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چکیده
امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سکونتگاههای انسانی محسوب میشود .به منظور توسعه
کارآفرینی ،شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای جوامع محلی از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف از این
پژوهش تحلیل نقش مهمترین ظرفیتهای کارآفرینی شهرستان اسالمشهر در توسعه فضاهای پیراشهری این
شهرستان بوده است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است .گردآوری
اطالعات با دو روش مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری شامل تمامی
روستاهای شهرستان اسالمشهر است که از بین آن  6روستای بر اساس بعد فاصله در سه محدوده با  10 ،5و
 15کیلومترفاصله از حریم شهر تهران انتخاب شده است .از آزمون تی تک نمونهای برای مقایسه مؤلفهها ،از
آزمون دانکن برای بررسی تفاوت میان روستاهای مورد مطالعه و از روش تحلیل فضایی کریجینگ برای نشان
دادن الگوی فضایی ظرفیتهای کارآفرینی استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سه مؤلفه
محیطی ـ زیرساختی ،ویژگیهای فردی و اقتصادی کارآفرینی دارای بیشترین ظرفیت برای توسعه فضاهای
پیراشهری هستند .همچنین از حیث فضایی ،سکونتگاههای با فاصله کمتر و دسترسی مناسب تر به شهر تهران از
ظرفیتهای باالتری برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی برخوردار است.
واژگان کلیدی :ظرفیتهای توسعه ،کارآفرینی روستایی ،فضاهای پیراشهری ،شهرستان اسالمشهر ،شهر تهران.
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مقدمه

برای این امر از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها و

امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان از

به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار میآید؛ زیرا

مهمترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب میشود.

