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اثرات گردشگری روستایی بر توسعه کارآفرینی
مورد :روستای سریزد در شهرستان مهریز

علی ولیقلیزاده؛ استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.
فرزانه خوانینزاده*؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
محمدرضا رضایی؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
دریافت مقاله1397/09/10 :

پذیرش نهایی1398/07/15 :

چکیده

یکی از ابعاد بسیار مهم نظریههای توسعۀ پایدار روستایی ،توسعۀ اقتصادی در کنار توسعۀ اجتماعی و اکولوژیک است.
در این میان ،گردشگری در جوامع روستایی نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی آن دارد .یکی از مهمترین عوامل
توسعۀ گردشگری در روستاها ،توجه به کارآفرینی گردشگری است .از این رو ،این مطالعه با هدف ارزیابی توسعۀ
کارآفرینی در بحث گردشگری روستایی انجام گرفته است .جامعه آماری تحقیق ،افراد ساکن در روستای سریزد بوده
که در مجموع دارای  415نفر جمعیت است .تعداد حجم نمونه الزم برای تکمیل پرسشنامه طبق فرمول کوکران 200
نفر تعیین شد .در مرحله بعد ،پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ  77درصد در قالب نرمافزار ( )SPSSتایید شد.
جهت پردازش دادهها ،از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای و
رگرسیون گام بگام بهره گرفته شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که مقدار محاسبهشده همه شاخصهای کارآفرینی،
مثبت عمل کرده و توانسته گامهایی در جهت توسعه کارآفرینی در روستای سریزد بردارد .همچنین نتایج رگرسیون
نشان میدهد که از میان شاخصهای مؤثر ،شاخص اعتماد بهنفس با ضریب ( )0/419بیشترین تأثیر را در زمینه
کارآفرینی در روستای سریزد به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،گردشگری روستایی ،کارآفرینی ،روستای سریزد.

khz.4005@gmail.com

*
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 )1مقدمه

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه در جهان مطرح است و در حال حاضر بزرگترین
و سریعترین صنعت در جهان شناخته شده که دارای رشدی پایان ناپذیر و فزایندهای است و از آن به عنوان
ابزاری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد شده است؛ به گونهای که
برای رفع چالشهای اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی حاشیهای و یا روستاهایی که با کاهش فعالیتهای
کشاورزی سنتی روبرو هستند ،گردشگری در کانون توجه برنامهریزان توسعه روستایی قرار دارد (قدیری
معصوم و همکاران .)35 :1396 ،زمانیکه یک جامعه به یک مقصد گردشگری تبدیل میشود ،کیفیت زندگی
و نظامهای ارزشی و آداب و سنن تحت تاثیر قرار میگیرد ( .)Gnoth & zins, 2011:738بهطورکلی
گردشگری میتواند بهعنوان ابزاری برای توسعه مناطق روستایی بکار گرفته شود؛ چرا که این مقوله میتواند
به عنوان یک منبع مالی جدید ،وضعیت اقتصادی مردم محلی را بهبود و بهعنوان منبعی در خصوص زدودن
فقر ،و افزایش اشتغالزایی عمل نماید (قادرمرزی و همکاران .)112 :1393 ،همچنین ،توسعه گردشگری و
توسعه روستایی ،دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هرکدام بر دیگری اثری مثبت دارد ( Arntzen et

.)all 2007
بهطورکلی گردشگری جایگاه ویژهای درتوسعه مناطق جغرافیایی دارد ودر بسیاری از ممالک در حال
توسعه بهعنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال و توسعه زیرساختها مد نظر است (توکلی و همکاران:1389 ،
 .) 74امروزه صنعت گردشگری در دنیا ،سومین صنعت پردرآمد ،بعد از نفت و خودروسازی است (قاسمی،
 .)208 :1388براساس گزارش پیشبینی درازمدت سازمان گردشگری جهانی ( )UNWTOتحت عنوان
«گردشگری :چشمانداز سال »2020جامعه گردشگران تا  ،2010از رقم یک میلیارد نفر عبور خواهد کرد.
در این میان گردشگری روستایی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی به شمار میآید و از دیدگاههای
گوناگون به آن توجه شده است (میرزائی .)76 :1388 ،گردشگری روستایی با توجه به ظرفیتهای طبیعی
و فرهنگی موجود در روستاها ،میتواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،حفاظت از میراث فرهنگی و
مردمیترین اشکال گردشگری ،از یکسو میتواند به رشد اقتصادی و تنوع فعالیتهای روستایی بینجامد و
از سویی دیگر با جذب مازاد نیروی انسانی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستاها کمک کند
و بدینترتیب فرصتی برای توسعه همه جانبه قلمداد شود (غفاری و ترکی هرچکانی .)114 :1388 ،توسعه
گردشگری در نواحی روستایی در عین حال میتواند وسیلهای برای تحرک رشد اقتصاد ملی از طریق غلبه
بر انگارههای توسعه نیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی باشد (بهرامی.)5 :1389 ،
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در این بین ،کارآفرینی روستایی از جمله راهکارهای منجر به توسعه روستایی است ،زیرا کارآفرینی به
عقیده شومپیتر ،موتور و محرکه اصلی توسعه اقتصادی است و مورد نیاز هر بخشی میباشد
( .)Lordkipanidze et all, 2005کارآفرینی و نوآوری دوعامل کلیدی در گردشگری و دو فاکتور اصلی برای
موفقیت مستمر و توسعه صنعت گردشگری هم در عرصه جهانی و هم منطقهای هستند .منظور از کارآفرینی،
مجموعهای از عواملی است که در توسعه کارآفرینی مؤثر میباشند .این فضا به عوامل کلی اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تاثیرگذار بر تمایالت و توانایی افراد در عهدهدار شدن فعالیتهای کارآفرینانه
و نیز وجود خدمات حمایتی که فرآیند تولید را تسهیل میکنند اشاره دارد (مرادنژاد و همکاران:1387 ،
 .)21لذا ،توسعه کارآفرینی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه بویژه در نواحی روستایی یکی از نیازهای
مهم کشور محسوب میشود .در این راستا ،روستای سریزد بهعنوان یکی از روستاهای واقع در شهرستان
مهریز با داشتن تنوع محیط جغرافیایی ،طبیعت زیبا و ظرفیتهای بالقوه طبیعی ،فرهنگی وتاریخی از
قطبهای مهم گردشگری بشمار میآید .این روستا دارای منابع گردشگری اعم از باغات و جاذبهها و مکان
های تاریخی و قدیمی است که از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است .و همچنین ،به دلیل نزدیکی با
دیگر مناطق گردشگرپذیر شهرستان مهریز ،و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری در بین مردم محلی،
از جمله مناطقی است که میتواند پایگاه و قطب مهمی در توسعه فعالیتهای گردشگری روستایی در سطح
کشور به شمار آید .رسیدن به این مهم مستلزم ساماندهی و برنامهریزی مناسب و به کارگیری راهبردهایی
است که ضمن بهبود توان و ظرفیت بخش گردشگری منطقه ،با رویکرد کارآفرینانه بتواند منابع جدید
درآمدی و اشتغال را برای ساکنان فراهم آورد .و ضمن متنوعسازی اقتصاد ،آسیبپذیری اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی منطقه را تا حد زیادی کاهش دهد و با رونق بخشیدن به بخشهای مرتبط با فعالیت
های گردشگری ،تسهیلگر روند توسعه متوازن و همه جانبه در سطح منطقه گردد .براین اساس ،روستای
سریزد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و با هدف «بررسی و شناسایی تاثیرات گردشگری بر توسعه
کارآفرینی» و برای یافتن پاسخ علمی برای این پرسش که «گردشگری تا چه اندازه در تقویت ویژگیهای

