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چکيده
گردشگری و کارآفرینی ازجمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب میشوند .بدون
شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و کارآفرینی میتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای روستاییان،
متضمن گردشی ایمن و مطلوب برای گردشگران باشد .نکته اساسی در تحقق و فعالیت کارآفرینانه
در سطح اجتماع ،فراهم بودن زمینهها در جامعه ،یا درواقع چیزی است که امروزه از آن با عنوان
فضای کارآفرینی یاد میشود  .این مطالعه باهدف ارزیابی فضای کارآفرینی درزمینهی گردشگری
روستایی انجام شد .منطقه موردمطالعه منطقه شیوند استان خوزستان است .بهمنظور جمعآوری
اطالعات موردنیاز ،پرسشنامهای طراحی شد که روایی آن با دیدگاه صاحبنظران و پایایی آن نیز با
انجام مطالعه پیشاهنگ در استان خوزستان مورد تأیید قرار گرفت؛ که با روش نمونهگیری تصادفی
با تعداد  79نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفتند و برای تجزیه تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین
و غیره استفادهشده است .نتایج نشان داد که همچنین تفاوت معنیداری بین دیدگاههای آنان در
خصوص عنصر ،وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و گردشگران
به چشم میخورد .درعینحال میتوان دریافت که زنان در مقایسه با مردان روستایی دیدگاه و نظر
مثبتتر ی به وجود فضای کارآفرینانه در حوزه گردشگری در سطح منطقه دارند؛ بنابراین رونق
گردشگری محیط روستا را ازنظر اقتصادی ،به محیطی پویا تبدیل میکند و درواقع ،محیط روستا
به محیطی انگیزشی و محرک برای کارآفرینی تبدیل میشود .بارونق گردشگری درآمدهای
روستاییان نیز افزایش مییابد .عالوه بر این ،با آمدن گردشگر به روستا ،در اثر تعامل فرهنگی با
گردشگران ،فرهنگ و آگاهیهای عمومی روستاییان افزایش مییابد.

واژگان کليدي :ارزیابی ،گردشگری روستایی ،گردشگری کارآفرین ،شیوند.
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ارزیابی فضاي کارآفرینی روستایی در منطقه گردشگري شيوند
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مقدمه
صنعت گردشگری بهعنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا بهحساب میآید .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را بهعنوان
منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند مردم به دالیل متعدد و پیچیده مسافرت میروند فرآیند
گردشگری در دورهای نسبتاً کوتاه باعث شده است و عواملی که در این زمینه نقش اصلی ایفا میکنند بسیار موردتوجه قرار میگیرند [. ]20
در فرآیند جهانیشدن اقتصاد که با شتاب بسیاری در حال انجام است و اقتصاد تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داده ،برای
رهایی از اقتصاد تکمحصولی و رسیدن به توسعه پایدار و بادوام ،گردشگری روستایی ،یکی از مهمترین محورهای رشد و توسعه اقتصادی
کشورها است ،زیرا افزون برافزایش درآمدهای ارزی ،اشتغال مولد و متنوع در روستاها ایجاد میکند و با فراهم کردن فرصتهای شغلی مانع
از مهاجرت جمعیت روستایی میشود ،همچنین سبب حفظ توان تولیدی روستا و گسترش کشاورزی در تمامی شاخههای آن میشود [.]8
امروز گردشگری به پدیدهای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیلشده است بهطوریکه بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان
جهانی گردشگری در هزارهی جدید به بزرگترین منبع درآمد جهانی تبدیل گردیده و اقتصاددانان این صنعت را سومین پدیده اقتصادی
پویا رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی میدانند [ ]26و بهعنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود .عالوه بر این ،سود صنعت گردشگری صرفاً در بهره اقتصادی خالصه نمیشود ،بلکه این بهره را از
زوایای مختلفی همچون شناساندن فرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز میتوان ارزیابی کرد .ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان بهنوبه
