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چکیده
از آنجا که گردشگری و شناسایی فرصتهای مربوط به آن در زمینهی کارآفرینی همواره از جمله شناخته
شدهترین راهبردهای توسعه روستایی بوده است ،این پژوهش با هدف شناسایی و رتبهبندی فرصتهای
کارآفرینانه در گردشگری روستایی منطقه آب اسک در استان مازندران ،که با برخورداری از پتانسیلهای
فراوان طبیعی و موقعیت مکانی مناسب از نقاط مستعد برای توسعه کسب وکارها در حوزه گردشگری
روستایی است ،انجام شده است تا با رویکردی کاربردی این فرصتها را برای ورود به بازار گردشگری معرفی
نماید .تحقیق حاضر توصیفی بوده و از رویکرد آمیخته برای دستیابی به پاسخ سؤاالت خود بهره گرفته است.
در جمعآوری دادهها پس از بررسی پیشینه موضوع از روش مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شده است .سنجش روایی محتوایی و همچنین پایایی صورت گرفته است و پایایی هریک از
فرصتهای  11گانه باالی  0/7به دست آمد .روشهای آماری مورد استفاده نیز شامل آمارهای توصیفی و
استنباطی است که با استفاده از نرمافزارهای  SPSS19و  LISRELپیاده شد .نتایج پژوهش  59فرصت
کارآفرینی را در صنعت گردشگری روستای آب اسک مشخص کرد .این فرصتها در  11گروه سازماندهی و
رتبهبندی شدند به طوری که فرصتهای گروه بهداشتی و سالمت باالترین رتبه و فرصتهای تفریح و
ماجراجویی پایینترین رتبه را کسب کردند .در پایان برای توسعه فرصتهای کارآفرینی در زمینه گردشگری
روستایی آب اسک راهکارها و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی :فرصت ،کارآفرینی ،گردشگری روستایی ،آب اسک.

