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تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در شهرستان چابهار
اسالم شاردری*؛ کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
سید علیقلی روشن؛ دانشیار مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
فاطمه سهرابی؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران.

دریافت مقاله1398/02/12 :

پذیرش نهایی1398/08/14 :

چکیده
گردشگری روستایی میتواند بهعنوان منبع جدید درآمد برای روستاییان باشد .این دیدگاه کارآفرینانه مستلزم
مدیریت و برنامهریزی خاصی است تا گردشگران عالوه بر دیدن مناظر و چشماندازهای طبیعی و تاریخی آن نقاط ،با
آدابورسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .ازاینرو ،در پژوهش حاضر ،عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری
روستایی شهرستان چابهار موردمطالعه قرار گرفت .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و توسعهای و به لحاظ روش
انجام تحقیق ،توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،روستاهای هدف گردشگری تیس ،بریس ،رمین و
باهوکالت میباشد که دارای بیشترین جاذبههای گردشگری میباشند .نمونه آماری این تحقیق مدیران و مردم محلی
در دسترس میباشد .بهمنظور تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها ازنظر متخصصین و اساتید خبره استفاده
شد .همچنین روایی سازه نیز بهکاربرده شد .برای تعیین سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شد که مقدار آن  0/85محاسبه شد .بهمنظور بررسی و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیههای پژوهش از روش
مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  LISRELاستفاده شد .نتایج مدل یابی معادله ساختاری ضمن تأیید برازش
تأثیر معناداری دارند؛ اما عامل اجتماعی – فرهنگی ،تأثیر معناداری بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی ندارد.
همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی
شهرستان چابهار دارد و عوامل فردی ،محیطی ،پشتیانی – حمایتی و اجتماعی -فرهنگی در درجات بعدی اهمیت
قرار دارد.
واژگان کلیدی :عوامل مؤثر ،توسعه کارآفرینی ،کارآفرینی روستایی ،گردشگری روستایی.
Eslamshardari1992@gmail.com
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)1مقدمه

امروزه اشتغال و کارآفرینی موردتوجه دولتهای مختلف جهان است و یکی از مهمترین مشکالت
اقتصادی جوامع امروز جهان ،افزایش بیکاری است .در طول دهه آینده ،باید حداقل  475میلیون شغل
جدید برای جذب  73میلیون جوان در حال حاضر بیکار و  40میلیون نفر برای ورود ساالنه جدید در بازار
کار به وجود آورد (مقیمی و دیگران .)1397 ،مفهوم توسعه روستایی موضوعی است که بهطور مداوم
موردبحث قرار میگیرد و همه فعالیتهایی را دربر میگیرد که به ارتقای کیفیت زندگی مردم نواحی
روستایی کمک میکند و توسعه پایدار نواحی روستایی را مطابق با شرایط خاص آنها تضمین میکند.
توسعه پایدار بر نیازها ،توسعه ساختارها ،کشاورزی ،گردشگری ،کارآفرینیهای کوچک و متوسط ،ایجاد
مشاغل و همچنین حفاظت محیط ،آموزش و توسعه جامعه تمرکز دارد (.)Harpa et al, 2015
در طول دوره زمانی نسبتاً کوتاهی ،گردشگری روستایی موردتوجه قرارگرفته است و بهطور فعال توسط
فرهنگ محلی به کار گرفته میشود .اگرچه گردشگری روستایی تنها بخش کوچکی از بازار گردشگری را
در برمیگیرد ،اما یکی از بخشهایی است که بهسرعت درحالتوسعه میباشد .گردشگری روستایی میتواند
بهعنوان ابزاری برای تنوع اقتصاد محلی ،کمک به تسخیر بازارهای جدید برای محصوالت محلی و منبع
مازاد درآمد برای کشاورزان و دیگر افراد باشد .گردشگری روستایی توسعه روستایی را ارتقا میدهد و ازاینرو
به رشد سراسری اقتصاد ملی کمک میکند (.)Bakausasa et al, 2015
از دیرباز مسأله کارآفرینی وجود داشته و عامل مهمی در شکوفایی و توسعه روستاها قلمداد شده است.
گردشگری روستایی باالخص گردشگری طبیعی روستایی که به نام اکوتوریسم روستایی تسمیه یافته است
از مهمترین رویکردهای اقتصاد گردشگری در راستای بهره وری بهینه و پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم
روستایی به شمار می رود که از جنبه های فرهنگی و اجتماعی ،معیشتی و اقتصادی و رشد و پیشرفت رشد
ناخالص ملی مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است .میتوان منابع طبیعی و جاذبه ای گردشگری شرایط
فعلی ایران را گنجینه و منابعی دانست که باید در راستای استفاده بهینه ،گسترش توجه گردشگران داخلی
شود( رضائی و همکاران.)1397 ،
هر یک از مناطق روستایی دارای پتانسیل و ظرفیت ویژه ای در ابعاد گردشگری ،کشاورزی ،صنایع
دستی است که با شناسایی و انسجام این پتانسیلها بسترسازی و توانمندسازی روستاییان میتوان زمینه-
های پایدار ایجاد اشتغال و توسعه روستاها را فراهم کرد .ضرورت توجه به توسعه کارآفرینی به طور خاص
در نواحی روستایی از آنجا ناشی میشود که پتانسیلهای بالقوه طبیعی و انسانی در محیط روستایی میتواند
منشأ ایدههای نو و بکری برای کسب و کارهای جدید باشد که شاید در محیط شهری کمتر فرصت بروز
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پیدا کنند .از همین رو ضرورت توجه به کارآفرینی روستایی به مثابه حافظ امنیت اقتصادی روستا باید در
اولویت سیاستها و برنامههای توسعه روستایی قرار گیرد .همچنین باید توجه داشت کارآفرینی در اجتماعات
روستایی دارای درآمد اندک ،درصورتی موفقیت حاصل مینماید که ابتکارات و تنوعات مشاغل از درون
خود روستا برخیزد (رحمانی فضلی و همکاران.)1398 ،
بر این اساس ،هدف اساسی تحقیق ،تأثیرگذاری عوامل فردی ،ساختاری ،اجتماعی -فرهنگی ،حمایتی-
پشتیبانی و محیطی در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی شهرستان چابهار است تا راهکارها و
پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شود.
)2مبانی نظری

