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 چکیده

 جمله شناخته زکارآفرینی همواره ا یینهزم مربوط به آن در یهاشناسایی فرصت که گردشگری و آنجا از

 یهافرصت یبندهدف شناسایی و رتبه این پژوهش با ،راهبردهای توسعه روستایی بوده است ینترشده

های سیلز پتانن، که با برخورداری اکارآفرینانه در گردشگری روستایی منطقه آب اسک در استان مازندرا

دشگری وکارها در حوزه گر مکانی مناسب از نقاط مستعد برای توسعه کسب یتفراوان طبیعی و موقع

ردشگری معرفی گبازار  را برای ورود به هارویکردی کاربردی این فرصت شده است تا با انجام ،روستایی است

. رفته استگ بهره یکرد آمیخته برای دستیابی به پاسخ سؤاالت خودنماید. تحقیق حاضر توصیفی بوده و از رو

نامه محقق ساخته  خبرگان و پرسش پس از بررسی پیشینه موضوع از روش مصاحبه با هاآوری دادهدر جمع

ز اشده است. سنجش روایی محتوایی و همچنین پایایی صورت گرفته است و پایایی هریک  استفاده

توصیفی و  استفاده نیز شامل آمارهای مورد های آماریبه دست آمد. روش 7/0 االیگانه ب 11های فرصت

رصت ف 59 پژوهش نتایجپیاده شد.  LISRELو  19SPSSافزارهای استنباطی است که با استفاده از نرم

و  یدهنگروه سازما 11ها در این فرصت کرد.کارآفرینی را در صنعت گردشگری روستای آب اسک مشخص 

تفریح و  یهاگروه بهداشتی و سالمت باالترین رتبه و فرصت یهافرصتبه طوری که د نشد یبندهرتب

ینه گردشگری زم های کارآفرینی دررتبه را کسب کردند. در پایان برای توسعه فرصت ترینیینپا ییماجراجو

 روستایی آب اسک راهکارها و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

 .صت، کارآفرینی، گردشگری روستایی، آب اسکفر :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه

ماعی، مختلف اقتصادی، اجت یهامؤثر در حوزه امروزه صنعت گردشگری یکی از مسائل مهم و

و  اقتصادی، بهداشتی، امنیتی هاییرساختفرهنگی و ارتباطی در سطح جهان است. گسترش ز

ها تبدیل ندر زندگی انسا یرناپذجتنابیکم، گردشگری را به واقعیتی ا ارتباطی در قرن بیست و

طیف  خوانند، زیراصنعت گردشگری را صنعتی چتری می .(1392، یزاده)سقایی و عل کرده است

در  ،نددار های اقتصادی مختلف که با یکدیگر ارتباط مشخص در حوزه بیشتریای از فعالیتگسترده

ها، اهکنندگان سایر اقامتگو ارائهداران گردانان، هتلتور است. این صنعت گرد هم آمده

فعالین  و احانراهنمایان تور، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، بازاریابان، طر داران،رستوران

های جاذبه مدیران و فعاالن ها،یادگاری سوغات و دستی و انواعصنعت نشر، تولیدکنندگان صنایع

چیز با یکدیگر همه و همه در یک ،ونقلمدیران محلی فعاالن صنعت حمل گوناگون گردشگری،

 و رام، بهرنجبریانشود )گردشگر نامیده میاشتراک دارند و آن تأمین رضایت مشتری است که 

تحقق  .شودمی توسعه در جوامع یاد هایینهگز ینترعنوان مهم به یاز گردشگر. (1386 زاهدی،

انداز بخش مطابق چشم این ینفرمیلیون  5/6حدود  ییزامیلیون گردشگر و اشتغال20حضور

 گردشگری کشور از یهاو جاذبه ها، منوط به استفاده از تمامی جنبه1404ساله و افق ایران سال 20

 یرتعنوان شکل خاصی از گردشگری درصو روستایی است.گردشگری روستایی به یجمله در نواح

امع محلی، به جو یو اقتصاد یو فرهنگ مسائل اجتماعی ، نیازها وهایژگینظر قرار دادن و با مد که

ت بخش اس شود، قادر یو سامانده یزیربرنامه یدرست به گردشگران، یهاهمراه توجه به خواست

 )غنیان، زدمرتفع سا و بیکاری همچون فقر -از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی کشور را  یاعمده

3:1389.) 

های در حال توسعه برای بقای خود با محدودیت مناطق روستایی در حاشیه مانده در کشورهای

متعددی به ویژه در توسعه اقتصادی مواجه هستند؛ زیرا که اشتغال و درآمدهای حاصل از 

های کشاورزی به تنهایی توانایی نگهداشت جمعیت در حال رشد آنها را نداشته و همین امر فعالیت

های ، کیفیت پایین سطح زندگی، نارساییپذیری و شکننده بودن شرایط اقتصادیمنجر به آسیب

های جدیدی با استفاده از شود. به همین دلیل بایستی گزینهخدماتی و نظایر آن می -زیرساختی

 (.115: 2011، 1های موجود این مناطق مورد توجه قرار گیرد )زامورامنابع محلی و ظرفیت

ترین هممدرآمد، ایجاد اشتغال و منظور ایجاد  ترین اهداف توسعه روستایی بهیکی از مهم

ایجاد  وری وسازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره

ذکر است  لشود. البته قابهای شغلی برای سایر افراد و درنتیجه افزایش درآمد روستائیان میفرصت

ایر ر کنار سدتواند ، اما مییسترآمد روستائیان نزایی و افزایش دکه کارآفرینی تنها راهکار اشتغال

 ها باشد.نراهکارهای مناسب، بهترین آ

                                                 
1 Zamora 



 1396بهار م، بیستی م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه..... مجله................133

 

