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 چکیده

ی مفهوم اقتصاد زیست محیطی در جوامع محلی مسئله توسعه کارآفرینی اکوتوریستی، شکل دهنده

سری از عوامل  کارآفرینی اکوتوریسم نیازمند یک است که تا حدودی با سایر اشکال کارآفرینی تفاوت دارد.

های گیری و تحقق است تا منجر به افزایش فرصتایط محیطی برای شکلبسترساز و فراهم بودن شر

های کارآفرینانه و سازگار با حفظ محیط زیست و نیازهای ذینفعان در کارآفرینی، عالقه، انگیزه و مهارت

 ی اکوتوریسم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آموزش و آگاهی به عنوان دو عامل تآثیر گذار درحوزه

تحلیلی  -عه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه کویری و بیابانی خورو بیابانک است. روش تحقیق توصیفیتوس

های تأثیرگذار از مبانی نظری مرتبط با موضوع مبتنی بر پیمایش است. به منظور استخراج متغیرها و شاخص

های گردآوری شده در دهها، پرسشنامه و مصاحبه است. دااستفاده شد. ابزار اصلی در گردآوری داده

های ها از آزمونپردازش شدند و بر اساس هدف و ماهیت داده SPSSافزار آماری پرسشنامه با استفاده از نرم

دهد که میزان های تحقیق نشان میای و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهآماری فریدمن، تی تک نمونه

توریستی در منطقه مورد نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. بر دانش و توسعه کارآفرینی اکو آگاهی، آموزش،

اساس نتایج آزمون پیرسون بین توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و میزان آموزش و آگاهی رابطه معنادار و 

توان اذعان داشت که با افزایش میزان آموزش و آگاهی، میزان همبستگی مثبت)مستقیم( وجود دارد و می

 کند.وریستی نیز در منطقه مورد نظر توسعه و افزایش پیدا میکارآفرینی اکوت

 اکوتوریسم، توسعه کارآفرینی اکوتوریستی، آموزش وآگاهی، منطقه کویری خور و بیابانک های کلیدی:واژه
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 است.« شهرستان خور و بیابانک(
 (s.lotfi@umz.ac.irریزی شهری دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول: استاد گروه جغرافیا و برنامه 2
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 مقدمه

ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای امروزه نقش و اثرگذاری کارآفرینی بر روند رشد و توسعه

        جا که این عصر را برخی اززا به طور کامل آشکار شده است. تا آنالتوسعه یافته و اشتغ

   (. کارآفرینی را174: 1331اند )آراستی و غالمی، گذاری کردهنظران، عصر کارآفرینی نامصاحب

شود. این فرآیند به توان یک فرآیند پویا نامید که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خالقیت میمی

های حلهای نو و همچنین راهی افراد در جهت خلق و اجرای ایدهی نیرو و انگیزهو استفادهکاربرد 

     کارآفرینی نیروی اصلی توسعه اقتصادی محسوب  (.1337کاربردی احتیاج دارد )علی میری، 

ز کند.گردشگری یکی اشود که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد تولید و خدمات را ایجاد میمی

های کارآفرینانه احتیاج دارد. های اقتصادی است که به حد باالیی از مشارکت فعالیتبخش

پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصوالت 

    (. مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از 737: 2002، 1باشد )لردکیپندزگردشگری می

ترین ساز و اهداف توسعه بخش گردشگری و نهایتا توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و مهم ترینمهم

کار و ابزار آن، کارآفرینی است. در حقیقت ترویج کارآفرینی در گردشگری باعث کاهش بیکاری در 

گردد. وری افراد و منابع و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه میاین بخش اقتصادی و افزایش بهره

زایی و افزایش درآمدهای این کار اشتغالاگرچه نباید گفت که کارآفرینی در گردشگری، تنها راه

ورترین نوع آن است )سمیعی و آخوندزاده، توان گفت که بهترین و بهرهمی بخش است، اما قطعاً

یر پذپذیر و پرورشپذیر، تقویتدهند که کارآفرینی امری آموزش(. تحقیقات نشان می1: 1312

