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چکیده
امروزه در کشور برای رفع چالشهای توسعه روستایی و ایجاد برخورداری روستائیان از شرایط مطلوب زندگی ،استفاده از کارآفرینی
در بومگردی و گردشگری روستایی در نقش مکمل فعالیتهای کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است .این
پژوهش که از نوع کاربردی با استفاده از روش میدانی و تکمیل  31پرسشنامه از خبرگان در دسترس ،مبتنی بر روش گلوله برفی و
کاربست نرم افزار میک مک انجام شد .مدل کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در یک ساختار سهگانه شامل ارکان ،زیرساخت و شاخص ،واجد
15مؤلفه مشخص شد .مهمترین معرفها از دیدگاه هیأت خبرگان شامل مهاجرین به روستا ،تأمین نیاز و معیشت ،صنایع دستی ،صنایع
فرهنگی ،تنوع اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،تأمین آینده ،کاریزما ،نوگرایی میباشد .بیشترین امتیاز مربوط به "مهاجرین به روستا" با
0/087452و کمترین امتیاز مربوط به "ارتباطات با بستگان" با  0/035478بوده است .پیشرانهای کلیدی کارآفرینی با کاربرد نرمافزار
میک مک و تشکیل جدول اثرات متقابل در سه سطح و با تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تحلیل شد .بیشترین خالص تأثیرگذاری در
اثرهای مستقیم مربوط به آژانس داران و تورگردانان است .عوامل "آژانسداران و تورگردانان" با شدت نه" ،خطرپذیری و سرمایه" با شدت
شش" ،بوم گردان" با شدت شش" ،مشارکت" با شدت چهار و "محصوالت و خدمات" با شدت دو ،جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان
پیشرانهای کلیدی در کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک دارای بیشترین شدت خالص
اثرگذاری مستقیم هستند.
واژههای کلیدی :گردشگری روستایی ،کارآفرینی ،بومگردی ،میک مک ،خوروبیابانک.