نظر  های مستمر از کارآفرینان روستایی، توسعه بسترهای مناسب )ازوجود حمایت

تشویق کارآفرینان روستایی و ...  های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی( در مناطق روستایی،زیرساخت

ارآفرینی، راهکار عملی مناسب برای اهداف توسعه روستایی یعنی ایجاد اشتغال مفید، تواند از کمی

های پتانسیل .(1389، )شفقت و همکاران نفس روستائیان بسازد به افزایش درآمد و مشارکت و اتکا

آن که شناسایی و استفاده بهینه از در استان مازندران وجود دارد  فرهنگی و گردشگری بسیاری

 ،های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشددر زمینه تأثیر به سزایی در رشد و توسعهاند تومی

روستاهای  در گذارییهتمایل بخش خصوصی به سرما ، عدمو برنامه مناسب یساتولی فقدان تأس

صنعت گردشگری در  یکلر طو که  به است عدم آگاهی گردشگران باعث شدهو کوهستانی 

آب اسک که از د، مخصوصاً روستای مند نگردن مازندران از رشد و توسعه الزم بهرهروستاهای استا

  .گردشگری است یهاهدف گردشگری استان با موقعیت مکانی مناسب و جاذبه یروستاها

وکار  بندی مباحث ذکرشده مبنی بر اهمیت و نقش گردشگری در افزایش میزان کسببا جمع

فرهنگی و  از مزایای اقتصادی، یمندبهره به منظورها ابی فرصتمنطقه و لزوم شناسایی و ارزی

کارآفرینانه  یهافرصت یبندپژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه ،صنعت گردشگری یاجتماع

بنابراین در  است. اشتغال برای کارآفرینان یجادرونق روستای آب اسک و ای به منظور در گردشگر

های حاصل از محیط، ارائه مدل مفهومی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ادامه به بررسی ادبیات موضوع

 شود.های حاصل از تحقیق پرداخته میپیشنهادی و یافته

 

 مبانی نظری

  کارآفرینی

داند و از قتصادی میی ا( اقتصاددان برجسته، کارآفرینی را موتور محرکه1934ژوزف شومپیتر )

ند. این بدان معنی است که کارآفرین، تعادل ایستا را در کیاد می« تخریب خالق»آن تحت عنوان 

 )احمدپور، کندی اقتصادی است، ایجاد میی توسعهو تعادل پویایی را که الزمه اقتصاد تخریب

1388 :46.) 

 

 شناسایی فرصت

عنوان نقطه تمرکز  در سالیان اخیر و با گسترش تحقیقات کارآفرینی، شناسایی فرصت نیز به

شک شناسایی فرصت بدون ارتباط یافتن با فرآیند توجه پژوهشگران قرار گرفت. بی مورد کارآفرینی

گسست قابل توانیم ارتباط غیرکند. به همین دلیل مینظر ما خارج می کارآفرینی آن را از قالب مورد

ت و شده از شناسایی فرصت ببینیم. تأکید بر توجه به فرص آن را با کارآفرینی در تعاریف انجام

، )مقیمی شناسایی فرصت تا به آنجا پیش رفت که شناسایی فرصت را قلب کارآفرینی نامیدند

1383 :89.) 
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 کارآفرینی و گردشگری

های نظر کارآفرینی، گردشگری موضوع خاصی است و درک آن نسبت به دیگر بخش نقطه از

مصرف  یک محصول قابل تبدیل آنها به فرایند های کارآفرینانه وصنعتی برحسب شناسایی فرصت

های فردی جداگانه برای یک انگیزه تعداد زیادی ذینفع با فرایند، گردشگری متفاوت است. در این

محیط  هایرویکرد هماهنگ شده وجود دارد که بخش مهمی از اقتصاد را با در نظر گرفتن ارزش

 ،ادی متمرکز استکه بر روی محصول اقتص ، اجتماعی و فرهنگی از طریق یک استراتژیزیستی

گذاران و رسد گردشگری یک بخش باارزش برای سرمایهاگرچه به نظر می دهند.توسعه می

درستی درک نشده است. مطالب  ولیکن مفهوم کارآفرینی گردشگری هنوز به ؛کارآفرینان است

 ؛ امادارددارد که رفتار کارآفرینانه اندکی در این بخش وجود حوزه بیان می  موجود در اینمحدود  

وکارهای  گوید: صنعت گردشگری یک صنعت حاصلخیز برای کسبواقعیت چیز دیگری را می

 یژهو استفاده از منابع طبیعی به (. کارآفرینی مبتنی بر2009 ،2پیج و 1)آلجویک تکارآفرینانه اس

رای و راهی باست داخلی جوامع روستایی  یهافصل مسائل و چالش و ابزاری برای حل ،توریسم

همچنین نیروی محرکه مهمی در انباشت سرمایه روستایی به  ،روستایی هاییهحفاظت از سرما

های مرتبط با گردشگری در مقایسه با سایر ، زیرا فعالیت(2006، 4پلنی و 3)مکریآید یشمار م

بخشی به اقتصاد روستایی و افزایش جذب های اقتصاد روستایی توانایی باالیی در تنوعبخش

های کوچک دارد، که بر اساس تجارب کشورهای در حال توسعه، پیامد آن در مناطق ایهسرم

های زیرساختی توسط دولت و به های گردشگری را در قالب توسعه فعالیتروستایی دارای جاذبه

های تبع آن شتاب بخشیدن به توسعه اشتغال و درآمد جایگزین و ارتقای سطح رفاه و استاندارد

 به تواندیکارآفرینی روستایی عمدتًا م 6ورتمن یدگاهد از (.1: 2011، 5)دینیس شدبازندگی می

به خدمت گرفتن یا  جدید، یدو تول که یک محصول جدیدشود عنوان یک سازمان جدید تعریف 

 کندیمی در محیط روستا معرف را از یک تکنولوژی جدید یریگ، یا بهرهیدایجاد یک بازار جد

