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چکیده
امروزه توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی مهمترین راهکار توسعه روستایی در کشورهای جهان سو محسوب میشاود مؤسساام
مالی و صندوقهای قرضالحسنه زیادی وجود دارند که میتوانند از طریق اراوه اعتبارام خرد با بهره کم نقش بسزایی در توساعه اقتصاادی
روستاها در بلشهای ملت،بر کارآفرینیر اشتغالزایی و توسعه اقتصادی داشته باشند از این رو پژوهش حاضر باه تح،یال اثارام صاندوق
کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان خوی میپردازد .مطالعه حاضر از ن ر هدف کاربردی و از جهات روش
توصیفی -تح،ی،ی است .گردآوری اط،اعام با بهرهگیری از دو روش کتابلانهای و میدانی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته صاورم گرفتاه
است .همچنین به من ور تجزیه و تح،یل اط،اعامر از مدل تصمیمگیری چند معیاره ( )TOPSISفاازی و نار افازارهاای Expert choiceر
SPSSر  GISاستفاده شده است .نتایج رگرسیون جهت بررسی میزان اثرام صندوق کاارآفرینی امیاد در توساعه اقتصاادی ساکونتگاههاای
روستایی خویر گویای تاثیرام زیاد صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه است .همچناین ضارایب بتاا نشاان
دادند که در بین شاخصهای توسعه اقتصادی وارد شده به معادله رگرسیونر سهم صندوق کاارآفرینی امیاد در شااخص کااهش وابساتگی
اقتصادی به دیگران بیشتر از سایر شاخصهای اقتصادی میباشد .در ادامه نیزر به من ور شناسایی نقش صندوق کارآفرینی امید در هر یاک
از شاخصهای اقتصادی به شناسایی اثرام مستقیم و غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته شده اسات .هار یاازده شااخصر در
 11( p=0/000درصد اطمینان) رابطه مستقیمی و غیرمستقیمی با صندوق کارآفرینی امید داشتند .در ادامه نیزر جهت بررسی و رتبه-

سط

بندی شاخصهای توسعه اقتصادیر با توجه به صندوق کارآفرینی امیدر از نر افزار  Expert Choiceاستفاده شده اسات .نتاایج نشاان دادر
شاخص افزایش سط تولیدام به مقدار وزن به دست آمده 2/292ر بیشترین میزان اهمیت و شاخص کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه
با مقدار وزن 2/213ر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه متلصصان به خود اختصاص دادهاند .در نهایت نتایج تح،یل فضایی سکونتگاههاای
روستایی با استفاده از مدل تاپسیسر بیانگر آن است که بیشترین کارآمدی در توسعه اقتصادی از لحااظ ایجااد طارحهاای اشاتغالزایای در
روستای مه،ذان (رتبه  )2با میزان ارزش عددی  2/12را داشته است و سایر روستاها در رتبههای بعدی قرار دارناد .بناابراین بارای موفقیات
طرحهای اشتغالزایی قبل از هر اقدامیر باید قاب،یتسنجی مناطق روستایی انجا شود زیرا هر نقطه روستایی دارای قاب،یت منحصربه فردی
است.
کلمات کلیدی :صندوق کارآفرینی امیدر توسعه اقتصادیر سکونتگاههای روستاییر شهرستان خوی.
 - 2دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستاییر دانشگاه خوارزمیر تهرانر ایران
 - 1دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستاییر دانشگاه خوارزمیر تهرانر ایران
 - 9دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستاییر دانشگاه خوارزمیر تهرانر ایران
(* -نویسنده مسئول)riahi@khu.ac.ir :
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.266215.1906
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ناکارایی رویکردهاای معماول توساعه در ایجااد ظرفیات پایادار

مقدمه
امااروزه موضااوع پایااداری ساارلوحه تمااامی فعالیتهااا و

نیروی انسانیر نهادها و سازمانها در سط مح،ی عنوان کردهاند

برنامههای توسعهر از جم،اه توساعه روساتایی اسات .در بررسای

(رضوانیر  .)2912روستاهای کشور باه ع،ات اتکاای شادید بار

مقوله پایداریر پرداختن به دیدگاهی همهجانبه لااز و ضاروری

کشاورزی و درآمدهای حاصل از آنر و نداشتن مناابع اشاتغالی و

است (قاسمی و جوانر  .)2919توساعه پایادار روساتاییر عادالت

درآمدی غیر از کشاورزیر دارای اقتصاد ضاعیب و آسایبپذیری

متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان است و

هستند .در شرای فع،ی کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصاادی در

هدف از پایداری نیزر پایداری معیشت با حفظ امرار معاش آیناده

اغ،ب روستاهای ایران بوده و لاز است به عنوان محور برناماه-

از طریق حفظ منابع طبیعی است (بارور1ر  .)1221توساعه پایادار

های توسعه قرار گیرد (یاساوریر  .)29۹1بلاش کشااورزی باه

روستایی فرایند تغییر پایاداری اجتمااعیر فرهنگایر اقتصاادی و

ع،ت محدودیت و غیرقابل افزایش بودن مقدار زمینهاار امکاان

محیطی است که برای افزایش رفاه ب،ندمادم جواماع روساتایی

افزایش درآمدی چندانی ندارد و لذا جساتجو جهات پیادا کاردن

طراح ای م ایشااود (مصاا،ی2ر  .)1221توسااعه پای ادار روسااتایی

منابع درآمدی دیگر با توجه باه توانهاا و مواناع هار منطقاه از

جنبههای گونااگونی را در بار مایگیاردر اماا زمینهساازیهاای

کشورر جهت تنوعبلشی اقتصاادی باه اقتصااد روساتایی بارای

ساختاری در چهار جنباه عاا شاامل سااختار محیطای ا باو

افزایش توان نگه داشت جمعیات روساتا و باه عباارتی پایاداری

شناختیر ساختار و رواب اجتماعی ا فرهنگایر سااختار و روابا

جمعیت روستاییر ضروری باه ن ار مایرساد (ازکیاا و غفااریر

کالبدی ا فضایی و ساختار و رواب اقتصادی میتواند به کاارکرد

.)29۹1

صحی این فرآیند منجار شاود (ساعیدیر  .)2911از مؤلفاههای

به طور ک،ی مشکل و معض،ام روستاها در تما نقاط جهاان

جدیااد توسااعه و از عناصاار اصاا،ی در بااازنگری مفهااو آن

ناش ای از دو مس األه یک ای کمبااود امکانااام اجتماااعی (ضااعب

توانمندسازی و ظرفیتسازی استر که توانمندسازی باه معناای

زیرساختها) و دیگری کمبود درآماد (ضاعب اقتصاادی) اساتر

ایجاد قدرم قانونیر یا به سلن دیگر سارمایهگذاری باه من اور

یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال و مهام-

تقویت قدرم قانونی برای تواناسازی و تفویض اختیاار باه مارد

ترین سازوکار و ابزار آن کارآفرینی است .به عباارتی کاارآفرینی

است .دلالت مستقیم توانمندسازی مقاب،اه باا عوامال بایقادرتی

باعث کاهش بیکاری و افزایش بهرهوری افراد و مناابع و نهایتااً

است .بیقدرتی نه تنهاا باه ایجااد فقار منجار مایشاودر ب،کاه

افزایش درآمد مرد جامعه خواهد شد .آنچه در بحث کاارآفرینی

محصول اص،ی و مستقیم آن اسات .ظرفیتساازی معطاوف باه

روستایی میتوان اشاره داشت ایان اسات کاه باا باه کاارگیری

راهبردها و اقداماتی است که هدف آن کمک به مرد در جهات

نوآورانه منابع و امکانام روستاها در راستای شاکار فرصاتهاای

این مهم است که تواناییهای خاود را بشناساند و بارای بهباود

کار و کسب دانست .داشاتن اساتراتژی ک،اان توساعه اقتصاادی

زندگی فردی و جمعی از آن بهره گیرندر ع،ل ناتوانی بسایاری از

مشلص و توجه به موضوع تمرکززدایای یکای از مهامتارین و

کشااورها در پیشاابرد و حفااظ توسااعه اقتص اادی و اجتماااعی را

اساسیترین سیاستهای ک،ان توساعه کشاور اسات .اساتراتژی

1 - Brower
2 - Mosley

توسعه اقتصادی کشور با تبیین درست جایگاه روستاها و رویکارد
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توسعه روستایی مط،وب را مشلص سااخته و بارای آن ارزش و

توسعه کسبوکار خود با میانگین  9/۹3بالاتر از ناوع خاانگی باا

اهمیت کافی قایل شود.

