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 ماهیدشت.

را  ییالگوها یرگیشکل ،یطیتحت شرا ییروستا یدر سراسر نواح یاقتصاد هایتیالو فع ییایجغراف هایدهیپد یپراکندگ

و  یابیه در سازمانکاست  هاییمقوله ازجمله یانسان هایدر سکونتگاه ینیشبکه کارآفر ییفضا یالگو سازد،یم رپذیامکان

 ،یمکان هایژوهشپدر  یعلوم اجتماع ندانشمیبه اعتقاد اند یافته است، از طرفی تینیکمتر ع ییایجغراف هایتوسعه عرصه

مقاله  ،رونیازادارد.  تیاهم یو صنعت یاقتصاد یابیارز اندازهبه نانه،یشرکت کارآفر کی تیدر موفق یمحل طیمح یابیارز

ستان شهر دشتیبخش ماه ییستارو یراشهریپ ینیکارآفر یشبکه سکونتگاه ییتوسعه فضا یالگو نیتدو باهدفحاضر 

 یروستا 7 مجموعاً آن را،  یبود. جامعه آمار یلین تحل یفیو توص یاز نوع کاربرد قیشد. روش تحق یراحکرمانشاه ط

 SPSS20 افزارده از نرممبنا در ابتدا با استفا نی. بر ادادندیم لیتشک ییروستا راشهری( پینیشرکت کارآفر  30) نیکارآفر

شبکه  یالگو GIS افزارشده و سپس با کمک نرم بندیطحس ینیشدت و درجه کارآفر ثیاز ح موردمطالعه یروستاها

 هایاز جنبه وردمطالعهمدر محدوده  ینیکارآفر هایتیفعال زانینشان داد که م هاافتهی. دیگرد میترس ینیکارآفر یسکونتگاه

 یتجار یهاتشرک رشیو پذ ییتوسعه فضا تیبخش قابل نیا ییروستا یراشهریپ یباال بوده؛ و نواح یو اقتصاد یاجتماع

 هیسرما یرهایمتغ بیبه ترت یبستگهم جیمطابق با نتا ،کهیطوربه. رادارند یباالتر یسکونتگاه مراتبسلسلهو ارتقا به  دیجد

اشتغال و  دشر ،یدیمختلف تول هایدر بخش ینیکارآفر هیسرما د،یجد هایشرکت لیرشد تشک ،یطیمح هیسرما ،یاجتماع

دارد.  یقو یتگو همبس داریارتباط مثبت و معن ینیکارآفر هایشبکه سکونتگاه ییعه فضابا توس نیفرد کارآفر هیسرما

مطلوب  بوده  نسبتاً  یتیوضع یدارا ییروستا یدرصد از نواح 60در  ییروستا یراشهریپ ینیکارآفر ییتوسعه فضا تیوضع

ده است. دو شرا در منطقه منجر  ینیکارآفر یاقتصاد هایتی( و سطح رشد فعال85/3 ،ینیکارآفر یی)درجه توسعه فضا

در توسعه  یدیباال و نقش کل  ینیکارآفر ییدرجه توسعه فضا یدارا زین خانینیو دوکوشکان حس ایعل نهیمیس یروستا

 بخش دارا بودند. نیا یراشهریپ یفضاها

                                                           
1moradi.ho@lu.ac.ir 
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 مقدمه 
ندگی در جهان قرن بیست انواع رایج موقعیت شغلی و ز نیترمتداولدر عصر پسامدرن، منطقه پیراشهری یکی از 

این . ریزی فضایی قرن بیست و یکم غالب شودهای برنامهو چالش و روستایی فرم شهریتواند بر که می و یکم است،

های دیگر که فقر و شننود و در بخشهایی از دنیا با مصننرف زیاد و چشننمگیر شننناسننایی میبسننتر جغرافیایی، در بخش

ست جابجایی اجتماعی متداول ست، تر ا شهر و حومه ا شکالت  سعه کالبدی  عالوهبهخط رویارویی میان م در کنار تو

ست، به عبارتی،  صادی ا سترده فرهنگی، اجتماعی و اقت صنعتی یا دشهری، محل دگرگونی تغییرات گ شورهای  ر ک

صاد شهر قلمرو تغییرات اقت صنعتی، پیرا سا ست، ی، اجتماعی و دپ ضایی ا ساختار ف ر کشورهای د کهیدرحالگرگونی 

گی ساز پراکندومرجی است که سبباً منطقۀ شهری پرهرجغالب ،توسعهدرحالو بیشتر کشورهای  شده یصنعتتازگی به

(. بنابراین، الزم است نگاهی فراتر از تقسیمات مرسوم شهر 30: 1399)رفیعی و همکاران،  شودو توسعۀ ناهماهنگ می

سبت به تغییرات امیده میو روستا به قلمرو جدیدی که پیراشهری ن صلی این فضا آن است که ن شود داشت، ویژگی ا

شهری به منظر و  ساختار  شهر محل تحوالت  ست. پیرا شتاب و گذار ا ست، بلکه در جریان  مداوم و تحوالت ثابت نی

مرو تواند در مجموعه اصطالحات شهری عامل مهمی برای محک زدن قلانداز روستایی است و بر این اساس میچشم

های های متراکم شهری و پسکرانهتر هستهشهری یا منطقه شهری نننن روستایی باشد که باید در متن تحوالت گسترده

جریان سنناز همچون های تحول(. در این میان توجه به جریان2015و همکاران،  1روسننتایی در نظر گرفته شننود )آنجل

در شرایط مناسب این تحوالت  چراکه، استحائز اهمیت ند آن مان افراد، سرمایه، کاال، اطالعات، نوآوری، فناوری و

منجر به خته و را فراهم سا های توسعهو به تبعه آن زمینه شهری -همبستگی و پیوندهای روستایی توانند موجبنننناتمی

 این نیترمهم(. یکی از 82: 1398فضنننایی در این نواحی گردند، )طالشنننی و همکاران، -پویایی و دگرگونی مکانی

 های کارآفرینی در مناطق روستایی است. ها فعالیتجریان

پذیری و نقش یریبازتاب پذهای اقتصنننادی خرد و گیری بنگاههای کارآفرینانه، شنننکل، جریانگریدانیببه

های تواند دگرگونی، میبزرگ یشهرها رامونیپ ینواحها( ای )خلق و کشف فرصتهای توسعهکارآفرینان در جریان

داشته باشد. اهمیت این مسئله تا جایی است که  یتوجهقابلنننن فضایی را سبب شده و در توسعه کالنشهر نقش مکانی 

های حاکم بر حیات ترین جریان، فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمدهانیبندانشدر عصر ظهور اقتصادهای 

های جمعیتی اسننت )مرادی و همکاران، ر کانونپذیری کارآفرینی دآن نقشمشننخصننات بارز  نیترمهمبشننری و از 

شتغال، بدین. (64: 1399 شد ا شد جمعیت، ر ضایی ناحیه )ر صادی در تغییرات ف ساختار اقت سهم اثرگذاری  معنی که، 

تواند در طی یک دوره زمانی معین منجر به یک کارکرد اجتماعی سرمایه، تکنولوژی، ساختار سیاسی و فرهنگی( می

های فضایی کارآفرینی در بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه فضاهای شناخت بنیانسان، شود. بدین بنام کارآفرینی

فرایند بدین ترتیب، (. 12: 2013، 2نماید )باشنننیرای ضنننروری میدر حال گذار )پیراشنننهری( و رشننند اقتصننناد منطقه

است، نقش بنیادین و ختار فضایی پیراشهر سا در کارآفرینی و خالقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی

 (.64: 1399و مرادی و همکاران،  1387)ایمنی،  کندایفا میتوسعه اقتصادی جوامع  ٔ  نهیدرزم یاکنندهنییتع
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صادهای مقیاس، کیفیت  سی به نیروی کار متخصص، بازارهای جدید، اقت ستر سب به تغییر، د شتن نگرش منا دا

های کارآفرینی به یک ساخت جغرافیایی همچون روستا به شمار ذار بر ورود شرکتزندگی، همگی از عوامل تأثیرگ