خود ازیکطرف متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع نقش و کارکرد مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و بهطورکلی جاذبههای مکانی آن
است و از طرف دیگر برگرفته و تأثیر پذیرفته اجتماعی ،فرهنگی (باورهای اعتقادی) و اقتصادی ساکنان محلی و گردشگران است [.]28
درواقع ،طی سالهای اخیر ،پدیدههای چندی ،ازجمله مرزهای آزاد ،سر برآوردن جوامع رفاه ،مبادلهی آزاد اطالعات ،مقصدهای
پرجاذبه ،ظهور فناوری اطالعات و کاهش هزینههای سفر ،همه و همه ،زمینهساز جایگاهی برجسته برای گردشگری و بهطورکلی ،برای
فعالیتهای استراحتی-تفریحی در جوامع نوین شدهاند تا جایی تحرک گردشگرانِ را بهعنوان پدیدهای مثبت از زندگی مدرن به شمار
میآورند [.]19
درواقع ،یکی از جنبههای مثبت ساختار گردشگری این است که این فعالیت یکی از کاربرترین فعالیتها به شمار میرود ،ازاینرو این
قابلیت را دارد که در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در نواحی روستایی نقشی ارزنده بر عهده گیرد [ .]19بهطوریکه در سال  2002طی
سی  10سال نرخ رشد این صنعت  22درصد بوده و سازمان جهانی گردشگری ( )WTOبرآورد کرده که تا سال  2020تعداد گردشگران
بینالمللی به  1.1میلیارد نفر خواهد رسید؛ این بدان معناست که متوسط رشد تعداد گردشگران ساالنه حدود  2.4درصد خواهد بود .طبق
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری صنعت گردشگری در سال  2001بهطور مستقیم و غیرمستقیم  10.4درصد تولید خالص داخلی،
 242.4میلیون شغل و  7.9درصد کل اشتغال را به خود اختصاص داده است [.]30
در دهه اخیر ،اهمیت گردشگری در سطح بینالمللی هم ازلحاظ تعداد گردشگران و هم ازلحاظ درآمد ارزی همواره و بِه طور بیسابقه
در حال افزایش بوده است .]31[ .با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی بهمثابه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری ،میتوان انتظار
داشت که این صنعت ،از یکسو ،به رشد اقتصادی و تنوع فعالیتهای روستایی و از سوی دیگر ،با جذب مازاد نیروی انسانی ،به ایجاد اشتغال
و درآمدزایی برای ساکنان روستاها کمک کند؛ و بدین ترتیب ،فرصتی برای توسعه همهجانبه قلمداد شود [ .]23از طرفی بیکاری ،اشتغال
و کار بدین سبب گردشگری بهعنوان یکی از منابع مهم اشتغال در مناطق کارآفرین هستند و با توجه به نقش و پتانسیلهای صنعت
گردشگری در اشتغالزایی و ایجاد و فرصتهای کارآفرینی ،مطالعه و برنامهریزی برای توسعه آن به دالیل زیادی حائز اهمیت هست .این
امر در مناطقی با جاذبههای گردشگری اهمیت افزونتری مییابد [ .]24ازجمله مسائل درخور توجه جوامع کنونی و نواحی مختلف دنیا
موردتوجه است .گردشگری توانسته است ،یک نفر از  7نفر کارگر و کارمند که در سراسر دنیا به استخدام سازمانها درمیآیند را به کار
گیرد؛ و با توجه به معضل بیکاری در ایران که بیشتر مناطق را دربر گرفته است ،توسعه بخش صنعت گردشگری میتواند گرهگشا باشد
[]29؛ و میتواند نقش عمدهای در توانمندسازی مردم محلی و تنوعبخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط
تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفاء کند [.]10
گردشگری ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد پس میتوان اذعان کرد که توسعه گردشگری راهحل
بسیاری از مشکالتی است که مناطق روستایی گرفتار آنها میباشند پس گردشگری بهعنوان عنصری الزم برای حرکت بهسوی اصالح
مناطق روستایی میباشد [ .]16برخی از محققان مدعیاند که همه اقتصادی معاصر میتواند کارآفرین باشند و برخی استدالل میکنند
هرکسی باید مورد آموزش کارآفرینی قرار گیرد مشاهدهی روندهای گردشگری افزایش تقاضا برای گردشگری طبیعتمحور ،روستایی و
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گردشگری در مقیاس مشخص را نشان میدهد .گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی که میزان باالیی از همکاریهای کارآفرینی به علت
رشد سریع بازار بینالمللی موردنیاز است [.]27

