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 چکيده
بدون  .شوندیگردشگری و کارآفرینی ازجمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب م

یان، ضمن پاسخگویی به نیازهای روستای تواندیشک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و کارآفرینی م

انه تحقق و فعالیت کارآفرینمتضمن گردشی ایمن و مطلوب برای گردشگران باشد. نکته اساسی در 

در جامعه، یا درواقع چیزی است که امروزه از آن با عنوان  هانهیدر سطح اجتماع، فراهم بودن زم

گردشگری  ینهی. این مطالعه باهدف ارزیابی فضای کارآفرینی درزمشودییاد م فضای کارآفرینی

 یآورمنظور جمعبه وزستان است.منطقه شیوند استان خروستایی انجام شد. منطقه موردمطالعه 

نظران و پایایی آن نیز با طراحی شد که روایی آن با دیدگاه صاحب یا، پرسشنامهازیاطالعات موردن

ادفی ی تصریگنمونهبا روش  قرار گرفت؛ که دییمورد تأ خوزستان انجام مطالعه پیشاهنگ در استان

 لیوتحلهیتجزمورد  spss افزارنرمبا استفاده از  هاهدادنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  79با تعداد 

ی توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین آماری هاروشاز  هادادهقرار گرفتند و برای تجزیه تحلیل 

ی آنان در هادگاهیدی بین داریمعنهمچنین تفاوت نتایج نشان داد که  است. شدهاستفادهو غیره 

گران و گردش کنندگانمصرفسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به خصوص عنصر، وجود بازار منا

دریافت که زنان در مقایسه با مردان روستایی دیدگاه و نظر  توانیم حالنیدرع. خوردیمبه چشم 

بنابراین رونق ؛ ی به وجود فضای کارآفرینانه در حوزه گردشگری در سطح منطقه دارندترمثبت

 روستا محیط ،درواقع و کندیمتبدیل  پویا محیطی به اقتصادی، زنظرا را روستا محیط گردشگری

 درآمدهای گردشگری بارونق. شودیم تبدیل برای کارآفرینی محرک و انگیزشی محیطی به

 با تعامل فرهنگی اثر در روستا، به گردشگر آمدن با این، . عالوه برابدییم نیز افزایش روستاییان

 .ابدییمافزایش  روستاییان عمومی یاهیآگاه و فرهنگ گردشگران،

 .ارزیابی، گردشگری روستایی، گردشگری کارآفرین، شیوند :يديکل واژگان
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  2یطاهرخان سجاد ، 1 ینرگسزینب 

 .خوزستانن کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی آموختهدانش 1
 .خوزستانکارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین  آموختهدانش 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 ینرگسزینب 

 ارزیابی فضاي کارآفرینی روستایی در منطقه گردشگري شيوند
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 مقدمه
عنوان ا بهر ایصنعت پو نیاز کشورها ا یاری. بسدیآیحساب مبه ایصنعت در دن نیترو متنوع نیترعنوان بزرگبه یصنعت گردشگر

 ندیفرآ وندریمسافرت م دهیچیمتعدد و پ لیمردم به دال دانندیم ییربنایو توسعه ساختار ز ید بخش خصوصدرآمد، اشتغال، رش یمنبع اصل

 .[20] رندیگیموردتوجه قرار م اریبس کنندیم فایا ینقش اصل نهیزم نیکه در ا ینسبتاً کوتاه باعث شده است و عوامل یادر دوره یگردشگر

 یخود قرار داده، برا ریجهان را تحت تأث یدر حال انجام است و اقتصاد تمامی کشورها یشتاب بسیاراقتصاد که با  شدنیدر فرآیند جهان

 یرشد و توسعه اقتصاد یمحورها نیتراز مهم یکی ،ییروستا یو بادوام، گردشگر داریبه توسعه پا دنیو رس یمحصولاز اقتصاد تک ییرها

نع ما یشغل یهاو با فراهم کردن فرصت کندیم جادیاشتغال مولد و متنوع در روستاها ا ،یارز یدرآمدها شیافزون برافزا رایکشورها است، ز

 .[8] شودیآن م یهاشاخه یدر تمام یروستا و گسترش کشاورز یدیسبب حفظ توان تول نیهمچن شود،یم ییروستا تیجمع جرتاز مها

ازمان س یبر اساس آمار و ارقام منتشره از سو کهیطوراست به شدهلیتبد یدر اقتصاد جهان رگذاریتأث یادهیبه پد یگردشگر امروز

 یاداقتص دهیپد نیصنعت را سوم نیو اقتصاددانان ا دهیگرد لیتبد یمنبع درآمد جهان نیتربه بزرگ دیجد یدر هزاره یگردشگر یجهان

از  یاریدر بس یو اقتصاد یاجتماع راتییتغ جادیجهت ا یعنوان بستر[ و به26] دانندیم یرو به رشد پس از صنعت نفت و خودروساز ایپو

ه را از بهر نیبلکه ا شود،یخالصه نم یصرفاً در بهره اقتصاد یسود صنعت گردشگر ن،ی. عالوه بر ارودیتوسعه به شمار مدرحال یکشورها

نوبه ههر مکان ب یساختار گردشگر یهایژگیکرد. و یابیارز توانیم زیکشورها ن گریبه د یهمچون شناساندن فرهنگ داخل یفمختل یایزوا

آن  یمکان یهاجاذبه یطورکلو به یتجار ،یحیتفر ،یفرهنگ ،یتنوع نقش و کارکرد مذهب ت،یاعتبار، ماه ت،یمتأثر از اهم طرفکیخود از

 .[28ردشگران است ]و گ یساکنان محل ی( و اقتصادیاعتقاد ی)باورها یفرهنگ ،یاجتماع رفتهیپذ ریو تأث گرفتهبر گریاست و از طرف د

 یآزاد اطالعات، مقصدها یآزاد، سر برآوردن جوامع رفاه، مبادله یازجمله مرزها ،یچند یهادهیپد ر،یاخ یهاسال یدرواقع، ط

 یبرا ،یطورکلو به یگردشگر یبرجسته برا یگاهیجا سازنهیسفر، همه و همه، زم یهانهیاطالعات و کاهش هز یپرجاذبه، ظهور فناور

 مدرن به شمار یمثبت از زندگ یادهیعنوان پدتحرک گردشگرانِ را به ییاند تا جاشده نیدر جوامع نو یحیتفر-یاستراحت یهاتیفعال

 [.19] آورندیم

 نیا رونیزاا رود،یبه شمار م هاتیفعال نیاز کاربرتر یکی تیفعال نیاست که ا نیا یمثبت ساختار گردشگر یهااز جنبه یکیدرواقع، 

 یط 2002در سال  کهیطور[. به19] ردیارزنده بر عهده گ ینقش ییروستا یدر نواح یو توسعه اقتصاد ییزارا دارد که در اشتغال تیقابل

تعداد گردشگران  2020( برآورد کرده که تا سال WTO) یگردشگر یدرصد بوده و سازمان جهان 22صنعت  نیسال نرخ رشد ا 10 یس

درصد خواهد بود. طبق  2.4بدان معناست که متوسط رشد تعداد گردشگران ساالنه حدود  نیا د؛ینفر خواهد رس اردیلیم 1.1به  یالمللنیب

 ،یخالص داخل دیدرصد تول 10.4 میرمستقیو غ میطور مستقبه 2001در سال  یصنعت گردشگر یدشگرسفر و گر یجهان یگزارش شورا

 .[30ختصاص داده است ]درصد کل اشتغال را به خود ا 7.9شغل و  ونیلیم 242.4

 سابقهیطور ب هبِ همواره و یهم ازلحاظ تعداد گردشگران و هم ازلحاظ درآمد ارز یالمللنیدر سطح ب یگردشگر تیاهم ر،یدر دهه اخ 