 1/13و کارفرمایی با  9/11ارزیابی نموده اناد .همچناین از ن ار

برای رسیدن به توسعه اقتصاادی در کشاورر بایاد از تماامی

وا گیرندگان تساهیل در فرآیناد دریافات وا باه میازان2/92ر

توانهای اقتصادی در بلشهای ملت،ب سود برد .نگارش تاک

کاهش بوروکراسی اداری با  2/12و برقراری تناسب باین مقادار

بعدی به بلشهای اقتصادیر عامال عقایم مانادن تاوانهاای

وا اعطاوی و سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی کساب وکاار باا

محیطی در بهرهوری از منابع میگردد .بنابراینر باید توجه داشت

 2/12موجب بهبود عم،کرد صندوق کاارآفرینی امیاد در توساعه

که توسعه اقتصادی در هر سرزمینر وابسته به کاارآییر ت،فیاق و

کسبوکارهای خرد روساتایی مایشاود .ریااحی و نصایریزارع

ترکیب بهینه بین بلاشهاای اقتصاادی (کشااورزیر صانعت و

( )291۹در پژوهشی با عنوان تح،یل فضایی طرحهای اشاتغال-

خدمام) است (مطیعیلنگرودیر .) 2912از این رو در تما دنیاار

زایی روستایی ( مطالعه مورد :نواحی روستایی شهرستان طاار )

اقتصاد روستایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد م،ی کشاورها دارد.

به این نتایج دست پیدا کردند کهر بیشترین طرحهاای اشاتغال-

نقش قابال تاوجهی از شااغ،ین هار کشاوریر باه خصاوص در

زایی به ترتیب در بلشهایی دامپروریر صنعت و زراعت باوده و

کشورهای در حال توسعهر در حوزههای روستایی به کار مشاغول

زمینه فعالیت طرحها متناسب با مزیات نسابی ناواحی روساتایی

هستند .تولیدام کشاورزی همچون محصاولام زراعایر بااغی و

مورد مطالعه که در شرای مناسبی بارای فعالیاتهاای زراعایر

دامیر ع،اوه بر تأمین غذای مرد به عناوان ماواد خاا و اولیاهر

توسعه صنعت و خدمام گردشاگری قارار دارنادر باوده اسات و

چرخ صنایع را به گردش در میآورد و یا به عنوان کالای مصرفی

همچنین بیان کردند کهر بیشترین خوشههای فعالیات در بلاش

در شهرهار توس مشاغل خدماتی به فروش مایرساد .تولیادام

زراعت بوده و این بلش با این که تعداد وا و تسهی،ام اشتغال-

کشاورزی نقش مهمی در خودکفایی اقتصادیر استق،ال سیاسایر

زایی کمتری نسبت به بلش دامپروری داشته اماا باا توجاه باه

امنیت غذایی و کسب ارز دارد .به مادم هازاران ساال تولیادام

خوشااههااای فعالی ات کااه در خوشااه اول (تولی اد) و خوشااه دو

کشاورزی منشاء ثروم و قدرم م،ل و دولتها بوده است .امروزه

(فرآوری) داشتهر توانسته اشتغال بیشتری نسبت به سایر بلاش-

نیز کمتر کشوری بدون توجه به اقتصاد روستایی قادر باه تاأمین

های اقتصادی فراهم آورد .همچنین رحمانیفضا،ی و عزیزپاور

نیازهای حیاتی شهروندان خود است (بدریر .)2912

( )2911در پژوهشی تحت عنوان تح،یال ظرفیاتهاای توساعه

از مهمترین تحقیقام داخ،ی که در این حوزه انجا پذیرفتاه

کارآفرینی در ناحیه روستایی دامغان باه ایان نتاایج دسات پیادا

میتوان به تحقیقام قاسمی و یاراحمدی ( )2911اشاره کرد کاه

کردند که در روساتاهای شهرساتان دامغاانر زیار سااختهاای

در پژوهشی با عنوان بررسی نقش صاندوق کاارآفرینی امیاد در

کارآفرینی (از جم،ه زیرساختهای فیزیکی و سارمایهای) فاراهم

توسعه کساب وکارهاای کوچاک در ناواحی روساتایی (مطالعاه

بوده اما محی اجتماعی و به خصوص اقتصادی بارای گساترش

موردی :روستاهای شهرستان کاشمر) به این نتاایج دسات پیادا

کارآفرینی مهیا نیست .فتحع،ی و همکاران ()2911ر در پژوهشی

کردند که از ن ر صاحبان کسبوکارهای خرد روستاییر صندوق

تحت عنوانر مروری بر نقش صندوق کارآفرینی امید در توساعه

کارآفرینی امید باا میاانگین  9/3نقاش ماؤثری در راهانادازی و

کارآفرینی در مناطق روساتایی باه ایان نتاایج دسات یافتنادر از

توسعه کسبوکارهای خرد داشته است .در این ارتباط افرادی که

آنجایی که کسبوکارهای خرد و کوچک بازار محور نقش مهمی

از تسهی،ام خویش فرما اساتفاده کردهاناد نقاش صاندوق را در

در رونق اقتصادی داردر طرحهایی مانند شناسایی و حمایت مالی
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از مزیت رقابتی محصولر پرورش ماهیر نان سنتیر پرورش گلر

و کارآفرینی) و ارتباط بین سایر بلشهای کسبوکار کشااورزی

پوشاکر اسباب بازی و محصاولام فکاریر تاراش سانگهاای

باشد .لین 4و همکاران ( )1221در پژوهشی با عناوان دسترسای

قیمتی و نیمه قیمتیر جواهرسازیر صنایع دستیر فرشر خادمام

به بازارهای اعتباری روستایی در کشورهای در حال توسعه مورد:

گردشگریر حمل و نقل و غیرهر دارای مزیت رقابتی باوده و باه

ویتنا ر به این نتایج رسایدند کاه دسترسای باه اعتباارام نقاش

عنوان عامل رقابتی در کشور قاب،یت تولید دارند که در دستور کار

برجستهای در خروجی تولیدر درآمد خانوارها و کااهش فقار دارد.

قرار گرفته شد .از تحقیقام خارجی صورم گرفته در این حاوزه

لذا مدیریت مالی و مشارکت خانوارهاا در شابکههااب وا دهایر

هم میتوان به بریجش و کیریت )1229( 1اشااره کارد کاه در

گسترش خدمام مؤسسام مالی و تضمین رقابت در بازار توصایه

پژوهشی تحت عنوان چالشها و مشک،ام کاارآفرینی روساتا در

میشود.

هند ت،اش میکنند با وجود در دسترس باودن امکاناام اولیاه در

توسعه پیچیدهترین مواجهه بشر با منابع و محی اطراف خود

روستاهای هندر به بر طرف کردن مشک،ام کارآفرینان در زمیناه

در راستای دستیابی به تعالی و رفااه اسات (م،کای و همکاارانر

ایجاد صنایع دارند نه مانند بازاریابی محصولامر امکاناام ماالیر

 .)2911توسعه به عناوان یکای از ک،یادیتارین واژگاان ماورد

امکانام اولیه مانند در دسترس بودن برقر آبر امکانام حمال و

ستایش در ادبیام پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی بارها ماورد

نقلر انرژی و غیاره بپاردازد .در پژوهشای دیگار نیاز هارپاا 2و

تبیین و تح،یل قرار گرفته است (گاربی5ر  .)1221ک،مهی توسعه

همکاران ( )1223در مطالعام خود به دنبال اراوه شیوهای جدیاد

در لغت به معنی گسترش و بهبود است که در آن به بعاد کیفای

از کارآفرینی هستند و پتانسیلهای نوآورانه در کارآفرینی مح،ای

توجه بیشتری میشود .به طور ک،ی توسعه به معنای ت،اش بارای

را شرط موفقیت میدانند و هدف اص،ی از تحقیاق خاود را ارواه

بهبود زندگیر همزاد تاریخ جامعه اقتصادیر نهادیر ابازار لااز را

یک مدل پیش بینی شده برای حفاظ توساعه نوآوراناه در میاان

برای فراهم آوردن زندگی بهتار تاأمین مایکناد .در بسایاری از

کارآفرینان میدانند .یاا در تحقیقااتی کاه کاورنیتی )1223(3در

منابع توسعه تصری شده که توسعه روستایی باید مرکز هر بحث

مقاله تحت عنوان کارافرینی و توانمندسازی کشاورزی و صنعتی

و مذاکره در فرایند توسعه م،ی باشد .در حقیقت توسعه روساتایی

شدن روستا در بلشهای سمارانگ وریجنسی انادونزی انجاا

ک،ید همه جریانهای توسعه اسات (فرجایسابکبار و همکاارانر

داده بیان کرده است که منابع درآمدی روستاییان تنها از بلاش

)2911ر در بسیاری از تعاریبر توسعه در برگیرنده مضامینی ن یر

کشاورزی تامین نمیگرددر ب،که سایر بلشها نیز دخیل هستند.