شننومپیتر و کند پایه و اسنناس توسننعه یاد می عنوانبه کارآفرینیسننوتو از   (.250: 1387، 1)کوراتکو و هاجتس روندمی

ست،  صادی معتقد ا ست، کارآفرینی عامل محرک رشد اقت شاخصی برای  عنوانهباجتماعی نیز آن را  نظرانصاحبا

 یاقتصاددانان(، و 116: 1396حقیقی، دانند )فالحای، شهری و روستایی میارزیابی توسعه و پیشرفت در سطوح منطقه

تواند منجر به توسنننعه اقتصنننادی ( معتقدند، که یک فعالیت کارآفرینی با اثربخشنننی باال می2001) 2همچون ورهول

(. به عبارتی، 4: 2001پذیری( در مناطق روستایی شود )ورهول، ها، و رقابتعالیتایجاد اشتغال، نوآوری در ف ازجمله)

های اقتصادی نننن فضایی ناحیه، موجبات توسعه فضاهای در جریان شتاب و گذار و تغییر و تحوالت محلی، دگرگونی

های غالب پسامدرن دیدگاه سازد. بنابراین، متأثر ازای فراهم میپیراشهری روستایی را، در جهت تحوالت مثبت منطقه

برنده رشد و توسعه اقتصادی، توجه به نواحی های مهم پیشو به علت اهمیت بازتاب سنت در مدرنیته، یکی از عرصه

 نوآوری انجام نقش دو داشتن با تواندفرد کارآفرین در این نواحی می (.1399روستایی است )جمشیدزهی و مرادی، 

توسعه و ساز رشد و (، و زمینه29: 1999و همکاران،  3کند )ونکرز در منطقه کمک ادیاقتص به رشد رقابت افزایش و

 سکونتگاهی در این نواحی گردد.  مراتبسلسلهارتقا به سطوح باالی 

شت به علت قرار گرفتن در موقعیت جلگهسکونتگاه ستایی بخش ماهید صلخیز های حای، وجود زمینهای رو ا

ران( به بزرگراه ها و به علت قرار گرفتن در مسننیر کریدور پایتخت )تهها و سننرابخانهکشنناورزی، وجود مراتع و رود

شد ستانی تاریخی، ر ستایی، دارای آثار با سم رو شگری و اکوتوری شد کارآفرینی گرد های کارخانه کربال و قابلیت ر

صل بین  صلی 40تا  20صنعتی متعدد در منطقه، با فوا ستان، مرکز ا ست؛ از تولید لبنیا کیلومتر از مرکز ا ستان ا شهر ت 

مؤلفه کارآفرینی در  نیترمهم کهییازآنجا، مجموعه عوامل طبیعی و محیطی این بخش و از سنننویی دیگر سنننوکی

هستند )مرادی،  کیدرجهتوسعه کارآفرینی دارای  ازنظرو  شدهشناختهدهستان ماهیدشت توسط محققین مؤلفه فردی 

 مراتبلسنلهسنتواند به سنطوح باالی این بخش دارای اسنتعدادهای رشند بوده و می هایسنان سنکونتگاه(، بدین1395

لگوی توسعه فضایی اسان، این پژوهش با ترسیم گسترش یابد. بدین هاآنسکونتگاهی شهرستان ارتقا یافته و عملکرد 

ست که صلی ا سؤال ا سخگویی به این  صدد پا ستایی در شهری رو سکونتگاهی کارآفرینی پیرا سعه الگوی تو شبکه 

سب برای  ضایی منا سطوح باال شدنلیتبدف سعه و ارتقا به  شت( به عامل تو سلهی این منطقه )بخش ماهید  مراتبسل

 سکونتگاهی شهرستان کرمانشاه کدام است؟ 

به  ینوعبهگیری تحت تأثیر نیروهای بیرونی و درونی بوده اسننت که هر یک کارآفرینی روسننتایی برای شننکل

های موجود در ها برحسننب منابع و فرصننتشننوند. این محیطایی در جامعه روسننتایی امروزی منجر میهایجاد چالش

توسعه اقتصادی،  ژهیوبهکننده اهداف توسعه، افزاری(، هدایتافزاری و سختهای روستایی )بالقوه و بالفعل، نرممحیط

ین دو محیط یک پیوند ارگانیکی میان اهداف توسعه اند. در راستای همین فرآیندها و با در نظر گرفتن ادر این جوامع

                                                           
1 Kuratko and Hajets 

2 Verheul 

3 Wennekers 
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سعه کارآفرینی در این مناطق برقرار می ستایی و تو سب این عوامل، رفتارهای کارآفرینی در رو شود تا از ترکیب منا

(. بنابراین کارآفرینان در 19: 2000و همکاران،  1جوامع روسننتایی در راسننتای توسننعه اقتصننادی شننکل گیرد )جولین

شد فعالیتجوامع  ستایی به حمایت برای ایجاد یا ر های خود نیاز دارند؛ اما این جوامع، آمادگی الزم را برای تأمین رو

نیازهای مورد درخواسننت آنان مانند سننرمایه، دانش فنی )فناوری( و اطالعات ندارند؛ در نتیجه، برای کمک به جوامع 

نیازمند  هاآنبه شننناخت متغیرهای وابسننته و رابطه میان روسننتایی در توسننعه یک مدل نظری )تئوریک( کارآفرینی، 

الگوی توسننعه اقتصننادی، توسننعه  عنوانبهبا در نظر گرفتن کارآفرینی  3(. به همین علت سنناوئر5: 2003، 2اسننت )آلن

 ونقلحملروسنننتایی را تشنننویق کشننناورزان کارآفرین، کمک و مسننناعدت مدیریتی و فنی کارآفرینان روسنننتایی، 

(. 2: 1938کند )سننناوئر، دمات ارتباطی و اطالعاتی روسنننتایی، مدیریت منابع طبیعی و غیره تعریف میروسنننتایی، خ

کیفیت  بهبوددهندهزمینه اشنننتغال، افزایش درآمد و تولید ثروت،  کنندهفراهم، کارآفرینی روسنننتایی 4ریگان ازنظر

بنابراین، کارآفرینان (. 32: 2002، به افراد محلی برای مشنننارکت در اقتصننناد اسنننت )ریگان کنندهکمکزندگی و 

صادی می ازنظرروستایی  شند و دوم اقت شند: اول اینکه تولیدکننده ثروت با شته با توانند دو تأثیر کلی بر جامعه خود دا

کند، تعدیل پویا از طریق نوآوری طور که شومپیتر اشاره میاینکه نقش بسیار مهمی در توزیع ثروت داشته باشند. همان

شمار میآفرینی ایجاد میو کار سالم به  صاد  شخصه اقت ست به انجام کارهای شود و این دو، م ستاییانی که د رود. رو

ترکیب کنند تا از  باهمزنند، باید بدانند که چگونه منابع مالی، فناوری و دانش و تجربه را برای تولید آمیز میمخاطره

 (.4: 2004: 5عمل نمایند )چمبرز و شاو و مؤثر شدهیبندزمان صورتبهها استفاده و فرصت

های ها و دیدگاهواقعیت این است که توسعه کارآفرینی در جامعه معلول عوامل مختلفی است. با بررسی نظریه

گانه کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی را در موارد زیر خالصه کرد: الف(  گرایش توان عوامل پنجگوناگون می

، وکارکسباندازی ارآفرینی، ب( آموزش کارآفرینی، پ( دستیابی به منابع مالی جهت راهاجتماعی و فرهنگی به ک

(؛ رشد و توسعه 23: 2005، 6)آلریچ وکارکسبها، قوانین و مقررات اداری، ث(پشتیبانی و حمایت از ت( چارچوب

باید که ای توسعه مینی در جامعهرو، کارآفریهر پدیده اجتماعی، مستلزم وجود زمینه یا محیط مناسب آن است. از این

ی کارآفرینی بر کسی پوشیده نیست، نقش محیط در توسعه اگرچه هرحالبهی مناسب آن فراهم باشد. شرایط و زمینه

چگونگی بافت (، بر 2013) 7مولر، در همین راستا اند.اما بسیاری از مطالعات تنها بر یک یا چند بعد محیط تمرکز کرده

-های اجتماعی و پایداری منطقهشبکه(، بر 2013) 8. کالیرآوئرای مدیریت منابع کارآفرینی تأکید داشتندهمحلی و شیوه

و آن را عامل  اندکردهاشاره(، به نقش مؤسسات آموزشی در افزایش نرخ کارآفرینی 2008، راسل و همکاران )ای

 ایهای صنعتی در کارآفرینی در سطح منطقهخوشهتأثیر (، 2005) 9اند. روچا واستنبرگمهمی در رشد اقتصادی دانسته
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در نواحی جغرافیایی  وکارکسبهای گیری خوشههای اقتصادی از طریق شکلرا بررسی کرده و به اهمیت ایجاد فرصت

های فرهنگی و اجتماعی )اهمیت سطح آگاهی، (، سرمایه2002( و مارکلی و همکاران )2005) 1مارکلی تأکید داشتند.

