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اثرات کار فرینی روستایی در توس ه فضاهای یراشهری شهرستان کرمانشاه
حوریه مرادی *؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
فرهاد جوان؛ دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
سپیده امرایی؛ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
مریم بیرانوندراد؛ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
دریافت مقاله1397/11/02 :

پذیرش نهایی1399/1/19 :

چکیده
برنامهریزی و مدیریت عقالیی میتواند سرمایهای برای توسعه فضای اجتماعی و جغرافیایی باشد .جریانهای
کارآفرینانه روستایی ،شکلگیری بنگاههای اقتصادی خرد و بازتابپذیری و نقشپذیری کارآفرینان در جریان-
های توسعهای نواحی پیرامون شهرهای بزرگ ،میتواند دگرگونیهای مکانی م فضایی را سبب شده و در توسعه
کالنشهر نقش قابلتوجهی داشته باشد ،بر این اساس ،مقاله حاضر باهدف تبیین اثرات کارآفرینی روستایی در
توسعه فضاهای پیراشهری شهرستان کرمانشاه بر پایهی روش فرایندی نگرش چندبعدی کارآفرینی طراحی
شد .روش پژوهش توصیفی م تحلیلی و گردآوری اطالعات به شیوه میدانی و پرسشنامهای بود .جامعه آماری
شامل  21روستای کارآفرین بافاصله کمتر از  20کیلومتر از کالنشهر بود؛ این روستاها به دلیل حضور
کارآفرینان و پیوستگی مکانی م فضایی با شهرستان کرمانشاه ،با چالشها و مسائل بیش از دیگر نواحی
روستایی روبرو بوده و بر توسعه شهرستان اثرگذار بودند .برای تحلیل اثرات از آزمونهای همبستگی و
رگرسیون چندگانه در نرمافزار  SPSS20استفاده شد .یافتهها نشان داد بین متغیرهای روحیه کارآفرینی
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کارآفرینی بهعنوان یک فرآیند اقداماتی نوظهور و ایجاد ارزش در مکانهای جغرافیایی است که در صورت