 . 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آقای رسول عسگری به راهنمایی دکتر علی شمسالدینی و مشاوره
پروفسور پرویز کردوانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.
 . 2نویسنده مسئول09177234707 ،Ali.shamsoddini@yahoo.com :
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بیان مسأله:
با توجه به اینکه سکونتگاههای روستایی در کشور ما عموما با مشکالت حاد اقتصادی ،اجتماعی و حتی معیشتی روبهرو
هستند ،ارائه تمهیدات الزم در جهت توسعه این کانونهای سکونتگاهی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است .از جمله راه-
کارهای مهم توسعه و توسعه پایدار روستایی ایجاد اشتغال و مهمترین ابزار آن کارآفرینی است که باعث کاهش بیکاری ،افزایش
بهرهوری افراد و منابع و در نتیجه سبب افزایش درآمد مردم و جامعه می شود و منجربه توسعه پایدار روستایی میشود
( .)Rezvani and Najarzadeh, 2008: 162امروزه ،کارآفرینی به عنوان موتور محرك رشد و توسعة اقتصادی میتواند در رشد
اقتصادی کشورها ،ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشد ( .)Karadeniz, 2006: 54اهمیت کارآفرینی
به حدی است که برخی صاحبنظران ،عصر حاضر را ،عصر کارآفرینانه نامگذاری کردهاند .از نظر آنان کارآفرینان ،انقالبی را
هدایت میکنند که منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در پهنه جهانی شده است ( .)Bygrave, 1994: 12اهمیت کارآفرینی در
توسعه روستایی از آنجا ناشی میشود که فرد کار آفرین میتواند با شناسایی فرصتها و مشکالت موجود ،به ابداع راهکارهای
نوین در جهت رشد و توسعه همت گمارد .بدین ترتیب کارآفرینی میتواند از طریق ایجاد اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی ،توزیع
مناسب درآمد و بهرهبرداری بهینه از منابع ،نقش مهمی در توسعهی روستایی داشته باشد ( Hosseini and salmanpour,
 .)2006: 49همچنین بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند که حمایت از توسعه کارآفرینی در جوامع کمدرآمد یک
استراتژی توسعه قابل قبول برای مبارزه با فقر است ( .)Haeton, 2005در این بین یکی از شناخته شدهترین راهبردهای توسعه
روستایی ،گردشگری و فرصتهای مربوط به آن در زمینه کارآفرینی است ( .)Shamsoddini et all, 2017: 3به عبارتی
کارآفرینیِ در گردشگری نوعی تنوع درآمدی را برای خانوارهای روستایی به منظور مقابله با فشارهای مالی فراهم میکند و
گسترش آن میتواند فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را در مناطق روستایی به وجود آورد ( Amini and
 .)Hashemi,2008: 97این امر به نوبة خود ،اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشته و
موجب انتقال نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و دامداری به بخش خدمات میشود (.)Bobochiaris, 2013
در این راستا کارآفرینی در گردشگری روستایی و بومگردی با ایجاد اشتغال و درآمد به پویایی اقتصاد روستایی کمک کرده
و از حجم مهاجرت به شهرها میکاهد .به عبارت دیگر با برنامهریزی مناسب و منطبق با شرایط ،میتوان از این راهبرد جهت
ثبات اقتصادی و جمعیتی روستاها استفاده نمود .در کشورهای در حال توسعه از گردشگری روستایی و بومگردی بعنوان مکمل
کارکردهای اصلی فضای روستایی ،جهت ساماندهی ،آمایش و پراکنش مناسب امکانات و خدمات در روستاهای هدف
گردشگری استفاده میشود ( .)Papouli yazdi and Ebrahimi, 2010: 85گردشگری روستایی ،شامل تمامی فعالیتهای
گردشگری است که فرد در نواحی روستایی و نواحی غیر شهری دور از محل اقامت و کار انجام میدهد ( Yari Hesar and
 .)Bakhtar, 2016: 124بومگردی به عنوان یکی از گونههای جدی گردشگری با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا
و ویژگیهای محیط روستایی برای گردشگران و همچنین کارکردی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و زیست محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است ( .)Faraji rad and Ehsani, 2010: 66از این رو
برنامهریزان تالش دارند تا با شناسایی مزیتها و محدودیتها ،هم موجبات توفیق بومگردی را در پاسخگویی به نیازهای
گردشگران فراهم آورده و هم موجبات اصالح مناطق روستایی را از طرق مختلف از جمله کارآفرینی موجب شوند .در کشور
ایران برای رفع چالشهای توسعه روستایی و ایجاد برخورداری روستائیان از شرایط مطلوب زندگی ،استفاده از کارآفرینی در بوم
گردی و گردشگری روستایی در نقش مکمل فعالیتهای کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
به عبارتی گونههای جدید گردشگری همچون بومگردی ،گردشگری روستایی ،گردشگری ماجراجویانه و گردشگری کشاورزی
محور با تکیه بر ماهیت کاربر بودن ،هزینه نسبتا پایین ایجاد فرصتهای شغلی ،تخصص پایین و برخورداری از مزیت رقابتی
