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 : ایجاد ظرفیت کارآفرینی در مناطق روستایی

 برای ارزیابی زیرساخت  AHP استفاده از تجزیه و تحلیل

 

 چکیده 

ای  -هدف   فعالیت هدف  توسعه  روند  بررسی  مقاله  اقتصن  نظرهای  از  روستایی  مناطق  در  زیرساخت  ادی   تجهیزات 

 است. عمومی آنها

  / شناسی  روش   / مورد  -رویکرد  طراحی  مطالعه  یک  عنوان  شدند ی به  انتخاب  لهستان  روستایی  مناطق  .یک  ، 

مرحله   نظرسنجی سال  ادو  شد   2015یدر  بود  .انجام  روستایی  مناطق  از  کارآفرینان  شامل  اول  دوم  مرحله  .مرحله 

داده نظرسنجی جمع  فعالیت آوری  به  توجه  با  روستایی  مناطق  برای  زیرها  تجهیزات  و  اقتصادی  در  . بود  ساختهای 

تحلیل استفاده  تجزیه و  برای   AHP چند متغیره  فرآیند سلسله مراتب تحلیلیروش  .انتخاب شدند   مورد  121مجموع  

 . شد 

می   -ها  یافته  نشان  و نتایج  کسب  نوع  هر  برای  که  مهم  دهد  ارتباط  به  دسترسی  مقابل،    است. معیار  ترین  کار،  در 

محیطی    آگاهی دغدغه  اهمیتو  کم  زیست  محیط  مورد  مناطق  ترین  در  در  اقتصادی  فعالیت  پیگیری  برای  عنصر 

 است. روستایی

بل مقایسه در یک  تعداد عناصر قا.  مرتبط است AHP محدودیت ها عمدتا با روش   -  محدودیت ها / پیامدهای تحقیق

در مدل  مقایسه عناصر    یته قابلفرضییک  عالوه بر این،  .  است  شده  به دلیل اهداف عملی محدود   سطح سلسله مراتب 

.این کند آن دامنه کار تجربی را محدود می   ها و دسترسی بهسلسله مراتب مورد بحث است. عالوه بر این، کیفیت داده 
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واقعیت لسازی مد مطالعه ساده  از طریق ساده   سازی  اما  مزایای عملیاست،  از تصمیم،  ارائه    سازی روش حمایت  را 

 کند. می 

یکی از عناصر  به عنوان  با زیرساخت عمومی  پیشرو در توسعه محلی    های این مقاله به تئوری یافته   –  مفاهیم عملی 

و  پردازد  های مختلف اقتصادی می فیزیکی برای فعالیت اهمیتزیرساخت  اله به بررسی  این مق  کند.کمک می   اصلی آن 

دو   در  را  نظری  بینش  نتیجه،  می در  ارائه  مقاله  دهد.حوزه  این  زیرساختاول،  عنصر  هر  نامناسب    برای  را  وزن 

آوری شده، این مطالعه همچنین با های جمع دهد. دوم، بر اساس داده مختلف نشان می کسب و کارهای  های  بخش

لیت اقتصادی در مناطق روستایی  و فعا  ای کشف روابط بین تجهیزات زیرساختبه ادبیات برAHP روش   استفاده از 

می  عنوان    کند.کمک  سیاستبه  برای  عملی  منطقه مفهوم  و  محلی  توسعه  که  های  دهد  می  نشان  مطالعه  این  ای، 

باید به طور    عمومی  گذاری.این نوع سرمایه معیار برای هر نوع فعالیت اقتصادی دسترسی به ارتباطات استترین  مهم

 . عمده برای حمایت از کارآفرینی، به ویژه در مناطق روستایی انجام شود

و در نتیجه تاثیر آنها بر    یرساختعناصر زهای نامنظم  فرضیه وزن منحصر به فرد بودن این روش در    -صالت / ارزش  ا

بسته به نوع فعالیت اقتصادی متفاوت   زیرساخت  مجزای   تعبیه شده است. وزن عناصر  روند ارزیابی مناطق روستایی

 نوع فعالیت اقتصادی متفاوت خواهد بود.  نیز برای هر ترتیباست؛بنابراین، نحوه 

 

 پذیری، زیرساخت، تحلیل قیاسی، فعالیت اقتصادی ، مناطق روستایی، رقابت AHP:  واژگان کلیدی

 

 مقدمه

برای رشد و توسعه  ای به رسمیت شناخته شده است که زیرساخت  به طور گسترده  ح محلی و  وسط در همه موارد 

)رسنزی و    رشد اقتصادی بلند مدت را افزایش دهد تواند  گذاری در زیرساخت شبکه میسرمایه مفید است.  منطقه ای 

ور  گذارد، بلکه به طزندگی تاثیر می نه تنها بر کیفیت  در یک منطقه    . سطح تجهیزات زیرساخت1(2012رودریگز،  

 
1Crescenzi and Rodriguez-Pose, 2012; Égertet al., 2009 
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نیز   توجهی  کارقابل  و  مختلف کسب  انواع  توسعه  فرصت  و  می   را  خالقیت  واضح .  کند تعیین  ظاهرا  وابستگی  این 

اکثریت مطالعات تجربی درباره رابطه    پذیر نیست.ان استاندارد امکبندی  یا طبقه آماری  های  مدل همیشه برای تایید با  

ساختار سلسله مراتبی  از  . این مطالعه2( 2012)کاداکوا،    سنجی هستند ای مطالعات اقتصادطقه منبینزیرساخت و رشد  

یزیکی  توجه خاص به زیرساخت فو نوع کسب و کار استفاده می کند.برای نشان دادن و ارزیابی روابط بین زیرساخت  

 . روستایی در نظر گرفته شده استهمچنین زمینه مکان است.  /صورت گرفته است که اساس تجهیزات ارضی 

زیرساخت فقدان  توسعه آهسته عنصر  یا حتی  اقتصادی خاص  آن    فیزیکی  فعالیت  به عنوان  .مهم است  ( رشد )برای 

تغییر این وظیفه بهسرمایه گذار، با توجه به  .مدیریت آب و فاضالب تنظیم شده است  نیازمند   مثال، خدمات پذیرایی 

موث به طور  را محدود می کند هزینه های عملکرد،  از سوی دیگرر رشد کارآفرینی  به خوبی  .  ای  ، یک شبکه جاده 

حامل  )واحد منطقه ای یا محلی، طرح های حمل و نقل را راه اندازی می کند با دسترسی فضایی ضعیف توسعه یافته 

 (. های خصوصی

( است 3( 2012کاداکوا  متفاوت  صنایع  در  زیرساخت  نقش  که  کردند  صنا  اشاره  که  نظرالزامات یع  چرا  از  مجزا 

 مزایای زیرساخت در صنعت عوامل می تواند بر نقش و    و هر یک از این  متفاوت است  ،محصوالت و شرایط بازارمحل

 تأثیر بگذارد.  