تواند از میزان مهاجرت روستاییان به . توجه به مقوله کارآفرینی می(3: 2012 ،و همکاران 7)احمد

های اشتغال، رفاه و پیشرفت آنها را در همان روستای محل سکونتشان فراهم شهرها بکاهد و زمینه

دهد، اگر در سطح کالن جامعه به این مقوله بها داده شود و ها و مطالعات نشان میآورد. بررسی

از امکانات رفاهی و خدماتی فراهم آمده برای شهرنشینان در اختیار روستاییان نیز قرار بسیاری 

 (.1392گیرد، روستاها نیز مانند شهرها در امر توسعه خود موفق خواهند شد )ایزدی و عطائی، 
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 پیشینه پژوهش

ها دی، آنراهبر دهد که درک مدیران از مفهوم کارآفرینینشان می 2و ورنی 1تحقیق بلیندا لوک

کند. این عناصر شامل شناسایی فرصت، نوآوری، پذیرش آگاه می را از عناصر ضروری پیرامون خود

نهایت با عناصر پشتیبانی از قبیل  پذیری، مأموریت و رشد سازمانی است. این امر درریسک، انعطاف

رایی، کاهش هزینه و سازی، دسترسی به برتری، افزایش کاراهبرد هماهنگ، اعتماد به افراد، فرهنگ

 شود پذیر میانتقال دانش امکان

« مدیریت مقصد برای آینده گردشگری» ای تحت عنواندر مقاله (2009) و همکارانش، 3دایر

وکار  توانایی آن در شناسایی و سر ،عنوان داشتند که عنصر کلیدی یک صنعت گردشگری موفق

ها مواجه شود و راهی که با آنامل کلیدی ایجاد میداشتن با تغییراتی است که در تعداد زیادی از عو

، سیاسی، محیط زیستیتوان عوامل اقتصادی، اجتماعی، شود. عوامل مهم تغییر جهانی را میمی

شده با حضور تعدادی  د. بر اساس یک سری کارگاه برگزارکرشناختی عنوان جمعیت و تکنولوژیکی

دارد که از طریق آن، عوامل کلیدی بر له راهی را بیان میاز ذینفعان گردشگری در استرالیا، این مقا

 .تأثیر خواهد گذاشت 2020روی صنعت گردشگری جهانی در سال 

ها و لشگردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چا»ای تحت عنوان در مقاله (1388)محسنی 

فاده از ا استگردشگری بتوسعه  ،بر توسعه پایدار گردشگری تأکید دارد. در این دیدگاه« راهکارها

ضوابط  گی وای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگونهمنابع موجود به

 طمحی قانونی جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سالمت

عت صن تحلیل وضعیت زیست، تعاون اقتصادی و رفاه مردم محلی را تأمین کرد. این مقاله ضمن

دار در پای گردشگری در ایران به نقش کارکردهای آن و موانع و راهکارهای ایجاد صنعت گردشگری

 .پردازدایران می

 بررسی وضعیت حمایت مالی کسب»در مطالعه خود تحت عنوان  (1393) حسام و رضوانی

اهای های روسترسی رستورانبه بر« وکارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه

 جاده هایرستوران صاحبان آماری، بخش الریجان در محور هراز، شهرستان آمل، پرداختند. جامعه

 .شد اجرا اهآن بین روابط تعیین منظور به ماتریسی هایپرسشنامه که بوده نفر 32 تعداد به هراز

هاست نمایت مالی در بین رستورادهنده وضعیت نامناسب حصورت کلی نشان های پژوهش بهیافته

 آن به درصد 23یکدیگر حمایت مالی کرده که  زدرصد( ا 4ها )و تعداد بسیار کمی از رستوران

 صورت دوسویه و متقابل است

روستایی منطقه اورامان  یبه ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگر (1390) همکاران و غنیان

اقتصادی مرتبط  یهابنگاه یسبه تأس یمندعواملی چون عالقهکه دهد نشان می هایافته .پرداختند

                                                 
1 Luke 
2 Verreynne 
3 Dwyer 
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وکار، و وجود امنیت  تولیدی محلی بین صاحبان کسب یهاو گسترش شبکه یسبا گردشگری، تأس

مناسب در سطح منطقه برای کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی، در قیاس با دیگر 

 .ه و اهمیت باالتری دارندعوامل مرتبط با فضای کارآفرینی، جایگا

ه کارآفرینی توسعبر عوامل مؤثر  یلدر پژوهش خود به ارزیابی و تحل (1395) همکاران قنبری و

ز حاصل ا یهاروستاهای بخش مرکزی شهرستان انار پرداختند که با توجه به نمرهی در گردشگر

 ان،همکار قنبری و) است ی، راهبرد استخراجی حفظ و نگهداریماتریس عوامل داخلی و خارج

1395). 

 یهافرصت بندییتدر پژوهشی به شناسایی و اولو (1393) صفری و محمد میرزایی بافقی

 ینهزم ممتاز در هاییژگیگردشگری شهرستان یزد پرداختند که با توجه به و کارآفرینانه در صنعت

 ری بهمتنوع گردشگ یهالحاظ جاذبه جزو پنج استان ممتاز کشور از یعیو طب یتاریخی، فرهنگ

 مشخص عنوان فرصت کارآفرینی در گردشگری یزد نتیجه تحقیق هفت زمینه را به آید.یحساب م

 .دارا بود شده ییاموارد شناس یننمود که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی باالترین اولویت را در ب

و جمعی در میان  فرصت یک مفهوم مهم در تحقیق کارآفرینی است و پرورش خالقیت فردی

تواند کلیدی برای کشت کارآفرینی در جوامع کارآفرینان و یک فرهنگ اجتماعی از خالقیت می