 تظاران ناتویم ،یاشکال گردشگر نیتریاز مردم یکیمثابه به ییروستا یبارز گردشگر یژگیبا توجه به و. [31بوده است. ] شیدر حال افزا

اشتغال  جادیبه ا ،یانسان یرویبا جذب مازاد ن گر،ید یو از سو ییروستا یهاتیو تنوع فعال ی، به رشد اقتصادسوکیصنعت، از  نیداشت که ا

ال اشتغ ،یکاریب یطرف زا. [23جانبه قلمداد شود ]توسعه همه یبرا یفرصت ب،یترت نیساکنان روستاها کمک کند؛ و بد یبرا ییو درآمدزا

نعت ص یهالیهستند و با توجه به نقش و پتانس نیاز منابع مهم اشتغال در مناطق کارآفر یکیعنوان به یسبب گردشگر نیو کار بد

 نیهست. ا تیحائز اهم یادیز لیتوسعه آن به دال یبرا یزیرمطالعه و برنامه ،ینیکارآفر یهاو فرصت جادیو ا ییزادر اشتغال یگردشگر

 ایمختلف دن یو نواح یازجمله مسائل درخور توجه جوامع کنون .[24] ابدییم یترافزون تیاهم یگردشگر یهابا جاذبه یامر در مناطق

را به کار  ندیآیها درمبه استخدام سازمان اینفر کارگر و کارمند که در سراسر دن 7نفر از  کیتوانسته است،  یموردتوجه است. گردشگر

گشا باشد گره تواندیم یمناطق را دربر گرفته است، توسعه بخش صنعت گردشگر شتریکه ب رانیدر ا یکاری؛ و با توجه به معضل بردیگ

اط در ارتب دیجد یشغل یهاخلق فرصت زیو ن یبه رشد اقتصاد یبخشو تنوع یمردم محل یدر توانمندساز یانقش عمده تواندی[؛ و م29]

 .[10کند ] فاءیا یاقتصاد یهابخش ریتنگاتنگ با سا

ل حراه یاذعان کرد که توسعه گردشگر توانیبه دنبال دارد پس م ییجوامع روستا یبرا یتیو جمع یثبات اقتصاد یگردشگر

صالح ا یسوحرکت به یالزم برا یعنوان عنصربه یپس گردشگر باشندیها مگرفتار آن ییاست که مناطق روستا یاز مشکالت یاریبس

 کنندیاستدالل م یباشند و برخ نیکارآفر تواندیمعاصر م یکه همه اقتصاد اندیاز محققان مدع یبرخ .[16] باشدیم ییمناطق روستا

و  یی، روستامحورعتیطب یگردشگر یتقاضا برا شیافزا یگردشگر یروندها یمشاهده ردیقرار گ ینیمورد آموزش کارآفر دیبا یهرکس
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لت به ع ینیکارآفر یهایاز همکار ییباال زانیکه م یاقتصاد یهااز بخش یکی ی. گردشگردهدیم نشانمشخص را  اسیدر مق یگردشگر

 .[27است ] ازیموردن یالمللنیبازار ب عیرشد سر

 

 بيان مسئله
 چراکهی متعددی مواجه است. هاچالش، اما هنوز توسعه روستایی با مسائل و گرددیمدر شرایطی که قرن بیستم و یکم سپری 

 ی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی ومسائلو نتوانسته است  نبوده زیآمتیموفقی توسعه روستایی نهیدرزمی گذشته هاافتیره

در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب مشکالت متعددی برای  هاافتیرهرا تأمین کنند. این  ستیزطیمحپایداری 

 دددرصو مجریان حقوقی  زانیربرنامه، پردازانهینظرو  قرارگرفته موردتوجهار دیگر توسعه روستایی ، برونیازا. اندشدهنواحی روستایی 

 .[16بکاهند ]روستاها شده،  ریگ بانیگری که مسائلو  معضالتی جدید، از هاافتیو رهبرآمدند تا با ارائه راهکارها 

و نتایج مثبتی نیز همراه داشته است، توسعه و گسترش گردشگری  رآمدهددر بسیاری از کشورها به اجرا  راًیاخیکی از راهبردهایی که 

. [18]نواحی روستایی پیرامون شهرهای بزرگ است که از پتانسیل الزم برای گسترش آن برخوردار هستند  خصوصبهدر نواحی روستایی 

وستایی راقتصادی جوامع  –همی برای توسعه اجتماعی وسیله م تواندیمیی و ایجاد درآمد است و زااشتغال باارزشگردشگری روستایی منبع 

؛ تو فرهنگ روستایی اس ستیزطیمححمایت از  دری الهیوس غالباًی کشاورزی در ارتباط است هااستیباسبوده و در بسیاری از کشورها که 

کیفیت مناظر طبیعی و حفظ  ی جغرافیاییاههیسرمابه ازدیاد  ؛ و.[18]روستا داشته باشد و حفظ در توسعهنقش اساسی  تواندیمبنابراین 

ک ی عنوانبهگسترده  طوربهفرهنگ روستایی کمک کند. این نوع گردشگری معنای توسعه اجتماعی اقتصادی و اصالح در خود را دارد و 

 .[4]در حال رشد است  اندمواجهی دستعیصنامنبع مؤثر درآمد و اشتغال بخصوص در مناطقی که با کاهش 

و  مشاغل کنندهفراهمتولیدکننده یا  عنوانبهاضر گردشگری روستایی نقش بسیار مهم و حیاتی را در جوامع روستایی در حال ح

روستایی ایجاد شغل اصالح توزیع  در منابعی برداربهرهبا گردشگری روستایی از رهگذر ارتقا سطح  .[1] کندیممنابع جدید درآمدی ایفا 

 یهاارزشی مناسب برای منطبق ساختن باورها و هاوهیش ارائهو فرهنگ بومی جلب مشارکت محلی و  روستایی ستیزطیمحدرامد حفظ 

 .[11] شودیمی نصیب مردم روستایی روزافزونسنتی با شرایط امروزی و غیره منابع 

واده در آن سهیم ی خانوادگی است که تمام اعضای خانهاشغلوجز  شودیماین نوع از گردشگری باعث رشد اشتغال خانوادگی 

ی خدادادی میان زنان و مردان و هاتفاوتاما به دلیل [؛ 1]است  شدهمطرحبرای زنان  خصوصبهیک سرگرمی  عنوان بههمچنین  و هستند

 کنندیمبه نسبت متفاوتی در آن شرکت  و همچنین شرایط خاص حاکم بر جامعه زنان و مردان دیدگاه متفاوتی نسبت به گردشگری دارند

در  هاآنو شناخت اختالف  رندیگینم گردشگری قرار ریتأثمساوی تحت  طوربهبنابراین زنان و مردان ؛ [5]برندیماز اثرات آن بهره  و

مطالعات  به همین دلیل در .[2باشد ]ی و مدیریت برای گردشگری مفید زیربرنامهدر مراحل  تواندیمی مربوط به گردشگری هاتیفعال

یت باید جنس ؛ کهشودیمشده است و بیان  دیتأکی گردشگری هاتیدر فعالبا گردشگری بر اهمیت تمرکز بر جنسیت  ارتباطر مختلف د

 .[3] ردیگی قرار موردبررسی در مباحث مربوط به گردشگری اگستردهبخش  عنوانبه

 نیأمتنیازهای غذایی و  نیتأمشتغال، ی از تولید ناخالص ملی، اتوجهقابلنواحی روستایی در کشورهای جهان سوم با اختصاص سهم 

عالت ف نیترمهم.  فعالیت کشاورزی شودیمی از مردم یک بخش مهم و برجسته در توسعه کشور محسوب توجهقابلارز و نیز محل سکونت 

یمت محصوالت ی، پایین بودن قاز کشاورزاما با توجه به افزایش جمعیت، کاهش درآمد کشاورزان، کاهش سود حاصل هست؛ روستاییان 

و  تاژمونکشور ما به دلیل اجرای الگوهای نامناسب توسعه و تبع آن ایجاد صنایع  در کشاورزی و غیره، کشاورزی با چالش مواجه شده است.