و آغاز باعث ایجاد فعالیت  که  از جمله زیرساخت  وجود داردنهادهای کارآفرینی  در هر جامعه، اگر شرایط مناسب باشد 

شامل تشویق  می شود.وظایف مقامات محلی باید    یا خود اشتغالی  مشاغلو در نتیجه    هاکسب و کار خلق بسیاری از  

هدف توسعه اقتصادی محلی  باشد.مسئول توسعه منطقه  نافع مشترک همه ساکنان و افراد  ی، برای مهای  چنین نگرش 

کار محل  ایجاد  جمله  از  مهم،  نیازهای  خصوص  است.  رفع  به  ماین  روستایی  مناطق  استدر  طوری  هم  که    به 

در میان بسیاری از مسائل بالقوه در  الزم است. برای توسعه اقتصادی بیشترمحل کار و کسب و کار جدید کارآفرینی و 

برای    منطقه به خصوص  ، تفاوت در تأثیر پشتیبانی زیرساخت در انواع مختلف کسب و کار ومحلیمورد زیرساخت  

 است.برنامه ریزان سیاست بسیار مهم 

 
2Kadokawa, 2012 
3Haughwout (1998) and Kadokawa (2012) 
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با  تو است همراه  زیرساختزیرس توسعه  سعه کارآفرینی ممکن  وضعیت  و  باشد  را    اخت  تواند رشد شرکت  می  بهتر 

 .4( 2014)کلدرون و سرور،  کسب و کار وابسته به یکدیگر استاساسی و  توسعه تجهیزات زیرساختیعنی تعیین کند 

اعتقاد    لیرغمع در این  کلیدی  عنصر  یک  زیرساخت  استا  موفقیت  که  کشور  رشد قتصاد  و  زیرساخت  بین  رابطه   ،

ممکن است   که بررسی و ارزیابی رابطه ای  بنابراین،  می شود.اشتباه    آن دشوار است و   برآورد   اغلب نامشخص است،  

 ، جالب است.  و انواع مختلف کسب و کار وجود داشته باشد  بین سطح توسعه زیرساخت

تحقیق   اقتصامتمرکز  این  های  فعالیت  توسعه  نظربر  از  روستایی  مناطق  در  زیرساخت  دی  آنها   تجهیزات   عمومی 

چند  است.از   به  خطی    ترتیب  برای  معیارهروش  توجه  با  و  مناطق  اقتصادی  مختلف  های  فعالیت   سطح نیز  سطح 

 توسعه زیرساخت استفاده شد.

 مطرح شدند:  تحقیق زیر  پرسش هایبنابراین، 

RQ1بر اساس داده های آماری تعیین کرد؟  را آیا می توان چنین ارتباطی 

RQ2  ؟ حساس است زیرساخت عمومیتلف کسب و کار به روش های مختلف نسبت به سطح کلی انواع مخآیا 

RQ3 ؟است توسعه یک نوع خاص از کسب و کار توان تعیین کرد که عناصر زیرساخت متناظر با  در نهایت، آیا می 

 

 چارچوب نظری 

 تصادی توسعه روستایی و فعالیت اق

 EU بیش از نیمی ازجمعیت اتحادیه اروپا.اهمیت مناطق روستایی می تواند از طریق داده های آماری نشان داده شود

درصد از ارزش افزوده ناخالص را تشکیل می    45این مناطق  .  زندگی می کند یا متوسط    اولیهدر مناطق روستایی  

درصد از قلمرو    90یش از  مناطق روستایی ب  اشتغال را در اتحادیه اروپا تامین می کنند.درصد از    50دهند و بیش از  

اروپا از    اتحادیه  از جمعیت را تشکیل می دهد   56و بیش  بابه طور سنتی، مناطق روستایی  .درصد  فعالیت   مرتبط 

با این حال، کاهش اهمیت نسبی    بوده است.  جنگلدارییژه کشاورزی و  های اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی، به و

 
4Calderón and Servén, 2014; Francois and Manchin, 2013 
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به   نیاز  و  تر   روستایی  اقتصادکشاورزی  و    متنوع  جدید  های  فعالیت  ظهور  به  های منجر  کارآفرینی    جدید   حوزه 

به فعالیت های کشاورزروستایی شده است. نیست  کاربری ی و  فضای روستایی دیگر محدود  برای شمول    زمین  اما 

 .  (Labrianidis, 2006)فعالیت های چند بخشی گسترش یافته است

قابل توجه   قش ن ادبیات و   اقتصادی   رشد وتنوع   محرک کارآفرینی به عنوان یک    های    سطح  در مناطق روستایی در 

ااروپا    سیاست است.  شده  ت شناخته  عوامل  و  وقوع  به  زیادی  علمیعالقه  اقتصادی  دبیات  فعالیتهای  کننده  عیین 

منظوره بودن در مناطق روستایی  چند  پلوراسیت و  بر    متمرکز  سیاری از مطالعات نیزرا گزارش کرده است.ب  روستایی

 . Alsos et al., 2003است به عنوان مثال 

با یه اروپا در مواجهه  به مناطق روستایی اتحاد  2014  –  2020روستایی اتحادیه اروپا  ه طور خاص، سیاست توسعه  ب

  استفاده از فرصت ها در قرن بیست و یکم یطی، اقتصادی و اجتماعی و  طیف گسترده ای از چالش های زیست مح

می  کشاورزی کند.کمک  های  سیاست  دوم  دارد   CAP مشترک  ستون  اختصاص  اهداف  این  اروپا، )به  کمیسیون 

  کی از اولویت های سیاست توسعه کشاورزی و روستایی روستایی ی  کارآفرینه طور خاص، افزایش جمعیت  (. ب2010

  برای رشد هوشمند، پایدار و همه جانبه اروپا    2020استراتژی    کلیدی   عناصربنگاه  اشتغال و رشد  اتحادیه اروپا است.

