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چكیده
صاحب نظران توسعه روستایی با درنظر گرفتن مزیتها و اثرات مثبت فعالیتهای گردشگری در ایجاد درآمد و فرصتهای شغلی ،از
آن به عنوان یك گزینه جدید در ایجاد ارزش افزوده تجاری ،عاملی برای ایجاد ارتباط بین بخشهای اقتصادی این مناطق و در نهایت
ابزاری برای متنوع سازی اقتصادی و توسعه جوامع محلی یاد می كنند .در همین راستا ،هدف تحقیق حاضر بررسی نقش گردشگری
روستایی در ایجاد زمینههای كارآفرینی در دهستان حصار ولیعصر -شهرستان آوج است .نوع تحقیق كاربردی ،روش تحقیق تحلیلی-
توصیفی مبتنی بر گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق شامل  2روستای كامشکان ،اسماعیلآباد ،چنگوره و
مشهد است كه تعداد خانههای دوم گردشگری در آنها بیش از  65درصد مساكن موجود میباشد .حجم نمونه  225سرپرست خانوار
انتخاب شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمونهای آماری از قبیل  tتك نمونهای و فریدمن (برای تحلیل میانگین عددی و رتبهای و
كای دو) و كروسکال والیس (برای بررسی میانگین رتبهای در بین روستاهای نمونه) بهره گرفته شده است .تحلیل كمی نتایج دادههای
پرسشنامهای با استفاده از آزمون  tتك نمونهای نشان میدهد كه معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (كه
میانگین طیف لیکرت=  )7در نظر گرفته شده است ،در همه شاخصها در سطح  33درصد معنادار بوده و تفاوت همه شاخصهای بررسی
شده از حد مطلوب به شکل مثبت میباشد كه این امر ،بیانگر این نکته است كه توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه ،توانسته
است نقش مهمی در بهبود شرایط كارآفرینی در بین ساكنین محلی ایجاد كند .همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد كه گردشگری
توانسته است منجر به بهبود كارآفرینی در بین پاسخگویان ساكن در روستاهای نمونه شود و از طرفی دیگر ،تفاوت زیادی در بین
روستاهای مقصد گردشگران خانههای دوم بدلیل اثربخشی این فعالیتها در همه روستاها در شاخصهای كارآفرینی مشاهده نشده است.
واژههای کلیدی :گردشگری روستایی ،توسعه كارآفرینی ،خانههای دوم ،آوج.
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بیان مسأله:
مناطق روستایی در حاشیه مانده در كشورهای درحال توسعه برای بقای خود با محدودیت متعددی بویژه در توسعه
اقتصادی مواجهاند؛ زیرا كه ،اشتغال و درآمدهای حاصل از فعالیتهای كشاورزی به تنهایی توانایی نگهداشت جمعیت در حال
رشد آنها را نداشته و همین امر منجر به آسیبپذیری و شکننده بودن شرایط اقتصادی ،كیفیت پائین سطح زندگی،
نارساییهای زیرساختی -خدماتی و نظایر آن میشود .به همین دلیل بایستی گزینههای جدیدی با استفاده از منابع محلی و
ظرفیتهای موجود این مناطق مورد توجه قرار گیرد ) .(Zamora, 2011: 115از طرفی دیگر ،بیشتر محققان توسعه
روستایی معتقدند كه راهبردهای گذشته توسعه بدلیل دارابودن تعصب شهری و تکنوكراتیك خود نتوانستهاند نقش مؤثری در
توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه در مناطق روستایی داشته باشند؛ كه همین مسئله به به بروز و تشدید چالشهای توسعه
نیافتگی مناطق روستایی دامن زده است .بروز این گونه مسائل و عدم توانایی رویکردهای گذشته باعث شده كه برنامهریزان و
تصمیمگیران با اتخاذ رویکردهای جدید در صدد ارائه راهکارهایی مؤثر در فرآیند توسعه روستایی به عنوان یکی از راهبردهای
توسعه منطقهای از معضالت و مسائلی كه این نواحی گریبانگیر آن هستند ،بکاهند ).(Mihalič, 2002:81-84
به طور كلی مشکالت و معضالت مناطق روستایی در نقاط مختلف جهان ناشی از دو مسأله اساسی است (Islam and
) :Carlsen, 2012:2الف) یکی كمبود امکانات اجتماعی و ضعف زیرساختی (خدمات بهداشتی ،آموزشی ،بیمه و تأمین
اجتماعی ،خطوط ارتباطی ،حمل و نقل و مخابرات ،امنیت ،آب آشامیدنی ،سوخت ،برق و نطایر آن)؛ و ب) ضعف پایههای
اقتصادی (نارسایی خدمات تولیدی ،بازار ،كمبود فرصتهای درآمد و اشتغال ،پایین بودن بهرهوری عوامل تولید و نظایر آن).
بنابراین ،ترسیم بخش بزرگی از ایجاد یك آینده موفق ،مستلزم غلبه بر موانع فوق با بهرهگیری از استعدادها و ظرفیتهای
محلی است .زیرا كه تأكید بر توسعه موفقیتآمیز اقتصاد روستایی از طریق «پرورش روحیه كارآفرینی و حفظ سرمایههای
فکری و مادی جامعه محلی» ضمن تسریع «رشد متعادل» و توسعه همکاری و هماهنگی در سطح منطقهای در بین
سازمانهای دست اندركار ) (Ibid, 2012به میتواند به تسریع روند توسعه روستایی و بهبود فرصتهای شغلی و به تبع آن
درآمد كشاورزان و سایر شاغالن منجر شود و به دستیابی به كیفیت زندگی بهتر ،محیط زیست و اقتصاد سالم كمك كند
(رضوانی .)257 :2783 ،از اینرو ،برای غلبه بر مسائل اقتصادی -اجتماعی پیشروی جوامع روستایی در چند دهه اخیر رویکرد
كارآفرینی به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه روستایی مورد توجه برنامهریزان قرار گرفته است كه بیشتر محققان از آن
به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی و ابزاری برای متحولسازی و پویایی اقتصادی محلی یاد میكنند (Lordkipanidze,
) .2002:V; Chemin, 2008: 114منطقه مورد مطالعه این تحقیق مناطق روستایی مقصد گردشگری در دهستان حصار
ولیعصر از توابع شهرستان بوئینزهرا در جنوب غربی استان قزوین است كه بدلیل توسعه ساخت و ساز ویالهای گردشگری در
یك دهه اخیر به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است .لذا تحقیق حاضر سعی می كند به این سؤاالت پاسخ دهد كه:
 -2آیا توسعه گردشگری ،توسعه كارآفرینی در روستاهای مورد مطالعه را به همراه داشته است؟
 -5بیشترین اثرات توسعه گردشگری در كدام یك از ابعاد كارآفرینی میباشد؟
مبانی نظری:
صاحب نظران توسعه روستایی با درنظر گرفتن مزیتها و اثرات مثبت فعالیتهای گردشگری در ایجاد درآمد و فرصتهای
شغلی به عنوان یك گزینه جدید ،معتقدند كه گردشگری روستایی توانایی باالیی برای ارتقای شیوههای زندگی روستایی داشته
( قربانی )252 :2737 ،و به ایجاد تغییرات مثبت در توزیع درآمد در این مناطق میانجامد و به عنوان ابزاری كارآمد ،نقش
ویژهای در ایجاد ارزش افزوده تجاری برای تولیدكنندگان محلی مهمی ایفا میكند (Liu, 2006: 878, Pivcevic, 2005:
) .3توریسم روستایی به عنوان یك فعالیت چند كاركردی ،شبکهها و ارتباطات بین فعالیتهای متعدد موجود در مناطق
روستایی از قبیل كشاورزی ،اوقات فراغت ،صنایع دستی و محلی ،نوآوری های فرهنگی و نظایر آن را تقویت میكند كه این
ارتباطات میتواند به متنوع سازی اقتصادی و در نهایت توسعه جوامع محلی كمك كند (Figueiredo and Raschi,
) .2013:1از اینرو ،توریسم روستایی به عنوان یك فعالیت جایگزین برای دو دلیل مورد توجه برنامهریزان قرار گرفته است