گذاری دولت و نهادهای غیردولتی( های سرمایههای ارتباطی کارآفرینان روستایی، تقویت سیاستتواناییآموزش و 

شناختی و سرمایه اقتصادی به های جمعیتای مهم دانسته و از همچنین از نگاه ویژگیرا در توسعه کارآفرینی منطقه

زا، متغیرهای اقتصادی و (، متغیرهای رشد درون0042) 3آقدریچ و کلیماج(، 2001) 2شیناند. کارآفرینی توجه کرده

(، 1999) 4دانستند. الیگان و اوونمی "های جدیدظرفیت عوامل اقتصادی در جهت تولید شرکت"سرمایه کارآفرینی را 

 انسانی، نیروی گذاریاز سرمایه تابعی را اقتصادی ( رشد1391ترقبان و مبارکی )( و کاظمی1382صادقی و عمادزاده )

سرمایه انسانی به عنوان  اند کهگرفته نتیجه و گرفته درنظر جنگ و انقالب موهومی متغیرهای و فیزیکی گذاریسرمایه

 شود. اقتصادی می رشد رفتن باالتر باعثهای کارآفرینی های فضایی  فعالیتیکی از اقدامات و بنیان
زای ناحیه را مورد (، متغیرهای رشد درون1393ران )سلیمان و همکا(، فال2015مرادی و همکاران )(، 2013باشیر )

جمعیت شاغل از نظر بررسی قرار داده و نشان دادند که متغیرهای مالیات بر درآمد سرانه، متغیرهای سرمایه انسانی )

ازنشسته(، در بشناختی )فعالیت اقتصادی جمعیت غیرشاغل سال( و جمعیت 64تا  15فعالیت اقتصادی در محدوده سنی 

 ت. در اینایجاد تحوالت اقتصادی ن فضایی مناسب در بروز و گسترش کارآفرینی دارای بیشترین اثرات بوده اس

 کارآفرینی، ماتاقدا به عنوان جدید شرکت تشکیل و سرانه، درآمد اشتغال، جمعیت، تراکم بین روابط مطالعات توسعه

ای از چندین طقهتوسعه فضاهای پیراشهری و اقتصاد من ، کارآفرینی دریموردبررسبنابراین طبق مطالعات  شد. تعیین

 است:  یریگاندازهقابلوجه دارای اهمیت و 

های اقتصادی، مولر ( بر بنیان2013های اقتصادی ن فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی: باشیر )الف ن شاخص

های فضایی بر بنیان( 1391ان و مبارکی )ترقب( و کاظمی1382صادقی و عمادزاده )(، 1999(، الیگان و اوون )2013)

( بر سرمایه کارآفرینی )تراکم 2004( بر سرمایه اقتصادی، آقدریچ و کلیماج )2009)سرمایه انسانی )شاغل((، مارکلی )

(، 2002( و مارکلی و همکاران )2005های جدید؛ درصد از بین رفتن(، مارکلی )کسب وکارهای صنعتی؛ شرکت

ای مهم شناختی و سرمایه اقتصادی را در توسعه کارآفرینی منطقههای جمعیتو اجتماعی ویژگی های فرهنگیسرمایه

( بر اثرات متغیرهای رشد 2001( و شین )2013باشیر )زای اقتصاد نواحی روستایی: متغیرهای رشد درون اند. ب ندانسته

سان، بدینتوسط مسکن ( تأکید داشتند.های جدید، ارزش مزا )رشد جمعیت، اشتغال، درآمد، تعداد شرکتدرون

توان اذعان داشت که در اند، میاین تحقیق نگاشته شده یراستاهمبررسی و تعمق مطالعات مختلفی که  یجهیدرنت

ها، الزامات، عوامل و موانع مؤثر بر تحقیقات گذشته، عمدتًا تفسیر پژوهشگران از کارآفرینی بیشتر در راستای شاخص

 فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستاییو در کمتر تحقیقی به طراحی الگوی آن بوده است 

و ژرفانگرانه به طراحی الگویی  یچندبعد. به عبارتی، در پژوهش حاضر سعی گردیده با رویکردی است شدهپرداخته

های کارآفرینی ها و فرصتالیتاز کارآفرینی در نواحی روستایی پرداخته شود؛ که این الگو ضمن نشان دادن نقش فع
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دهد که با توجه در بازساخت فضایی متأثر از فرایندهای اجتماعی ن اقتصادی، الگویی مناسب از کارآفرینی را نشان می

تواند منجر به دگرگونی مثبت شده و تعادلی پویا در رشد های فضایی در مناطق روستایی میبه عامل مکان و بنیان

 کند. ای را ترسیم اقتصاد منطقه فضاهای پیراشهری و

 

 یشناسروش
این پژوهش از نوع کاربردی، و به شیوه تحلیلی ن توصیفی است. جامعه آماری را آن دسته از روستاهای پیراشهری 

؛ ولی دارندفاصننلهدهند که اغلب کارآفرینان آن  از نظر جغرافیایی، به مرکز شننهر نزدیک نبوده و از شننهر تشننکیل می

شینی را تجربه می نوعی از شهرن ستای کارآفرین ) 7 مجموعاًکنند،که زندگی  شرکت کارآفرینی( را در بخش  30رو

 (. 1دهد )جدول ماهیدشت تشکیل می

بندی رآفرینی سننطحاز حیث درجه کا موردمطالعهروسننتاهای  SPSS20افزار بر این مبنا در ابتدا با اسننتفاده از نرم

صله انحراف معیا سبه فا ستگی( و بهشده )محا سبه نمره کارآفرینی و مطالعات همب روش کوراتکو و  ر از میانگین، محا

تگاهی شننبکه سننکون GISافزار و سننپس با کمک نرم شنندهمحاسننبههای کارآفرینی هاجتس توزیع فضننایی فعالیت

ستایی ط تیدرنهاو  شدهمیترسکارآفرینی  شهری رو سکونتگاهی کارآفرینی پیرا شبکه  ضایی  گردید. راحی الگوی ف

شاه با بهره ستان کرمان شهر ستایی بخش ماهیدشت  ستایی در نواحی رو ضعیت کارآفرینی رو شنامهو س ای گیری از پر

سنجیده شده است.  گویه 73متغیر و  14ای( و های اقتصادی، فضایی و رشد درونزای ناحیه)بنیان مؤلفهمشتمل بر سه 

از منابع  شننندهاسنننتخراجو متغیرهای  هامؤلفه، 2اند. جدول بوده های یک تا پنجارزش رندهیدربرگها هر یک از گویه

 دهد.های پیراشهری را نشان میمختلف در راستای بررسی توسعه فضایی شبکه کارآفرینی سکونتگاه

 

 .  امعه آماری پژوهش، اطال ات مکانی و نوع فعالیت1 دول 

 نام فعالیت نام روستا نام دهستان نام شهر نام بخش

 

 

 

 

 

 

 ماهیدشت

 

 

 

 

 

 

 رباط

 

 

 

 