افراد ،فرآیند اقتصادی و محیطی حاکم بر روستا و توسعه فضاهای پیراشهری رابطه مثبت و معنیداری در
سطح یک درصد خطا برقرار است .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای کارآفرینی روستایی
توسعه فضاهای پیراشهری داشته و توانایی تبیین  96درصد از تغییرات متغیر توسعه فضاهای پیراشهری
شهرستان را دارد .مهمترین متغیر اثرگذار نیز متغیر محیطی تشخیص داده شد.
واژگان کلیدی :کارآفرینی روستایی ،اقتصاد روستایی ،فضاهای پیراشهری ،بنگاههای اقتصادی خرد ،کرمانشاه.
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(روحیه کارآفرینی افراد ،فرآیند اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا) ،تأثیر معنیداری بر
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مناطق پیراشهری روستایی ،نواحی تحت تأثیر شهرها هستند ،که در گرداگرد شهر قرار دارند و
شهرها درون آنها گسترش مییابند (آمواتنگ .)2٠13 1،با رشد و گسترش کالنشهرها و پیدایش
مناطق کالنشهری در هزاره سوم ،بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته نواحی پیرامونی شهرها در
معرض بیشترین میزان تحوالت و دگرگونی قرار دارند .این پویایی تحت تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی
محلی و نیروهای پیشران جهانی ،موجب پدیدار شدن قلمروهای فضایی و اشکال سکونتی گوناگون در
محیط پیرامون کالنشهرها میشود (کاظمیانشیروان و همکاران .)42 :1396 ،به عبارتی ،قلمروی
پیرامونی شهر بهعنوان فضایی اجتماعی ـ اقتصادی با ترکیبی از ویژگیهای شهری و روستایی ،اغلب
بهعنوان پیراشهر یا برخوردگاه پیراشهری شناخته میشود که در آن نظامهای کشاورزی ،شهری و طبیعی
در تعاملی پایا و مداومی با یکدیگر قرار دارند .واژه پیراشهر میتواند به معنی مکان ،مفهوم و فرایند
مورداستفاده قرار بگیرد و ویژگیها و کارکردهای گوناگونی را بیان دارد .سکونتگاههای پیراشهری باوجود
یکپارچگی فضایی با نواحی شهری به دلیل رشد سریع ،پویایی و ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی مختلط میتواند هم از نواحی شهری و هم روستایی متمایز باشد (آشنایی.)1392 ،
در این میان آنچه مسلم است ،رخدادهایی ست که منجر به پویایی و دگرگونی مکانی ـ فضایی در
نواحی پیراشهری میگردد جریانهای تحولسازی همچون جریان افراد ،سرمایه ،کاال ،اطالعات ،نوآوری،
فناوری و مانند آن است که در شرایط مناسب میتوانند موجبـات همبستگی و پیوندهای روستایی ـ
شهری و به تبعه آن زمینههای توسعه را فراهم سازد (طالشی و همکاران )٨2 :139٨ ،بهبیاندیگر،
جریانهای کارآفرینانه ،شکلگیری بنگاههای اقتصادی خرد و بازتابپذیری و نقشپذیری کارآفرینان در
جریانهای توسعهای (خلق و کشف فرصتها) نواحی پیرامون شهرهای بزرگ ،میتواند دگرگونیهای
مکانی ـ 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 بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن بازتابپذیری و نقشپذیری کارآفرینی
در کانونهای جمعیتی است .فرایند کارآفرینی و خالقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی
است ،نقش بسیار بنیادین و تعیینکنندهای درزمینهٔ توسعه اقتصادی جوامع ایفا میکند (ایمنی،
" .)13٨7کرزنر" ( )1997معتقد است ،مشکل اصلی توسعه هر جامعهای نشأت گرفته از عدم درک
فرصتها است و ازنظر وی کارآفرینی یعنی آگاهی از فرصتهای سودآور و کشف نشده .شومپیتر
کارآفرینی را عامل محرک رشد اقتصادی میداند .و سوتو از آن بهعنوان پایه و اساس توسعه یاد میکند.
صاحبنظران اجتماعی نیز آن را بهعنوان شاخصی برای ارزیابی توسعه و پیشرفت در سطوح منطقهای،
شهری و روستایی میدانند (فالححقیقی .)116 :1396 ،همچنین ،بر پایهی رویکردهای سیاست توسعه
اتحادیه اروپا ،بهمنظور بهبود کیفیت زندگی و توسعه عرصههای جغرافیایی (شهری و روستایی) ،کشف
راههای جدید برای رقابتی شدن ،سرمایهگذاری ،حداکثر نمودن داراییها ،غلبه بر مشکالت و همچنین
تشویق عوامل اجتماعی و اقتصادی برای همکاری در تولید کاال و خدمات با کیفیت در مناطق محلی
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روستائیان و نواحی پیرامون شهرهای بزرگ شکل گرفت (تورکروهاونا و تورکروهاونا.)296 :2٠131،
بنابراین ،کارآفرینی روستایی بهعنوان یک فرآیند اقداماتی نوظهور و ایجاد ارزش در مکانهای جغرافیایی
است که در صورت برنامهریزی و مدیریت عقالیی میتواند سرمایهای برای توسعه فضای اجتماعی،
جغرافیایی پیراشهر باشد.
حوزههای کارآفرینیبخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ازنظر ساختاری ـ کالبدی در دسته
پیراشهر روستایی (مکانهای روستایی با آگاهی و تفکر شهروندی) ،قرار میگیرند که به مرکز شهر
نزدیک نیستند و از شهر فاصله (حداکثر  2٠کیلومتر) دارند ،ولی به دلیل حضور کارآفرینان و
پیوستگی مکانی ـ فضایی با کالنشهر کرمانشاه ،دگرگونیهایی را سبب شدهاند بهطوریکه به علت
این پیوستگی و ارتباط این روستاها با شهر ،و سرمایهگذاری شهرنشینان در روستا ،تا حدودی
ساختار معیشت و اشتغال روستایی را دگرگون کرده و ساکنان روستا نوعی از زندگی شهرنشینی را
تجربه میکنند .از طرفی ،بنیاد شکلگیری فعالیتهای کارآفرینی در این روستاها بر پایه نوآوری
درکشت محصوالت تازه بهجای محصوالت سنتی (بهعنوانمثال سایتهای تولید کود ارگانیک ،کشت
زعفران و تولید شاخه گل بریده بجای کشت گندم و ذرت و جو و غیره) است ،همچنین رونق
فعالیتهای بومی و صنایعدستی ،ایجاد فارمها و تأسیسات صنعتی ـ کارگاهی و اشتغال پایدار زنان
در این منطقه بهوفور دیده میشود .از طرف دیگر به نظر میرسد گسترش فیزیکی شهر کرمانشاه
بهموازات توسعه شهرک صنعتی در مسیر ارتباطی این روستاها با مرکز شهر ،و وجود دو منطقه
گردشگری سراب نیلوفر و سراب یاوری در محدوده این دو دهستان ،سبب تعدد بنگاههای اقتصادی
کارآفرینانه نوپا و پر ریسک (کسبوکارهای خرد روستایی) ،و درنهایت دگرگونیهای ساختاری ـ
کارکردی همچون تغییرات ساختار اشتغال و اقتصادی و نیاز به نیروی کار را در روستاهایبخش
مرکزی نسبت به دیگر نواحی روستایی شهرستان سبب شده است .ازاینرو پژوهش حاضر بهمنظور
تحلیل اثرات کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری شهرستان کرمانشاه ،به دنبال
پاسخگویی به این سؤال است که فضای کارآفرینی ایجادشده در نواحی پیراشهری چگونه میتواند
منجر به توسعه کسبوکارهای مکانی و درنتیجه توسعه اقتصادی و اشتغال در شهرستان کرمانشاه
شود؟
 )2مبانی نظری
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جغرافیای مدرن ،به دنبال درک مسائل و پیچیدگیهای مکانی ـ فضایی است ،مسائلی که در جریان
فضاسازی خاص خود پیچیدگیهای محیطی و متفاوت خود را در مناطق مختلف دنیا (متناسب با فضای
اندیشگی و ایدئولوژیکی هر مکان) ایجاد میکند .مسائل مکانی در قرن بیست و یکم که نشأت گرفته از
فعالیتهای انسانی است شامل نیروها و محدودیتهای محیطی و نابرابریهای مکانی ـ فضایی ،اقتصاد
سیاسی و فضاسازی ویژه آن در سطح جهانی ،ملی و منطقهای ،دانش بومی و نحوه استفاده از آن در
بهبود محیطزیست انسان است ،کارآفرینی نیز در این راستا بهعنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی ـ
اجتماعی انسانی ،قادر به دگرگونی مثبت در بسترهای جغرافیایی است و از طریق استفاده از نیروهای
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محلی و قابلیتهای محیطی میتواند به حل مسائل و پیچیدگیهای مکانی ـ فضایی نواحی مختلف یاری
رساند (مرادی :1395 ،د) .کارآفرینی بهعنوان فرایند تخریب خالق ،موتور محرکه توسعه اقتصادی است
که در آن کارآفرین از طریق تخریب خالق ،سازوکارهای موجود در بازار را به هم میزند و با تحول کیفی
در ترکیبات محصول و نوآوری ،شرکتهای غیر نوآور و ناکارآمد را از بازار خارج میکند و به این شکل
توسعه اقتصادی را موجب میشود (افراخته و مرادی :1395 ،پیشگفتار) .کارآفرینی روستایی در یک
ناحیه مانند سایر بررسیهای جغرافیای روستایی بر عرصه ساختاری ـ کارکردی استوار است .بدین معنی
که ،نوآوری در یک نظام مکانی ـ فضایی مانند روستا با محیط طبیعی و فرهنگی و بافت مکانی معین،
بایستی منجر به یک انتزاع بزرگ بنام تعادل پویا در اقتصاد روستایی گردد .شومپیتر1بیان میکند،
کارآفرینی در درون این الگوی ناب بهسختی جای میگیرد .آنچه در این ورود محوریت دارد" ،کارکرد
تولیدی جدید" ،است که از طریق اقدامات هدفمند کارآفرینان ،پدید میآیند (شومپیتر 1947 ،و .)2٠٠2
مسئله مکان برای کارآفرین ،یک عامل موفقیت اصلی به شمار میرود .دید مناسب ،دسترسی به
نیروی کار ،بازارهای جدید ،اقتصادهای مقیاس ،کیفیت زندگی ،همگی از عوامل تأثیرگذار بر ورود یک
فعالیت کارآفرینانه (شرکتهای کارآفرینی) به یک ساخت جغرافیایی (شهر و یا روستا) به شمار میروند.
عرصههای شهری و روستایی ممتاز در هر ناحیه براساس چهار مالک زیر درجهبندیشدهاند )1( :فعالیت
کارآفرینی :تعداد شرکتهای تجاری با عمر زیر  5سال؛ ( )2رشد شرکتهای کوچک :رشد چشمگیر
اشتغال در یک سال؛ ( )3رشد اقتصادی :تغییرات در رشد مشاغل غیرکشاورزی و شرکتهای تجاری؛ و
( )4ریسک :احتمال انحالل شرکت در عرض  2سال .کارآفرین پس از بررسی کل محیط اقتصادی و
صنعتی (دیدگاه ماکرو) باید توجه خود را بر ارزیابی جزئیات محیط یعنی مکانی که شرکت کارآفرینی
جدید آغاز به کار خواهد کرد (جامعه) ،متمرکز کند (دیدگاه میکرو) (کوراتکو و هاجتس.)25٠ :13٨7 ،
بنابراین یک کارآفرین قبل از شروع فعالیت نوآورانه خود الزم است به یک پویش ساختاری ـ کارکردی از
ناحیه موردنظر برسد ،به عبارتی ،جهت ورود فعالیت کارآفرینی به یک عرصه جغرافیایی ،الزم است
کارآفرین به یک کاوش محیطی بپردازد .بدین معنی ،فردکارآفرین ،پیش از تصمیمگیری نهایی به بررسی
متغیرهای بیرونی و درونی محیط بپردازد .محیط بیرونی متشکل از متغیرهایی است که (فرصتها و
خطرها) در خارج از فضای ناحیه موردمطالعه بوده و معموالً تحت کنترل کوتاهمدت کارآفرین نیستند
(شکل 2ـ  ،)7این متغیرها ،محیطی را که فعالیت کارآفرینی در آن ناحیه وجود دارد شکل میدهند.
محیط بیرونی شامل دوبخش است :محیط کاری و محیط اجتماعی.
محیط کاری متشکل از عوامل و گروههایی است که بهطور مستقیم بر عملیات اصلی سازمان تأثیر
میگذارند و نیز از آن تأثیر میپذیرند .برخی از آنها عبارتاند از سهامداران ،دولتها ،تأمینکنندگان،
تشکلهای محلی ،رقبا ،مشتریان ،طلبکاران ،اتحادیههای کارگری ،گروههای ویژه و انجمنهای تجاری .از
محیط کاری یک شرکت تجاری غالباً بهعنوان صنعت آن یاد میشود .محیط اجتماعی شامل نیروهای
کلیتری میشود ،آن سری از عوامل که مستقیماً بر فعالیتهای کوتاهمدت سازمان تأثیر نمیگذارند اما
میتوانند در اغلب موارد بر تصمیمگیریهای بلندمدت اثر بگذارند .و عمدتاً شامل ،نیروهای اقتصادی،
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] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