فعالیت کارآفرینی با اثر بخشی باال منجر به توسعه

اهمیت کارآفرینی در توسعه روستایی از آنجا ناشی می-

اقتصادی ایجاد اشتغال ،نوآوری در فعالیتها ،رقابت

شود که فرد کارآفرین میتواند با شناسایی فرصتها و

پذیری و غیره میشود( .)Otto,2009:25تعریف

مشکالت موجود ،به ابداع راهکارهای نوین در جهت

کارآفرینی از دیدگاه علوم مختلف متفاوت بوده

رشد و توسعه همت گمارد .بدین ترتیب کارآفرینی می-

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

تواند از طریق ایجاد اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی،

کارآفرین و کارآفرینی را میتوان از جنبههای گوناگون

توزیع مناسب درآمد و بهره برداری بهینه از منابع ،نقش

تجاری ،مدیریتی و فردی و همچنین از دیدگاه علوم

مهمی در توسعه روستایی داشته باشد(شهرکی و

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

همکاران .)24 :1395 ،بنابراین ،کارآفرینی برای زنده

 .)26نخستین بار متخصصان علم اقتصاد اقدام به تعریف

ماندن فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی

کارآفرینی کردند .شومپیتر 1کارآفرین را موتور توسعه

کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد .با این حال،

اقتصادی میداند که با تغییر و اصالح سیستم اقتصادی

کارآفرینی نیاز به یک محیط مناسب برای رشد

موجود ،سیستم جدید و کاراتری را جایگزین آن می-

دارد( .)Muhammad,2017:281به عبارت دیگر ،توسعه

کند .در این نگرش شومپیتر کارآفرینی را مفهومی ایده

کارآفرینی مشروط به وجود ظرفیتهای کارآفرینانه در

آل میداند که در آن به نیروی خالقانه ،بینش ،ایده

فضاهای جغرافیایی و همچنین بین نیروهای انسانی

کسب و کار ،نداشتن تمایل به مدیران اداری غیرخالق،

فعال مستقر در آن است .در نواحی روستایی مسلما

مهارت وسوسه انگیزی برای جلب سرمایهگذاری

ظرفیتها و پتانسیلهایی نهفته است که با شناسایی آنها

سرمایهداران ،توانایی اعمال ریسک برای استفاده از

میتوان فعالیتهای کارآفرینانه متنوعی در زمینههای

موقعیتهای ناشناخته توجه میشود(سبحانی و

کشاورزی ،گردشگری ،ورزش ،استقرار صنایع مختلف

همکاران .)172 :1391،از دیدگاه مایا (،)2002

در روستاها انجام داد و در نتیجه نابرابریهای درآمد و

کارآفرینی حاصل برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان

بیکاری را کاهش داد و راه توسعه روستایی را هموار

با محیطی است که در آن نشو و نما یافته-

کرد(رکن الدین افتخاری و سجاسی قیداری:1393 ،

اند( .)Archibong et al,2004:29و همچنین عاملی در

 .)56برای اینکه کارآفرینی در نواحی روستایی توسعه

جهت کشف فرآیندهای نو و قبول مخاطرات و منافع

پیدا کند نیازمند شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای محلی

آن( ، )Hisrich,2005:8آگاهی از فرصتهای سودآور و

موجود در روستاها و مردم روستایی هستیم ،زیرا

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

باالخره پایه و اساس توسعه به شمار می-

کارآفرینی با تاکید بر منابع محلی صورت می گیرد.
بنابراین الزم تا در فرآیند توسعه کار آفرینی مقتضیات

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

مکانی و زمانی از جمله در زمینههای اقتصادی،

شناسان به بررسی ویژگیهای روان شناختی و فردی

اجتماعی و محیطی مورد توجه قرار گیرد (رضائی و

کارآفرینان میپردازند .از مهم ترین ویژگیهای مورد

همکاران )59 :1397 ،امروزه در اکثر کشورهای دنیا

توافق آنان میتوان به ریسک پذیری ،تحمل ابهام،

توجه خاصی به افراد موفق و کارآفرینان می شود و
تقویت نوآوریها و موفقیتها و ایجاد بستر مناسب

1

- Joseph Schumpeter
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رضایت مندی ،دانش و آگاهی ،استقالل طلبی ،انرژی

کسبوکار با بهرهگیری از فرصتهای محلی همراه با

زیاد ،انگیزه و تعهد اشاره کرد (گلرد.)102 :1384 ،

نوآوری و تالش و پشتکار زیاد و پذیرش خطرهای

با توجه به مباحث مطرح شده میتوان اظهار داشت

مالی و روحی و اجتماعی که با انگیزههای مختلفی از

که کارآفرینی ،خلق چیزی نو و قبول مخاطرات و منافع

جمله توفیق طلبی ،رضایت بخشی ،استقالل و کسب

آن است(دادور خانی و همکاران.)173 :1390،یک

سود مالی انجام می شود(حسینی نیا و فالحی:1396،

کارآفرین فردی است که ترکیبی از عوامل جدید در

 .)26مؤلفههای کارآفرینی روستایی در سه بخش اصلی

تولید مانند ،روشهای جدید تولید ،محصوالت جدید،

قابل تقسیم هستند .مؤلفه پیش زمینههای فیزیکی به

بازارهای جدید ،منابع جدید عرضه و اشکال سازمانی

عنوان بخش اول کارآفرینی شامل چشماندازهای طبیعی،

سرمایه گذاریهای زیربنایی به طور مستقیم بر مؤلفه-

جدید را کشف میکند یا به عنوان یک فرد که مایل به
انجام ریسک است یا فردی که فرصتهای بازار را

های اقتصادی ،نهادی ـ سازمانی و اجتماعی ـ فرهنگی

شناسایی و از آن بهره برداری میکند ،عدم تعادل بین

به عنوان ظرفیتهای کارآفرینی جامعه تأثیر میگذارد.

عرضه کل و تقاضای کل را از بین می برد و یا به عنوان

مؤلفههای اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی فرهنگی به

است( & Patel

عنوان بخش دوم کارآفرینی هم فرصتها و هم موانعی

کسی که مالک و عامل یک کسب و کار

را برای ظرفیتهای کارآفرینی افراد به وجود می-

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

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

کارآفرینی روستایی تفاوت زیادی با سایر اشکال

های فردی به عنوان بخش سوم کارآفرینی ،نشان می-

کارآفرینی ندارد .در واقع ،کارآفرینان روستایی همان
ویژگیهایی را دارند که کارآفرینان مناطق دیگر دارند،

دهد که یک جامعه از طریق افراد قادر به کشف ،ارزیابی

حتی به دلیل برخی ویژگیهای خاص نواحی روستایی

و بهره برداری از فرصتهایی است( )Shane,2003:6که

مانند ،کمبود امکانات ،فاصلههای طوالنی تا بازار

از طریق پیش زمینههای فیزیکی و سه جزء دیگر از

فروش ،کمبود نیروی کار متخصص ،محدود بودن

ظرفیت کارآفرینی(اقتصادی ،نهادی ـ سازمانی و

فعالیتهای اقتصادی و غلبه فعالیتهای اقتصادی در

اجتماعی ـ فرهنگی) محلی یا خارج از جامعه محلی به

بخش اول  ،شبکههای اجتماعی متراکم و ضعف

وجود میآید .بنابراین ،افراد در نهایت با کشف ،ارزیابی

مدیریت در محیطهای روستایی ،کارآفرینان روستایی

و استفاده از فرصتها و موانع موجود در داخل یا

باید به مراتب ،قدرت ریسکپذیری بیشتری نسبت به

خارج از جامعه روستایی به فعالیتهای کارآفرینی می-

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

پردازند.