 (.2016و همکاران،  1روستایی و عقب مانده باشد )فورچوناتو

مورد بررسی  را نقش کارآفرینی در ارتقا گردشگری روستایی (2015) و همکارانش 2یسیما ا

بالقوه( به کمک بیشتری برای  )بالفعل و یجه رسیدند که کارآفرینان روستاییو به این نتقرار دادند 

 الزم برای آغاز و توسعه کسب یهااگر خود مهارت یحت ،وکار خود نیاز دارند تحکیم و توسعه کسب

 یآورهدف برای تحکیم کارآفرینی روستایی کشاورزی، فن یهاوکارشان را داشته باشند و بخش

 هستند.زی، خدمات اساسی و گردشگری محصوالت کشاور

 .داختندگردشگری در روستای برغان پر یراتتأث به بررسی نقش و (1390) یپور و احمدجمعه

ز خی ارشد بر د وآمدر ،روستا به افزایش اشتغال یناگرچه گردشگری در ا دهدینتایج نشان م

تولی ی و معلت نبود نهاد محل ولی به کند،میروستایی مانند باغداری و خدمات کمک  هاییتفعال

 ومنافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعه محلی محقق نشده است  ،مختص گردشگری

ی مثبت چندان یراتنهادی تأث و محیط زیستیچون مسائل اجتماعی،  ییهاگردشگری بر جنبه

 .را به دنبال داشته است محیط زیستی نداشته و در مواردی اثرات منفی اجتماعی و

نقش کارآفرینان فردی در توسعه رقابت برای یک مقصد »(در پژوهشی با عنوان 2014) 3کمپوال

به این نتیجه رسید شهرداری نقش حیاتی در تسهیل کارآفرینی دارد و مقصد  «گردشگری روستایی

 (.2014پذیر شکوفا نخواهد شد )کمپوال، گردشگری بدون حضور کارآفرینان نوآور، متعهد و ریسک

                                                 
1 Fortunato 
2 Sima 
3 Komppula 
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کارآفرینان اجتماعی: نوآوری »در مطالعه خود تحت عنوان  2016و همکاران در سال  1گپن

به این نتیجه رسیدند که مناطق روستایی  «های علوم خدماتگردشگری روستایی از طریق فعالیت

های عرضه شده نیز عمومیت ندارند، بنابراین بینش بیشتر ها و چالشذاتاً متفاوتند، در نتیجه فرصت

 ت به موضوع برای افزایش کارآفرینان روستایی در گردشگری در سراسر کشور مورد نیاز است.نسب

نسجمی کنون پژوهش م تا یران،صنعت گردشگری در ا یتشده و اهم با توجه به موارد اشاره

این هش پژوین در ا؛ از این رو، قرار نداده است یبررس شده در این پژوهش را مورد متغیرهای مطرح

 گیرد.می قرار یبررس موردمهم 

 

 تحقیق  یشناسروش

 زا ،ردینظر هدف کارب پژوهش حاضر با توجه به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص، از

 یآورنحوه گرد بر اساس نظر زمانی یک بررسی مقطعی است و نظر دامنه یک مطالعه خرد و از

 متغیرهای توصیف منظور کمی( است. به -)کیفی ترکیبی یهااز نوع پژوهش هاداده

 یرنوف،اسم - کولموگروف آزمون از پژوهش یهاداده برای تحلیل و توصیفی آمار از شناختیجمعیت

و یه زسهولت تج یای و آزمون فریدمن و براتأییدی، آزمون تی تک نمونه عاملی تحلیل آزمون

 شده است. استفاده SPSS,LISREL افزارها، از نرمداده تحلیل

پس س رفته،گصورت  ای، مرور منابع و مطالعات تطبیقیابتدا مطالعات کتابخانه ،پژوهشین ادر 

ود و شامل شناسایی وضعیت موج ؛مرحله دارد 4که استفاده شده است از مدل کیفی موریسون 

ای وندهرروندهای در حال ظهور در صنعت گردشگری و ابعاد محیطی مربوط به آن، تحلیل معنای 

ری ردشگگبازار آینده در صنعت  بینییشکارآفرینانه در بخش خدمات گردشگری، پ مؤثر بر فرصت

صورت  این مدل به. کارآفرینانه در صنعت گردشگری یهامقدار تقاضا برای فرصت بینییشو پ

 ،همچنین شده است. از این مدل استفاده هایبندکیفی است و در پایش محیطی و دسته

ر شد. د های کارآفرینی در صنعت گردشگری روستایی انجاماسایی فرصتمنظور شن بهیی هامصاحبه

اعتبار شده یی های شناسافرصتتا  شد های کمی، سعیمرحله بعدی، از طریق گردآوری داده

 شود. بندیسنجی و دسته

 الف:جامعه آماری و نمونه آماری

اتید دانشگاه دارای جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی خبرگان صنعت گردشگری و اس

جامعه آماری در بخش دهند. تشکیل میسال سابقه کار و دارای تحصیالت دانشگاهی  5حداقل 

کمی را کارشناسان میراث فرهنگی استان مازندران، محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد و 

داشتند و های کارآفرینی، گردشگری و جغرافیا که نسبت به منطقه آب اسک آشنایی دکتری رشته

                                                 
1 Peng  
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 ،شده در اطالعات در دسترس دهند. با جستجوهای انجامبخشی از مردم جامعه محلی تشکیل می

 ه شد.نفر در نظر گرفت 185حجم جامعه آماری حدوداً 

تن از متخصصین و خبرگان حوزه گردشگری و کارآفرینی است  10نمونه در بخش کیفی شامل 

روش تعیین حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش حاضر اند. شده که به روش گلوله برفی انتخاب

شده و  از افراد مورد مصاحبه تهیه یصورت هدفمند فهرست رسیدن به اشباع نظری است که به