هایی را انجام دادند انگلیس، است. نخستین کشورهایی که در زمینه آموزش کارآفرینی فعالیت

مربوط به های اشاره دارد که دانش و آگاهیهایی امریکا و ژاپن بودند. آموزش کارآفرینی به برنامه

وانند با اعتماد به هایی را فراهم کند تا افراد بتکارآفرینی را برای اهداف شغلی ارتقا بخشد و مهارت

اندازی کسب و کاری جدید را به دست آورند. به طور کلی ها، توانایی راهنفس و آگاه به فرصت

مند، آگاهانه و هدف گراست که طی آن افراد غیر کارآفرین ولی آموزش کارآفرینی فرآیندی نظام

های (. بررسی303: 1314شوند )اکبری و همکاران، دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت می

توان آموزش یا ی کارآفرینی را میانجام شده بر روی مطالعات تجربی حاکی از آن است که مقوله

(. کارآفرینی 33: 1117و همکاران،  2حداقل از این طریق، آن را توسعه بیشتری داد )گورمن

گیری و تحقق است شکل اکوتوریسم نیز، نیازمند عوامل بسترساز و فراهم بودن شرایط محیطی برای

های ها و رویهای، سیاستای از عوامل و شرایط زمینهو توسعه کارآفرینی اکوتوریستی یعنی مجموعه

ی پایدار که با ایجاد سازو های رفتاری منطبق با اصول کارآفرینی، اکوتوریسم و توسعهقانونی و شیوه

های کارآفرینی، عالقه، به افزایش فرصتهای تشویقی و تولیدی جدید منجر کارهای حمایتی، شیوه

ی های کارآفرینانه و سازگار با حفظ محیط زیست و نیازهای ذینفعان در حوزهانگیزه و مهارت
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به عرصه  شناسانبا ورود جامعه (273: 1312شود )سجاسی قیداری و همکاران، اکوتوریسم می

های مختلف به ورت کارآفرینی در بخشمطالعات و تحقیقات پیرامون کارآفرینی و کارآفرینان، ضر

ها برای ویژه آموزش کارآفرینی بیش از پیش مشهود گردیده و همین امر موجب افزایش تالش

توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است )سمیعی و 

 (. 3: 1312آخوندزاده، 

    ز مزایا الگوی مطلوبی برای منطقه محسوب گیری اتوسعه تفکر کارآفرینی در راستای بهره

شود که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند پایگاه فردی)سن، جنسیت(، اجتماعی)سطح سواد، می

ترین نقطه شهرستان خور و بیابانک که در شرقیگیرند. میزان آگاهی و آموزش( و غیره قرار می

منان، از جنوب و شرق به استان یزد و از غرب به استان اصفهان قرار دارد و از شمال به استان س

های موجود در زمینه گردشگری به با برخورداری از ظرفیت شود شهرستان کاشان محدود می

گذاران بخش خصوص در زمینه اکوتوریسم در دهه اخیر مورد مورد توجه گردشگران و نیز سرمایه

وجه به جایگاه کارآفرینی، اجرای تحقیق رسد با تدرنهایت به نظر میخصوصی قرار گرفته است. 

ی اکوتوریسم در منطقه  موردنظر ضرورتی منظور توسعه کارآفرینی و شناسایی عوامل کارآفرینی به

به عنوان عوامل موثر بر توسعه  ژوهش به بررسی نقش آموزش و آگاهیدر این پناپذیر است.  اجتناب

 داخته شده است.کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه مورد منطقه پر

 

 ادبیات موضوع

  نظری مبانی

 اکوتوریسم

اصطالح گردشگری اکولوژیکی  واژه اکوتوریسم ریشه یونانی دارد که به معنی خانه  و کوتاه شده

ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل صنعت گردشگری می باشد و پدیده

های فراغتی انسان (. این شکل از گردشگری فعالیت24: 2،2004و هاپا 1را تشکیل می دهد )یائوپان

های های هدفمند همراه با برداشتسازد و مبتنی بر مسافرتپذیر میرا اغلب در طبیعت امکان

های متنوع جویی از پدیدهگیری و لذتها و بهرهی آنهای طبیعی و مطالعهمعنوی، دیدار از جاذبه