این ترتیب ،کارآفرینی روستایی ،عبارت است از ایجاد
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شکل .1مدل مفهومی پژوهش

شکلگیری ظرفیتهای کار آفرینی روستایی این

در نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر نیز به دلیل

شهرستان را مورد تحلیل قرار دهد.

شرایط خاص و موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن در
مجاورت کالنشهر تهران منجر به ایجاد برخی قابلیتها

روش تحقیق

از یک طرف و برخی موانع از طرف دیگر شده است.

تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات

موقعیت مناسب شهرستان اسالمشهر باعث شده است تا

کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است .جهت

در طول چند دهه اخیر به یکی مهمترین مقاصد

گردآوری اطالعات از دو شیوه میدانی و کتابخانهای

مهاجران از مناطق مختلف کشور تبدیل شود .که این امر
خود مشکالت زیاد اقتصادی ،اجتماعی

استفاده شده است .در شیوه کتابخانهای جهت تعیین

و محیطی

مؤلفههای و شاخصهای پژوهش به مرور منابع موجود

دراین شهرستان را به دنبال داشته است و در برخی

از جمله کتب ،مقاالت ،گزارشهای فارسی و التین

روستاهای وضعیت فقر روستایی رشد فزاینده ای پیدا

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

کرده است .هچنین نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر

است .همچنین در شیوه میدانی با استفاده از ابزار

به دلیل فاصله نزدیک ،داشتن دسترسی مناسب به

پرسشنامه به گردآوری دادههای مورد نیاز اقدام شد .در

کالنشهر تهران و قرار گیری در حاشیه جاده تهران ـ

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

ساوه از ظرفیت های بالقوه مناسبی برای توسعه فعالیت-

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

های کارآفرینی روستایی برخوردار است .مقاله حاضر

سه محدوده تعیین شده  2روستا انتخاب شد .به این

در پی آن است تا ضمن تحلیل مهمترین ظرفیتهای

ترتیب در فاصله  5کیلومتری شهر تهران دو روستای

کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری

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

شهرستان اسالمشهر ،نقش موقعیت ویژه جغرافیایی و

شهر تهران دو روستای بهرام آباد و ده عباس و در

قرار داشتن در مجاورت کالنشهر تهران در بروز و

فاصله  10تا  15کیلومتری شهر تهران که انتهای
محدوده شهرستان اسالمشهر محسوب میشود و
][38
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بیشترین فاصله را تا شهر تهران دارد ،دو روستای

تحلیل فضایی کریجینگ استفاده شده است .برای تحلیل

چیچکلو و نظام آباد انتخاب شدند .در این پژوهش

دادهها نیز از نرمافزار  SPSS ،Arc GISو  Excelاستفاده

جامعه آماری شامل تمامی افرادی است که تجربه راه-

شده است.

اندازی یک کسبوکار با شیوه متفاوت در روستاهای
جدول .1مؤلفهها و شاخصهای مورد استفاده در پژوهش

شهرستان اسالمشهر را داشتهاند و دارای ویژگیهای یک
فرد کارآفرین از جمله ریسکپذیری ،نوآوری در کار،

مؤلفه

ایجاد اشتغال ،استفاده مطلوب از فرصتها است و به

فردی

نحوی در راه اندازی یک کسب و کار موفق عملکرده

شاخص
ریسکپذیری ،تحمل ابهام ،خالقیت و نوآوری،
اعتماد به نفس ،دانش و آگاهی
ارتباطات اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،اصناف و

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

اجتماعی -

اتحادیهها ،تشکلها و تعاونیها ،ریسکپذیری

دشواری در شناسایی آن ها از روش گلوله برفی برای

فرهنگی

در فرهنگ جامعه ،خالقیت و نوآوری در
فرهنگ جامعه

انتخاب افراد استفاده شده است به نحوی که در هر

زیرساختهای ارتباطی(جادهها و سیستم حمل

روستا ابتدا از طریق مشورت با مدیران محلی شامل
دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا تعدادی از افراد
با ویژگیهای ذکر شده شناسایی و با مراجعه به هرکدام