یک معضل اجتماعی، سیاسی  عنوانبهاین پدیده  کهیطوربهشدت گرفت  در آنشهری  _ی روستا هامهاجرتدر حاشیه قرار دادن کشاورزی 

یگر با یکد هاآنی یکی از اصول مسلم، پیوند ناگسستنی شهر و روستا و ارتباط اهیناحی زیربرنامه. در [7است ]مطرح  در کشوراقتصادی  و

در مورفولوژی شهرها،  رگذاریتأثیکی از عوامل  رونیازا. هستاست که در کالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نقاط جمعیتی ملموس و مسجل 

 در بین جوانان روستایی، کاهش ژهیوبهی شغلی از مشکالت اصلی روستاها، هافرصتاست. بیکاری و کمبود  هاآنیت روستایی حرکات جمع

 ی صنعت وهابخشی توسعه درگروکه در آینده افزایش اشتغال در نواحی روستایی  دهدیمشاغالن بخش کشاورزی این واقعیت را نشان 

ی کوچک و متوسط و توسعه وکارهاکسب ژهیوبه وکارهاکسبی هتوسعی را برای انهیزمجدید گردشگری، تقاضاهای  جهیدرنتخدمات است. 

ی هاتیمحدودو  هاتیمزی اصولی و شناسایی زیربرنامهبا  تواندیمیک راهبرد  عنوانبه. امروزه گردشگری روستایی آوردیمکارآفرینی فراهم 

از  بار ترفاسی بر عهده داشته باشد. زنان روستایی وضعیتی امنطقهی به اقتصاد بخشتنوعو گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه 

ی مطلوب برای ارتقاء کارآفرینی زنان روستایی، توجه به گردشگری و صنعت توریسم در هانهیزم، یکی از خوددارندیی روستا ریغهمنوعان 

به اشتغال در  توانندیمو با آگاهی کامل از استعدادهای قوی درون خویش  ریسک نیترکمهزینه و  نیترکممناطق روستایی با صرف 
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ی دوزوزنسی، حصیربافی، بافمیگلاکثر نواحی روستایی کشور، زنان به کارهای دستی چون:  در ی محلی و گردشگری دست یابند.هانهیزم

. گردشگری قادر [12] آوردیمبرای جامعه میزبان به ارمغان  توجهقابل درآمدی هاآنکه فروش  پردازندیمی بومی هر منطقه دستعیصناو 

اگر توسعه  .[7کند ]ی کوچک نقش مهمی را ایفا وکارهاکسبی زنان روستایی از طریق کارآفرینی و توانمندسازیک گزیدار در  عنوانبهاست 

 ی کشورها وافتگیتوسعهمعادالت جهانی تلقی کنیم و در عرصه  نیغرورآفرقلمداد نموده و آن را شرط حضور  هاملترا عامل دوام و تعالی 

ی ابیستدرا شاخص شکوفایی، پویایی، قابلیت، شایستگی و مدنیت بدانیم، شایسته است تا حرکت در مسیر توسعه و تالش در راستای  هاملت

 میینمابیان  هاملتیی جویتعالی و خواهنآرمابه آن را یکی از الزامات اساسی حضور در جوامع عصر حاضر و نیز میزان و معیار آگاهی و 

[10]. 

 

 مرور پيشينه
 ییروستا ینواح یاجتماع-یاقتصاد یهادر ارتقاء شاخص یاثرات توسعه گردشگر یتحت عنوان بررس یزرافشان و همکاران پژوهش

عه در منطقه موردمطال یتوسعه گردشگرنشان داد که  قیتحق نیا جیدر استان کرمانشاه انجام دادند؛ و نتا جابیر یمورد: منطقه گردشگر

 هیو کاهش سرما یتوسعه فرهنگ ،یطیمحستیمشکالت ز جادیا ،زاییاند از: درآمدعبارت امدهایپ نی. اباشدیم عمده امدیچهار پ یدارا

 یریارگکمعنا که با به نیبه همراه داشته باشد. بد یو گردشگر یسازمان جهانگرد یبرا ییدستاوردها تواندیمطالعه م نیا جی. نتایاجتماع

 [17آن را کاهش داد ] یمنف یامدهایو پ تیرا تقو یاثرات مثبت گردشگر توانیمطالعه م نیا جینتا

در  ینیبه کارآفر شیو گرا نانهیکارآفر یهایژگیو ٔ  در توسعه ینقش گردشگر لیتحت عنوان تحل یقیو همکاران  تحق یدادورخان

 یتاجوانان روس دهدیحاصل نشان م جیکندوان و اسکندان شهرستان اسکو( انجام دادند. نتا ی: روستایردمو ی)مطالعه ییجوانان روستا نیب

ردشگران در اثر حضور گ یآن تعامالت فرهنگ لیبرخوردارند و دل یباالتر نانهیکارآفر یهایژگیاسکندان از و یجوانان روستا هکندوان نسبت ب

 .[12است ] یدر اثر گردشگر دیجد یهاو وجود فرصت هیاول یاساخت ریز یریگشکل نیو همچن

 یارهاوککسب یتوسعه یمناسب برا یلیپتانس ،یدر گردشگر یاجتماع ینیو کارآفر یرا با عنوان نوآور یو هرالو  پژوهش تتسنر

 نیا یشده و برااشاره یردشگرگ ینهیدرزم یاجتماع ینیکارآفر یتوسعه یموجود برا یهالیپژوهش به پتانس نای دراند. انجام داده یمحل

 [6شده است ] دیتأک یدولتمهیو ن یردولتیغ یهااز سازمان یریگکار، به بهره

 یانیبن یبا استفاده از تئور ییروستا سمیو مشکالت تور هاتیمحدود یواکاو یبه بررس قیتحق نی( در ا1471و همکاران ) یقباد

و  ییربنایاند از: عدم امکانات زعبارت ییروستا سمینشان داد مشکالت تور قیتحق نیا جینتاپرداختند.  ایعل یچرمله ی: روستایمورد شناس

 یروستا، عدم وجود شبکه یفرهنگ یهارنگ شدن جاذبهکم ،ییروستا یو مسئوالن از گردشگر انییروستا حیعدم درک صح ،یرفاه

 یمیاقل یهاتی: شامل محدودهاتیدولت و محدود یو توجه کاف تیاحمعدم ،یمسئوالن محل یزهیموقع، عدم انگو به حیصح یرساناطالع

 .[9] باشندیم یآمار قیو عدم وجود اطالعات دق

 ییساکنان روستا یزندگ تیفیدوم و اثرات آن بر بهبود ک یهاخانه یتحت عنوان گردشگر ی( پژوهش1470و همکاران ) یرضوان

قلمرو موردمطالعه در هفت قلمرو  7پژوهش نشان داد که از  جی( انجام دادند. نتاراناتی: بخش رودبار قصران، شهرستان شمی)مطالعه مورد

هبود موجب ب ،یفرد یستیو بهز تیو امن یمسکن، سالمت و رفاه، درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگ تغال،و اش تیفعال ط،یمح تیفیک

در  جینتا نیحاصل نشده است. همچن یو اوقات فراغت بهبود حیفرهنگ، تفر-در دو قلمرو آموزش یشده ول یساکنان محل یزندگ تیفیک

قلمروها تفاوت  گریدهنده آن است که جز در قلمرو مسکن در دنشان یزندگ تیفیک یدوم بر قلمروها یهاخانه یخصوص اثرات گردشگر

 [.14موردمطالعه وجود دارد ] یروستاها نیدر ب یمعنادار

 یهاگاهدر سکونت یتوسعه گردشگر یطیمحستیو ز یکالبد ،یاجتماع ،یآثار اقتصاد ی( به بررس1471و همکاران ) یعنابستان