قابل توجه ،زمینه را برای کارآفرینی و کسب ارزش افزوده بویژه در مناطق روستایی و پیرامونی فراهم میآورند ( Manochehri,
 .)2010از طرف دیگر علیرغم فعالیتهای صورت گرفته در برخی استانهای کشور ،بویژه استان اصفهان ،جهت ترویج و کاربست
گونههای جدید گردشگری در مناطق روستایی مبتنی بر فراخوانی محتوی توسعه و اشتغالزایی ،همچنان فقدان یک مدل کارا
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و بومی کارآفرینی که ضمن در برگیری کلیه متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر آن ،مبین جایگاه بومگردی نیز باشد ،مالحظه می-
گردد .منظور اصلی از این پژوهش ،دستیابی به یک مدل آیندهنگر و تعمیمپذیر از کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای
هدف گردشگری جهت دستیابی به محتوی توسعه پایدار با تأکید بر اشتغال و تولید خدمات و محصول است .این پژوهش
بصورت موردپژوهی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک از توابع استان اصفهان انجام شده است .از اینرو
چهار سؤال اصلی و پایه به شکل زیر طرح میگردد.
الف) متغیرهای قابل پیش بینی در رابطه بین بومگردی و کارآفرینی چه هستند؟
ب) پیشرانهای کلیدی توسعه کارآفرینی با تاکید بر بومگردی در روستاهای هدف چیست؟
ج) شدت اثرگذاری ،اثرپذیری و نوع متغیرهای کارآفرینی در توسعه بومگردی چه میزان است؟
د) مدل آینده نگرانه کارآفرینی مبتی بر توسعه بومگردی در سطوح مختلف معناداری چگونه است؟
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق:
نواحی روستایی از مهمترین ارکان توسعه ملل مختلف بهویژه در کشورهای درحال توسعه هستند که با تولید مواد غذایی و
دیگر مواد اولیه مورد نیاز جامعه ،نقش کلیدی و مؤثری را در رسیدن جوامع به توسعه پایدار ایفا میکنند .با این وجود شواهد
نشان میدهد؛ مناطق روستایی عالوه بر اینکه از چالشهای متعدد جهان امروزی اعم از نقض حقوق بشر ،فساد ،سوء استفاده از
کارگران ،تبعیض ،نرخ باالی ایدز ،عدم دسترسی به امکانات آموزشی و  )United Nations, 2009: 4( ...در امان نیستند به شدت
با چالشهای دیگری ،از جمله کاهش جمعیت ،کاهش درآمد ،کاهش سطح اشتغال ،کاهش تولیدات زراعی ،مهاجرت نیروی کار
و  ،...مواجه هستند ( .)Galani-Moutafi, 2013: 103رفع مشکالت و چالشهای جامعه روستایی در گرو توسعه کلیه شاخصها
و ابعاد مرتبط با امور زندگی روستاییان است ،که در اصطالحِ توسعه روستایی خالصه میشود .دستاورد نهایی توسعه عبارت
است از رها شدن انسانها از چنگال فقر غذایی ،فقر علمی ،فقر فرهنگی ،فقر سیاسی و فقر زیستمحیطی ( Safarialiakbari
 .)and Jomeyni, 2010: 142توسعه روستایی و بهتبع آن توسعه پایدار روستایی ،استراتژیها و راهکارهای مشخصی را در بر
میگیرد که در عین حال منجر به بهبود وضعیت موجود روستاییان شده و کلیه شرایط و الزمات زندگی توأم با رفاه را برای
آینده روستاییان فراهم میسازد ( .)Shamsodini and Jamini, 2016: 36همچنین دستیابی به سطح قابل قبولی از فرایند
توسعه در تمامی مکانها ،مستلزم بهرهگیری از گزینههای گوناگون و متنوع میباشد و در سطح محلی گردشگری روستایی
یکی از آنها است ،که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و شناسایی توانها و تنگناهای موجود نقش مؤثری را در تنوع-
بخشی به اقتصاد محلی و زمینهسازی برای توسعه روستاها بر عهده داشته باشد ( .)Shamsoddini, 2009: 96در این راستا
استراتژی اصلی برنامههای اخیر توسعه روستایی حمایت و تحریک کارآفرینی از طریق بهرهبرداری از پتانسیلهای محلی
سرمایه روستایی به جای تأمین آنها از خارج و وابستگی به خارج است ) .(Gulumser et al, 2012:1به طوریکه ،توسعه
گردشگری روستایی اقدامی مناسب در راستای حمایت و تحریک کارآفرینی از طریق بهرهبرداری از پتانسیلهای محلی و
سرمایه روستایی به جای تأمین آنها در فرآیند توسعه درونزا مطرح میشود ( .)Yeganeh et all, 2016: 195کارآفرینی روستایی
به عنوان یک راهبرد اساسی برای توسعة روستایی میتواند کمک شایانی برای رشد و توسعه روستاها کرده و منجر به کاهش
بیکاری و افزایش فرصتهای اشتغال و در نتیجه افزایش درآمد و ثروت ،متنوع سازی اقتصاد ،استفاده بهینه از منابع و بهبود
زندگی روستاییان شود (.)Sadeghloo et all, 2017: 37
در حال حاضر سیر تحوالت جهان ،کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است .تجربه
موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه
کارآفرینی درآن کشورها ،موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی،کارآفرینان و شکلگیری کسب و کارهای نوآورانه
اهمیت خاصی قائل گردند .پژوهشگران ،کارآفرینی را مفهومی چند بعدی میدانند که فعالیتهای منطقه میزبان را به سوی