امروزه کارآفرینی در نقش راهبردی در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی ،به جایگزین بیبدیل
تبدیلشده است که از طریق آنهمه عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بهصورت خودجوش و از راه قرار
گرفتن در یکروند تکاملی در جهت نیل به آرمانهای اجتماعی بسیج میشوند تا منشأ بسیاری از آثار و
پیامدهای مثبت اقتصادی -اجتماعی گردند .توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی
روستاها نیست ،اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسبتر است
(نظری .)1396 ،کارآفرینی عبارت است از نیرویی که منابع مختلف را بسیج میکند تا تقاضاهای برآورده
نشده بازار را برآورده سازد؛ همچنین ،فرایند خلق ارزش از طریق ترکیب مجموعهای منحصربهفرد از منابع
بهمنظور بهرهبرداری از یک فرصت میباشد .کارآفرینی میتواند با توجه به اثرات مثبت خود ،درزمینهٔ حل
این مشکالت نقش مهمی ایفا نماید .به همین دلیل در چند سال اخیر بحث پویاسازی و احیا مجدد نواحی
روستایی از طریق توسعه و ارتقا کارآفرینی موردتوجه قرارگرفته است و جمع کثیری از کارگزاران توسعه
روستایی ،از کارآفرینی بهعنوان راهبرد توسعه پایدار روستایی یاد میکنند .عالوه بر این ،نواحی روستایی
مانند سایر مناطق درزمینهٔ توسعه کارآفرینی و راهاندازی و مدیریت کسبوکارهای روستایی با چالشها و
به دلیل پیچیدگی این پدیده مهم میباشد .در دوران معاصر ،اقتصاد قدرتمند و تغییر اجتماعی گردشگری
را ایجاد و توسعه داده است و توسعه گردشگری به پدیده مهمی با دربرگیری مفاهیم اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی همراه شده است .از طرفی ،گردشگری روستایی بهعنوان یکی از اشکال گردشگری ،جنبههای
توسعه پایدار و حفاظت محیط را دربرمی گیرد (.)Balan & Burghelea, 2015
دستهبندی نواحی بر اساس کشورهای مختلف یا سازمانهای بینالمللی میتواند متفاوت باشد .مفهوم
روستا با ناپایداری و دوردستی همراه است و بهطورمعمول نواحی روستایی جمعیت کم با مسکنهای اندک
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دارد .در طول تاریخ گردشگری ،تعاریف مختلف بسیاری برای گردشگری روستایی ارائهشده است .تفاوتها
بین آنها بهوسیله تمرکز بر جنبههای مختلف آماری ،اداری ،مناطق ساختهشده ،نواحی کشاورزی و جمعیت
تعیین میشود .گردشگری روستایی میتواند بهعنوان طیف وسیعی از جذابیتها و فعالیتهایی که در نواحی
کشاورزی و غیرشهری اتفاق میافتد در نظر گرفته شود ( .)Aytug & Mikaeili, 2017ازاینرو توسعه
گردشگری روستایی نقطه عطف رشد جدید گردشگری و اقتصاد روستایی شده است .این پدیده انگیزهای
جدید برای ارتقای شهرنشینی روستایی ،احیای اقتصاد روستایی ،حل مسائل مربوط به کشاورزی ،کشاورزان
و مناطق روستایی برای ارتقای اشتغال شده است و توسعه کارآفرینی روشی مؤثر در تحریک روحیه روستایی
و افزایش درآمد و اشتغال است (.)Yuana et al, 2017
گردشگری روستایی عبارت است از هرگونه فعالیتی که ویترین زندگی مردم روستایی ،هنر ،فرهنگ و
میراث فرهنگی را در نقاط روستایی به نمایش گذاشته و با بهرهگیری اقتصادی و اجتماعی از جامعه امکان
تعامل بین گردشگران و مردم محلی را فراهم میسازد (قنبری و دیگران .)1394 ،گردشگری روستایی به
گردشگری در نواحی روستایی و فعالیتهایی که در این نواحی اتفاق میافتند اشاره دارد که ازجمله
ویژگیهای آن آرامش ،محیط بدون صدا ،ارتباط با میزبان ،ظروف دستساز و یادگیری درباره امور کشاورزی
است .گردشگری در نواحی روستایی شامل اکو -گردشگری ،گردشگری مبتنی بر کشاورزی ،گردشگری
روستایی ،گردشگری مبتنی بر خانواده کشاورزان و انواع دیگر است .عالوه بر این ،کارآفرینان در نواحی
روستایی با شماری از محدودیتها مانند دسترسی محدود به بازارهای بزرگ ،فرصتهای کار شبکهای
محدود ،فقدان دانش درباره تکنولوژی مواجه هستند (.)Jurdana& et al, 2015
در گردشگری امنیت ،بهداشت ،آسایش ،لذت و تفرج و برنامه ریزی در کنار یکدیگر و به طور مشترک
وجود دارد .ضعف خدمات در هر بخش موجب کمبود و احساس نارضایتی در کل فعالیت گردشگری می
شود؛ همچنین در موارد کمبودهای محسوس ،تقاضای گردشگری و رضایت گردشگر کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر گردشگری همراه با نیازهای روزمره انسانی است (ظاهری و همکاران .)1398 ،روستاییان
یافته را به نام گردشگری روستایی خلق می کنند که جریان مداومی از درآمد و ثروت را برای آنها تولید
می کند .کارآفرینان روستایی همان ویژگیهایی را دارند که کارآفرینان مناطق دیگر دارند ،حتی به دلیل