 یمطالعه نشان داد که برخالف نظرسنج یهاافتهیفارس( پرداختند. -: دشت ارژنی)مطالعه مورد انییگردشگران و روستا دگاهیاز د ییروستا

در مطالعه  ،کردندیم یابیارز 4.11 یارتبه نیانگیبا م یوابسته اقتصاد ریتغرا در رابطه با م ریتأث نیکه باالتر انو گردشگر انییاز روستا

 قیتحق نیمنظور آزمون فرض ابه تیاست. درنها 0.971 بیبا ضر یطیمحستیوابسته ز ریمتوجه متغ راتییتغ نیشتریگام ببهگام ونیرگرس

برآورده  0.14تا  0.21 نیقبول ببا احتمال آموزن قابل یتگهمبس بیشده است که بر اساس آن ضراستفاده رسونیپ یاز آزمون همبستگ

 تیوضع یطیمحستیو ز یکالبد ،یاجتماع ،یرا در ابعاد اقتصاد یمثبت راتییتغ یاظهار نمود که توسعه گردشگر توانیشده و م

 الزم یهانهینمودن زم ایشامل مه ییراهکارها ،هاافتهیاست. با توجه به  دهمنطقه فراهم نمو یدر سطح روستاها یو کالبد یطیمحستیز

 یهاگذرگاه ینما یو هماهنگ ییروستا یمایس یو ارتقا یبهساز ست،یزطیمح بیاز تخر یریجلوگ ،یخصوص یگذارهیجذب سرما یبرا

 .[22] است شنهادشدهیپ رهیو غ یاجتماع تیامن یبرقرار ،یگردشگر التیبه توسعه امکانات و تسه یدولت هیسرما صیتخص ،ییروستا
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. درق انجام دادند لهیب ی: روستایمطالعه مورد ستیزطیبر مح یگردشگر یهاتیتحت عنوان اثرات فعال یقیو همکاران  تحق یعزم

 یباور داشتند که گردشگر یمردم محل نیچنروستاها بوده است. هم ستیزطیبر مح یمثبت گردشگر ریاز تأث یحاک قیتحق نیا جینتا

 یگران براگردش یبیمعتقد بودند که اثر تخر انیگوشده است. پاسخ شانیروستا ستیزطیمسئوالن به مح شتریموجب توجه ب ییروستا

 .[21بوده است ] یکمتر از خود مردم محل شانیروستا ستیزطیمح

ان ست: شهریمطالعه مورد داریبر ابعاد توسعه پا یگسترش گردشگر راتیسنجش تأث یسراسکانرود و همکاران  به بررس اکبرپور

 یاداثرات عموماً مثبت اقتص رغمیاز آن است که عل یحاک شدهیگردآور نینشان داد که بر اساس نظر مردم و مسئول جیهشترود پرداختند. نتا

مک منطقه ک یشهر یداریبوده که به اشکال گوناگون به ناپا یمنف یامدهایپ یطیمحستیز یهاو اغلب جنبه یاجتماع یهاجنبه یدر برخ

 .[7] کندیم

: یمطالعه مورد یانیبن هیبا استفاده از نظر ییروستا یگردشگر یهاتیتحت عنوان مشکالت و محدود یپژوهش نزن و همکارا پاپ

انات اند از: فقدان امکعبارت ریحر یدر روستا ییروستا ینشان داد که مشکالت گردشگر جیاستان کرمانشاه انجام دادند. نتا ر،یحر یروستا

بکه روستا، فقدان ش یفرهنگ یهاکمرنگ شدن جاذبه ،ییروستا یو مسئوالن از گردشگر انییروستا حیعدم درک صح ،یاهو رف ییبنا ریز

 راتییو تغ یآمار قی: فقدان اطالعات دقهاستنیشامل ا زین هاتیدولت. محدود یو توجه کاف تیحماموقع، عدمو به حیصح یرساناطالع

 .[25] یمیاقل

: یدمطالعه مور نیاستان قزو ییدر مناطق روستا یتوسعه گردشگر یمنف یامدهایپ یتحت عنوان واکاو یقیو همکاران تحق ییرضا

به استفاده  انییروستا لیتما شیافزا هیموردمطالعه سه گو انینشان داد که ازنظر پاسخگو یفیآمار توص جیگازرخان انجام دادند. نتا یروستا

، نحوه سخن در نوع پوشاک ریی)تغ انییروستا یزندگ وهیگردشگران بر رفتار و ش یزندگ وهیر و شرفتا ریتأث ،ینیو تزئ یتجمالت یااز کااله

 یهاافتهی نهمچنیاند. را کسب نموده تیاولو زانیم نیشتریب بیساکن در منطقه، به ترت انییروستا نیب یشکاف درآمد جادیگفتن و...( و ا

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ-یگازرخان در چهار عامل اجتماع یدر روستا یوسعه گردشگرت یمنف یامدهایاز آن بود که پ یکحا یعامل لیتحل

 .[13] ندینمایم نییرا تب انسیدرصد وار 10.04چهار عامل درمجموع در حدود  نیکه ا رندیگیقرار م یکالبد-یکیزیو ف یطیمحستیز

 -یکاریفقر و ب یعنی -ییروستا یوجود در نواحدو مشکل عمده م نیروشن و شفاف به ا ییدر روستا مستلزم پاسخگو یتیفعال هر

اهگشا باشد؛ ر انیم نیدر ا تواندیم یکشاورز ریغ یمنابع درآمد فیو تعر ییزادر اشتغال ریانکارناپذ یهاییبا توجه به توانا یتست. گردشگر

عه بر جام یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیهز لیتحم لیکشور به دل ییروستا یاما تجربه عمدتاً ناموفق حضور گردشگران در نواح

توسعه  یهاتاسیدر س یلزوم بازنگر گر،ید یاز سو ییروستا ینواح یحل مشکالت اقتصاد یبرا جیرا یگردشگر یو ناتوان سوکیاز  ییروستا

 .سازدیم یرا ضرور -ییروستا داریبه توسعه پا لیو مؤثر در ن ایپو یندیعنوان فرآبه -ینیکارآفر باآن  ختنیو آم ییروستا یگردشگر

  

 منطقه اطالعات
روستاها و مراکز جمعیتی در جنوب کشور محسوب  نیتریمیقدساله مطابق اسناد موجود، از  1000 روستای شیوند تخت با قدمتی

ا طبیعت ببا پیوند عمیق  شدهلیتشک. مجموعه روستای شیوند که از سه روستای بزرگ شیوند، روستای نوشیوند و پشت آسیاب شودیم

آمده و در تقسیمات سیاسی توابع دهستان دنباله رود شمالی، بخش  به وجوداطراف و به تبعیت از شرایط فیزیوگرافی بر روی یالی مسطح 

متری از سطح  1020و در ارتفاع  41و  49و عرض جغرافیایی  20و  12دهدز شهرستان ایذه بوده است. این مجموعه در طول جغرافیایی 

که رودخانه کارون از شرق آن  شدهواقعمنگشت و شالو  شدهحفاظتی جنوب غرب ایذه و در دل منطقه لومتریک 24اد در ی آزهاآب

. این روستا با زدیریمو به دریاچه  کندیمکیلومتر را طی  2ی حدود افاصله. آبشار بلند و مرتفع روستای شیوند نیز از دل کوه گذردیم

 42درجه و حداکثر دمای آن در فواصل گرم و تابستان به  -40معتدل، خشک حداقل دمای آن در فواصل سرد و زمستان به  یوهواآب

به درختان بلوط با تاج گسترده و گیاهان بن سرخ، پونه، کتیرا که کاربرد صنعتی و  توانیمی گیاهی هاگونه نیترعمده. از رسدیمدرجه 

قدیمی که  چالاهیسغنی گیاهان مرتعی جهت چرای دام اشاره کرد. کاروانسرای عباسی و امامزاده محمد،  دارویی دارند و پوشش بسیار

