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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 آنها دارد .یکی از مهمترین عوامل توسعۀ گردشگری در روستاها ،توجه به
کارآفرینی گردشگری است .بدینصورت که کارآفرینی گردشگری ،با ایجاد اشتغال ،بهبود
کیفیت زندگی ،توزیع مناسب درآمد و بهرهبرداری بهینه از منابع ،نقش مهمی در رشد اقتصادی
روستاها و درنتیجه در توسعۀ روستایی دارد .متنوعسازی اقتصاد روستایی ،تنها با القا از بیرون
محقق نمیشود .کارآفرینان محیطهای روستایی باید خود فرصتها و منابع بالقوه و بالفعل را
بشناسند و با استفادة بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط روستایی به ارمغان
بیاورند .از اینرو ،این مطالعه با هدف ارزیابی توسعۀ کارآفرینی در بحث گردشگری روستایی
انجام گرفته است .محدودة مورد مطالعه شامل روستاهای بخش الریجان شهرستان آمل در
استان مازندران است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .جامعۀ مورد مطالعه ،شامل
مشارکتکنندگان در فعالیتهای گردشگری منطقه است که از میان آنها  80نفر بهعنوان
نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .مطابق نتایج ،شاخصهای دسترسی به زیرساختهای
فیزیکی ،فضای اجتماعی و میزان اعتمادبهنفس ،مطلوبیت باالیی در روستاهای مورد مطالعه
دارند ،اما شاخصهای دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات ،مهارت و دانش ،دسترسی به
سرمایه ،نوآوری و خالقیت ،آیندهنگری ،تولید ،فروش و بازاریابی تولیدات ،در وضعیت مناسبی
نیستند.
واژههای کلیدی :بخش الریجان ،توسعۀ روستایی ،توسعۀ کارآفرینی ،گردشگری روستایی.

* نویسندۀ مسئول09194464776 :

Email: mhesam@guilan.ac.ir
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مقدمه
از گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه در جوامع یاد میشود .تحقق حضور  20میلیون گردشگر و
اشتغالزایی حدود  6/5میلیون نفری این بخش مطابق چشمانداز  20ساله و افق ایران  ،1404منوط به استفاده از تمامی
جنبهها و جاذبههای گردشگری کشور ،از جمله در نواحی روستایی است .گردشگری روستایی بهعنوان شکل خاصی از
گردشگری ،درصورتیکه با توجه به ویژگیها ،نیازها و مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی و نیز
خواستههای گردشگران بهدرستی برنامهریزی و ساماندهی شود ،قادر است بخش عمدهای از مشکالت اقتصادی نواحی
روستایی کشور مانند بیکاری و فقر را برطرف سازد (غنیان .)3 :1389 ،تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و کارآفرینی،
ضمن پاسخگویی به نیازهای روستاییان ،موجب توسعۀ پایدار گردشگری روستایی میشود .امروزه در دانش مدیریت و
اقتصاد در کشورهای مختلف ،توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان میشود .تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب
برای توسعۀ آن ،از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه بهشمار میرود .براساس بیانیۀ
جهانی کارآفرینی ،همبستگی زیادی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینی ملی و سازمانی وجود دارد .در هر
کشوری ،کارآفرینان بهصورت بالقوه وجود دارند و باید تالش شود که تواناییهای آنها افزایش یابد .مهمتر از همه اینکه
ساختارهای موجود باید اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجود کنند (خنیفر و وکیلی .)15 :1387 ،کارآفرینان نقشی کلیدی
در توسعۀ اقتصادی و تحوالت اجتماعی دارند .آنان بهعنوان عناصر اصلی در تسریع توسعۀ کشورهای درحالتوسعه و در
تجدید حیات و استمرار توسعۀ کشورهای صنعتی مورد توجه بودهاند .بهدلیل نقش و جایگاه ویژۀ کارآفرینان در روند
توسعه و رشد اقتصادی ،بسیاری از دولتها در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تالش میکنند با حداکثر امکانات و
بهرهبرداری از دستاوردهای پژوهشی ،تعداد هرچه بیشتری از جامعه را که دارای توانایی کارآفرینی هستند ،به آموزش
کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند (قوامی و لطفعلیپور .)12 :1387 ،کارآفرینی فرایندی است که
نقشی حیاتی در تداوم ،رشد و توسعۀ ملی و حتی اقتصادی جهانی ایفا میکند .به همین سبب ،لزوم ایجاد بستر و جو
مناسب درجهت حمایتهای منطقی اعم از مادی ،معنوی ،فرهنگی ،تحقیقاتی و علمی از کارآفرینی و کارآفرینان،
بیشازپیش در کشور ما احساس میشود .اهمیت کارآفرینی به حدی است که دانشمندان مدیریت ،آن را از مهمترین
عوامل تحول و نوآوریهای سازمانی در عصر حاضر بهشمار میآورند؛ بنابراین ،محیطی که در آن افراد از تفکر و هنر
کارآفرینی برخوردار باشند ،اقتصادی پویا و متنوع خواهد داشت (کاظمی .)12 :2008 ،در سالهای اخیر ،یکی از مشکالت
اساسی کشور ما عقبماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری است .این امر خود نتیجۀ مسائل اقتصادی
بهخصوص دسترسی به اشتغال است که مشکالت بسیار زیادی مانند حاشیهنشینی ،کاهش کیفیت زندگی ،بیکاری،
افزایش جرم و جنایت و ...در شهرها به همراه داشته است .هدف اصلی از اجرای برنامههای مختلف در نواحی روستایی،
رسیدن به توسعۀ روستایی است و یکی از اهداف کالن توسعه نیز کاهش بیکاری ،ایجاد و افزایش فرصتهای شغلی
است .بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی ،نتیجۀ نابرابری عرضه و تقاضای نیروی کار یا بازار کار در روستاهاست .از
سوی دیگر ،کاهش رشد بخش کشاورزی در نواحی روستایی و نیز کاهش شاغالن آن (در حد  23/4درصد (رضوانی،
 ))22 :1383نشان میدهد در آینده ،توسعۀ کشاورزی بهتنهایی قادر نیست تا رشد اقتصادی را در روستاهای کشور
تضمین کند و فقر را ریشهکن سازد؛ بنابراین ،توجه به سایر بخشها در کنار بخش کشاورزی ضروری بهنظر میرسد
(قاسمی سیانی .)3 :1388 ،درحال حاضر ،صنعت گردشگری جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها یافته است و نقش فعال و
مؤثری در ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ایفا میکند.
امروزه روستاها به کانون تردد انسانهایی بدل شدهاند که برای فرار از زندگی پرهیاهوی شهری و زندگی ماشینی ،به
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روستاها سفر میکنند؛ بنابراین ،با توجه به دامنۀ تقاضا و نیازهای محیط روستایی ،گردشگری روستایی روبهتوسعه گذاشته
است و روزبهروز بر اهمیت و جاذبۀ آن افزوده میشود .برایناساس ،کارآفرینی در حوزۀ گردشگری ،موجب افزایش درآمد
و اشتغال در روستاها ،جلوگیری از مهاجرت و توسعۀ روستایی میشود .درحقیقت ،نمود بارز آثار مثبت گردشگری در
روستاها را میتوان در افزایش کسبوکارها و کارآفرینی مشاهده کرد .از مناطقی که در سالهای اخیر ،در آن گردشگری
روستایی گسترش بسیاری پیدا کرده است ،بخش الریجان شهرستان آمل در استان مازندران است .این بخش با توجه به
نزدیکی به مراکز جمعیتی مانند تهران ،مازندران ،البرز و ...و نیز قرارگرفتن در مسیر پررفتوآمد هراز و داشتن جاذبههای
طبیعی فراوان ،مقصد بسیاری از گردشگران شده است .از اینرو ،در این تحقیق بهدنبال سنجش وضعیت توسعۀ
کارآفرینی در روستاهای بخش الریجان هستیم.