 1مقاله حاضر برگرفته از پاپان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی با عنوان شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری
روستایی است.
 2نویسنده مسئول :استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی ()sm.mahmoudzadeh@gmail.com
 3کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری یکی از مسائل مهم و مؤثر در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ارتباطی در سطح جهان است .گسترش زیرساختهای اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی و
ارتباطی در قرن بیست و یکم ،گردشگری را به واقعیتی اجتنابناپذیر در زندگی انسانها تبدیل
کرده است (سقایی و علیزاده .)1392 ،صنعت گردشگری را صنعتی چتری میخوانند ،زیرا طیف
گستردهای از فعالیت های اقتصادی مختلف که با یکدیگر ارتباط مشخص در حوزه بیشتری دارند ،در
این صنعت گرد هم آمده است .تورگردانان ،هتلداران و ارائهکنندگان سایر اقامتگاهها،
رستورانداران ،راهنمایان تور ،دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ،بازاریابان ،طراحان و فعالین
صنعت نشر ،تولیدکنندگان صنایعدستی و انواع سوغات و یادگاریها ،مدیران و فعاالن جاذبههای
گوناگون گردشگری ،مدیران محلی فعاالن صنعت حملونقل ،همه و همه در یکچیز با یکدیگر
اشتراک دارند و آن تأمین رضایت مشتری است که گردشگر نامیده میشود (رنجبریان ،بهرام و
زاهدی .)1386 ،از گردشگری به عنوان مهمترین گزینههای توسعه در جوامع یاد میشود .تحقق
حضور20میلیون گردشگر و اشتغالزایی حدود  6/5میلیون نفری این بخش مطابق چشمانداز
20ساله و افق ایران سال  ،1404منوط به استفاده از تمامی جنبهها و جاذبههای گردشگری کشور از
جمله در نواحی روستایی است.گردشگری روستایی به عنوان شکل خاصی از گردشگری درصورتی
که با مد نظر قرار دادن ویژگیها ،نیازها و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی ،به
همراه توجه به خواستهای گردشگران ،به درستی برنامهریزی و ساماندهی شود ،قادر است بخش
عمدهای از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی کشور را  -همچون فقر و بیکاری مرتفع سازد (غنیان،
.)3:1389
مناطق روستایی در حاشیه مانده در کشورهای در حال توسعه برای بقای خود با محدودیتهای
متعددی به ویژه در توسعه اقتصادی مواجه هستند؛ زیرا که اشتغال و درآمدهای حاصل از
فعالیت های کشاورزی به تنهایی توانایی نگهداشت جمعیت در حال رشد آنها را نداشته و همین امر
منجر به آسیبپذیری و شکننده بودن شرایط اقتصادی ،کیفیت پایین 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 (زامورا.)115 :2011 ،1
یکی از مهمترین اهداف توسعه روستایی به منظور ایجاد درآمد ،ایجاد اشتغال و مهمترین
سازوکار و ابزار آن ،کارآفرینی است .کارآفرینی باعث کاهش بیکاری ،افزایش بهرهوری و ایجاد
فرصتهای شغلی برای سایر افراد و درنتیجه افزایش درآمد روستائیان میشود .البته قابل ذکر است
که کارآفرینی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمد روستائیان نیست ،اما میتواند در کنار سایر
راهکارهای مناسب ،بهترین آنها باشد.
Zamora
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وجود حمایت های مستمر از کارآفرینان روستایی ،توسعه بسترهای مناسب (از نظر
زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی) در مناطق روستایی ،تشویق کارآفرینان روستایی و ...
میتواند از ک ارآفرینی ،راهکار عملی مناسب برای اهداف توسعه روستایی یعنی ایجاد اشتغال مفید،
افزایش درآمد و مشارکت و اتکا به نفس روستائیان بسازد (شفقت و همکاران .)1389 ،پتانسیلهای
فرهنگی و گردشگری بسیاری در استان مازندران وجود دارد که شناسایی و استفاده بهینه از آن
میتواند تأثیر به سزایی در رشد و توسعه در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی داشته باشد،
ولی فقدان تأسیسات و برنامه مناسب ،عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در روستاهای
کوهستانی و عدم آگاهی گردشگران باعث شده است که به طور کلی صنعت گردشگری در
روستاهای استان مازندران از رشد و توسعه الزم بهرهمند نگردد ،مخصوصاً روستای آب اسک که از
روستاهای هدف گردشگری استان با موقعیت مکانی مناسب و جاذبههای گردشگری است.
با جمع بندی مباحث ذکرشده مبنی بر اهمیت و نقش گردشگری در افزایش میزان کسب وکار
منطقه و لزوم شناسایی و ارزیابی فرصتها به منظور بهرهمندی از مزایای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی صنعت گردشگری ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانه
در گردشگری به منظور رونق روستای آب اسک و ایجاد اشتغال برای کارآفرینان است .بنابراین در
ادامه به بررسی ادبیات موضوع تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از محیط ،ارائه مدل مفهومی
پیشنهادی و یافتههای حاصل از تحقیق پرداخته میشود.
مبانی نظری
کارآفرینی
ژوزف شومپیتر ( )1934اقتصاددان برجسته ،کارآفرینی را موتور محرکهی اقتصادی میداند و از
آن تحت عنوان «تخریب خالق» یاد میک ند .این بدان معنی است که کارآفرین ،تعادل ایستا را در
اقتصاد تخریب و تعادل پویایی را که الزمهی توسعهی اقتصادی است ،ایجاد میکند (احمدپور،
.)46 :1388
شناسایی فرصت
در سالیان اخیر و با گسترش تحقیقات کارآفرینی ،شناسایی فرصت نیز به عنوان نقطه تمرکز
کارآفرینی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .بیشک شناسایی فرصت بدون ارتباط یافتن با فرآیند
کارآفرینی آن را از قالب مورد نظر ما خارج میکند .به همین دلیل میتوانیم ارتباط غیر قابلگسست
آن را با کارآفرینی در تعاریف انجام شده از شناسایی فرصت ببینیم .تأکید بر توجه به فرصت و
شناسایی فرصت تا به آنجا پیش رفت که شناسایی فرصت را قلب کارآفرینی نامیدند (مقیمی،
.)89 :1383
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کارآفرینی و گردشگری
از نقطه نظر کارآفرینی ،گردشگری موضوع خاصی است و درک آن نسبت به دیگر بخشهای
صنعتی برحسب شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و فرایند تبدیل آنها به یک محصول قابل مصرف
گردشگری متفاوت است .در این فرایند ،تعداد زیادی ذینفع با انگیزههای فردی جداگانه برای یک
رویکرد هماهنگ شده وجود دارد که بخش مهمی از اقتصاد را با در نظر گرفتن ارزشهای محیط
زیستی ،اجتماعی و فرهنگی از طریق یک استراتژی که بر روی محصول اقتصادی متمرکز است،
توسعه میدهند .اگرچه به نظر میرسد گردشگری یک بخش باارزش برای سرمایهگذاران و
کارآفرینان است؛ ولیکن مفهوم کارآفرینی گردشگری هنوز به درستی درک نشده است .مطالب
محدود موجود در این حوزه بیان میدارد که رفتار کارآفرینانه اندکی در این بخش وجود دارد؛ اما
واقعیت چیز دیگری را می گوید :صنعت گردشگری یک صنعت حاصلخیز برای کسب وکارهای