ب،وغ فکری روستاییان در شناخت و حل مسایل مربوط به خود و

به هماین دلیال عناوان مایکناد کاه توانمندساازی اقتصاادی

اجتماع خود تعریب شده است .بدین ترتیبر توساعه روساتایی از

کشاورزان باید در سایر بلشها نیز مدن ر قارار مایگیارد .او در

طریق شناخت دقیاق مساایل و رفاع مشاک،امر مقدماه توساعه

پژوهش خاود باه ایان نتیجاه رسایده اسات کاه توانمندساازی

اقتصادیر اجتماعی و فرهنگی است .در واقع توسعه روستایی باه

کشاورزان فقیر روستایی نه تنها میتواند با افزایش ظرفیت منابع

معنای ارتقای سط رفاه و معیشت روستاییانر همواره دغدغاهی

فیزیکی مانند (تصرف زمینر شبکه هاای آبیااری) انجاا شاودر

اندیشمندان و سیاستگذران توسعه بوده استر و اما برخی توساعه

ب،که ظرفیت منابع غیر فیزیکی مانند (مدیریتر سرمایه اجتماعی

اقتصادی را فرایند مستمر ناوآوری تکنولاوژیر راتقااء صانعتی و

1 - Brigesh & kirit
2 - Harpa
3 - Kurniati

4 - Linh
5 - Garbie
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تحول ساختاری میدانند که باعث غ،به بر رکورد بازار مایشاود

محکمی مبتنی بر رابطهی ع،ی بین کارآفرینیر رشد اقتصاادی و

(مانوول 1و همکارانر  .)1221توسعه اقتصادی فرایندی است کاه

کاهش فقر وجود دارد (چودوری3ر  .)1221در این راستار صندوق

طی آن مبانی ع،می و فنی تولید از وضعیت سانتی باه وضاعیت

کارآفرینی امید با رویکردهایی از جم،ه :تاکید بیشتر بر نیاازهاای

مدرن متحول میشود (ع یمیر  .)2911مفهو توسعه اقتصادی

مرد ر بس و ترویج سرمایهگذاریهای کوچک که مرد قادر به

هم به تولید بیشتر مربوط میشود و هم بر مفهو به وجود آمدن

اجرای آن باشندر کاهش هزیناههاای مارد در مقابال افازایش

تحول در چگونگی تولید محصول و معنی عامتری داشته و از حد

درآمدهار تشویق و افزایش مشارکت مرد در هر مرح،ه از فرایند

تولید بیشتر فراتر میرود و دلالت بر تحول در چگاونگی تولیاد و

برنامهریزیر تشویق مرد در جهت تداو و نگهداری پروژههاای

همچنین تجدید ن ر در تلصیص منابع و نیروی کاار در رشاته-

توسعه (نورالهزادهر )2911ر به مرد روستایی کماک مایکناد تاا

های ملت،ب تولید میکند .در تعریب توساعه اقتصاادی جاناتاان

فرصتها را به فعالیاتهاای اقتصاادی ساودآور تبادیل نمایناد

لمکو چنین بیان میدارد .توسعه اقتصادی اصاط،احی اسات عاا

(رکنالدینافتلاری و سجاسیقیداریر .)29۹1

که در مورد شماری از مطالاب گونااگون باه کاار مایرود .ایان

بنابراین روستاهای کشور با دارا بودن نیروی فعال زیاد می-

مطالب گسترش دامنه کاربرد سرمایه را در بر مایگیارد .توساعه

توانند در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفاا کناد .شاناخت

اقتصادی مست،ز تحولام ساختاری به گونهای اسات کاه تولیاد

توزیع فضایی اشتغال در نواحی روستایی کشور و از طارف دیگار

کالا و خدمام به صورم انبوه افزایش یابد (نراقیر .)2912

برنامهریزی براسااس آن راهای اسات بارای توساعه اقتصاادی

البته جاناتان لمکو در برداشت خود از توسعه اقتصاادی تنهاا

روستاها که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد کشور خواهاد باود .از آن

افزایش تولید را هدف قرار داده استر در حالی که در بسایاری از

جا که فعالیت اقتصادیر به طور خاص و منابع و امکانام به طور

کشورهای در حال توسعه افزایش تولید و کااربرد ماشاین آلاام

عا ر از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکاز ناامط،وبی برخاوردار

منجر به افزایش بیکاری و کااهش میازان اشاتغال شاده اسات.

است .بنابراینر هر منطقه متناسب باا ویژگایهاای خااص خاود

بنابراین در توسعه اقتصادی نه تنها تولید ب،که عوامل جاانبی آن

نیازمند برنامههای ویژهای است که لاز هر گوناه اقادا در ایان

مانند :اشتغالر درآمد سرانهر رفاه کارگران و کارکنان و همچناین

زمینهر شناسایی وضعیت موجود مناطق ملت،ب براسااس روش-

محی زیست مطرح میشودر یعنی توسعه اقتصادی جنباه کیفای

های ع،می مناسب استر روستاهای شهرستان خوی نیاز از ایان

نیز داشته و بر سایر مساول جامعه احاطه دارد .توساعه اقتصاادی

قاعده مستکنا نیست بیکااری و مهااجرم یکای از مشاکلهاای

در حقیقت اهدافی را برای تامین رفاه و آسایش همگانی در ن ار

اساسی است که در چند دهه اخیر روستاهای این شهرستان با آن

دارد (نراقیر  .)2912بیشکر روند توسعهی اقتصادی در روساتا-

مواجه شدهاند و برای دولت به یک معضل تبدیل شاده اسات در

های کشورر بیانگر این واقعیات اسات کاه اقتصااد تحات تااثیر

حالی که روستاهای شهرستان خوی با دارا بودن پتانسیل بسایار

کارآفرینی استر کارآفرینی به عنوان یک رشته ع،می از اهمیات

بالای توسعه در زمینههای ملت،ب از جم،ه وجود یکصد کی،اومتر

زیادی برخوردار است که نه تنها به عنوان موتور رشاد و توساعه

مرز مشترک با کشور ترکیهر قطب تولید آفتااب گاردانر و تولیاد

اقتصادی نیز عمل میکناد (دوبارف و بارنات2ر  .)1223شاواهد

عسل در سط ممتازی در سط استان قرار داردر بهارهگیاری از
خدمام اعتباری دولتای در ایان ناواحیر کااهش آسایبپاذیری

1 - Manuel
2 - Dobrev & Branett

3 - Chowdhury

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9311

اقتصادی را به دنبال خواهد داشتر این پژوهش بر آن اسات تاا

روش کتابلانهای :برای بلاش اول مطالعاام از جم،اه مقدماهر

اثرام صندوقهای کارآفرینی امید را بر توسعه اقتصاادی ناواحی

ضرورمر مبانی ن ری و پیشاینه از کتاب و مقالاامر رساالههاار

روستایی شهرستان خوی را بررسی نماید و به این ساؤال پاساخ

آرشیوهار سازمان آمارر صندوق کارآفرینی امید استفاده شده اشت

دهد که صندوق کارآفرینی امید چه اثراتی در اشتغال و باه طاور

در روش دو مطالعام میدانی :به روش پرسشناماه و مشااهده

ک،ی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی محادوده ماورد مطالعاه

انجا شده است .برای تجزیه و تح،یل اط،اعاام نیاز از دو روش

دارد

آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده اسات .همچناین باه
من ور تجزیه و تح،یل اط،اعامر از مدل تصمیمگیری چند معیاره

مواد و روشها
تحقیق مورد ن ر از ن ر هدف از نوع تحقیقام کاربردی و از

( )TOPSISفازی و نار افازارهاای Expert choiceر  SPSSر
 GISاستفاده شده است.
در مدل تاپسیس ابتدا مااتریس دادههاای اولیاه بار اسااس

ن اار ماهی ات از نااوع تحقیقااام توص ایفی -تح،ی ،ای اساات کااه
مهمترین هدف آن واکاوی اثارام صاندوق کاارآفرینی امیاد در

فرمول  2نرمال میگردد:

توسعه اقتصادی سکونتگاههاای روساتایی در شهرساتان خاوی

()2

است که جامعه آماری تحقیق فوق روستاهای شهرساتان خاوی
است و از انجا که این شهرستان دارای  112روستا است با توجاه

که در رابطه فوق  Pijمقدار نرمال شده شاخص jا در مکان

به اط،اعام و دادههای که از صندوق کارآفرینی امید آذربایجاان

iا ر  rijمقدار شاخص اولیه و  mتعداد گزینههایی است که قابل

غربی شهرستان خوی دریافت شاده اساتر صاندوق کاارآفرینی

رتبهبندی شدن هساتند  .ساپس ( Ejآنتروپای هار شااخص ) از

امید از  112روستا شهرستان خاوی باه  291روساتا طارحهاای

مجموعه pijها به ازای هر شاخص محاسبه میگردد:

اشتغالزایی یا از آنها حمایت کرده است که از بین ایان روساتاها
 ۹روستا به صورم نمونه با توجه باه پتانسایلهاای کاه شاامل:
جمعیتر دوری یا نزدیکی به بلش مرکزیر توانایی روساتایی در