ماهیدشت = 

 روستا 78

 دامپروری )زنبورداری، گوسفندداری، پرورش بوقلمون( سیمینه علیا

 کشاورزی )کاشت زعفران، سایت تولید کود ورمی کمپوست(

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

 بریده(،

 ریسی(ولید مرغ گوشتی صنعتی(، ن صنایع دستی )نخدامپروری )ت

دوکوشکان 

 خانیحسین

 دامپروری )پرواربندی گوسفند(

 دامپروری )پرواربندی گوسفند، پرورش گاو شیری، پرورش شتر مرغ(، ریزوند

 صنعتی )تابلو فرش(

 ن کشاورزی )پرورش قارچ( قمشه لر زنگنه

چقانرگس = 

 روستا 40

 ن دامپروری )پرورش گاو شیری( سفلی کنگربان

 بافی(بافی و پشمن صنایع دستی )قالی چقانرگس

 1399منبع: نگارنده، 

 



 
 
 

 171 

 

 6 یاپی، پ1400یز و زمستان پای، دوم، شماره سومدوره                              مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 توسعه فضایی  شدهاستخراجهای متغیرها و مؤلفه .2 دول 

 تعداد منابع متغیرهای منتج شده

 هاگویه

متغیر  هامؤلفه متغیرها

 وابسته

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

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

(، مارکلی 1391ترقبان و مبارکی )( و کاظمی1382)

 یری(، استینر و کلی2004(، آقدریچ و کلیماج )2009)

 (2005( ، روچا واستنبرگ )2014)

های اقتصادی بنیان سرمایه فرد کارآفرین 8

 کارآفرینی

شب
ی 
ضای

ه ف
سع
تو

یی
ستا
رو
ی 
هر
راش

ی پی
رین
رآف

کا
که 

 

 سرمایه گذاری )دولتی و خصوصی( 7

سرمایه کارآفرینی )کشاورزی،  5

 (یدستعیصناصنعت، خدمات، 

و  (، راسل2013(، کالیرآوئر )2014یری )استینر و کلی

ن ( و مارکلی و همکارا2005(، مارکلی )2008همکاران )

 (، ابراهیمی و1394(، قنبری )1395( و مرادی )2002)

 (1400همکاران )

های فضایی بنیان سرمایه اجتماعی 12

 سرمایه انسانی 5 کارآفرینی

 سرمایه جمعیتی  6

 سرمایه محیطی 11

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

سلیمان و همکاران (، فال2015مرادی و همکاران )

 (1399)(، مرادی و همکاران 1393)

ای های ناحیهبنیان رشد اشتغال 6

زای رشد درون

 کارآفرینی

 رشد درآمد 4

 هارشد تشکیل شرکت 5

  هاکاهش از بین رفتن شرکت 4

 

است. در زمان صفویه این ناحیه ماهیدشت  غرب ایران در کرمانشاه شهرستان های تابعیکی از بخش، ماهیدشت

است  شدهواقعشد. این کاروانسرا که در شمال شرقی ماهیدشت  بنانهادهدر آن  یعباسشاهو کاروانسرای  نامیده شد

و فیروزآباد از بلوکات کرمانشاهان است. حد  هارون آباد چهار ایوانی است. ماهیدشت و صورتبهدارای شکل مربع و 

شمالی آن روانسر و حد شرقی آن کرمانشاه و حدجنوبی لرستان و حد غربی رود کرند است. اراضی آن حاصلخیز و 

نقین. ای از نواحی خایعنی قلعه و بلده گویدهمان است که یاقوت مایدشت می وهای کلهر و سنجابی است ییالق ایل

 باالدربند دهستان مشرق ماهیدشت، جنوب ارتفاعات سلسله ، جنوبسفیدشمال کوهدر  شر جغرافیایی این بخظاز ن

 رودخانه و شدهواقع کوهستان رشته دو بین ماهیدشت است. به عبارتی، دشت شدهواقعسنجابی  بخش مغرب و زردالن

 و طول در دهستان این مهم روستاهای اکثر و است یدشتماه رودخانه نیترمهم که گذردمی دشت این وسط از مرگ

آید و این دشت می به عمل دیم صورتبه که است غالت این بخش عمده محصول. است شدهواقع رودخانه این طرفین

نابر سرشماری مرکز آمار ایران، ب. (243: 1395)مرادی،  شودمحسوب می شهرستان کرمانشاه حاصلخیزترین نقاط

، موقعیت جغرافیایی 2(. شکل 1395ت )مرکز آمار ایران، نفر بوده اس 18628برابر با  1395در سال  بخشاین جمعیت 

 دهد.را نشان می موردمطالعهوده محد

 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 موردم العه. مو عیت  غرافیایی بخش ماهیدشت به تفکیک دهستان و روستاهای 2شکل 

 

 های تحقیقیافته
 محاسبه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت طبق دیدگاه کوراتکو و هاجتس 

-ان فعالیتای مکانی کارآفرینی کمک به محاسبه میزهشناختی در پژوهشهای مطالعات جمعیتیکی از ویژگی

رینی زیاد باشد، های کارآفای فعالیت(. اگر در منطقه260: 2004های کارآفرینی در منطقه است )کوراتکو و هاجتس، 

 مراتبسلسلههای تجاری جدید و ارتقا به بدین معناست که آن منطقه قابلیت توسعه فضایی و پذیرش شرکت

موجود در هر منطقه،  سان، برای دستیابی به این هدف باید تعداد کارآفریناناالتری را خواهد داشت. بدینسکونتگاهی ب

م(، محاسبه و مقایسه های محلی )گرفتن واها وحیطه فعالیت آنان، اندازه شرکت، میزان ارتباط آنان با بانکنوع شرکت

قتصادی آن اها )پیراشهری( ممکن است با مبنای قسمتها برای یک کارآفرین در بعضی شود. همچنین دامنه فرصت

)تمایل خرید  ماهیت اشتغال است که بر وسعت و توزیع درآمد کارآفرینان رندهیدربرگمنطقه مشخص شود. این مبنا 

ی در بخش ماهیدشت شهرستان محاسبه میزان فعالیت کارآفرین منظوربه، رونیازاگذارد. مشتریان در منطقه( تأثیر می

لیت آنان، اندازه ها وحیطه فعارمانشاه، تعداد کارآفرینان موجود در هر منطقه، میانگین سطح تحصیالت، نوع شرکتک

یل به خرید مردم های محلی )گرفتن وام(، توزیع درآمد کارآفرینان و میزان تماشرکت، میزان ارتباط آنان با بانک

 (. 3گردد جدول )روستا در بخش ماهیدشت محاسبه می
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 محاس ه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت ط ق دیدگاه کوراتکو و ها تس .3 دول
نما  میانه میانگین درصد فراوانی مقوالت شناختیجمعیت

 )مد(

انحراف 

 معیار

 واریانس

 تعداد کارآفرینان

 نفر( 30)

 نن نن نن نن نن 3/43 13 مرد جنسیت

 7/56 17 زن

 درصد از کارآفرینان پیراشهری ماهیدشت 66بیش از  7/66 20 تحصیالت دانشگاهی )دیپلم و زیردیپلم( بدون سطح تحصیالت

 از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند

 3/33 10 دارای تحصیالت دانشگاهی )فوق دیپلم و باالتر(

 059/79 891/8 35 35 10/38 7/16 5 30کمتر از  سن

 3/73 22 50تا  30بین 

 10 3 50بیش از 

ت درصد از کارآفرینان در دهستان ماهیدش 86بیش از  7/86 26 ماهیدشت دهستان

 3/13 4 چقانرگس قرار دارند

036/24 200 200 13/330 3/53 16 نفر 200کمتر از  جمعیت روستا

5 

602/6004

 3/13 4 نفر 400تا  200بین  2

 3/33 10 نفر 400بیش از 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

ن در موقعیت قرار گرفتدهد، بخش ماهیدشت به علت نزدیکی به کالنشهر کرمانشاه و ( نشان می3نتایج جدول )

رفتن در مسیر گها و به علت قرار ها و سرابهای حاصلخیز کشاورزی، وجود مراتع و رودخانهای، وجود زمینجلگه

-دهای شهری توانستهو برخورداری بیشتر از کارکر رگراه کربال و قابلیت رشد کارآفرینیکریدور پایتخت )تهران( به بز