 یافته با ایشان انجام پذیرفت و مدیران افراد دیگری را معرفی کردند. مصاحبه نیمه ساختار

نفر است که با توجه به اینکه تعدادی از  125نمونه در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران 

طور کامل پاسخ داده نشوند تعداد  ممکن است به ینو همچن شوندیها بازگشت داده نمپرسشنامه

 قرار گرفت. یدپرسشنامه مورد تائ 120 یتپرسشنامه توزیع گردید که درنها 140

 یاییب: ابزار سنجش و روایی و پا

 اند.ا با استفاده از روش مصاحبه گردآوری گردیدههبخش کیفی: در بخش کیفی داده

ها در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه که بر اساس نتایج بخش کمی: گردآوری داده

شود، های بخش کیفی ساخته میهای حاصل از مصاحبهمرور ادبیات تحقیق و کدگذاری داده

 تکمیل گردیده است. ایینهاند و بر اساس طیف لیکرت پنج گزگردآوری گردیده

که طوری شده به برای سنجش روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری و محتوایی استفاده

ها و پس از بازبینی و اصالح به تأیید نهایی آن پرسشنامه در اختیار اساتید حوزه مربوطه قرار گرفت

 شده است. انجام ییدیروایی سازه نیز به کمک تحلیل عاملی تأ رسید.

مقدار آلفای کرونباخ  است.شده منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده به

در جدول زیر آمده است. با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ همه  یرهاشده برای متغ محاسبه

 ت.توان گفت پرسشنامه تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار اساست می 7/0متغیرهای باالی 
 

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ(: 1جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 آلفای کرونباخ متغیر
 824/0 اقامت

 762/0 تفریح و ماجراجویی

 815/0 هارویدادهای خاص و کنفرانس

 733/0 هاغذا و نوشیدنی

 714/0 خدمات گردشگری
 754/0 ونقلحمل

 783/0 بهداشتی و سالمت
 746/0 فرهنگی

 753/0 ارتباطی و اطالعاتی
 763/0 محیط زیستی

 755/0 آموزش
 949/0 آلفای کل پرسشنامه



 1396بهار م، بیستی م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه..... مجله................139

 

 مطالعه منطقه مورد

روستای آب اسک از توابع بخش الریجان شهر آمل در استان مازندران است که در طول 

 شده دقیقه شمالی واقع 52درجه و  35دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  2درجه و 52جغرافیایی 

 است.

 یهاچون چشمه ییها، داشتن جاذبهر گرفتن آن در محور ارتباطی هرازطبیعت زیبای آن و قرا

مانند مشکالت پوستی،  هایییماریکه از دل زمین جوشیده و برای درمان ب یآب گرم و معدن

غار آب اسک، مرتع اسک وش، دریاچه  ،نظیرندیچشمی ب هاییماری، سنگ کلیه و بیخونکم

چون  هایییینبرگزاری مراسم و آ ینه علی، بقعه امامزاده اصغر و امامزاده فاضل و همچنامامزاد

مطابق با  چال باعث جذب گردشگران بسیاری به این روستا شده است.جشن نوروزماه و برف

 .)درگاه ملی آمار( نفر بوده است 387 خانوار و133این روستا  جمعیت1390سرشماری سال 

 

 هاهداد وتحلیلیهتجز

 توصیفی هاییافته

 7/46سال با درصد فراوانی  39تا 30در رده سنی  یشترب درصد 40درصد مرد و 60هگروه نمون

درصد  7/26دیپلم،  درصد فوق 7/16دهندگان تحصیالت دیپلم، درصد پاسخ 3/33. درصد هستند

 لیسانس دارند. درصد فوق 3/23لیسانس و 

عنوان  زیر به یهاحوزه ،بع موجود و مصاحبه با خبرگانبر اساس ادبیات تحقیق و مطالعه منا

 گردد:یگردشگری روستایی در آب اسک معرفی م یهافرصت
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 گردشگری روستایی در آب اسک یهافرصت(: 2جدول)

 

 

 

 هامؤلفه های فرصتحوزه
 یهاحوزه

 فرصت
 هامؤلفه

 اقامت

 آپارتمان تأسیس هتل

خدمات 
 گردشگری

 ردشگریهای گبیمه

 سراتاسیس مزرعه
 خدمات بازاریابی برای

 های تور گردانیشرکت

 های روستاییخانه
ها خدمات پژوهش برای شرکت

 گردشگری یزمینه در
های کوچک ایجاد اقامتگاه

 خانوادگی
 تعمیرگاه وسایل نقلیه

 فروشی و سوپرمارکت خرده سرامهمان یستأس
 راهنمای محلی ایجاد کاروانسرای سنتی
 مکان خواب و صبحانه

 نقل و حمل

 کرایه دوچرخه
 کرایه خودرو اجاره چادر
 رانیخدمات اتوبوس ایجاد آالچیق

 ها و چادر زدنباغ
 فروش تجهیزات و لوازم مورد

 کوهنوردانیاز ن

تفریح و 
 ماجراجویی

اندازی پارک تفریح و راه
 سرگرمی

 اجاره اسب و چارپایان

 گزاری تور کوهنوردیبر

بهداشتی  و 
 سالمت

 درمانی و سالمت آب
 هانقاهتگاه تور جنگل

 ماساژ سواری اسب
 برگزاری تور دوچرخه

 سواری
 خدمات طب و درمان سنتی

 خدمات بیمارستانی غارنوردی

رویدادهای خاص و 
 هاکنفرانس

های علمی برگزاری همایش
گردشگری  یزمینه در

 روستایی
 خدمات کلینیکی

های برگزاری مناسبت
 تاریخی

 داروخانه

برگزاری نمایشگاه هنرهای 
 محلی/غذاهای سنتی

 فرهنگی

 هاجشنواره

برگزاری نمایشگاه گل و 
 گیاه

 ...(یشناسموزه )اکوموزه، مردم

 دستیصنایع کنسرت موسیقی محلی
دهی خدمات سازمان
 هاهمایش

ارتباطی و 
 اطالعاتی

 مات پستیخد

 خدمات دسترسی آنالین نمایشگاه هنر و صنایع اقوام
های اجتماعی گردهمایی

 دیدار دوستان قدیمی
بانک اطالعاتی مقصد 

 گردشگری
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 گردشگری روستایی در آب اسک یهافرصت(: 2جدول)ادامه 