مبانی نظری
درحال حاضر ،صنعت گردشگری جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیدا کرده است و نقش فعال و مؤثری در ارتقای
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ایفا میکند .بهعبارت دیگر ،حجم مبادالت
بینالمللی گویای آن است که بیش از  20درصد آنها با جریان گردشگری آغاز میشود و در برخی کشورها مانند ترکیه،
درآمدهای ناشی از آن ،یکی از منابع عمده درجهت تقویت روزافزون اقتصاد ملی آنهاست .رشد و گسترش گردشگری ،از
جمله پدیدههای مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن جدید ادامه یافته است .افزایش سطح درآمد ،تنوع در
ایام فراغت ،تغییرات و نگرش جدید به مفاهیم زندگی ایجاب میکند که گردشگری گسترش و توسعه یابد (خانی و
دیگران .)52 :1388 ،گردشگری روستایی بهطور مشخص از دهۀ  1950به بعد گسترش یافت (رضوانی و صفایی:1384 ،
 .)112از گردشگری روستایی بهعنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد
شده است؛ بهطوریکه طی سالهای اخیر ،در سراسر اروپا برای رفع چالشهای اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی
حاشیهای یا روستاهایی که با کاهش فعالیتهای کشاورزی سنتی روبهرو شدهاند ،گردشگری در کانون توجه قرار گرفته
است (شارپلی .)233 :2002 ،گردشگری روستایی ،به افزایش درآمد و ایجاد اشتغال منجر میشود (مستوفیالممالکی،
 .)451 :1376مهمترین عامل در افزایش درآمد روستاییان و توسعۀ روستاها ،کارآفرینی و ایجاد اشتغال است .واژۀ
کارآفرینی 1از ریشۀ فرانسوی  Entreprendreاست که بر مفهوم تعهدکردن کاری داللت دارد .کارآفرین کسی است که
تعهد میکند تا سازماندهی و مدیریت کسبوکار جدیدی را که همراه با ریسک است ،بپذیرد (هودگتس و کوراتکو،
 .)51 :2005کارآفرینی موضوعی میانرشتهای است که رشتههای مختلفی مانند اقتصاد ،روانشناسی ،مردمشناسی،
جامعهشناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشتهاند (مقیمی .)2 :1381 ،ژان باتیست سی اولین کسی بود که بر
نقش حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع اقتصادی براساس اصول بهرهوری تأکید کرد (احمدپور و مقیمی.)46 :1385 ،
کارآفرینی بهعنوان یک رشتۀ علمی ،نهتنها حلقۀ اتصال بین اختراع ،نوآوری و تولید محصوالت و خدمات جدید است،
بلکه بهعنوان موتور رشد و توسعۀ اقتصادی نیز عمل میکند (دوبرو و برنت .)25 :2005 ،شواهد محکمی مبنیبر وجود
رابطۀ علی بین کارآفرینی ،رشد اقتصادی و کاهش فقر وجود دارد (چودهوری .)240 :2007 ،از طرفی کارآفرینی ،فرایند
بلندمدت آموزشی و پرورشی و مستلزم برنامهریزی در نظام آموزشی و پرورشی است و اجرای برنامههای آن ،از سطح
خانواده و مدرسه تا سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده است .همچنین کارآفرینی سبب میشود تا افراد با استفاده از
تخصص و قدرت ابتکار ،خالقیت و خطرپذیری و نیز امکانات ،فرصتها و توانمندیها ،اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کنند
1. Entrepreneurship
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(دیوتا و کروسان .)13 :2005 ،روند توسعۀ اقتصادی در کشورهای توسعهیافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد از
کارآفرینی تأثیر میپذیرد؛ بهگونهایکه کارآفرینان در توسعۀ اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،نقش محوری داشتهاند و
کشورهای توسعهنیافته ،اهمیت آن را در توسعۀ اقتصادی نادیده گرفتهاند.
کارآفرینی روستایی ،از مهمترین مباحث مطرح در حوزۀ کارآفرینی در چند سال اخیر است .از نظر ورتمن ،کارآفرینی
روستایی عبارت است از ایجاد سازمانی جدید که یک تولید یا خدمت جدید را معرفی یا بازار جدیدی را ایجاد میکند یا از
فناوری جدید در محیط روستایی بهره میگیرد (هرایوت .)2 :2002 ،در تعریفی دیگر ،کارآفرینی روستایی فعالیتی است
که به مردم روستایی کمک میکند تا فرصتها را به فعالیتهای اقتصادی سودآور تبدیل کنند (افتخاری و دیگران،
 .)27 :1389ریگان ،کارآفرینی روستایی را فراهمکنندۀ زمینۀ اشتغال ،افزایش درآمد و تولید ثروت ،بهبوددهندۀ کیفیت
زندگی و کمککننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد میداند (ریاگان ،)8 :2002 ،اما درمجموع میتوان کارآفرین
روستایی را فردی مستقل ،ریسکپذیر ،دارای اعتمادبهنفس باال ،خوشبین ،پرتالش و نوآور معرفی کرد .ضمن اینکه
کارآفرینی در مفهوم روستایی ،بر واقعیت ایجاد شغل در نواحی روستایی متمرکز است (دربان آستانه و دیگران:1391 ،
)39؛ بنابراین ،در راستای توانمندسازی ،ظرفیتسازی و افزایش زمینههای فعالیتهای مشارکتی در نواحی روستایی
ضرورت دارد عوامل و دالیل تأثیرگذار بر موفقیت روستاییان و زمینههای افزایش کارآفرینی برای بهبود وضعیت
اقتصادی آنها در نواحی روستایی ،بهصورت مناسب تبیین شود (رکنالدین افتخاری و دیگران.)6 -5 :1389 ،
مشخصات فضایی کارآفرینی روستایی را میتوان بهصورت زیر دستهبندی کرد:


از لحاظ اقتصادی :وجود منابع کم برای شروع رقابتی ،دسترسی آسان به سرمایه ،وجود وام و حمایت از شغلها و
کسبوکارهای کوچک؛



از لحاظ اجتماعی :تحرک و پویایی ،وجود نیروی کار زیاد و اطالعرسانی بهموقع؛



از لحاظ محیطی :حفاظت از محیط زیست؛



از لحاظ نهادی :وجود دولت کارآفرین و مرکز تحقیقات مناسب.

کارآفرینی در محیط روستایی گستردگی زیادی دارد و بهدلیل تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق روستایی ،تأکید
عمده بر کارآفرینی کشاورزی است؛ زیرا توسعۀ کارآفرینی روستایی ،قابلیتی برای کمک به تنوعبخشی به درآمد و میزان
تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی روستاییان محسوب میشود و فرصتهای مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و
افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم میسازد.

پیشینۀ پژوهش
کارآفرینی ،موضوع نسبتاً جدیدی است که بهطور جدی در سالهای گذشته مطرح شده است .در کشور ما نیز حدود یک
دهه است که مطالعه در این زمینه آغاز شده است .درادامه ،تعدادی از پژوهشهای انجامشده در زمینۀ کارآفرینی روستایی و
گردشگری مطرح میشود .لوردکیپانیدز )2002( 1در مطالعهای کیفی به تحلیل نقش کارآفرینی حوزۀ گردشگری روستایی در
رشد منطقۀ سادرزالت سوئد پرداخت .براساس نتایج کیفی این مطالعه ،توسعۀ روستایی ،با افزایش کارآفرینی در ارتباط است
که بهطور عمده با رشد اقتصادی همراه میشود .استاتوپلو )2004( 2در مقالۀ «کارآفرینی روستایی در اروپا ،یک چارچوب
تحقیقی و دستور کار» که مستخرج از یک کار تحقیقاتی در همین زمینه است ،فرصتها و محدودیتهای کارآفرینی