نفر از  30زدیک که این بخش نطوریهای اقتصادی استفاده بیشتری کنند، بهآوری و کشف فرصتاند از پیامدهای فن

 است. دادهیجاکارآفرینان مجرب این شهرستان را در خود 
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 محاس ه میزان فعالیت کارآفرینی در بخش ماهیدشت ط ق دیدگاه کوراتکو و ها تس .3ادامه  دول 
انحراف  نما )مد( میانه میانگین درصد فراوانی مقوالت شناختیجمعیت

 معیار

 واریانس

نوع فعالیت 

های کارگاره

 کارآفرینی

 کارآفرینی کشاورزی

)اصالح بذر و نخود پاییزه، سایت کود 

قارچ، کاشت  کمپوست، پرورشورمی

 زعفران(

9 30  

 کارآفرینی دامپروری

)پرورش گاو شیری، پرواربندی گوسفند، 

زنبورداری، پرورش بوقلمون، پرورش شتر 

 مرغ(

11 66/36 

 کارآفرینی صنایع دستی

 ریسی(بافی و نخبافی، پشم)قالی

7 33/23 

 کارآفرینی صنعتی

 )تابلو فرش، تولید مرغ گوشتی صنعتی(

3 10 

-اندازه شرکت

 های کارآفرین

 )نفر(

 695/138 777/11 3 4 7/7 3/93 28 (10)کمتر از کسب و کار خرد 

 0 0 (50تا  10)بین کوچک  وکارکسب

 7/6 2 (500تا  51)از متوسط  وکارکسب

 0 0 (500)بیش از بزرگ  وکارکسب

چرخه عمر 

های شرکت

کارآفرین 

 )سال(

 576/32 708/5 2 50/4 90/5 7/76 23 (5)کمتر از پر ریسک  شرکت نوپا و

تا  5)شرکت در حال رشد با ریسک کمتر 

10) 

4 3/13 

  کمتر یلیخهای بالغ با ریسک شرکت

 (10)بیش از 

3 10 

استفاده از وام و 

 تسهیالت بانکی

 اندهدرصد از تسهیالت بانکی استفاده نکرد 60بیش از  40 12 وام گرفتم

 60 18 وام نگرفتم

 توزیع درآمد

 )میلیون تومان(

 سطح درآمد متوسط 4/36 8 (3)کمتر از درآمد کم 

 5/45 14 (6تا  3)بین درآمد متوسط 

 6/13 6 (6)بیش از درآمد باال 

تمایل به خرید 

مردم از 

محصوالت 

 کارآفرینی

 تمایل به خرید باال 0 0 تمایل به خرید پایین

 33/13 4 ل به خرید متوسطتمای

 66/86 26 تمایل به خرید باال

 1399منبع: نگارنده، 

درصد از کارآفرینان پیراشهری ماهیدشت از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند. میانگین سنی  66بیش از 

ها و شترین میزان فعالیتوابسته به آن بی یدستعیصناو  یپروردامسال( است. فعالیت دامداری و سال )میان 38 هاآن

درصد  93دهند، بیش از درصد( را در بخش ماهیدشت به خود اختصاص می 66/66های کارآفرینانه )کارگاه

از نوع جوان )نوپا  وکارهاکسبدرصد  6/76خرد و چرخه عمر بیش از  یوکارهاکسباین بخش جزو  یوکارهاکسب

های محلی ارتباطی نداشتند، بیش اند و بانکت بانکی استفاده نکردهدرصد از تسهیال 60با ریسک باال( است. بیش از 
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سان، با توجه به درصد دارای درآمد متوسط و تمایل به خرید محصوالت کارآفرینی در منطقه باال است بدین 45از 

های ز جنبههای کارآفرینی در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه اتوان گفت، میزان فعالیتمی آمدهدستبهنتایج 

های اجتماعی و اقتصادی باال بوده؛ و نواحی پیراشهری روستایی این بخش قابلیت توسعه فضایی و پذیرش شرکت

 سکونتگاهی باالتری را خواهد داشت. مراتبسلسلهتجاری جدید و ارتقا به 

 

 بررسی وضعیت توسعه فضایی کارآفرینی در نواحی پیراشهری روستایی

گیری از تایی در نواحی روسنننتایی بخش ماهیدشنننت شنننهرسنننتان کرمانشننناه با بهرهوضنننعیت کارآفرینی روسننن

شنامه س شتمل بر پر ست. هر یک از گویه 73ای م شده ا سنجیده  اند. پنج بوده صفرتاهای ارزش رندهیدربرگها گویه 

ست، آنآوردن نمره کارآفرینی جمع گویه به دستبرای  ستگاه بههای مربوطه بدست آمده ا بندی این نمره همنظور د

شان صله انحراف معیار از میانگین یا معیار در طبقاتی که ن ساس فا شد، برا ستایی با ضای کارآفرینی رو سطوح ف دهنده 

ISDM 1 گروه دارای دیدگاه مطلوب، نسنننبتاً به شنننرح زیر عمل شنننده اسنننت. توزیع فراوانی کارآفرینانی که در سنننه

  ( آورده شده است.4روستایی بودند در جدول ) مطلوب و نامطلوب در خصوص فضای کارآفرینی

 
 . توزیع فراوانی وضعیت فضای کارآفرینی روستایی بخش ماهیدشت شهرستان4 دول 

 درصد فراوانی وضعیت فضای کارآفرینی روستایی منطقه

 20 6 5/264کمتر از  فضای کارآفرینی نامطلوب 

 60 18 58/264ن  55/297 فضای کارآفرینی نسبتاً مطلوب

 20 6 55/297بیشتر از  فضای کارآفرینی مطلوب

 254کمینه:  306بیشینه:               35/16معیار: انحراف                              2/281میانگین: 

 85/3درجه توسعه فضایی کارآفرینی =  276نما:  476/267واریانس:  50/277میانه: 

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 طلوبنمره حاصله :فضای کارآفرینی نام <میانگین  -معیار  انحراف

 ای کارآفرینی نسبتاً مطلوبمیانگین :فض -انحراف معیار  ≤نمره حاصله  ≤انحراف معیار  + میانگین 
 انحراف معیار + میانگین < نمره حاصله : فضای کارآفرینی مطلوب

 60دد، وضعیت کارآفرینی روستایی ماهیدشت در گر( مشاهده می1( و شکل )4طور که در جدول شمارة )همان

درجه توسعه درصد مطلوب( بوده ) 20درصد نامطلوب و  20درصد از نواحی روستایی دارای وضعیتی نسبتاً مطلوب )

نطقه مهای اقتصننادی کارآفرینی را در بدسننت آمده اسننت( و سننطح رشنند فعالیت 85/3کارآفرینی بخش ماهیدشننت، 

 ( آمده است.5سعه کارآفرینی هر یک از روستاهای بخش ماهیدشت در جدول )منجر شده است. درجه تو
 

                                                           
1 - Interval of Standard Deviation From Mean (ISDM) 
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 (1399.توزیع فراوانی وضعیت فضای کارآفرینی روستایی بخش ماهیدشت )من ع: نگارنده، 1شکل 

 

 آباد به تفکیک متغیرهای مؤثر بر ساماندهی فضاییهای بخش پاپی شهرستان خرم. در ه توسعه فضایی دهستان5 دول 

ف
ردی

 

نام روستاهای کارآفرین 

 ماهیدشت
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نی
فری
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کا

 

 94/3 16/4 03/4 33/3 88/3 24/4 41/3 36/4 25/4 33/4 59/4 56/2 یاسیمینه عل 1

 80/3 21/4 87/3 25/3 81/3 04/4 47/3 37/4 94/3 15/4 32/4 54/2 چقاگینو 2

 04/4 5/4 6/4 3 66/3 09/4 16/3 5 33/4 5 5 37/2 خانیدوکوشکان حسین 3

 29/3 78/3 35/3 68/2 14/3 62/3 97/2 82/3 29/3 67/3 19/4 85/1 ریزوند 4

 07/2 4 8/3 5/3 16/4 72/4 66/3 8/3 58/4 2/4 42/4 87/3 قمشه لر زنگنه 5

 78/3 5/4 2/4 3 66/3 09/4 33/3 2/4 33/4 4 14/4 2 کنگربان سفلی 6

 71/3 25/4 5/3 25/3 75/3 36/4 58/3 4 75/3 4 78/4 68/1 چقا نرگس 7

 85/3 41/3 91/3 2/3 76/3 17/4 43/3 33/4 01/4 22/4 58/4 45/2 بخش ماهیدشت 8

 1399منبع: نگارنده، 

 

