متغیرهای کاهش درصد از بین
رفتن شرکتها ،ر شد شرکتهای کارآفرینانه در رو ستا ،سرمایه محیطی و طبیعی رو ستا ،سرمایه ان سانی و سرمایه
اجتماعی ،سرمایه کارآفرینی (کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی) ،باالترین رتبهها را دارند .و ضعیفترین متغیرها
سرمایه فرد کارآفرین ،سرمایه جمعیتی ،و رشد درآمد تشخیص داده شد .در کنگربان سفلی  7متغیر از  11متغیر دارای
رتبه باالیی هستند .به عبارتی  1متغیر سرمایه فرد کارآفرین دارای سطوح پایین اثرگذاری در توسعه فضایی کارآفرینی
این روستا بودند.
بقیه رو ستاها همچون رو ستای چقا نرگس  5متغیر ( سرمایهگذاری ،سرمایه کارآفرینی رو ستا ،سرمایه ان سانی،
سننرمایه محیطی و کاهش درصنند از بین رفتن شننرکتها) ،روسننتای کنگربان سننفلی  7متغیر (سننرمایهگذاری ،سننرمایه
کارآفرینی رو ستا ،سرمایه ان سانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه محیطی ،ر شد ت شکیل شرکتها و کاهش در صد از بین
رفتن شرکتهای کارآفرینی) ،را بهعنوان مؤثرترین متغیرهای توسعه فضایی کارآفرینی معرفی کردند که توجه به این
متغیرهای مؤثر و تقویت و بهبود هرکدام از این زیرسنناختها در روسننتاهای بخش ماهیدشننت میتواند منجر به بهبود
توسعهیافتگی فضایی در منطقه و توسعه کارآفرینی در سکونتگاههای پیراشهری گردد.
باالترین امتیاز به متغیر سرمایه فرد کارآفرین و سرمایه جمعیتی و سرمایه محیطی و ر شد ا شتغال و ر شد درآمد
مربوط به روستای قمشه لر زنگنه است و کمترین امتیاز متعلق به روستای ریزوند است .باالترین امتیاز به سرمایهگذاری
(بخش خصوصی و دولتی) ،سرمایه کارآفرینی و سرمایه انسانی مربوط به روستای دوکوشکان حسینخانی و باالترین
امتیاز متغیر سرمایه اجتماعی مربوط به روستای قمشه لر زنگنه است .همچنین ،متغیر رشد تشکیل شرکتهای جدید در
 3روسننتا (سننیمینه علیا ،دوکوشننکانحسننینخانی و کنگربان سننفلی) دارای امتیاز باال و در دیگر روسننتاها دارای امتیاز
متو سط به باال ست ،باالترین امتیاز مربوط به متغیر کاهش در صد ر شد از بین رفتن شرکتها در همه رو ستاها دارای
امتیاز باال و در روستای ریزوند دارای درجه متوسط به باالست.
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تحلیل متغیرهای مؤثر بر توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی
عالوه بر این ،در مطالعه همبسننتگی بین متغیرهای مؤثر (سننرمایه فرد کارآفرین ،سننرمایهگذاری ،سننرمایه کارآفرینی،
سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،سرمایه جمیعتی ،سرمایه محیطی ،رشد اشتغال ،رشد درآمد ،رشد ت شکیل شرکتها،
کاهش رشنند از بین نرفتن شننرکتها) ،با توسننعه فضننایی کارآفرینی پیراشننهری روسننتایی ،بررسننی مقادیر ضننریب
همبستگی پیرسون نشان داد که فقط بین متغیرهای مستقل سرمایه کارآفرینی (کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی)،
سرمایه اجتماعی؛ سرمایه محیطی و طبیعی رو ستا ،ر شد ا شتغال و ر شد ت شکیل شرکتهای جدید با تو سعه ف ضایی
کارآفرینی پیرا شهری رو ستایی رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان  99در صد و با متغیر سرمایه فرد کارآفرین
رابطه مثبت و معنیداری در سطح  95درصد اطمینان وجود دارد .ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیرهای
مورداستفاده در توسعه فضایی کارآفرینی پیراشهری روستایی در (جدول  )6آمده است.
دول  . 6نتایج تحلیل ه ستگی بین متغیرهای مؤثر بر توسعه فضایی کارآفرینی در سکونتگاههای پیراشهری روستایی
r