نوآوری در محصول و فن آوری ،ریسکپذیری و پیشگامی سوق میدهند ( .)Danayifard et all, 2006: 19منظور از کارآفرینی
مستقل و منفرد نیز تأسیس یک کسب و کار و یا فرایند جدید با هدف کسب درآمد میباشد .امروزه بسیاری از جوامع به لزوم
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کارآفرینی پی برده و در واقع این گونه تغییر گرایش در راهبرد گسترش کارآفرینی ،در پاسخ به نیازی است که بر جوامع در
خوداتکایی و تأمین نیاز با محوریت داشتههای بوم میزبان تحمیل گردیده است ( .)Sheikhi, 2015: 84بهرهبرداری از جریان
کارآفرینی جهت ایجاد توسعه درونزا نیز در اواخر دهه  1990شکل گرفت .امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه از این
ادبیات جهت تحریک فرایند کارآفرینی در جوامع روستایی استفاده میکنند .در این راستا به بررسی چند نمونه داخلی و
خارجی پرداخته می شود (.)Amini and Hashemi, 2009: 44
کالنتری و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان "چشمانداز آینده جمعیت روستایی و چالشهای مدیریت توسعه
کارآفرینی در ایران" بیان میدارند پیشبینی پویاییها و تغییرات آتی جمعیت روستایی یکی از مهمترین موضوعات فرایند
توسعه پایدار روستایی است و لذا درك آینده آن ضروری است .یافتههای تحقیق حاکی از آنست که نسبت روستانشینی از
 31/4درصد در سال  1385به  22/5درصد در سال  1410خواهد رسید .همچنین نتایج پیشبینی نشاندهنده چندین ویژگی
عمده جمعیت روستایی ایران در افق  1410است که کاهش باروری ،افزایش امید به زندگی ،افزایش نیروی کار و سالخوردگی
از آن جملهاند .بهبود بهرهوری نیروی کار ،سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن ایجاد فرصتهای شغلی جدید
الزمه مواجهه مناسب با افزایش عرضه نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق  1410قلمداد میشود .نتایج
نشان میدهد آینده روستا با چالشهای بسیاری مواجهه خواهد بود .تخلیه روستاها ،عدم مقرون به صرفه بودن انتقال
زیرساخت به روستاهای بسیار کم جمعیت ،اشباع شهرها از جمعیت و عدم وجود فرصتهای شغلی و ...از آن جملهاند .تقیلو
( )1393در مقاله تحت عنوان "سناریوهای آینده سکونتگاههای روستایی ایران" بیان میدارد :روند سرعت تغییر فضاهای
جغرافیایی چنان است که قدرت و توان بشرنمی تواند آن را پیشبینی کند .روستاها به عنوان یکی از سکونتگاههای بشری
نتوانستهاند خود را با این تغییرات همگام سازند؛ بنابراین ،پژوهشگران دربارة استمرار حیات آنها تردید کردهاند .در پژوهش
مذکور تالش شده تا با رویکردآینده پژوهی ،پاسخی به بقای روستاها با توجه به رویدادهای درحال وقوع یا رخداد احتمالی آنها
درآینده ارائه شود .در این پژوهش روش تحقیق مبتنی بر روش دلفی است .براساس نتایج به دست آمده درآمد و اشتغال عوامل
کلیدی تأثیرگذار در حیات روستاها هستند و گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و سیاست توسعة سکونتگاههای کوچک
به عنوان پیشرانهای مهم در روند عاملهای کلیدی شناخته شدند و بر اساس آنها ،سناریوهای بدیل آیندة روستاها ترسیم
گردیدند .بر این اساس پیشران توسعة تکنولوژی اطالعات ناکارآمدترین پیشران و سیاست مبتنی بر توسعة سکونتگاههای
کوچک ،مؤثرترین پیشران بر روند عوامل کلیدی که بر همة شاخص های عوامل کلیدی تأثیردارد ،شناخته شد.
سجاسی و همکاران ( )1395در مطالعه ای تحت عنوان سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در
مناطق روستایی بیان میدارند که اکنون خالقیت و نوآوری در حال تبدیل شدن به ارکان اصلی توسعه پایدار است .نتایج
ارزیابی راهبردهای تدوین شده بر اساس روش  QSPMنشان میدهدکه راهبرد ارائه منابع و تسهیالت مالی و اعتباری کم بهره
به روستاییان برای راهاندازی کسب و کارهایی در حوزه گردشگری روستایی با مجموع نمره جذابیت  3/078دارای باالترین
اولویت به لحاظ برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه می باشد .برانتراپ و مسنر( )20071در روندهای
جهانی و آینده مناطق روستایی ،کشاورزی را به عنوان محور توسعه کارآفرینی و قطب نشر مدرنیسم در مناطق روستایی به
ویژه در کشورهای در حال توسعه معرفی کردند .نتایج این مطالعه نشان میدهد روندهای جهانی در مصرف ،سبک زندگی و
کشاورزی در مناطق روستایی مؤثر است و لذا تعریف استانداردهای باالتر محصوالت کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی از
طریق خالقیت در جامعه روستایی کشورهای در حال توسعه الزامیست .استوالریک و همکاران )2010( 2به آینده نگاری
خالقیت در محیط روستایی از زاویه ای متفاوت نگاه نموده اند .در این مطالعه گردشگری و توسعه اقتصاد به عنوان زمینه های