محیطی -

و نقل) ،زیر ساختهای تکنولوژیکی()IT,ICT

زیرساختی

اینترنت ،تلفن ،زیرساختهای عمومی(آب ،برق،
گاز) ،دسترسی به بازار

از آن ها ضمن گردآوری دادههای مورد نیاز در شناسایی

نهادی -

سایر افراد نیز از نظرات آنها استفاده شد و به این

سازمانی

ترتیب در هر روستا تعداد افراد مورد پرسشگری

فعالیت مدیران محلی(دهیاری ،شورا) ،فعالیت

نهادهای مردمی(صندوق اعتبارت خرد) ،دوره-
های آموزشی کسب و کار
داشتن منابع مالی(شخصی) ،دسترسی به

مشخص و در نهایت نمونه آماری تعیین و فرآیند
اقتصادی

گردآوری دادهها تکمیل شد .و در مجموع برای
گردآوری داده تعداد  80پرسش نامه طراحی ،توزیع و

تسهیالت مالی دولتی(وام) ،امکان جذب
سرمایههای خصوصی(خانواده ،دوستان ،سرمایه
گذاران)

تکمیل شد .برای سنجش روایی صوری (اعتبار) ابزار

منبع :قدیری معصوم و همکاران1396،؛ غالمی و محمد

پژوهش ،از نظرات کارشناسان و خبرگان استفاده شد و

زاده 1396،؛ هاشمی و همکاران1390 ،؛ فرجی سبکبار و

به این ترتیب اعتبار ابزار پژوهش مورد تایید قرار

همکارانVernet et al,2019; Patel & Chavda,2013; 1390 ،

گرفت .و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای

& Shane,2003; Baumgartner et al,2013; Sofer
Saada,2017; Sa,2019

کرونباخ تعیین شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/715محاسبه شد پایایی ابزار پژوهش

شهرستان اسالمشهر یکی از شهرستانهای استان

مورد تایید قرار گرفت .در تحلیل دادهها جهت مقایسه

تهران ودر جنوب غربی این استان واقع شده است .این

مؤلفههای کارآفرینی و شناسایی مهمترین ظرفیتهای

شهرستان از شمال به شهر تهران و شهرستان شهریار از

کارآفرینی روستایی از آزمون  Tتک نمونه ای و جهت

غرب به شهرستان رباط کریم از جنوب به شهرستان ری

و از شرق به شهر تهران و شهرستان ری محدود می-

تحلیل تفاوت ظرفیتهای کار آفرینی در بین روستاهای
نمونه از آزمون آنوا و آزمون پس از تجربه دانکن

شود .شکل  3موقعیت روستاهای مورد مطالعه در

استفاده شده است .جهت نمایش پراکندگی فضایی

شهرستان اسالمشهر را نشان میدهد.

ظرفیتهای کارآفرینی روستاهای مورد مطالعه از روش
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وضعیت در بین مؤلفههای مورد بررسی و با سطح
اطمینان  99درصد در وضعیت مطلوب قرار دارد .بعد از
آن مؤلفه ویژگیهای فردی با میانگین  3/428در جایگاه
دوم از لحاظ ظرفیتهای کارآفرینی روستایی قرار دارد
که مقدار  Tبه دست آمده نیز مثبت و برابر با 6/126
بنابراین با سطح اطمینان  99درصد این مؤلفه در
وضعیت مطلوب قرار گرفته است .در جایگاه بعدی
مؤلفه اقتصادی قرار دارد که با مقدار میانگین  3/342و
مقدار  Tبرابر با  4/905از ظرفیتهای مناسبی برای

شکل .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

توسعه کارآفرینی روستایی برخوردار است و با سطح

یافتههای تحقیق

اطمینان  99درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد .در

جهت شناخت وضعیت ظرفیتهای کارآفرینی در

جایگاه بعدی مؤلفه نهادی ـ سازمانی با مقدار میانگین

نواحی روستایی شهرستان اسالمشهر و تحلیل تفاوت

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

بین مؤلفههای کارآفرینی از آزمون  Tتک نمونهای

ثابت تعیین شده( )3است و نشاندهنده ظرفیتهای

استفاده شده است .با توجه به اینکه جهت ارزیابی

پایین این مؤلفه برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی

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

روستایی در منطقه مورد مطالعه است .همچنین مقدار

شده است بنابراین میانیگن حد متوسط جهت ارزیابی

آمار  Tاین مؤلفه نیز برابر با  -2/384و تایید کننده این

شاخصها برابر با  3است .شاخصهایی که دارای

امر است .از طرفی سطح معناداری به دست آمده برای

میانگین کمتر از  3در وضعیت نامطلوب و شاخصهای

این مؤلفه نشان می-دهد که مؤلفه نهادی  -سازمانی با

با میانگین باالتر از  3در وضعیت مطلوب قرار دارند.