شکل  .1متغیرهای محیطی (کوراتکو و اجتس)241 :2٠٠4 ،

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

نیروهای اجتماعی ،نیروهای سیاسی /قانونی و نیروهای فناوری هستند .محیط درونی یک بنگاه
کارآفرینی ،متشکل از متغیرهایی است که (نقاط قوت و ضعف) در خود نظام روستایی وجود دارد و
معموالً تحت کنترل کوتاهمدت کارآفرینان نیستند .این متغیرها ،محیطی که کار در آن انجام میشود را
شکل میدهند و عبارتاند از ساختار فضایی روستا ،فرهنگ و منابع مالی روستا (همان منبع 242 :ـ
( )24٠شکل .)1
در این مقاله نگرش کارآفرینی (نگرش چندبعدی) روش فرایندی که ویلیام بی .کارتنر آن را پدیده
آورده است ،مدنظر بوده و مفاهیم فرد (کارآفرین) ،محیط (نظام فضایی روستایی) ،سازمان (دولت و
نهادههای درگیر) و فرایند اقتصادی (جریان تولید و سرمایه در روستا) درگیر را در هم ادغام میکند
(آکس و آرمینگتون .)9 :2٠11 ،ازاینرو ،داشتن نگرش چندبعدی به کارآفرینی ،در دانستن این مهم ،که
بین نیازهای کارآفرینی و رشد اقتصادی پویایی وجود دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چراکه برخی
از محدودیتهای اقتصادی و جمعیتی ناحیه ،تحت تأثیر نگرش تکبعدی به شرایط اقتصادی و کارآفرینی
و رشد منطقهای است (فالسلیمان و همکاران .)3 :1393 ،کارآفرینی در پیرامون کالنشهرها ازجمله
مباحثی است که بر توسعه شهرستان و سرریز فناوری و جریان سرمایه تأکید دارد (مرادی،)13٨ :139٨ ،
و شامل جریان سرمایه از شهر به روستا در قالـب سـرمایهگـذاری خصوصـی و دولتـی ،روستا به شهر
یعنـی سـرمایهگـذاری روســتائیان در شــهرهای پیرامــونی و جریــان ســرمایه روستاییان در خود
روستا میباشد (طالشی و همکاران.)٨5 :139٨ ،
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در پژوهشهای مکانی ،نقشپذیری و بازتابپذیری کارآفرینی را همچون مکانیسمهای کلیدی و
ساختارهایی اصلی در سکونتگاههای انسانی تلقی میکنند که مبنای تنشهای بزرگتری در جامعه است.
به عبارتی ،نقشپذیری کارآفرینی را فرایندی کلیدی میدانند که توضیح میدهد چگونه برخی از
کارآفرینان با احتمال بیشتری قادر به کشف یک فرصت در فضاهای اجتماعی هستند .در نقطه مقابل،
نظریهپردازانی که از دیدگاه خلق فرصت دفاع میکنند ،بازتابپذیری را سازه اصلی میدانند که توضیح
میدهد چرا برخی افراد نسبت به دیگران توانایی بیشتری در خلق فرصت کارآفرینی دارند ،و چگونه این
توانایی میتواند منجر به پیدایش بنگاههای اقتصادی خرد در فضاهای جغرافیایی و درنتیجه رشد و توسعه
منطقه گردد .به عبارتی این نظریهپردازان ،فرصتهای کارآفرینی را نتیجه نقشپذیری و بازتابپذیری
کارآفرینان از محیط پیرامون خود میدانند (مککیور و همکاران23 :2٠14 ،ـ  .)22در جدول زیر خالصه
برخی از مطالعات انجامگرفته در این خصوص ارائهشده است (جدول ( .))1همچنین با توجه به مطالعات
پیشین میتوان چارچوب زیر را بهعنوان چارچوب نظری تحقیق ارائه نمود (شکل .)2

نیروهای محیط بیرونی فضای پیراشهری

نیروهای
اقتصادی/
اجتماعی/
سیاسی/
فناوری

سازمان

فرایند
اقتصادی

محیط
(نظام فضایی روستا)

(دولت و
نهادههای
درگیر)

ساختار فضایی ـ
مکانی روستا
فرهنگ روستایی
منابع اکولوژیکی
روستا

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

فرد کارآفرین

کارآفرینی
روستایی

شکل  .2مد م هومی ژوهش بر ایهی رویکرد چندب دی کار فرینی در توس ه فضاهای یراشهری

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

نیروهای محیط درونی فضای پیراشهری
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دو  .1خالصه نتایج برخی مطال ات مرتبط با موضو ( یشین ژوهی)
عنوان پژوهش

نتایج پژوهش

محققین

بررسی تضاد نقشپذیری کارآفرین

نشان دادند محیط و فضای حاکم بر آن ،تأثیر قوی و منفی بر کارآفرین وارد میکند،

در کشف فرصتهای محیطی با

اما برخی از کارآفرینان از طریق فرایندهای انعکاس و با توجه به تجربیاتی که کسب

()2017

تعامل محیط ـ کارآفرین

میکنند یاد میگیرند و سازگار میشوند.

ویلسون ()2015

مدیریت در مناطق پیراشهری

مککیور و

اهمیت پیشامدهای مهم در

1

سینگ و همکاران

2

3

همکاران ()2014

شکلگیری توانایی کارآفرین
در تشخیص فرصتها
کارآفرینی و توسعه منطقهای:

مولر)2013(4

با تأثیر بر فعلوانفعال بین
سازمان و چارچوب

نتیجه نشان داد عوامل اقتصادی ،تأثیر زیادی بر میزان تمایل ساکنان به واگرایی و
استقالل مدیریتی پیراشهرها از کالنشهرها دارند
آنان یک دیدگاه بلندمدت مشابه را میپذیرند که در آن پیشامدهای مهم ،نتیجه
تعامل بلندمدت کارآفرینان با جامعه محلیای است که آنها را به فرصتهای
بلندمدت بالقوه حساس میکند .و به زمان بهعنوان یک عامل اثرگذار و عینی
اشارهشده است.
این مطالعه مجموعهای است برای به دست آوردن درک عمیق از فرآیندهای
کارآفرینی موضعی جامعه و در سطح منطقهای کوچک و همچنین بهعنوان روشی که
در آن این پردازشها با زمینهی فضایی درهمتنیده .سهم این پایاننامه در تصویر
چگونگی بافت محلی و شیوههای مدیریت منابع کارآفرینی است
جریانها و فضاهای پیرامونی حاکم بر کارآفرینی را شامل افراد ،تجربیات ،فناوری و تعامالت

5

سازنده مرتبط بین فرد کارآفرین و محیط پیرامونی آنها تعریف میکنند .این مطالعه نشان

()2011

از محیط پیرامونی

کارآفرین بهنوعی سختتر و غیرقابل انعطافتر است .عناصر بیرونی بر روی کارآفرین و
شخصیت او تأثیر میگذارند و در برخی موارد شرایط ایدهآلی را ایجاد میکنند که در آن
شرایط ،فرد کارآفرین میتواند فرصتها را کشف کرده و از آن بهره ببرد.