شاه را به های بخش ماهیدشت شهرستان کرمیافتگی روستاهای کارآفرین دهستان( درجه توسعه5نتایج جدول ) ان

دهد شننان میدهد. نتایج نهای روسننتایی نشننان میتفکیک متغیرهای مؤثر بر توسننعه فضننایی کارآفرینی در سننکونتگاه

ینه علیا ( و سننیم04/4خانی )فضننایی کارآفرینی به ترتیب در روسننتاهای دوکوشننکان حسننینترین درجه توسننعه باال

تغیرهای توسعه م نیمؤثرتر روستای سیمینه علیا، که: در آن استها حاکی از (، بدست آمده است همچنین یافته94/3)

آفرینی کارمایه انسننانی کارآمد، سننرمایه گذاری بخش دولتی و خصننوصننی، سننرفضننایی کارآفرینی به ترتیب سننرمایه

ز بین رفتن ا)کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی(، سرمایه اجتماعی، سرمایه محیطی و طبیعی روستا، کاهش درصد 

شرکتشرکت شد  ستند که دارای درجه اثرگذاری باال )بیش از ها، ر ستا ه شند. بقیه یم( 4های کارآفرینانه در رو با

سطح م سرمایه جمعیتی، رشد درآمد(، و پایین )سرمایه فرد کارآفریمتغیرها در  شتغال،  شده توسط )رشد ا ن( ارزیابی 

 است. 

فضای کارآفرینی نامطلوب 

فضای کارآفرینی نسبتاً مطلوب

فضای کارآفرینی مطلوب
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خصننوصننی،  وگذاری بخش دولتی ، موثرترین متغیرها به ترتیب سننرمایه انسننانی، سننرمایهروسننتای چقا گینو در

شرکت صد از بین رفتن  صکاهش در شاورزی، دامپروری و  سرمایه کارآفرینی )ک سرمایهها،  ستی(،  محیطی و  نایع د

توسط و پایین ارزیابی باشند. بقیه متغیرها در سطح م( می4طبیعی روستا هستند که دارای درجه اثرگذاری باال )بیش از 

سین درشدند.  شکان ح ستای دو کو سرمخانی رو ضایی کارآفرینی به ترتیب  سعه ف گذاری ایهموثرترین متغیرهای تو

ا هستند که ایه کارآفرینی )کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی(، سرمایه انسانی روستبخش دولتی و خصوصی، سرم

سیار باال ) شرکت( می5دارای درجه اثرگذاری ب صد از بین رفتن  شند. بقیه متغیرها )کاهش در شرکت ها،با شد   هایر

( و یا 4اال )بیش از ه اثرگذاری بکارآفرینانه در روستا، سرمایه محیطی و طبیعی روستا و سرمایه اجتماعی( دارای درج

سرمایه فرد کارآفرین(  شد درآمد( و یا پایین ) سرمایه جمعیتی و ر سط ) ست. در  شدهیابیارزدرجه اثر متو ستای ا رو

متغیر  7است و  ( را به خود اختصاص داده4گذاری بخش خصوصی و دولتی رتبه باالیی )بیش از متغیر سرمایه ریزوند

ای کاهش درصد از بین گذاری متغیرهمیزان اثر متوسط به باال هستند، بطوریکه بعد از متغیر سرمایهمتغیر دارای  11از 

شرکت شرکترفتن  شد  ساها، ر سرمایه ان ستا،  سرمایه محیطی و طبیعی رو ستا،  سرمایه های کارآفرینانه در رو نی و 

ترین متغیرها ضعیف ها را دارند. ورین رتبهاجتماعی، سرمایه کارآفرینی )کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی(، باالت

متغیر دارای  11 متغیر از 7 کنگربان سفلیسرمایه فرد کارآفرین، سرمایه جمعیتی، و رشد درآمد تشخیص داده شد. در 

سعه فضایی کارآفرینی متغیر سرمایه فرد کارآفرین دارای سطوح پایین اثرگذاری در تو 1رتبه باالیی هستند. به عبارتی 

 ین روستا بودند.ا

ستاها همچون  ستای چقا نرگسبقیه رو سرمایه 5 رو سرمتغیر ) ستا،  سرمایه کارآفرینی رو سانی، گذاری،  مایه ان

سننرمایه  گذاری،متغیر )سننرمایه 7 روسننتای کنگربان سننفلیها(، سننرمایه محیطی و کاهش درصنند از بین رفتن شننرکت

سرمایه اجتماعی سانی،  سرمایه ان ستا،  شرکتکارآفرینی رو شکیل  سرمایه محیطی، رشد ت صد از بین کاهش درها و ، 

کردند که توجه به این  متغیرهای توسعه فضایی کارآفرینی معرفی نیمؤثرتر عنوانبههای کارآفرینی(، را رفتن شرکت

بود نجر به بهتواند مها در روسننتاهای بخش ماهیدشننت میاز این زیرسنناخت هرکدامو تقویت و بهبود  مؤثرمتغیرهای 

 های پیراشهری گردد. یافتگی فضایی در منطقه و توسعه کارآفرینی در سکونتگاهتوسعه

ش شد ا سرمایه محیطی و ر سرمایه جمعیتی و  سرمایه فرد کارآفرین و  شد درآمد باالترین امتیاز به متغیر  تغال و ر

گذاری متیاز به سرمایهاست. باالترین امربوط به روستای قمشه لر زنگنه است و کمترین امتیاز متعلق به روستای ریزوند 

باالترین  وخانی )بخش خصوصی و دولتی(، سرمایه کارآفرینی و سرمایه انسانی مربوط به روستای دوکوشکان حسین

های جدید در رکتامتیاز متغیر سرمایه اجتماعی مربوط به روستای قمشه لر زنگنه است. همچنین، متغیر رشد تشکیل ش

اها دارای امتیاز خانی و کنگربان سننفلی( دارای امتیاز باال و در دیگر روسننتعلیا، دوکوشننکانحسننین روسننتا )سننیمینه 3

شرکت شد از بین رفتن  صد ر ست، باالترین امتیاز مربوط به متغیر کاهش در سط به باال ستاها دارای رها در همه متو و

 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
ایه کارآفرینی، گذاری، سننرمعالوه بر این، در مطالعه همبسننتگی بین متغیرهای مؤثر )سننرمایه فرد کارآفرین، سننرمایه

ها، شکیل شرکتدرآمد، رشد ت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه جمیعتی، سرمایه محیطی، رشد اشتغال، رشد

ریب ضننها(، با توسننعه فضننایی کارآفرینی پیراشننهری روسننتایی، بررسننی مقادیر کاهش رشنند از بین نرفتن شننرکت

نایع دستی(، صهمبستگی پیرسون نشان داد که فقط بین متغیرهای مستقل سرمایه کارآفرینی )کشاورزی، دامپروری و 

سرمایه محیطی و طبیع شرکتسرمایه اجتماعی؛  شکیل  شد ت شتغال و ر شد ا ستا، ر سعی رو ضایی های جدید با تو ه ف

ستایی رابطه مثبت و معنی شهری رو سطح اطمینان کارآفرینی پیرا سرمایه فرد کارآفرین  99داری در  صد و با متغیر  در

با متغیرهای قل درصد اطمینان وجود دارد. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مست 95داری در سطح رابطه مثبت و معنی

 ( آمده است.6در توسعه فضایی کارآفرینی پیراشهری روستایی در )جدول  مورداستفاده

 

 های پیراشهری روستایی. نتایج تحلیل ه  ستگی بین متغیرهای مؤثر بر توسعه فضایی کارآفرینی در سکونتگاه6 دول 