 (.2011کمیسیون اروپا، است )

از موارد، سرمایه گذاری و کارآفرینی  تجاری    کسب و کار به عنوان عوامل عملکرد    علمی   ادبیاتنیز در    در بسیاری 

مناطق روستایی  رشد اقتصادی در    محرک آنها  موثر است.  نتایج تجاری اقتصادیمستقیم نیز مورد توجه است که بر  

توسعه ارزش افزوده و رشد کیفیت زندگی را تعیین می  ، در نتیجه بهره وری اقتصادی روستایی، سرعت  اروپا هستند 

 کنند.  

ک و است  راضح  اقتصاد  آتی  موفقیت  با  ه  مرتبط  مجزا  طور  به  و  وستایی  نوآوری  برای  روستایی  کارآفرینان  ظرفیت 

خالقشناسایی   که  است  جدید  کار  و  کسب  های  د  فرصت  درآمد  و  این،  شغل  بر  عالوه  است.  روستایی  مناطق  ر 

ادی در این مناطق بسیار عالی  منابع اقتصو تنوع زیستی آن، مواد خام و دیگر  منابع انسانی، محیط طبیعی  پتانسیل  

 . است



6 
 

ایجاد ارزش افزوده یا نتیجه جاه طلبی شخصی    این تنها ب و کار در مناطق روستایی مهم است.  بنابراین ایجاد کس

منطقه  دینامیک  نتیجه  اما  ایجاد شده  است.  است،  مشاغل  باتعداد  تنها  توان  نمی  را  اقتصادی  فعالیت های    اهمیت 

 کمک کنند.  به توسعه پایدارنبه های مکمل آن می توانند این بخشی از یک کل است که ج سنجید.

معطوف    در مناطق روستایی  کسب و کارهامشارکت در فعالیت های کشاورزی وسایر  توجه زیادی به جوانان جویای  

 .شده است

در یک    در کل که    از چالش ها مواجه هستند منحصر به فرد    ای  اسفانه، کارآفرینان در مناطق روستایی با مجموعهمت

 ستایی با زیرساختبه مناطق رو  دسترسی   مختلف  میزان به طور عمده از  این چالش ها  .شهری دیده نمی شوند   زمینه 

 وترکیب اجتماعی و اقتصادی آنها   کمجوامع روستاییکوچک و    تراکم جمعیتو همچنین  یکی کمتر توسعه یافته  فیز

، از جمله خدمات  اساسی  پشتیبانی دولتیطق روستایی اغلب فاقد  کسب و کارهای کوچک در مناحاصل می شوند.

برای حمایت    برنامه های آموزش و تحصیل رفاهی و مالی،   انگیزه ها  اقتصادی  و سایر  از فعالیت های  جامعه محلی 

 است. 

  و استانداردهای زندگی اتحادیه اروپا دارای اقتصاد  که اغلب روستایی هستند، در داخل    طق محیطی تعیین شدهمنا

متوسط    است از حد  از سوی  یک.استکه کمتر  اولیه شناخته شده  دالیل  از  این وضعیت ی  برای  محلی  دولت های 

 رشد و صادراتدر SMEsاست. بومی SME میان شرکت های کوچک و متوسط پایین نوآوری   حواقتصادی ضعیف سط 

 زیرساخت  ضعیف ازضعیت اقتصادی ضعیف نیز نتیجه پشتیبانی  تامین موفق مشکل دارند. ویا بخشی از زنجیره های  

 است. 

 

 زیرساخت  از اهمیت پشتیبانی

نوع ارائه   کشاورزی    اشتغال  هر  غیر  و  روستایی  کشاورزی  مناطق  فیزیکی   به بیشتر  در  زیرساخت  بودن  ،  دسترس 

یرساخت یکی از عوامل مرتبط با سطوح  ز   بستگی دارد.  ، تامین گاز، ارتباطات مخابراتی و غیرهسیستم آب و فاضالب
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، از آنجا که بخش عمومی  اشتغال منطقی است و انتظار می روداست.تأثیر مثبت زیرساخت عمومی بر    بهره وری   باال

 مناطق روستایی است.  ی ازکلیدی در بسیار  یک کارفرما

که    استسرمایه ای    نشانگر این نوع کاال  زیرساخت.  با امکانات فیزیکی مناطق و ملل استاصطالح زیرساخت مرتبط  

از بسیاری  با  اجتماعی  فعال  متناسب  کار یت های  و  نیازهای کسب  ها، شبکهاست  و  از جمله جاده  ارتباطی،    ،  های 

صنایع در یک منطقه یا  پشتیبان تولید و بازاریابی  و منابع آب، یعنی تمام کاالهای سرمایه ای  حمایت مالی، انرژی  

فیزیکی    از زیرساختبه طور کلی، این می تواند  .تعریف شده استاست.بسیاری از انواع عناصر زیرساخت    یک کشور 

مورد نیاز برای اقتصاد برای    پایه  ساختارهای فیزیکیفیزیکی به  یرساخت  ز.  ، اجتماعی و اقتصادی متمایز شود(فنی)

اقتصاددانان .از نظر برخی  ، شبکه برق و سیستم دفع زباله و فاضالبشبکه حمل و نقل  ، مانند بقا اشاره داردعملکرد و  

فیزیکی یک پیش    خوب، زیرساخت  حاکمیت  ، همراه با سرمایه انسانی ویتوسعه به عنوان بخشی از سیستم سه ستون 

 ی مولد است.  فعالیت هاط برای تجارت و سایر شر

تاثیر  مؤثر    مشارکت   توانایی یک شرکت برایو  یفیت زیرساخت به طور مستقیم بر پتانسیل رشد اقتصادی منطقه  ک