 )2مبانی نظری

کارآفرینی موضوع نسبتا جدیدی است که بهطورجدی علیالخصوص در ایران در سالهای گذشته
مطرح شده است .در ادامه ،تعدادی از پژوهشهای انجام شده در زمینه کارآفرینی روستایی و گردشگری
مطرح میشود:
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حسام و همکاران ( ،)1395به بررسی سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی
در روستاهای بخش الریجان پرداختند .طبق نتایج حاصل از بررسی ،شاخصهای دسترسی به زیرساختهای
فیزیکی ،فضای اجتماعی و میزان اعتماد به نفس مطلوبیت باالیی در روستاهای مورد مطالعه دارند ،اما
شاخصهای دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات ،مهارت و دانش در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
عبدالرضا رکنالدین افتخاری و همکاران ( ،)1395به طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای
تاریخی -فرهنگی ایران پرداختند .این پژوهش با هدف تدوین راهبرد مناسب برای توسعه پایدار گردشگری
در  7روستای تاریخی -فرهنگی ایران انجام شده که نتایج میدانی حاصله بیانگر این میباشد که روستاهای
تاریخی – فرهنگی مورد مطالعه در وضعیت غلبه بر موانع و نقاط ضعف ،قرار گرفتهاند که باید به منظور به
حداقل رساندن زیانهای ناشی از موانع از راهبردهای تدافعی بهره جست .پاکزاد آزادخانی و همکاران او
( ،)1396به بررسی نقش گردشگری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری پرداختهاند .جامعه آماری
پژوهش ،ساکنان شهر ایالم میباشد .نتایج حاصل از ارزیابی نشان میدهد که گردشگری در کارآفرینی و
توسعه پایدار گردشگری در شهر ایالم تاثیری مثبت دارد .از دیگر پژوهشگران نیز ،طیبه نیک رفتار و
همکاران ( ،)1396به تحلیل فرصتهای کارآفرینی در گردشگری روستایی استان البرز و به شناخت امکان
راه اندازی کسب و کارهای مرتبط با این حوزه پرداختهاند .که نتایج حاصل نشان داد در روستاهای استان
البرز فرصتهای کارآفرینی در راستای جاذبههای طبیعی و تفریحی در اولویت قرار دارد و بعد از آن
گردشگری بومی ،سوغات و صنایع دستی قرار دارد .از بین پژوهشگران خارجی نیز ،کانها و مارکوس (،)2010
طی مقالهای بر ضرورت تلفیق مفاهیم کارآفرینی و گردشگری روستایی برای ایجاد مفهوم کارآفرینی
گردشگری روستایی تایید کردند .این محققان پیشنهاد کردند که منابع محلی در جهت فعالیتهای
کارآفرینی در البالی گردشگری روستایی مورد استفاده قرار گیرد تا به ارائه محصوالت نوآورانهای مانند
غذاها ،نوشیدنیها ،مناظر طبیعی و مانند اینها در مناطق روستایی منجر شود .چویز کیز ( ،)2013به ارزیابی
نگرش ساکنان نسبت به گردشگری روستایی در تایوان پرداخت .این مطالعه ضمن مقایسه دو الگوی اصلی
نسبت به گردشگری روستایی را مورد تحلیل قرار میدهد .نتایج حاکی از وجود تفاوت بین دو الگوی
گردشگری به لحاظ اثرات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی است .آکریوس و همکاران ( ،)2014در
مقالهای به بررسی میزان استفاده از منابع پایدار در کارآفرینی گردشگری در منطقه اوریتانیای یونان
پرداختند .از مهمترین نتایج بدست آمده این است که منابع پایدار به درستی و به طور کامل مورد استفاده
قرار نمیگیرد .و این امر به شرایط منفی اقتصادی در صنعت گردشگری و بحرانهای موجود بر میگردد که
منجر به سوددهی کم میشود.
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مهمترین مزیت ترویج کارآفرینی در گردشگری را میتوان چنین بیان کرد که از آنجا که بخش
گردشگری ،ازجمله بخشهای اقتصادی کشور و درواقع ،یکی از محورهای توسعۀ اقتصادی کشور است،
اندیشمندان و سیاستگذاران توجه خاصی را به امر توسعۀ کارآفرینی در گردشگری و رفع مشکالت آن
معطوف کردهاند .مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین اهداف توسعۀ بخش گردشگری و
در نهایت توسعۀ اقتصادی ،ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن ،کارآفرینی است .درحقیقت ،ترویج
کارآفرینی در گردشگری سبب افزایش بهرهوری افراد و منابع و بالطبع افزایش درآمد بخش اقتصادی و
کاهش بیکاری در این بخش میشود .اگرچه کارآفرینی در گردشگری ،تنها راه کار اشتغالزایی و افزایش
درآمدهای این بخش نیست ،بهطورقطع میتوان گفت که بهترین و بهرهورترین نوع آن است.