او نشان میدهد که ارتباط مثبت و معناداری بین فعالیتهای کارآفرینانه و رشد
اقتصادی وجود دارد .همچنین توسعه کارآفرینی روستایی را میتوان بنا نمودن یک
مارکلی)2005(6

چارچوب توسعه کارآفرینی

جامعه کارآفرین و تغییر فرهنگ این جوامع در جهت مستعد نمودن آن برای پذیرش

روستایی

کارآفرینی و تقویت سیاستهای سرمایهگذاری دولت و نهادهای غیردولتی دانست.
نهادینه کردن کارآفرینی نیازمند نگرشی نو بر فرآیند توسعه اقتصادی است ،و
مسئولیتپذیری جامعه برای ایجاد توسعه از درون است.

مارکلی و همکاران
()2002
سترثویت و
7

تاکولی ()2003

از طریق رویکرد جمعیتشناختی به کارآفرینی بر اهمیت سطح آگاهی ،آموزش و
کارآفرینی در روستاهای آمریکا

تواناییهای ارتباطی کارآفرینان روستایی بهعنوان مؤثرترین عوامل برای کمک به
توسعه کسبوکارهای کوچک تأکید کردهاند

ابعاد تحوالت سکونتگاههای

مفاهیم زندگی در پیرامون شهر برای جمعیت روستایی متناسب با معیشت

روستایی پیرامونی شهر حاصل

کشاورزی ،تغییر کشاورزی سنتی به شیوههای جدید تولید در پاسخ به نیازهای

از جریانهای فضایی

ساکنین شهری برای سبزیجات تازه ،تولید شیر ،ماهی ،تولید گل تغییریافته.
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

1. Singh
2. Wilson
3. Mackeever et al
4. Muller
5. Matias et al
6. Markley
7. Setterthwaite and Tacoli

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ماتیاس و همکاران

بررسی نقشپذیری کارآفرینان

میدهد که عناصر گوناگون تشکیلدهنده محیط خارجی کارآفرین نسبت به خود فرد
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ادامه دو  .1خالصه نتایج برخی مطال ات مرتبط با موضو ( یشین ژوهی)
محققین

عنوان پژوهش
نقش جریانهای فضایی در

رحمانی و

تحوالت اقتصادی سکونتگاههای

همکاران ()1398

روستایی مورد :روستاهای
پیرامونی شهر زاهدان
تحلیل اثر جریانات فضایی در

طالشی و
همکاران ()1398

تحوالت کالبدی ـ فضایی
روستاهای پیراشهری (مورد:
سکونتگاههای روستایی پیرامون
کالنشهر کرج)

نتایج پژوهش
نتایج نشان داد جریانهای فضایی در بهبود ساختار اشتغال ،گسترش فعالیتهای گردشگری،
بهبود وضعیت مسکن ،بهبود وضعیت صنعت ،بهبود وضعیت کشاورزی و خدمات تأثیر گذاشته
است اما این تحوالت در همه ابعاد و در همه روستاها مثبت نبوده و تحوالت منفی را نیز (تغییر
کاربری اراضی زراعی و باغی ،گسترش الگوی مسکن شهری ،تداوم جریان سرمایه دربخشهای غیر
تولیدی) در پی داشته است.
نتایج نشان داد در فرایند جریانات فضایی ،جریان سرمایه از نقشآفرینی بیشتری نسبت به سایر
جریانهای فضایی برخوردار است .اثربخشی این جریان سرمایه بدون دخالت سرمایهگذاری دولتی
و بیشتر توسطبخش خصوصی و روستاییان بهمنظور کسب سودآوری تحققیافته است .برآیند
تمامی جریانهای فضایی موجب تغییر در الگوی معماری مساکن ،مقاومسازی و بهبود کیفیت
مساکن روستایی همراه با افزایش تعداد واحدهای تجاری ،اداری و استقرار کارگاههای صنعتی و
خدماتی کوچک است.

نشان داد که این روستا طی شش دهه اخیر ،رشد سرسامآور جمعیتی و فیزیکی را پشت
سرگذاشته و تحوالت عمیقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پذیرفته است .فاصله نزدیک

فصیحی ()1397

ساختار اقتصادی روستاهای

از  9٠درصد از زمینهای کشاورزی فراهم آورده و نیاز به کارگر را  12برابر افزایش داده

پیراشهری مورد :روستای

است .استقرار صنایع و فعالیتهای عظیم پاالیش نفت ،کارگاههای آالینده و غیرمجاز و

گلحصار در شهرستان ری

فعالیتهایی که به لحاظ مواد اولیه و یا بازار به تهران وابستهاند و نیز وجود و رونق بازار
شغلهای ساده و بهخصوص فعالیتهای ساختمانی در تهران از عوامل دیگر تأثیرگذار بر
ساختار فضایی کالبدی روستا بودهاند.

پیامدهای اقتصادی تغییرات
امینی و همکاران
()1396

کاربری اراضی روستاهای
پیراشهری مورد :روستاهای
دهستان جی در شهرستان
اصفهان
تعیین راهبردهای توسعه

خرمبخت ()1396

کارآفرینی در روستاهای
پیراشهری :مطالعه موردی
روستاهای پیرامون شهر الر
دگرگونیهای ساختاری ـ

()1395

روستایی پیراشهری با تأکید بر
پدیده خزش شهری

 9/٨درصد و مرتعی  1٠/9درصد کاهشیافته و درعوض ساختوسازهای مسکونی 56/1٠
درصد افزایش داشته است .همچنین اینکه ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،رابطه
مستقیمی با تغییر عملکرد اقتصادی دربخشهای مربوط به زمین و مسکن در روستاهای
موردمطالعه داشته و به هر میزان که عملکرد روستاها تغییر نموده ،میتوان شاهد
تغییرات بیشتری در کاربری اراضی کشاورزی بود.
در تحقیقی دریافت که برای رسیدن به توسعه کارآفرینی اتخاذ راهبـرد جهشـی یک
ضرورت اجتنابناپذیر است ،راهبردی که از طریق تشکیل تعاونیهای تولیدی
کـارآفرینی با حمایت نظـام بـانکی ،توسـعه خـدمات الکترونیـک بـرای دسـتیابی
سریع بـه اطالعـات و فرصتهای اشتغال ،و حمایت سازمانهای رسمی از کارآفرینان
قابل تحقق خواهد بود.
دریافته است که گسترش فیزیکی این شهر ،سبب پیامدها و دگرگونیهای ساختاری ـ
کارکردی فراوان در روستاهای پیرامون ازجمله تغییرات گسترده درزمینهٔ فعالیتهای
اقتصادی ،محصوالت تولیدی ،محیطزیست ،جمعیت ،بافت و کالبد شده است

بررســی تطبیقــی رونــد
حسینیحاصل

تحــوالت کالبــدی-فضــایی

مسائل و موانع کالبدی ـ فضـایی در سـکونتگاههای روسـتایی اطـراف تهـران محصول

()1388

ســکونتگاههای روســتایی

فرایندهای اجتماعی ـ اقتصادی روابط عملکردی این عرصههاست

پیرامــون کالنشهر تهران

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

حقیقی مطلق

کارکردی سکونتگاههای

نتایج پژوهش نشان میدهد در سال ( )1394نسبت به سال ( )13٨٠اراضی کشاورزی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

تحلیل نقش کالن شهرها در

 4کیلومتری روستا با تهران موجبات تغییر کشت از گندم و جو به سبزیجات را در بیش
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 )3رو