()1
))k=1/(Ln(n*m

ایجاد و یا همکاری در اجرایی شدن طارحهاا و غیاره اسات باه
عنوان نمونه انتلاب شده است این روساتاها عباارم هساتند از:
روستایی سعید آبادر ویش،ق ع،یار زرآبادر ب،سورساف،یر بادل آباادر
بی،هوارر آلمالور مه،ذانر که برای تعیین حجم نمونه نیز از جادول
مورگان استفاده شده است که براین اساس باید بارای  132نفار
پرسشنامه طراحی گردد .در این روش از افارادی کاه صاندوق
کارآفرینی امید از آنها حمایت کرده است و یا به ناوعی وا هاای
اشتغالزایی داده است توس این طیب افراد گردآوری میگاردد.
برای جمع آوری اط،اعاام از دو روش اساتفاده شاده اسات اول

که در رابطه فوق  nتعداد شاخصها و  mتعاداد مکانهاایی
است که باهم مقایساه مایشاوند .بار اسااس رابطاه ()1ر عاد
اطمینان یا درجه انحراف ( )djهر یک از شااخصها باه صاورم
زیر به دست میآید (افراختهر .)2912
و در نهایت وزن هر شاخص
dj=1-Ej

()9

روش  TOPSISخطی ( )Wjبه صاورم زیار قابال محاسابه
است:
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فاص،ه گزینه iا از ایده آل منفی:
()1
در روش تاپسیس ر مرح،ه اول یا استانداردساازی شااخصها

بر اساس رابطه زیر صورم میگیرد:
ابتدا باید حداککر مقدار هر شااخص

محاسبه نزدیکی نسبی هر گزیناه باه ایاده آل (
و حاداقل آن

مشلصشده و با استفاده از رابطه زیر نسابت باه نرماال ساازی
اقدا گرددر در صورتی که شاخصهایی با جنباه مکبات و جنباه
منفی به طور ترکیبی در ن ر گرفته شده باشدر جنبه منفای را باا
معکوس کردن نتیجه آن به جنبه مکبت تبدیل میکنیمر در ایان
صورم خواهیم داشت:
()3

شاخص را جهت ترکیاب کاردن مقاادیر

و

) :ایان
و در نتیجاه

مقایسه گزینهها نسبت به هم تعریب میکنیم:
()22
رتبهبندی گزینهها بر اسااس مقاادیر نزولای

اسات باه

طااوری کااه گزینااهای کااه دارای بیشتاارین مقاادار

باشااد

توسعهیافتهترین و گزینهای که دارای کمترین مقادار

باشاد

توسعهنیافته ترین گزینه به شمار میآید (حکماتنیاا و موساویر

پس از نرمال کاردن شااخصها ر بایاد مااتریس اساتاندارد
موزون به دست آید ر که به صورم زیر است:
()1
پس از تعیین ماتریس استاندارد موزونر باید ایده آل مکبت و
ایده آل منفی برای هر یک از شااخصها تعیاین گاردد کاه باه
صورم زیر عمل میشود:

.)2911
شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی قرار دارد .از لحاظ
جمعیت و سایر مشلصاام و مؤلفاههاای سیاسایر اقتصاادی و
اجتماعی بعد از شهرساتان ارومیاه در رتباه دو قارار دارد .ایان
شهرسااتان از ن اار موقعیاات جغرافیااایی در شاامال اسااتان
آذربایجانغربی و از شمال به شهرستانهای چالدران و چایپاارهر
از جنوب به شهرستان س،ماسر از غرب با کشور ترکیه و از شرق
با استان آذربایجان شرقی همسایه است .بلشهاای شهرساتان

()1

خوی شاملر بلش مرکزیر بلش صفاویه (مرکز بلش زرآبااد)ر
لاز به ذکر اسات کاه در روش خطای ایاده آل مکبات هار

بلش ایواوغ،ی (مرکز بلش ایاواوغ،ی) و بلاش قطاور (مرکاز

شاخص برابر  maxآن و ایده آل منفی هر شاخص برابار minآن

بلش قطور) میباشد .شهر خویر شهر فیرورقر شهر دیزج دیازر

شاخص است.

شهر ایواوغ،یر شهر زرآباد و شهر قطور نیز شهرهای شهرساتان

به دست آوردن فاص،ه هر گزینه نسبت به ایاده آل منفای و
مکبت (

و

):

خوی را تشکیل میدهند .بر اسااس آماار ساال  2913جمعیات
شهرستان خوی  91۹111نفر است که از این بین ساهم ماردان

فاص،ه گزینه iا از ایده آل مکبت:

حدود  211191نفر و سهم زنان حدود  211292نفر مای باشاد و

()۹

از کل جمعیت شهرستان نیاز حادود 113192نفار سااکن شاهر
و 211192نفر ساکن در مناطق روستایی اسات و از ن ار خاانوار
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نیز این شهرستان دارای222292خانوار است (مرکاز اماار ایارانر

.)2913

شکل .1نقشه موقعیت جغرافیایی و پراکنش روستاهای مورد مطالعه

نتایج و بحث

برابر با  91۹/21۹در سط  11درصد اطمینان معنیدار شاد کاه

در این قسمت از پاژوهش باه سانجش واکااوی اثرگاذاری

حاکی از معنیدار بودن رگرسیون میباشد .ایان وضاعیت نشاان

صندوق کاارآفرینی امیاد در توساعه اقتصاادی ساکونتگاههاای

میدهد که صندوق کارآفرینی امیاد تااثیرام زیاادی بار تماامی

روستایی شهرستان خوی پرداخته شده است.

شاخصهای توسعه اقتصادی دارد.

در جدول 2ر تح،یل رگرسیونر متغیر صندوق کارآفرینی امید

جدول 1ر بیانگر آن است که شاخصهای توساعه اقتصاادی

به عنوان متغیر مستقل و شاخصهای توسعه اقتصادی به عنوان

در سط  11درصد اطمینان معنیدار میباشند .با مقایسه ضریب

متغیر وابسته به شیوه گا به گا وارد تح،یل شدند .همانطور کاه

استاندارد بتا میتوان به اهمیت و نقش هر یک از شااخصهاای

از جداول  2و 1ر بر میآید تح،یل رگرسیون تنها تا چناد مرح،اه

توسعه اقتصادی در پیشگویی متغیر صندوق کارآفرینی امیاد پای

پیش رفته است .با استفاده از جدول 1ر میتوان بیان داشات کاه

برد .در این معادلهر ضرایب بتا نشان دادند که در باین شااخص-

بر اساس ضریب تعیین تعدیل شاده  13درصاد تغییارام متغیار

های توسعه اقتصاادی وارد شاده باه معادلاه رگرسایونر ساهم

وابسته (توسعه اقتصاادی) باه وسای،ه متغیار مساتقل (صاندوق

صندوق کارآفرینی امید در کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران

کارآفرینی امید) تبیین میشود و پس از پنج گا متاوالیر گویاه-

بیشتر از سایر شاخصهای اقتصادی میباشد.

های مورد ن ر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره F
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جدول  .1ضرایب شاخصهای توسعه اقتصادی در تبیین واریانس متغیر صندوق کارآفرینی امید
شاخص
کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه
افزایش و ثبام درآمدی
افزایش قدرم خرید
پس انداز (ثروم افزایی)
بهبود کیفیت زندگی و سط رفاه
اشتغالزایی و امنیت شغ،ی
افزایش سط تولیدام
کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران
تمایل به ماندگاری در روستا
تنوعسازی اقتصاد مح،ی
کاهش فقر و ومحرومیت

ضریب همبستگی چندگانه ( )Rضریب تعیین ()R2
2/113
2/331
2/319
2/331
2/121
2/31۹
2/391
2/3۹
2/331
2/121
2/121
2/113
2/112
2/1۹1
2/319
2/11۹
2/133
2/121
2/131
2/331
2/121
2/121
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

ضریب تعیین تعدیل شده()R2Adj
2/911
2/131
2/331
2/311
2/331
2/121
2/911
2/331
2/311
2/191
2/111

جدول  .2ارتباط نهایی شاخصهای اقتصادی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس نتایج تح،یل رگرسیون به شیوه گا به گا
t
Beta
B
شاخص
2/222
23/911
2/11۹
2/912
کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه
2/222
23/991
2/112
2/119
افزایش و ثبام درآمدی
2/222
23/913
2/119
2/319
افزایش قدرم خرید
2/222
23/221
2/191
2/912
پس انداز (ثروم افزایی)
2/222
23/911
2/319
2/319
بهبود کیفیت زندگی و سط رفاه
2/222
23/191
2/139
2/132
اشتغالزایی و امنیت شغ،ی
2/222
23/1۹3
2/319
2/11۹
افزایش سط تولیدام
2/222
23/112
2/312
2/312
کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران
2/222
23/912
2/119
2/921
تمایل به ماندگاری در روستا
2/222
23/991
2/119
2/111
تنوعسازی اقتصاد مح،ی
2/222
23/131
2/321
2/331
کاهش فقر و ومحرومیت
منبع :یافتههای تحقیقر 2911
P