کارآفرینانه است (آلجویک 1و پیج .)2009 ،2کارآفرینی مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی به ویژه
توریسم ،ابزاری برای حل و فصل مسائل و چالشهای داخلی جوامع روستایی است و راهی برای
حفاظت از سرمایههای روستایی ،همچنین نیروی محرکه مهمی در انباشت سرمایه روستایی به
شمار میآید (مکری 3و پلنی ،)2006 ،4زیرا فعالیتهای مرتبط با گردشگری در مقایسه با سایر
بخشهای اقتصاد روستایی توانایی باالیی در تنوعبخشی به اقتصاد روستایی و افزایش جذب
سرمایه های کوچک دارد ،که بر اساس تجارب کشورهای 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 رفاه و استانداردهای
زندگی میباشد (دینیس .)1 :2011 ،5از دیدگاه ورتمن 6کارآفرینی روستایی عمدت ًا میتواند به
عنوان یک سازمان جدید تعریف شود که یک محصول جدید و تولید جدید ،به خدمت گرفتن یا
ایجاد یک بازار جدید ،یا بهرهگیری از یک تکنولوژی جدید را در محیط روستا معرفی میکند
(احمد 7و همکاران .)3 :2012 ،توجه به مقوله کارآفرینی میتواند از میزان مهاجرت روستاییان به
شهرها بکاهد و زمینه های اشتغال ،رفاه و پیشرفت آنها را در همان روستای محل سکونتشان فراهم
آورد .بررسیها و مطالعات نشان می دهد ،اگر در سطح کالن جامعه به این مقوله بها داده شود و
بسیاری از امکانات رفاهی و خدماتی فراهم آمده برای شهرنشینان در اختیار روستاییان نیز قرار
گیرد ،روستاها نیز مانند شهرها در امر توسعه خود موفق خواهند شد (ایزدی و عطائی.)1392 ،
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پیشینه پژوهش
تحقیق بلیندا لوک 1و ورنی 2نشان میدهد که درک مدیران از مفهوم کارآفرینی راهبردی ،آنها
را از عناصر ضروری پیرامون خود آگاه می کند .این عناصر شامل شناسایی فرصت ،نوآوری ،پذیرش
ریسک ،انعطافپذیری ،مأموریت و رشد سازمانی است .این امر در نهایت با عناصر پشتیبانی از قبیل
راهبرد هماهنگ ،اعتماد به افراد ،فرهنگسازی ،دسترسی به برتری ،افزایش کارایی ،کاهش هزینه و
انتقال دانش امکانپذیر میشود
دایر 3و همکارانش )2009( ،در مقالهای تحت عنوان «مدیریت مقصد برای آینده گردشگری»
عنوان داشتند که عنصر کلیدی یک صنعت گردشگری موفق ،توانایی آن در شناسایی و سر وکار
داشتن با تغییراتی است که در تعداد زیادی از عوامل کلیدی ایجاد میشود و راهی که با آنها مواجه
میشود .عوامل مهم تغییر جهانی را میتوان عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی ،سیاسی،
تکنولوژیکی و جمعیتشناختی عنوان کرد .بر اساس یک سری کارگاه برگزار شده با حضور تعدادی
از ذینفعان گردشگری در استرالیا ،این مقاله راهی را بیان میدارد که از طریق آن ،عوامل کلیدی بر
روی صنعت گردشگری جهانی در سال  2020تأثیر خواهد گذاشت.
محسنی ( )1388در مقالهای تحت عنوان «گردشگری پایدار در ایران :کارکردها ،چالشها و
راهکارها» بر توسعه پایدار گردشگری تأکید دارد .در این دیدگاه ،توسعه گردشگری با استفاده از
منابع موجود بهگونه ای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ضوابط
قانونی جامعه و انتظارات گردشگران ،بتوان وحدت و یکپارچگی ،هویت فرهنگی ،سالمت محیط
زیست ،تعاون اقتصادی و رفاه مردم محلی را تأمین کرد .این مقاله ضمن تحلیل وضعیت صنعت
گردشگری در ایران به نقش کارکردهای آن و موانع و راهکارهای ایجاد صنعت گردشگری پایدار در
ایران میپردازد.
حسام و رضوانی ( )1393در مطالعه خود تحت عنوان «بررسی وضعیت حمایت مالی کسب
وکارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه» به بررسی رستورانهای روستاهای
بخش الریجان در محور هراز ،شهرستان آمل ،پرداختند .جامعه آماری ،صاحبان رستورانهای جاده
هراز به تعداد  32نفر بوده که پرسشنامههای ماتریسی به منظور تعیین روابط بین آنها اجرا شد.
یافتههای پژوهش به صورت کلی نشاندهنده وضعیت نامناسب حمایت مالی در بین رستورانهاست
و تعداد بسیار کمی از رستورانها ( 4درصد) از یکدیگر حمایت مالی کرده که  23درصد آن به
صورت دوسویه و متقابل است
غنیان و همکاران ( )1390به ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی منطقه اورامان
پرداختند .یافتهها نشان میدهد که عواملی چون عالقهمندی به تأسیس بنگاههای اقتصادی مرتبط
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با گردشگری ،تأسیس و گسترش شبکههای تولیدی محلی بین صاحبان کسب وکار ،و وجود امنیت
مناسب 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.
قنبری و همکاران ( )1395در پژوهش خود به ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
در گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار پرداختند که با توجه به نمرههای حاصل از
ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،راهبرد استخراجی حفظ و نگهداری است (قنبری و همکاران،
.)1395
صفری و محمد میرزایی بافقی ( )1393در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی فرصتهای
کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد پرداختند که با توجه به ویژگیهای ممتاز در زمینه
تاریخی ،فرهنگی و طبیعی جزو پنج استان ممتاز کشور از لحاظ جاذبههای متنوع گردشگری به
حساب میآید .نتیجه تحقیق هفت زمینه را به عنوان فرصت کارآفرینی در گردشگری یزد مشخص
نمود که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی باالترین اولویت را در بین موارد شناسایی شده دارا بود.
فرصت یک مفهوم مهم در تحقیق کارآفرینی است و پرورش خالقیت فردی و جمعی در میان
کارآفرینان و یک فرهنگ اجتماعی از خالقیت میتواند کلیدی برای کشت کارآفرینی در جوامع
روستایی و عقب مانده باشد (فورچوناتو 1و همکاران.)2016 ،
سیما ای 2و همکارانش ( )2015نقش کارآفرینی در ارتقا گردشگری روستایی را مورد بررسی
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کارآفرینان روستایی (بالفعل و بالقوه) به کمک بیشتری برای
تحکیم و توسعه کسب وکار خود نیاز دارند ،حتی اگر خود مهارتهای الزم برای آغاز و توسعه کسب
وکارشان را داشته باشند و بخشهای هدف برای تحکیم کارآفرینی روستایی کشاورزی ،فنآوری
محصوالت کشاورزی ،خدمات اساسی و گردشگری هستند.
جمعهپور و احمدی ( )1390به بررسی نقش و تأثیرات گردشگری در روستای برغان پرداختند.
نتایج نشان میدهد اگرچه گردشگری در این روستا به افزایش اشتغال ،درآمد و رشد برخی از
فعالیتهای روستایی مانند باغداری و خدمات کمک میکند ،ولی به علت نبود نهاد محلی و متولی
مختص گردشگری ،منافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعه محلی محقق نشده است و
گردشگری بر جنبههایی چون مسائل اجتماعی ،محیط زیستی و نهادی تأثیرات مثبت چندانی
نداشته و در مواردی اثرات منفی اجتماعی و محیط زیستی را به دنبال داشته است.
کمپوال)2014( 3در پژوهشی با عنوان «نقش کارآفرینان فردی در توسعه رقابت برای یک مقصد