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) :(Drăgulănescu and Druţu, 2012:196الف) توانایی توریسم در كمك به حل مسائل و چالشهای پیش روی
مناطق روستایی از قبیل برنامهریزی ،تعادل روستا -شهری ،زمینهسازی برای تغییرات اجتماعی ،و ب) زمینهسازی برای توسعه
اقتصادی و زیرساختی و دسترسی بهتر به فرصتهای اشتغال و درآمد؛ كه دوی این اهداف به ساكنین روستایی برای ماندگاری
در روستا كمك میكند (سراسکانرود.)32 :2735،
عالوه بر این ،بررسی ادبیات مرتبط با گردشگری روستایی نشان دهنده تأثیرگذاری این فعالیتها به عنوان یك بخش
اقتصادی كارآفرین است كه میتواند محرك توسعه اجتماعی -اقتصادی بخش روستایی به شمار آید (دادورخانی و همکاران،
 .)2 :2735به طوریكه ،توسعه گردشگری روستایی اقدامی مناسب در راستای حمایت و تحریك كارآفرینی از طریق
بهرهبرداری از پتانسیلهای محلی و سرمایه روستایی به جای تامین آنها در فرآیند توسعه درونزا مطرح میشود (Gülümser
) .et al, 2012:4به عبارت دیگر ،كارآفرینی مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی بویژه توریسم ابزاری برای حل و فصل مسائل
و چالشهای داخلی جوامع روستایی بوده و راهی برای حفاظت از سرمایههای روستایی و همچنین نیروی محركه مهمی در
انباشت سرمایه روستایی به شمار میآید ) .(Meccheri and Pelloni, 2006زیرا فعالیتهای مرتبط با گردشگری در
مقایسه با سایر بخشهای اقتصاد روستایی توانایی باالیی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و افزایش جذب سرمایههای
كوچك دارد ،كه بر اساس تجارب كشورهای در حال توسعه ،پیامد آن در مناطق روستایی دارای جاذبههای گردشگری را در
قالب توسعه فعالیتهای زیرساختی توسط دولت و به تبع آن شتاب بخشیدن به توسعه اشتغال و درآمد جایگزین و ارتقای
سطح رفا و استانداردهای زندگی میباشد ) (Dinis, 2011:1و با تقویت فرهنگ و هویت محلی ،تنوع بخشی به فعالیتهای
اقتصادی در زمینههای كشاورزی ،صنعت و خدمات روستایی به حفظ جمعیت روستایی با كمترین آسیبرسانی به محیط
كمك میكند ) .(Lordkipanidze, 2002: 50از اینرو در بسیاری از كشورها گردشگری را به عنوان موتور رشد اقتصادی و
توسعه میدانند ) .(Sharpley and Vassb, 2006: 1040در واقع ،توسعه كارآفرینی تنها استراتژی موفق جهت تحقق
توسعه اقتصادی روستایی نیست ،اما نسبت به سایر راهبردها و استراتژیها بدلیل استفاده از فرصتهای موجود مناسبتر می-
باشد.
تجارب كشورهای توسعهیافته نشان میدهد كه كارآفرینان با ارایه روشها و نوآوریها و همچنین خالقیت خود توانستهاند
حركت عظیمی به طور كمی و كیفی در شتاب اقتصادی آنها ایجاد كنند ،زیرا این گروه با شناسایی و ایجاد فرصتها كه بیانگر
موقیعتی مطلوب در آیند و قابل دسترس است ) (Barringer and Ireland, 2006و یا فرصت به عنوان نیاز بازار كه به
طور كامل تعریف نشده و یا منابع و ظرفیت هایی كه در ایجاد اشتغال به طور كامل مورد شناسایی قرار نگرفته است میباشد
) .(Koen et al, 2005:1فرآیند كارآفرینی ،شامل تشخیص بازار ،ارزیابی فرصتها ،تصمیم برای بهره برداری از فرصتها،
تالش برای كیب منابع به منظور ایجاد تركیبات جدید و توسعه راهبردی برای كسب و كار جدید می باشد كه بر عوامل سطح
فردی ،نهادی تأثیر میگذارد .به عبارت دیگر در این فرآیند در ابتدا شناحت فرصتها اهمیت اساسی دارد (Shane and
) .Venkataraman, 2003از دیدگاه استونر و همکاران ( )552 :2783كارآفرینی سه اهمیت عمده در توسعه دارد:
 -2افزایش رشد اقتصادی
 -5افزایش بهره وری عوامل تولید و ایجاد فناوری ،كاالها ،ایده ها و خدمات جدید
 -7تقویت قدرت رقابتی در بازار
کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی:
كارآفرینی در تعریف ساده خود به عنوان تعداد مشاغل جدیدی كه در یك دوره زمانی معین شکل میگیرد ،بیان میشود
) .(Smith, 2010:1شومپیتر در مقاله «تئوری رشد اقتصادی» كارآفرینی را به عنوان محرك رشد اقتصادی میداند .زیرا
وی معتقد است كه این فرآیند از طریق تسهیل استفاده از ابزارهای تولید در یك جامعه به طوری كه در تركیبات جدیدتر و
كارآمدتر استفاده شود ،مؤثر میباشد ) .(Schumpeter, 1934: 74بنابراین وی معتقد است كه كارآفرینی ،عمدتاً دانش
محور نبوده و به طور كامل از رفتار اقتصادی منطقی مردم جدا است ( Schumpeter, 1934: 79-81به نقل از Smith,
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 .)2010:1آدرتسچ و كیلباخ در مقاله «كارآفرینی و رشد منطقهای» معتقدند كه بین دانش و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی
وجود دارد .از دیدگاه این دو ،تبدیل دانش عمومی به دانش اقتصادی از طریق تالش كارآفرینان با كشف راههای جدید و
سوداور كردن فعالیتها صورت میگیرد ) .(Audretsch and Keilbach, 2004:606-607رابرت بدنارزیك در مقالهای
با عنوان «نقش كارآفرینی در ایجاد اشتغال در ایاالت متحده و اروپا» عوامل تأثیرگذار در كارآفرینی روستایی را به شرح زیر
برشمرده است ( Bednarzick, 2000: 14به نقل از  -2 :)Smith, 2010:2فرصتهای كارآفرینی موجود -5 ،ویژگیهای
جمعیتی -7 ،سطح آموزش -2 ،ظرفیت كارآفرینی -6 ،زیرساختهای عمومی -5 ،زمینه های فرهنگی -اجتماعی -3 ،سرمایه
و اعتبارات بانکی و بازارهای عمومی .مطالعه ) (Hubbard, 2008:597با عنوان «توسعه غیر مخرب :كارافرینی و نقش آن
در مدیریت رشد» به این نکته اشاره میكند كه سطح باالی رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش نیروی كار ،سرمایه و سطح
فناوری بدست نمیآید ،بلکه وجود روحیه و انگیزه كارآفرینی و مدیریت نیز اهمیت دارند .بنابراین ،همان طور كه ،موارد
فوقالذكر نیز اشاره كردهاند ،كارآفرینی به عنوان موتور اولیه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بدون توجه به آن
سایر عوامل توسعه كارآیی خود را از دست خواهند داد .زیرا كه كارآفرینی رشد اقتصادی را از طریق نشر دانش و افزایش
رقابت بین كارآفرینان تحریك میكند ).(Carree and Thurik, 2005
از دیدگاه ورتمن 2كارآفرینی روستایی عمدتاً میتواند به عنوان یك سازمان جدید كه یك محصول جدید و تولید جدید،
به خدمت گرفتن یا ایجاد یك بازار جدید ،یا بهرهگیری از یك تکنولوژی جدید در محیط روستا معرفی میكند ،تعریف نمود
) .(Ahmad et al, 2012:2در این مورد ،كارآفرین روستایی كسی است كه در مناطق روستایی زندگی كرده و در ایجاد
ثروتهای محلی كمك و مشاركت دارد .كارآفرینان روستایی میتوانند تمركز خود را بر روی فعالیتهایی از كشاورزی و
گردشگری كه با استفاده از منابع طبیعی مرتبط هستند ،قرار دهند ) (Moreira and Martins, 2009و یا بر اساس نظر
) (Hoy, 1983یك تصویر عمومی از كارآفرین روستایی این است كه وی شخصی است" ...مستقل ،ریسكپذیر ،هدفگرا،