ضریب نوع  r P متغیر وابسته یها و معیارهای توسعه فضایی کارآفرینمتغیر

 همبستگی

 سرمایه فرد کارآفرین

در
ی 
رین
رآف

کا
ی 
ضای

ه ف
سع
تو

 

گاه
ونت
سک

یی
ستا
رو
ی 
هر
راش

ی پی
ها

 
458/0 011/0 

ون
رس
پی

 

 884/0 -028/0 گذاری )دولتی و خصوصی(سرمایه

 636/0 000/0 سرمایه کارآفرینی

 855/0 000/0 سرمایه اجتماعی

 799/0 048/0 سرمایه انسانی

 583/0 -104/0 جمعیتی  سرمایه

 696/0 000/0 سرمایه محیطی

 549/0 002/0 رشد اشتغال

 661/0 083/0 رشد درآمد

 648/0 000/0 های جدیدرشد تشکیل شرکت

 138/0 277/0 هاکاهش از بین رفتن شرکت

  و (1399ده، داری در سطح یک و پنج درصد )منبع: نگارنبه ترتیب معنی 

 

دهد که یموجود همبسننتگی بسننیار قوی بین متغیر سننرمایه اجتماعی با متغیر توسننعه فضننایی کارآفرینی نشننان

دل اقتصننادی و ای قابلیت باالیی در ایجاد تعاهای اجتماعی منطقههنجارهای اجتماعی و فرهنگی، مشننارکت و شننبکه

 یهمبستگچنین وجود ر بسیار باالیی داشته باشند. همرشد متغیرهای درونزای ناحیه و رشد شبکه پویا روستانشینی تأثی

سرمایه مح مؤثرقوی بین برخی متغیرهای  ستی(،  صنایع د شاورزی، دامپروری و  سرمایه کارآفرینی )ک یطی و طبیعی )

شرکت شکیل  شتغال و رشد ت شان میروستا، رشد ا دهد که با افزایش رشد های جدید( با توسعه فضایی کارآفرینی ن

ساخت ینیکارآفر دیجدهای شرکت سی به زیر ستر ستایی، د شتغال رو شد ا ستایی، ر سب،رو وجود  های فیزیکی منا

ستا، وجود خانه ساز و بادوام و منابع طبیعی غنی در رو سی به منابع تیفیباکهای نو ستر سب و د ستا سرمایه منا ای رو

ثبتی در فراهم کردن ممهیا ساخته و در جهت پیراشهری را  یهاسکونتگاهتواند قابلیت توسعه فضایی کارآفرینی در می

 های توسعه فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی مؤثر باشد.دیگر زمینه
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 الگوی توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت 

شکل )با توجه به نتایج تحقیق می سکون عنوانبه( را 2توان  شبکه  ضایی  سعه ف شهری کتگاهی الگوی تو ارآفرینی پیرا

 حاکی از آن است که:روستایی بخش ماهیدشت پیشنهاد نمود. نتایج حاکی از آن است که 

 ر دهای ماهیدشننت و چقانرگس( به علت قرار گرفتن های روسننتایی بخش ماهیدشننت )دهسننتانسننکونتگاه

شاورزی، وجود مراتع و رودخانهای، وجود زمینموقعیت جلگه صلخیز ک سرابههای حا قرار گرفتن  ها و به علتا و 

م روسننتایی، در مسننیر کریدور پایتخت )تهران( به بزرگراه کربال و قابلیت رشنند کارآفرینی گردشننگری و اکوتوریسنن

یلومتر از مرکز ک 40تا  20های صننننعتی متعدد در منطقه، با فواصنننل بین دارای آثار باسنننتانی تاریخی، رشننند کارخانه

خش و از ب، مجموعه عوامل طبیعی و محیطی این طرفکیازد لبنیات شننهرسننتان اسننت؛ شننهرسننتان مرکز اصننلی تولی

هیدشنننت های کارآفرینی در بخش مامتغیر توسنننعه فضنننایی شنننبکه سنننکونتگاه نیترمهم کهییازآنجاطرفی دیگر 

س ازنظرگذاری بخش خصوصی و دولتی کارآفرینی شناخته شد و سرمایه مطلوب  بتاًتوسعه کارآفرینی دارای درجه ن

سکونتگاهی  مراتبسلسلههای این بخش دارای استعدادهای رشد بوده و باید به سطوح باالی سان سکونتگاهبود، بدین

 گسترش یابد. هاآنشهرستان ارتقا یافته و عملکرد 

 ی باال و دارا خانی با درجه توسعه فضایی کارآفرینهای روستایی سیمینه علیا و دوکوشکان حسینسکونتگاه

دامات کارآفرینانه بر جدید و اق یهاشرکتتوانند با رشد نفر شاغل( می 10کوچک )با بیش از  یوکارهاکسبدن بو

)سرمایه اجتماعی و  ههایی در قالب اشکال گوناگون سرمایهای فضایی کارآفرینی در منطقه تأثیر بگذارند، مؤلفهبنیان

سننعه فضننایی های دولتی و خصننوصننی( بر توبخش یگذارهیسننرمافرهنگی، سننرمایه محیطی، و سننرمایه کارآفرینی و 

های اطی، جریانهای ارتبکارآفرینی و ارتقا سلسله مرتب سکونتگاهی بخش ماهیدشت اثرگذار باشند. با افزایش شبکه

ه، جریان تولید و ای، پیوندهای بین شهر و روستاییان توسعه دادهای منطقهای جمعیت و ثروت، حفظ اکوسیستممنطقه

 نیترمهمایی اقتصننادی و فضنن یاشنناخصننهسننرمایه کارآفرینی را در منطقه افزایش دهند. بنابراین در این روسننتاها 

 کارآفرینی در نواحی روستایی شناخته شدند. یسکونتگاههای اثرگذار بر توسعه فضایی شبکه مؤلفه
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  بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه . الگوی توسعه فضایی ش که سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی2شکل 

 

 سفلی( که  های روستایی با درجه توسعه فضایی متوسط )چقاگینو، چقا نرگس، ریزوند، کنگربانسکونتگاه

ستایی در  سب جاده شدهانجام هاآنطرح هادی رو سهیالت منا سرمایه محیطی و ت ست، دارای  ساخت وای ا های زیر

به رشد بیکاری و کاهش  هاآنگاز و اینترنت هستند و اما توان رشد اقتصادی همچون آب آشامیدنی، تلفن،  یتیبااهم

ر این بخش جای . درادارندگذاری در کارآفرینی ارجحیت باالیی برای سرمایه جهیدرنتاشتغال جوانان محدود شدند، 

ای دابیر ویژهتایی تها روسننهای مناسننبی در این ناحیه و تقویت سننرمایهگذاریدارد که مسننئولین تمهیدات و سننیاسننت

شند و با توجه به قابلیت سها و بیندی ساخت یهالیپتان شبکخوب طبیعی منطقه زیر ستایی،  ستایی، های رو ه ارتباطی رو

سهیالت و خدمات ویژهجاده ونقلحمل ستایی در این منطقه لای، ت سعه نواحی رو ها حاظ نمایند تا زمینهای را برای تو

 ین ناحیه تقویت گردد.و بسترهای کارآفرینی در ا

 شه لر زنگنه( به علت دارا سکونتگاه ستای قم ضعیف )رو ضایی کارآفرینی  سعه ف ستایی با درجه تو های رو

خرد و وجود نیروی انسنننانی  یوکارهاکسنننببودن سنننرمایه اجتماعی باال و وجود مشنننارکت محلی فراوان و رونق 
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صیل شد کارآفرین تح سعه کارآفرینی، ر سبکرده، بر تو شرکت یکارهاوک شد  شاورزی، ر های خرد صنعتی و ک

بین کارآفرینان ارزیابی شننند. این بخش اکنون مکان مرکزی نیسنننت و الزم  باال درکارآفرینانه و توزیع درآمد تقریباً 

سرمایه ست با  سهیالت بانکی و حمایتا سهیالت جدید و فراهم نمودن ت های قانونی و نهادی گذاری در خدمات و ت

 گذاری بخش خصوصی ارتقاء یابد. ایهدولت و سرم

 