بروز خالقیت در جوامع روستایی معرفی و از صنایع دستی ،هنرهای تجسمی ،فرهنگ و میراث تاریخی به عنوان ابزار تولید
ثروت و باز احیاء فرایندهای سنتی اقتصادی در جزیره پرنس ادوارد نام برده شده است .در این مطالعه که میان اعضای
1
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مشارکت کننده در کالسهای خالقیت جزیره با استفاده از روشهای کمی شکل گرفته ،نتایج حاکی از استقبال از راهبردهای
خالقانه برای توسعه اقتصادی جزیره پرنس ادوارد برای تامین پایداری محیط روستایی است .اتحادیه اروپا ( )2011در قالب
مجموعه مطالعات "کلیات چشمانداز سیاستهای کشاورزی و غیرکشاورزی محور از جمله گردشگری روستایی در اروپا" نقش
توسعه روستایی در سیاستهای عمومی توسعه کشاورزی ،چالشهای فراروی مناطق روستایی در توسعه کشاورزی و سیاست-
های پاسخگو در توسعه روستایی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .نتایج این پژوهش ،چهار محور را برای توسعه
روستایی مد نظر قرار داده و با استفاده از شاخصهای چهارگانه الف) میزان ناخالص ارزش افزوده ،ب) میزان جمعیت روستایی
برخوردار از خدمات پیشرفته ،ج) میزان اراضی کشاورزی در چارچوب نظام مدیریت و د) میزان اراضی کشاورزی محیط زیست
محور ،نقشه های متنوع از خصوصیات مناطق روستایی در سطح قاره اروپا ارائه شده است.
موسسه نپاد )2013(1در عینیترین نتیجه ،توجه بیشتر به روستا جهت رفع و به حداقل رساندن بدبینی ها در جوامع
روستایی و ایجاد چشمانداز مثبت و امیدواری به آینده در میان جوامع روستایی مورد نظر واقع شده است .نتایج این مطالعه
لزوم بازنگری در بخش روستایی با تاکید بر عالیق و نیازهای محلی ،ساختار و مقدورات ملی و منطقهای ،اکوسیستم ،بازارهای
جهانی و سرمایه گذاری را نشان می دهد .اسکالونا اورکا و همکاران )2015(2در پژوهشی تحت عنوان" راهنمایی برای توسعه
محلی؛ خوشه صنایع خالق در شهرهای کوچک و مناطق روستایی اسپانیا" که در شهر کوچک تروول و روستاهای پیرامونی آن
صورت گرفته؛ بیان میدارند که شکلگیری خوشه صنایع خالق و کارآفرینی مبتنی بر خالقیت فردی و گروهی میتواند زمینه
توسعه محلی را فراهم سازد .نتایج پژوهش نشان میدهد صنایع خالق دارای جایگاهی راهبردی برای ترویج هوشمندانه پایداری
و رشد فزاینده محلی ،منطقهای و ملی در اروپا خواهد بود .نتایج داشتن رهیافت و فرایند واکاوی مستمر در توزیع فعالیتهای
نوآورانه گامی مفید در توسعه محلی و روستایی است .فعالیتهای نوآورانه دارای آثاری بر منطقه هدف و روابط مثبت با
ماندگاری و رشد جمعیت خواهد داشت که البته باید این آثار بصورت دقیقتری مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق:
این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است .در بخش اول ،با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای منابع موجود
نسبت به نگاشت و صورتبندی مؤلفه های مؤثر در کارآفرینی با تأکید بر بومگردی و تبیین شاخصهای آن اقدام شد .در واقع
با استفاده از روش تحلیل محتوا ،منابع موجود مورد بررسی دقیق و نسبت به قیاس ویژگیهای مورد نظر جهت دستیابی به
خصوصیات مفروض عمل شد .سپس با استفاده از تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه نسبت به اخذ نظرات خبرگان جهت رسیدن
به اجماع کارشناسی پیرامون شاخصهای سنتز شده و ساختار آن اقدام شد .در واقع طراحی محتوی پرسشنامه و ارائه ویژگیهای
آن منتج از بخش اول پژوهش و پایه بخش دوم پژوهش بوده است .از طرف دیگر به لحاظ کاربرد تکنیکهای آینده پژوهی
(روش دلفی– روندنمای میک مک) در تعیین ساختار مدل آینده نگرانه و پیشرانهای کلیدی مؤثر در کارآفرینی بر طرح سؤاالت
متعدد به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد پژوهش قلمداد میشود .برای انجام روش دلفی ابتدا نسبت به تشکیل گروه
مجری ،شامل سه نفر ،اقدام و سپس نسبت به انتخاب جامعه آماری خبرگان برای پاسخگویی به سواالت پرسشنامه مبادرت
گردید .جامعه خبرگان این تحقیق شامل  31نفر ،در دو گروه داخلی و خارجی و هر گروه شامل سه تقسیم بندی ،خبرگان
بخش دانشگاهی ،خبرگان بخش اجرایی ،و مسئولین سیاست گذار و برنامهریز بوده است .نتیجه حاصله برای  αدر این تحقیق
برابر  86/2میباشد که در مقایسه با طیف کرونباخ دارای اعتبار زیاد تلقی میگردد و پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار بوده
است در بخش دوم با استفاده از نرم افزار میک مک ،پیشرانهای کلیدی کارآفرینی با تاکید بر بوم گردی و شدت خالص
اثرگذاری و نوع متغیرهای آن تعیین و مشخص شده است .با توجه به تعداد محدود خبرگان ذیصالح و در دسترس از یک طرف
و ماهیت و اهداف پژوهش از طرف دیگر تالش شد تمام شماری و از روش گلوله برفی صورت گیرد .نرمافزار میک مک جهت