دارای اعتماد به نفس باال ،خوش بین ،سخت كوش و نوآور" .به عبارت دیگر ،در فرآیند كارآفرینی در یك محیط روستایی،
تمركز بر روی ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق روستایی ،از طریق ایجاد نسل جدیدی از سرمایهگذاریها صورت
میگیرد كه سه مرحله زیر را دارد ) -2 (Psaltopoulos et al, 2005توسعه مفهومی -5 ،آگاهی كارآفرینان از فرصتهای
موجود و  -7فاز عملیاتی واقعی راهاندازی كسب و كار.
بررسی تعاریف فوق نشان میدهد كه كارآفرینان روستایی كسانی هستند كه توانایی انطباق با هر گونه تغییر محیط و جو
اجتماعی -اقتصادی را داشته ) (Ahmad et al, 2012:3و تالش میكنند تا با استفاده از تولیدات روستایی به عنوان مواد
اولیه و استخدام افراد روستایی در این فرآیند تولید تضمین كننده ارزش افزوده منابع روستایی بوده و توسعه درونزای این
مناطق از طریق سهیم شدن منابع انسانی تا حد زیادی تسهیل كند ) .(Nandanwar, 2011:1به طوریكه ،از دیدگاه
اغلب محققان كارآفرینی عاملی برای ایجاد تغییرات اجتماعی -سیاسی است ).(Panagiota and Nastis, 2011:114
زیرا كه به عقیده ) (Chouinard and Forgues, 2002كارآفرینی ممکن است در یك زنجیره ،از «كارآفرینی خصوصی
كه ارضا اولین و مهمترین نیازهای مالکین و صاحبان مشاغل ،به كارآفرینی جمعی اختراع در جهت خدمت به ارتباط از
كارگران و منافع جامعه» رخ میدهد .از اینرو ،اصول اساسی كارآفرینی روستایی عبارتست از ):(Nandanwar, 2011:12
-