بيان مسئله
در شرایطی که قرن بیستم و یکم سپری میگردد ،اما هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است .چراکه
رهیافتهای گذشته درزمینهی توسعه روستایی موفقیتآمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنیت غذایی و
پایداری محیطزیست را تأمین کنند .این رهیافتها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب مشکالت متعددی برای
نواحی روستایی شدهاند .ازاینرو ،بار دیگر توسعه روستایی موردتوجه قرارگرفته و نظریهپردازان ،برنامهریزان و مجریان حقوقی درصدد
برآمدند تا با ارائه راهکارها و رهیافتهای جدید ،از معضالت و مسائلی که گریبان گیر روستاها شده ،بکاهند [.]16
یکی از راهبردهایی که اخیراً در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی نیز همراه داشته است ،توسعه و گسترش گردشگری
در نواحی روستایی بهخصوص نواحی روستایی پیرامون شهرهای بزرگ است که از پتانسیل الزم برای گسترش آن برخوردار هستند [.]18
گردشگری روستایی منبع باارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و میتواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی – اقتصادی جوامع روستایی
بوده و در بسیاری از کشورها که باسیاستهای کشاورزی در ارتباط است غالباً وسیلهای در حمایت از محیطزیست و فرهنگ روستایی است؛
بنابراین میتواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد[.]18؛ و به ازدیاد سرمایههای جغرافیایی کیفیت مناظر طبیعی و حفظ
فرهنگ روستایی کمک کند .این نوع گردشگری معنای توسعه اجتماعی اقتصادی و اصالح در خود را دارد و بهطور گسترده بهعنوان یک
منبع مؤثر درآمد و اشتغال بخصوص در مناطقی که با کاهش صنایعدستی مواجهاند در حال رشد است [.]4
در حال ح اضر گردشگری روستایی نقش بسیار مهم و حیاتی را در جوامع روستایی بهعنوان تولیدکننده یا فراهمکننده مشاغل و
منابع جدید درآمدی ایفا میکند [ .]1با گردشگری روستایی از رهگذر ارتقا سطح بهرهبرداری در منابع روستایی ایجاد شغل اصالح توزیع
درامد حفظ محیطزیست روستایی و فرهنگ بومی جلب مشارکت محلی و ارائه شیوههای مناسب برای منطبق ساختن باورها و ارزشهای
سنتی با شرایط امروزی و غیره منابع روزافزونی نصیب مردم روستایی میشود [.]11
این نوع از گردشگری باعث رشد اشتغال خانوادگی میشود وجز شغلهای خانوادگی است که تمام اعضای خانواده در آن سهیم
هستند و همچنین به عنوان یک سرگرمی بهخصوص برای زنان مطرحشده است []1؛ اما به دلیل تفاوتهای خدادادی میان زنان و مردان و
همچنین شرایط خاص حاکم بر جامعه زنان و مردان دیدگاه متفاوتی نسبت به گردشگری دارند و به نسبت متفاوتی در آن شرکت میکنند
و از اثرات آن بهره میبرند[]5؛ بنابراین زنان و مردان بهطور مساوی تحت تأثیر گردشگری قرار نمیگیرند و شناخت اختالف آنها در
فعالیتهای مربوط به گردشگری میتواند در مراحل برنامهریزی و مدیریت برای گردشگری مفید باشد [. ]2به همین دلیل در مطالعات
مختلف در ارتباط با گردشگری بر اهمیت تمرکز بر جنسیت در فعالیتهای گردشگری تأکید شده است و بیان میشود؛ که جنسیت باید
بهعنوان بخش گستردهای در مباحث مربوط به گردشگری موردبررسی قرار گیرد [.]3
نواحی روستایی در کشورهای جهان سوم با اختصاص سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص ملی ،اشتغال ،تأمین نیازهای غذایی و تأمین
ارز و نیز محل سکونت قابلتوجهی از مردم یک بخش مهم و برجسته در توسعه کشور محسوب میشود .فعالیت کشاورزی مهمترین فعالت
روستاییان هست؛ اما با توجه به افزایش جمعیت ،کاهش درآمد کشاورزان ،کاهش سود حاصل از کشاورزی ،پایین بودن قیمت محصوالت
کشاورزی و غیره ،کشاورزی با چالش مواجه شده است .در کشور ما به دلیل اجرای الگوهای نامناسب توسعه و تبع آن ایجاد صنایع مونتاژ و
در حاشیه قرار دادن کشاورزی مهاجرتهای روستا _ شهری در آن شدت گرفت بهطوریکه این پدیده بهعنوان یک معضل اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی در کشور مطرح است [ .]7در برنامهریزی ناحیها ی یکی از اصول مسلم ،پیوند ناگسستنی شهر و روستا و ارتباط آنها با یکدیگر
است که در کالبد ،اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ نقاط جمعیتی ملموس و مسجل هست .ازاینرو یکی از عوامل تأثیرگذار در مورفولوژی شهرها،
حرکات جمعیت روستایی آنها است .بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی از مشکالت اصلی روستاها ،بهویژه در بین جوانان روستایی ،کاهش
شاغالن بخش کشاورزی این واقعیت را نشان میدهد که در آینده افزایش اشتغال در نواحی روستایی درگرو توسعهی بخشهای صنعت و
خدمات است .درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگری ،زمینهای را برای توسعهی کسبوکارها بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط و توسعه
کارآفرینی فراهم میآورد .امروزه گردشگری روستایی بهعنوان یک راهبرد میتواند با برنامهریزی اصولی و شناسایی مزیتها و محدودیتهای
گردشگری روستایی ،نقش مؤثری در توسعه و تنوعبخشی به اقتصاد منطقهای بر عهده داشته باشد .زنان روستایی وضعیتی اسفبار تر از
همنوعان غیر روستایی خوددارند ،یکی از زمینهها ی مطلوب برای ارتقاء کارآفرینی زنان روستایی ،توجه به گردشگری و صنعت توریسم در
مناطق روستایی با صرف کمترین هزینه و کمترین ریسک و با آگاهی کامل از استعدادهای قوی درون خویش میتوانند به اشتغال در
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زمینههای محلی و گردشگری دست یابند .در اکثر نواحی روستایی کشور ،زنان به کارهای دستی چون :گلیمبافی ،حصیربافی ،سوزندوزی
و صنایعدستی بومی هر منطقه میپردازند که فروش آنها درآمدی قابلتوجه برای جامعه میزبان به ارمغان میآورد [ .]12گردشگری قادر
است بهعنوان یک گزیدار در توانمندسازی زنان روستایی از طریق کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک نقش مهمی را ایفا کند [ .]7اگر توسعه
را عامل دوام و تعالی ملتها قلمداد نموده و آن را شرط حضور غرورآفرین در عرصه معادالت جهانی تلقی کنیم و توسعهیافتگی کشورها و
ملتها را شاخص شکوفایی ،پویایی ،قابلیت ،شایستگی و مدنیت بدانیم ،شایسته است تا حرکت در مسیر توسعه و تالش در راستای دستیابی
به آن را یکی از الزامات اساسی حضور در جوامع عصر حاضر و نیز میزان و معیار آگاهی و آرمانخواهی و تعالیجویی ملتها بیان نماییم
[.]10