 شود.  تسهیل و تسریع عه اقتصادی اجتماعی می تواند با وجود زیرساخت کافی توس گذارد. می 

Aschauer (1990)  ا اشاره  به عملکرد تولید متعارف    افزودهعمومی وسرمایه عمومی    همیت اساسی زیرساختبه 

نهادی، از جمله دسترسی به سرمایه دراشکال    تراکمظهار داشت که پشتیبانی زیرساخت و  ا  2001تیلور  .است  کرده 

ارتقای ظرفیت های اقتصادی محلی درانعطا از اهمیت ویژه ای در  ف پذیری، یادگیری و رویکردهای  قابل استفاده، 

، به  وسعه کمک می کند به رشد و ت  طریق افزایش بهره وری و کاهش هزینه    زیر ساختازبرخوردار است.   مزیت رقابتی

که    داشته باشد   رشد   برممکن است اثر مثبت    وه بر این، سرمایه گذاری زیرساختالبنگاه های کوچک. عویژه برای  

رمایه عمومی در  است. س   ،وجود خارجی شبکه و اثرات افزایش رقابتصرفه اقتصادی  ه دلیلفراتر از اثر سهام سرمایه ب 

افزایش دهد   حاشیه ایزیرساخت ممکن است بهره وری   نیروی کار)  تمام ورودی های عامل را  این (سرمایه و  به   ،

ای  حاشیه  تولید  خصوصی  کاهش   ترتیبهزینه  تولید  سطح  یابد.  و  می  ای  افزایش  خود،  نوبه  بر  به  مقیاس  تاثیر  ن 
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نتیجه افزایش ظرفیت   به سرمایه گذاری خصوصی باالتر، در   دهنده استاندارداثر شتاب  ن است از طریق  خروجی ممک

 . (Agénor and Moreno-Dodson, 2006)تر منتهی شودزمان و تأثیر رشد پایدارتولید طی 

ذاری زیرساخت اهداف اصلی سیاست ها و  اهمیت زیرساخت ها نیز با مقررات سیاست پشتیبانی می شود.سرمایه گ

، استراتژی های توسعه محلی  2010، استراتژی اروپا  CAPاولویت های روستایی اروپایی را محقق می سازد، از جمله 

در میان تعدادی از اقدامات که می تواند به افزایش کارآفرینی روستایی کمک   RDPs و برنامه های توسعه روستایی

آنها شناسایی شده است: بررسی فرصت ها در بخش های جدید، جنبه های اجتماعی کارآفرینی و   کند، مهمترین 

 غلبه بر موانع کارآفرینی )کمبود زیرساخت(.

ت از تنوع زیستی، حفاظت از کیفیت و در دسترس بودن  زیرساخت فیزیکی نیز در ارائه خدمات محیطی مانند حفاظ

انداز کمک می   ارزش های چشم  و حفظ  یا آتش سوزی   / و  برابر سیل  مقاومت در  تقویت  آب، حفظ کیفیت هوا، 

کندبه این معنا که چرا توسعه و حمایت از خدمات اساسی برای اقتصاد و جمعیت روستایی مهم است و با برنامه های  

 (.2011ی و ملی تامین می شود )کمیسیون اروپا، مختلف اروپای

می توان نتیجه گرفت که توافق گسترده ای وجود دارد که سطح اساسی زیرساخت برای توسعه ضروری است.با این 

اتصال بین زیرساخت و رشد بین کشورها و در طول زمان و همچنین در داخل   باشید که  یاد داشته  به  باید  حال، 

ه بخش  درون  و  است  کشور  متفاوت  آن  اثرات (Cockburn et al., 2013)ای  برآورد  محدوده  همچنین،   .

 زیرساخت در ادبیات به طور گسترده ای متفاوت است. 

به همین دلیل است که توجه این مقاله متمرکز بر ترجیحات زیرساخت کسب و کار در مناطق روستایی است.فرض  

 لف نیازمند امکانات زیرساخت مختلف است. بر این است که بر اساس ادبیات فعالیت های مخت
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 داده و روش 

 داده 

انتخاب شدند.یک نظرسنجی دو مرحله ای در سال    2015به عنوان یک مطالعه موردی، مناطق روستایی لهستان 

شامل   اول  شد.مرحله  امکانات   15انجام  اهمیت  برای  کارشناس  عنوان  به  که  بود  روستایی  مناطق  از  کارآفرین 

خاصی در مناطق  برای توسعه شرکت ها نشن دادند )کارآفرینی(.این شرکت ها در فعالیت های مشترک  زیرساخت را  

کنند: عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت؛ ساخت و ساز و  روستایی فعالیت می 

 تولید. 

عالیت اقتصادی و تجهیزات زیرساخت بود.این  مرحله دوم نظرسنجی جمع آوری داده برای مناطق روستایی در مورد ف

از یکصد و بیست و یک شهرداری لهستان روستایی است   برای حفظ انسجام    -نظرسنجی نمونه ای  از یک منطقه 

اداری محلی در سطح   واحد های  اساس  بر  بندی شده  ای، طبقه  تجزیه شده    2منطقه  در    Malopolskaمنطقه 

مهم است نه تنها برای عملکرد مناسب اقتصاد و زندگی اجتماعی، بلکه برای محیط بسیاری از موارد بسیار مهم است،  

منطقه  های  بخش  از  بسیاری  در  لهستان.  حفاظتی  Malopolskaطبیعی  معیارهای  با  مرتبط  باید  مزرعه  تولید 

نظوره تغییر کند باشد.کشاورزی در استان، تاکنون تنها بر تولید تمرکز کرده است، باید در آینده ای نزدیک به چند م

(Lech-Turaj and Szłapa, 2008) تعیین کلیدی  های  زمینه  فکری،  سرمایه  و  ساکنان  کارآفرینی  و  .فعالیت 

 . (Larsen et al., 2012)پتانسیل توسعه این منطقه است 

فعالیت   تمام  المللی  بین  صنعتی  استاندارد  بندی  طبقه  به  توجه  با  اقتصادی  فعالیت  با  نظرسنجی  این  های  اشیاء 

به عنوان درصد NACE Rev 2 و طبقه بندی آماری فعالیت های اقتصادی در جامعه اروپایی   ISIC Rev 4 اقتصادی