استفاده بهینه از منابع محلی در سرمایهگذاری ،تركیب فعالیتهای صنعتی و بهرهبرداری از محیط ،توزیع بهتر
محصوالت كشاورزی و در نتیجه رفاه روستایی
كاهش تبعیض و فراهم كردن شغل جایگزین در مقابل مهاجرت از روستا ،كه برای فعالسازی چنین سیستمی بایستی
 6Mاز قبیل نیروی انسانی ،پول ،مواد ،ماشین آالت ،مدیریت و بازار برای جمعیت روستایی 5وجود داشته باشد.

1. Wortman
2. '6 m'- manpower, money, material, machinery, management and market to the rural population
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ارتباط بین كارآفرینی و توسعه پایدار روستایی با در نظر گرفتن كارافرینی به عنوان قابلیت با اثر مثبت بر روی جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی آن است .به طوریكه ،رابطه بین كارآفرینی و توسعه پایدار روستایی به ارتباط بین كسب و كار
و محیط آن بستگی دارد ،كه خود میتواند به عنوان یك رابطه دوسویه عمل كند ) .(Hertin, 2001در این فرآیند ،از یك
سو فرصتهای بازار و سیاستهای پشتیبان توسعه پایدار از طریق شکلدهی و توسعه كسب و كارهای جدید میتوانند راههای
جدیدی برای تأمین محصوالت و خدماتی به استفاده بهینه منابع توجه دارند ،را معرفی كنند كه خود زمینه را برای ایجاد
مؤسسات و فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط فراهم میكند؛ و از سوی دیگر ،كسب و كارهای جدید ممکن است به
افزایش ریسكهای زیست محیطی بیانجامد كه این مسئله را میتوان در قالب فشارهای محیطی مانند مقررات ایمنی،
اخالقی ،اجتماعی و  ...بررسی نمود كه میتواند روند ایجاد كسب و كارهای جدید را تحت تأثیر قرار دهد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع كاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد .برای گردآوری دادهها از روش كتابخانهای و
میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است .بررسی روایی گویههای پرسشنامه از نظرات متخصصان برنامه ریزی روستایی استفاده
شده و پایایی آن با استفاده از آلفای كرونباخ به میزان  5/35محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،بعد از گروهبندی و
خالصه سازی آنها از آزمونهای آماری نظیر  tتك نمونهای و فریدمن (برای تحلیل میانگین عددی و رتبهای و كای دو) و از
آزمون ناپارامتری كروسکال والیس( 2برای بررسی میانگین رتبهای در بین روستاهای نمونه) استفاده شده است( .جدول .)2
جدول  -2شاخصها و گویههای تحقیق
مولفه