آثار  ازجملهمتر عمق دارد همچنین وجود بردگوی و آثار نقش برجسته در سر طوف  22و  شدهیمزندان از آن استفاده  عنوانبهزمانی 

نفر جمعیت داشته است در حال حاضر جمعیت این  212، روستای شیوند 1492سال  نتایج سرشماری بر اساس. اندمنطقهتاریخی این 

به نفر در بخش کشاورزی و دامداری مشغول  210که  اندساکنخانوار  299 ییروستانفر رسیده است. در این مجموعه  1247روستا به 

استوار است. تعدادی از مردم نیز در بخش خدمات و  زنبورعسل ی، دامداری و پرورشباغداری زراعی، هاتیفعالبر پایه  . اقتصاد روستاکارند

ر مجاورت . دباشدیمی لبنی هافراوردهتولیدات روستا شامل انار، گردو، بادام، گیالس، برنج، گندم و  نیترعمدهی فعالیت دارند. دستعیصنا

ی مناسب تنها راه اصلی نیراه زمری است به دلیل نبود ی آبی و ماهیگیهاورزشکه مکانی مناسب جهت  4روستا، دریاچه زیبای سد کارون 
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. اهالی نندکیملنج و کشتی مسافری و یک قایق تندرو به روستا تردد  لهیوسبهو اهالی و گردشگران  شودیمدسترسی به روستا محسوب 

فامیلی بسیار قوی بین مردم آن روستای شیوند فرهنگ و تمده قدیمی دارای زبان فارسی با گویش لری بوده و یک همبستگی قومی و 

ی دستعیصنا نیترجیرای دستباف هافرش، گلیم و نیخورج، گردنشالی بختیاری است. جاجیم، نمد، لر یمحلمنطقه وجود دارد. لباس 

 .هستی لبنی هافرآوردهی، محصوالت باغی و دستعیصنای روستا ترکیبی از هایسوغاتروستای شیوند هستند. 

 

 وهشی پژشناسروش 
روش  ازلحاظهمبستگی؛  -ی توصیفیامطالعه هادادهنحوه گردآوری  ازلحاظی است؛ اتوسعهنوع، کاربردی و  ازلحاظاین مطالعه 

 79عداد ی تصادفی با تریگنمونهبا روش  ؛ کهدهندیمتحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را روستاییان، روستای شیوند تشکیل 

ی هاروشاز  هادادهقرار گرفتند و برای تجزیه تحلیل  لیوتحلهیتجزمورد  spss افزارنرمبا استفاده از  هادادهانتخاب شدند. نمونه  عنوانبهنفر 

 است. شدهاستفادهی توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و غیره آمار

 
 

 : نقشه منطقه گردشگري1شکل 

 

 ي تحقيقهاافتهی 

نفر  22. از این تعداد دادندیمدرصد( را زنان تشکیل  44نفر ) 42درصد( را مردان و  19نفر ) 12، طالعهموردمنفر افراد  79از میان 

نشان  موردمطالعهرا در بین افراد  وضعیت سطح سواد 1درصد( مجرد بودند. شکل  24.4نفر ) 22و  متأهل موردمطالعه( درصد جامعه 21.9)

و البته  اندداشتهی مرتبط با گردشگری مشارکت هابرنامهاد محلی با سطح تحصیالت متفاوت در که از شکل پیداست، افر گونههمان. دهدیم

 کردهلیتحصی گردشگری را نزد افراد هاتیفعالبیشترین سطح مربوط به افراد دارای تحصیالت متوسطه بوده است که این خود اهمیت 

در  دهکننمشارکت؛ بدین معنا که سطح تحصیالت مردم محلی سازدیمخص . البته این خود نکته دیگری را نیز مشدهدیممنطقه نشان 

و گسترش فضای  جوامعی است که استعداد بسط یهایژگیو نیترمهمگردشگری در این منطقه، باالست، این موضوع از  یهاتیفعال

 .رادارندکارآفرینی 
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 (N=97ي گردشگري )هاامهبرنمحلی در  کنندگانمشارکت: درصد فراوانی سطح تحصيالت 2شکل 

  

همراهی و موافقت جامعه  درگروی مرتبط با گردشگری  در نواحی روستایی هاتیفعال ازجملهموفقیت در هرگونه فعالیت توسعه  و 

ا در ری گردشگری و توسعه آن، از آنان خواسته شد که نظرشان هاتیفعالپی بردن به میزان موافقت مردم محلی با  منظوربهمیزبان است. 

موافق با حضور  کامالًدرصد مردم محلی  40، حدود دهدیمنشان  2ی آورده شده در شکل هاافتهکه ی گونههماناین زمینه بیان کنند. 

 .اندمنطقهی مرتبط در سطح هاتیفعالگردشگران و توسعه 
 

 
 

 (N=97ي گردشگري )هاتيفعال: درصد فراوانی ميزان موافقت مردم محلی با 3شکل 

 

 ي گردشگريهاتيفعالطح و نوع مشارکت مردم محلی در س
ی گردشگری و نیز میزان وابستگی درآمدشان را به هاتیفعالدر  مشارکتشاناز افراد خواسته شد که سطح و نوع  در این بخش

 میرمستقیغند که مستقیم یا نمونه آماری انتخاب شد عنوانبهاشاره شد، افرادی  ترشیپکه  گونههمانی گردشگری تعیین کنند. هاتیفعال

تمامی افراد به نحوی در یک یا چند فعالیت مرتبط با  رونیازا. اندحضورداشتهی جاری مرتبط با گردشگری در سطح منطقه هاتیفعالدر 

 .هاستبرنامهدر  موردمطالعهنوع فعالیت و میزان مشارکت افراد  دهندهنشان 1گردشگری مشارکت فعال دارند. جدول 

و راهنمایی گردشگران، بیشترین سهم مشارکت مردم  که فروش تولیدات زراعی و باغی دهدیمدر جدول نشان  شدهدرجی هاهافتی

ی ی سنتی و محلهایخوراکی بعدی تهیه و تولید مواد غذایی و هاتیاولو. به همین ترتیب در دهندیمرا تشکیل  موردمطالعهمحلی و افراد 

 قلونحملی و تولیدات محلی به گردشگران قرار دارند. در همین زمینه کمترین مشارکت مربوط به دستعیصنابه گردشگران و فروش 

 گردشگران است.
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 (N=97ي گردشگري )هابرنامه. توزیع فراوانی سطح و نوع مشارکت مردم محلی در 1جدول 
 

 زیاد متوسط کم نوع فعالیت

 20 49 42 راهنمایی گردشگران

 7 10 21 امتی به گردشگران )اجاره اتاق و مانند آن(خدمات اق ارائه

 7 17 21 ی گردشگریهامکاناحداث مغازه و فروشگاه در مجاورت 

 7 12 22 ی محلیدستعیصناتهیه و تولید 

 20 27 42 ی سنتی و محلیهایخوراکتهیه و تولید مواد غذایی و 

 29 29 44 فروش تولیدات زراعی و باغی

 10 24 21 و تولیدات محلی به گردشگران یدستعیصنافروش 

 

 وضعيت فضاي کارآفرینی
ی کارآفرینانه در هر منطقه، مستلزم وجود و فراهم ساختن هاتیفعالی کوچک و وکارهاکسبی اندازراهکه اشاره شد،  گونههمان

بردن به میزان وجود چنین فضایی در سطح منطقه . برای پی نامندیمآن را فضای کارآفرینی  اصطالحاًو مقدماتی است که  ازهاینشیپبرخی 

( ده صفرتااز تحقیق در قالب نمره )از  مؤلفهی این هایگوخواسته شد که نظرشان را در خصوص میزان وجود  انیگوپاسخ، از موردمطالعه