1

.NEPAD institute & African Union
.Escalona-Orcao

2

96

ارائه مدل آینده نگر کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف .....

انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع طراحی شده است .روش این نرمافزار بدین گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفهها مهم
در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آنها را در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل اثرات وارد و میزان ارتباط میان این
متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان ،تشخیص داده میشود .متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها
تأثیر میگذارند .بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،تاثیرگذار و متغیرهای ستونها ،تاثیر پذیر میباشند .نرمافزار میک مک ،همه
متغیرها را در یک نمودار مفهومی که معرف پراکندگی متغیرها در نواحی تعریف شده بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
آنهاست ،نمایش میدهد (.)UNDP, 2011: 92
محدوده مورد مطالعه:
شهرستان خور و بیابانک ،در منتهی الیه شرق استان اصفهان در 140کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است .این
شهرستان با وسعتی برابر  11676/5کیلومتر مربع ،در حدود  10درصد از کل مساحت استان اصفهان را در اختیار دارد و دارای
هفت روستای هدف گردشگری از جمله مصر ،گرمه ،مهرجان و نصرآباد است (استانداری اصفهان .)1392،از ویژگیهای اقلیمی
شهرستان درجه حرارت بسیار باال در تابستان ،تبخیر زیاد ،بارندگی کم ،رطوبت نسبی ناچیز و اختالف شدید درجه حرارت
شبانه روز میباشد .خور و بیابانک  17656نفر از کل جمعیت استان اصفهان را در سال  1395در خود جای داده است ضمن
اینکه از کل جمعیت این شهرستان 10336 ،نفر (معادل  58/5درصد) در نقاط شهری و  7320نفر (معادل  41/5درصد) در
نقاط روستایی این شهرستان زندگی میکردهاند .در مجموع  30منبع گردشگری در شهرستان خور و بیابانک وجود دارد.
بررسی گونهشناختی منابع موجود در این ناحیه نشان میدهد که منابع تاریخی -فرهنگی و طبیعی از توزیع نسبتا متناسبی
برخوردار میباشند .منابع تاریخی -فرهنگی  47درصد و منابع طبیعی  53درصد منابع موجود در این شهرستان را تشکیل
دادهاند .هیچ گونه منبع انسانساختی وجود ندارد .منابع طبیعی و تاریخی ـ فرهنگی خوروبیابانک به ترتیب  4.5و  0.8درصد
از منابع استان را تشکیل دادهاند .زیرگونههای تشکیل دهنده منابع تاریخی -فرهنگی شهرستان عمدتا مربوط به قلعه و
کاروانسرا ،مسجد و مدرسه تاریخی و بافت قدیمی روستاها و شهرها میباشد .کویر و تپههای ماسهای ،آبشار و چشمه نیز
بیشترین تعداد منابع طبیعی را تشکیل دادهاند .کویر مصر با ویژگیهای منحصربفرد خود تنها جاذبه بالفعل طبیعی موجود در
این شهرستان میباشد .همچنین شهرستان خور و بیابانک از نظر ارائه خدمات و تسهیالت گردشگری با ضعف اساسی مواجه
میباشد و هیچ گونه واحد اقامتی از نوع هتل ،هتل آپارتمان و مهمانپذیر و دفتر خدمات مسافرتی وجود ندارد.
یافتههای تحقیق:
تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم:
در تحلیل نقشههای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم 15عامل مشخص میگردد که عوامل"فضای روستا"" ،محصوالت و
خدمات"" ،آژانسداران و تورگردانان"" ،خطرپذیری و سرمایه" ،و "مشارکت" جز متغیرهای ورودی (اصلی) هستند که در تحقق
کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف شهرستان خوروبیابانک دارای بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری مستقیماند.
البته باید اشاره کرد متغیرهای "محصوالت و خدمات"" ،آژانسداران و تورگردانان"" ،خطرپذیری و سرمایه" دارای حالت نامعین و
مرزی بوده و احتمال گرایش آنها به ناحیه دیگر در صورت تغییر شرایط وجود دارد .در نمودار شماره 1نقشه خروجی نرم افزار
میک مک ارائه شده است .همچنین در جدول و شکل شماره  1نوع متغیرها بر اساس خروجی نرمافزار مشخص شده است.
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نمودار  -1نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم
جدول  -1تعیین نوع و وضعیت عوامل در نقشه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم
ردیف