 بیان شده است. A  ،B ،C ، ،U بخش 21سهم شرکت های ثبت شده در 

 برای هر شی، مجموعه ای از اطالعات مربوط به تجهیزات اساسی زیرساخت نیز ارائه شد.
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کیلومتر مربع؛ سیستم فاضالب   100پنج شاخص اصلی زیرساخت جمع آوری گردید: سیستم تامین آب کیلومتر بر  

کیلومتر مربع؛ دسترسی به ارتباطات مقیاس نقطه ای که    100کیلومتر مربع؛ شبکه گاز کیلومتر بر    100کیلومتر بر  

 m2 / 100 km2دفن زباله   -خلیه بسیار ضعیف است و محل های غیرقانونی ت 1بسیار خوب و   8در آن 

 

 روش 

در این رویکرد روش شناسی فرض شده است که ترتیب خطی مناطق با توجه به توسعه زیرساخت باید نوع فعالیت 

 کسب و کار را مد نظر قرار دهد. 

نابر وزن  شامل  ترتیب  که  پیشنهاد می کند  را  معیاره  از روش چند  استفاده  تحقیق،  مسئله  بندی  فرمول  ابر  چنین 

 معیار مرتب سازی، به عنوان مثال هر عنصر زیرساخت را ممکن می سازد. 

به دلیل روند نسبتا ساده محاسبات عددی و به علت  AHP ازMCDM میان انواع روش تصمیم گیری چند منظوره  

 استفاده شد.ELECTRE مانند  MCDM برخی از مزایای آن نسبت به دیگر ابزار

از   توان  این در ساختار    AHPمی  کرد.  استفاده  مختلف  و محدودیت های  معیارها  با  مراتبی چند سطحی  سلسله 

 Bunruamkaew and)روش گام هایی برای تعیین اهمیت نسبی وزن هر معیار قبل از تعیین نمره نهایی دارد  

Murayam, 2011) . 

های  معیار  که شاملبرای حل طیف وسیعی از مشکالت مورد استفاده قرار گرفته است   MCDM ،AHP روش    مانند 

 Feizizadehet al., 2014; Singh)پیچیده در سطوح مختلف است که در آن تعامل بین معیارها شایع است  

and Nachtnebel, 2016; Tiwari et al., 1999)  اغلب  .AHP    می قرار  استفاده  مورد  گیری  تصمیم  برای 

گیرد که به معیارها و معیارهای فرعی متعدد معطوف می باشد.این در انتخاب محل مطلوب برای یک سرمایه گذاری  

 خاص، با توجه به معیارهای مختلف، با وزن مناسب مفید است. 

 را شد:در پنج مرحله اصلی برای حل این مشکل اج AHP برای این مطالعه، روش 
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مراتبی    1 سلسله  ساختار  به  معیاره  چند  مسئله  عنوان    -تجزیه  به  ساختار  اصلی  عناصر  اصلی  زیرساخت  عناصر 

آنها در رتبه بندی سطح محلی قرار خواهند گرفت. بنابراین،  AHP معیارهای برنامه ریزی است. با توجه به تکنیک  

 ی ها خواهند بود معیارهای جداگانه عوامل مهمی برای همبستگی خطی شهردار

ساختار    2 عناصر  تمام  برای  وزن  محلی  های  اولویت  زوجی    -ایجاد  مقایسه  با  ماتریس  تعدادی  مرحله،  این  در 

شهرداری های منتخب در ارتباط با عناصر مربوطه زیرساخت ایجاد شد. هر مقدار در ماتریس نشان دهنده اهمیت 

معیارiمعیار به  مقیاس    -است  j نسبت  به  توجه  صورت  Saatyعددی  9با  به  روابط  و    این 

غالب باشد، رابطه مخالف به صورت معکوس   j در سطح باالتر از عنصر   iمحاسبه می شودیعنی اگرعنصر    

 را می پذیرد  1نوشته می شود. یک عنصر در مقایسه با خود مقدار 

ماتریس  3 هر  برای  ویژه  مقادیر  حداکثر  ویژه  λmaxمحاسبه  بردار  با   ماتریس     ωو 

 رمالسازی میانگین هندسی محاسبه شده برای هر ردیف ماتریس با توجه به معادله زیر ن

 

آن   در  هندسی،  که  و  میانگین  ماتریس  برای    nعنصر  ماتریس  بعد 

 است 

 ماکزیمم مقدار ویژه برای این ماتریس به شرح زیر محاسبه می شود 

 

 مقدار ویژه ماتریس است.

برای    AHPپارامتر مهم کاربردی در    λmaxمقدار    –تایید انطباق مقایسه زوجی با استفاده از شاخص همسانی    4

 محاسبه نسبت همسانی بردار برآورد شده برای تایید ماتریس مقایسه زوجی 
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 محاسبه اولویت های جهانی برای شهرداری های مجزا و رتبه بندی آنها 5

ار رویکرد  به فردی  روند منحصر  بر  آن  تاثیر  نتیجه  در  و  زیرساخت  نامنظم هر عنصر  وزن  ائه شده در مورد فرضیه 

نحوه   بنابراین،  است.  متفاوت  کار  و  نوع کسب  به  بسته  مجزا  زیرساخت  عناصر  وزن  است.  روستایی  مناطق  ارزیابی 

 ترتیب هر فعالیت اقتصادی نیز متفاوت خواهد بود. 

تجهیزات  با  روستایی  مناطق  بعدی    ترتیب خطی  بود.مرحلۀ  تحلیل  و  تجزیه  انجام  مرحله  اولین  عمومی  زیرساخت 

اقتصادی معمول، یعنی تجارت عمده فروشی و   ترتیب مناطق به دلیل رشد فعالیت های  از  تعیین رتبه های ناشی 

 خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و ساخت و ساز بود. 

اجازه می دهد تا وابستگی میان تعدادی از نهادهای اقتصادی در شهرداری و زیر    وقوع همبستگی بین این ترتیبات

 ساخت فنی آن تایید شود.ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن این وابستگی را تعیین می کند.