امروزه گردشگری بهعنوان یک صنعت و یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته میشود .این صنعت دارای
اشکال متنوعی است که گردشگری روستایی یکی از آنهاست .این نوع از گردشگری باعث پایداری اقتصادی،
اجتماعی و محیطی در روستاها میشود و پویایی جوامع محلی را برمیانگیزد (نصیریمقدم و خوشسیما،
 .)1 :1394گردشگری روستایی شامل فعالیتها وگونههای مختلف گردشـگری در محیطهای روستایی و
پیرامون آنها میشود و نیز دربردارنده ارزشها و آثار متفاوتی برای محیط زیسـت روستا اعم از طبیعی و
انسانی است ( .)Soteriades, 2002: 617گردشگری روستایی در معنای سنتی آن به فعالیتهایی اطالق
میشود که درآمد اضافی را برای آنهایی که شغل اصلی مانند (کشاورزی و صنعت) دارند فراهم میآورد
( .)szabo, 2005: 180در یک مفهوم کلی ،میتوان گردشگری روستایی را فعالیـت گردشـگری در محـیط
روستا تلقی نمود؛ یا در یک حوزه کاربردی وسیعتر ،آن را فعالیت گردشگری در حوزه غیرشـهری تلقـی
کـرد که فعالیتهای انسانی در آن (اقتصاد وابسته به زمین) غالباً در بخـش کشـاورزی متمرکز هستند
(.)Oppermann, 1996: 88
گردشگری در فضاهای روسـتایی بـهعنـوان رویکـرد و فعـالیتی مکمـل ،بـا توجـه بـه ظرفیـتهـای
طبیعـی و فرهنگـی موجـود قـادر اسـت بـرای ارتقـای کیفیـت زنـدگی سـاکنان نـواحی روسـتایی ،تجدید
 .)67گردشگری روستایی بخـشی از بـازار گردشـگری و منبعـی بـرای اشـتغال و درآمـد بـوده و میتوان
آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و اکولوژیکی جوامـع روسـتایی قلمداد نمود (افتخاری و
قادری.)26 :1381 ،
گردشگری روستایی ،از لحاظ تاریخی بیشتر از دهۀ  1950میالدی به بعد رایج شده و در سالهای
 1960و  1970میالدی بیشتر در حوزه اقتصاد گردشگری روستایی برای کشاورزان در جوامع محلی به آن
توجه شده است .ولی با گذشت زمان امروزه توسعه گردشگری روستایی بهعنوان بخشی ارزشمند و پویا در
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رهیافت اقتصاد روستایی مطرح است (شارپلی و شارپلی .)50 :1380،به عبارتی ،توسعه گردشگری در
روستاها ،گسترش فرصتهای شغلی ،ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان
میآورد ،و مزایای اجتماعی  -فرهنگی و زیست محیطی قابلتوجهی به همراه دارد )مطیعی لنگرودی و
نصرتی.)69 :1390 ،
بنابراین ،وابستگی فزاینده به گردشگری روستایی و حمایت از آن ،بر اساس امتیازاتی است که این نوع
گردشگری به صورت بالقوه در نواحی روستایی به همراه دارد ،به گونهای که بخش گردشگری روستایی در
جایگاهی ارزشمند و رو به رشد در بازار گردشگری قرار دارد و با درآمد قابلمالحظهای برای فعالیت اقتصادی
در روستاها همراه است .ازجمله اثرات مثبت اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی میتوان به افزایش
ضریب تکاثری ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کمک به فراهم شدن خدمات زیربنایی ،تضویق و توسعه سایر
بخشهای اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصاد روستایی اشاره کرد )مطیعی لنگرودی و کاتب
ازگمی.)4 :1396 ،
کارآفرین معادل کلمه فرانسوی ( )Entrepreneurبه معنای متعهد شدن است .کارآفرین کسی است که
متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و اداره آن را تقبل کند و ابزار تولید
محصوالت قابل عرضه به بازار ،خریداری کند (والئی و همکاران .)151 :1394 ،شواهد محکمی مبنی بر
وجود رابطه علی بین کارآفرینی ،رشد اقتصادی و کاهش فقر وجود دارد ( .)chowdhury. 2007: 240در
همین رابطه دیدگاهها و تعاریف مختلفی از کارآفرینی ارائه شده است .از دیدگاه پیروان مکتب سوداگری یا
مرکانتلیستها ،بازرگانی را که در حال تجارت طال و نقره دست داشتند ،کارآفرین میدانستند .کالسیکها،
عوامل اصلی ثروت کارآفرینی را نیروی کار ،سرمایه و مواد اولیه معرفی کردهاند و شومپیتر پدر کارآفرینی،
آنرا نیروی محرکه اقتصادی میداند (ایمانی .)28 :1388 ،از دیدگاه مایا ( ،)2002کارآفرینی حاصل برخورد
ویژگیهای فردی کارآفرینان با محیط است که در آن نشو و نما یافتهاند ( .)Archibong, 2004: 29و
همچنین عاملی در جهت کشف فرآیندهای نو و قبول مخاطرات و منافع آن ،آگاهی از فرصتهای سودآور
توسعه اقتصادی نواحی روستایی داشته باشد (ارغا .)21 :1396 ،یکی از مهمترین عواملی که در ایجاد و
تنوع درآمدی مناطق روستایی کشور در وضع موجود و آینده میتواند بسیار مؤثر واقع شود ،کارآفرینی
روستایی است .ایجاد توانایی درک تغییرات و کشف فرصتها ،مشارکت و کارگروهی ،خالقیت و نوآوری،
روحیه استقالل طلبی و مسئولیتپذیری از عناصر اصلی سازنده گسترش کارآفرینی در روستاهاست
(یاسوری.)53 :1386 ،
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کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد سازمانی جدید که تولید یا خدمتی جدید را معرفی یا بازار
جدیدی را ایجاد میکند ،یا از فناوریهای جدیدی در محیط روستایی استفاده میکند (فراهانی و حاجی
حسینی .)718 :1392 ،کارآفرینی روستایی فراهمکننده زمینه اشتغال ،افزایش درآمد و تولید ثروت ،بهبود-
دهنده کیفیت زندگی و کمک کننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد میباشد (Reagan. 2002:

) .8در مجموع میتوان گفت کارآفرینی در مفهوم روستایی خود بر واقعیت ایجاد شغل در نواحی روستایی
متمرکز است .همچنین کارآفرینی روستایی به عنوان عامل ایجاد سازمان جدید در معرفی محصوالت جدید،
استفاده بهینه یا ایجاد بازارهای جدید ،بهرهبرداری از فنآوریهای جدید در محیط روستایی نیز شناخته
شده است .این تعریف دارای عناصری است از نوآوری و خالقیت است و میتواند جامعهای را که در آن
فعالیتهای کارآفرینی صورت میگیرد تحت تاثیر قرار دهد (قدیری معصوم و همکاران.)143 :1396 ،
کارآفرینی روستایی و کارآفرینان روستایی در اصل هیچ تفاوتی با سایر کارآفرینان و کارآفرینی ندارند .در
واقع ،کارآفرینان روستایی همان ویژگیهایی را دارند که کارآفرینان مناطق دیگر دارند .حتی به دلیل باال
بودن ریسک در فعالیتها و محیطهای روستایی ،همچنین به دلیل کمبود امکانات وضعف مدیریت در
محیطهای روستایی ،کارآفرینان روستایی باید به مراتب ،قدرت ریسکپذیری بیشتری نسبت به دیگران
داشته باشند .پترمن ،کارآفرینی روستایی را به سه صورت زیر تعریف میکند:
کارآفرینی به عنوان نیرویی میتواند ،منابع دیگر را برای پاسخگویی به یک تقاضای بی پاسخ بازار بسیج
کند.
توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ است.
فرآیند خلق ارزش ،بوسیله ترکیب مجموعه واحدی از منابع در راستای بهرهگیری از یک فرصت
).(Petrin, 1994
کارآفرینی روستایی را میتوان به این صورت تعریف کرد :شناسایی فرصتهای جدید ،نوآوری و خالقیت
در فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی ،نوآوری و خالقیت در کاربری زمین و درواقع ،استفاده بهینه،
.)173
از شناخته شدهترین راهبردهای توسعه روستایی گردشگری و فرصتهای مربوط به آن در زمینه
کارآفرینی است .شناسایی فرصت یکی از مؤلفههای کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از عوامل اساسی در
بقا و توسعه به شمار میرود (علویزاده .)58 :1396 ،البته ،کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه
اقتصادی روستاها نیست ،اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسبتر
است .با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین ،روستاییان به کاالها و خدمات مورد نیاز
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خود دست مییابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها
دارد .به عبارتی دیگر ،روستاها نیز همچون شهرها ،مملو از فرصتهای جدید و کشفنشده هستند که کشف
و بهرهبرداری بهموقع از این فرصتها و ایجاد کسب وکارهای جدید و رقابتپذیر بر مبنای آن ،میتواند
مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد .در جدول زیر مهمترین تأثیرات گردشگری بر
کارآفرینی رادر چند دسته مورد بررسی قرارداده است.
جدول .1تاثیرات گردشگری بر توسعه کارآفرینی در محیطهای روستایی
صنعت گردشگری آثاراقتصادی فراوانی از جمله ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدارو مناسب ،افزایش اشتغال
وتنوع فعالیتهای اقتصادی،کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای افراد کمدرآمد ،ارتقای سطح زندگی مردم و بهبود
زیرساختها و امکانات موجود از مهمترین آثار مثبت اقتصادی گردشگری به شمارمیآیند (زاهدی  .)43 :1385پیرسون
( )1989در اینباره معتقد است که مطالعه دربارة افزایش تعداد گردشگران بر وضعیت اقتصادی مقصد عمدهترین بخش
تحقیقات گردشگری بوده است .بیشتر این تحقیقات را اقتصاددانان انجام دادهاند و بر تأثیر درآمد و اشتغال تمرکز کردهاند
(صفاییپور و همکاران.)427 :1393 ،