سطح اطمینان  95درصد در وضعیت نامطلوب از لحاظ

نتایج آزمون  Tتک نمونهای در سطح اطمینان  99و 95

ظرفیتهای کار آفرینی روستایی قرار دارد .و در آخرین

درصد معنیدار است .نتایج کلی آزمون  Tتک نمونهای

رتبه مؤلفه اجتماعی ـ فرهنگی با میانگین  2/696قرار

و میانگین کل به دست آمده برای مؤلفههای کارآفرینی

دارد که این میانگین نیز کمتر مقدار میانگین ثابت تعیین

روستایی برابر با  3/299است و با توجه به اینکه

شده( )3است و نشان دهنده ظرفیتهای پایین این

میانگین حد متوسط برای ارزیابی مؤلفهها عدد  3بوده

مؤلفه برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی روستایی در

است ،میتوان بیان کرد که وضعیت کلی ظرفیتهای

منطقه مورد مطالعه است .مقدار آمار  Tاین مؤلفه نیز

کارآفرینی روستایی با توجه به شاخصهای مورد

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

بررسی در شهرستان اسالمشهر با سطح اطمینان 99

سطح معناداری به دست آمده نشان میدهد که مؤلفه

درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد .همچنین در بین 5

اجتماعی  -فرهنگی با سطح اطمینان  99درصد در

مؤلفه مورد بررسی مؤلفه محیطی  -زیرساختی با

وضعیت نامطلوب از لحاظ ظرفیتهای کارافرینی

میانگین  4/184دارای باالترین میانگین و با توجه به

روستایی در بین روستاهای مورد مطالعه قرار

اینکه بیشتر از میانگین حد متوسط تعیین شده( )3است

دارد(جدول.)2

و همچنین مقدار  Tبه دست آمده برای این شاخص
مثبت و برابر با  20/032است به عبارتی دارای بهترین
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جدول .2نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای ارزیابی ظرفیتهای کارآفرینی روستایی شهرستان اسالمشهر
مؤلفه

میانگین

مقدارT

تفاوت میانگین

سطح معنی داری

وضعیت

اجتماعی – فرهنگی

2/696

-7/295

-0/304

0/000

نامطلوب

نهادی – سازمانی

2/846

-2/384

-0/154

0/020

نامطلوب

فردی

3/428

6/126

0/428

0/000

مطلوب

محیطی  -زیرساختی

4/184

20/032

1/184

0/000

مطلوب

اقتصادی

3/342

4/905

0/342

0/000

مطلوب

جمع

3/299

8/827

0/299

0/000

مطلوب

مفهوم

کارآفرینی روستایی

مقدار میانگین ثابت3 :
منبع :یافتههای پژوهش1398،

در ادامه جهت بررسی تفاوت میان روستاهای مورد

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

مطالعه با توجه به ظرفیتهای کارآفرینی روستایی از

جهت مقایسه و تحلیل تفاوتهای میان روستاهای مورد

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه( )ANOVAاستفاده

مطالعه از لحاظ ظرفیتهای کارآفرینی روستایی از

شد .مقدار  sigبه دست آمده برای این آزمون نزدیک به

آزمون پس از تجربه دانکن استفاده شد .نتایج آزمون

صفر است و نشان دهنده وجود تفاوت بین روستاهای

دانکن بیانگر آن است که روستاهای مورد مطالعه

مورد مطالعه در سطح اطمینان  99درصد است .همچنین

براساس ظرفیتهای کار آفرینی روستایی در  3سطح

در این آزمون در صورتیکه مقدار آماره  Fبه دست آمده

دسته بندی شدهاند .در سطح اول روستای نظامآباد با

مثبت باشد نشان دهنده وجود تفاوت بین پدیدههای

میانگین  2/589قرار گرفتهاست که بیانگر نامطوبترین

مورد بررسی است و به میزانی که این مقدار بزرگتر

سطح ظرفیت برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی

باشد نشان دهنده وجود تفاوتهای بیشتری است .در

روستایی است .در سطح دوم دو روستای چیچکلو با

مثال حاضر نیز مقدار آماره  Fبه دست آمده برابر با

میانگین  3/069و ده عباس با میانگین  3/104قرار

 27/331و تایید کننده وجود تفاوت محسوس بین

گرفتهاند که بیانگر سطح متوسط ظرفیت برای توسعه

روستاهای مورد مطالعه از لحاظ ظرفیتهای کار آفرینی

فعالیتهای کارآفرینی روستایی است .و در سطح سوم

روستایی است( جدول .)3

سه روستای بهرامآباد با میانگین  ،3/414شاطره با
میانگین  3/509و علیآباد قاجار با میانگین  3/516در