مرور پيشينه
زرافشان و همکاران پژوهشی تحت عنوان بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخصهای اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی
مورد :منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه انجام دادند؛ و نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری در منطقه موردمطالعه
دارای چهار پیامد عمده میباشد .این پیامدها عبارتاند از :درآمدزایی ،ایجاد مشکالت زیستمحیطی ،توسعه فرهنگی و کاهش سرمایه
اجتماعی .نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهایی برای سازمان جهانگردی و گردشگری به همراه داشته باشد .بدین معنا که با بهکارگیری
نتایج این مطالعه میتوان اثرات مثبت گردشگری را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش داد []17
دادورخانی و همکاران تحقیقی تحت عنوان تحلیل نقش گردشگری در توسعهٔ ویژگیهای کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در
بین جوانان روستایی (مطالعهی موردی :روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) انجام دادند .نتایج حاصل نشان میدهد جوانان روستای
کندوان نسبت به جوانان روستای اسکندان از ویژگیهای کارآفرینانه باالتری برخوردارند و دلیل آن تعامالت فرهنگی در اثر حضور گردشگران
و همچنین شکلگیری زیر ساختای اولیه و وجود فرصتهای جدید در اثر گردشگری است [.]12
تتسنر و هرالو پژوهشی را با عنوان نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در گردشگری ،پتانسیلی مناسب برای توسعهی کسبوکارهای
محلی انجام دادهاند .در این پژوهش به پتانسیلهای موجود برای توسعهی کارآفرینی اجتماعی درزمینهی گردشگری اشارهشده و برای این
کار ،به بهرهگیری از سازمانهای غیردولتی و نیمهدولتی تأکید شده است []6
قبادی و همکاران ( )1471در این تحقیق به بررسی واکاوی محدودیتها و مشکالت توریسم روستایی با استفاده از تئوری بنیانی
مورد شناسی :روستای چرملهی علیا پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد مشکالت توریسم روستایی عبارتاند از :عدم امکانات زیربنایی و
رفاهی ،عدم درک صحیح روستاییان و مسئوالن از گردشگری روستایی ،کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی روستا ،عدم وجود شبکهی
اطالعرسانی صحیح و بهموقع ،عدم انگیزهی مسئوالن محلی ،عدمحمایت و توجه کافی دولت و محدودیتها :شامل محدودیتهای اقلیمی
و عدم وجود اطالعات دقیق آماری میباشند [.]9
رضوانی و همکاران ( )1470پژوهشی تحت عنوان گردشگری خانههای دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی
(مطالعه موردی :بخش رودبار قصران ،شهرستان شمیرانات) انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که از  7قلمرو موردمطالعه در هفت قلمرو
کیفیت محیط ،فعالیت و اشتغال ،مسکن ،سالمت و رفاه ،درآمد و ثروت ،مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی ،موجب بهبود
کیفیت زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو قلمرو آموزش-فرهنگ ،تفریح و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است .همچنین نتایج در
خصوص اثرات گردشگری خانههای دوم بر قلمروهای کیفیت زندگی نشان دهنده آن است که جز در قلمرو مسکن در دیگر قلمروها تفاوت
معناداری در بین روستاهای موردمطالعه وجود دارد [.]14
عنابستانی و همکاران ( )1471به بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی توسعه گردشگری در سکونتگاههای
روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان (مطالعه موردی :دشت ارژن-فارس) پرداختند .یافتههای مطالعه نشان داد که برخالف نظرسنجی
از روستاییان و گردشگران که باالترین تأثیر را در رابطه با متغیر وابسته اقتصادی با میانگین رتبهای  4.11ارزیابی میکردند ،در مطالعه
رگرسیون گامبهگام بیشترین تغییرات متوجه متغیر وابسته زیستمحیطی با ضریب  0.971است .درنهایت بهمنظور آزمون فرض این تحقیق
از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است که بر اساس آن ضریب همبستگی با احتمال آموزن قابلقبول بین  0.21تا  0.14برآورده
شده و میتوان اظهار نمود که توسعه گردشگری تغییرات مثبتی را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی وضعیت
زیستمحیطی و کالبدی در سطح روستاهای منطقه فراهم نموده است .با توجه به یافتهها ،راهکارهایی شامل مهیا نمودن زمینههای الزم
برای جذب سرمایهگذاری خصوصی ،جلوگیری از تخریب محیطزیست ،بهسازی و ارتقای سیمای روستایی و هماهنگی نمای گذرگاههای
روستایی ،تخصیص سرمایه دولتی به توسعه امکانات و تسهیالت گردشگری ،برقراری امنیت اجتماعی و غیره پیشنهادشده است [.]22
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عزمی و همکاران تحقیقی تحت عنوان اثرات فعالیتهای گردشگری بر محیطزیست مطالعه موردی :روستای بیله درق انجام دادند.
نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت گردشگری بر محیطزیست روستاها بوده است .همچنین مردم محلی باور داشتند که گردشگری
روستایی موجب توجه بیشتر مسئوالن به محیطزیست روستایشان شده است .پاسخگویان معتقد بودند که اثر تخریبی گردشگران برای
محیطزیست روستایشان کمتر از خود مردم محلی بوده است [.]21
اکبرپور سراسکانرود و همکاران به بررسی سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی :شهرستان
هشترود پرداختند .نتایج نشان داد که بر اساس نظر مردم و مسئولین گردآوریشده حاکی از آن است که علیرغم اثرات عموماً مثبت اقتصادی
در برخی جنبههای اجتماعی و اغلب جنبههای زیستمحیطی پیامدهای منفی بوده که به اشکال گوناگون به ناپایداری شهری منطقه کمک
میکند [.]7
پاپ زن و همکاران پژوهشی تحت عنوان مشکالت و محدودیتهای گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی مطالعه موردی:
روستای حریر ،استان کرمانشاه انجام دادند .نتایج نشان داد که مشکالت گردشگری روستایی در روستای حریر عبارتاند از :فقدان امکانات
زیر بنایی و رفاهی ،عدم درک صحیح روستاییان و مسئوالن از گردشگری روستایی ،کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی روستا ،فقدان شبکه
اطالعرسانی صحیح و بهموقع ،عدمحمایت و توجه کافی دولت .محدودیتها نیز شامل اینهاست :فقدان اطالعات دقیق آماری و تغییرات
اقلیمی [.]25
رضایی و همکاران تحقیقی تحت عنوان واکاوی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین مطالعه موردی:
روستای گازرخان انجام دادند .نتایج آمار توصیفی نشان داد که ازنظر پاسخگویان موردمطالعه سه گویه افزایش تمایل روستاییان به استفاده
از کاالهای تجمالتی و تزئینی ،تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان (تغییر در نوع پوشاک ،نحوه سخن
گفتن و )...و ایجاد شکاف درآمدی بین روستاییان ساکن در منطقه ،به ترتیب بیشترین میزان اولویت را کسب نمودهاند .همچنین یافتههای
تحلیل عاملی حاکی از آن بود که پیامدهای منفی توسعه گردشگری در روستای گازرخان در چهار عامل اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی،
زیستمحیطی و فیزیکی-کالبدی قرار میگیرند که این چهار عامل درمجموع در حدود  10.04درصد واریانس را تبیین مینمایند [.]13
هر فعالیتی در روستا مستلزم پاسخگویی روشن و شفاف به این دو مشکل عمده موجود در نواحی روستایی -یعنی فقر و بیکاری-
تست .گردشگری با توجه به تواناییهای انکارناپذیر در اشتغالزایی و تعریف منابع درآمدی غیر کشاورزی میتواند در این میان راهگشا باشد؛
اما تجربه عمدتاً ناموفق حضور گردشگران در نواحی روستایی کشور به دلیل تحمیل هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر جامعه
روستایی از یکسو و ناتوانی گردشگری رایج برای حل مشکالت اقتصادی نواحی روستایی از سوی دیگر ،لزوم بازنگری در سیاستهای توسعه
گردشگری روستایی و آمیختن آن با کارآفرینی -بهعنوان فرآیندی پویا و مؤثر در نیل به توسعه پایدار روستایی -را ضروری میسازد.