باال بودن ریسک در فعالیت ها و محیطهای روستایی ،همچنین به دلیل کمبود امکانات و ضعف مدیریت
در محیطهای روستایی ،کارآفرینان روستایی باید به مراتب قدرت ریسک پذیری نسبت به دیگران داشته
باشند .کارآفرینان موتور محرکه توسعه اقتصادی هستند و در توسعه کشاورزی و باالخص توسعه پایدار
روستایی جایگاه ویژه ای دارند .توسعه پایدار روستایی را نیز می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد
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متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنان در روند کلی توسعه یک کشور دانست .بنابراین
با توجه به مفهوم کارآفرینی و توسعه روستایی می توان ارتباط این دو را فهمید و آنها را مکمل همدیگر
قرار داد .در عصر حاضر کارآفرینی با داشتن منافعی از جمله ایجاد اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی ،توزیع
متناسب درآمد ،کمک به حل معضالت اجتماعی ،ایجاد رفاه اجتماعی از طریق دولت و مردم و همچنین
استفاده از منابع و فعال شدن برای بهره برداری عظیم ملی ،عامل مهمی در توسعه و رفاه ملل مختلف بوده
است ( رضائی و همکاران.)1397 ،
در این راستا ،سور و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان «کارآفرینی گردشگری روستایی -
فرصتهای جدید سرمایهگذاری بالقوه گردشگری روستایی درزمینهٔ توسعه پایدار» ،به این نتیجه رسیدند
که گردشگری کوهستان ،مبتنی بر سیستم غذایی منطقه میتواند از فرصتهای گردشگری بالقوه باشد.
هارپا ( )2017به تحلیل مسائل کالن اقتصاد فاکتورهای رقابتی که بر نوآوری کارآفرینی روستایی تأثیر
میگذارند پرداخت و با تحلیل فاکتورهای مربوطه ،مدل توصیفی توسعه نوآوری کارآفرینی در نواحی
روستایی ارائه گردید .ازاینرو ،توسعه نوآوری میتواند توسط تعامل  4عنصر عوامل تعیینکننده ،استراتژی
و ساختار شرکت ،تقاضا و حمایت صنایع از رقابت در نواحی روستایی تعیین گردد.
نتایج تحقیق جوردانا و همکاران ( )2015در مورد کارآفرینی در گردشگری بهعنوان فاکتور توسعه
روستایی نشان داد که فعالیتهای کارآفرینی مستقل سطح ملی توسط افراد بالغ ،دارای تجربه کاری ،مدارک
تحصیلی و شایستگیهای آموزشی صورت میگیرد ،درحالیکه افراد جوانتر بهندرت این نوع از فعالیتهای
مستقل را انتخاب میکنند .همچنین در بیشتر بخشها ،کارآفرینان کسبوکارشان را خارج از نیاز اقتصادی
شروع میکنند و یا متمایل به بررسی فرصتهای کسبوکار میباشند.
باکاسسا و دیگران ( )2015در تحلیل فاکتورهای محیطی کالن مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی
نشان دادند که پنج گروه فاکتورهای محیطی کالن شامل اقتصاد ،فرهنگی -اجتماعی ،طبیعی -اکولوژی،
سیاسی – قانونی و فاکتورهای تکنولوژیکی میباشند .همچنین ،فاکتورهای مؤثر بر کارآفرینی روستایی
میباشند شامل تمایل به ریسک ،میزان درآمد از شغل اصلی ،سطح تحصیالت و پیشینه میباشند .قنبری
و دیگران ( )1394نیز در تحقیقی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری را موردبررسی قراردادند؛
نتایج حاکی از آن است که عوامل مرتبط با نقاط قوت ،توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای
موردمطالعه باالترین رتبه را داشتهاند .همچنین زیر معیارهای قرار گرفتن منطقه بر سر راه مواصالتی کشور
در میان نقاط قوت ،فرهنگ ضعیف کارآفرینی در میان ساکنین منطقه و قصور و کوتاهی مسئولین
دستاندرکار در میان نقاط ضعف ،وجود راههای متنوعتری برای کسب درآمد در میان فرصتها و تخریب
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آثار و ابنیه تاریخی و باستانی و تغییر کاربری اراضی و چشمانداز روستا در میان تهدیدها حائز بیشترین
اهمیت شناخته شدند؛ و با توجه به نمرههای حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،راهبرد استخراجی
حفظ و نگهداری میباشد .همچنین ،کیوانی زاده ( ،)1392نقش گردشگری در کارآفرینی روستایی با
استفاده از مدل  SWOTرا در دهستان شیرکوه شهرستان تفت موردبررسی قرارداد که بر اساس نتایج،
بهترین راهبرد پیشنهادی درزمینهٔ کارآفرینی گردشگری ،ایجاد کسبوکارهای تولیدی کوچک و محلی
در رابطه با فعالیتهای گردشگری است .ژو و همکاران ( )4223 :2007نیز عوامل کلید موفقیت کارآفرینی
در صنعت گردشگری را موردبررسی قراردادند که در جدول  1تشریح شده است.
جدول  .1عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی در صنعت گردشگری
عامل
آغاز تغییر
تعهد به کارکنان
تخصیص خالقانه منابع
یادگیری کارآفرینانه
نوآوری و خالقیت
رهبری دانش