1. Lordkipanidze
2. Stathopoulou
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روستایی را شناسایی کرد .کانها و مارکوس )2010( 1بر ضرورت تلفیق ادبیات کارآفرینی و گردشگری روستایی برای ایجاد
مفهوم «کارآفرینی گردشگری روستایی» 2تأکید کردند .رضوانی و دیگران ( )1387در بررسی و تحلیل زمینههای کارآفرینی
روستاییان در فرایند توسعۀ نواحی روستایی در دهستان براآن جنوبی ،میزان آشنایی افراد روستایی مشارکت دادهشده در این
مطالعه را با زمینهها و مهارتهای کارآفرینی به میزان بسیار کم اعالم کردند .افتخاری و دیگران ( )1388در تحلیل ابعاد و
عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی -که در محدودۀ روستاهای شهرستان خدابنده و روی دو گروه از
افراد کارآفرین و غیر کارآفرین انجام گرفته است -این عوامل را به چهار دسته تقسیم کردند و تأثیر آنها را از نظر هر گروه
مطالعه کردند .تأثیرگذاری این عوامل از نظر کارآفرینان به این ترتیب است :عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،زیرساختی
و نهادی .دادورخانی و دیگران ( )1390در مقالۀ «تحلیل نقش گردشگری در توسعۀ ویژگیهای کارآفرینانه در بین جوانان
روستایی» به این نتیجه رسیدند که هرقدر زیرساختهای اساسی و امکانات روستاها بیشتر باشد ،کارآفرینان بیشتری در آنجا
سرمایهگذاری خواهند کرد .غنیان و دیگران ( )1390در بررسی فضای کارآفرینی منطقۀ اورامان به این نتیجه رسیدند که
عواملی مانند عالقهمندی به تأسیس بنگاههای اقتصادی مرتبط با گردشگری ،تأسیس و گسترش شبکههای تولیدی محلی
بین صاحبان کسبوکار و وجود امنیت کافی در سطح منطقه برای کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی ،در قیاس
با دیگر عوامل مرتبط با فضای کارآفرینی ،جایگاه و اهمیت باالتری دارند .رشد صنعت گردشگری و پتانسیل این صنعت
برای توسعۀ اقتصادی ،دیدگاهی مهم در ادبیات گردشگری بهشمار میرود (شارما .)192 :2002 ،تیلور ویژگی تقاضای
گردشگری را سرعت تغییرات آن میداند و معتقد است بعد عرضه باید توانایی انطباق سریع با تغییرات بازار تقاضا را داشته
باشد .بهعبارت دیگر ،وجود یک سازوکار دریافت اطالعات و ارزیابی وضعیت و واکنش به محیط ،در سیستم گردشگری
الزامی است (کاظمی)41 :1385 ،؛ بنابراین ،گردشگری آنقدر جدید ،آشفته و بیقاعده است که توجه کارآفرینان نوآور را
جلب کرده است .از آنجاکه گردشگری ،صنعتی پویاست ،نیازمند کارآفرینانی است که فرصتهای توسعۀ جدید و روشهای
خالق مدیریت توسعه را کشف کنند .توانایی کشف فرصتها ،تأمین منابع مالی مورد نیاز ،شناسایی مکانها و سایتهای
برتر ،استخدام طراحان بهمنظور توسعۀ فیزیکی ،تأمین منابع انسانی مورد نیاز برای مدیریت تأسیسات فیزیکی و خدماتی
بهمنظور توسعۀ گردشگری بسیار اهمیت دارد .در کشورهای توسعهیافته ،کارآفرینی بخشی از فرهنگ محسوب میشود و
نبود این عامل در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته ،بهعنوان یک نقص اساسی ،توسعۀ `فعالیتهای گردشگری را با مشکل
مواجه میسازد (گیون.)6 :2002 ،
مهمترین مزیت ترویج کارآفرینی در گردشگری را میتوان چنین بیان کرد که از آنجاکه بخش گردشگری ،از جمله
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 درنهایت توسعۀ اقتصادی ،ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و
ابزار آن ،کارآفرینی است .درحقیقت ،ترویج کارآفرینی در گردشگری سبب کاهش بیکاری در این بخش اقتصادی و
افزایش بهرهوری افراد و منابع و بالطبع افزایش درآمد مردم میشود .اگرچه کارآفرینی در گردشگری ،تنها راهکار
اشتغالزایی و افزایش درآمدهای این بخش نیست ،بهطور قطع میتوان گفت که بهترین و بهرهورترین نوع آن است.

روش پژوهش
مطالعۀ حاضر توصیفی -تحلیلی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است .پژوهش دو قسمت اسنادی و کمی دارد .در
1. Cunha & Marques
2. Rural Tourism entrepreneurship
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قسمت اسنادی ،از طریق مطالعۀ کتابخانهای به جمعآوری ادبیات تحقیق پرداخته شد .در قسمت کمی -که شامل
پیمایش میدانی است -ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .برایناساس ،متغیرهای توصیفی و تبیینی مورد نیاز برای
سنجش مفاهیم کارآفرینی روستایی ،به تفکیک مقیاس و منبع گردآوری دادهها تعریف و تعیین شد و برای گردآوری
دادهها ،پرسشنامههای مشارکتکنندگان در فعالیتهای گردشگری بهکار رفت .درنهایت 80 ،نفر از روستاییان به روش
تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنان توزیع شد.

منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،شامل روستاهای بخش الریجان شهرستان آمل استان مازندران است .این بخش،
بزرگترین بخش در سطح کشور با  1766کیلومترمربع وسعت است .الریجان جنوبیترین منطقۀ استان مازندران است و
در فصلهای بهار و تابستان ،بیش از  70،000هزار نفر در آن سکونت دارند ،اما بهدلیل نبود برخی امکانات رفاهی و
اشتغال ،این جمعیت در زمستان به کمتر از  10،000نفر کاهش مییابد.
جدول  .1شاخصهای تبیینکننده و گویههای بهکاررفته بهمنظور سنجش توسعۀ کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای
بخش الریجان شهرستان آمل
شاخصها