ضریب اسپیرمن، بر خالف ضریب همبستگی پیرسون، برای آزمون ارتباط یکنواخت بین داده ها استفاده و به شرح  

 می شود:   زیر بیان

 

 است.  iتفاوت بین رتبه های شیء  Dتعداد مشاهدات و  nکه در آن 

نزدیک تر باشد رابطه یکنواخت    به    رتبه موقعیت مشاهده پس از ترتیب داده را تعریف می کند. هر چه  

 به شرح زیر است: قوی تر است. توان همبستگی  

خطی،     از  متوسط،  ضعیف،  غیر  بیش  و  بسیار    0.9قوی 

 قوی. 
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زیرا ضریب اسپیرمن برای چند عنصر نمونه آماری    بود    0معناداری ضریب اسپیرمن طبق فرضیه  

است که    N(0, 1)دارای توزیع نرمال استاندارد    محاسبه شد، متغیر تصادفی  

 مقایسه می شود که متناظر با مادیت به شرح زیر است: uaنمونه کافی است و با مقدار   uبرای محاسبه مقدار  

 

 وجود ندارد.  مبنای رد   و اگر   با رد  

 نشان داده شده است.   1یک ساختار سلسله مراتبی ترتیب خطی شهرداری ها با زیرساخت فنی در شکل 

اهمیت یکسان را    1آن    در   تولید شد که   9تا    1ماتریس مقایسه زوجی با استفاده از یک مقیاس از  AHP در روش  

 ,Saaty, 1980)به معنی اهمیت فوق العاده بین دو معیار و در نتیجه کاهش پیچیدگی است    9دهد و  نشان می 

وزن هر معیار را با در نظر گرفتن مقادیر ویژه مربوط به بزرگترین مقدار     AHP. در ماتریس مقایسه زوجی،(1990

 .  (Feizizadehet al., 2014)ولفه ها نرمال می شود ویژه ماتریس محاسبه کرده و سپس مجموع م

 برای مقایسه اشیاء ارائه شد که با مقادیر عددی مشخص می شوند:  ی طرح زیر برای استفاده از مقیاس نه امتیاز

  برای هر یک از متغیرهای تشخیصی استاندارد، طیف وسیعی از مجموعه ای از داده  

 .متغیر میانگین است kمحاسبه شد که 

  iیک مقیاس مزیت شهرداری    شد    9برای تعیین آستانه تفکیک ارزشیابی تقسیم بر    و  

 چندین آستانه با تفاوت مطلق متغیرها بین موارد مقایسه شده است:   است چون  
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 نتایج 

و تعیین وزن های جهانی برای این مناطق، ابتدا وزن های محلی برای  AHP برای ترتیب مناطق با توجه به اصول  

 معیارهای پذیرفته شده محاسبه شد.  

یکی از اهداف مهم روش پیشنهادی تطبیق معنای متفاوتی از عناصر زیرساخت برای انواع مختلف فعالیت اقتصادی و  

 تعیین وزن معیارها است.

 G ناطق روستایی نشان می دهد که محبوب ترین فعالیت ها با بخشتجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی در م

درصد کل    24عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت. بیش از    -مرتبط هستند  

 11ساخت و ساز و تنها   F درصد در بخش  21واحدها در این بخش فعالیت می کنند.یک پنجم شرکت روستایی  

 5درصدی و دیگر فعالیت ها سهم کمتر از    7حمل و نقل و ذخیره سهم    Hتولید قرار دارد.بخش   C خشدرصد در ب

 درصد دارند.  

انجام شد   بار  معیارها چهار  تعیین وزن  رویه  قابل    -بنابراین،  تفاوت های  به  توجه  رایج.با  فعالیت  برای هر  جداگانه 

از روش  استفاده  امکان  و  اشیاء  بین  اندازه مختلف طبق  مجموعه  AHP توجه  با  به چهار گروه مشابه  داده ها  کامل 

 آمده است.  1فعالیت اقتصادی تقسیم شد. خصوصیات اصلی داده ها در جدول 

 

 ساختار سلسله مراتبی مسئله  1شکل 
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 آمار توصیفی فعالیت اقتصادی در مناطق روستایی 1جدول 

 

 

در مناطق روستایی غالب است، بیشتر تجزیه و تحلیل به آن    از آنجا که چهار فعالیت اقتصادی بیشتر از دیگر موارد

 بخش محدود شد. 

برای محاسبه وزن های محلی برای پنج معیار، ماتریس های مقایسه زوجی بین تمام معیارها باید ساخته شود.در کل،  

کار خود و یا   کارآفرین از شعب مورد مطالعه انتخاب شدند و در مورد اهمیت امکانات زیرساخت برای کسب و  15

 برای یک مورد جدید در همان بخش بحث کردند.  

است،   گرفته شده  نظر  به طور جداگانه در  برای هر بخش  معیارها  ارزیابی  ماتریس  ارزشیابی کارشناسان،  اساس  بر 

 5×   5یعنی چهار ماتریس 

 از این ماتریس ها برای تعیین رتبه هر معیار برای یک کسب و کار خاص استفاده می شود.  

 این رتبه ها امکانات مختلف زیرساخت را از لحاظ معیار سطح باال سازماندهی می کنند.



16 
 

یعنی  ماتریس مقایسه نمونه را برای زیرساخت فنی را از نظر محبوب ترین فعالیت اقتصادی نشان می دهد،    2جدول  

تجارت عمده فروشی و خرده فروشیبرای مثال، مشخص شد ارتباطات و سایر زیرساخت شبکه بسیار مهم تر از دفن 

 زباله های غیر قانونی هستند.  

تمام  که  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ها  ارزشیابی  سازگاری  و  انطباق  برای  نرمال  مقایسه  ماتریس 

 است.   3محاسبه شده کمتر از آستانه جدول  CR ه شده اند، زیرا تمام مقادیرارزشیابی ها به درستی ساخت

در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل، مقایسه های زوجی بین مناطق روستایی انتخاب شده از نظر هر عنصر زیرساخت به  

 عنوان معیار مقایسه انجام شد.

 ده فروشی ماتریس مقایسه جفتی از نظر فعالیت اقتصادی عمده و خر  2جدول 

 

 

مقایسه دقیق بهترین و بدترین شهرداری ها در مورد سهم شرکت ها در بخش اقتصادی تجزیه و تحلیل شده انجام  

 شد. 