با توجه به نتایج تح،یل رگرسیون و رابطه بین شاخصهاای

لحاااظ آماااری معنایدار اساات ()p=0/000ر همچناین ضااریب

توسعه اقتصادی و صندوق کارآفرینی امیدر باه من اور شناساایی

تعیین( )111ر بیانگر این نکته است که شاخصهای وارد شده در

نقااش صااندوق کااارآفرینی امی اد در هاار ی اک از شاااخصهااای

مدل در مجموع  11درصاد از تغییارام متغیار مساتقل در شاهر

اقتصادی به شناسایی اثرام مستقیم و غیرمستقیم متغیر مساتقل

خوی را تبیین میکنند .از آنجایی که در مطالعام ع،و اجتماعی

بر متغیر وابسته پرداخته شده است .هر یازده شااخصر در ساط

پیشبینی تما شاخصها امکانپاذیر نیساتر در تح،یال مسایر

 11( p=0/000درصد اطمینان) رابطه مستقیمی و غیرمستقیمی

مقداری تحت عنوان اثر باقیمانده محاسبه میشود که در تح،یال

با صندوق کارآفرینی امید داشتند .این اثرام در جدول 9ر نمایش

مسیر شاخص اقتصادیر 2/29۹ر محاسبه میشودر بنابراین مای-

داده شد .ضریب همبستگی چندگانه ()2/1۹1ر بیانگر ایان اسات

توان بیان کرد که  9/۹درصد از واریانس متغیر مساتقل را ساایر

که رابطه متغیر صندوق کارآفرینی امید با متغیر وابساته (توساعه

شاخصهایی که در این تحقیق نبودند تبیین میکنند .همچناین

اقتصادی) به میزان چشمگیری است و مقدار )2۹1/131( Fر باه

قابل ذکر استر
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متغیر
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

جدول  .3اثرام صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی
اثرام مستقیم اثرام غیرمستقیم
شاخص
2/291
2/2۹1
کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه
2/2۹1
2/219
افزایش و ثبام درآمدی
2/2۹1
2/21۹
افزایش قدرم خرید
2/231
2/213
پس انداز (ثروم افزایی)
2/213
2/21۹
بهبود کیفیت زندگی و سط رفاه
2/211
2/211
اشتغالزایی و امنیت شغ،ی
2/21۹
2/21۹
افزایش سط تولیدام
2/21۹
2/231
کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران
2/291
21۹
تمایل به ماندگاری در روستا
2/219
2/21۹
تنوعسازی اقتصاد مح،ی
2/219
2/213
کاهش فقر و ومحرومیت
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

در ادامه نیزر جهت بررسی و رتبهبندی شاخصهاای توساعه

نر افزار  Expert Choiceشد و یک جدول نهایی در هر ساط

اقتصادیر با توجاه باه صاندوق کاارآفرینی امیادر از نار افازار

به دست آمد که این جدول اولویتبنادی شااخصهاای توساعه

 Expert Choiceاستفاده شده اسات .پاس از تشاکیل سااختار

اقتصادی مطرح شده را در همان سط نشان میدهد .در فرایناد

س،س،ه مراتبی برای تعیین وزن هر عنصر تصمیمگیریر مقایساه

تح،یل س،س،ه مراتبی همواره میتوان میزان سازگاری تصمیم را

دو به دو عناصر صورم گرفات .پاس از تکمیال پرسشانامههاار

محاسبه نمود .در صورتی که شااخص ناساازگاری از  2/2بیشاتر

جهت تح،یل آنها از نر افزار  Expert Choiceکاه بار اسااس

باشدر سط ناسازگاری مجموعه رتبه ها غیر قابل قباول باوده و

فرایند تح،یل س،س،ه مراتبی عمل میکنادر اساتفاده شاد .بادین

رتبه بندیها بایستی مجددا تکرار گردند .در نهایتر نار افازار از

ترتیااب باارای هاار شاااخص در هاار سااط از مجمااوع ن اارام

روی قضاومهای اص،اح شدهر وزن نهایی هر شاخص را محاسبه

کارشناسانر میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگینهاا وارد

میکند.

جدول .4وزن و رتبه نهایی مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی از دیدگاه متلصصان
وزن
شاخص
کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه 2/213
2/212
افزایش و ثبام درآمدی
2/212
افزایش قدرم خرید
2/21۹
پس انداز (ثروم افزایی)
2/2۹1
بهبود کیفیت زندگی و سط رفاه
2/212
اشتغالزایی و امنیت شغ،ی
2/292
افزایش سط تولیدام
کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران 2/212
2/21۹
تمایل به ماندگاری در روستا
2/211
تنوعسازی اقتصاد مح،ی
2/2۹1
کاهش فقر و ومحرومیت
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

رتبه نهایی
22
1
1
9
1
1
2
2
۹
1
3
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طبق نتایج جادول  1و نماودار 2ر شااخص افازایش ساط

اثرات صندوق کارآفرینی امیاد؛ طارحهاای اشاتغالزایای در

تولیدام به مقدار وزن به دسات آماده 2/292ر بیشاترین میازان

روستا تأثیر به سزایی در بلشهاای ملت،اب روساتاها از جم،اه

اهمیت و شاخص کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه با مقدار

بلش اقتصاد آن دارد که اگر به صورم درست برنامهریزی شاود

وزن 2/213ر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه متلصصاان باه

میتواند باعث رونق اقتصااد روساتاها شاود .در ایان قسامت از

خود اختصاص دادهاند.

پژوهش برای شهرستان خویر  ۹روساتا از طریاق  22شااخص
اقتصادی یک ماتریس داده را تشکیل میدهدر اوزان هر یاک از

تحلیل فضایی سکونتگاههاای روساتایی شهرساتان

شاخصها به شرح جدول  3است.

خوی بر اساس شاخصهای توسعه اقتصادی با تأکید بار

جدول  .5ماتریس تشکیل دادهها

تولیدات به

کاهش پیش فروش

درآمدی

واسطه¬ها(دلالان)
افزایش و ثبات

افزایش قدرت خرید

یی)

پس¬انداز(ثروت¬افزا

سطح رفاه

بهبود کیفیت زندگی و

افزایش سطح تولیدات

کاهش وابستگی

اقتصادی به دیگران

تمایل به ماندگاری در

روستا

محلی

شغلی

2/31
1/1

1/11
9/1

2/3
1/۹

2/11
1/33
9/2۹
9/31
1/19
2/1
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

تنوع¬سازی اقتصاد

اشتغال¬زایی و امنیت

2
9
1/2
2/3۹
1/1
2/11

1/2
2/3
9/1
2/1
1
9

2/۹3
9/3
9/1۹
1/3
2/2
1/9

9/1
2/1
1/19
2/1
9/2۹
1/۹

محرومیت

روستاها
آلمالو
بدل آباد
مه،ذان
سعید آباد
بی،ه وار
ویش،ق
ع،یا
زرآباد
ب،سورسف،ی

9/1
1/1۹
1
1/3
1
9/2

2/12
1/11
1/19
1/11
9/11
9/3

کاهش فقر و

شاخص ها

1/3
1/19
1/13
1/13
9/13
2/19

9/2
1/۹3
1/3
2/31
9/2۹
9/1

9/۹
9/22
1/۹۹
2/11
9/۹9
9/1

1/11
9/3
9
1/3
2/12
1/92

2/19
2/3
1/1
1/۹1
9
9/21

2/1
9/31

2
9/۹1

1
9/21

2/31
9/22

9/21
9/91
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جدول  .1ماتریس دادهها

تولیدات به

کاهش پیش فروش

درآمدی

افزایش و ثبات

افزایش قدرت خرید

پس¬انداز(ثروت¬افزای

ی)

سطح رفاه

بهبود کیفیت زندگی و

اشتغال¬زایی و امنیت

شغلی

افزایش سطح تولیدات

کاهش وابستگی

اقتصادی به دیگران

روستا

تمایل به ماندگاری در

2/23
2/21
2/21
2/29
2/23
2/21
2/23
2/21

محلی

واسطه¬ها(دلالان)

2/21
2/12
2/11
2/21
2/21
2/23
2/21
2/21

آلمالو
بدل آباد
مه،ذان
سعید آباد
بی،ه وار
ویش،ق ع،یا
زرآباد

2/22
2/2۹
2/12
2/23
2/22
2/21
2/21
2/21

2/23
2/12
2/2۹
2/21
2/21
2/29
2/2۹
2/21

2/22
2/21
2/12
2/23
2/21
2/21
2/21
2/22
2/23
2/29
2/21
2/21
2/2۹
2/22
2/2۹
2/21
2/23
2/21
2/22
2/21
2/21
2/21
2/21
2/23
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2/11
2/29
2/21
2/21
2/21
2/29
2/22
2/2۹

2/21
2/21
2/29
2/22
2/21
2/21
2/21
2/21

تنوع¬سازی اقتصاد

روستاها

2/23
2/12
2/21
2/21
2/22
2/29
2/29
2/21

کاهش فقر و محرومیت

شاخص ها

2/22
2/2۹
2/21
2/21
2/23
2/23
2/21
2/21

سپس آنتروپیر انحراف معیار و وزنهای هر یک از شاخص-

سط تولیدام مشاهده و کمترین آن را میتوان در شاخصهاای

ها به دست میآید که به این شرح است (جدول  .)1با نگاهی به

کاهش پیش فروش تولیدام به واساطههاا (دلالاان)ر افازایش و

جدول زیر مشلص می شود که از باین شااخصهاای ماورد در

ثبام درآمدیر افزایش قدرم خرید مشاهده کرد .وضاعیت ساایر

تحقیق بیشترین وزن مربوط به شااخص کااهش پایش فاروش

شاخصها را نیز میتوان در جدول زیر مشاهده نمود.