P

سرمایه فرد کارآفرین

0/458

0/011

سرمایهگذاری (دولتی و خصوصی)

-0/028

0/884

متغیرها و معیارهای توسعه فضایی کارآفرینی

متغیر وابسته

نوع ضریب
همبستگی

سرمایه جمعیتی
سرمایه محیطی

0/636

0/000

0/855

0/000

0/048

0/799

-0/104

0/583



0/696

0/000

0/549

0/002

رشد درآمد

0/083

0/661

رشد تشکیل شرکتهای جدید

0/648

0/000

کاهش از بین رفتن شرکتها

0/277

0/138

رشد اشتغال

پیرسون

سرمایه انسانی

توسعه فضایی کارآفرینی در

سرمایه اجتماعی

سکونتگاههای پیراشهری روستایی

سرمایه کارآفرینی



 و  به ترتیب معنیداری در سطح یک و پنج درصد (منبع :نگارنده)1399 ،

وجود همبسننتگی بسننیار قوی بین متغیر سننرمایه اجتماعی با متغیر توسننعه فضننایی کارآفرینی نشننانمیدهد که
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ،مشننارکت و شننبکههای اجتماعی منطقهای قابلیت باالیی در ایجاد تعادل اقتصننادی و
رشد متغیرهای درونزای ناحیه و رشد شبکه پویا روستانشینی تأثیر بسیار باالیی داشته باشند .همچنین وجود همبستگی
قوی بین برخی متغیرهای مؤثر ( سرمایه کارآفرینی (ک شاورزی ،دامپروری و صنایع د ستی) ،سرمایه محیطی و طبیعی
رو ستا ،رشد اشتغال و رشد ت شکیل شرکتهای جدید) با تو سعه فضایی کارآفرینی ن شان میدهد که با افزایش رشد
شرکتهای جدید کارآفرینی رو ستایی ،ر شد ا شتغال رو ستایی ،د ستر سی به زیر ساختهای فیزیکی منا سب ،وجود
منابع طبیعی غنی در رو ستا ،وجود خانههای نو ساز و بادوام و باکیفیت منا سب و د ستر سی به منابع سرمایهای رو ستا
میتواند قابلیت توسعه فضایی کارآفرینی در سکونتگاههای پیراشهری را مهیا ساخته و در جهت مثبتی در فراهم کردن
دیگر زمینههای توسعه فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی مؤثر باشد.
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الگوی توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت
با توجه به نتایج تحقیق میتوان شکل ( )2را بهعنوان الگوی تو سعه ف ضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیرا شهری
روستایی بخش ماهیدشت پیشنهاد نمود .نتایج حاکی از آن است که حاکی از آن است که:
 سننکونتگاههای روسننتایی بخش ماهیدشننت (دهسننتانهای ماهیدشننت و چقانرگس) به علت قرار گرفتن در
موقعیت جلگهای ،وجود زمینهای حا صلخیز ک شاورزی ،وجود مراتع و رودخانهها و سرابها و به علت قرار گرفتن
در مسننیر کریدور پایتخت (تهران) به بزرگراه کربال و قابلیت رشنند کارآفرینی گردشننگری و اکوتوریس نم روسننتایی،
دارای آثار باسنننتانی تاریخی ،رشننند کارخانههای صننننعتی متعدد در منطقه ،با فواصنننل بین  20تا  40کیلومتر از مرکز
شننهرسننتان مرکز اصننلی تولید لبنیات شننهرسننتان اسننت؛ ازیکطرف ،مجموعه عوامل طبیعی و محیطی این بخش و از
طرفی دیگر ازآنجاییکه مهمترین متغیر توسنننعه فضنننایی شنننبکه سنننکونتگاههای کارآفرینی در بخش ماهیدشنننت
سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی کارآفرینی شناخته شد و ازنظر توسعه کارآفرینی دارای درجه نسبتاً مطلوب
بود ،بدینسان سکونتگاههای این بخش دارای استعدادهای رشد بوده و باید به سطوح باالی سلسلهمراتب سکونتگاهی
شهرستان ارتقا یافته و عملکرد آنها گسترش یابد.
 سکونتگاههای روستایی سیمینه علیا و دوکوشکان حسینخانی با درجه توسعه فضایی کارآفرینی باال و دارا
بودن کسبوکارهای کوچک (با بیش از  10نفر شاغل) میتوانند با رشد شرکتهای جدید و اقدامات کارآفرینانه بر
بنیانهای فضایی کارآفرینی در منطقه تأثیر بگذارند ،مؤلفههایی در قالب اشکال گوناگون سرمایه (سرمایه اجتماعی و
فرهنگی ،سننرمایه محیطی ،و سننرمایه کارآفرینی و سننرمایهگذاری بخشهای دولتی و خصننوصننی) بر توسننعه فضننایی
کارآفرینی و ارتقا سلسله مرتب سکونتگاهی بخش ماهیدشت اثرگذار باشند .با افزایش شبکههای ارتباطی ،جریانهای
منطقهای جمعیت و ثروت ،حفظ اکوسیستمهای منطقهای ،پیوندهای بین شهر و روستاییان توسعه داده ،جریان تولید و
سننرمایه کارآفرینی را در منطقه افزایش دهند .بنابراین در این روسننتاها شنناخصننهای اقتصننادی و فضننایی مهمترین
مؤلفههای اثرگذار بر توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی در نواحی روستایی شناخته شدند.
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شکل  .2الگوی توسعه فضایی ش که سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه

 سکونتگاههای روستایی با درجه توسعه فضایی متوسط (چقاگینو ،چقا نرگس ،ریزوند ،کنگربان سفلی) که
طرح هادی رو ستایی در آنها انجام شده ا ست ،دارای سرمایه محیطی و ت سهیالت منا سب جادهای و زیر ساختهای
بااهمیتی همچون آب آشامیدنی ،تلفن ،گاز و اینترنت هستند و اما توان رشد اقتصادی آنها به رشد بیکاری و کاهش
اشتغال جوانان محدود شدند ،درنتیجه ارجحیت باالیی برای سرمایهگذاری در کارآفرینی رادارند .در این بخش جای
دارد که مسننئولین تمهیدات و سننیاسننتگذاریهای مناسننبی در این ناحیه و تقویت سننرمایهها روسنتایی تدابیر ویژهای
بیندی شند و با توجه به قابلیتها و پتان سیلهای خوب طبیعی منطقه زیر ساختهای رو ستایی ،شبکه ارتباطی رو ستایی،
حملونقل جادهای ،ت سهیالت و خدمات ویژهای را برای تو سعه نواحی رو ستایی در این منطقه لحاظ نمایند تا زمینهها
و بسترهای کارآفرینی در این ناحیه تقویت گردد.
 سکونتگاههای رو ستایی با درجه تو سعه ف ضایی کارآفرینی ضعیف (رو ستای قم شه لر زنگنه) به علت دارا
بودن سنننرمایه اجتماعی باال و وجود مشنننارکت محلی فراوان و رونق کسنننبوکارهای خرد و وجود نیروی انسنننانی
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کارآفرین تح صیلکرده ،بر تو سعه کارآفرینی ،ر شد ک سبوکارهای صنعتی و ک شاورزی ،ر شد شرکتهای خرد
کارآفرینانه و توزیع درآمد تقریباً باال در بین کارآفرینان ارزیابی شننند .این بخش اکنون مکان مرکزی نیسنننت و الزم
ا ست با سرمایهگذاری در خدمات و ت سهیالت جدید و فراهم نمودن ت سهیالت بانکی و حمایتهای قانونی و نهادی
دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ارتقاء یابد.
نتیجهگیری