 اندهندگپاسخکمال این عامل از دید  وجود تمام و دهندهنشانو عدد ده  موردنظری که عدد صفر بیانگر فقدان عامل اگونهبهمشخص سازند، 

 است. شدهدرج 2بود. نتایج این امر در جدول 
 

 . آمار توصيفی ميزان وجود فضاي کارآفرینی از دیدگاه مردم محلی2جدول 
 

 اولویت
انحراف 

 معیار

 میانگین

 (10تا  0)بین  
 عناصر فضای کارآفرینی

 و گردشگران کنندگانمصرفمحلی و بومی به  وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات 4.77 4.72 7

 وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران 2.12 4.72 2

 ی گردشگری در روستاهاتیفعالوجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با  4.70 4.91 4

 ی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستامندعالقه 2.07 2.12 12

 راد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگیترجیح اف 4.72 2.72 13

 خدماتی مرتبط با گردشگری نزد مردم-وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیت تولیدی 4.27 2.97 3

 خدماتی مرتبط با گردشگری -دانش و مهارت کافی مردم برای انجام فعالیت تولیدی 4.90 4.24 5

8 4.77 4.72 
ا خدماتی مرتبط ب-ی فعالیت تولیدیاندازراهبانکی برای  تمایل به استفاده از تسهیالت

 گردشگری

10 4.90 4.29 
خدماتی مرتبط با -ی فعالیت تولیدیاندازراهآشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات 

 گردشگری

 یگردشگری مرتبط با هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاترجمانحمایت  2.79 1.72 1

6 2.01 2.02 
محلی و  صورتبهی اقتصادی مرتبط با گردشگری هاتیفعالاعتماد مردم به توسعه 

 خودجوش و بدون دخالت دولت

 وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران 2.11 2.71 11

 فقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگران 2.42 2.11 9

 

عامل مرتبط با فضای کارآفرینی که از مبانی نظری مطالعه استخراج گردیده و پس از تعدیل و  14از بین  که اندآنحاکی از  هاافتهی

ی هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانتطابق با وضعیت منطقه در پرسشنامه درج شده بود، میزان وجود عواملی همچون حمایت 

ی مرتبط خدمات-والت بومی از سوی گردشگران، وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالت تولیدیمرتبط با گردشگری، وجود تقاضا برای محض

http://www.joas.ir/


 07 -11، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

و دانش و مهارت کافی مردم برای انجام  ی گردشگری در روستاهاتیفعالشرکتی مرتبط با  سیتأسبا گردشگری نزد مردم، وجود تمایل به 

م محلی در باالترین میزان در مقایسه با دیگر عوامل مرتبط با فضای کارآفرینی خدماتی مرتبط با گردشگری از دیدگاه مرد-فعالیت تولیدی

 قرار دارند.

: عدم اندبرشمردهی مرتبط با فضای کارآفرینی در سطح منطقه را به ترتیب چنین هایژگیو نیکمتردر همین زمینه مردم محلی 

ی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در سطح روستا، عدم وجود فرهنگ مندعالقهکردن یک شبکه تولید خانوادگی، عدم  ادارهترجیح افراد در 

با  خدماتی مرتبط-ی فعالیت تولیدیاندازراهو عدم آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات  مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران

 گردشگری.

در خصوص میزان وجود فضای کارآفرینی و عناصر  وردمطالعهمبرای پی بردن به وجود تفاوت و تشابه دیدگاه زنان و مردان در منطقه 

است. نتایج حاکی از  شدهدرج 4استیودنت اقدام شد. نتایج این بررسی در جدول -با این فضا، از آزمون مقایسه میانگین با کمک آماره تی

گویه مرتبط با عناصر اصلی این فضا، متوسط  14میزان فضای کارآفرینی در سطح منطقه را در قالب  موردمطالعهآن است که زنان و مردان 

 ( است.0-10)از دامنه  2الی  2عناصر در هر دو گروه در دامنه  اتفاقبهمیانگین اکثر قریب  کهیطوربه، اندکردهبه پایین ارزیابی 

ر خصوص عنصر، وجود بازار ی آنان دهادگاهیدی بین داریمعنهمچنین مقایسه دیدگاه زنان و مردان حکایت از آن دارد که تفاوت 

دریافت که زنان در  توانیم حالنیدرع. خوردیمو گردشگران به چشم  کنندگانمصرفمناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به 

 ی به وجود فضای کارآفرینانه در حوزه گردشگری در سطح منطقه دارند.ترمثبتمقایسه با مردان روستایی دیدگاه و نظر 
 

 ي ميزان وجود عناصر فضاي کارآفرینینهيدرزم موردمطالعه. مقایسه دیدگاه زنان و مردان 3دول ج
 

 tآماره  یداریمعن
 (10تا  0)بین  1 نیانگیم

 عناصر فضای کارآفرینی
 (42زنان ) (12مردان )

0.02 1.92 2.71 2.20 
و  انکنندگمصرفوجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به 

 گردشگران

 وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران 2.17 2 0.21 0.24

 ی گردشگری در روستاهاتیفعالوجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با  4.2 2.19 0.92 0.77

 ی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستامندعالقه 2.41 2.97 0.29 0.90

 راد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگیترجیح اف 2.12 2.12 1.14 0.12

0.22 0.09 2.92 2.71 
خدماتی مرتبط با گردشگری -وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیت تولیدی

 نزد مردم

0.42 1.12 2.27 4.07 
خدماتی مرتبط با  -دانش و مهارت کافی مردم برای انجام فعالیت تولیدی

 گردشگری

0.92 0.29 4.72 2.01 
اتی خدم-یل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راه اندازی فعالیت تولیدیتما

 مرتبط با گردشگری

0.92 2.27 2.27 2.97 
خدماتی -آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راه اندازی فعالیت تولیدی

 مرتبط با گردشگری

 یگردشگری مرتبط با هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانحمایت  1.71 2 0.14 0.27

0.11 0.002 2.09 2.01 
حلی م صورتبهی اقتصادی مرتبط با گردشگری هاتیفعالاعتماد مردم به توسعه 

 و خودجوش و بدون دخالت دولت

 وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران 2.90 2.20 0.24 0.91

 روستا به هنگام حضور گردشگران فقدان هرگونه تنش خاص در 2.2 2.71 0.41 0.22
 

 هاستهیگوبيانگر انگيزه بسيار قوي در مورد  11فقدان انگيزه و عدد  دهندهنشان عدد صفر=1
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 بین دیدگاه زنان و مردان در خصوص سایر عناصر دیگر کارآفرینی است. داریمعنفقدان تفاوت  دهندهنشانهمچنین  4جدول 

ی نیز نکاتی را درباره فضای کارآفرین کنندیمادی که درآمدهای متفاوتی از فعالیت گردشگری کسب ی دو گروه افرهادگاهیدمقایسه 

 .سازدیمدر سطح منطقه برای فعاالن بخش گردشگری روشن 

دامنه  ی، میزان وجود فضای کارآفرینی را در حد متوسط و درموردبررسکه هر دو گروه  دهدیمنشان  2اطالعات مندرج در جدول 

 .اندکردهارزیابی  1الی  2
 

 ي درآمدي در خصوص عناصر فضاي کارآفرینیهاگروه. مقایسه ميانگين دیدگاه 4جدول 
 

 tآماره  یداریمعن
 (10تا  0)بین  1 نیانگیم

 عناصر فضای کارآفرینی
 (11کم ) (41) ادیز

0.71 0.11 2.04 4.77 
و  کنندگانمصرفو بومی به وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی 

 گردشگران

 وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران 2.72 2.22 0.19 0.21

 ی گردشگری در روستاهاتیفعالوجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با  4.02 2.77 2.17 0.04

 ی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستامندعالقه 2.12 2.40 0.19 0.12

 ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی 2.21 2.21 1.19 0.14

0.12 0.97 2.22 4.02 
خدماتی مرتبط با گردشگری -وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیت تولیدی