آثار درآمدی

گردشگری روستایی با افزایش درآمد روستاییان ازطریق ارائه خدمات و فروش تولیدات خود به گردشگران ،تالش برای به
کارگیری استعدادها و کشف منابع بالقوه برای کسب درآمد از راه رشد صنایع دستی روستایی ،و جذب سرمایههای سرگردان،
و به جریان انداختن آن در محیط روستا موجب دستیابی به سطحی از تعادل اقتصادی به واسطۀ تسریع درگردش پول در
فضای روستا میشود (صفاییپور و همکاران.)428 :1393 ،

اشتغالزایی

از آثار جنبی گردشگری در اقتصاد ،مسئله اشتغالزایی دارای اهمیت فراوانی است که افزون بر ایجاد درآمد و تنوعسازی
اقتصاد محلی میتواند از آثار زیانبار فرهنگی اجتماعی ناشی از بیکاری نیز جلوگیری کند .صنعت گردشگری روستایی بسیار
کاربر است و از مزیتهای مهم آن بینیازی به نیروی کار متخصص و جلب استفاده از نیروی کار ساده یا نیمه ماهر برای
خدمت در این صنعت به خصوص در بخش ساختمان و تهیۀ مواد غذایی الزم برای گردشگران است که باعث اشتغال موقت
یا دائم برای بیشتر ساکنان روستا میشود (صفاییپور.)429 :1393 ،

سرمایهگذاری

بهطورکلی سازمان تجارت جهانی ( )1996مهمترین کارکردهای گردشگری روستایی را برآوردن این دوهدف میداند:
الف) افزایش ظرفیت اقتصاد جوامع روستایی برای نوآوری وتوسعه منابع انسانی باجلب سرمایهگذاری در این مناطق و متنوع
کردن ساخت و کارکردهای اقتصادی جوامع روستایی؛ ب) خروج مناطق روستایی از انزوای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستایی کشورها به اقتصاد منطقهای ،ملی و جهانی با توجه به فرایندهای رو به رشد
جهانیشدن (مقصودی و لشگرآرا.)55 :1383 ،

انگیزش کارآفرینی
(ریسک پذیری و

آینده نگری)

روانشناسان به بررسی ویژگیهای روانشناختی و فردی کارآفرینان میپردازند .از مهمترین ویژگیهای مورد توافق آنان
میتوان به ریسکپذیری ،تحمل ابهام ،رضایتمندی ،دانش و آگاهی ،استقاللطلبی ،انرژی زیاد ،انگیزه وتعهد اشاره کرد (گلرد
 .)106-102 :1384یکی از تعابیر قدیمی درباره محرّکهای کارآفرینی ،نیازبه موفّقیت است .کارآفرین فردی است
باخصوصیاتی مانند :آیندهنگری با قدرت پیشبینی خوب ،شناسایی نیازهای آینده و تالش برای برآوردن آنها و ریسکپذیری
(اسکندری .)42 :1385
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توسعه اجتماعی و فرهنگی

یپی
مشارکت در شناسایی افراد خالق و نوآور ،مشارکت در تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای مختلف در روستا ،مشارکت زنان و
دختران روستایی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،میزان مسئولیتپذیری در راهاندازی کسبوکارهای جدید ،نهادسازی،
میزان برگزاری کالسهای آموزشی و مشاورهای در زمینۀ کسبوکارهای خانگی ،تمایل به عضویت در تعاونیها و صنفهای
صنعتی وکشاورزی ،میزان حضور مروجان برای ترویج کسب وکارهای جدید ،تمایل در به کارگیری افراد متخصص در زمینۀ
راهاندازی کسبوکارهای جدید ،اعتقاد به اشتغالزا و درآمدزا بودن فعالیتهای غیرکشاورزی ،میزان فعالیت دهیاری و شورای
اسالمی روستا برای ایجاد وگسترش کارآفرینی /آگاهی :آشنایی با زمینههای کسبوکارهای جدید ،آگاهی ازخرید و فروش
محصوالت ،میزان آشنایی با قوانین و مقررات کسبوکارهای جدید ،آشنایی با بازارهای جدید.