تحقی

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی ـ تحلیلی است .جامعه آماری آن را آن
دسته از سکونتگاههای روستایی نزدیک که از پیشینه فعالیتهای کشاورزی و ظرفیتهای آبی و زمین
برخوردار بودهاند ،تحت تأثیر تقاضاها و امکانات فراهم آمده ،دستخوش تغییراتی همچون جایگزینی کشت
محصوالت تازه بهجای کشتهای سنتی ،تغییر الگوهای کشت و کار و کشت فشردهتر زمین نیز شدهاند
تشکیل داده است؛ که جمعاً شامل  21روستای کارآفرین پیراشهری واقع در دو دهستان باالدربند و
میاندربندبخش مرکزی شهرستان کرمانشاه بودند که در بازه زمانی (9٨ـ 3٨ ،)1395کارآفرین فعال را
در فاصله کمتر از  2٠کیلومتر از کالنشهر کرمانشاه در خود جایداده است .ازآنجاییکه ،تعداد کارآفرینان
روستایی شهرستان محدود بود ،برای افزایش دقت تحقیق ،روش نمونهگیری بهصورت تمامشماری انجام
گرفت؛ برای ارتباط با کارآفرینان و یافتن اطالعات مکانی و نوع فعالیتهای نوآورانه آنان ،به سازمان جهاد
کشاورزی ،کانون کارآفرینان استان ،دفتر عمران روستایی استانداری،بخشداریهای شهرستان ،مراکز
خدمات جهاد کشاورزی واقع در دهستانهای مورد مطالعه و اداره کل تعاون روستایی شهرستان کرمانشاه
مراجعه شد.
تعداد

دهستان

فعالیت

شهر ()km

1

2/1

1٠

تازهآباد

گاوداری

216

36

1

2/1

22

چقاقاسم

خدماتی و دامپروری

13٠

37

4

٨/5

1٠

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

1٠

داردرفش

پرواربندی گوساله

133

26

1

2/1

2٠

شاهینی

خدماتی ،کشاورزی و دامپروری

31٨

٨6

6

12/٨

12

قرهتپه

مسئول صندوق اعتبارات خرد

57

17

1

2/1

16

قزقبری

کشت زعفران

٨7

2٠

1

2/1

25

گراوند

گاوداری ،مسئول صندوق اعتبارات خرد

375

1٠٨

2

4/3

11

گرگهچقا

مسئول صندوق اعتبارات خرد ،گلخانه

17

6

2

4/3

15

گاللی

پروراربندی گوساله

2٠٠

41

1

2/1

24

نظرآباد سفلی

کاشت زعفران ارگانیک

3٠٠

5٠

1

2/1

15

یلوه

شرکت طیور بهارانپرورش مرغ مادر

62

17

1

2/1

12

شاهرخ آباد

جوجهکشی مرغ و اردک ،پرورش قارچ

1٠٠

2٠

2

4/3

23

احمدوند

پرورش قارچ ،مسئول صندوق اعتبارات
خرد

6٠٠

1٠7

4

٨/5

2٠

توللی

گلخانه رز

1٠٠

3٠

4

٨/5

1٨

ساالرآباد

بزرگترین گلخانه شیشهای ( 13مجتمع)

45٠

136

1

2/1

15

رحمت آباد

گلخانه رز

1٠٠

3٠

1

2/1

17

عمله تازهآباد

کاشت توتفرنگی

9٠

3٠

1

2/1

15

روستا

نام فعالیت

جمعیت

خانوار

باباجان

پرورش گاو شیری

3٠٠

5٠

فعالیتهای
کارآفرینی

باالدربند

میاندربند

منبع :یافتههای تحقیق139٨ ،
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همچنین ،بهمنظور شناسایی کارآفرینان بیشتر ،تحقیق و تفحص شخصی در نواحی روستایی تحت
مطالعه انجام گرفت؛ و مجموعاً با صرفنظر از خوشهها و کسبوکارهای ورشکسته و از بینرفته تعداد 3٨
نفر کارآفرین واقع در  21روستای پیرامونی با فعالیتهای روستایی شناسایی شدند .جدول ( )2خالصه
اطالعات مکانی و نوع فعالیت نوآورانه کارآفرینان نواحی روستایی پیراشهری کرمانشاه را نشان میدهد.
یک نگرش فرایندی در خصوص کارآفرینی در مناطق پیراشهری ،نگرش چندبعدی است .در این دیدگاه،
کارآفرینی ،چارچوبی چندبعدی و پیچیده است که بر فرد ،محیط ،سازمان و فرایند پروژه اقتصادی تأکید
میورزد .عوامل مشخصی که با هر یک از این ابعاد در ارتباطاند در جدول ( )3آمده است:
دو  .3عوامل مؤثر در نگر

چندب دی کار فرینی در یراشهر

نگرش چندبعدی کارآفرینی
عوامل فردی
1ـ نیاز به موفقیت (توفیق طلبی)

2ـ محوریت کنترل (کنترل درونی)

3ـ خطرپیشگی (ریسکپذیری)