 نزد مردم

0.11 0.12 4.70 4.47 
خدماتی مرتبط با  -دانش و مهارت کافی مردم برای انجام فعالیت تولیدی

 گردشگری

0.47 1.22 2.27 4.21 
ماتی خد-ی فعالیت تولیدیاندازراهتمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای 

 مرتبط با گردشگری

0.91 0.22 2 2.49 
خدماتی -ی فعالیت تولیدیاندازراهآشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات 

 مرتبط با گردشگری

 یگردشگری مرتبط با هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانحمایت  2.44 2.92 1.90 0.12

0.70 0.97 4.12 2.42 
 صورتبهی اقتصادی مرتبط با گردشگری هاتیفعالاعتماد مردم به توسعه 

 محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت

 وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران 1.97 2.29 0.92 0.27

 فقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگران 4.24 4.01 0.27 0.19

 

 .هاستيگوانگيزه بسيار قوي براي  دهندهنشان 11فقدان انگيزه، عدد  دهندهنشان= عدد صفر 1
 

 هاآن تاز فضای کارآفرینی در سطح منطقه با توجه به فعالی شانیابیارزبا مقایسه دیدگاه دو گروه افراد مجرد و متأهل در خصوص 

گفت  توانیمی طورکلبه(. 2دیدگاه دو گروه مذکور شناسایی کرد )جدول  نیرابی مشخصی هاتفاوت توانیمی گردشگری، هاتیفعالدر 

ی از میزان وجود عناصر مرتبط با فضای کارآفرینی در سطح ترمثبتمتأهل در مقایسه با پاسخگویان مجرد، ارزیابی  کنندگانشرکتکه 

ی بین دیدگاه پاسخگویان مجرد و داریمعندریافت که تفاوت آماری  توانیمی مندرج در جدول، هاافتهی ترقیدق. با بررسی منطقه دارند

و وجود تمایل به  یگردشگری مرتبط با هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانمتأهل در خصوص عناصری همچون حمایت 

 .شودیمی گردشگری در روستا، دیده هاتیفعالتأسیس شرکتی مرتبط با 

 

 

 

 

 ینیکارآفر. مقایسه ميانگين دیدگاه پاسخگویان متأهل و مجرد در خصوص عناصر فضاي 5جدول 
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 t آماره یداریمعن
 (10تا  0)بین  1 نیانگیم

 عناصر فضای کارآفرینی
 (22مجرد ) (22متأهل )

0.92 0.22 2.02 4.17 
 و کنندگانمصرفدات محلی و بومی به وجود بازار مناسب برای عرضه تولی

 گردشگران

 وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران 2.41 2.91 1.92 0.22

 ی گردشگری در روستاهاتیفعالوجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با  4.11 4.70 0.22* 0.02

 وستای به تشکیل شبکه تولیدی محلی در رمندعالقه 2.91 2.24 0.99 0.07

 ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی 2.42 2.22 1.41 0.92

0.72 0.29 2.12 4 
خدماتی مرتبط با -وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیت تولیدی

 گردشگری نزد مردم

0.92 0.21 4.22 4.12 
خدماتی مرتبط با  -دانش و مهارت کافی مردم برای انجام فعالیت تولیدی

 ردشگریگ

0.40 0.92 2.21 4.12 
خدماتی -ی فعالیت تولیدیاندازراهتمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای 

 مرتبط با گردشگری

0.21 0.17 4.24 4.27 
 خدماتی-ی فعالیت تولیدیاندازراهآشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات 

 مرتبط با گردشگری

0.00 **2.22 1.27 2.71 
ی مرتبط با هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانحمایت 

 یگردشگر

0.90 2.07 4.40 2.09 
 رتصوبهی اقتصادی مرتبط با گردشگری هاتیفعالاعتماد مردم به توسعه 

 محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت

 وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران 2.17 2.49 1.42 0.90

 فقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگران 2.20 2.90 0.22 0.72
 

 .هاستهیگوي نهيدرزمبيانگر انگيزه بسيار قوي  11فقدان انگيزه و عدد  دهندهنشان= عدد صفر 1

 درصد 1ي در سطح داریمعن** درصد 5ي در سطح داریمعن*
 

 حصيالت متفاوت در خصوص عناصر فضاي کارآفرینیبا ت انیگوپاسخ. مقایسه ميانگين دیدگاه 6جدول 
 

 Fآماره 
 (10تا  0)بین  1 نیانگیم

 عناصر فضای کارآفرینی
 (22) سوادیب (27) پلمید ریز (12دانشگاهی )

0.47 4.12 2.11 4.17 
وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به 

 و گردشگران کنندگانمصرف

 وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران 2.17 2.11 2.72 0.22

1.22 2.24 4.44 4.97 
گری ی گردشهاتیفعالوجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با 

 در روستا

 ی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستامندعالقه 2.29 2.22 2.12 0.21

 ید خانگیترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تول 2.99 2.72 4.11 1.27

0.70 2.91 2.29 4.27 
خدماتی -وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیت تولیدی

 مرتبط با گردشگری نزد مردم

0.47 4.40 4.44 2.14 
خدماتی  -دانش و مهارت کافی مردم برای انجام فعالیت تولیدی

 مرتبط با گردشگری
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0.29 4.12 2.27 4.99 
 ی فعالیتاندازراهی برای تمایل به استفاده از تسهیالت بانک

 خدماتی مرتبط با گردشگری-تولیدی

0.12 4.12 4.11 2.07 
ی فعالیت اندازراهآشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات 

 خدماتی مرتبط با گردشگری-تولیدی

0.79 2.72 1.12 2.19 
ی هاتیفعالی دولتی از توسعه هاسازمانو  هاارگانحمایت 

 یگردشگرمرتبط با 

2.12 4.17 2.94 2.17 
ی اقتصادی مرتبط با گردشگری هاتیفعالاعتماد مردم به توسعه 

 محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت صورتبه

 وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران 2.21 2.77 2.09 0.42

 نرافقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگ 2.97 2.97 4.11 0.20
 

 .هاستهیگوي نهيدرزمبيانگر انگيزه بسيار قوي  11فقدان انگيزه و عدد  دهندهنشان= عدد صفر 1

 

 يريگجهينت
 گردشگری .باشد کارآفرینی یتوسعه برای رهیافتی تواندیممحلی  سطح در اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یکی عنوانبه گردشگری

 افتهینتوسعهمناطق  توسعه موجب درآمد و اشتغال ایجاد با و باشد داشته توسعه پایدار و اقتصادی یسازمتنوع  در سهمی تواندیم روستایی

توجه به  .کندیمروستاییان  نصیب را بسیاری منافع نیستند، پردرآمد و خیلی تخصصی صنعت این به مربوط مشاغل اگرچه و گردد

و میزان تقاضا نسبت به کاالها، خدمات و امکانات موجود  آوردیمتقاضاهای جدید پیش  در ارتباط با گردشگری، نیازها و ژهیوبهکارآفرینی 

و  دشویمی جدید را فراهم نموده و موجب افزایش روحیه کارآفرینی در بین روستاییان وکارهاکسب. این امر، محیط ایجاد ابدییمافزایش 

 .شودیمجدید اقتصادی در مناطق روستایی ی هابنگاهی و ایجاد گذارهیسرماهمچنین منجر به افزایش 

 انگیزشی محیطی به روستا محیط ،درواقع و کندیمتبدیل  پویا محیطی به اقتصادی، ازنظر را روستا محیط بنابراین رونق گردشگری

 به گردشگر آمدن با ،این . عالوه برابدییم نیز افزایش روستاییان درآمدهای گردشگری بارونق. شودیم تبدیل برای کارآفرینی محرک و