توضیح
توانایی شناسایی یک فرصت برای خالقیت یا نوآوری و توانایی تبدیل آن به واقعیت
بهکارگیری روشهای مناسب مدیریت و دستگاههای پاداش متناسب با وفاداری ،بقا و کارایی
کارکنان
سازماندهی مبتکرانه منابع ،چه ازنظر مالی و چه مدیریتی ،از یک مجموعه پیچیده منابع
بهمنظور تجهیز و تحقق بخشیدن به فرصت
انگیزش برای کسب دانش و مهارت الزم از طریق اکتشافات و بازتابهای مرتبط جهت کسب
برتری
بازیابی محصوالت یا خدمات با افزودن ارزش از طریق بهکارگیری مهارت و ابتکار
توسعه منابع مدیریت اطالعات جهت فراهم نمودن تواناییها و تدوین و پیادهسازی اثربخش
استراتژی

آگاهی نسبت به فرصتها

تمرکز مداوم بر روندهای نوظهور و فرصتهایی که باید کشف و محقق شوند

مدیریت روابط

پشتیبانی از گروههای اثربخش ،شبکهها و ساختارهای انعطافپذیر مدیریت

زمانبندی فعالیت
چشمانداز و جهتیابی
استراتژیک

فعالیت در بازه محدودی که درون آن فرصتها مطلوبیت مییابند
تدوین انگیزهها و آرمانها و استراتژیها جهت تحقق بخشیدن به آنها