ماتریس وزن برای گروه های تجزیه و تحلیل شهرداری ها با توجه به پنج عنصر زیرساخت به دست آمد.برای محاسبه  

 ضرب ماتریس با استفاده از چهار بردار وزن محلی داده شده در جدول  وزن جهانی با توجه به تمام عناصر زیرساخت،

IV .انجام شد. این منجر به چهار بردار وزن جهانی با رتبه بندی شهرداری ها در هر بخش کسب و کار شد 

آب قطعا مهم ترین معیار برای هر کسب و کار، دسترسی به ارتباطات است. عالوه بر این، دسترسی به سیستم تامین  

 برای کارشناسان مهم بود.به طور نسبی، کارآفرینان حداقل توجه را به دفع غیر قانونی دارند.  

ضریب   از  روستایی،  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  نوع  و  زیرساخت  تجهیزات  سطح  بین  ارتباط  تعیین  منظور  به 

 همبستگی رتبه اسپیرمن استفاده شد.  
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است،  ساخت و ساز متوسط   F شده تنها نشان داد تنها همبستگی فعالیتضرایب همبستگی رتبه اسپیرمن محاسبه  

 مهم است.  و از لحاظ آماری در  

 

 بحث

برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق ارائه شده در این مقاله، رابطه بین تجهیزات زیرساخت و فعالیت کسب و کار  

ی امکان استفاده از روش های مختلف کمی را فراهم می  را می توان با داده های آماری تأیید کرد. چنین فرموالسیون

از تجزیه و تحلیل توان برای   AHP کند.در این مقاله،  برای ترتیب خطی مناطق استفاده شد.از دیگر رویکردها می 

 ترتیب خطی، مانند اندازه گیری مصنوعی، نمودار ها یا روش های تکراری استفاده کرد.  

که برای ترتیب شی، وزن های مختلف عناصر زیرساخت گنجانده شده است.به طور سنتی،  رویکرد نوآورانه این است  

در طبقه بندی اهمیت عناصر طرح اندازه مصنوعی یکسان است.معرفی این مسئله در قالب سلسله مراتب به نظر می  

تب می تواند پیچیده  رسد مناسب است، و اجازه می دهد تا هدف مورد نظر پژوهش تایید شود.البته، این سلسله مرا

 این سلسله مراتب کافی است. AHP تر با سطوح اضافی و معیارهای اضافی باشد.با این حال، برای تأیید اعتبار روش 

 تطبیق و همسانی ارزشیابی ها 3جدول 

 

 وزن های معیار محاسبه شده   4جدول 
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اق به فعالیت های  ترتیب جایگزین ها بسته  تفاوت در  از جمله در  فرض مطالعه یافتن  تصادی بود.مجموعه داده ها، 

دسترس بودن اطالعات مشخص شد. مرور کلی باید شامل عناصر بیشتر زیرساخت باشد. همبستگی ضعیفی بین نوع  

برای فعالیت تنها  ساخت و ساز  F کارآفرینی روستایی و سطح کل زیرساخت عمومی اصلی وجود دارد. همبستگی 

یت ساختمانی محبوب نیز دارای سطح باالیی از زیرساخت فیزیکی است؛ برای این مهم بود یعنی مناطق دارای فعال

عمومی   زیرساخت  سطح  به  توجه  با  ساختمانی  های  فعالیت  توسعه  و  است  مهم  زیرساخت  تجهیزات  فعالیت،  نوع 

 حساس است. 

یاء با توجه به  برای کسب و کارهای دیگر، همبستگی محاسبه شده معنی دار نیست.رابطه ای بین ترتیب خطی اش 

تجهیزات  روستایی،  مناطق  در  کارآفرینی  توسعه  بر  موثر  دیگر  عوامل  وجود  با  اقتصادی  های  فعالیت  و  زیرساخت 

داده   تبیین نمی شود.نشان  تحلیل شده  و  تجزیه  فرآیندهای  توالی  زمانی و  تاخیر  یا  مناطق،  این  زیرساخت ضعیف 

تواند پس زیرساخت خوب می  اثرات سطح   ,Krakowiak-Bal)از حدود سه سال مشاهده شود    شده است که 

زیرساخت (2007 و  مخابرات  وب،  به  دسترسی  با  ارتباط  در  را  گذاری  سرمایه  مهم  نقش  نشریات  از  برخی   .

 Edwards)الکترونیکی نشان داده که به نظر می رسد برای کارآفرینی در مناطق دور افتاده و روستایی مهم است  

et al., 2009; Röller and Waverman, 2001; Sutherland et al., 2009). 

در پاسخ به این پرسش که کدام عنصر زیرساخت مربوط به نوع کسب و کار خاص است مشخص شده است که برای  

همه فعالیت های تجزیه و تحلیل شده مهم ترین عنصر زیرساخت دسترسی به ارتباطات است.برای تجارت، تولید و  

از عناصر زیرساخت دیگر است.این داده ها در جدول های  حمل و نقل، تقریبا دو  تر  تایید شده   IV و II برابر مهم 

مطالعات   با  سازگار  هم   Agénor (2013), Bougheaset al. (2000), and Calderón andاست.این 

Servén (2014)  ک با  نوآوری و تکنولوژی را  ارتباطات،  و  نقل  و  استدالل می کنند خدمات حمل  اهش  است که 

هزینه ثابت تولید انواع جدیدی از ورودی ها تسهیل می کنند. عالوه بر این، شبکه های حمل و نقل موثر ممکن است 

 . (Calderón and Servén, 2014; Kadokawa, 2012)هزینه های نصب سرمایه جدید را کاهش دهد 
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ت  برای تعقیب فعالیت از سوی دیگر مشخص شد که آگاهی و نگرانی در مورد محیط زیست کم اهمیت  رین عنصر 

  است، در حالی که مشکل تخلیه   0.06اقتصادی در مناطق روستایی است. اهمیت محل های دفع غیرقانونی کمتر از  

از این تخلیه ها است   69های غیرقانونی در لهستان به طور عمده در مناطق روستایی است که شامل  زباله  درصد 

جزیه و تحلیل نیز سطح پایین تجهیزات زیرساخت در مناطق روستایی لهستان  (.ت2015)دفتر مرکزی آمار لهستان،  

 ارائه شده است. V و تنوع گسترده آن را نشان داد.میانگین مقادیر برای شاخص های زیرساخت در جدول 

ن بزرگترین تفاوت در سیستم فاضالب و دفع زباله های غیرقانونی مشاهده شد.همچنان کمبود سرمایه گذاری در ای 

 Burn et)زمینه ها وجود دارد.الزم به ذکر است که نه تنها سطح بلکه کیفیت زیرساخت فیزیکی نیز اهمیت دارد  

al., 2005; Francois and Manchin, 2013)  . 