جدول .3نتایج آزمون آنوا جهت بررسی تفاوت بین روستاها از

مطلوبترین سطح از لحاظ ظرفیتهای کارآفرینی

لحاظ ظرفیتهای کارآفرینی روستایی

روستایی برای توسعه نسبت به سایر روستاها قرار

گروه

مجموع

درجه

میانگین

ها

مجذورات

آزادی

مجذورات

F
آماره

Sig

بین

4/705

5

0/941

27/331

0/000

2/548

74

7/253

79

گروهی
درون
گروهی
مجموع

دارند.

0/034

منبع :یافتههای پژوهش1398،
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جدول .4سطح بندی روستاهای مورد مطالعه براساس ظرفیت-

روستای ده عباس و چیچکلو نیز در همین محدوده واقع

های کارآفرینی با استفاده از آزمون دانکن

شدهاند .و یک پهنه فضایی نسبتا وسیع از شهرستان

روستا

سطح اول

نظامآباد

2/859

سطح دوم

سطح سوم

اسالمشهر در قسمتهای شمالی شهرستان و نزدیک به

چیچکلو

3/069

کالنشهر تهران با رنگ سبز نمایش داده شده و بیانگر

ده عباس

3/104

وضعیت مطلوب ظرفیت های این نواحی برای توسعه

بهرامآباد

3/414

فعالیتهای کارآفرینی روستایی است که یکی از دالیل

شاطره

3/509

آن کم بودن بعد فاصله نسبت به کالنشهر تهران و

علی آباد قاجار

3/516

استفاده از مزایای آن است .و سه روستای علیآبادقاجار،

آلفا0/05 :

شاطره و بهرامآباد در این محدوده قرار گرفتهاند.

منبع :یافته های پژوهش1398،

در ادامه فرآیند پژهش جهت ارزیابی وضعیت کلی
ظرفیتهای کارآفرینی در سطح نواحی روستایی
شهرستان اسالمشهر با استفاده از روش دورن یابی
کریجینگ به تحلیل فضایی وضعیت مؤلفهها که بیانگر
ظرفیت های کارآفرینی است پرداخته شد .در این روش
با توجه به مقادیر معلوم  6روستای مورد مطالعه که
دادههای آنها گردآوری شده است وضعیت سایر فضاها
که دادهای آنها در دسترس نبوده است برآورد شده
است به عبارتی نتایج به دست آمده برای روستاهای

شکل .3پراکنش فضایی ظرفیتهای کارآفرینی روستایی در

نمونه براساس بعد فضایی به سایر پهنههای فضایی

سطح شهرستان اسالمشهر

شهرستان اسالمشهر تعمیم داده شده است .و در نهایت
وضعیت کلی ظرفیتهای کارآفرینی در پهنه فضایی

نتیجهگیری

شهرستان اسالمشهر تعیین شده است .همانطور که در

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ظرفیتهای

شکل ( )3نمایش داده شده است وضعیت کلی ظرفیت-

کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری

های کارآفرینی در شهرستان اسالمشهر یکسان نیست

شهرستان اسالمشهر صورت پذیرفته است .در این

بلکه یک پهنه فضایی در قسمتهای جنوبی شهرستان با

پژوهش با بهره گیری از  5مؤلفه اصلی که برای هر

مرکزیت روستای نظامآباد در وضعیت نامطلوب قرار

کدام از آن شاخصهایی تعیین شده است نسبت به

دارد به عبارتی این پهنه فضایی که با رنگ قرمز نمایش

تحلیل ظرفیتهای کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان

داده شده است از ظرفیت الزم برای توسعه فعالیتهای

اسالمشهر اقدام شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان می-

کارآفرینی روستایی برخوردار نمیباشد .همچنین در

دهد وضعیت کلی ظرفیتهای کارآفرینی روستایی در

قسمتهای مرکزی شهرستان یک نوار زرد رنگ نشان

شهرستان اسالمشهر با میانگین  3/29باالتر از حد

داده میشود که بیانگر سطح متوسط ظرفیتهای

متوسط( )3و در وضعیت مطلوب قرار دارد .در این بین

کارآفرینی روستایی در این پهنه فضایی است ،دو
][42

قدیریمعصوم و همکاران :نقش ظرفیتهای ...