گویهها

تنوع بخشی به
اشتغال محلی

بهبود وضعیت شغلی ،ایجاد شغل مکمل و پاره وقت ،ارایه خدمات مورد نیاز گردشگران ،بهبود صنایع
دستی ،اشتغال در ویالها و باغات گردشگران ،اشتغال در فعالیتهای غیرزراعی ،اشتغال در امور ساخت
و ساز ،نگهبانی از تاسیسات و خانههای دوم ،خدمات جابجایی گردشگران و ...

تنوعبخشی به منابع
درآمد خانوار

فروش بیواسطه محصوالت كشاورزی و دامی به گردشگران ،دسترسی به بازار ،تهیه و فروش نهادهها و
محصوالت كشاورزی ،بازگشت سرمایهها و سرمایهگذاری در فعالیتهای جدید ،پسانداز خانوار ،تهیه و
فروش داروهای گیاهی خودرو ،كسب درآمد از فعالیتهای خدماتی ،كسب درآمد از اجاره دادن مسکن

مدیریت منابع

حفظ محیط زیست ،گردشگری مزرعه و باغات ،شناسایی منابع جدید گردشگری ،مشاركت در تصمیم
گیری های عمومی ،همکاری بین اهالی ،سرمایه گذاری در خدمات گردشگری و ...

ریسكپذیری

وارد شدن در فعالیتهای جدید ،ریسك پذیری در سرمایهگذاری ،پشتکار در فعالیتها ،روحیه بلند
پروازی ،دسترسی به اطالعات جدید ،تبعیت از ایده های جدید ،باور به توانایی فردی

خالقیت و
آیندهنگری

برنامهریزی برای بهتر ساختن فعالیت ،انگیزه برای موفقیت ،بهبود آینده شغلی خود و فرزندان ،خود
اشتغالی ،استفاده از فرصتهای جدید ،تالش برای موفقیت

جامعه نمونه این تحقیق دربرگیرنده چهار روستای دارای خانههای دوم گردشگری روستایی است كه عمدتاً در بخش
جنوبی دهستان حصار ولیعصر از توابع شهرستان بوئینزهرا و در منطقه كوهستانی موسوم به كوههای خرقان در جنوب غربی
استان قزوین قرار دارند .بنابراین ،از بین روستاهای گردشگرپذیر در دهستان مذكور ،چهار روستای عمده كه دارای رشد
جمعیت باالی یك درصد بوده و سرمایهگذاری متعددی در ساخت و مالکیت خانههای دوم گردشگری بوده به عنوان روستاهای

 -2این آزمون ،متناظر غیر پارامتری آزمون  Fاست و همانند آزمون  Fبرای مقایسه میانگین های بیش از  5نمونه رتبهای (و یا فاصله ای) كاربرد دارد.
به عبارت دیگر ،در مواردی كه متغیرها از نوع رتبه ای باشند از آزمون كروسکال والیس به جای  Fاستفاده می شود و محدودیت های كمتری نسبت
به آزمون  Fدارد .فرضیات در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان میدهد و جهت بزرگتر یا كوچكتر بودن گروهها را از نظر
میانگین ها نشان نمیدهد .فرمول این آزمون عبارتست از (منصورفر:)73 :2732 ،
k
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نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری ....