تولیدام به واسطهها (دلالان) و کمترین وزن نیز مربوط به بهباود

در نهایت اقدا به رتبهبندی مناطق روستایی مای شاود کاه

کیفیت زندگی و سط رفاه است و وضعیت سایر شاخصها را نیز

نتایج به دست آمده از روستاها بر اساس شاخصهای مورد ن ار

میتوان در جدول  1مشاهده نمود.

حاکی از این می باشد که روستای مه،ذان دارای رتبه اول از ن ر

و در جدول 22ر میتوان جوابهای ایاده ال مکبات و منفای

برخورداری از شاخصهای اقتصادی و روستای زرآباد دارای رتبه

برای هر یک از شااخصهاا را مشااهده نماود .باه طاوری کاه

آخر از ن ر برخورداری از شاخصهای اقتصادی است کاه نتاایج

بیشترین امتیاز ایده آل مکبات را مایتاوان در شااخص افازایش

سایر روستاها را نیز میتوان به شرح جدول 21ر مشاهده نمود.

کاهش پیش فروش

تولیدات به

افزایش و ثبات

درآمدی

افزایش قدرت

خرید

پس¬انداز(ثروت¬ا

فزایی)

بهبود کیفیت زندگی

و سطح رفاه

اشتغال زایی و

امنیت شغلی

افزایش سطح

تولیدات

کاهش وابستگی

اقتصادی به دیگران

تمایل به ماندگاری

در روستا

تنوع¬سازی اقتصاد

محلی

کاهش فقر و

واسطه¬ها(دلالان)

2/۹۹۹۹1۹
2/222231
2/239111

2/11112۹
2/2912۹1
2/232291

2/133939
2/21111
2/212311

2/1229۹1
2/2۹112۹
2/21931۹

2/122311 2/۹11991 2/119129
2/2۹119۹ 2/22211۹ 2/2219۹
2/21999 2/29۹۹23 2/22۹۹21
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2/113111
2/231931
2/211139

2/111123
2/2393۹3
2/219۹12

2/12۹۹11
2/2۹2231
2/22212

محرومیت

جدول  .1آنتروپیر انحراف معیار و وزن های هر یک از شاخصها

2/111211
2/233۹21
2/211132

E
D
W
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جدول  .8کمیسازی ماتریس تصمیمگیری
کاهش پیش فروش

تولیدات به واسطهها

(دلالان)

درآمدی

افزایش و ثبات

افزایش قدرت خرید

پسانداز(ثروتافزایی)

سطح رفاه

بهبود کیفیت زندگی و

اشتغال¬زایی و امنیت

شغلی

افزایش سطح تولیدات

کاهش وابستگی

اقتصادی به دیگران

روستا

تمایل به ماندگاری در

محلی

تنوعسازی اقتصاد

شاخصها
کاهش فقر و محرومیت

روستاها

2/233112222

2/111191

2/211333

2/11113

2/191321

2/211112

2/33911

2/122311

2/112۹39

2/911112

2/29291

2/113۹19999

2/122212

2/321۹11

2/23۹211

2/9111۹1

2/911911

2/919111

2/91۹11

2/912111

2/113211

2/21۹21۹

2/191119333

2/311111

2/1۹2191

2/9۹1111

2/112319

2/911۹

2/99۹121

2/91922۹

2/991۹1۹

2/111911

2/931319

2/21221۹۹11

2/211221

2/911991

2/2۹1112

2/991111

2/911111

2/99۹121

2/211111

2/292191

2/93919۹

2/91113

آلمالو
بدل آباد
مه،ذان
سعید آباد
بی،ه وار

2/129131۹۹1

2/1۹211۹

2/2122۹1

2/11۹211

2/112319

2/131111

2/91119۹

2/91113۹

2/113912

2/211121

2/911291

2/221232۹11

2/112912

2/991291

2/121931

2/112191

2/111۹31

2/211311

2/129119

2/12۹311

2/911111

2/121231

ویش،ق ع،یا

2/2۹۹323199

2/929۹33

2/121۹29

2/111119

2/911131

2/2919۹9

2/211121

2/211121

2/191331

2/2۹9131

2/121119

2/129131

2/11۹911

2/122111

2/292191

2/911112

2/111221

2/191921

2/11۹191

2/91322

2/191111

2/111119

زرآباد
ب،سورسف،ی
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جدول  .3ماتریس اوزان شاخصها
کاهش پیش فروش

تولیدات به

واسطه¬ها(دلالان)

افزایش و ثبات درآمدی

افزایش قدرت خرید

پسانداز(ثروتافزایی)

سطح رفاه

اشتغالزایی و امنیت

شغلی

بهبود کیفیت زندگی و

افزایش سطح تولیدات

کاهش وابستگی

اقتصادی به دیگران

روستا

تمایل به ماندگاری در

شکل  .3نمودار رتبه بندی روستاها بر اساس برخورداری از شاخص های  22گانه اقتصادی تحقیق

تنوعسازی اقتصاد محلی

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2/211

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/219
2
2
2
2/291
2
2
2
2/221
2
2
2
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

2
2
2
2/213
2
2
2
2

2
2
2/211
2
2
2
2
2

کاهش فقر و محرومیت

شاخصها

2
2/221
2
2
2
2
2
2

2/211
2
2
2
2
2
2
2
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جدول  .11ماتریس بی مقیاس شده موزون
کاهش پیش فروش تولیدات به

واسطهها (دلالان)

افزایش و ثبات درآمدی

افزایش قدرت خرید

پسانداز(ثروتافزایی)

بهبود کیفیت زندگی و سطح

رفاه

به دیگران

شغلی

2

2

2

2/2111۹1

2/221911

2/21۹1۹

2/212191

2/211122

2/211113

2/211112

2/211193

اشتغال¬زایی و امنیت

افزایش سطح تولیدات

کاهش وابستگی اقتصادی

2

2

2

2/221211

2/229913

2/232111

2/291123

2/211122

2/211112

2/233121

2/223112

روستا

2

2

2

2/21221۹

2/229۹11

2/229۹33

2/21۹113

2/292211

2/291111

2/21122۹

2/221991

تمایل به ماندگاری در

تنوعسازی اقتصاد محلی

شاخصها
کاهش فقر و محرومیت

روستاها

2

2

2

2/2221۹1

2/22111

2/211111

2/212191

2/22319

2/221191

2/291311

2/21121

2

2

2

2/233913

2/221911

2/2111۹1

2/211911

2/211۹1۹

2/291121

2/229911

2/2921۹9

2

2

2

2/232912

2/229121

2/211132

2/221312

2/29211

2/292192

2/29131۹2

2/292219

2

2

2

2/231219

2/22923

2/221119

2/229293

2/2211۹1

2/2212۹1

2/22191

2/292123

2

2

2

2/2212۹2

2/221121

2/213391

2/2312۹2

2/2919۹1

2/21111۹

2/211191

2/291111

آلمالو
بدل آباد
مه،ذان
سعید آباد
بی،ه وار
ویش،ق ع،یا
زرآباد
ب،سورسف،ی
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2

2

2

2/21221۹

2/229۹11

2/213391

2/21۹113

2/2919۹1

2/291121

2/233121

2/291111

A+

2

2

2

2/221211

2/221911

2/229۹33

2/229293

2/22319

2/221191

2/229911

2/221991

A-

کاهش پیش فروش تولیدام
به واسطه¬ها(دلالان)

افزایش و ثبام درآمدی

افزایش قدرم خرید

پسنداز(ثرومافزایی)