4ـ رضایت شغلی

5ـ تجربه کاری قبلی

6ـ والدین کارآفرین

7ـ سن

٨ـ تحصیالت
2ـ حضور کارآفرینان مجرب

1ـ قابلیت دسترسی به سرمایه
3ـ نیروی کار بامهارت فنی

4ـ قابلیت دسترسی به حمایتکنندگان

5ـ قابلیت دسترسی به مشتریان یا بازارهای جدید

6ـ تأثیرات دولتی

7ـ نزدیکی به دانشگاه

٨ـ قابلیت دسترسی به زمین یا امکانات

9ـ قابلیت دسترسی به حملونقل

1٠ـ طرز تلقی جمعیت

11ـ قابلیت دسترسی سرویسهای حمایتکننده

12ـ شرایط زندگی

عوامل سازمانی
1ـ نوع شرکت
3ـ شرکا

2ـ محیط کارآفرینی
4ـ متغیرهای
راهبردی

هزینه
تفاوتگذاری
تمرکز

عوامل فرایندی
1ـ تشخیص فرصت تجاری

2ـ انباشت منابع

3ـ بازاریابی محصوالت و خدمات

4ـ تولید محصول

5ـ ساخت یک سازمان

6ـ پاسخدهی به دولت و جامعه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

عوامل محیطی

منبع :کوراتکو و هاجتس66 :2٠٠4 ،

دادهشده است و متغیرهای بیشتری لیست شده است .این نوع فرایند ،کارآفرینی را از یک مکتب
قطعهقطعه شده اندیشه به یک نگرش فرایندی پویا و تعاملی سوق میدهد (کوراتکو و هاجتس:2٠٠4 ،
 66ـ  .)65که متغیرها و گویههای موردسنجش این تحقیق را تشکیل میدهند .روش گردآوری اطالعات
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در این جدول ،تعامل چهار بعد اصلی فرایند کارآفرینی یا شروع یک پروژه اقتصادی جدید نشان
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به شیوه میدانی (پرسشنامه) بود؛ که روایی صوری آن مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار و پایایی آن با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای محیط بیرونی و درونی کارآفرینی در فضای پیراشهری
 ٠/72بدست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بود .برای بررسی متغیرهای تحقیق از سؤاالتی
در قالب طیف پنجقسمتی لیکرت استفاده شد و به آنها نمراتی از  1تا ( 5خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد،
خیلیزیاد) داده شد .بدینمنظور در ابتدا ابعاد و مفاهیم تشخیص مناطق پیراشهریبخش مرکزی
شهرستان کرمانشاه مورد استنتاج قرارگرفته و با توجه به گونهشناسی مناطق پیراشهری تعیین میگردد.
سپس برای تحلیل اثرات از آزمونهای همبستگی ،رگرسیون چندگانه در نرمافزار  SPSS20استفاده شد.
شهر کرمانشاه واقع در شرق استان و ارتفاع شهر از سطح دریا  1322متر است (طرح مهندسین
مشاور )5 :1395 ،شکل ( .)3در شمال شهر کرمانشاه سیستم کوهستانی گستردهای وجود دارد که قریب
 2٠٠٠کیلومترمربع مساحت دارد (ارتفاعات پراو) این محدوده با شیب عمومی بیش از  5٠درصد که
اغلب دارای ارتفاعی بیش از  2٠٠٠متر نیز هست با تنگناهای زیستاقلیمی ،دسترسی و غیره ،کمترین
مجالی برای استقرار مراکز جمعیتی در مقیاس شهر را در اختیار نگذاشته است (همان منبع).
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .3مو یت غرافیایی منطقه موردمطال ه

یافتههای توصیفی :پدیده پیراشهری ،نتیجه پیشروی شهرها بهسوی محیط پیرامون خود است
پیوستار پیشروی شهر تا جایی که میزان اثرگذاری شهر بر روستا و طبیعت کاسته و از آثارش شهری
دیگر پدیدار شود ،ادامه مییابد و محیطی به وجود میآید که به محل درهم آمیختن سیستمهای شهر ـ
روستا و طبیعت تبدیل میشود و پیراشهرنشینی را شکل میدهد که در آن روستاهای نواحی پیراشهری،
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بهتدریج ویژگیهای شهری اختیار میکنند (کاظمیان شیروان و همکاران 4٨ :1396 ،به نقل از آشنایی،
 .)1392در جدول  4استنتاجبخش مرکزی شهرستان کرمانشاه از ابعاد ،مفاهیم و گونهشناسی مناطق
پیراشهری آمده است.
دو  .4اب اد ،م اهیم تشخیص و گونهشناسی منا
ابعاد
پیراشهر از منظر مکان

پیراشهر از منظر مفهوم

پیراشهر از منظر نهادی

یراشهری و استنتاجبخش مرک ی شهرستان کرمانشاه
مفاهیم نواحی پیراشهری

بهعنوان لبه جغرافیایی شهر و محیط پیرامونی آن ،فضای احاطهکننده گرداگرد شهر ،نواحی دفع زباله و فاضالب امکانات
تفریحی و سرگرمی بزرگمقیاس (باغوحش یا شهربازی و برخی از فعالیتهای کشاورزی) است
فضاهایی هستند که با رشد سریع اجتماعی ،وابستگی متقابل بین منابعطبیعی ،کشاورزی و فرایندهای شهری و وجود
تضادهایی که بین نیاز به مسکن افراد کمدرآمد و نیاز عمومی به حفظ محیطزیست ،ایجادشدهاند.
بسیار پیچیده ،سردرگمی در توجیهات قانونی ،مدیریت نواحی پیراشهری اغلب بدون هیچ هماهنگی مشخصی با ساختار
مدیریت دولتی ،تحت اداره بیش از یک حوزه مدیریتی هستند.
کارآفرینیبخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ،از منظر مکانی ،فضای برخی کاربریهایی است که به علت فقدان فضای

استنتاج کلی از این مفاهیم
در خصوص شهرستان
کرمانشاه

کافی در شهر کرمانشاه امکان استقرار ندارند مانند برخی فعالیتهای کشاورزی و صنعتی (همچون سایتهای تولید کود
ارگانیک ،گلهای شاخه بریده ،تولید کشتهای جدید بجای کشتهای سنتی و غیره) ،گردشگری و تفریحی .از منظر
مفهوم با رشد سریع اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است .از منظر نهادی ،در حوزههای مدیریتی به دلیل وجود
فعالیتهای اقتصادی این منطقه شده است.

گونههای مختلف کارآفرینی

تعریف

نواحی پیراشهری
پیراشهری روستایی
(مکانهای روستایی با آگاهی
و تفکر شهروندی)
پیراشهر پراکنده
پیراشهر زنجیرهای
پیراشهر درجا (پیرامون
شهری در موقعیت مناسب و
در جایگاه خود)
پیراشهر جذب شده

گونهشناسی در شهرستان
کرمانشاه

را تجربه میکنند.
در نزدیکی شهر قرار دارد و بهواسطه مهاجرت و هدف سکونت ،دارای تنوع قومی بسیار و باورها و عقاید متنوع است.
یک فرایند مهاجرت اجدادی همچون :انتقال مکان جغرافیایی جمعیت یک روستا به محلی دیگر ،مهاجرتهای زنجیرهای
قومی و خانوادگی است که دارای یکپارچگی قومی ،باورها و عقاید است.
نزدیک به مراکز شهری ،منتج از توسعه شهری ،متصل به نواحی شهری و شهرنشینی در مکان خود هستند .این مناطق،
در نواحی جذب کامل در شهر قرار دارند.
گروه ساکنان قدیمی با جانشینهای جدید جابجا میشوند ،حفظ آرایشهای نهادی مرسوم یا سنتی ساکنان اولیه صورت
میگیرد.
حوزههای کارآفرینیبخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ازنظر ساختاری ـ کالبدی در دسته پیراشهر روستایی (مکانهای
روستایی با آگاهی و تفکر شهروندی) ،قرار میگیرند که به مرکز شهر نزدیک نیستند و از شهر فاصله (حداکثر 2٠
کیلومتر) دارند ،ولی به دلیل حضور کارآفرینان و پیوستگی مکانی ـ فضایی با کالنشهر کرمانشاه ،دگرگونیهایی را سبب
شدهاند و نوعی از زندگی شهرنشینی را تجربه میکنند.

منبع :برگرفته از  Narain & Nischal,2007: Adel, 1999به نقل از کاظمیانشیروان ،4٨ :1396 ،آشنایی 1392 ،و
نگارنده139٨ ،
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استنتاج کلی از این

اغلب کارآفرینان ازنظر جغرافیایی ،به مرکز شهر نزدیک نمیباشند و از شهر فاصلهدارند؛ ولی نوعی از زندگی شهرنشینی
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دو  .5خالصه یافتههای توصی ی کار فرینی یراشهری شهرستان کرمانشاه
ردیف
1

متغیرها

زن

21

55/3

کمتر از 3٠

12

31/6

بین  3٠تا 5٠

2٠

52/6

بیش از 5٠

6

15/٨

زیردیپلم

14

36/٨

دیپلم

14

36/٨

باالتر از دیپلم

1٠

26/3

باالدربند (سراب نیلوفر)

25

65/٨

میاندربند (الهیارخانی)

13

34/2

جمعیت

کمتر از  2٠٠نفر

2٠

52/6

روستاهای

بین  2٠٠تا  4٠٠نفر

12

31/6

پیراشهری

بیش از  4٠٠نفر

6

15/٨

کمتر از 2٠

7

14/9

بعد خانوار در

بین  2٠تا 1٠٠

23

49/1

روستا

بیش از 1٠٠

٨

17/٠

بدون پاسخ

9

19/1

کشاورزی

9

19/1

باغبانی و گلخانهای

6

12/٨

نوع فعالیت

پرورش مرغ و ماکیان

2

4/3

کارگاههای

دامپروری

7

14/9

کارآفرینی

صنایعدستی

3

6/4

صنعت

11

23/4

بدون پاسخ

9

19/1

اندازه

کسبوکار خرد (کمتر از )1٠

23

4٨/9

شرکتهای

کسبوکار کوچک (بین  1٠تا )5٠

11

23/4

کارآفرین

کسبوکار متوسط (از  51تا )5٠٠

3

6/4

(نفر)