گردشگری روستایی» به این نتیجه رسید شهرداری نقش حیاتی در تسهیل کارآفرینی دارد و مقصد
گردشگری بدون حضور کارآفرینان نوآور ،متعهد و ریسکپذیر شکوفا نخواهد شد (کمپوال.)2014 ،
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پنگ 1و همکاران در سال  2016در مطالعه خود تحت عنوان «کارآفرینان اجتماعی :نوآوری
گردشگری روستایی از طریق فعالیتهای علوم خدمات» به این نتیجه رسیدند که مناطق روستایی
ذاتاً متفاوتند ،در نتیجه فرصتها و چالشهای عرضه شده نیز عمومیت ندارند ،بنابراین بینش بیشتر
نسب ت به موضوع برای افزایش کارآفرینان روستایی در گردشگری در سراسر کشور مورد نیاز است.
با توجه به موارد اشاره شده و اهمیت صنعت گردشگری در ایران ،تا کنون پژوهش منسجمی
متغیرهای مطرح شده در این پژوهش را مورد بررسی قرار نداده است؛ از این رو ،در این پژوهش این
مهم مورد بررسی قرار میگیرد.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص ،از نظر هدف کاربردی ،از
نظر دامنه یک مطالعه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است و بر اساس نحوه گردآوری
دادهها از نوع پژوهشهای ترکیبی (کیفی -کمی) است .به منظور توصیف متغیرهای
جمعیتشناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل دادههای پژوهش از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف،
آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن و برای سهولت تجزیه و
تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSS,LISRELاستفاده شده است.
در این پژوهش ،ابتدا مطالعات کتابخانهای ،مرور منابع و مطالعات تطبیقی صورت گرفته ،سپس
از مدل کیفی موریسون استفاده شده است که  4مرحله دارد؛ شامل شناسایی وضعیت موجود و
روندهای در حال ظهور در صنعت گردشگری و ابعاد محیطی مربوط به آن ،تحلیل معنای روندهای
مؤثر بر فرصت کارآفرینانه در بخش خدمات گردشگری ،پیشبینی بازار آینده در صنعت گردشگری
و پیشبینی مقدار تقاضا برای فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری .این مدل به صورت
کیفی است و در پایش محیطی و دستهبندیها از این مدل استفاده شده است .همچنین،
مصاحبههایی به منظور شناسایی فرصتهای کارآفرینی در صنعت گردشگری روستایی انجام شد .در
مرحله بعدی ،از طریق گردآوری دادههای کمی ،سعی شد تا فرصتهای شناسایی شده اعتبار
سنجی و دستهبندی شود.
الف:جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی خبرگان صنعت گردشگری و اساتید دانشگاه دارای
حداقل  5سال سابقه کار و دارای تحصیالت دانشگاهی تشکیل میدهند .جامعه آماری در بخش
کمی را کارشناسان میراث فرهنگی استان مازندران ،محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری رشته های کارآفرینی ،گردشگری و جغرافیا که نسبت به منطقه آب اسک آشنایی داشتند و
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بخشی از مردم جامعه محلی تشکیل میدهند .با جستجوهای انجام شده در اطالعات در دسترس،
حجم جامعه آماری حدوداً  185نفر در نظر گرفته شد.
نمونه در بخش کیفی شامل  10تن از متخصصین و خبرگان حوزه گردشگری و کارآفرینی است
که به روش گلوله برفی انتخاب شدهاند .روش تعیین حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش حاضر
رسیدن به اشباع نظری است که به صورت هدفمند فهرستی از افراد مورد مصاحبه تهیه شده و
مصاحبه نیمه ساختار یافته با ایشان انجام پذیرفت و مدیران افراد دیگری را معرفی کردند.
نمونه در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران  125نفر است که با توجه به اینکه تعدادی از
پرسشنامهها بازگشت داده نمیشوند و همچنین ممکن است به طور کامل پاسخ داده نشوند تعداد
 140پرسشنامه توزیع گردید که درنهایت  120پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت.
ب :ابزار سنجش و روایی و پایایی
بخش کیفی :در بخش کیفی دادهها با استفاده از روش مصاحبه گردآوری گردیدهاند.
بخش کمی :گردآوری داده ها در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه که بر اساس نتایج
مرور ادبیات تحقیق و کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبههای بخش کیفی ساخته میشود،
گردآوری گردیدهاند و بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای تکمیل گردیده است.
برای سنجش روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری و محتوایی استفاده شده به طوریکه
پرسشنامه در اختیار اساتید حوزه مربوطه قرار گرفت و پس از بازبینی و اصالح به تأیید نهایی آنها
رسید .روایی سازه نیز به کمک تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است.
بهمنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای متغیرها در جدول زیر آمده است .با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ همه
متغیرهای باالی  0/7است میتوان گفت پرسشنامه تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول( :)1نتایج آزمون آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ
متغیر
0/824
اقامت
0/762
تفریح و ماجراجویی
0/815
رویدادهای خاص و کنفرانسها
0/733
غذا و نوشیدنیها
0/714
خدمات گردشگری
0/754
حملونقل
0/783
بهداشتی و سالمت
0/746
فرهنگی
0/753
ارتباطی و اطالعاتی
0/763
محیط زیستی
0/755
آموزش
0/949
آلفای کل پرسشنامه
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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منطقه مورد مطالعه
روستای آب اسک از توابع بخش الریجان شهر آمل در استان مازندران است که در طول
جغرافیایی  52درجه و 2دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  35درجه و  52دقیقه شمالی واقع شده
است.
طبیعت زیبای آن و قرار گرفتن آن در محور ارتباطی هراز ،داشتن جاذبههایی چون چشمههای
آب گرم و معدنی که از دل زمین جوشیده و برای درمان بیماریهایی مانند مشکالت پوستی،
کمخونی ،سنگ کلیه و بیماریهای چشمی بینظیرند ،غار آب اسک ،مرتع اسک وش ،دریاچه
امامزاده علی ،بقعه امامزاده اصغر و امامزاده فاضل و همچنین برگزاری مراسم و آیینهایی چون
جشن نوروزماه و برفچال باعث جذب گردشگران بسیاری به این روستا شده است .مطابق با
سرشماری سال 1390جمعیت این روستا 133خانوار و  387نفر بوده است (درگاه ملی آمار).
تجزیهوتحلیل دادهها
یافتههای توصیفی
گروه نمونه 60درصد مرد و 40درصد بیشتر در رده سنی  30تا 39سال با درصد فراوانی 46/7
درصد هستند 33/3 .درصد پاسخدهندگان تحصیالت دیپلم 16/7 ،درصد فوق دیپلم 26/7 ،درصد
لیسانس و  23/3درصد فوق لیسانس دارند.
بر اساس ادبیات تحقیق و مطالعه منابع موجود و مصاحبه با خبرگان ،حوزههای زیر به عنوان
فرصتهای گردشگری روستایی در آب اسک معرفی میگردد:
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حوزههای فرصت