گویهها

1

دسترسی به آموزش،
مشاوره و تجربیات

استفاده از کالسهای ترویجی ،دسترسی به آموزشگاهها در سطوح مختلف ،استفاده از مشاوره و خدمات
حمایتی گوناگون ،حضور خانواده ،دوستان و آشنایان مشوق ،استفاده از محیط روستا ،بهکارگیری توصیههای
فنی کارشناسان و مروجان ،بهرهگرفتن از تجربیات شخصی ،استفاده از تجربیات دیگران و الگوی تشویقی یا
افراد ،ارتباط با افراد موفق و کارآفرین ،آشنایی با بازارهای جدید

2

مهارت و دانش

3

دسترسی به سرمایه

4

دسترسی به
زیرساختهای
فیزیکی
فضای اجتماعی

استفاده از شیوههای نو در فعالیتها ،استفاده از دانش فنی در فعالیتها ،داشتن اطالعات و آمارهای بازاریابی
و اقتصادی مناسب ،انتخاب نژاد و گونۀ مناسب و برتر ،بیمۀ محصوالت ،فعالیتها و داراییها ،استفاده از
نهادههای جدید
داشتن سرمایۀ مالی کافی ،داشتن زمین کشاورزی ،داشتن ماشینآالت کشاورزی ،داشتن نیروی انسانی ماهر
(باسواد و باتجربه) در خانواده ،سرمایهگذاریهای بیرونی باال
موجودبودن بسترها و زیرساختهای مناسب (برق ،جاده و ،)...داشتن سیستم حملونقل و ارتباطات فیزیکی
باال و مناسب ،داشتن فاصلۀ کم از شهر و وجود منابع غنی طبیعی

6

نوآوری و خالقیت

7

میزان اعتمادبهنفس

8

آیندهنگری

9

تولید ،فروش و
بازاریابی تولیدات

5

داشتن ارتباط و شبکۀ اجتماعی گسترده با روستاییان ،داشتن روحیۀ گروهگرایی مثبت (فعالیت گروهی) ،وجود
محیط و فضای آرام (امنیت) در روستا ،وجود شبکههای گوناگون تعاون روستایی ،ریسکپذیری (خطرپذیری)
باالی اقتصادی روستاییان ،پیشقدمبودن در فعالیتها ،فرصتگرا بودن ،اهل کار و عمل بودن ،اشتیاق زیاد
به انجامدادن کارهای بزرگ
استفاده از نهادههای جدید (سموم و بذر اصالحشده و نظایر آن) در کشاورزی ،بهکارگیری اصول جدید
کشاورزی ،انگیزۀ زیاد نوخواهی و روزآمدشدن ،تولید ابزارهای دسترسی برای تسهیل فعالیت ،تنوعبخشی به
محصوالت ،تنوعبخشی به فعالیتهای روستایی
استقالل فردی در فعالیتها و تصمیمگیریها ،اعتمادبهنفس و خوداتکایی ،عالقه به خوداشتغالی و فعالیت،
انگیزهیافتن برای استفاده از منابع جدید
انگیزۀ تغییر در کیفیت زندگی ،توجه به تغییرات زندگی در روستاهای اطراف و محیط شهری ،توجه به آیندۀ
خانواده و فرزندان ،توجه به محدودیتهای استفاده از منابع ،برنامهریزی و داشتن برنامۀ مناسب در فعالیتها،
پشتکار و ایستادگی
داشتن تولید و بهرهوری باال ،پیشفروشکردن محصول ،آشنایی با بازارهای محلی ،آشنایی با بازارهای
منطقهای و ملی ،تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا ،شناسایی کانالهای فروش ،توانایی چانهزنی ،فروش
مستقیم و بیواسطۀ محصول ،آگاهی از قیمت محصوالت در بازار ،آگاهی دربارۀ نیاز مصرفکنندگان،
عمدهفروشی
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شکل  .1موقعیت روستاهای مورد مطالعه

بحث و یافتهها
از  80فرد مورد مطالعه 61 ،نفر ( 76/25درصد) مرد و  19نفر ( 23/75درصد) زن هستند .حضور باالی  20درصدی زنان
نشانگر سطح مناسب مشارکت زنان منطقه در فعالیتهای مربوط به گردشگری است .از میان جمعیت نمونه 53 ،نفر
( 66/25درصد) متأهل و  27نفر ( 33/75درصد) مجردند .شکل  2وضعیت سواد را در افراد مورد مطالعه نشان میدهد.
همانگونه که از شکل پیداست ،مردم محلی با سطح تحصیالت متفاوت ،در برنامههای مرتبط با گردشگری مشارکت
داشتهاند و البته بیشترین سطح مربوط به افراد با تحصیالت دیپلم است .این امر نشانگر سطح تحصیالت مردم محلی
مشارکتکننده در فعالیتهای گردشگری در این منطقه نیز است .وجود افراد تحصیلکرده ،یکی از مهمترین ویژگیهای
جوامعی است که مستعد بسط و گسترش فضای کارآفرینی هستند.

26

30
25
20
15
10

13

17

16
8

5
0

شکل  .2فراوانی سطح تحصیالت مشارکتکنندگان محلی در برنامههای گردشگری ()n=80
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میزان موافقت با گردشگری
موفقیت هر فعالیت توسعهای از جمله فعالیتهای مربوط به گردشگری در نواحی روستایی ،در گرو همراهی و موافقت
جامعۀ میزبان است .بهمنظور پیبردن به میزان موافقت مردم محلی با فعالیتهای گردشگری و توسعۀ آن ،از آنان خواسته
شد نظر خود را در این زمینه بیان کنند .مطابق شکل  3بیشتر مردم محلی ،موافق حضور زیاد گردشگران و توسعۀ
فعالیتهای مرتبط در سطح منطقه هستند که نشانگر همراهی و نظر مثبت ساکنان محلی در این زمینه است.