مطالعات انجامگرفته و بر مبنای تحقیقات پیشین ،الگوی توسعه گردشگری روستایی در قالب پنج بعد کلی
طبقهبندی و تحلیل میشود .بر اساس چارچوب مفهومی در پژوهش حاضر مطابق شکل  ،1متغیرهای
مستقل در قالب ابعاد فردی ،ساختاری ،اجتماعی -فرهنگی ،پشتیبانی  -حمایتی و محیطی و متغیر وابسته
تحقیق ،توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی میباشند.
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یپی
عوامل فردی
H1
عوامل ساختاری
توسعه کارآفرینی

H2

گردشگری روستایی

H3
H4

عوامل اجتماعی -فرهنگی
عوامل حمایتی -پشتیبانی

H5
عوامل محیطی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

)3روش تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از توصیفی و به روش پیمایشی است .در این پژوهش آمیزههایی
از روشهای کتابخانهای و پیمایشی به کار گرفتهشده است .درروش کتابخانهای ،مفاهیم و تعاریف متغیرهای
پژوهش ،ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش موردبررسی و بازنگری قرارگرفته و درنهایت با استفاده از روش
پیمایش ،اطالعات موردنیاز جمعآوری شد .عالوه بر این ،برای انجام پژوهش از روش پژوهش آمیخته
استفادهشده است .پژوهشهای آمیخته ،پژوهشهایی هستند که با استفاده از روشهای پژوهش کمی و
کیفی به انجام میرسند .در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،عوامل مؤثر بر
توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی شناسایی شدند .جهت هدفمندسازی انتخاب شاخصها و همچنین
رواسازی مسیر پژوهش ،ضمن گفتگو با اساتید و خبرگان ،مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
گردشگری روستایی انتخاب شدند .در این راستا ،بر اساس آنچه از مطالعه پیشینه پژوهش و گفتوگو با
خبرگان و صاحبنظران برآمد ،پرسشنامه پژوهش طراحی شد .پرسشنامه مذکور شامل  30پرسش بوده و
در آن از طیف  5رتبهای لیکرت بهمنظور پاسخدهی به پرسشها استفادهشده است .جامعه آماری این
برآورد واریانس سنجهها ،نمونهای اولیه و گویا به حجم  30نفر اخذ و واریانس آن محاسبه شد .با در نظر
گرفتن مقادیر دقت  0/1و لحاظ کردن سطح اطمینان  95درصد ،حجم نمونه موردنیاز  210نفر برآورد شد؛
بنابراین 210 ،نفر از مدیران و مردم محلی که بهنوعی در فعالیتهای گردشگری خالقانه در محدوده
روستاهای موردمطالعه فعالیت داشتند ،بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش موردبررسی قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر پس از جمعآوری دادهها ابتدا بر رویدادهها تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت
و سپس با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری روابط میان متغیرهای پژوهش و برازش مدل موردبررسی
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قرار گرفت .بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه پژوهش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با توجه به اینکه
مقدار آن  0/85به دست آمد لذا پایایی پرسشنامهها بهشدت تأیید میشود .در این پژوهش بهمنظور بررسی
روایی ابزار پژوهش عالوه بر روایی محتوا از روایی سازه استفادهشده است .در این راستا ،از تحلیل عامل
اکتشافی و تأییدی بهمنظور بررسی روایی سازه بهره گرفتهشده است .به این منظور ،بر روی شاخصهای
پرسشنامه تحلیل عاملی انجام گرفت؛ بنابراین ،در ابتدا ،دادههای مربوط به هر یک از شاخصهای فوق وارد
نرمافزار  SPSSشده و بر روی آنها تحلیل عامل اکتشافی انجام گرفت .در مرحله دوم ،بعد از شناسایی
عوامل مکنون از این راه ،با استفاده از نرمافزار لیزرل بر رویدادههای پژوهش تحلیل عاملی تأییدی انجام
گرفت.
 )4یافتههای تحقیق
تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی

در این قسمت برای محاسبه روایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفادهشده است .برای این کار؛ از نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .در اولین آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،شاخص کفایت نمونهبرداری ( )KMOو سطح
معناداری بارتلت محاسبه میشود .الزم به ذکر است اگر یک همبستگی خطی و قوی میان متغیرها وجود
داشته باشد  KMOنزدیک یک خواهد بود .با توجه به خروجی اول ،این مقدار برابر با  0/890است که از
کفایت نمونهگیری خبر میدهد .همچنین ،مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از  0/05است که
نشان میدهد ماتریس واحد نیست و میتوان از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار استفاده کرد .جدول
 ،2ماتریس چرخش یافته برای عوامل موردنظر را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرهای
در عاملهای باقیمانده پس از چرخش است .الزم به ذکر است ،هر چه مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر
باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس) متغیر موردنظر دارد .نتایج جدول  2نشان
میدهد همه سنجهها دارای بار باال در حداقل یک عامل هستند که تأییدی بر درستی طبقهبندی مناسب
 0/5بیشتر است برای همین روایی این شاخصها تأیید میشود.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

سنجهها در عوامل است .بهعبارتدیگر ،با توجه به اینکه بارهای عاملی بهدستآمده همگی از حد قابلقبول

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره سوم (ویژهنامه گردشگری)

179

یپی
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی
متغیر

عوامل
1

Q1

0/816

Q2

0/832

Q3

0/733

Q4

0/700

Q5

0/649

Q6

0/651

2

Q7

0/693

Q8

0/719

Q9

0/816

Q10

0/819

Q11

0/838

3

Q12

0/713

Q13

0/797

Q14

0/750

Q15

0/665

Q16

0/747

4

Q17

0/769

Q18

0/776

Q19

0/693

Q20

0/800

Q21

0/563

5

Q23

0/805

Q24

0/631

Q25

0/806

Q26

0/786

Q27

0/748

Q28

0/716

Q29

0/701

Q30

0/658
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با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  30متغیر مربوط به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری
روستایی ،پنج عامل بهعنوان عاملهای اصلی (عامل مکنون) شناسایی شد که تغییرات این شش عامل
تقریباً  66/83درصد تغییرات مربوط به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی را تبیین میکند .درنتیجه ،آزمون
تحلیل عاملی ،تأییدی بر روایی سازه پژوهش در این بخش است .با توجه به نتایج جدول فوق پرسشهای
 5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6مربوط به توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی ،پرسشهای  10 ،9 ،8 ،7و  11مربوط
به عامل اول ،پرسشهای  15 ،14 ،13 ،12و  16مربوط به عامل دوم ،پرسشهای  20 ،19 ،18 ،17و 21
مربوط به عامل سوم ،پرسشهای  25 ،24 ،23 ،22و  26مربوط به عامل چهارم و پرسشهای 29 ،28 ،27
و  30مربوط به عامل پنجم بار عاملی باالی  0/5دارند .با توجه به مفهوم و محتوای پرسشها عوامل پنجگانه
فوق بهصورت زیر نامگذاری شدند :عامل  .1فردی ،عامل  .2ساختاری ،عامل  .3اجتماعی -فرهنگی ،عامل
 .4پشتیبانی -حمایتی و عامل  .5محیطی.
تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی

پس از استخراج عوامل مکنون هر یک از متغیرهای موردبررسی ،الزم است از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شود .در این راستا ،ابتدا با استفاده از نرمافزار  Lisrelمدل اولیه مبتنی بر روابط میان متغیرها و
سازههای مکنون ترسیم و سپس برازندگی مدل به آزمون گذاشته میشود .ازاینرو ،مدل مسیر اولیه متشکل
از متغیرهای مشهود و مکنون طراحی و روابط میان آنها ترسیم و آزمون شد .شکلهای  2و  3روابط میان
متغیرها و مقادیر  tو ضرایب استاندارد مربوط به مدل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی هستند.
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یپی

شکل  .2مقادیر  t-valueدیاگرام مسیر
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شکل  .3ضرایب استاندارد دیاگرام مسیر

نتایج بهدستآمده بیانگر معناداری روابط میان عوامل مکنون و متغیرهای مشهود است .بهعبارتدیگر،
ازآنجاکه مقادیر معناداری برای تمامی مؤلفهها بیش از  1/96است ،میتوان گفت روابط میان آنها تأیید