مورد مطالعه انتخاب گردید و از بین  252خانوار ساكن در این روستا محققان تنها موفق با جلب نظر مساعد و همکاری 225
سرپرست خانوار شدند كه دربرگیرنده كمی بیش از  56درصد حجم جامعه آماری میباشد.
یافتههای توصیفی:
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی (جدول شماره  )5نشان میدهد كه از بین پاسخگویان در گروه سنی 75 -25سال با
( 32درصد) و به لحاظ سطح سواد ،مقطع راهنمایی با ( 25درصد) بیشترین تعداد را دارا هستند .شغل اصلی ( 35درصد)
كشاورزی بوده و سابقه سکونت در روستا در بین ( 52درصد) از پاسخگویان بیش از  55سال میباشد.
جدول -1یافتههای توصیفی تحقیق
مؤلفه

بیشترین پاسخگو

درصد

سن

 25تا  65سال

3217

سطح سواد

راهنمایی

25

شغل اصلی

كشاورز

35

سابقه سکونت

 56تا  55سال

5513

منبع :یافته های تحقیق.2735 ،

نگاهی به دادههای جدول شماره  7نشان میدهد كه ،نرخ رشد جمعیت در فاصله دو سرشماری اخیر در همه روستاهای
مورد مطالعه مثبت میباشد .به طوریكه روستای چنگوره با نرخ رشد  26درصدی باالترین جمعیتپذیری و روستای
اسماعیل آباد با رشد یك درصدی كمترین تغییر را نشان میدهد .عالوه بر این تعداد خانوار ساكن در این روستاها  286مورد
نسبت به  712نفر در سال  2786به  516نفر كاهش یافته است كه دلیل عمده آن از دیدگاه ساكنین در بازگشت افراد
بازنشسته با خانوادههای هستهای به روستا میباشد.
جدول  -9جمعیت روستاهای نمونه در فاصله 2911 -2931
جمعیت ساكن در روستاهای نمونه
*2786

روستای نمونه

*2735

روند تعییرات
خانوار**

روند تغییرات
جمعیت**

نرخ رشد جمعیت
(درصد)**

3

2122
26125

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

اسماعیلآباد

22

268

32

253

53

چنگوره

28

62

222

728

257

532

كامشکان

72

85

272

778

255

565

72123

مشهد

55

32

52

235

76

252

23175

جمع

223

753

252

2556

586

565

-

بعد خانوار

712

منبع :مركز آمار ایران سالهای  2786و 2735

5162
** محاسبه حاصل از یافتههای تحقیق.2735 ،

یافتههای تحلیلی تحقیق:
برای بررسی نقش مؤلفههای مورد مطالعه در خصوص كارآفرینی در گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن در منطقه مورد
مطالعه كه از دادههای پرسشنامهای بدست آمده است ،از آزمون  tتك نمونهای استفاده شده است .همان طور كه نتایج تحلیل
در جدول شماره  2نشان میدهد ،با احتساب دامنه طیفی میانگین مؤلفهها كه بین  2تا  6براساس طیف لیکرت در نوسان
است ،معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (كه میانگین طیف لیکرت=  )7در نظر گرفته شده
است ،در همه شاخصها در سطح  33درصد معنادار گزارش شده است .به عبارت دیگر ،تفاوت از حد مطلوب و همچنین
فاصله اطمینان در سطح  36درصد در همه شاخصهای مورد بررسی به شکل مثبت برآورد شده است .بنابراین میتوان به این
نکته اذعان نمود كه ،توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه ،توانسته است نقش مهمی در بهبود شرایط كارآفرینی در
بین ساكنین محلی ایجاد كند .البته الزم به ذكر است كه از بین مؤلفههای مورد مطالعه ،شاخص تنوع بخشی به منابع
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درآمدی خانوار در محدوده روستا (بدلیل این كه مالکیت خانههای دوم گردشگری عمدتا در اختیار مهاجرین سالهای قبل
است و آنها بدلیل غیبت طوالنی از روستا نیاز به نیروی كار برای نگهداری از تأسیسات و مساكن ،رسیدگی به باغات و ...
دارند ،عمدتاً از نیروی كار موجود در روستا استفاده میكنند كه این امر به عنوان یك منبع درآمدی جدید برای ساكنین
دائمی روستا میباشد) دارای بیشترین مقدار میانگین عددی و شاخص مدیریت منابع گردشگری در محدوده روستا (حفاظت
از پوشش گیاهی ،تغییرات كاربری در دامنهها و باغات به كاربریهای مسکونی و خدماتی ،ایجاد آلودگی در منابع آب و خاك،
مشاركت در تصمیمگیریهای مرتبط با امور عمومی روستا و  )...دارای كمترین میزان میانگین عددی از دیدگاه پاسخگویان
بوده است.
جدول  -1معناداری تفاوت از حد مطلوب مولفههای کارآفرینی در زمینه گردشگری
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 7
مولفههای مورد مطالعه