50
40
30
20
10
0

کامال مخالف

مخالف

تا حدودی

موافق

کامال موافق

موافق
شکل  .3میزان موافقت مردم محلی با فعالیتهای گردشگری به درصد ()n=80

سطح و زمینۀ مشارکت مردم محلی در فعالیتهای گردشگری
در این بخش ،از افراد خواسته شد که سطح و نوع مشارکت خود در فعالیتهای گردشگری و نیز میزان وابستگی درآمد
خود به فعالیتهای گردشگری را بیان کنند .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،افرادی بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند
که مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای جاری مرتبط با گردشگری در سطح منطقه حضور دارند .از اینرو ،تمامی افراد
بهنحوی در یک یا چند فعالیت مربوط به گردشگری مشارکت فعال دارند .جدول  2نوع فعالیت و میزان مشارکت افراد
مورد مطالعه را در برنامهها نشان میدهد .مطابق جدول ،کسبوکارهای مربوط به غذا و خردهفروشی ،بیشترین سهم
مشارکت مردم محلی و افراد مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است .به همین ترتیب ،در اولویتهای بعدی،
تأمینکنندگان خدمات و واسطهها قرار دارند .کمترین مشارکت مربوط به کسبوکارهای ورزشی و حملونقل گردشگران
است که با توجه به اینکه گردشگران این منطقه عمدتاً از طریق تورهای زمینی برنامهریزیشده یا با ماشین شخصی به
منطقه سفر میکنند ،قابلتوجیه است.
 63درصد پاسخگویان عالوهبر خود ،فرد یا افراد دیگر خانواده را نیز بهعنوان مشارکتکننده در فعالیتهای مربوط به
گردشگری معرفی کردند 37 .درصد پاسخگویان نیز اظهار کردند که تنها فرد خانواده هستند که در برنامههای مربوط به
گردشگری شرکت دارند .این امر نشان میدهد که فعالیتهای مرتبط با گردشگری ،تا حد زیادی وارد خانوارهای
روستایی در منطقۀ مورد مطالعه شده و بهعنوان یک فعالیت جاری مورد توجه و پذیرش اغلب ساکنان واقع شده است.
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جدول  .2توزیع فراوانی سطح و نوع مشارکت مردم محلی در برنامههای گردشگری ()n=80
نوع مشارکت

زیرمجموعه

تعداد

اقامتی

هتل ،کاشانۀ گردشگری ،ویال و...

6

غذا

رستوران ،کافیشاپ ،قهوهخانه ،قلیانسرا ،سوغات

18

فرهنگی

مکان تاریخی ،جاذبۀ مصنوعی ،جشنواره ،صنایع دستی ،زائرسرا و...

9

طبیعی

باغ ،چشمۀ آبگرم و...

8

ورزشی

اسکی ،ماهیگیری ،کوهنوردی و...

3

واسطهها

بنگاه معامالت مسکن و زمین ،گردانندگان تور ،راهنماهای تور و...

6

حملونقل

آژانس ،خودرو و...

4

خردهفروشها

سوپرمارکت ،پرورش ماهی و...

15

تأمینکنندگان خدمات

عرضهکنندگان انرژی (بنزین ،سیلندر گاز ،نفت و گازوئیل) ،تعمیرات خودرو ،مصالح ساختمانی و...

11
80

جمع
جدول  .3نتایج آزمون اسمیرانف
شاخص

Kolmogorov-Smirnov Z

سطح معناداری

دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات
مهارت و دانش
دسترسی به سرمایه
دسترسی به زیرساختهای فیزیکی
فضای اجتماعی
نوآوری و خالقیت
میزان اعتمادبهنفس
آیندهنگری
تولید ،فروش و بازاریابی تولیدات

2/018
1/857
1/867
2/461
2/499
1/863
2/019
1/715
1/82

0/001
0/002
0/002
0/000
0/000
0/002
0/001
0/006
0/003

تحلیل فضای کارآفرینی
بهمنظور ارزیابی همقوارگی شاخصهای موجود برای تحلیل فضای کارآفرینی ،از آزمون اسمیرانف استفاده شد .مطابق
نتایج آزمون ،تمامی شاخصهای پژوهش توزیع نرمال دارند .در این میان ،بیشترین توزیع نرمال در شاخص فضای
اجتماعی و کمترین آن در شاخص آیندهنگری است؛ بنابراین میتوان گفت جامعۀ آماری پژوهش ،از نظر فضای
کارآفرینی گروههای مختلفی دارد.
تحلیل میانگین عددی حاصل از تحلیل فضای کارآفرینی در  9شاخص مورد بررسی ،نشانگر پایینبودن شاخصهای
دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات ،مهارت و دانش ،دسترسی به سرمایه ،نوآوری و خالقیت ،آیندهنگری ،تولید،
فروش و بازاریابی تولیدات و باالبودن شاخصهای دسترسی به زیرساختهای فیزیکی ،فضای اجتماعی و میزان
اعتمادبهنفس از مطلوبیت عددی مورد آزمون است .براساس آزمون  tتکنمونهای و با احتساب دامنۀ طیفی موجود -که
بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است -این میزان برای  6شاخص یادشده کمتر از شرایط متوسط ( )3و
برای  3شاخص بیشتر از شرایط متوسط ارزیابی شده است .همچنین فضای کل کارآفرینی در روستاهای مورد مطالعه،
وضعیت قابلقبول دارد .این تفاوت در سطح آلفا  0/01معنادار است؛ بهطوریکه تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به
شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون  tتکنمونهای
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
شاخص