یافتهها نشان داد ،بخش ماهیدشت به علت نزدیکی به کالنشهر کرمانشاه و قرار گرفتن در موقعیت جلگهای ،وجود
زمینهای حا صلخیز ک شاورزی ،وجود مراتع و رودخانهها و سرابها و به علت قرار گرفتن در م سیر کریدور پایتخت
(تهران) به بزرگراه کربال و قابلیت رشد کارآفرینی و برخورداری بیشتر از کارکردهای شهری توان ستهاند از پیامدهای
فنآوری و ک شف فر صتهای اقت صادی ا ستفاده بی شتری کنند ،بهطوریکه این بخش نزدیک  30نفر از کارآفرینان
مجرب این شنننهرسنننتان را در خود جایداده اسنننت .همچنین نتایج نشنننان داد میزان فعالیتهای کارآفرینی در بخش
ماهیدشننت شننهرسننتان کرمانشنناه از جنبههای اجتماعی و اقتصننادی باال بوده؛ و نواحی پیراشننهری روسننتایی این بخش
قابلیت توسننعه فضننایی و پذیرش شننرکتهای تجاری جدید و ارتقا به سننلسننلهمراتب سننکونتگاهی باالتری را خواهد
داشت .بهطوریکه ،وضعیت توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی ماهیدشت در  60درصد
از نواحی رو ستایی دارای و ضعیتی ن سبتاً مطلوب بوده (درجه تو سعه کارآفرینی بخش ماهیدشت 3/85 ،بهد ستآمده
است) و سطح رشد فعالیتهای اقتصادی کارآفرینی را در منطقه منجر شده است .درجه تو سعه کارآفرینی هر یک از
روستاهای بخش ماهیدشت نیز باال و یا متوسط به باال بهدستآمده است.
مطابق با نتایج همبستگی توسعه فضایی شبکه سکونتگاههای کارآفرینی ارتباط مثبت و معنیداری و همبستگی قوی
به ترتیب با متغیرهای سرمایه اجتماعی ،سرمایه محیطی ،رشد تشکیل شرکتهای جدید ،سرمایه کارآفرینی در بخش-
های مختلف تولیدی ،رشد اشتغال و سرمایه فرد کارآفرین در این منطقه دارد .دو روستای سیمینه علیا و دوکوشکان
حسینخانی نیز دارای درجه توسعه فضایی کارآفرینی باال و نقش کلیدی در توسعه فضاهای پیراشهری این بخش دارا
هستند .وجود همبستگی بسیار قوی بین متغیرهای توسعه فضایی کارآفرینی بهویژه مؤلفههای سرمایه کارآفرینی،
اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که دارا بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و انجام فعالیتهای اقتصادی روستا ،از
اعتماد باالیی در فراهم کردن دیگر زمینههای توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی برخوردار است ،بدین معنی که،
دارا بودن روحیه کارآفرینی ،رشد شرکتهای کارآفرینی روستایی ،وضعیت درآمد و اشتغال روستایی را بهبود
بخشیده؛ و کاهش از بین رفتن درصد شرکتهای جدید ،و در هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ،مشارکت و شبکههای
اجتماعی منطقهای قابلیت باالیی در ایجاد تعادل اقتصادی و رشد متغیرهای درونزای ناحیه و رشد شبکه پویا روستانشینی
تأثیر باالیی داشته باشند .این نتایج با یافتههای تحقیقات مرادی و همکاران ( ،)1399باشیر ( ،)2013مولر ( ،)2013الیگان
و اوون ( ،)1999صادقی و عمادزاده ( )1382و کاظمیترقبان و مبارکی ( ،)1391مارکلی ( )2009بر سرمایه اقتصادی،
آقدریچ و کلیماج ( ،)2004مارکلی ( )2005و مارکلی و همکاران ( ،)2002مرادی ( )1395و شین ( )2001مطابقت
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دارد .بنابراین ،با توجه به نتایج الگوی توسعه فضایی کارآفرینی بهدستآمده و میتوان راهکارهای کاربردی زیر را