اقامت

تفریح و
ماجراجویی

رویدادهای خاص و
کنفرانسها

جدول( :)2فرصتهای گردشگری روستایی در آب اسک
حوزههای
مؤلفهها
مؤلفهها
فرصت
بیمههای گردشگری
تأسیس هتل آپارتمان
خدمات بازاریابی برای
تاسیس مزرعهسرا
شرکتهای تور گردانی
خدمات پژوهش برای شرکتها
خانههای روستایی
خدمات
در زمینهی گردشگری
گردشگری
ایجاد اقامتگاههای کوچک
تعمیرگاه وسایل نقلیه
خانوادگی
خرده فروشی و سوپرمارکت
تأسیس مهمانسرا
راهنمای محلی
ایجاد کاروانسرای سنتی
کرایه دوچرخه
مکان خواب و صبحانه
کرایه خودرو
اجاره چادر
خدمات اتوبوسرانی
ایجاد آالچیق
حمل و نقل
فروش تجهیزات و لوازم مورد
باغها و چادر زدن
نیاز کوهنوردان
راهاندازی پارک تفریح و
اجاره اسب و چارپایان
سرگرمی
آب درمانی و سالمت
برگزاری تور کوهنوردی
نقاهتگاهها
تور جنگل
ماساژ
اسب سواری
برگزاری تور دوچرخه
خدمات طب و درمان سنتی
سواری
بهداشتی و
خدمات بیمارستانی
غارنوردی
سالمت
برگزاری همایشهای علمی
خدمات کلینیکی
در زمینهی گردشگری
روستایی
برگزاری مناسبتهای
داروخانه
تاریخی
برگزاری نمایشگاه هنرهای
جشنوارهها
محلی/غذاهای سنتی
فرهنگی
برگزاری نمایشگاه گل و
موزه (اکوموزه ،مردمشناسی)...
گیاه
صنایعدستی
کنسرت موسیقی محلی
خدمات سازماندهی
خدمات پستی
همایشها
ارتباطی و
خدمات دسترسی آنالین
نمایشگاه هنر و صنایع اقوام
اطالعاتی
بانک اطالعاتی مقصد
گردهماییهای اجتماعی
گردشگری
دیدار دوستان قدیمی
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ادامه جدول( :)2فرصتهای گردشگری روستایی در آب اسک
حوزههای
مؤلفهها
مؤلفهها
حوزههای فرصت
فرصت
خدمات جمعآوری و تصفیه
ایجاد رستورانهای سنتی
زباله
سیستم غذای آماده برای
خدمات دفع فاضالب
محیط زیستی
تحویل در مکان اقامت
رستوران غذاهای محلی
خدمات بهداشتی
مازندران
غذا و نوشیدنیها
دورههای آموزش جامعه محلی
واحدهای پذیرایی بینراهی
برای مشارکت
دورههای آشنایی گردشگر با
آموزش
ارائه نوشیدنیهای سنتی
فرهنگ منطقه مقصد
دورههای تورلیدری،
بیمههای گردشگری
نقشهخوانی ،صنایعدستی محلی
منبع :یافتههای تحقیق حاضر

آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیهها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهها اطالع
حاصل شود .تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها ،آزمونها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح
معنیداری به دست آمده از اجرای آزمون ،بزرگتر از مقدار خطا یعنی  α=0/05باشد ،فرضیه مقابل
و در غیر این صورت فرضیه صفر تأیید خواهد شد.
( )1فرضیه صفر :دادهها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامدهاند).
( )2فرضیه مقابل :دادهها نرمال است (از جامعه نرمال آمدهاند).
جدول( :)3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
سطح معنیداری
مؤلفه
0/204
اقامت
0/128
تفریح و ماجراجویی
0/302
رویدادهای خاص و کنفرانسها
0/102
غذا و نوشیدنیها
0/072
خدمات گردشگری
0/065
حمل و نقل
0/139
بهداشتی و سالمت
0/060
فرهنگی
0/070
ارتباطی و اطالعاتی
0/120
محیط زیستی
0/083
آموزش
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از  0/05است ،پس فرض مقابل
( )H1تأیید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال
است .حال با استفاده از آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن به بررسی اهداف تحقیق پرداخته
میشود.
با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نتایج نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق
دارای توزیع نرمالی میباشند .حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد 3
میپردازیم ،چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه میشود ،از آزمون تی تک نمونهای1
استفاده میشود.
فرضیه صفر :میانگین امتیازات داده شده به فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب
اسک کوچکتر یا مساوی  3است.
فرضیه مقابل :میانگین امتیازات داده شده به فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی
آب اسک بزرگتر از  3است.

()1
جدول( :)4نتایج آزمون  tتک نمونهای فرصتهای کارآفرینانه
Test value=3

اقامت
تفریح و ماجراجویی
رویدادهای خاص و
کنفرانسها
غذا و نوشیدنیها
خدمات گردشگری
حملونقل
بهداشتی و سالمت
فرهنگی
ارتباطی و اطالعاتی
محیط زیستی
آموزش

T

درجه
آزادی

عدد معناداری
()sig

تفاوت
میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
اختالف

11/270
4/425

119
119

0/000
0/000

0/82667
0/25417

پائینی
0/6814
0/1404

باالیی
0/9719
0/3679

5/994

119

0/000

0/32917

0/2204

0/4379

5/838
10/246
7/735
13/940
7/167
8/254
12/052
7/556

119
119
119
119
119
119
119
119

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/33867
0/44861
0/41333
1/04524
0/43889
0/46667
0/71944
0/44444

0/1960
0/3619
0/3075
0/8968
0/3176
0/3547
0/6012
0/3280

0/3973
0/5353
0/5191
1/1937
0/5601
0/5786
0/8376
0/5609

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

one-Sample T Test

1
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برای فرصتهای کارآفرینانه ،فرضیه صفر را چنین تعریف میکنیم که با توجه به پرسشنامه و
طیف پاسخها میانگین نظرات برابر یا کمتر از  3است .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به
پرسشنامه و طیف پاسخها میانگین نظرات باالتر از  3است .همانطور که در جدول مشاهده میشود،
همه فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب اسک در سطح  95درصد اطمینان (یا
خطای  5درصد ) حد باال مثبت و حد پائین مثبت است و میزان خطای مشاهده شده کوچکتر از
 0/05و آماره تی بیشتر از  1/96است ،بنابراین فرضیه مقابل تأیید و فرضیه صفر رد میشود؛ یعنی
همه عوامل به عنوان فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب اسک میباشند.
( )1رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب اسک
به منظور رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب اسک از آزمون فریدمن
استفاده میشود که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول( :)5آزمون فریدمن رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانه
ابعاد

رتبه میانگین

اقامت

7/46

تفریح و ماجراجویی

4/58

رویدادهای خاص و کنفرانسها

5/24

غذا و نوشیدنیها

4/93

خدمات گردشگری

5/98

حملونقل

5/60

بهداشتی و سالمت

7/63

فرهنگی

5/92

ارتباطی و اطالعاتی

5/86

محیط زیستی

6/89

آموزش

5/88

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به نتایج بهدست آمده از میانگین می توان گفت عامل بهداشتی و سالمت با میانگین
 7/63دارای بیشترین رتبه و عامل تفریح و ماجراجویی با میانگین  4/58دارای کمترین رتبه است.
کای اسکویر:

سطح معنیداری:

108/986

0/00
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ازآنجاییکه ( sigسطح معناداری) کمتر از  5درصد است ،ادعای یکسان بودن رتبه فرصتهای
کارآفرینانهی در گردشگری روستایی آب اسک پذیرفته نمیشود .با توجه به اینکه رتبه میانگین
متغیرهای فرهنگی ،ارتباطی و اطالعاتی ،زیستمحیطی و آموزش نزدیک به هم است این  4متغیر با
هم دوباره رتبهبندی میشوند:
جدول( :)6آزمون فریدمن اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه
ابعاد

رتبه میانگین

فرهنگی

2/33

ارتباطی و اطالعاتی

2/27

محیط زیستی

2/30

آموزش

2/25

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ازآنجاییکه ( sigسطح معناداری) بیشتر از  5درصد است ،ادعای یکسان بودن رتبهبندی
فرصتهای فرهنگی ،ارتباطی و اطالعاتی ،محیط زیستی و آموزش آب اسک پذیرفته میشود.
مقدار کای اسکویر:

سطح معنیداری:

31/667

0/530

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به هدف این پژوهش و بر اساس مبانی نظری اشاره شده و نظرات خبرگان مدل مفهومی
پژوهش در قالب نمودار شکل زیر ارائه میشود.
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شکل( :)1فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری روستایی
منبع یافتههای تحقیق حاضر

با توجه به شکل( )1فرصتهای کارآفرینانه 1تا  59به ترتیب رتبه به شرح زیر است:

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

جدول( :)7فرصتهای کارآفرینانه شناسایی شده
فرصت شناسایی شده
شماره
فرصت شناسایی شده
دورههای تورلیدری ،نقشه خوانی ،صنایع دستی
31
آب درمانی و سالمت
محلی
دورههای آموزش جامعه محلی برای مشارکت
32
نقاهتگاهها
خدمات پستی
33
خدمات طب ودرمان سنتی
خدمات دسترسی آنالین
34
ماساژ
بانک اطالعاتی مقصد گردشگری
35
خدمات بیمارستان
کرایه دوچرخه
36
داروخانه
کرایه خودرو
37
خدمات کلینیکی
خدمات اتوبوس رانی
38
خانه های روستایی
فروش تجهیزات و لوازم مورد نیاز کوهنوردان
39
اجاره چادر
اجاره اسب وچارپایان
40
ایجاد کاروانسرای سنتی
کنسرت موسیقی محلی
41
باغ ها و چادر زدن
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ادامه جدول( :)7فرصتهای کارآفرینانه شناسایی شده
فرصت شناسایی شده
شماره
فرصت شناسایی شده
شماره
نمایشگاه هنر وصنایع اقوام
42
ایجاد اقامتگاه های کوچک خانوادگی
12
برگزاری همایشهای علمی در زمینهی گردشگری
43
تاسیس هتل آپارتمان
13
روستایی
گردهمایی های اجتماعی دیدار دوستان قدیمی
44
مکان خواب وصبحانه
14
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه
45
ایجاد آالچیق
15
برگزاری همایشهای علمی در زمینهی گردشگری
46
تاسیس مهمان سرا
16
روستایی
خدمات سازماندهی همایشها
47
تاسیس مزرعه سرا
17
برگزاری مناسبتهای تاریخی
48
خدمات جمع آوری و تصفیه زباله
18
رستوران غذاهای محلی مازندران
49
خدمات بهداشتی
19
ایجاد رستوران های سنتی
50
خدمات دفع فاضالب
20
واحدهای پذیرایی بین راهی
51
راهنمای محلی
21
سیستم غذای آماده برای تحویل در مکان اقامت
52
خرده روش وسوپر مارکت
22
خدمات بازاریابی برای شرکتهای
ارائه نوشیدنیهای سنتی
53
23
تورگردانی
برگزاری تور کوهنوردی
54
تعمیرگاه وسایل نقلیه
24
خدمات پژوهش برای شرکتها در
راه اندازی پارک تفریح وسرگرمی
55
25
زمینه گردشگری
برگزاری تور دوچرخه سواری
56
بیمههای گردشگری
26
تور جنگل
57
موزه(اکو موزه ،مردم شناسی و)...
27
اسب سواری
58
صنایع دستی
28
غار نوردی
59
جشنوارهها
29
دورههای آشنایی گردشگر با فرهنگ
30
منطقه مقصد
منبع یافتههای تحقیق حاضر