اطالعات منطقه
روستای شیوند تخت با قدمتی  1000ساله مطابق اسناد موجود ،از قدیمیترین روستاها و مراکز جمعیتی در جنوب کشور محسوب
میشود  .مجموعه روستای شیوند که از سه روستای بزرگ شیوند ،روستای نوشیوند و پشت آسیاب تشکیلشده با پیوند عمیق با طبیعت
اطراف و به تبعیت از شرایط فیزیوگرافی بر روی یالی مسطح به وجود آمده و در تقسیمات سیاسی توابع دهستان دنباله رود شمالی ،بخش
دهدز شهرستان ایذه بوده است .این مجموعه در طول جغرافیایی  12و  20و عرض جغرافیایی  49و  41و در ارتفاع  1020متری از سطح
آبهای آزاد در  24کیلومتری جنوب غرب ایذه و در دل منطقه حفاظتشده منگشت و شالو واقعشده که رودخانه کارون از شرق آن
میگذرد  .آبشار بلند و مرتفع روستای شیوند نیز از دل کوه فاصلهای حدود  2کیلومتر را طی میکند و به دریاچه میریزد .این روستا با
آبوهوای معتدل ،خشک حداقل دمای آن در فواصل سرد و زمستان به  -40درجه و حداکثر دمای آن در فواصل گرم و تابستان به 42
درجه میرسد .از عمدهترین گونههای گیاهی میتوان به درختان بلوط با تاج گسترده و گیاهان بن سرخ ،پونه ،کتیرا که کاربرد صنعتی و
دارویی دارند و پوشش بسیار غنی گیاهان مرتعی جهت چرای دام اشاره کرد .کاروانسرای عباسی و امامزاده محمد ،سیاهچال قدیمی که
زمانی بهعنوان زندان از آن استفاده میشده و  22متر عمق دارد همچنین وجود بردگوی و آثار نقش برجسته در سر طوف ازجمله آثار
تاریخی این منطقهاند .بر اساس نتایج سرشماری سال  ،1492روستای شیوند  212نفر جمعیت داشته است در حال حاضر جمعیت این
روستا به  1247نفر رسیده است .در این مجموعه روستایی  299خانوار ساکناند که  210نفر در بخش کشاورزی و دامداری مشغول به
کارند .اقتصاد روستا بر پایه فعالیتهای زراعی ،باغداری ،دامداری و پرورش زنبورعسل استوار است .تعدادی از مردم نیز در بخش خدمات و
صنایعدستی فعالیت دارند .عمدهترین تولیدات روستا شامل انار ،گردو ،بادام ،گیالس ،برنج ،گندم و فراوردههای لبنی میباشد .در مجاورت
روستا ،دریاچه زیبای سد کارون  4که مکانی مناسب جهت ورزشهای آبی و ماهیگیری است به دلیل نبود راه زمینی مناسب تنها راه اصلی
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دسترسی به روستا محسوب میشود و اهالی و گردشگران بهوسیله لنج و کشتی مسافری و یک قایق تندرو به روستا تردد میکنند .اهالی
روستای شیوند فرهنگ و تمده قدیمی دارای زبان فارسی با گویش لری بوده و یک همبستگی قومی و فامیلی بسیار قوی بین مردم آن
منطقه وجود دارد .لباس محلی لری بختیاری است .جاجیم ،نمد ،شالگردن ،خورجین ،گلیم و فرشهای دستباف رایجترین صنایعدستی
روستای شیوند هستند .سوغاتیهای روستا ترکیبی از صنایعدستی ،محصوالت باغی و فرآوردههای لبنی هست.