 ضرتحقیق حا هاییافتهمنبع: 

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

طالع ها اها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهیهقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض

ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح ها، آزمونحاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آن

 فرضیه مقابلباشد،  α=05/0تر از مقدار خطا یعنی آمده از اجرای آزمون، بزرگ دست به دارییمعن

 خواهد شد. ییدتأ صفر یهو در غیر این صورت فرض

 .(اندیامدهنیست )از جامعه نرمال ن ها نرمال: دادهصفر یه فرض (1)

 اند(.)از جامعه نرمال آمده ها نرمال است: دادهمقابل یهفرض (2)

 
 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -آزمون کولموگروف(: 3جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 هامؤلفه های فرصتحوزه
 یهاحوزه

 فرصت
 هامؤلفه

 هانوشیدنی و غذا

 های سنتیورانایجاد رست

 محیط زیستی

آوری و تصفیه خدمات جمع
 زباله

سیستم غذای آماده برای 
 تحویل در مکان اقامت

 خدمات دفع فاضالب

رستوران غذاهای محلی 
 مازندران

 خدمات بهداشتی

 راهیواحدهای پذیرایی بین

 آموزش

های آموزش جامعه محلی دوره
 برای مشارکت

 یهای سنتارائه نوشیدنی
 های آشنایی گردشگر بادوره

 فرهنگ منطقه مقصد

 های گردشگریبیمه
های تورلیدری، دوره

 دستی محلی، صنایعیخواننقشه

 دارییمعن سطح مؤلفه
 204/0 اقامت

 128/0 تفریح و ماجراجویی

 302/0 هارویدادهای خاص و کنفرانس

 102/0 هاغذا و نوشیدنی

 072/0 خدمات گردشگری

 065/0 نقلو  حمل
 139/0 بهداشتی و سالمت

 060/0 فرهنگی
 070/0 ارتباطی و اطالعاتی
 120/0 محیط زیستی

 083/0 آموزش
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 مقابل رضفپس  ،است 05/0تر از معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگ با توجه به اینکه سطح

(1H) نرمال  برای متغیرهای تحقیق شدهی آورهای جمعگیریم که دادهشود و نتیجه میمی ییدتأ

رداخته پقیق ای و آزمون فریدمن به بررسی اهداف تحاست. حال با استفاده از آزمون تی تک نمونه

 شود.می

حقیق که تمامی متغیرهای ت دهدایج نشان میاسمیرنوف نت -با استفاده از آزمون کولموگروف

 3حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد  باشند.یدارای توزیع نرمالی م

 1یااز آزمون تی تک نمونه شود،یچون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه م پردازیم،یم

 شود.یاستفاده م

آب  وستاییری در گردشگری انههای کارآفرینشده به فرصت : میانگین امتیازات دادهفرضیه صفر

 است. 3تر یا مساوی اسک کوچک

تایی ی در گردشگری روسهای کارآفرینانهشده به فرصت : میانگین امتیازات دادهفرضیه مقابل

 است. 3تر از آب اسک بزرگ

 

(1)                                                                                                   
 

 های کارآفرینانهای فرصتتک نمونه tنتایج آزمون (: 4جدول)

 بع: محاسبات تحقیق حاضرمن

 

                                                 
1 one-Sample T Test 

 

Test value=3 

T 
درجه 
 آزادی

عدد معناداری 
(sig) 

تفاوت 
 میانگین

درصد  95فاصله اطمینان 
 اختالف

 باالیی پائینی
 9719/0 6814/0 82667/0 000/0 119 270/11 اقامت

 3679/0 1404/0 25417/0 000/0 119 425/4 تفریح و ماجراجویی

و  خاص رویدادهای
 هاکنفرانس

994/5 119 000/0 32917/0 2204/0 4379/0 

 3973/0 1960/0 33867/0 000/0 119 838/5 هاغذا و نوشیدنی

 5353/0 3619/0 44861/0 000/0 119 246/10 خدمات گردشگری

 5191/0 3075/0 41333/0 000/0 119 735/7 ونقلحمل

 1937/1 8968/0 04524/1 000/0 119 940/13 داشتی و سالمتبه

 5601/0 3176/0 43889/0 000/0 119 167/7 فرهنگی

 5786/0 3547/0 46667/0 000/0 119 254/8 ارتباطی و اطالعاتی

 8376/0 6012/0 71944/0 000/0 119 052/12 محیط زیستی

 5609/0 3280/0 44444/0 000/0 119 556/7 آموزش
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کنیم که با توجه به پرسشنامه و های کارآفرینانه، فرضیه صفر را چنین تعریف میبرای فرصت

است. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به  3ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از طیف پاسخ

شود، که در جدول مشاهده می طوراست. همان 3ها میانگین نظرات باالتر از پرسشنامه و طیف پاسخ

اطمینان )یا  درصد 95 ی در گردشگری روستایی آب اسک در سطحهای کارآفرینانههمه فرصت

تر از شده کوچک ( حد باال مثبت و حد پائین مثبت است و میزان خطای مشاهدهدرصد 5ی خطا

شود؛ یعنی رد مییه صفر ید و فرضأیت یه مقابلاست، بنابراین فرض 96/1و آماره تی بیشتر از  05/0