 گیرینتیجه
ای، وجود یت جلگهقرار گرفتن در موقعها نشان داد، بخش ماهیدشت به علت نزدیکی به کالنشهر کرمانشاه و یافته

صلخیز کشاورزی، وجود مراتع و رودخانهزمین سرابهای حا سیر ها و  ریدور پایتخت کها و به علت قرار گرفتن در م

اند از پیامدهای ستهو برخورداری بیشتر از کارکردهای شهری توان ( به بزرگراه کربال و قابلیت رشد کارآفرینی)تهران

صتفن شف فر شتری کنند، بهآوری و ک ستفاده بی صادی ا ارآفرینان نفر از ک 30که این بخش نزدیک طوریهای اقت

ی در بخش های کارآفرینان داد میزان فعالیتاسنننت. همچنین نتایج نشننن دادهیجامجرب این شنننهرسنننتان را در خود 

یی این بخش های اجتماعی و اقتصننادی باال بوده؛ و نواحی پیراشننهری روسننتاماهیدشننت شننهرسننتان کرمانشنناه از جنبه

تری را خواهد سننکونتگاهی باال مراتبسننلسننلههای تجاری جدید و ارتقا به قابلیت توسننعه فضننایی و پذیرش شننرکت

درصد  60در  ضعیت توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی ماهیدشت، وکهیطوربه داشت.

سبتاً مطلوب  بوده )درجه توسعه کارآفرینی بخش ماهیدشت،   آمدهدستبه 85/3از نواحی روستایی دارای وضعیتی ن

ی هر یک از سعه کارآفرینهای اقتصادی کارآفرینی را در منطقه منجر شده است. درجه تواست( و سطح رشد فعالیت

 است. آمدهدستبهروستاهای بخش ماهیدشت نیز باال و یا متوسط به باال 

داری و همبستگی قوی های کارآفرینی ارتباط مثبت و معنیمطابق با نتایج همبستگی توسعه فضایی شبکه سکونتگاه

-های جدید، سرمایه کارآفرینی در بخشبه ترتیب با متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه محیطی، رشد تشکیل شرکت

های مختلف تولیدی، رشد اشتغال و سرمایه فرد کارآفرین در این منطقه دارد. دو روستای سیمینه علیا و دوکوشکان 

خانی نیز دارای درجه توسعه فضایی کارآفرینی  باال و نقش کلیدی در توسعه فضاهای پیراشهری این بخش دارا حسین

های سرمایه کارآفرینی، مؤلفه ژهیوبهبسیار قوی بین متغیرهای توسعه فضایی کارآفرینی  یتگهمبسهستند. وجود 

های اقتصادی روستا، از دهد که دارا بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و انجام فعالیتاجتماعی و فرهنگی نشان می

، که یمعنی روستایی برخوردار است، بدین های توسعه کارآفرینی در نواحاعتماد باالیی در فراهم کردن دیگر زمینه

های کارآفرینی روستایی، وضعیت درآمد و اشتغال روستایی را بهبود دارا بودن روحیه کارآفرینی، رشد شرکت

های های جدید، و در هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، مشارکت و شبکهبخشیده؛ و کاهش از بین رفتن درصد شرکت

زای ناحیه و رشد شبکه پویا روستانشینی باالیی در ایجاد تعادل اقتصادی و رشد متغیرهای درونای قابلیت اجتماعی منطقه

(، الیگان 2013(، مولر )2013باشیر )(، 1399های تحقیقات مرادی و همکاران )تأثیر باالیی داشته باشند. این نتایج با یافته

( بر سرمایه اقتصادی، 2009، مارکلی )(1391و مبارکی )ترقبان ( و کاظمی1382صادقی و عمادزاده )(، 1999و اوون )

( مطابقت 2001و شین )( 1395(، مرادی )2002( و مارکلی و همکاران )2005(، مارکلی )2004آقدریچ و کلیماج )
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توان راهکارهای کاربردی زیر را و می آمدهدستبهدارد. بنابراین، با توجه به نتایج الگوی توسعه فضایی کارآفرینی 

 برای توسعه فضایی شبکه سکونتگاهی کارآفرینی پیراشهری روستایی بخش ماهیدشت کرمانشاه ارائه داد:

درصد از  93 باشد )بیش ازای مشهود میافزایش رقابت و مشارکت محلی در توسعه اشتغال ناحیه کهییازآنجا

از نوع جوان )نوپا  وکارهاکسبدرصد  6/76خرد و چرخه عمر بیش از  یوکارهاکسباین بخش جزو  یوکارهاکسب

از بین رفتن  خصوصی و دولتی برای حمایت و کاهش درصد گذارانهیسرمابا ریسک باال( است( توجه به وجود 

 نماید.های نوپا با ریسک باال ضروری میشرکت

از تسهیالت نان درصد از کارآفری 60ضرورت وجود حامیان مالی و تشویق به استفاده از تسهیالت بانکی )بیش از 

تر در بین کارآفرینان های کارآفرینانه و انگیزه سودآوری بیشبودند( منجر به افزایش عمر شرکت بانکی استفاده نکرده

روستایی را در بخش  های تغییر و تحول و شدت یافتن جریان شتاب و گذار پیراشهریتواند زمینهگردد و این امر میمی

 ماهیدشت تقویت نماید. 

، گرفتهانجامماهیدشت  خرد در نواحی روستایی یوکارهاکسببه اینکه حمایت سیاسی و قانونی از تشکیل  با توجه

با حمایت  وکارکسبهای به افزایش اشتغال و تشکیل خوشه وکارهاکسبتوان با استفاده از مزیت رقابتی این نوع می

در منطقه و توسعه  خرد و ایجاد زنجیره ارزش یهاوکارکسبهای تولیدی و مداخله بیشتر دولت برای اتصال زنجیره

 پیراشهری روستایی اقدامات مهمی انجام گیرد.

ستایی بخش ماهیدشت به معنی های کارآفرینانه رودرصد از شرکت 76نوپا بودن بیش از  آمدهدستبهطبق نتایج 

وان محیطی های خالقانه و تصتپذیری باال، ادامه کشف فرحرکت کند جریان تولیدی و کارآفرینی روستا، ریسک

کارآفرینی در  ها در بسترهای جغرافیایی نشان از افزایش سهم بخش سرمایهروستاست، از طرفی وجود این نوع شرکت

گذاری بیشتر، یههای جغرافیایی )روستا(، سهم کم محصوالت کارآفرینی از بازار روستا، نیازمند سرمااقتصاد عرصه

 .گذاری و عرضه خدمات استهای باال در سرمایهکیفیت پایین خدمات، هزینهسودآوری پایین، کمیت و 

رینی، اگر در بخش ماهیدشت تمرکز فضایی از توزیع جغرافیایی درآمدهای حاصل از فروش محصوالت کارآف

ینی دف کارآفرهای روستایی ههای سیاسی و قانونی در توسعه اشتغال، جمعیت و رشد تکنولوژی در سکونتگاهحمایت

ی، چقاگینو، خانحسیندو روستایی دارای درجه توسعه فضایی باال و متوسط )سیمینه علیا و دو کوشکان ژهیوبه

یی در فضا، قادر های کارآفرینی روستاچقانرگس و ...(  ایجاد گردد، پیوندهای ساختاری و کارکردی میان سکونتگاه

ضایی نیروی کار، فای از جریان تولید و سرمایه، جابجایی طقهاست تعامل فضایی را در این دهستان ایجاد و شبکه من

رینی در استان ایجاد ای بر پایه کارآفثروت و خدمات را در شهرستان باعث گردد و زمینه را برای توسعه اقتصاد منطقه

 کند.

-یری  خوشهگگردد به شکلهای محیطی و تخصصی کارآفرینان در بخش ماهیدشت پیشنهاد میبا توجه به قابلیت

های تواند زمینهیها موابسته به آن توجه گردد، رشد این شرکت یدستعیصناهای کسب و کار دامپروری، کشاورزی و 

وق دادن فضایی این نواحی و س باز ساختهای تجاری جدید و مشارکت مردمی و رقابت محلی را در پذیرش شرکت

 های کارآفرینی منجر گردد.به سمت فرصت
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