روششناسی پژوهش
این مطالعه ازلحاظ نوع ،کاربردی و توسعهای است؛ ازلحاظ نحوه گردآوری دادهها مطالعهای توصیفی -همبستگی؛ ازلحاظ روش
تحقیق ،پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق را روستاییان ،روستای شیوند تشکیل میدهند؛ که با روش نمونهگیری تصادفی با تعداد 79
نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و برای تجزیه تحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و غیره استفادهشده است.

شکل  :1نقشه منطقه گردشگري

یافتههاي تحقيق
از میان  79نفر افراد موردمطالعه 12 ،نفر ( 19درصد) را مردان و  42نفر ( 44درصد) را زنان تشکیل میدادند .از این تعداد  22نفر
( )21.9درصد جامعه موردمطالعه متأهل و  22نفر ( 24.4درصد) مجرد بودند .شکل  1وضعیت سطح سواد را در بین افراد موردمطالعه نشان
میدهد .همانگونه که از شکل پیداست ،افراد محلی با سطح تحصیالت متفاوت در برنامههای مرتبط با گردشگری مشارکت داشتهاند و البته
بیشترین سطح مربوط به افراد دارای تحصیالت متوسطه بوده است که این خود اهمیت فعالیتهای گردشگری را نزد افراد تحصیلکرده
منطقه نشان میدهد .البته این خود نکته دیگری را نیز مشخص میسازد؛ بدین معنا که سطح تحصیالت مردم محلی مشارکتکننده در
فعالیتهای گردشگری در این منطقه ،باالست ،این موضوع از مهمترین ویژگیهای جوامعی است که استعداد بسط و گسترش فضای
کارآفرینی رادارند.
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شکل  :2درصد فراوانی سطح تحصيالت مشارکتکنندگان محلی در برنامههاي گردشگري ()N=97

موفقیت در هرگونه فعالیت توسعه و ازجمله فعالیتهای مرتبط با گردشگری در نواحی روستایی درگرو همراهی و موافقت جامعه
میزبان است .بهمنظور پی بردن به میزان موافقت مردم محلی با فعالیتهای گردشگری و توسعه آن ،از آنان خواسته شد که نظرشان را در
این زمینه بیان کنند .همانگونه که یافتههای آورده شده در شکل  2نشان میدهد ،حدود  40درصد مردم محلی کامالً موافق با حضور
گردشگران و توسعه فعالیتهای مرتبط در سطح منطقهاند.
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شکل  :3درصد فراوانی ميزان موافقت مردم محلی با فعاليتهاي گردشگري ()N=97

سطح و نوع مشارکت مردم محلی در فعاليتهاي گردشگري
در این بخش از افراد خواسته شد که سطح و نوع مشارکتشان در فعالیتها ی گردشگری و نیز میزان وابستگی درآمدشان را به
فعالیتهای گردشگری تعیین کنند .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،افرادی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند که مستقیم یا غیرمستقیم
در فعالیتهای جاری مرتبط با گردشگری در سطح منطقه حضورداشتهاند .ازاینرو تمامی افراد به نحوی در یک یا چند فعالیت مرتبط با
گردشگری مشارکت فعال دارند .جدول  1نشاندهنده نوع فعالیت و میزان مشارکت افراد موردمطالعه در برنامههاست.
یافتههای درجشده در جدول نشان میدهد که فروش تولیدات زراعی و باغی و راهنمایی گردشگران ،بیشترین سهم مشارکت مردم
محلی و افراد موردمطالعه را تشکیل میدهند .به همین ترتیب در اولویتهای بعدی تهیه و تولید مواد غذایی و خوراکیهای سنتی و محلی
به گردشگران و فروش صنایعدست ی و تولیدات محلی به گردشگران قرار دارند .در همین زمینه کمترین مشارکت مربوط به حملونقل
گردشگران است.
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جدول  .1توزیع فراوانی سطح و نوع مشارکت مردم محلی در برنامههاي گردشگري ()N=97

نوع فعالیت

کم

متوسط

زیاد

راهنمایی گردشگران

42

49

20

ارائه خدمات اقامتی به گردشگران (اجاره اتاق و مانند آن)

21

10

7

احداث مغازه و فروشگاه در مجاورت مکانهای گردشگری

21

17

7

تهیه و تولید صنایعدستی محلی

22

12

7

تهیه و تولید مواد غذایی و خوراکیهای سنتی و محلی

42

27

20

فروش تولیدات زراعی و باغی

44

29

29

فروش صنایعدستی و تولیدات محلی به گردشگران

21

24

10

وضعيت فضاي کارآفرینی
همانگونه که اشاره شد ،راهاندازی کسبوکارهای کوچک و فعالیتها ی کارآفرینانه در هر منطقه ،مستلزم وجود و فراهم ساختن
برخی پیشنیازها و مقدماتی است که اصطالحاً آن را فضای کارآفرینی مینامند .برای پی بردن به میزان وجود چنین فضایی در سطح منطقه
موردمطالعه ،از پاسخگویان خواسته شد که نظرشان را در خصوص میزان وجود گویهای این مؤلفه از تحقیق در قالب نمره (از صفرتا ده)
مشخص سازند ،بهگونهای که عدد صفر بیانگر فقدان عامل موردنظر و عدد ده نشاندهنده وجود تمام و کمال این عامل از دید پاسخدهندگان
بود .نتایج این امر در جدول  2درجشده است.
جدول  . 2آمار توصيفی ميزان وجود فضاي کارآفرینی از دیدگاه مردم محلی