 .ابدییمافزایش  روستاییان عمومی یهای آگاه و فرهنگ گردشگران، با تعامل فرهنگی اثر در روستا،
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 رپایدا توسعه ابعاد بر گردشگری گسترش تأثیرات سنجش. 1470. ف محمدی، و م؛ رحیمی،. م سراسکانرود، اکبرپور [9]

 ...102-74 صص سوم، شماره اول، سال ای،منطقه ریزیبرنامه فصلنامه. هشترود شهرستان: موردی مطالعه

 گردشگری صنعت توسعه بر مؤثر هایشاخص تحلیل(. 1472) س مشهدی،. ب فرهنگی،. س فراهانی، بورقانی [7]

 21-12 صص ،1 شماره ،2 دوره دولتی، مدیریت(. گرمه روستای پیرامون پیمایشی) روستایی

 استفاده با روستایی گردشگری هایمحدودیت و مشکالت. 1477. ش وگراوندی،. ک زرافشان،. پ قبادی،. ع زن، پاپ [7]

 .22-22 ،4 شماره روستایی، هایپژوهش نشریه. کرمانشاه استان حریر، روستای: مورد بنیانی نظریه از

 از نظرسنجی برتکیه با ساحلی گردشگری اثرات بررسی(. 1477.)ع نسب، قنبری. ا جانی، وسمه قاسمی. ف خانی، [10]

 -انیانس جغرافیای یپژوهش علمی فصلنامه(. لنگرود شهرستان چمخاله، روستای: موردی مطالعه) روستایی خانوارهای

 چهارم شماره اول، سال

 .40-22 صص. 24 جهاد مجله. روستایی جوامع بر آن تأثیر و روستایی توریسم. 1472. م خیاطی، [11]

 هایویژگی ی¬توسعه در گردشگری نقش تحلیل. 1470 خ، جمهری، بوذر و س قشالق، م، رضوانی، ف، دادورخانی، [12]

 تانشهرس اسکندان و کندوان روستای: موردی مطالعه روستایی جوانان بین در کارآفرینی به گرایش و کارآفرینانه

 ...172- 117.صص ،97 شماره انسانی، جفرافیای هایپژوهش. اسکو

 استان روستایی مناطق در گردشگری توسعه منفی پیامدهای واکاوی. 1470. ا پاسکی، اسد و ا؛ زاده،شریف. ر رضایی، [14]

 ...149 شماره روستا، محیط و مسکن. گازرخان روستای: موردی مطالعه قزوین

 بهبود بر آن اثرات و دوم هایخانه گردشگری. 1470. س رونیزی، اکبریان و ف؛ سپهوند،. ع بدری،. م رضوانی، [12]

 هایپژوهش و مطالعات. شمیرانات شهرستان قصران، روبار بخش: موردی مطالعه روستایی ساکنان زندگی کیفیت

 .20-24 صص سیزدهم، شماره چهارم، سال. ایمنطقه و شهری

 مجله تهران، شمال روستایی نواحی در آن اثرات و دوم هایخانه گردشگری. 1472. ج صفایی، و م؛ رضوانی، [12]

 .107-122 صص جغرافیایی، هایپژوهش

 دهستان: swot مدل از استفاده با روستایی گردشگری توسعه راهکارهای(. 1472. )د مهدوی،. ع افتخاری، الدینرکن [11]

 .1-40. صص ،2 شماره ،10 دوره انسانی، علوم مدرس فصلنامه. کوچک لواسان

 هایشاخص ارتقاء در گردشگری توسعه اثرات بررسی. 1472. پ قبادی، و ش؛ گراوندی،. ل شرفی،. ک زرافشانی، [19]

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه. کرمانشاه استان در ریجاب گردشگری منطقه: مورد روستایی نواحی اجتماعی-اقتصادی

 .142-117 صفحات ،2 پیایی ،4 شماره دوم، سال روستایی،

 انشکدهد ارشد کارشناسی نامهپایان پاسارگارد، شهرستان در روستایی گردشگری توسعه یابیزمینه. 1471. م زینلیان، [17]

 .روستایی توسعه رشته. تهران کشاورزی
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: مورد روستایی نواحی در سرمایه جریان و گردشگری در دوم هایخانه نقش(. 1472. )ر مقدس، سلطانی. ع سعیدی، [17]

 41 شماره یازدهم، سال ایران، جغرافیای انجمن پژوهشی -علمی فصلنامه جغرافیا(. رضوی خراسان) بینالود ناحیه

 .1-17 صص(. 1477. )ع نصرت، بخشنده. ن اقبالی،. خ س، پور، علی سید [20]

 بیله روستای: موردی مطالعه زیست محیط بر گردشگری هایفعالیت اثرات. 1470. ف خانی، و ب؛ ایمانی،. آ عزمی، [21]

 ...سوم شماره سوم، سال انسانی، جغرافیای در نو هاینگرش پژوهش علمی فصلنامه. درق

 توسعه محیطیزیست و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، آثار بررسی. 1471. ح درویشی، و ع؛ سعیدی،. ع عنابستانی، [22]

 همجل. فارس-ارژن دشت: موردی مطالعه روستاییان و گردشگران دیدگاه از روستایی هایگاهسکونت در گردشگری

 .20-1:صص دوم، شماره دوم، سال فضایی، ریزیبرنامه تخصصی علمی

 استان روستایی مناطق اقتصادی -اجتماعی توسعه در گردشگری نقش( 1477. )م هرچگانی، ترکی. ر غفاری، [24]

 121-144 صص ،2 شماره ،12 سال توسعه، و روستا فصلنامه. سامان بخش موردی مطالعه: بختیاری چهارمحال

 شورک توریسم صنعت در کارآفرینانه فرصتی عشایری، توریسم. س نورایی،. ع ناصری،. م زینعلی،. س غالمرضایی، [22]

 با روستایی توریسم مشکالت و هامحدودیت واکاوی. 1471. ش گراوندی، و ک؛ زرافشانی،. ع زن، پاپ. پ قبادی، [22]

 صص ،2 شماره ای،منطقه-شهری آمایش و جغرافیا. علیا ی¬چرمله روستای: موردشناسی بنیاتی تئوری از استفاده

77-102. 

 لرستان استان گردشگری ٔ  توسعه استراتژی انتخاب و تدوین(. 1471. )ا فیروزی، بیگی. م اسماعیلی،. م کاظمی، [21]

 .42 شماره توسعه، و جغرافیا کمی، استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس و swot تحلیل براساس

 رب تکیه با روستایی مناطق در گردشگری پایدار توسعه در کارآفرینی نقش(. 1471. )م خرمیان،. د کجوری، کیا [29]

 .بنیان دانش کارهای و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس. سازمانی کارآفرینی

 کیفیت بر تأکید با روستایی، توسعه در مذهبی گردشگری نقش(. 1472. )م والئی،. م چراغی،. ب یگانه، محمدی [27]

 علوم کاربردی تحقیقات نشریه. میاندوآب شهرستان قپچاق روستای موردی؛ مطالعه اجتماعی سرمایه و زندگی

 .40 شماره سیزدهم، سال جغرافیایی

 هایبخش سایر با آن مقایسه و اشتغال بر گردشگری صنعت نقش(. 1477. )ع خاکساری،. ع آرا، سام. ر میرزایی، [27]

 .2 رهشما اجتماعی توسعه و رفاه ریزیبرنامه فصلنامه(. کرمانشاه استان) اورامانات منطقه موردی مطالعه اقتصادی

. سهوالن آبی غار ژئوتوریسم توسعه برای مناسب راهبردهای(. 1472. )م نظر، خوش. ن هوسین، مرادی. ه نوری، [40]

 هفدهم شماره پنجم، سال ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات

: موردی مطالعه تاریخی شهرهای در گاهیاقامت مراکز یابی مکان و فضایی تحلیل(. 1470. )م رضائی،. ح وارثی، [41]

 .17 شماره محیط، آمایش فصلنامه. شیراز شهر هایهتل

http://www.joas.ir/