بهبود کیفیت زندگی و سط
رفاه

اشتغال¬زایی و امنیت شغ،ی

افزایش سط تولیدام

کاهش وابستگی اقتصادی به
دیگران

تمایل به ماندگاری در روستا

تنوعسازی اقتصاد مح،ی

جدول  .11امتیازام ایده آل مکبت و منفی شاخصها
شاخص ها

کاهش فقر و محرومیت
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منبع :یافتههای تحقیقر 2911

جدول  .12رتبه بندی روستاها بر اساس برخورداری از شاخص های  22گانه اقتصادی تحقیق
رتبه
3
1
2
1
9
1
۹
1

روستا
میزان تاپسیس
آلمالو
2/3۹1219
بدل آباد
2/313231
مه،ذان
2/122931
سعید آباد
2/1۹1221
بی،ه وار
2/111921
ویش،ق ع،یا
2/122911
زرآباد
2/911131
ب،سورسف،ی
2/1۹1232
منبع :یافتههای تحقیقر 2911
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بر اساس سطوح برخورداری شاخصهای  22گانه اقتصاادی

ع،ارغم اینکه شهرستان خوی به عنوان دومین شهرستان بازرگ

تحقیقر روستاهای شهرستان خوی به سه سط خوبر متوس و

استان آذربایجان غربی هم از ن ر جمعیتی و هم از ن ر اقتصادی

ضعیب تقسیمبندی شدهاند (شکل  )1و (جدول  .)29بر طبق این

بعداز شهرستان ارومیه ت،قی میشودر متأسفانه روساتاهای ماورد

تقسایمبناادیر روسااتاهای مه،ااذانر در سااط خااوب قاارار دارد.

مطالعه آن از وضعیت خوب برخوردار نیستند به طاوری کاه از ۹

روستاهای ب،سورسف،یر بی،ه ورر ویش،یق ع،یار آلمالور بدل آبااد در

روستای مورد مطالعه تنها یک روستا دارای وضعیت خوب اسات

سط متوس و روستاهای ساعید آبااد و زر آباادر نیاز در ساط

(مه،ذان) که وجود چنین روندی نیازمند ایجاد طرحهای اشتغال-

ضعیب قرار دارند و با توجه به این نتاایج مایتاوان فهمیاد کاه

زایی مناسب با برنامهریزی دقیق و قاب،یت اجرا را نیازمند است.

جدول  .13سط برخورداری روستاها از شاخصهای اقتصادی
سطح خوب
روستاها
*
مه،ذان
ب،سورسف،یر بی،هورر ویش،یقع،یار آلمالور بدل آباد
سعید آبادر زر آباد
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

سطح متوسط
*
-

شکل  .4نقشه تح،یل فضایی سط برخورداری روستاها از طرحهای اشتغالزایی

سطح ضعیف
*
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نتیجهگیری

معادله رگرسایونر ساهم صاندوق کاارآفرینی امیاد در شااخص

توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستاییر با توجه به چاالش-

کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران بیشتر از سایر شاخصهای

های اقتصادی که با آن روباه رو مایباشاندر در گارو پویاایی و

اقتصادی است .در ادامه نیزر به من ور شناساایی نقاش صاندوق

پایداری اقتصاد روستایی است .ایجاد طرحهاای اشاتغالزایای از

کارآفرینی امید در هر یک از شاخصهای اقتصادی به شناساایی

طری اق فااراهم آوردن زمینااه اشااتغالر کاااهش بیکاااریر رشااد

اثرام مستقیم و غیرمساتقیم متغیار مساتقل بار متغیار وابساته

اقتصادیر افزایش درآمد و غیرهر یکی از عوامل مهمی است کاه

پرداخته شده است .هر یازده شاخصر در ساط

11( p=0/000

باعث این پایداری و پویایی اقتصاد روستایی میشود .که در ایان

درصد اطمیناان) رابطاه مساتقیمی و غیرمساتقیمی باا صاندوق

بین صندوق کارآفرینی امید با توجه به حمایتهایی که در ابعااد

کارآفرینی امید داشاتند .ضاریب همبساتگی چندگاناه ()2/1۹1ر

ملت،ب در راستای توساعه اقتصاادی ساکونتگاههاای روساتایی

بیانگر این است که رابطه متغیر صندوق کارآفرینی امید با متغیار

انجا میدهد مایتواناد باه عناوان راه ح،ای کارآماد در ارتقااء

وابسته (توسعه اقتصادی) به میزان چشمگیری اسات و مقادار F

وضعیت اقتصادی روستاییانر توسعه کسبوکارهای متناساب باا

()2۹1/131ر بااه لحاااظ آماااری معناایدار اساات ()p=0/000ر

توانمندیهای روستاها و دستیابی به توساعه اقتصاادی باشاد .در

همچناین ضااریب تعیااین ()111ر بیاانگر ایان نکتااه اساات کااه

تحقیق مورد ن ر نیز که یک تحقیق توصیفی – تح،ی،ی است به

شاخصهای وارد شده در مدل در مجموع  11درصد از تغییارام

تح،ی ال اثاارام صااندوق کااارآفرینی امی اد در توسااعه اقتصااادی

متغیر مستقل در شهر خوی را تبیین میکنند .از آنجاایی کاه در

سکونتگاههای روستایی پرداخته شده است .جهت بررسی میازان

مطالعام ع،و اجتماعی پیشبینای تماا متغیارهاا امکاانپاذیر

اثرام صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاههاای

نیستر در تح،یال مسایر مقاداری تحات عناوان اثار باقیماناده

روستایی خویر از آزمون رگرسیون استفاده گردید .متغیر صندوق

محاسبه میشود که در تح،یل مسیر شاخص اقتصاادیر 2/29۹ر

کارآفرینی امید به عنوان متغیر مساتقل و شااخصهاای توساعه

محاسبه میشودر بنابراین میتوان بیان کارد کاه  9/۹درصاد از

اقتصادی به عنوان متغیر وابسته به شیوه گا به گا وارد تح،یل

واریانس متغیر مستقل را سایر شاخصهایی که در ایان تحقیاق

شدند .بر اساس ضریب تعیین تعادیل شاده  13درصاد تغییارام

نبودند تبیین میکنند .همچنین قابل ذکار اساتر در اداماه نیازر

متغیر وابسته (توسعه اقتصادی) به وسی،ه متغیر مستقل (صاندوق

جهت بررسی و رتبهبندی شاخصهای توسعه اقتصادیر با توجاه

کارآفرینی امید) تبیین میشود و پس از پنج گا متاوالیر گویاه-

بااه صااندوق کااارآفرینی امیادر از ناار افاازار Expert Choice

های مورد ن ر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره F

استفاده شده اسات .نتاایج نشاان دادر شااخص افازایش ساط

برابر با  91۹/21۹در سط  11درصد اطمینان معنیدار شاد کاه

تولیدام به مقدار وزن به دسات آماده 2/292ر بیشاترین میازان

حاکی از معنیدار بودن رگرسیون میاستباشد .این وضعیت نشان

اهمیت و شاخص کاهش پیش فروش تولیدام به واسطه با مقدار

میدهد که صندوق کارآفرینی امیاد تااثیرام زیاادی بار تماامی

وزن 2/213ر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه متلصصاان باه

شاخصهای توسعه اقتصادی دارد .همچنین ضارایب بتاا نشاان

خود اختصاص دادهاند .در نهایت جهت بررسای تح،یال فضاایی

دادند که در بین شااخصهاای توساعه اقتصاادی وارد شاده باه

سکونتگاههای روستایی بر اساس توسعه اقتصادی باا تأکیاد بار

تحلیل اثرات صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی
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صندوق کارآفرینی امید از مدل تاپسیس فازی استفاده گردیدر بر

نشااندهناده نقاش ماؤثر صاندوق کاارآفرینی امیاد در توساعه

اساس نتایج به دست آمده آن مشالص مایشاود کاه صاندوق

اقتصادی سکونتگاههای روستایی است که این نتایج منطباق باا

کارآفرینی امید در بین روستاهای آلمالور بدل آبادر مه،ذانر ساعید

یافتههاای رضاوانی و همکاارانر  2911اسات .همچناین نتاایج

آبادر بی،هوارر ویش،ق ع،یار زرآبادر ب،سورسف،یر بیشترین کارآمادی

حاصل از آنتروپای بیاانگر آن اسات کاه از باین شااخصهاای

در توسعه اقتصادی از لحاظ ایجاد طرحهای اشاتغال زایای را در

اقتصادی مد ن ار قارار گرفتاه تحقیاق (کااهش پایش فاروش

روستای مه،ذان (رتبه  )2با میزان ارزش عاددی  2/12را داشاته

تولیدام به واسطهها (دلالان)ر افزایش و ثبام درآمادیر افازایش

است و سپس بعداز آن به ترتیب روستاهای ب،سورسف،یر بی،ه وارر

قدرم خریدر پسانداز(ثرومافزایی)ر بهبود کیفیت زندگی و سط

ویش،ق ع،یار آلمالور بدل آبادر سعید آبادر زرآباد میباشاند کاه بار

رفاهر اشتغالزایی و امنیت شغ،یر افزایش سط تولیدامر کااهش

اساس سط توسعهیافتگی این روستاها با توجه باه طارح هاای

وابستگی اقتصادی به دیگرانر تمایال باه مانادگاری در روساتار

صندوق کارآفرینی امید می توان بیان کرد کهر روستای مه،اذان

تنوعسازی اقتصاد مح،یر کااهش فقار و محرومیات) بیشاترین

در سط خوب و روستاهای ب،سورسف،یر بی،اهورر ویشا،یق ع،یاار

تأکیدی که طرح هاای کاارآفرینی امیاد در روساتاها داشاتهاناد

آلمالور بدلآباد در سط متوس و روستاهای سعید آباد و زر آبااد

مربوط به شاخص کاهش پیش فاروش تولیادام باه واساطههاا

در سط ضعیب قرار دارند.