عناصر فضای کارآفرینی

میانگین
(بین  0تا )10

انحراف
معیار

اولویت

وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و گردشگران

4.77

4.72

7

وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران

2.12

4.72

2

وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا

4.70

4.91

4

عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستا

2.07

2.12

12

ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی

4.72

2.72

13

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

4.27

2.97

3

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

4.90

4.24

5

تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی مرتبط با
گردشگری

4.72

4.77

8

آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی مرتبط با
گردشگری

4.29

4.90

10

حمایت ترجمانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری

2.79

1.72

1

اعتماد مردم به توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری بهصورت محلی و
خودجوش و بدون دخالت دولت

2.02

2.01

6

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

یافتهها حاکی از آناند که از بین  14عامل مرتبط با فضای کارآفرینی که از مبانی نظری مطالعه استخراج گردیده و پس از تعدیل و
تطابق با وضعیت منطقه در پرسشنامه درج شده بود ،میزان وجود عواملی همچون حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای
مرتبط با گردشگری ،وجود تقاضا برای محض والت بومی از سوی گردشگران ،وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالت تولیدی-خدماتی مرتبط
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با گردشگری نزد مردم ،وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا و دانش و مهارت کافی مردم برای انجام
فعالیت تولیدی-خدماتی مرتبط با گردشگری از دیدگاه مردم محلی در باالترین میزان در مقایسه با دیگر عوامل مرتبط با فضای کارآفرینی
قرار دارند.
در همین زمینه مردم محلی کمترین ویژگیها ی مرتبط با فضای کارآفرینی در سطح منطقه را به ترتیب چنین برشمردهاند :عدم
ترجیح افراد در اداره کردن یک شبکه تولید خانوادگی ،عدم عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در سطح روستا ،عدم وجود فرهنگ
مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران و عدم آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی مرتبط با
گردشگری.
برای پی بردن به وجود تفاوت و تشابه دیدگاه زنان و مردان در منطقه موردمطالعه در خصوص میزان وجود فضای کارآفرینی و عناصر
با این فضا ،از آزمون مقایسه میانگین با کمک آماره تی -استیودنت اقدام شد .نتایج این بررسی در جدول  4درجشده است .نتایج حاکی از
آن است که زنان و مردان موردمطالعه میزان فضای کارآفرینی در سطح منطقه را در قالب  14گویه مرتبط با عناصر اصلی این فضا ،متوسط
به پایین ارزیابی کردهاند ،بهطوریکه میانگین اکثر قریب بهاتفاق عناصر در هر دو گروه در دامنه  2الی ( 2از دامنه  )0-10است.
همچنین مقایسه دیدگاه زنان و مردان حکایت از آن دارد که تفاوت معنیداری بین دیدگاههای آنان در خصوص عنصر ،وجود بازار
مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و گردشگران به چشم میخورد .درعینحال میتوان دریافت که زنان در
مقایسه با مردان روستایی دیدگاه و نظر مثبتتری به وجود فضای کارآفرینانه در حوزه گردشگری در سطح منطقه دارند.
جدول  .3مقایسه دیدگاه زنان و مردان موردمطالعه درزمينهي ميزان وجود عناصر فضاي کارآفرینی

میانگین ( 1بین  0تا )10

آماره t

معنیداری

وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و
گردشگران

2.20

2.71

1.92

0.02

وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران

2.17

2

0.21

0.24

وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا

4.2

2.19

0.92

0.77

عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستا

2.41

2.97

0.29

0.90

ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی

2.12

2.12

1.14

0.12

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

2.71

2.92

0.09

0.22

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

4.07

2.27

1.12

0.42

تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راه اندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

2.01

4.72

0.29

0.92

آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راه اندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

2.97

2.27

2.27

0.92

حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری

1.71

2

0.14

0.27

اعتماد مردم به توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری بهصورت محلی
و خودجوش و بدون دخالت دولت

2.01

2.09

0.002

0.11

وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران

2.90

2.20

0.24

0.91

فقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگران

2.2

2.71

0.41

0.22

عناصر فضای کارآفرینی

مردان ( )12زنان ()42

=1عدد صفر نشاندهنده فقدان انگيزه و عدد  11بيانگر انگيزه بسيار قوي در مورد گویههاست
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جدول  4همچنین نشاندهنده فقدان تفاوت معنیدار بین دیدگاه زنان و مردان در خصوص سایر عناصر دیگر کارآفرینی است.
مقایسه دیدگاههای دو گروه افرادی که درآمدهای متفاوتی از فعالیت گردشگری کسب میکنند نیز نکاتی را درباره فضای کارآفرینی
در سطح منطقه برای فعاالن بخش گردشگری روشن میسازد.
اطالعات مندرج در جدول  2نشان میدهد که هر دو گروه موردبررسی ،میزان وجود فضای کارآفرینی را در حد متوسط و در دامنه
 2الی  1ارزیابی کردهاند.
جدول  .4مقایسه ميانگين دیدگاه گروههاي درآمدي در خصوص عناصر فضاي کارآفرینی

عناصر فضای کارآفرینی

میانگین ( 1بین  0تا )10

آماره t

معنیداری
0.71

کم ()11

زیاد ()41

وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و
گردشگران

4.77

2.04

0.11

وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران

2.72

2.22

0.19

0.21

وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا

4.02

2.77

2.17

0.04

عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستا

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

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

4.02

2.22

0.97

0.12

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

4.47

4.70

0.12

0.11

تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

4.21

2.27

1.22

0.47

آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

2.49

2

0.22

0.91

حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری

2.44

2.92

1.90

0.12

اعتماد مردم به توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری بهصورت
محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت

2.42

4.12

0.97

0.70

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

 =1عدد صفر نشاندهنده فقدان انگيزه ،عدد  11نشاندهنده انگيزه بسيار قوي براي گويهاست.