میانگین

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از
حد
مطلوب

فاصله اطمینان  36درصد
پایین تر

باالتر

تنوع بخشی به منابع درآمدی

713653

781552

222

51555

513653

513537

21553

مدیریت منابع گردشگری

717322

251553

222

51555

517322

517255

512758

ریسك پذیری در فعالیتها

712362

551626

222

51555

512362

512588

516522

خالقیت و آینده نگری

715252

761257

222

51555

515252

516363

515265

بهبود وضعیت شغلی در روستا

715272

771552

222

51555

515272

516356

515657

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.2735 ،

عالوه بر این ،تحلیل نتایج جدول شماره  6نشان میدهد كه بر اساس آزمون فریدمن بین میانگین مؤلفههای كارآفرینی
در مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه تفاوت كامالً معناداری در سطح آلفا  33درصد وجود دارد .به طوریكه بررسی
میانگین رتبهای مؤلفههای پنجگانه تحقیق بیانگر این است كه شاخص تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوار در محدوده روستا
دارای باالترین و شاخص مدیریت منابع گردشگری در روستا ،كمترین میزان میانگین رتبهای را از دیدگاه پاسخگویان دارا
میباشند .از طرفی دیگر ،باال بودن میزان ضریب كایدو بیانگر وجود تفاوت كامالً معناداری را در سطح  5/552در میانگین
رتبهای در بین شاخصها را نشان میدهد.
جدول  -1معناداری تفاوت میانگین رتبهای مولفههای کارآفرینی از طریق گردشگری
مؤلفههای مورد مطالعه

تعداد

میانگین عددی

تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوار

225

713653

2136

مدیریت منابع گردشگری

225

717322

2138

ریسك پذیری در فعالیتها

225

712362

5155

خالقیت و آینده نگری

225

715252

7127

بهبود وضعیت شغلی فردی و خانوادگی

225

715272

7122

كای دو

2251522

درجه آزادی

2

سطح معناداری

51555

میانگین رتبهای

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.2735 ،

همان طوری كه نتایج تحلیلهای انجام شده نشان دهنده نقش مثبت گردشگری روستایی در بهبود مؤلفههای كارآفرینی
در منطقه مورد مطالعه بوده است .در این بخش از تحقیق سعی بر این است تا چهار روستای مورد مطالعه كه عمدتاً به عنوان
میزبان گردشگران و سرمایهگذاری متعدد آنها در زمینه مالکیت خانههای دوم در یك دهه اخیر و بویژه با شروع فرآیند
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بازسازی مناطق آسیب دیده از سانحه زلزله اول تیر  2782قرار گرفته است .به طوریكه ،بازگشت مهاجران سال های قبل و
ساخت و مالکیت خانههای دوم گردشگری در روستاهای زادگاه خود منجر به فراهم شدن زمینه برای توسعه ویالسازی شده
است كه بدلیل نیاز به نیروی كار زیاد و تخصص های متعدد ،اشتغال بسیار باالیی برای ساكنین محلی و روستاهای مجاور
عمدتاً در همه فصول شده است .بنابراین ،با استفاده از آزمون كروسکال والیس سعی شده است تا تفاوت موجود در میانگین
برخورداری از مؤلفههای كارآفرینی در بین روستاهای مورد مطالعه كه همگی در زمره روستاهای مقصد گردشگری خانههای
دوم است مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج جدول شماره  5نشان میدهد كه در شاخصهای تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوار در محدوده روستا ،ریسك
پذیری در فعالیتها و راهاندازی مشاغل جدید و بهبود وضعیت شغلی فردی و خانوادگی روستای كامشکان در رتبه باالتری
نسبت به روستاهای دیگر قرار گرفته است .در شاخص مدیریت منابع گردشگری روستای اسماعیل آباد و در شاخص خالقیت
و آینده نگری روستای چنگوره در رتبه باالتری نسبت به سایر روستاهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند .از طرفی دیگر ،بدلیل این
كه همه روستاهای بررسی شده دارای فعالیتهای متعدد تأثیر پذیرفته از گردشگری روستایی بودهاند ،تفاوت میانگین مؤلفه-
های كارآفرینی در بین آنها معنادار گزارش نشده است و میزان تفاوت در بین این روستاها بسیار اندك میباشد.
جدول  -6میانگین رتبههای مؤلفههای کارآفرینی در توریسم روستایی
میانگین رتبههای مولفههای كارآفرینی