فرضیه اول ،عوامل پنجگانه اثر معناداری بر توسعه کارآفرینی روستایی دارد؛

در راستای تعیین مسیر تحلیلهای آماری باید ابتدا عادی بودن سازهها و ابعاد آنها بررسی شود .بدین
منظور از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده میشود .نتایج این آزمون بیانگر رد نشدن فرضیه نرمال
بودن سازههای پژوهش است؛ بنابراین ،بهمنظور انجام تحلیلهای آماری بر رویدادهها ،از شاخه آمار
پارامتریک استفاده میشود .در این پژوهش بهمنظور بررسی معنادار بودن اثر هر یک از عوامل پنجگانه بر
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توسعه کارآفرینی روستایی ،از مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده است .مدل یابی معادالت ساختاری
( )SEMیک فن تحلیل چند متغیری از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی
کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را همزمان مورد آزمون قرار دهد.
این روش یک رویکرد آماری برای آزمون فرضیههایی درباره روابط میان متغیرهای مشاهدهشده و نهان
است .این روش ،یکی از اصلیترین روشهای تجزیهوتحلیل ساختار دادههای پیچیده و یکی از روشهای نو
برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیهوتحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار
مبتنی بر نظریه ،تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد .در این راستا ،توسعه کارآفرینی گردشگری
روستایی بهعنوان متغیر وابسته و عوامل پنجگانه بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته میشود .مدل
ساختاری زیر اثر عوامل پنجگانه بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی را نشان میدهد.
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شکل  .5بارهای استانداردشده مدل مسیر

پس از معین شدن مدل ،راههای زیادی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با دادههای مشاهدهشده
وجود دارد .بهعبارتدیگر ،اگر مدلی که به شکل نمودار مسیر ترسیم میشود از سوی شاخصهای برازندگی
مدل تأیید شود ،از آن نمودار مسیر میتوان برای آزمون فرضیهها در مورد وجود رابطه علی میان متغیرهای
موجود در نمودار مسیر استفاده کرد .بهطورکلی ،چندین شاخص برای سنجش مدل مورداستفاده قرار
میگیرد ولی معموالً برای تأیید مدل ،استفاده از سه تا پنج شاخص کافی است؛ بنابراین ،در این پژوهش،
برای ارزیابی برازش مدل پژوهش از شاخصهای مختلفی استفادهشده است .عدد مربوط به هر یک از این
شاخصها در جدول  3آمده است .با توجه به نتایج جدول  3و مقایسه آن با دامنه قابلقبول ،میتوان گفت
شاخصهای بهدستآمده ،برازش مدل تأیید میشود .مقدار ( )P-Value< 0/05همچنین تأییدی بر این
ادعاست.
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جدول  .3شاخصهای برازندگی
شاخص

مقدار

GFI

0/87

آستانه پذیرش
 ≥ GFI0/90رضایتبخش
 0/8 <GFI>0/9قابلقبول

0/84 AGFI

≥ AGFI0/80

0/97 NNFI

≥ NNFI0/90

NFI

0/95

≥ NFI0/90

CFI

0/98

≥ CFI0/90

X2/df

1/69

>5

نرمافزار لیزرل برای هر پارامتر برآورد شده در مدل یک مقدار  tمحاسبه میکند .این آزمون نشان
میدهد کدامیک از پارامترها میتواند از مدل حذف شود ،بهعبارتدیگر ،در سطح اطمینان  95درصد روابطی
که مقدار  tآنها بیشتر از  1/96باشد ،تأیید میشود .نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری و وضعیت
تأیید یا رد فرضیههای پژوهش در مورد روابط میان متغیرهای پژوهش را میتوان در جدول  4مشاهده کرد.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیات
میزان تأثیر

T-value

نتیجه آزمون

فرضیهها
عوامل فردی بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیر معنادار دارد.

0/35

5/95

تأیید فرضیه

عوامل ساختاری بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیر معنادار دارد.

0/37

4/92

تأیید فرضیه

عوامل اجتماعی  -فرهنگی بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیر معنادار دارد.

0/23

1/74

رد فرضیه

عوامل پشتیبانی  -حمایتی بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیر معنادار دار دارد.

0/26

4/57

تأیید فرضیه

عوامل محیطی بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیر معنادار دار دارد.