آمارة آزمون  tدرجۀ آزادی

دسترسی به آموزش ،مشاوره و
تجربیات
مهارت و دانش
دسترسی به سرمایه
دسترسی به زیرساختهای فیزیکی
فضای اجتماعی
نوآوری و خالقیت
میزان اعتمادبهنفس
آیندهنگری
تولید ،فروش و بازاریابی تولیدات
فضای کل کارآفرینی

معناداری

تفاوت میانگین

فاصلۀ اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

-3/161

79

0/002

-0/3875

-0/6315

-0/1435

0/451
1/493
6/963
3/705
-1/312
6/627
1/539
-0/942
2/273

79
79
79
79
79
79
79
79
79

0/653
0/139
0/000
0/000
0/193
0/000
0/128
0/349
0/026

0/05
0/1625
0/925
0/3625
-0/1625
0/6375
0/2
-0/1
0/1875

-0/1708
-0/0542
0/6606
0/1678
-0/4089
0/446
-0/0587
-0/3113
0/0233

0/2708
0/3792
1/1894
0/5572
0/0839
0/829
0/4587
0/1113
0/3517

نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد بین میانگین شاخصها برای تحلیل فضای کارآفرینی در سطح آلفا  0/01تفاوت معنادار
وجود دارد .در این میان ،بیشترین میانگین رتبهای مربوط به شاخص دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و کمترین آن مربوط
به شاخص دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات است .بررسی میانگین رتبهای دادههای حاصل از زمینههای موجود برای
تحلیل وضعیت کارآفرینی ،نشانگر پایینبودن شاخصهای دسترسی به آموزش و مشاوره و تجربیات ،به میزان کمتر از حد
مطلوب است .یکی از عوامل اصلی پایینبودن شاخصهایی مانند تجربه یا سرمایه ،پراکندگی کسبوکارهای گردشگری است.
ماهیت پراکندۀ بخش گردشگری ،همواره در ادبیات دانشگاهی مورد بحث بوده است (لیپر1990 ،؛ پالمر و بیجو1995 ،؛ وانگ و
فسنمایر .)2007 ،گردشگری از نظر جغرافیایی ،اغلب در مناطق دورافتاده صورت میگیرد که از بازارهای منبع فاصله دارند .در
اینگونه مناطق ،کسبوکارهای مستقل کوچک در یک محیط کاری غیرمنظم انجام میگیرند .در چنین شرایطی ،بقای
تازهکاران به اقدام دستهجمعی آنها بستگی دارد (دوالینگر .)1990 ،درواقع ،گردشگری بهعنوان سیستمی تعریف شده که در
آن ،وجود وابستگیهای درونی ضروری است (بجروک و ویرتانن )2005 ،و باید میان مؤسسهها و سازمانهای مختلف
تولیدکنندۀ محصوالت گردشگری در مقصدهای گردشگری همکاری وجود داشته باشد (پچالنرت2002 ،؛ تاینسلی و النچ،
 .)2001درحقیقت ،کوچکبودن کسبوکارهای گردشگری در کنار پراکندگی آنها ،ضرورت همکاریهای بیشتر درجهت
توسعه و بقا را افزایش میدهد .البته با وجود اندازۀ کوچک کسبوکارهای گردشگری ،این کسبوکارها نقش مهمی در توسعۀ
اقتصاد محلی و کمک به توسعۀ مناطق حاشیهای دارند.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن
شاخص

میانگین رتبهای

دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات
مهارت و دانش
دسترسی به سرمایه
دسترسی به زیرساختهای فیزیکی
فضای اجتماعی
نوآوری و خالقیت
میزان اعتمادبهنفس
آیندهنگری
تولید ،فروش و بازاریابی محصوالت
کای اسکوئر
درجۀ آزادی
سطح معناداری