عامل

نوع عامل

وضعیت عامل

1

جامعه روستایی

دو وجهی

معین

2

بخش دولتی

دو وجهی

معین

3

بوم گردان

ورودی

معین

4

محصوالت و خدمات

ورودی

نامعین

5

آژانسداران و تورگردانان

ورودی

نامعین

6

تامین معیشت و نیاز

وابسته

معین

7

صنایع منطبق

مستقل

معین

8

ساختار اجتماعی  -اقتصادی

دو وجهی

معین

9

قیمت محصوالت و خدمات

مستقل

معین

10

جاذبه ها و فعالیتها

وابسته

معین

11

انعطاف پذیری و پذیرش

دو وجهی

نامعین

12

خطرپذیری و سرمایه

وابسته

معین

13

مشارکت

ورودی

نامعین

14

ابتکار و خالقیت

دو وجهی

معین

15

پایداری

ورودی

معین

منبع :یافتههای پژوهش.1396 ،
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نتایج تحلیل نتایج تحلیل تأثیرگذاری غیر مستقیم :
در تحلیل تأثیرگذاری غیرمستقیم عوامل ،در سطح  %100از کل رابطههای قابل ارزیابی بین آنها مشخص میگردد که
تمام پانزده عامل شناسایی شده توسط گروه خبرگان دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم هستند .این امر نشان میدهد که کلیه
عوامل شناخته شده توسط مجری دلفی (در دور دوم) کامال مورد اجماع و قبول هیات خبرگان به عنوان یکی از پیشرانهای
کارآفرینی با تأکید بر بومگردی میباشد .در نمودار  2وضعیت عوامل مورد تحلیل نشان داده شده است.

نمودار  -2تأثیرگذاری غیر مستقیم متغیرها (در سطح  -)%100منبع :یافتههای پژوهش.1396 ،

در تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیر مستقیم  15عامل مشخص میگردد که همان وضعیت تحلیل در نقشه
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم وجود دارد .با این تمایز که تمام متغیرها در تمام نواحی بجز متغیر "انعطاف پذیری و
پذیرش" در ناحیه دوم ،بصورت معین هستند .این امر بر پیشرانهای کلیدی تحقق کارآفرینی مبتنی بر بومگردی شامل"بوم
گردان"" ،محصوالت و خدمات"" ،آژانسداران و تورگردانان"" ،خطرپذیری و سرمایه" و"مشارکت" تأکید دارد .نتایج در جدول  2و
شکل شماره  2ارائه شده است.
جدول  -2تعیین نوع و وضعیت عوامل در نقشههای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیر مستقیم
وضعیت متغیر

نوع متغیر

عنوان متغیر

ردیف

معین

دو وجهی

جامعه روستایی

1

معین

دو وجهی

بخش دولتی

2

معین

ورودی

بوم گردان

3

معین

ورودی

محصوالت و خدمات

4

معین

ورودی

آژانسداران و تورگردانان

5

معین

وابسته

تامین معیشت و نیاز

6

معین

مستقل

صنایع منطبق

7

معین

دو وجهی

ساختار اجتماعی  -اقتصادی

8

معین

مستقل

قیمت محصوالت و خدمات

9

معین

وابسته

جاذبهها و فعالیتها

10

نامعین

دو وجهی

انعطاف پذیری و پذیرش

11

معین

وابسته

خطرپذیری و سرمایه

12

معین

ورودی

مشارکت

13

معین

دو وجهی

ابتکار و خالقیت

14

معین

ورودی

پایداری

15
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شکل  -2نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیر مستقیم ،منبع :یافتههای پژوهش.1396 ،

پیشرانهای کلیدی کارآفرینی با تأکید بر بوم گردی:
پس از شناسایی نوع هر عامل و وضعیت آنها در نقشه تحلیل اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم ،الزم است اندازه کمی
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم بودن مشخص شود .این اقدام جهت تشخیص اندازه تأثیر هر عامل
به عنوان پیشران کلیدی تحقق فرایند کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی صورت میپذیرد .نتایج میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
مستقیم نشان میدهد عامل"آژانسداران و تورگردانان" به عنوان عامل ورودی (اصلی) با باالترین قدرت تعیین کنندگی در
جایگاه نخستین پیشرانهای کلیدی برای تحقق کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی از دیدگاه هیات خبرگان است .همچنین عوامل
"بومگردان" و "خطرپذیری و سرمایه" نیز جزء عاملهای پیشران کلیدی در فرایند کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای
هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک شناخته میشوند .نتایج میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم نشان میدهد
همچنان همان متغیر"آژانسداران و تورگردانان" در بین متغییر ورودی (اصلی) با باالترین قدرت تعیین کنندگی در جایگاه
نخستین پیشران کلیدی برای تحقق مدل کارآفرینی با تاکید بر بومگردی از دیدگاه هیات خبرگان است( .جدول شماره .)3
جدول  -3پیشرانهای کلیدی مدل توسعه کارآفرینی با تأکید بر بومگردی
مدل

ساختار

ارکــــــان

کارآفرینی بر
بوم گردی

زیـــــرساخت

شـــــــاخص

پیشران کلیدی

خالص تأثیرگذاری
(مستقیم)