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

اولین و مهمترین ظرفیت کارآفرینی روستایی شناخته

اسالمشهر از لحاظ ریسک پذیری ،تحمل ابهام ،خالقیت

شده در شهرستان اسالمشهر مؤلفه محیطی ـ زیرساختی

و نوآوری ،اعتماد به نفس و دانش و آگاهی دارای

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

وضعیت مطلوبی هستند که این مؤلفه از کارآفرینی به

وضعیت مطلوب قرار دارد .این امر به دلیل برخورداری

شدت متاثر شرایط محیطی و زیرساختی منطقه

از زیر ساختهای ارتباطی مناسب مانند؛ جادهها،

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

و

نقل

مناسب،

زیرساختهای

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

تکنولوژیکی(اینترنت

و

تلفن)،

زیرساختهای

بیشترین ظرفیت برای توسعه کارآفرینی روستایی در

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

شهرستان اسالمشهر مؤلفه اقتصادی با میانگین 3/34

مراکز تجاری است .به طوریکه محور موصالتی تهران ـ

است که با سطح اطمینان  99درصد دارای وضعیت

ساوه دسترسی مناسبی برای برای بخش عمده

مطلوب است .که نشان دهنده وضعیت مناسب از لحاظ

روستاهای شهرستان اسالمشهر فراهم کرده است ،و

برخوداری از منابع مالی شخصی مورد نیاز ،دسترسی به

همچنین وجود سیستم حمل و نقل عمومی فعال در

تسهیالت مالی دولتی( امکان دریافت وام و اعتبارات)،

تعداد زیادی از روستاهای شهرستان اسالمشهر امکان

وجود فضای مناسب برای جذب سرمایههای

ارتباط راحت با شهر اسالمشهر و شهر تهران را فراهم

خصوصی(خانواده ،دوستان و سرمایه گذاران) است این

کرده است .همچنین زیرساختهای تکنولوژیکی و

بخش از یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش والئی و

عمومی در بیشتر روستاهای شهرستان اسالمشهر به دلیل

همکاران( )1394منطبق است .دو مؤلفه نهادی ـ

نزدیکی به شهر تهران از وضعیت قابل قبولی برخودار

سازمانی و اجتماعی ـ فرهنگی به ترتیب با میانگین

است ،از طرفی فاصله نزدیک روستاهای شهرستان

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

اسالمشهر به شهر تهران موجب تسهیل در دسترسی به

وضعیت نامطلوب قرار دارند .وضعیت موجود به این

بازار و مراکز عمده مبادالت هم جهت خرید مواد اولیه

دلیل است که روستاهای شهرستان اسالمشهر از لحاظ

و هم جهت فروش محصوالت و تولیدات روستاییان

فعالیتهای مدیران محلی مانند برگزاری دورههای

شده است .از این رو برخورداری از امکانات زیرساختی

آموزشی برای روستاییان ،فعالیت اصناف و اتحادیهها،

که تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی و موقعیت

تشکلها و تعاونیهای فعال در روستاها ،ارتباطات

قرار گیری روستاها است در توسعه ظرفیتهای

اجتماعی و امنیت اجتماعی از شرایط مناسب برخودار

کارآفرینی روستایی نقش بسزایی دارد این بخش از

نیست .به عبارتی از آنجاییکه گروههای قومی و زبانی

یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش صادقلو و

مختلف از اقسا نقاط کشور مهاجرت کردهاند و در

سیستم

حمل

همکاران( ، )1396فراهانی و همکاران( )1393و

ورنت1

روستاهای شهرستان اسالمشهر گردهم آمدهاند که خود

و همکاران( )2019مطابقت دارد .دومین مؤلفه دارای

موجب کاهش همبستگی اجتماعی ،کاهش تعلق به

بیشترین ظرفیت برای توسعه کارآفرینی روستایی در

روستا شده است و به عنوان مانعی در برابر شکلگیری

شهرستان اسالمشهر مؤلفه فردی با میانگین  3/42است

نهادهای مدیریت محلی در سطح روستاهای شهرستان

که با سطح اطمینان  99درصد در وضعیت مطلوب قرار

اسالمشهر محسوب میشود .در این زمینه ساربان و

دارد .این امر نشان میدهد که روستاییان در شهرستان

همکارن( )1394نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی
رسیدهاند.