(دلالان)ر اشتغالزایی و امنیت شغ،ی و افزایش سط تولیادام در

و با توجه به این که صندوق کارآفرینی امید از طریاق اراواه

سکونتگاههای روستایی استر و بلشی از پیشانهادهایی کاه در

تسهی،ام مالی کم بهرهر سهولت و کااهش بروکراسای اداری در

این تحقیق میتوان اراوه داد عبارتنداز:

زمینه دریافت تسهی،امر فراهم آوردن زمینههای بهباود عم،کارد

 تسریع و تسهیل فرایند بروکراسای اداری جهات واگاذاری

تجاریر توانمندسازی کارآفرینان روستایی و  ....مایتواناد نقاش

اعتبارام و تسهی،ام

بسزایی در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی داشته باشاد

 ایجاد تناساب باین اعتباارام و وا هاای اشاتغالزایای باا

زمینه را برای فراهم نماودن ایجااد اشاتغال و کااهش بیکااریر

سرمایههای ماورد نیااز جهات راهانادازی کسابوکارهای

فااراهم آوردن زمینااههااای خااود اشااتغالیر مهااارمآمااوزی و

ملت،ب

توانمندسازی روستاییان ایجاد میکناد بررسای مطالعاام مشاابه
(رضوانی و همکاران و قاسامی و یاراحمادی) در زمیناه بررسای

 اراوه تساهی،ام باا درصاد بهاره پاایین و افازایش فرایناد
بازپرداخت اقساط

نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی نواحی روستایی

 انجا مطالعام قاب،یتسانجی در نقااط روساتایی ملت،اب

که در شهرستان نیشابور و کاشمر انجا شده است مکبت باوده و

جهااات تعیاااین و تلصااایص مناااابع بااارای راهانااادازی

اعتبارام خردی که این صندوق در نواحی روستایی توزیع نماوده

کسبوکارهای ملت،ب

باعث اشتغالزایی و افزایش درآمد خاانوار شاده اسات .کاه ایان
منابع
ازکیار  .غفاریر غ .29۹1 .راهبرد توسعه روستایی باا تأکیاد بار
جامعه روستایی ایرانر نشر نی :تهران.

افراختهر ح .2912 .مقدماهای بار برناماهریازی ساکونتگاههاای
روستاییر انتشارام پرها  :تهران.

224

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9311

بدریر ن .2912 .آشنایی با توساعه اقتصاادیر ایجااد اشاتغال و
توسعه صنایع روستاییر ساازمان شاهرداری و دهیااریهاای
کشورر بنیاد خواجه نصیرالدین طوسی.

شاخصهای توسعه اقتصاد منطقاهای در اساتان آذربایجاان
شرقی .مج،ه آمایش جغرافیایی فضار .39-11 :)11(۹
ریاحی و .و نصیریزارعر س .291۹ .تح،یل فضاایی طارحهاای

رحمانیفض،یر ع .و عزیزپاورر ف .2911 .تح،یال ظرفیاتهاای

اشااتغالزایاای روسااتایی ( مطالعااه مااورد :نااواحی روسااتایی

توسعه کارآفرینی در ناحیه روستایی دامغانر فص،نامه اقتصااد

شهرستان طار )ر فص،نامه مطالعام برنامهریزی ساکونتگاه-

فضا و توسعه روستاییر 299 :)1۹(۹ا.231

های انسانیر ۹11 :)31(3ا.۹12

حکمتنیار ح .و موسویر رن .2911 .کاربرد مدل در جغرافیاا باا
تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهایر ناشر آزادپیما :تهران.
رضوانیر  .ر .)2912( .مقدمهای بار برناماهریزی توساعه روساتایی در
ایران .تهران :انتشارام قومس.
رکنالادین افتلااریر ع .و سجاسایقیاداریر ح .29۹1 .توساعه

مرکز آمار ایران .2913 .شناسنامه آبادیهای کشورر شهرستان خاوی
در سال  .2913تهرانر مرکز آمار ایران.
قاسمیر  .و جوانر ج .2919 .تبیاین رابطاه تنوعبلشای فعالیتهاای
اقتصادی و توسعه پایداری روساتایی مطالعاه ماوردی :شهرساتان
مشهد .مج،ه پژوهشهای روستاییر  191:)1(3ا .111

روساتایی باا تأکیاد بار کاارآفرینی .انتشارام سمت :تهران.

قاسمیر  .و یاراحمدیر  .2911 .بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید

سعیدیر ع .2911 .توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روساتایی در ایاران.

در توسعه کسبوکارهای خرد در نواحی روستایی (مطالعه ماوردی:

فص،نامه مسکن و انق،ابر ۹1
ع یمیر ح .2911 .مدارهای توساعهنیاافتگی در اقتصااد ایارانر
چاپ چهاردهم نشر نی :تهران.

روستاهای شهرستان کاشمر)ر مج،اه جامعاهشناسای اقتصاادی و
توسعهر 121 :)2(1ا.111
نراقیر یر  .2912توساعه و کشاورهای توساعه نیافتاه :مطالعاه

فرجی سبکبارر حر حسینیر ع .عشورنژادر ع .س،یمانیر ه .شایری-

تح،ی،ی از جنبههای ن ری ا تاریلیر شرکت سهامی انتشار.

پااورر و احماادتوزهر و .2911 .تح،یاال و ارزیااابی توسااعه

نورالهزادهر ا .2911 .نقش کارآفرینان و جایگاه صندوق کارآفرینی

سکونتگاهی در نواحی شاهری اساتان آذربایجاانشارقی باا

امید در برنامههاای توساعه روساتاییر پایگااه اط،ااع ساانی

ترکیبی نوین از روشهای تصمیمگیاری چنادمعیاره .مج،اه

صندوق کارآفرینی امید

آمایش جغرافیایی فضار 1۹ :)21(3ا.31
فتحع،یر  .رحیمنژادر ح .و اردوخانیر  .2911. .مرروی بر نقش
صاندوق کااارآفرینی امیاد در توسااعه کااارآفرینی در مناااطق

یاسوریر  .29۹1 .مقدمهای بر اقتصااد روساتایی باا تأکیاد بار
بلش کشاورزیر موسساه چااپ و انتشاارام آساتان قادس
رضویر مشهد.
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Abstract
There are many financial institutions and good credit funds that can play a significant role in
economic development by providing low-interest microcredits to villagers for entrepreneurship, job
creation and economic development in different sectors.. Therefore, the present study investigates the
effects of the Omid Entrepreneurship Fund on the economic development of rural settlements in the city
Khoy. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method is used. Data
collection was done using library and field study based on a researcher-made questionnaire.. Also, in
order to analyze the information, fuzzy multi-criteria decision model (TOPSIS) and expert choice
software, SPSS and GIS have been used. The results of regression to examine the effects of Omid
Entrepreneurship Fund on the economic development of Khoy rural settlements indicate the high impact
of Omid Entrepreneurship Fund on the economic development of the studied villages. Beta coefficients
also showed that among the indicators of economic development included in the regression equation,
the share of Omid Entrepreneurship Fund in the index of reducing economic dependence on others is
higher than other economic indicators. In order to identify the role of Omid Entrepreneurship Fund in
each of the economic indicators, the direct and indirect effects of the independent variable on the
dependent variable have been identified. All eleven indicators had a direct and indirect relationship with
the Entrepreneurship Fund at the level of p = 0.000 (99% confidence). In order to review and rank the
indicators of economic development for the Omid Entrepreneurship Fund, Expert Choice software has
been used. The results showed that the metric measuring efficiency in increasing the level of production
has the value of 0.130. The highest importance and the index of reducing pre-sale of products has a
weight 0.065, the least important from the perspective of experts. Finally, the results of spatial analysis
of rural settlements using the TOPSIS model indicates that the most efficient in rank in economic
development in terms of creating employment projects in the village of Mahlzan (rank 1) has numerical
value of 0.70 and other villages are in the next ranks.
Keywords: Omid Entrepreneurship Fund, Economic Development, Rural Settlements, Khoy County
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