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجامشده به لحاظ نظری جهت تبیین گردشگری و تأثیر
آن در توسعه کارآفرینی ،شاخصها بهصورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آنها بر اساس روش تجربی
مورد سنجش قرار گیرد .براین اساس هدف از پژوهش ،سنجش میزان گردشگری بهعنوان متغیر مستقل و
همچنین کارآفرینی به عنوان متغیر وابسته است و شاخصهای مورد بررسی شامل (توسعه اقتصادی،
اشتغال ،ریسکپذیری ،اعتماد بنفس ،نوآوری و خالقیت ،آیندهنگری ،سرمایهگذاری ،توسعه اجتماعی -
فرهنگی) میباشند.
 )3روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع نظری ،کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری
مورد مطالعه روستای سریزد واقع در شهرستان مهریز است .گردآوری دادهها واطالعات الزم برای انجام این
پژوهش به دو روش کتابخانهای و پیمایشی جمعآوری گردید .معیارها و شاخصهای کارآفرینی در زمینه
گردشگری مورد استفاده در این پژوهش شامل (اقتصادی ،اشتغال ،سرمایهگذاری ،ریسکپذیری ،اعتماد
بنفس ،آینده نگری ،نوآوری و خالقیت ،توسعه اجتماعی  -فرهنگی) است .در روش پیمایشی از ابزار
پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری تحقیق ،افراد ساکن در روستای سریزد بودند که در مجموع دارای
 415نفر جمعیت میباشند .تعداد حجم نمونه الزم برای تکمیل پرسشنامه طبق فرمول کوکران  200نفر
تعیین شد .در مرحله بعد ،پایایی پرسشنامه با انجام پیش آزمون (تکمیل  20پرسشنامه مقدماتی به صورت
عملیاتی کردن مؤلفههای این پژوهش از تعدادی گویه استفاده شد .این گویهها در نهایت بر اساس طیف
لیکرت پنج تایی (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) تنظیم شدند .و در پایان جهت پردازش دادهها،
از نرم افزار  spssاستفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای و رگرسیون گام
بگام بهره گرفته شد.
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 )4یافتههای تحقیق

طبق جدول ( ،)2نتایج بررسی ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان نشان میدهد ،در وضعیت جنسیتی
از میان  200نفر از افراد مورد بررسی 100 ،نفر ( )%50را زنان و  100نفر ( )%50را مردان تشکیل دادهاند.
از نظر وضعیت سنی نیز ،بیشترین فراوانی شامل افراد دارای سن  21-30سال با ( )%45و کمترین فراوانی
شامل افراد زیر  20سال با ( )%5میباشند .از نظر سطح تحصیالت نیز بیشترین فراوانی مربوط به فوق دیپلم
و لیسانس با ( )% 52/5است که این خود اهمیت فعالیتهای گردشگری را نزد افراد تحصیلکرده منطقه
نشان میدهد .و کمترین فراوانی مربوط به فوق لیسانس با ( )% 7/5است.
جدول  .2ویژگی فردی افراد مورد بررسی
شاخص

ارزش

جنسیت

سن

فراوانی درصد

زن
مرد

100
100

%50
%50

زیر 20سال
 21-30سال
 31-40سال
 41-50سال
51-60

10
85
55
35
15

%5
%42/5
%27/5
%17/5
%7/5

35
زیردیپلم
45
دیپلم
میزان سواد فوق دیپلم و لیسانس 105
فوق لیسانس و بیشتر 15

%17/5
%22/5
%52/5
%7/5

منبع :یافتههای میدانی 1397 ،

به منظور بررسی و ارزیابی نقش گردشگری در وضعیت کارآفرینی روستای سریزد از دیدگاه ساکنان
منطقه ،از مؤلفههای گوناگون (اشتغال ،اقتصاد ،سرمایهگذاری ،ریسکپذیری ،اعتماد بنفس،آیندهنگری،
پژوهش به منظور بدست آوردن و سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مؤلفههای ذکر شده از آزمونهای
آماری میانگین پاسخها و آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد .با توجه به اینکه در گردآوری دیدگاهها ،طیف
پنج درجهای لیکرت به کار گرفته شد و رتبههای  1تا  5به پاسخها اختصاص یافت .امتیاز  1نشان دهنده
میزان خیلیکم و گزینه  5نشان دهنده خیلی زیاد است .بنابراین حد متوسط آن عدد  3است .درصورتی
که میانگین بدست آمده از  2/5باالتر بود نشان دهنده مطلوبیت مؤلفهها و اگر از  2/5کمتر بود نشان دهنده
عدم مطلوبیت مؤلفهها در توسعه کارآفرینی است.
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یپی

جهت بررسی متغیر اشتغال و تاثیر آن بر توسعه کارآفرینی از چهار مؤلفه استفاده گردیده است که
شامل :ورود گردشگران و تاثیر آن بر ایجاد موقعیتهای شغلی (با ضریب  ،)2/97ورود گردشگران و تاثیر
آن بر کاهش سطح بیکاری در منطقه مورد مطالعه (با ضریب  ،)2/70ورود گردشگران و تاثیر آن بر اشتغال
زنان (با ضریب  ،)2/47ورود گردشگران و تاثیر آن بر افزایش خوداشتغالی (با ضریب  .)3/02نتایج آزمون
تی تک نمونهای نشان می دهد که میانگین متغیر اشتغال باالتر از حد میانگین جامعه نمونه است و فقط
مؤلفه ورود گردشگران و تاثیر آن بر اشتغال زنان ،کمی پایینتر از حد میانگین جامعه مورد نظر است .بدین
معنا که مؤلفههای بکار رفته در اشتغال از دید جامعه نمونه مؤثر بر توسعه کارآفرینی است (جدول .)3
جدول  .3میانگین و رتبه پاسخ های بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال
مؤلفه

اشتغال

گویه ها

میانگین

انحراف از معیار

اختالف از
میانگین

رتبه

گردشگری و تاثیر ان در ایجاد موقعیتهای شغلی

2/97

0/989

0/699

2

گردشگری و تاثیر آن بر کاهش سطح بیکاری منطقه

2/70

1/056

0/746

3

گردشگری و تاثیر آن بر اشتغال زنان

2/47

1/074

0/760

4

گردشگری و تاثیر آن بر خوداشتغالی

3/02

1/039

0/734

1
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برای بررسی وضعیت اقتصاد به عنوان یکی از نتایج مهم ورود گردشگران به مقصد از چهار مؤلفه استفاده
شد .بررسی میانگین پاسخها نشان میدهد که گویههای گردشگری و تاثیر آن بر بهبود کیفیت امکانات،
گردشگری و تاثیر آن بر افزایش تقاضا برای خرید محصوالت ،گردشگری و تاثیر آن بر افزایش درآمد و
گردشگری و تاثیر آن بر افزایش قدرت خرید مردم منطقه مورد مطالعه ،به ترتیب با امتیازهای ،3/00 ،3/17
 2/75 ،2/92باالتر از حد متوسط میانگین جامعه مورد نظر میباشند ،پس میتوان نتیجه گرفت که
مؤلفههای اقتصادی تاثیر مطلوبی در توسعه کارآفرینی در روستای سریزد دارد (جدول.)4

مؤلفه

میانگین انحراف از معیار اختالف از میانگین رتبه

گویه ها

اقتصاد گردشگری و تاثیر آن بر افزایش درآمد ساکنان

2/92

1/10702

0/7828

3

گردشگری و تاثیر آن بر افزایش تقاضای خرید

3/00

1/07507

0/7602

2

گردشگری و تاثیر ان بر بهبود کیفیت امکانات

3/17

0/99969

0/7069

1

گردشگری و تاثیر آن بر افزایش قدرت خرید مردم 2/75

1/04545

0/7392

4
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همانطور که در جدول ( ،)5نشان داده شده است ،در این پژوهش نقش گردشگری در سرمایه گذاری
بر اساس نظر ساکنان با استفاده از دو مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته شد .مطالعه میانگین پاسخهای بدست
آمده نشان میدهد که گویههای گردشگری و تاثیر آن بر تحریک سرمایهگذاری و گردشگری و تاثیر آن در
پیشرفت روابط منطقهای با میانگین یکسان  3/02باالتر از حد میانگین جامعه موردنظر بوده و نتایج حاصل
از  tتک نمونهای نشان میدهد که مؤلفهی سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی در
روستای سریزد داشته باشد.
جدول  .5میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه سرمایه گذاری
مؤلفه