خالص تأثیرگذاری
(غیرمستقیم)

جامعه روستایی

2

1204

بخش دولتی

2

779

بوم گردان

6

2716

محصوالت و خدمات

2

1450

آژانسداران و تورگردانان

9

4191

تامین معیشت و نیاز

-6

-2703

صنایع منطبق

-6

-3130

ساختار اجتماعی -اقتصادی

-2

-708

قیمت محصوالت و خدمات

-2

-501

جاذبه ها و فعالیتها

-7

-3459

انعطاف پذیری و پذیرش

-1

-641

خطرپذیری و سرمایه

-7

-3466

مشارکت

6

2434

ابتکار و خالقیت

0

267

پایداری

4

1567
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100

ارائه مدل آینده نگر کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف .....

در نتایج بدست آمده از گام اول و دوم پژوهش ،تالش شد تا بر اساس روندنمای میک مک کلیه مراحل اجرای پژوهش تا
دستیابی به پیشرانهای کلیدی تحقق کارآفرینی با تأکید بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک
تبیین شود .مدل کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در یک ساختار سهگانه شامل ارکان ،زیرساخت و شاخص ،واجد 15مؤلفه مورد
سنجش واقع شد .مهمترین معرفها از دیدگاه هیات خبرگان شامل مهاجرین به روستا ،تأمین نیاز و معیشت ،صنایع دستی،
صنایع فرهنگی ،تنوع اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،تأمین آینده ،کاریزما و نوگرایی میباشد .همچنین پیشرانهای کلیدی
کارآفرینی با کاربرد نرم افزار میک مک و تشکیل جدول اثرات متقابل در سه سطح و با تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم
تحلیل شد .بیشترین خالص تأثیرگذاری در اثرهای مستقیم مربوط به آژانس داران و تورگردانان است .عوامل "آژانسداران و
تورگردانان" با شدت نه" ،خطرپذیری و سرمایه" با شدت شش" ،بوم گردان" با شدت شش" ،مشارکت" با شدت چهار و
"محصوالت و خدمات" با شدت دو ،جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشرانهای کلیدی در کارآفرینی مبتنی بر بوم
گردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک دارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.
نتیجهگیری:
برآیند نگرش و توانمندی انسان سبب شده تا صنعت گسترده گردشگری نیز مانند بسیاری از فعالیتهای دیگر ،به سوی
تکامل قدم بردارد و ضمن تأمین تقاضای نسل حاضر و ایجاد زمینه بهره مندی کلیه ذینفعان و ذیحقان ،برپایه مفهوم برنده -
برنده ،از توانایی نسل آتی در برآورده سازی نیازهایش نکاهد .به لحاظ ماهیت بوم گرایی ،تلفیق پذیری و قابلیت انطباق با
فعالیتها و فرایندهای منطقه میزبان ،هدایت مسئوالنه صنعت گردشگری برای دستیابی به تکامل آرمانی آن کار دشواری
نخواهد بود .از اینرو توسعه صنعت گردشگری یکی از بهترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار است .شرایط کنونی کشور
ما ایجاب میکند که با بینشی عمیق نسبت به تعریف و اجرای الگوهای بومی سازی شده انواع گردشگری ،اقدام کرده و زمینه
رشد و تعالی مناطق مختلف را بر پایه مزیتهای نسبی فراهم سازیم .مدلیابی و مدلسازی بومی جهت تولید کاال و خدمات،
بویژه در مناطق روستایی از اهمیت شایانی برخوردار است .یکی از بهترین و پاكترین صنعتهای موجود جهت تولید خدمات و
ایجاد بازار عرضه و تقاضا ،بوم گردی میباشد که میتواند با ایجاد ارزش افزوده ،موجب کارآفرینی و تدوام زنجیره ارزش در
محیطهای روستایی شود .مدل کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک از یک
طرف تحت تأثیر نقاط اجبار تأمین معیشت خانوارهای ساکن و از طرف دیگر تحت الشعاع حمایت ارکانهای دولتی برای ایجاد
اشتغال است .اگرچه پیشرانهای آن مورد شناسایی و سنجش قرار گرفت ،اما توسعه و تداوم آن در گرو مدیریت صحیح و تعیین
ظرفیت برد است ،تا صرفیدگی کسب و کارهای موجود در امنیت سیر کند .بیشترین خالص تأثیرگذاری در اثرهای مستقیم مربوط
به آژانس داران و تورگردانان است .عوامل "آژانسداران و تورگردانان" با شدت نه" ،خطرپذیری و سرمایه" با شدت شش" ،بوم گردان" با
شدت شش" ،مشارکت" با شدت چهار و "محصوالت و خدمات" با شدت دو ،جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشرانهای کلیدی در
کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای هدف گردشگری دارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.
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