3/36
4/57
4/84
7/09
5/53
3/97
6/32
5/11
4/23
143/068
8
0/000
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نتیجهگیری
کارآفرینی به رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید برای انواع مختلف گردشگری ،وابسته است .فعالیتهای
گردشگری روستایی ،بهطورکلی از نوع بنگاههای اقتصادی کوچکاند .شرکتهای کوچک ،اغلب واکنشهای سریعی به
نیازها و بازارهای جدید نشان میدهند و این مقدمهای برای نوآوری میشود .مشخصۀ بارز کارآفرینان کوچک این است
که خألها را پر میکنند .آنها توانایی شناسایی فرصتهای بارز و توسعۀ محصوالت یا خدمات جدیدی را که مورد
تقاضای بازار است ،دارند .کارآفرینان همچنین فرصتهای بهکارگیری منابع جدید اقتصادی را فراهم میسازند .آنها
سازمانها یا نهادهای بزرگ را تغییر نمیدهند؛ بلکه یک راهبرد جدید مدیریت و رهبری فراهم میکنند .عالوهبر
اشتغالزایی ،بنگاههای اقتصادی کوچک نیز بازیگران بزرگی در عرصۀ نوآوری هستند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که
کارآفرینان ،ارتباطدهندۀ بزرگی بین محصول و تأمین خدمات باشند .تقویت کارآفرینی در محیطهای روستایی نیز هم
موجب استفادۀ بهینه از منابع موجود در لکههای حیات میشود و هم زمینهساز رشد ،شکوفایی و پایداری مکانهای
زندگی روستایی است؛ زیرا کارآفرینی ،با فراهمساختن درآمد کافی و مناسب برای افراد ،ایجاد زمینههای اشتغال و...
ماندگاری در روستاها را افزایش میدهد .همچنین موجب جذب سرمایهها و نیروهای انسانی بیرونی در محیط روستا
میشود و پایههای توسعۀ ملی و منطقهای را تقویت میسازد .کارآفرینی در حوزۀ گردشگری روستایی ،با گسترش
گردشگری در روستاها بهویژه در روستاهای شمال کشور در سالهای اخیر ،سبب افزایش اشتغال و درآمد و درنهایت
توسعۀ روستایی میشود .منطقۀ مورد مطالعه بهلحاظ موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مراکز جمعیتی بزرگ و همچنین
ویژگیهای خاص طبیعی ،به یکی از مقصدهای گردشگری روستایی مهم در کشور تبدیل شده است؛ بنابراین ،کارآفرینی
گردشگری در این منطقه سبب توسعۀ بیشتر روستاها میشود .از اینرو ،در این مطالعه به بررسی وضعیت کارآفرینی
پرداخته شد .نتایج نشان میدهد شاخص دسترسی به آموزش و مشاوره پایین است .البته این شاخص در کارآفرینی
بهخصوص در بخش گردشگری اهمیت ویژهای دارد .همچنین با توجه به اینکه در مقایسه با شهرها سطح سواد و نیز
درآمد پایینتر و پسانداز کمتر است و درنتیجه سرمایۀ زیادی وجود ندارد ،مهارت و دانش ،دسترسی به سرمایه و نوآوری
و خالقیت در روستاهای مورد مطالعه وضعیت نامناسبی دارد .بدینترتیب ،باید از طریق فراهمکردن فاکتورهای انگیزشی
مانند مشوقها یا حمایتهای مالی ،تعلیم و تربیت و آموزش ،از کارآفرینان حمایت شود .این فاکتورها در مراحل اولیۀ
فعالیتهای کارآفرینان و نیز در ایجاد خدمات گردشگری منحصربهفرد و توسعۀ پایدار گردشگری به آنها کمک میکنند.
البته معیارهایی مانند دسترسی به زیرساختهای فیزیکی ،فضای اجتماعی و ...در وضعیت بهتری به سر میبرند.
مهمترین دالیل وضعیت مطلوب روستاهای بخش الریجان در این معیارها را میتوان قرارداشتن در موقعیت ارتباطی
راهبردی پایتخت به شمال کشور ،نزدیکبودن به مراکز جمعیتی ،تبادالت گستردۀ روستاییان با شهرهای اطراف و نیز
گسترش خانههای دوم گردشگری -که اغلب از طبقات باالی اجتماعی هستند -دانست.
با توجه به مطالب ارائهشده ،بهطور خالصه درمورد کارآفرینی در گردشگری میتوان گفت اگرچه کارآفرینی در گردشگری
در اصل و ماهیت ،تفاوتی با کارآفرینی سایر بخشهای اقتصادی ندارد ،درواقع موارد مورد نیاز برای توسعۀ کارآفرینی مانند
سرمایه ،مدیریت ،آموزش و فناوری در سایر صنایع ،راحتتر از صنعت گردشگری یافت میشود .درحقیقت در دنیای امروز،
کارآفرینی یکی از مهمترین جنبههای گردشگری است که روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود؛ زیرا تغییرات صورتگرفته در
ترکیب درآمدزایی و اقتصاد جامعه ،ضرورت کارآفرینی در گردشگری را بیشازپیش نمایان میسازند .میتوان گفت که
کارآفرینی در گردشگری ،بهمعنای بهکارگیری خالقیت و نوآوری در فعالیتهای مربوط به گردشگری است .شایان ذکر است
که نوآوری و خالقیت به کارآفرینی منجر نمیشود ،مگر اینکه با توانمندیها و کارکردهای مدیریتی تلفیق شود .در انتها با توجه
به نتایج پژوهش و مطالعات میدانی پیشنهادهای زیر برای توسعۀ کارآفرینی ارائه میشود:
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 کامپیوتر و اینترنت به جوانان روستا، زبان انگلیسی، آموزش مهارتهایی مانند کارآفرینی و راهاندازی کسبوکاربرای آشنایی با زمینههای ایجاد کسبوکار و بازارهای جدید؛
 ارائۀ وامهای کمبهره به روستاییان برای تأمین سرمایۀ اولیه؛ ایجاد صندوق بیمۀ حمایت مالی و معنوی از کارآفرینان روستایی درجهت کاهش نگرانی آنان؛ شناساندن پتانسیلها و فرصتهای موجود در روستا به سرمایهگذاران داخل و خارج از روستا بهمنظورسرمایهگذاری در روستاها از طریق تبلیغات؛
 از طریق آموزشهای چهره، همکاری و همافزایی در میان روستاییان، فرهنگ تعاون، توسعۀ فرهنگ کارآفرینیبه چهره؛
 جذب سرمایهها و سرمایهگذاران به مناطق روستایی از طریق تشویقها و تخفیفهای مالی و نیز ایجاد محیطی مالی و نهادی)؛،جذاب از طریق ارائۀ خدمات و امکانات زیرساختی (فیزیکی
 بهبود زیرساختهای فیزیکی بهمنظور تسهیل در امر سرمایهگذاری؛. افزایش اعتمادبهنفس روستاییان از طریق کمک به بازاریابی محصوالت خود و همچنین معرفی افراد موفق-
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