گویهها

سرمایهگذاری

میانگین انحراف از معیار اختالف از میانگین رتبه

گردشگری و تاثیر آن بر تحریک سرمایهگذاری

3/02

1/13172

0/8002

1

گردشگری و تاثیر در پیشرفت وروابط منطقهای

3/02

0/95633

0/6762

2
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جهت بررسی متغیر ریسکپذیری و تاثیر آن بر کارآفرینی از سه مؤلفه استفاده شده است که شامل:
ورود گردشگران و تاثیر آن در پشتکار ساکنین در رابطه با فعالیتهای گردشگری (باضریب ،)2/77ورود
گردشگران و تاثیر آن در باال رفتن قدرت ریسکپذیری در زمینه سرمایهگذاری در فعالیتهای گردشگری
(باضریب ،)2/55ورود گردشگران و تاثیر آن در رویارویی با چالشها و سختیهای کار در زمینه کارآفرینی
(با ضریب  .)2/65نتایج حاصل از  tتک نمونهای نشان میدهد که میانگین مؤلفههای شاخص ریسکپذیری
از حد متوسط میانگین جامعه مورد نظر باالتر میباشند پس نتیجه میگیریم این مؤلفهها تاثیر مطلوبی در
توسعه کارآفرینی در روستای سریزد دارند و موجب افزایش کارآفرینی میشود .جدول ()6
جدول  .6میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال

ریسک
پذیری

گردشگری و تاثیر در پشتکار ساکنین در حوزه گردشگری

2/77

0/79216

0/5601

1

گردشگری و تاثیر در باال رفتن قدرت ریسکپذیری در زمینه
سرمایهگذاری در گردشگری

2/55

0/86675

0/6129

3

گردشگری و تاثیر در رویارویی با چالشها در رابطه با کارآفرینی

2/65

0/79414

0/5615

2
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مؤلفه

گویه ها

میانگین

انحراف از
معیار

اختالف از
میانگین

رتبه
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همانطور که در جدول ( )7نشان داده شده است ،از دیدگاه ساکنان محدوده مورد مطالعه ،در حوزه
مؤلفه اعتماد بنفس ،میانگین گویههای گردشگری و تاثیر بر افزایش عالقه به خوداشتغالی ،گردشگری و
تاثیر آن بر بکارگیری از منابع جدید در جهت کسب درآمد و گردشگری و تاثیر آن بر تقویت اعتماد بنفس
و خوداتکایی به ترتیب دارای میانیگن  4/05 ،2/85 ،2/77میباشند که طبق نتایج حاصل از  tتک نمونهای،
میانگینهای بدست آمده ،باالتر از میانگین جامعه مورد مطالعه میباشند و میتوانند نقش قابل قبولی در
افزایش کارآفرینی در روستای سریزد داشته باشند.
جدول  .7میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال
مؤلفه

اعتماد
بنفس

گویه ها

میانگین

انحراف از معیار

اختالف از میانگین

رتبه

گردشگری و تاثیر بر افزایش عالقه به خوداشتغالی

2/77

0/96386

0/6815

3

گردشگری و تاثیر بر بکارگیری از منابع جدید در
جهت کسب درآمد

2/85

0/85508

0/6046

2

گردشگری و تاثیر بر تقویت اعتماد بنفس و
خوداتکایی

4/05

6/50454

0/45994

1
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با توجه به جدول ( )8از سه مؤلفه برای سنجش وضعیت کارآفرینی استفاده شده است که میانگین هر
سه گویه طبق جدول زیر :شامل  3/07 ،3/35و  3/15است .طبق نتایج حاصل از  tتک نمونهای ،میانگین
مؤلفههای ذکر شده باالتر از حد متوسط میانگین جامعه نمونه میباشند و سطح معناداری آنها کمتر از 5
درصد میباشند ،بدین معنا که مؤلفههای یاد شده از دید جامعه نمونه تاثیر مطلوبی در رشد و توسعه
کارآفرینی در روستای سریزد دارند.
جدول.8میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال

آینده
نگری

گردشگری و تاثیر آن در حفظ منابع طبیعی

3/35

1/15506

0/8168

1

گردشگری و تاثیر آن بر تنظیم برنامههایی جهت توسعه
فعالیتهای گردشگری

3/07

0/87934

0/6218

3

گردشگری و تاثیر در باالرفتن انگیزه تغییر در کیفیت زندگی

3/15

1/04063

0/7358

2
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میانگین

رتبه
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طبق جدول ( ،)9نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان میدهد که میانگین هر یک از مؤلفههای خالقیت و
نوآوری باالتر از حد متوسط میانگین جامعه نمونه میباشند .بدین معنی که مؤلفههای خالقیت و نوآوری
مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستای سریزد بودهاند .برای بررسی این شاخص ،از سه مؤلفه استفاده شد که
عبارتند از :ورود گردشگران و تاثیر آن بر جلب توجه به تنوع بخشی به تولید محصوالت کشاورزی و  ...برای
فروش به گردشگران (با ضریب ،)3/10ورود گردشگران و تاثیر آن بر ایجاد پروژههای جدید در زمینه
گردشگری (با ضریب  ،)3/02ورود گردشگران و تاثیر آن بر نوآوری شغلی در منطقه موردمطالعه (.)3/05
جدول()9
جدول  .9میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال
مؤلفه

گویهها

نوآوری
و
خالقیت

میانگین انحراف از معیار اختالف از میانگین رتبه

گردشگری و تاثیر بر تنوع بخشی به تولیدمحصوالت

3/10

1/04665

0/07401

1

گردشگری و تاثیر آن بر ایجاد پروژههای جدید

3/02

1/01465

0/07175

3

گردشگری و تاثیر در نوآوری شغلی

3/05

1/09705

0/07757

2
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جهت بررسی متغیر توسعه فرهنگی -اجتماعی و تاثیر آن بر کارآفرینی از پنج مؤلفه استفاده شده است
که شامل :ورود گردشگران و تاثیر آن در باالبردن آگاهی از سودمندی صنعت گردشگری ،ورود گردشگران
و تاثیر آن بر افزایش مشارکت و تعامل ساکنین از فرصتهای موجود ،ورود گردشگران و تاثیر آن بر تقویت
آداب و رسوم محلی در جهت جذب گردشگران ،ورود گردشگران و تاثیر آن بر احداث مراکز فرهنگی در
جهت جذب گردشگر ،ورود گردشگران و تاثیر آن بر فرهنگسازی در جهت حفظ جمعیت و جلوگیری از
مهاجرت مردم در منطقه مورد مطالعه .نتایج حاصل از  tتک نمونهای نشان میدهد که میانگین مؤلفههای
شاخص توسعه اجتماعی – فرهنگی باالتر از حد متوسط میانگین جامعه مورد نظر میباشند و سطح
در توسعه کارآفرینی گردشگری دارد .جدول (.)10
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جدول  .10میانگین و رتبه پاسخهای بدست آمده مرتبط با مؤلفه اشتغال
مؤلفه