روستاهای مورد
مطالعه

تعداد
نمونه

كامشکان

75

75185

چنگوره

78

53175

75156

اسماعیل آباد

55

75128

75183

58133

مشهد

55

53188

58135

58165

53155

كای اسکوئر

51553

51523

51373

51225

51585

درجه آزادی

7

7

7

7

7

معناداری

51355

51353

51825

51378

51357

تنوع بخشی به منابع
درآمدی خانوار

مدیریت منابع
گردشگری

ریسك پذیری
در فعالیتها

خالقیت و
آینده نگری

بهبود وضعیت شغلی
فردی و خانوادگی

58156

77122

53153

75152

53132

72155

53162

75162

75122
75157
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میتوان به این نکته اذعان كرد كه گردشگری روستایی و بویژه پدیده نوظهور خانههای دوم در روستاهای مورد بررسی
عاملی در راستای حفظ جمعیت دائمی به شمار میآید .به طوریكه با متنوعتر شدن فرصت های شغلی و درآمدی در محدوده
روستا كه عمدتاً با سرمایه گذاری فردی -خانوادگی مهاجران سال های قبل در ارتباط است ،زمینههای مناسبی برای توسعه
كسب و كارهای كوچك و عمدتاً در زمینههای غیر زراعی فراهم شده است؛ كه به افزایش ماندگاری جوانان و خانوادههای
روستایی در یك دهه اخیر منجر شده است.
نتیجهگیری:
همان طور كه در مبانی نظری به آن اشاره شد ،مناطق روستایی در كشورهای در حال توسعه و بویژه در كشور ما با
مسائل متعدد اقتصادی -اجتماعی مواجهاند ،كه یکی از مهمترین آنها ضعف پایههای اقتصادی و كمبود منابع درآمدی و
اشتغال می باشد كه خود ریشه در غالب بودن نقش كشاورزی در این مناطق به عنوان زمینه اصلی كار و فعالیت میباشد .از
اینرو ،برنامهریزان توسعه روستایی تأكید زیادی بر روی متنوعسازی اقتصاد روستا از طریق توجه به كارآفرینی در زمینههای
غیر زراعی از قبیل توسعه گردشگری مبذول كردهاند .زیرا كه ،فعالیتهای گردشگری با توجه به چندبخشی بودن فعالیتها
توانایی ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف اقتصادی از قبیل كشاورزی ،صنایع محلی و بومی ،خدمات و نظایر آن را دارد و
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میتواند عاملی مؤثر برای ایجاد تحوالت اقتصادی -اجتماعی مناطق روستایی به شمار آید .نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد
كه:
-

تحلیل نتایج دادههای پرسشنامهای با استفاده از آزمون  tتك نمونهای نشان میدهد كه معناداری تفاوت میانگین عددی
از مطلوبیت عددی مورد آزمون (كه میانگین طیف لیکرت =  )7در نظر گرفته شده است ،در همه شاخصها در سطح
 33درصد معنادار بوده و تفاوت همه شاخصهای بررسی شده از حد مطلوب به شکل مثبت میباشد كه این امر ،بیانگر
این نکته است كه توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه ،توانسته است نقش مهمی در بهبود شرایط كارآفرینی
در بین ساكنین محلی ایجاد كند .به طوری كه ،از بین مؤلفههای مورد مطالعه ،شاخص تنوعبخشی به منابع درآمدی
خانوار در محدوده روستا دارای بیشترین مقدار میانگین عددی و شاخص مدیریت منابع گردشگری در محدوده روستا
نیز دارای كمترین میزان میانگین عددی از دیدگاه پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .از طرفی دیگر ،نتایج
استفاده از آزمون فریدمن نیز با توجه به باال بودن میزان ضریب كایدو تفاوت كامالً معناداری را در سطح  5/552در
میانگین رتبهای در بین شاخصها را نشان میدهد.

-

نتایج تحلیلهای انجام شده در سطح  2روستای عمده مقصد گردشگری و ایجاد خانههای دوم در دهستان حصار
ولیعصر با استفاده از تحلیل كروسکال والیس نشان میدهد كه در شاخصهای تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوار در
محدوده روستا ،ریسك پذیری در فعالیتها و راهاندازی مشاغل جدید و بهبود وضعیت شغلی فردی و خانوادگی روستای
كامشکان در رتبه باالتری نسبت به روستاهای دیگر قرار گرفته است .در شاخص مدیریت منابع گردشگری روستای
اسماعیلآباد و در شاخص خالقیت و آینده نگری روستای چنگوره در رتبه باالتری نسبت به سایر روستاهای مورد
مطالعه قرار گرفتهاند.
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