Vernet

1-
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نتایج بررسی تفاوتهای میان روستاهای مورد

عمده ظرفیتهای کارآفرینی شکل گرفته در نواحی

مطالعه نشان میدهد روستاهای مورد مطالعه براساس

روستایی شهرستان اسالمشهر تحت تأثیر کالنشهر تهران

ظرفیتهای کار آفرینی آنها برای توسعه در سه سطح

است .الگوی فضایی تأثیر پذیری ظرفیتهای کارآفرینی

دستهبندی شدهاند .در سطح اول که نشاندهنده

روستایی در شهرستان اسالمشهر حاکی از آن است که

نامطلوبترین سطح ظرفیتهای کارآفرینی است

پهنه های فضایی نزدیک به کالنشهر تهران از ظرفیت-

روستای نظامآباد قرار دارد ،در سطح دوم دو روستای

های بیشتری برخوردار هستند و با افزایش فاصله از

چیچکلو و ده عباس قرار دارند که نشاندهنده سطح

کالنشهر تهران از میزان ظرفیتهای کارآفرینی در

متوسط ظرفیتهای کارآفرینی روستایی در آنها است.

روستاهای شهرستان اسالمشهر نیزکاسته میشود .با

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

توجه به آن چه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که

بهرام آباد که از دسترسی مناسب تری برخودار هستند و

ظرفیتهای کارآفرینی روستایی دارای مؤلفهها و

دارای فاصله کمتری نسبت به کالنشهر تهران هستند،

شاخصهای مختلفی است که رسیدن به مطلوبترین

قرار دارند که بیانگر سطح مطلوب ظرفیتهای

حالت آن نیازمند همسویی و یکچارچگی تمامی مؤلفه-

کارآفرینی روستایی در آنها است .نقشه الگوی فضایی

های کارآفرینی روستایی است .لذا با نگاه تک بعدی به

ظرفیتهای کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان

این فرآیند نمیتوان انتظار حاصل شدن نتایج مناسب و

اسالمشهر نشان میدهد که بین فاصله با شهر تهران و

دلخواه را داشت ،بلکه نیازمند نگاه همه جانبه و توجه

ظرفیتهای کارآفرینی روستایی رابطه منطقی و مثبت

به تمامی مؤلفههای مربوط به کارآفرینی روستایی در

وجود دارد ،به عبارتی روستاهایی که در فاصله نزدیک

راستای توسعه فعالیتهای کار آفرینی در بلند مدت

به شهر تهران واقع شدهاند و دسترسی مناسبتری به

است .همچنین دستیابی به توسعه پایدار روستایی

شهر تهران و مراکز مبادالتی آن دارند از ظرفیتهای

نیازمند شکلگیری توسعه در تمامی بخشهای یک

کارآفرینی بیشتری نیز برخوردار هستند .و روستاهایی

سرزمین است بنابراین ،در شهرستان اسالمشهر نیز بدون

که در فاصله دورتر نسبت به شهر تهران قرار دارند و

نگاه یکپارچه به تمام روستاها نمیتوان انتظار دستیابی

ارتباط کمتری با شهر تهران دارند از ظرفیتهای کمتری

به یک وضعیت پایدار در سطح شهرستان را داشت ،به

برای کارآفرینی برخوردار هستند .در نتیجه تسهیل در

همین دلیل الزم است تا در برخی از روستاها ،ازجمله

پیوند بین نواحی روستایی و مراکز شهری در افزایش

روستای نظام آباد که از ظرفیتهای کارآفرینی محدودی

ظرفیتهای کارآفرینی و توسعه فضاهای پیراشهری مؤثر

برای توسعه برخوردار است نسبت به فراهمسازی

است(.)Mayer et al,2016

برخی پیش زمینهها شامل زیرساختهای فیزیکی و

با توجه به آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که

بهبود دسترسی به مراکز مبادالتی ،و همینطور پیش

مهمترین ظرفیت کارآفرینی روستایی در شهرستان

زمینههای اقتصادی و سازمانی در برنامهریزیهای آتی

اسالمشهر عبارت است از ظرفیتهای زیرساختی -

شهرستان اقدام شود .و همچنین انجام اقدامات الزم

محیطی ،ظرفیتهای فردی و ظرفیتهای اقتصادی،

جهت تسهیل و گسترش پیوندهای بین نواحی روستایی

همچنین دو مؤلفه نهادی  -سازمانی و اجتماعی -

با دو شهر اسالمشهر و تهران ضروری است.

فرهنگی از ظرفیت الزم برای توسعه فضاهای پیراشهری
شهرستان اسالمشهر برخوردار نیستند .از طرفی بخش
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