توسعه
اجتماعی
فرهنگی

گویه ها

میانگین

انحراف از معیار

اختالف از میانگین

رتبه

گردشگری و تاثیر بر افزایش آگاهی از سودمندی صنعت
گردشگری

2/97

1/03912

0/7348

4

گردشگری و تاثیر آن بر افزایش مشارکت مردم در زمینه
فرصتهای موجود

2/82

0/86494

0/6116

5

گردشگری و تاثیر آن بر تقویت آداب ورسوم محلی در جهت
جذب گردشگران

3/10

1/07039

0/7569

1

گردشگری و تاثیر آن بر احداث مراکز فرهنگی در جهت جذب
گردشگران

3/10

0/99748

0/7053

2

گردشگری و تاثیر آن در جهت جلوگیری از مهاجرت مردم
منطقه مورد مطالعه

3/05

1/01404

0/7262

3

نتایج حاصل از  Tتک نمونهای برای ارزیابی تاثیرات گردشگری بر توسعه کارآفرینی روستای سریزد
نشان میدهد که مقدار محاسبه شده همه شاخصها در سطح معناداری ) (sig > %5و باالتر از حد مبنای
 2/5بوده و در نتیجه در راستای توسعه کارآفرینی مطلوب ارزیابی شدهاند( .جدول )11
جدول  .11بررسی شاخص های گردشگری در توسعه کارآفرینی در روستای سریزد
Test Value = 3
میزان اختالف در سطح اطمینان
 95درصد
حد پایین

حد باال

اشتغال

2/79

0/829

-3/518

0/001

199

-0/3219

-0/906

اقتصاد

2/96

0/849

-0/625

-0/533

199

-0/1559

0/809

سرمایهگذاری

3/11

0/947

1/67

0/095

199

-0/019

0/244

ریسکپذیری

2/65

0/581

-8/31

000

199

-0/422

-0/260

اعتماد بنفس

3/22

2/27

1/39

0/164

199

-0/092

0/542

آیندهنگری

3/19

0/790

3/42

0/001

199

0/081

0/3019

نوآوری و خالقیت

3/05

0/841

0/980

0/328

199

-0/059

0/175

توسعه فرهنگی و
اجتماعی

3/025

0/742

0/482

0/630

199

-0/079

0/130

شاخص

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
آماره
t

سطح
معناداری
Sig
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در این مرحله از تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی آن بپردازیم ،گردشگری در روستای سریزد تا
چه اندازه به سمت کارآفرینی و توسعه کارآفرینی پیش رفته است؟ و کدام یک از شاخصهای کارآفرینی
کار شده در این پژوهش تاثیر بیشتری در این زمینه داشته است؟ به منظور شناسایی بهتر شاخصهای
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مؤثر در کارآفرینی در روستای سریزد از روش رگرسیون گام بگام استفاده شده است .بدین منظور همه
شاخصهای مورد نظر در ابتدا از طریق نرمافزار  spssکامپیوت گردیدند و سپس به منظور بررسی رابطه و
میزان تاثیرگذاری این متغیرها ،وارد فرمول رگرسیون گام بگام شده و مورد آزمون و تحلیل واقع شدند.
(جدول )12
جدول  .12متغیرهای وارد شده و سهم هر متغیر کارآفرینی در مدل رگرسیون گام بگام
نتایج رگرسیون گام بگام
مراحل

متغیر وارد شده به مدل
در هر مرحله

ضریب همبستگی
چندگانه)(R

ضریب تعیین
)(R2

ضریب تعیین
تعدیلشده

خطای معیار

گام اول

اشتغال

0/794

0/631

0/629

0/406

گام دوم

اقتصادی

0/900

0/810

0/808

0/291

گام سوم

سرمایهگذاری

0/953

0/908

0/907

0/203

گام چهارم

ریسکپذیری

0/981

0/962

0/961

0/131

گام پنجم

اعتماد بنفس

0/992

0/984

0/983

0/086

گام ششم

آیندهنگری

0/995

0/990

0/989

0/068

گام هفتم

نوآوری و خالقیت

0/997

0/995

0/995

0/049

گام هشتم

توسعه فرهنگی -
اجتماعی

1

1

1

000
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طبق جدول ( 8 ،)12متغیر پژوهش به عنوان عوامل تاثیرگذار وارد معادله شدند .همانگونه که میزان
کارآفرینی (به طورکلی) ،در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارد شده برابر با  1است؛ که این مقدار نشان
دهنده رابطه باال بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است .مطابق جدول ( ،)12اولین متغیر مستقل وارد
شده در مدل ،شاخص اشتغال است که دارای ضریب همبستگی ( 0/794 )Rاست .در مرحله دوم شاخص
اقتصادی وارد مدل شد که مقدار  Rبه  0/900و مقدار  R2به طور مشترک با متغیر قبلی به  0/810یا
و مقدار  R2به  0/908افزایش یافت .در مرحله چهارم شاخص ریسکپذیری وارد معادله شد و مقدار R

به  0/981و مقدار  R2به  0/962افزایش یافت .در مرحله پنجم با واردشدن شاخص اعتماد بنفس در
معادله مقدار  Rبه  0/992و مقدار  R2به  0/984افزایش یافت .درمرحله ششم نیز با وارد کردن شاخص
آیندهنگری در معادله مقدار  Rبه  0/995و مقدار  R2به 0/990افزایش یافت .مرحله هفتم نیز ،شاخص
نوآوری و خالقیت وارد معادله شد و مقدار  Rبه  0/997و مقدار  0/995 ،R2افزایش پیدا کرد و در مرحله
آخر ،با ورود شاخص توسعه اجتماعی -فرهنگی به معادله ،مقدار  Rبه  1و همچنین مقدار  R2نیز به 1
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افزایش یافت که یعنی این  8متغیر 100درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته تبعیت میکنند و نشان
میدهد که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری برقرار است.
جدول  .13ضرایب رگرسیون گام بگام برای سنجش تاثیر متغیرهای مستقل بر توسعه کارآفرینی در روستای سریزد
Coefficientsa
مقدار بتا یا ضریب رگرسیون استاندارد ضریب های غیراستاندارد
Sig