برای توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت کرمانشاه ارائه داد:
ازآنجاییکه افزایش رقابت و مشارکت محلی در توسعه اشتغال ناحیهای مشهود میباشد (بیش از  93درصد از
کسبوکارهای این بخش جزو کسبوکارهای خرد و چرخه عمر بیش از  76/6درصد کسبوکارها از نوع جوان (نوپا
با ریسک باال) است) توجه به وجود سرمایهگذاران خصوصی و دولتی برای حمایت و کاهش درصد از بین رفتن
شرکتهای نوپا با ریسک باال ضروری مینماید.
ضرورت وجود حامیان مالی و تشویق به استفاده از تسهیالت بانکی (بیش از  60درصد از کارآفرینان از تسهیالت
بانکی استفاده نکرده بودند) منجر به افزایش عمر شرکتهای کارآفرینانه و انگیزه سودآوری بیشتر در بین کارآفرینان
میگردد و این امر میتواند زمینههای تغییر و تحول و شدت یافتن جریان شتاب و گذار پیراشهری روستایی را در بخش
ماهیدشت تقویت نماید.
با توجه به اینکه حمایت سیاسی و قانونی از تشکیل کسبوکارهای خرد در نواحی روستایی ماهیدشت انجامگرفته،
میتوان با استفاده از مزیت رقابتی این نوع کسبوکارها به افزایش اشتغال و تشکیل خوشههای کسبوکار با حمایت
و مداخله بیشتر دولت برای اتصال زنجیرههای تولیدی کسبوکارهای خرد و ایجاد زنجیره ارزش در منطقه و توسعه
پیراشهری روستایی اقدامات مهمی انجام گیرد.
طبق نتایج بهدستآمده نوپا بودن بیش از  76درصد از شرکتهای کارآفرینانه روستایی بخش ماهیدشت به معنی
حرکت کند جریان تولیدی و کارآفرینی روستا ،ریسکپذیری باال ،ادامه کشف فرصتهای خالقانه و توان محیطی
روستاست ،از طرفی وجود این نوع شرکتها در بسترهای جغرافیایی نشان از افزایش سهم بخش سرمایه کارآفرینی در
اقتصاد عرصههای جغرافیایی (روستا) ،سهم کم محصوالت کارآفرینی از بازار روستا ،نیازمند سرمایهگذاری بیشتر،
سودآوری پایین ،کمیت و کیفیت پایین خدمات ،هزینههای باال در سرمایهگذاری و عرضه خدمات است.
اگر در بخش ماهیدشت تمرکز فضایی از توزیع جغرافیایی درآمدهای حاصل از فروش محصوالت کارآفرینی،
حمایتهای سیاسی و قانونی در توسعه اشتغال ،جمعیت و رشد تکنولوژی در سکونتگاههای روستایی هدف کارآفرینی
بهویژه دو روستایی دارای درجه توسعه فضایی باال و متوسط (سیمینه علیا و دو کوشکانحسینخانی ،چقاگینو،
چقانرگس و  )...ایجاد گردد ،پیوندهای ساختاری و کارکردی میان سکونتگاههای کارآفرینی روستایی در فضا ،قادر
است تعامل فضایی را در این دهستان ایجاد و شبکه منطقهای از جریان تولید و سرمایه ،جابجایی فضایی نیروی کار،
ثروت و خدمات را در شهرستان باعث گردد و زمینه را برای توسعه اقتصاد منطقهای بر پایه کارآفرینی در استان ایجاد
کند.
با توجه به قابلیتهای محیطی و تخصصی کارآفرینان در بخش ماهیدشت پیشنهاد میگردد به شکلگیری خوشه-
های کسب و کار دامپروری ،کشاورزی و صنایعدستی وابسته به آن توجه گردد ،رشد این شرکتها میتواند زمینههای
مشارکت مردمی و رقابت محلی را در پذیرش شرکتهای تجاری جدید و باز ساخت فضایی این نواحی و سوق دادن
به سمت فرصتهای کارآفرینی منجر گردد.
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