با مقایسه دیدگاه دو گروه افراد مجرد و متأهل در خصوص ارزیابیشان از فضای کارآفرینی در سطح منطقه با توجه به فعالیت آنها
در فعالیتهای گردشگری ،میتوان تفاوتهای مشخصی رابین دیدگاه دو گروه مذکور شناسایی کرد (جدول  .)2بهطورکلی میتوان گفت
که شرکتکنندگان متأهل در مقایسه با پاسخگویان مجرد ،ارزیابی مثبتتر ی از میزان وجود عناصر مرتبط با فضای کارآفرینی در سطح
منطقه دارند .با بررسی دقیقتر یافتههای مندرج در جدول ،میتوان دریافت که تفاوت آماری معنیداری بین دیدگاه پاسخگویان مجرد و
متأهل در خصوص عناصری همچون حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری و وجود تمایل به
تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا ،دیده میشود.

جدول  . 5مقایسه ميانگين دیدگاه پاسخگویان متأهل و مجرد در خصوص عناصر فضاي کارآفرینی
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میانگین ( 1بین  0تا )10

عناصر فضای کارآفرینی

آمارهt

معنیداری
0.92

مجرد ()22

متأهل ()22

وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان و
گردشگران

4.17

2.02

0.22

وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران

2.41

2.91

1.92

0.22

وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری در روستا

4.11

4.70

*0.22

0.02

عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستا

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

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

4

2.12

0.29

0.72

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

4.12

4.22

0.21

0.92

تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

4.12

2.21

0.92

0.40

آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راهاندازی فعالیت تولیدی-خدماتی
مرتبط با گردشگری

4.27

4.24

0.17

0.21

حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای مرتبط با
گردشگری

2.71

1.27

**2.22

0.00

اعتماد مردم به توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری بهصورت
محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت

2.09

4.40

2.07

0.90

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

 =1عدد صفر نشاندهنده فقدان انگيزه و عدد  11بيانگر انگيزه بسيار قوي درزمينهي گویههاست.
*معنیداري در سطح  5درصد **معنیداري در سطح  1درصد
جدول  .6مقایسه ميانگين دیدگاه پاسخگویان با تحصيالت متفاوت در خصوص عناصر فضاي کارآفرینی

عناصر فضای کارآفرینی

میانگین ( 1بین  0تا )10

آماره F

بیسواد ()22

زیر دیپلم ()27

دانشگاهی ()12

وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به
مصرفکنندگان و گردشگران

4.17

2.11

4.12

0.47

وجود تقاضا برای محصوالت بومی از سوی گردشگران

2.17

2.11

2.72

0.22

وجود تمایل به تأسیس شرکتی مرتبط با فعالیتهای گردشگری
در روستا

4.97

4.44

2.24

1.22

عالقهمندی به تشکیل شبکه تولیدی محلی در روستا

2.29

2.22

2.12

0.21

ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی

2.99

2.72

4.11

1.27

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

4.27

2.29

2.91

0.70

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

2.14

4.44

4.40

0.47
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تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی برای راهاندازی فعالیت
تولیدی-خدماتی مرتبط با گردشگری

4.99

2.27

4.12

0.29

آشنایی کافی مردم با قوانین و مقررات راهاندازی فعالیت
تولیدی-خدماتی مرتبط با گردشگری

2.07

4.11

4.12

0.12

حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی از توسعه فعالیتهای
مرتبط با گردشگری

2.19

1.12

2.72

0.79

اعتماد مردم به توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری
بهصورت محلی و خودجوش و بدون دخالت دولت

2.17

2.94

4.17

2.12

وجود فرهنگ مناسب در بین مردم برای پذیرش گردشگران

2.21

2.77

2.09

0.42

فقدان هرگونه تنش خاص در روستا به هنگام حضور گردشگران

2.97

2.97

4.11

0.20

 =1عدد صفر نشاندهنده فقدان انگيزه و عدد  11بيانگر انگيزه بسيار قوي درزمينهي گویههاست.

نتيجهگيري
گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی میتواند رهیافتی برای توسعهی کارآفرینی باشد .گردشگری
روستایی میتواند سهمی در متنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعهنیافته
گردد و اگرچه مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پردرآمد نیستند ،منافع بسیاری را نصیب روستاییان میکند .توجه به
کارآفرینی بهویژه در ارتباط با گردشگری ،نیازها و تقاضاهای جدید پیش میآورد و میزان تقاضا نسبت به کاالها ،خدمات و امکانات موجود
افزایش مییابد .این امر ،محیط ایجاد کسبوکارها ی جدید را فراهم نموده و موجب افزایش روحیه کارآفرینی در بین روستاییان میشود و
همچنین منجر به افزایش سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای جدید اقتصادی در مناطق روستایی میشود.
بنابراین رونق گردشگری محیط روستا را ازنظر اقتصادی ،به محیطی پویا تبدیل میکند و درواقع ،محیط روستا به محیطی انگیزشی
و محرک برای کارآفرینی تبدیل میشود .بارونق گردشگری درآمدهای روستاییان نیز افزایش مییابد .عالوه بر این ،با آمدن گردشگر به
روستا ،در اثر تعامل فرهنگی با گردشگران ،فرهنگ و آگاه یهای عمومی روستاییان افزایش مییابد.
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