 باشند.ی در گردشگری روستایی آب اسک میهای کارآفرینانهعنوان فرصت همه عوامل به

 ی در گردشگری روستایی آب اسکهای کارآفرینانهفرصت یبندرتبه (1)

ی در گردشگری روستایی آب اسک از آزمون فریدمن های کارآفرینانهفرصت یبندمنظور رتبه به

 شود که نتایج آن به شرح زیر است:استفاده می
 

 های کارآفرینانهفرصت یبندآزمون فریدمن رتبه(: 5جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

توان گفت عامل بهداشتی و سالمت با میانگین آمده از میانگین می دستبا توجه به نتایج به

 رتبه است. دارای کمترین 58/4دارای بیشترین رتبه و عامل تفریح و ماجراجویی با میانگین  63/7
 

 

 رتبه میانگین ابعاد

 46/7 اقامت

 58/4 تفریح و ماجراجویی

 24/5 هارویدادهای خاص و کنفرانس

 93/4 هاغذا و نوشیدنی

 98/5 خدمات گردشگری

 60/5 ونقلحمل

 63/7 بهداشتی و سالمت

 92/5 فرهنگی

 86/5 ارتباطی و اطالعاتی

 89/6 محیط زیستی

 88/5 آموزش

 :دارییسطح معن

00/0 

 کای اسکویر:

986/108 
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 یهادرصد است، ادعای یکسان بودن رتبه فرصت 5)سطح معناداری( کمتر از  sig کهییازآنجا

. با توجه به اینکه رتبه میانگین شودیدر گردشگری روستایی آب اسک پذیرفته نم یینانهکارآفر

 متغیر با 4و آموزش نزدیک به هم است این  محیطییستتی، زاطالعا متغیرهای فرهنگی، ارتباطی و

 :شوندیم یبندهم دوباره رتبه
 

 کارآفرینانه یهافرصت بندییتآزمون فریدمن اولو(: 6جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 یبنددرصد است، ادعای یکسان بودن رتبه 5)سطح معناداری( بیشتر از  sig کهییجاازآن

 .شودیو آموزش آب اسک پذیرفته م محیط زیستی اطالعاتی، فرهنگی، ارتباطی و یهافرصت

 

 

 هایشنهادپگیری و یجهنت

و نظرات خبرگان مدل مفهومی  شده اشارهمبانی نظری  اساس بربا توجه به هدف این پژوهش و 

 شود.یمنمودار شکل زیر ارائه  در قالبپژوهش 

 

 رتبه میانگین ابعاد

 33/2 فرهنگی

 27/2 یارتباطی و اطالعات

 30/2 محیط زیستی

 25/2 آموزش

 :دارییسطح معن

530/0 

 مقدار کای اسکویر:

667/31 
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 ی روستاییدر گردشگری کارآفرینانه هافرصت(: 1شکل)

 های تحقیق حاضرمنبع یافته
 

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

 
 های کارآفرینانه شناسایی شده(: فرصت7ل)جدو

 فرصت شناسایی شده شماره فرصت شناسایی شده شماره

 31 آب درمانی و سالمت 1
صنایع دستی  های تورلیدری، نقشه خوانی،دوره

 محلی
 های آموزش جامعه محلی برای مشارکتدوره 32 هانقاهتگاه 2
 خدمات پستی 33 خدمات طب ودرمان سنتی 3
 خدمات دسترسی آنالین 34 اژماس 4
 بانک اطالعاتی مقصد گردشگری 35 خدمات بیمارستان 5
 کرایه دوچرخه 36 داروخانه 6
 کرایه خودرو 37 خدمات کلینیکی 7
 خدمات اتوبوس رانی 38 خانه های روستایی 8
 فروش تجهیزات و لوازم مورد نیاز کوهنوردان 39 اجاره چادر 9
 اجاره اسب وچارپایان 40 نتیایجاد کاروانسرای س 10
 کنسرت موسیقی محلی 41 باغ ها و چادر زدن 11
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 های کارآفرینانه شناسایی شده(: فرصت7جدول)ادامه 

 های تحقیق حاضرمنبع یافته

 

ی روستایی منطقه آب در گردشگری کارآفرینانه هافرصتهدف از انجام این پژوهش شناسایی 

عنوان فرصت  در پژوهشی هفت زمینه را به( 1393)صفری و محمد میرزایی بافقی  اسک است.

ند؛ مانند دسترسی به فضا و امکانات تفریحی، تفریحات کارآفرینی در گردشگری یزد مشخص نمود

که با فرصت های شناسایی شده و نتایج این  متناسب با اقلیم در سفر و مکان اسکان با کیفیت و....

توسعه گردشگری، توجه به  رشد ومندی ساکنان محلی به خوانی دارد. با توجه به عالقهپژوهش هم

، بهبود زاییتواند منجر به اشتغالقه میهای گردشگری در این منطکارآفرینی از طریق فعالیت

یش تعداد کارآفرینان بالقوه و در نتیجه شکوفایی شرایط اقتصادی و کاهش مهاجرت به شهرها و افزا

هایی دارد. گسترش های کمپوال مشابهتها با نتایج بررسیاین مقصد گردشگری شود که این یافته

این  و گسترشهایی است که بستر را برای پویایی یرساختزهای گردشگری مستلزم وجود فعالیت

های روستایی در منطقه آب یرساختزگذاری در یهرماسشود با یمها فراهم کند. پیشنهاد فعالیت

 فرصت شناسایی شده شماره فرصت شناسایی شده شماره
 نمایشگاه هنر وصنایع اقوام 42 ایجاد اقامتگاه های کوچک خانوادگی 12

 43 تاسیس هتل آپارتمان 13
ی گردشگری های علمی در زمینهبرگزاری همایش

 روستایی
 گردهمایی های اجتماعی دیدار دوستان قدیمی 44 مکان خواب وصبحانه 14
 برگزاری نمایشگاه گل و گیاه 45 ایجاد آالچیق 15