کسبوکار بزرگ (بیش از )5٠٠

1

2/1

استفاده از وام و

وام گرفتم

31

66/٠

تسهیالت بانکی

وام نگرفتم

7

14/9

چرخه عمر

کمتر از ( 5شرکت نوپا و پر
ریسک)

25

53/2

شرکتهای

بین  5تا ( 1٠شرکت در حال رشد با
ریسک کمتر)

9

19/1

(سال)

بیش از ( 1٠شرکتهای بالغ با ریسک
خیلیکمتر)

4

٨/5

تعداد
کارآفرینان

2

سن

3

سطح تحصیالت

4

دهستان

5

6

7

٨

9

1٠

کارآفرین

جنسیت

41/45

فاصله از
شهر()km
236/76

57/26

3/95

52/45

ــ

5/75

42

25-1٠
23-15
167/5٠

37/٠٠

4

٨/5٠

ــ

4

3٠

ــ

1٠٠

3٠

7

4

ــ

3

ــ

12/2٠٠

ــ

172/126

37/274

2/427

225/224

ــ

5/269

ــ

14٨/٨49

ــ
/213
29627

13٨9/334

5/٨٨9

/93٠
5٠725

ــ

27/767
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یافتههای جدول ( )5نشان داد که بیش از  5٠درصد از کارآفرینان پیراشهری موفق را زنان تشکیل
میدهند ،میانگین سنی کارآفرینان پیراشهری  41سال بوده و حاکی از میانسال بودن آنان است .بیش از
 7٠درصد از کارآفرینان تحصیالت دانشگاهی ندارند و فقط  26درصد آنان دارای تحصیالت دانشگاهی
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مرد

17

44/7

ــ

ــ

ــ

معیار

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

مقوالت

فراوانی

درصد

میانگین

میانه

مد

انحراف

واریانس
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بودند .بیشترین درصد کارآفرینان پیراشهری (بیش از  65درصد) در دهستان باالدربند جای گرفتهاند.
یافتههای جدول ( )1حاکی از آن است که بیشترین درصد توزیع فعالیتهای کارآفرینی پیراشهری در
دهستان باالدربند به ترتیب با  12/٨و  ٨/5درصد در روستاهای شاهینی و چقاقاسم بافاصله  12و 1٠
کیلومتر از مرکز شهر و در دهستان میاندربند با  ٨/5درصد در روستاهای توللی و احمدوند به ترتیب
بافاصلههای  1٨و  2٠کیلومتر از مرکز شهرستان واقعشدهاند) .بیش از  5٠درصد از جمعیت روستاهای
کارآفرین کمتر از  2٠٠نفر بود 49 .درصد از روستاهای کارآفرین دارای جمعیتی بین 1٠٠ـ  2٠نفر در
سطح خانوار ،نوع فعالیت  23درصد آنان از نوع صنعتی و اندازه شرکت  4٨/9درصد آنها از نوع
کسبوکارهای خرد (کمتر از  1٠نفر شاغل) و چرخه عمر  53/2درصد از این شرکتها کمتر از  5سال (از
نوع شرکتها نوپا و پرریسک) بود 66 .درصد آنان از مزایای وام کارآفرینی استفاده نکرده بودند.
یافتههای استنباطی

همبستگی بین متغیرهای مستقل با توسعه فضاهای پیراشهری نشان داد که بـین متغیرهـای روحیـه
کارآفرینی فرد ،فرآیند اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا با توسعه فضـاهای پیراشـهری
درگیر) رابطه معنیداری را نشان نداد .ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر توسعه فضاهای
پیراشهری در جدول ( )6آمده است .وجود همبستگی قوی بین متغیرهای روحیه کارآفرینی فرد ،فرآینـد
اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا بـا توسـعه فضـاهای پیراشـهری نشـان میدهـد کـه
هرچقدر میزان روحیه کارآفرینی تولیدکنندگان و ریسکپذیری آنها باالتر باشد و فرآیند اقتصادی حاکم
بر روستا (فضای حاکم بر تولید ثروت فردی و اجتماعی در روستا) و محیط (درونی و بیرونی) روستا مبین
کارآفرینی باشد ،احتمال توسعه فضاهای پیرامونی و رشد کالنشهر بیشتر میگردد .این نتایج با یافتـههای
تحقیقات مـارکلی و همکـاران ( ،)2٠٠2ویلسـون ( ،)2٠15مـارکلی ( ،)2٠٠5حقیقـی مطلـق ( )1395و
ماتیاس و همکاران ( )2٠11مطابقت دارد.
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رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .فقط متغیر سازمان (دولت و نهادهـای

دو  .6نتایج تحلیل همب تگی بین متغیرهای تحقی
متغیرهای مستقل

سازمان (دولت و نهادهای درگیر)

پیراشهری

محیط (درونی و بیرونی) روستا

توسعه فضاهای

فرآیند اقتصادی

**٠/464

٠/٠٠3

**

٠/72٨

٠/٠٠٠

پیرسون

**٠/472

٠/٠٠3

پیرسون

٠/292

٠/٠76

پیرسون
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پیرسون
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فرد کارآفرین

متغیر وابسته  rضریب همبستگی  Pسطح معنیداری نوع همبستگی
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یپی

در تحلیل رگرسیون ،متغیر توسعه فضاهای پیراشهری بهعنوان متغیر وابسته و روحیه کارآفرینی فرد،
فرآیند اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا بهعنوان متغیرهای مستقل به شیوه اینتر وارد
تحلیل شدند .با استفاده از جدول  7میتوان بیان داشت که براساس ضریب تعیین تعدیلشده  96درصـد
تغییرات متغیر وابسته (توسعه فضاهای پیراشهری) بهوسیله سه متغیـر روحیـه کـارآفرینی فـرد ،فرآینـد
اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا تبیین میشود و در معادله رگرسیون قـرار میگیرنـد
که مقدار آماره  Fبرابر با  272/٠19در سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد که حاکی از معنیدار بودن
رگرسیون میباشد .این وضعیت نشان میدهد هر سه متغیر تأثیرات زیادی را بر میـزان توسـعه فضـاهای
پیراشهری شهرستان کرمانشاه داشته است .جدول ( )7نیز بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در سطح
 99درصد اطمینان معنیدار میباشند .با مقایسه ضرایب استاندارد بتا میتوان به اهمیت و نقش هر یک از
متغیرهای مستقل در پیشگویی متغیر وابسته پی برد .در این معادله ،ضرایب بتا نشان دادند کـه در بـین
متغیرهای مستقل واردشده به معادله رگرسیون ،سهم متغیر محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روسـتا در
پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرهای مستقل است ،این نتایج بـا یافتـههای حقیقـی
مطلق ( )1395و ماتیاس و همکاران ( )2٠11تطابق دارد .بنابراین ،طبق یافتهها نیروهای محـیط درونـی
متغیرهای محیط بیرونی همچون نیروهای اقتصادی (دسترسی به منـابع مـالی ،دسترسـی بـه مشـتریان
بازارهای جدید ،رقابت در میان رقبای موجود ،فشار ناشـی از محصـوالت جـایگزین) ،نیروهـای سیاسـی/
قانونی (دسترسی به زمین و تسهیالت ،دستیابی به خدمات پشتیبانی ،دسترسی به حملونقل ،دسترسـی
به سرمایه) ،نیروهای اجتماعی (درصد مهاجرت از روستا به شهر شـرایط زنگـی ،موانـع ورود نـوآوری بـه
روستا ،ذهنیت اهالی منطقه) ،نیروهای فناوری (نزدیکی به دانشگاهها و مراکز آموزشی ،نزدیکی به مراکـز
صنعتی (کارخانه ،سیلوها و ،)...حضور کارآفرینان مجرب ،نیروهای کار مـاهر فنـی در خـانواده) بیشـترین
تأثیر را بر توسعه فضاهای پیراشهری شهرستان کرمانشاه دارند.
دو  .6ضرای متغیرهای م تقل در تبیین واریان