هدف از انجام این پژوهش شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری روستایی منطقه آب
اسک است .صفری و محمد میرزایی بافقی ( )1393در پژوهشی هفت زمینه را به عنوان فرصت
کارآفرینی در گردشگری یزد مشخص نمودند؛ مانند دسترسی به فضا و امکانات تفریحی ،تفریحات
متناسب با اقلیم در سفر و مکان اسکان با کیفیت و ....که با فرصت های شناسایی شده و نتایج این
پژوهش همخوانی دارد .با توجه به عالقهمندی ساکنان محلی به رشد و توسعه گردشگری ،توجه به
کارآفرینی از طریق فعالیتهای گردشگری در این منطقه میتواند منجر به اشتغالزایی ،بهبود
شرایط اقتصادی و کاهش مهاجرت به شهرها و افزایش تعداد کارآفرینان بالقوه و در نتیجه شکوفایی
این مقصد گردشگری شود که این یافتهها با نتایج بررسیهای کمپوال مشابهتهایی دارد .گسترش
فعالیتهای گردشگری مستلزم وجود زیرساختهایی است که بستر را برای پویایی و گسترش این
فعالیتها فراهم کند .پیشنهاد میشود با سرمایهگذاری در زیرساختهای روستایی در منطقه آب
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اسک که با برخوردار ی از دیدگاه مثبت ساکنین محلی به گردشگری و همچنین مواهب طبیعی و
تاریخی متنوع که هرکدام از آنها میتواند زمینهی بسیاری از فعالیتهای کارآفرینانه باشد ،عالوه بر
مزایای کوتاهمدت آن در بلندمدت نیز موجبات رشد و توسعه بخشهای مختلف روستا را فراهم آورد
تا ایجاد ارزش از پتانسیل های منطقه ممکن گردد .طبق ادبیات و نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 توسعه مراکز آبدرمانی به منظور جذب گردشگران با انگیزههای بهبود فیزیکی ،درمانهای
زیبایی ،آرامش ،استراحت و. ...
 ساخت اقامتگاههای کوچک و استفاده از خانههای بومی و روستایی برای اقامت.
 توجه به نظر ساکنین محلی و مشارکت دادن آنها در تصمیمسازی و فعالیتهای گردشگری.
 سیاستهای تشویقی برای شرکتها و مؤسسات گردشگری (مانند معافیت مالیاتی).
 حمایت سیستمهای بانکی استان مازندران از سرمایهگذاری در بخش گردشگری روستایی.
 جذب سرمایههای داخلی و خارجی در بخش گردشگری استان.
 احداث کمپهای تفریحی و ورزشی.
 استانداردسازی خدمات و امکانات (اماکن ،ایمنی ،سرویسهای بهداشتی ،مراکز درمانی و.)..
 راهاندازی تورهای گردشگری ارزانقیمت از سوی آژانسهای خصوصی با همکاری سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان.
محققان میتوانند در پژوهشها ی آینده به موضوعاتی همچون بررسی موضوع پژوهش در سایر
روستاهای هدف استان مازندران ،نقش آموزش بر توسعه توریسم ،همچنین موانع پیشرفت
گردشگری روستایی در استان مازندران بپردازند.
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منابع
 .1احمدپور ،محمود و مقیمی ،سید محمد ( .)1388مبانی کارآفرینی ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات
فراندیش.
 .2ایزدی ،نسیم و عطائی ،پوریا ( .)1392کارآفرینی روستایی و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه
آن ،نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،سال یازدهم ،شماره.30-34 :40
 .3پورجعفر ،محمدرضا و محمودی نژاد ،هادی و ایلکا ،شاهین و عاقبت بخیر ،حامد ( .)1391فرا تحلیلی از
ارزیابی رویکردهای توسعهی گردشگری روستایی با تأکید بر تحلیل عوامل راهبردی ( ،)SWOTفصلنامه
علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دوره  ،14شماره.61-79 :2
 .4جمعه پور ،محمود و احمدی ،شکوفه ( .)1390تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعهی
موردی :روستای برغان ،شهرستان ساوجبالغ) ،پژوهشهای روستایی ،شماره .33-61 :1
 .5حسام ،مهدی و رضوانی ،محمدرضا ( .)1393بررسی وضعیت حمایتهای مالی کسب وکارهای
گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه ،مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی ،شماره :10
.127-142
 .6رنجبریان ،بهرام و زاهدی ،محمد ( .)1386خدمات صنعت گردشگری ،چاپ اول ،اصفهان :انتشارات
چهارباغ.
 .7سقایی ،مهدی و علیزاده ،سید دانا ( .)1392امکانسنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان
پاوه ،فصلنامه فضای جغرافیایی ،شماره .1-20 :41
 .8شفقت ،ابوطالب و درویش ،حسن و نامدار علی آبادی ،عباس و غالمی ،رمضان ( .)1389مجموعه
مقاالت همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی بجنورد ،بجنورد ،ایران.
 .9صفری ،سعید و محمد میرزایی بافقی ،ملیحه ( .)1393شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه
در صنعت گردشگری شهرستان یزد ،مطالعات مدیریت گردشگری ،شماره .131-147 :26
 .10غنیان ,منصور و خانی ،فضیله و بقایی ،لیال ( .)1390ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی
(مطالعه موردی :منطقه اورامان) ،پژوهشهای روستایی ،شماره .99-123 :7
 .11غنیان ،منصور ( .)1389تبیین راهبردهای توسعه گردشگری کارآفرین روستایی؛ مطالعه منطقه
اورامان ،رساله دکتری تخصصی در رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران،
.2-18
 .12قنبری ،سیروس و دهقان ،محمدحسین و میرکی اناری ،حسین ( .)1395ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه
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