 آمار اصلی معیارهای زیرساخت 5جدول 

 

 

 نتیجه گیری 

استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره  روش پیشنهادی برای مرتب سازی خطی اشیاء، چند بعدی با ماهیت آن، با  

از لحاظ   نتایج را تفسیر کند.متاسفانه، این روش  تواند به وضوح  ارائه کرده و می  گسسته، آرایش هدفمند خوب را 

محاسبات عددی ساده نیست. این روش به خصوص در زمان رتبه بندی برای تعداد اشیاء زیاد بسیار دشوار است. این  

است که در آن مقایسه زوجی تمام اشیا با یکدیگر، با هر معیار به طور جداگانه انجام می   AHP به خاطر ماهیت روش 

انجام شد. فرضیه این روش یافتن   H و G  ،F  ،Cشود. ترتیب مناطق روستایی به وسیله چهار فعالیت اصلی اقتصادی  

 و کار بود. های رتبه بندی شهرداری ها بسته به تجهیزات زیرساخت و فعالیت کسب  تفاوت 
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انحراف در رتبه بندی شهرداری ها در هر گروه قابل توجه است؛ با این حال، آنها به تعداد کمی از شهرداری ها اشاره  

موثر و نسبت  AHP دارند یعنی روش اتخاذ شده رتبه بندی اشیاء با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

یرفته شده مقاوم است.فرض بر این است که هر نوع کسب و کار تاکید دیگری  به مقادیر جزئی وزن در معیارهای پذ 

بر عناصر مختلف زیرساخت فنی دارد که برای این فعالیت حیاتی است، رتبه بندی شهرداری ها با تخصیص وزن های  

 مختلف به هر معیار رتبه بندی انجام شد. 

ات است. زیرساخت آب و فاضالب کمتر اهمیت دارد؛ این مهم ترین معیار برای هر کسب و کار، دسترسی به ارتباط 

 بیشتر برای کسب و کارهای تولیدی است. 

ضعیف   پایدار  توسعه  با  است  ممکن  داردکه  ضعیفی  ارتباط  اولیه  فیزیکی  زیرساخت  با  روستایی  کارآفرینی  نوع 

وسعه کسب و کار به عنوان  زیرساخت مناطق روستایی و همچنین تأثیرات شدیدی از عوامل فراتر از زیرساخت در ت

 خواسته های شخصی، شرایط اجتماعی، فعالیت های مقامات محلی و غیره در ارتباط باشد. 

پاسخی داده نشده   اقتصادی است هنوز هم  فعالیت  زیر ساخت مناسب کدام  این پرسش که کدام  به  این وجود،  با 

مسلم است.تئوری های توسعه پایه محلی    است. نقش زیرساخت در توسعه محلی به طور خاص در مناطق روستایی 

 باید فراخوانده شود، به ویژه نظریه تجارت جدید، مرکز رشد جغرافیایی، هسته و محیط و نظریه خوشه ای. 

 

 مشارکت 

کند   توسعه محلی کمک می  تئوری  پیشبرد  به  مقاله  این  عناصر    -یافته های  از  یکی  عنوان  به  زیرساخت عمومی 

سی اهمیت زیرساخت فیزیکی برای فعالیت های مختلف اقتصادی می پردازد. بنابراین، بینش  اصلی.این مقاله به برر

نظری را در دو حوزه ارائه می دهد.اول، این مقاله وزن نامنظم هر عنصر زیرساخت را برای بخش های مختلف کسب 

 و کار نشان داد. 

است با  این مطالعه همچنین  داده های جمع آوری شده،  اساس  بر  از روش دوم،  بین  AHP فاده  روابط  بررسی  برای 

به عنوان یک   این مطالعه  ادبیات کمک کرده است.  به  مناطق روستایی  اقتصادی در  زیرساخت و فعالیت  تجهیزات 
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از روش  با استفاده  برای سیاست های توسعه محلی و منطقه ای  ترین   AHP مفهوم عملی  نشان می دهد که مهم 

به طور عمده   باید  نوع سرمایه گذاری عمومی  ارتباطات است.این  به  اقتصادی دسترسی  فعالیت  نوع  برای هر  معیار 

 برای حمایت از کارآفرینی، به ویژه در مناطق روستایی صورت گیرد. 

 

 محدودیت و تحقیق در آینده 

مرتبط است.تعداد عناصر قابل مقایسه در یک سطح سلسله مراتبی به   AHP محدودیت های تحقیق عمدتا با روش 

 دلیل اهداف عملی محدود است. 

عالوه بر این، فرض قابلیت قیاس کامل عناصر در مدل سلسله مراتبی را می توان مورد بحث قرار داد.عالوه بر این،  

است. کرده  محدود  را  تجربی  کار  محدوده  آن  به  دسترسی  و  ها  داده  سازی  کیفیت  مدل  سازی  ساده  مطالعه  این 

 واقعیت است، اما با ساده سازی روش پشتیبانی تصمیم گیری، مزایای عملی را ارائه می دهد.  

این یک روش متداول است و نتایج نشان می دهد که ادامه تحقیق در مناطق مختلف، با نمونه ای بزرگتر یا تجزیه و  

 تحلیل دقیق تر انواع کسب و کار الزم است.

تحقیقات بیشتری باید با همبستگی های تاخیر زمانی انجام شود.این می تواند تأیید کند که رشد اقتصادی ممکن 

 .استاست نتیجه ای از امکانات زیرساخت خوب 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 

 