کارآفرینی روستایی
(فرد ،فرایند اقتصادی و محیط)

متغیر می ان توس ه فضاهای یراشهری

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین

چندگانه ()R

()R2

تعدیلشده ()R2Adj

٠/9٨٠

٠/96٠

٠/956
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متغیرهای مستقل
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روستا (فرهنگ روستا ،ساختار فضایی روسـتا ،سـاختار منـابع طبیعـی و اکولوژیـک روسـتا) و همچنـین
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دو  .7متغیرهای مؤثر براساس می ان توس ه فضاهای یراشهری براساس نتایج تحلیل رگرسیون
متغیرهای مستقل

B

Std. Error

Beta

T

P

مقدار ثابت

11/769

1٠/9٨3

ـ

1/٠72

٠/291

روحیه فرد کارآفرین

1/121

٠/٠92

٠/417

12/152

٠/٠٠

فرآیند اقتصادی

1/٠34

٠/٠4٨

٠/733

21/339

٠/٠٠

محیط (درونی و بیرونی) حاکم بر روستا

٠/931

٠/٠65

٠/492

14/321

٠/٠٠
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 )5نتی هگیری

در این مقاله ،به بررسی اثرات کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری شهرستان کرمانشـاه
پرداخته شد .براساس یافتههای تحقیق ،حوزههای کـارآفرینیبخش مرکـزی شهرسـتان کرمانشـاه ازنظـر
ساختاری ـ کالبدی در دسته پیراشهر روستایی (مکانهای روستایی با آگـاهی و تفکـر شـهروندی) ،قـرار
میگیرند که به مرکز شهر نزدیک نیستند و از شهر فاصله (حداکثر  2٠کیلـومتر) دارنـد ،ولـی بـه دلیـل
حضور کارآفرینان و پیوستگی مکانی ـ فضایی با کالنشهر کرمانشاه ،دگرگونیهایی را سبب شدهاند و نوعی
طالشی و همکاران ( )139٨و فصیحی ( )1397تطابق دارد که نشان دادند شکلگیری بنگاههای اقتصادی
خرد و بازتابپذیری و نقشپذیری کارآفرینان در جریانهای توسعهای نواحی پیرامـون شـهرهای بـزرگ،
میتواند دگرگونیهای مکانی ـ فضایی را سبب شده و در توسعه کالنشهر نقش قابلتوجهی داشته باشد.
همبستگی زیادی بین متغیرهای روحیه کارآفرینی ،فرآیند اقتصادی و محیط روستا با توسعه فضاهای
پیراشهری وجود دارد که نشاندهنده اهمیت و نقش برجسته این متغیرها در توسعه فضاهای پیراشـهری
است .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای روحیه کـارآفرینی ،فرآینـد اقتصـادی و محـیط
روستا ،تأثیرات زیادی بر توسعه فضاهای پیراشهری داشته و توانایی تبیین  96درصـد از تغییـرات متغیـر
توسعه فضاهای پیراشهری را دارند .براساس نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
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از زندگی شهرنشینی را تجربه میکنند این یافتهها با نتـایج سـترثویت و تـاکولی ( ،)2٠٠3برخـی نتـایج

ازآنجاییکه در این پژوهش از میان ابعاد چندگانه کارآفرینی متغیر محیط درونی و بیرونی حـاکم بـر
فضای روستا مهمترین متغیر در توسـعه فضـاهای پیراشـهری شناسـایی شـد ،بهطوریکـه ،نقشپـذیری
تجربیات ،نیروهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فناوری و تعامالت سازنده مـرتبط بـین فـرد کـارآفرین و
محیط پیرامونی آنها تعریف میشود ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه عناصـر بیرونـی بـر روی کـارآفرین و
شخصیت او تأثیر میگذارند و در برخی موارد شرایط ایدهآلی را ایجاد میکننـد کـه در آن شـرایط ،فـرد
کارآفرین میتواند فرصتها را کشف کرده و از آن بهره ببرد .بنـابراین ،پیشـنهاد میگـردد ،بـرای کنتـرل
جریانها و نیروهایی (اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و سیاسی) که از محیط بیرونی روستاها بر کارآفرینان و

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.4.3

کارآفرینان از محیط پیرامونی را شامل جریانها و فضاهای پیرامـونی حـاکم بـر کـارآفرینی نظیـر افـراد،
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کسبوکار آنها درگذر زمان وارد میگردد به رشد کسبوکارهای خرد و متوسط در منطقه اهمیـت داده
شود .چراکه از ویژگیهای بارز کسبوکارهای خرد عالوه برداشتن تعداد کارکن کمتر از  1٠نفر و داشـتن
سرمایه تولید کمتر ،افزایش رقابت و مشارکت در منطقه را به دنبال دارد .بـرای رشـد و تـداوم ایـن نـوع
کسبوکارها که در شرایط بحرانهای اقتصادی و سیاسـی کمتـر مـورد آسـیب قـرار میگیرنـد ،نیـاز بـه
سیاستگذاری ،برنامهریزی و هماهنگی دولت در کنار گسترش نهادهای مدنی و انجمنهـای کارآفرینـان
روستایی الزم به نظر میرسد.
در این پژوهش متغیر روحیه کارآفرینی فرد ،فرآیند اقتصادی در روستاها دیگر متغیرهایی بودند کـه
در توسعه فضاهای پیراشهری تأثیر عمیقی داشتند .پیشنهاد میگردد که به تشـکیل تیمهـای نـوآوری و
گروههای کاری برای پیگیـری ایـدههای جدیـد ،و حمایـت از کارآفرینـان روسـتایی ،نـوآوران اجتمـاعی،
صاحبان کسبوکارهای خرد و متوسط و صاحبان فکر و اندیشه در حوزههای کارآفرینی روسـتایی توجـه
ویژهای گردد.
تشکر و دردانی
"تبیین اثرات کارآفرینی پیراشهری در توسعه شهرستان کرمانشاه" است.
 )6منابع
-

آشنایی ،تکتم ( .)1392تحلیل پیامدهای سیاستهای هدایت و کنترل رشد پیراشهرنشینی در هاله
کالنشهر ،پایاننامه کارشناسیارشد شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.

-

افراخته ،حسن؛ مرادی ،حوریه ( .)1395مبانی کارآفرینی .اصفهان ،انتشارات شاخص پژوه (سیدآقا) ،چاپ اول،
 126ص.

-

امینی ،سماء ،بیژن رحمانی و بتول مجیدی خامنه ( .)1396پیامدهای اقتصادی تغییرات کاربری اراضی
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مقاله حاضر بخشی از نتایج طرح پژوهشی درون دانشگاهی ،دانشگاه لرسـتان بـا کـد  991٠33399و عنـوان
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