 46 تاسیس مهمان سرا 16
ی گردشگری های علمی در زمینهبرگزاری همایش

 روستایی
 هاخدمات سازماندهی همایش 47 تاسیس مزرعه سرا 17
 های تاریخیبرگزاری مناسبت 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

23 
های خدمات بازاریابی برای شرکت

 تورگردانی
 های سنتیارائه نوشیدنی 53

 برگزاری تور کوهنوردی 54 تعمیرگاه وسایل نقلیه 24

25 
ها در خدمات پژوهش برای شرکت

 زمینه گردشگری
 راه اندازی پارک تفریح وسرگرمی 55

 برگزاری تور دوچرخه سواری 56 گردشگری هایبیمه 26
 تور جنگل 57 موزه)اکو موزه، مردم شناسی و...( 27
 اسب سواری 58 صنایع دستی 28
 غار نوردی 59 هاجشنواره 29

30 
های آشنایی گردشگر با فرهنگ دوره

 منطقه مقصد
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 ی از دیدگاه مثبت ساکنین محلی به گردشگری و همچنین مواهب طبیعی وبا برخورداراسک که 

های کارآفرینانه باشد، عالوه بر یتفعالی بسیاری از ینهزمتواند یم هاآنتاریخی متنوع که هرکدام از 

ی مختلف روستا را فراهم آورد هابخشتوسعه  رشد ونیز موجبات  بلندمدتآن در  مدتکوتاهمزایای 

های زیر یشنهادپهای منطقه ممکن گردد. طبق ادبیات و نتایج پژوهش یلپتانستا ایجاد ارزش از 

 شود:یمارائه 

  ی هادرمانیزیکی، بهبود فهای یزهنگا باجذب گردشگران  منظور بهی درمانآبتوسعه مراکز

 استراحت و... .زیبایی، آرامش، 

  یی برای اقامت.و روستای بومی هااز خانه و استفادهی کوچک هااقامتگاهساخت 

  های گردشگری.یتو فعالسازی در تصمیم هانآدادن  و مشارکتتوجه به نظر ساکنین محلی 

 مانند معافیت مالیاتی(. گردشگری مؤسساتو  هاشرکتهای تشویقی برای یاستس( 

  گردشگری روستایی. در بخشگذاری یهسرماکی استان مازندران از های بانیستمسحمایت 

 های داخلی و خارجی در بخش گردشگری استان.جذب سرمایه 

 های تفریحی و ورزشی.احداث کمپ 

 های بهداشتی، مراکز درمانی و..(.)اماکن، ایمنی، سرویس استانداردسازی خدمات و امکانات 

 ی سازمان با همکاری خصوصی هاآژانسمت از سوی یقارزانی تورهای گردشگری اندازراه

 ی استان.و گردشگردستی  یعصنامیراث فرهنگی، 

یر در سای آینده به موضوعاتی همچون بررسی موضوع پژوهش هادر پژوهشتوانند یممحققان 

ین موانع پیشرفت همچن روستاهای هدف استان مازندران، نقش آموزش بر توسعه توریسم،

 ی در استان مازندران بپردازند.گردشگری روستای
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 منابع

انتشارات  تهران:چاپ هشتم،  ینی،کارآفر یمبان .(1388) و مقیمی، سید محمد پور، محموداحمد .1

 .فراندیش

(. کارآفرینی روستایی و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه 1392ایزدی، نسیم و عطائی، پوریا ) .2

 .30-34:  40، سال یازدهم، شمارهطبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظامآن، 

از  یلیفرا تحل. (1391)و محمودی نژاد، هادی و ایلکا، شاهین و عاقبت بخیر، حامد  رضامحمدپورجعفر،  .3

 فصلنامه ،(SWOTعوامل راهبردی ) یلبر تحلید تأک ی گردشگری روستایی باارزیابی رویکردهای توسعه

 .61-79: 2شماره، 14ه دورزیست، یطمح یعلوم و تکنولوژ

 ی)مطالعه گردشگری بر معیشت پایدار روستایی یرتأث (.1390) ، شکوفهیجمعه پور، محمود و احمد .4

 .33-61: 1، شماره ییروستا یهاپژوهش ،(موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبالغ

 یهاوکار مالی کسبهای یتحما وضعیت بررسی (.1393)و رضوانی، محمدرضا  مهدی حسام، .5

: 10شماره   ،ییروستا یزیرمجله پژوهش و برنامه رویکرد تحلیل شبکه، گردشگری روستایی از یکدیگر با

142-127. 

انتشارات  :اصفهان ، چاپ اول،یخدمات صنعت گردشگر. (1386) محمد ،یبهرام و زاهد  رنجبریان، .6

 .چهارباغ

گردشگری روستایی در شهرستان  محصول یسنجامکان (.1392) علیزاده، سید داناو  سقایی، مهدی .7

  .1-20: 41، شماره یاییجغراف یفصلنامه فضاپاوه، 

 مجموعه(. 1389)و درویش، حسن و نامدار علی آبادی، عباس و غالمی، رمضان  ابوطالب ،شفقت .8

 ، بجنورد، ایران.بجنورد یبر بخش کشاورز یدبا تأک ییروستا یدارتوسعه پا یمل یشمقاالت هما

 کارآفرینانهی هافرصت بندییتشناسایی و اولو (.1393) ملیحه، حمد میرزایی بافقیصفری، سعید و م .9

 .131-147 : 26، شماره یگردشگر یریتمطالعات مد، یزد گردشگری شهرستان در صنعت

(. ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی 1390خانی، فضیله و بقایی، لیال ) و غنیان, منصور .10

 .99-123 :7شماره  ،ییروستا یهاپژوهش، منطقه اورامان()مطالعه موردی: 
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