T

1/000

000

Model
Std
Error
000

2/054

متغیر وابسته

000

62344018/78

0/156

000

0/125

اقتصاد

000

265493442/6

0/419

000

0/125

اعتماد بنفس

000

64868952/44

0/143

000

0/125

آیندهنگری

000

90637563/35

0/171

000

0/125

سرمایهگذاری

000

77476817/84

0/135

000

0/125

توسعه فرهنگی اجتماعی

000

64528682/44

0/152

000

0/125

اشتغال

000

64187138/20

0/155

000

0/125

نوآوری و خالقیت

000

60611874/73

0/105

000

0/125

ریسک پذیری

Beta

B

1
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همانگونه که جدول ( )13نشان میدهد ،بتا همان ضرایب استاندارد شده است ،هرچه مقدار بتا )(Beta

و تی ) (Tبزرگتر و سطح معناداری ) (Sigکوچکتر باشد بدین معنی است که متغیر مستقل ،تاثیر شدیدتری
بر متغیر وابسته دارد.
طبق جدول ( ،)13نشان میدهد از میان شاخهای مؤثر ،شاخص اعتماد بنفس با ضریب )(Beta =0/419

بیشترین تاثیر رادر زمینه کارآفرینی در روستای سریزد بخود اختصاص میدهد .سپس شاخص سرمایه-
وسوم که بیشترین تاثیر را در توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری در روستای سریزد بخود اختصاص
دادهاند.
 )5نتیجهگیری

گردشگری روستایی منبع مهم و جدید ایجاد درآمد برای جوامع روستایی است .در ایران نیز در برخی
پژوهشهای صورت گرفته به تاثیرات کارآفرینی و اقتصادی گردشگری روستایی اشاره شده است .برای
مثال :میرزائی ( ،)1388در پژوهشی بنام «تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات
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کرمانشاه» نتیجه گرفته است که گردشگری روستایی زمینه اشتغال فعلی را در منطقه بویژه در ایام فصل
بهار فراهم ساخته و شاغالن دیگر بخشهای اقتصادی بویژه کشاورزی را بخود جذب کرده است .علیقلیزاده
فیروزجایی و همکاران ( ،)1386در پژوهشی با نام «نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی
گردشگری در نواحی روستایی ،مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان نوشهر» به این نتیجه رسیدند که
از دیدگاه ساکنان ،گردشگری تاثیرات اقتصادی نظیر افزایش فرصتهای شغلی و درآمد ،افزایش قیمت کاال
و خدمات و افزایش کاذب قیمت زمین را بدنبال داشته است.
در پژوهش حاضر ،بررسی تاثیرات گردشگری در توسعه کارآفرینی در روستای سریزد واقع در شهرستان
مهریز براساس  8مؤلفه اشتغال ،اقتصادی ،سرمایهگذاری ،ریسکپذیری ،اعتماد بنفس ،آیندهنگری ،نوآوری
و خالقیت و توسعه اجتماعی -فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته شد .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش،
ابتدا با استفاده از آزمونهای آماری میانگین پاسخها و  tتک نمونهای ،مؤلفههای منتخب پژوهش بررسی
شدند .نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین محاسبه شده همه شاخصها :اشتغال (،)2/79
اقتصاد ( ،)2/96سرمایهگذاری ( ،)3/11ریسکپذیری ( ،)2/65اعتماد بنفس ( ،)3/22آیندهنگری (،)3/19
نوآوری و خالقیت ( ،)3/05توسعه فرهنگی–اجتماعی ( )3/025در سطح معناداری ) (Sig< 5%و باالتر از
حد مبنای میانگین جامعه مورد نظر ( )2/5بوده و در نتیجه در راستای توسعه کارآفرینی مطلوب ارزیابی
شدهاند .در ادامه برای ارزیابی و شناسایی بهتر مؤلفههای مؤثر در کارآفرینی از روش رگرسیون گام بگام
استفاده شد .برای این منظور همه شاخصها در ابتدا در نرم افزار  spssکامپیوت گرفته شدند و بعد از آن
از طریق رگرسیون گام بگام مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آزمون نشان میدهد میزان کارآفرینی در
یک ترکیب کلی با متغیرهای وارد شده برابر با  1است که این مقدار نشان دهنده رابطه باال بین متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته است .بنابراین میتوان گفت بین این  8مؤلفه کارآفرینی و وضعیت گردشگری در
محدوده مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.

-

ارغا ،منور ،پاکزاد آزادخانی و رؤیا کریمی دوستان ،)1396( ،نقش گردشگری در کارآفرینی و توسعه پایدار
گردشگری شهر ایالم ،فصلنامه مطالعات عمران شهری ،دوره  ،1شماره  ،3صص .33-18

-

اسکندری ،فرزاد ،1385 ،بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران،
رساله دکتری ،دانشگاه تهران.

-

افتخاری ،عبدالرضا رکنالدین و اسماعیل قادری ،)1381( ،نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و
تحلیل چهارچوبهای نظریهای) ،فصلنامه مدرس ،دوره  ،6شماره  ،2صص .41-23
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-

ایمانی ،محمدنقی ،)1388( ،آموزش کارآفرینی در دانشگاهها ،چارچوبی برای برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی
برنامههای کارآفرینی ،فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال  ،1شماره  ،1صص .50-27

-

بهرامی ،رحمتااهلل ،)1389( ،بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعۀ گردشگری روستایی در استان کردستان،
چهارمین کنگرة بینالمللی جغرافیدانان جهان اسالم ،ایران ،زاهدان ،صص .15-1

-

توکلی ،مرتضی ،اکبر کیانی و صالح هدایتی ،)1389( ،تأثیر مناطق نمونه گردشـگری در محرومیـتزدایـی از
دیـدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی :منطقه اورامان تخت کردستان) ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهـای
شـهری و منطقهای ،سال  ،2شماره  ،6صص .73- 94

-

حسام ،مهدی ،محمدرضا رضوانی ،حسنعلی فرجی سبکبار و سوسن باستانی ،)1395( ،سنجش وضعیت توسعه
کارآفرینی گردشگری درمناطق روستایی (نمونه موردی :روستاهای بخش الریجان) ،پژوهشهای جغرافیای
انسانی ،دوره  ،48شماره  ،4صص .616-603

-

دادورخانی ،فضیله ،محمدرضا رضوانی ،سیاوش ایمنی قشالق و خدیجه بوذرجمهری ( ،)1390تحلیل نقش گردشگری
در توسعهی ویژگی های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعهی موردی:
روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ،43شماره  ،4صص
.169-196

-

رضوانی ،محمدرضا ،1387 ،توسعه گردشگری روسـتایی بـا رویکـرد گردشـگری پایـدار ،تهـران :انتشـارات
دانشگاه تهران.

-

زاهدی ،محمدرضا ،1385 ،گردشگری شهری ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

-

شارپلی ،جولیا و ریچارد شارپلی ،1380 ،گردشگری روستایی ،ترجمه رحمتاهلل منشیزاده و فاطمه نصیری ،تهران:
انتشارات منشی.

-
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