0/27

3/08

تأیید فرضیه

با توجه به نتایج جدول  ،4میتوان گفت که عوامل فردی ،ساختاری ،پشتیبانی و حمایتی و محیطی بر
توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی ندارد .همچنین ،باید توجه داشت که مقدار و شدت تأثیر هر یک از
عوامل بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی متفاوت است .در این راستا هر چه مقدار ضریب استاندارد
بیشتر باشد شدت اثر بیشتر است .با توجه به مطالب گفتهشده ،از میان عوامل پنجگانه در مدل ساختاری،
عامل ساختاری در رتبه اول و به ترتیب عوامل فردی ،محیطی ،پشتیانی – حمایتی و اجتماعی -فرهنگی
در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
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 )5نتیجهگیری

امروزه کارآفرینی بهعنوان یکی از راهکارهای اساسی در تنوعبخشی اقتصادی و افزایش قدرت رقابت
برای جوامع است .عالوه بر این ،توسعه کارآفرینی میتواند زندگی افراد و جوامع کارآفرین را از ابعاد گوناگون
تحت تأثیر قرار داده و در کیفیت آن مؤثر باشد .بر این اساس در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه
کارآفرینی گردشگری روستایی در شهرستان چابهار پرداختهشده است .با توجه به نتایج تحقیق حاضر،
عوامل فردی ،ساختاری ،حمایتی -پشتیبانی و محیطی بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی تأثیرگذار
است که با بخشی از نتایج تحقیقات افرادی چون هارپا ( ،)2017باکاسسا و دیگران ( )2015همراستا است؛
اما فرضیه مبتنی بر تأثیر عوامل اجتماعی – فرهنگی بر توسعه کارآفرینی گردشگری مورد تأیید قرار نگرفته
است؛ بنابراین ،پس از بررسی و تحلیل مجموعه مطالعات نظری و میدانی انجامشده ،میتوان به پیشنهادهای
ذیل اشاره کرد:
با توجه به اینکه عوامل فردی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر میگذارد ،پیشنهاد میشود که مردم
روستا به کارآفرینی گردشگری تشویق شوند؛ زیرا که این افراد دارای ویژگیهای ریسکپذیری ،کار کردن
در شرایط سخت و انعطافپذیری در گردشگری رادارند که بهنوعی این مشخصهها ،ویژگیهای بارز
کارآفرینان هست .همچنین ،به دلیل تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی و اینکه
بیشترین اثر را در میان عوامل بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی میگذارد ،پیشنهاد میشود که
تسهیالتی بهمنظور توسعه کارآفرینی زنان مدنظر قرار گیرد و به نظر میرسد تشویق زنان به حضور فعال
در عرصه کارآفرینی در این حوزه و ارائه تسهیالت به آنان ،میتواند فرصتهای مناسبی را جهت راهاندازی
کسبوکارهای جدید ایجاد نماید .عالوه بر این ،در رابطه با عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد میشود که
با مشارکت دولت و مردم یک استراتژی اطالعرسانی مرتبط با بخش گردشگری بهویژه در رابطه با
آدابورسوم منطقه به گردشگران طراحی و اجرا شود .این کار باهدف آگاه ساختن آنها و احترام و ارزش
گذاشتن به رسوم و سنتهای روستاییان از طرف گردشگران؛ ایجاد کتابخانه و مراکز فرهنگی در روستا؛
بردن سطح آگاهی از گردشگری و گردشگران؛ ایجاد زیرساختهای مناسب و احداث تأسیسات و امکانات
الزم جهت حفظ آثار ،سنن و فرهنگ محلی صورت پذیرد .همچنین ،با توجه به تأثیر عوامل پشتیبانی-
حمایتی ،پیشنهاد میشود که حمایت از ورود صاحبان سرمایه و ارائه تسهیالت به کارآفرینان در دستور کار
دولت قرار گیرد و مسئوالن و متولیان امر گردشگری ،توجه خود را نسبت به توسعه این صنعت در منطقه
و نیز حمایت از گسترش رونق کسبوکارهای مرتبط با آن ،بیشازپیش نشان دهند .ازاینرو میتوان این
امر را با حضور بیشتر مسئوالن در روستاهای هدف ،تحقق بخشید .درنهایت ،با توجه به تأثیر عوامل محیطی
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بر توسعه گردشگری روستایی چابهار ،پیشنهاد میشود گردشگرانی که به این روستاها سفر میکنند عالوه
بر لذت بردن از مناظر طبیعی ،شامل رودخانه ،کوهستان ،مزارع کشاورزی ،باغات و  ...از سایر تفریحات
مانند صنایعدستی ،اغذیه محلی و غیر محلی بهره ببرند و همچنین بتوانند از اماکن اقامتی روزانه و
شبانهروزی نیز استفاده نمایند؛ بنابراین ،فرصتهای متنوع فراوانی برای بهرهگیری کارآفرینان و
سرمایهگذاران در این منطقه بروز مینماید .همچنین ،احداث بازارچهها و مراکز خرید کوچک در سطح
روستاها توسط فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی پیشنهاد میگردد.
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