 (. انجمن42: 2003، 3های طبیعی تکیه دارد )جیانگها و جاذبهطبیعت است و بر حفاظت از ارزش

 کندمی تعریف چنین را شود اکوتوریسممی شناخته المللیبین انجمن عنوان به اکنون اکوتوریسم که

 مردم رفاه بر و حفظ زیست محیط آن در که است طبیعی مناطق به مسؤالنه سفری اکوتوریسم »

  اکوتوریسم عبارت است از سفر (. 2: 2012، 2و میرزانتی 4انگسیتیو مور)«شود  تأکید محلی
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دار به طبیعت برای شناخت تاریخ طبیعی و فرهنگی محیط یا پرهیز از ایجاد تغییر در هدف

برداری صحیح از های اقتصادی که منجر به بهرهها و تخریب محیط زیست و ایجاد فعالیتاکوسیستم

 1(. کمپل1: 1313برای اهالی بومی شود )نیک نژاد و همکاران،  زاییمنابع محیط زیستی و اشتغال

کند، درآمد گردی به توسعه مشاغل کوچک بومی کمک میکند که طبیعت( بیان می1111)

  دهد، افراد منطقه را به تداوم شیوه زندگی سنتی و فرهنگ بومی تشویق اقتصادی را افزایش می

در اکوتوریسم هر سه عنصر طبیعت،  گذارد.احترام می های جامعهکند و در نهایت به ارزشمی

های اقتصاد اکوتوریسم آموزش، مدیریت پایدار باید به یک اندازه در نظر گرفته شوند اما بر جنبه

شود. بنابراین سطح باالیی از فواید آموزش، حفاظتی، اجتماعی و فرهنگی و سطح کمتر تأکید می

 (.1333کند )عبداالهی، را برای رسیدن به هدف غائی ایجاد میهای اقتصادی یافتپایینی از دست

 

 اکوتوریسم و توسعه اقتصادی

های اقتصاد سبز دارای سریع ترین رشد در صنعت گردشگری امروزه اکوتوریسم یکی ازمولفه

: 2012و همکاران،  2است که بر حفاظت از محیط و توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد )آنوپ

دهد تا نسبت به اهمیت اکوتوریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می(.  221

های محلی و طبیعت آگاه شوند. این شرایط برای ها و چگونگی محافظت از فرهنگحفظ فرهنگ

کند. همچنین توسعه و اجرای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست درآمد خوبی ایجاد می

ها را افزایش داده و بردارنده نتایجی است: اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستماکوتوریسم در

کند، منجر به برد، برای نواحی حفاظت شده درآمد مستقیم ایجاد میها را باال میارزش اقتصادی آن

شود، المللی میایجاد تشکیالت منسجم برای پایش از نواحی محافظت شده در سطوح محلی و بین

تقا فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی باعث ار

های طبیعی قابلیت باالیی برای تحقق سودبخشی اکوتوریسم به افراد شود. در مناطق با جاذبهمی

م محلی وجود دارد. در حالی که در نواحی با بازدیدکنندگان کمتر، این قابلیت وجود ندارد. اکوتوریس

زایی نموده و در آن انگیزه اقتصادی ایجاد کند تواند در جوامع محلی پیرامون آن اشتغالمی

دهد و (. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می1331)محمدپور زرندی و طباطبایی،

ها دالر به کنند، ساالنه میلیونهایی که همه ساله به مناطق طبیعی جذاب مسافرت میاکوتوریست

منافع اقتصادی و  کنند.شور میزبان ارز وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد میک

ها باشد. بر خالف توریست های قراردادی، اکوتوریستگردی بسیار چشمگیر میاجتماعی طبیعت

 هایپردازند و توقع کمتری دارند. اکوتوریست ها به تسهیالت اقامتی، سرویسپول بیشتری می

هایی عمده با ها تفاوتهای لوکس نیاز ندارند و بدین ترتیب اکوتوریستپذیرایی در رستوران
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           ها جهت استفاده از تنوع زیستی یک کشور یا پارک ملی پولها دارند. اکوتوریستتوریست

   پردازند و مبالغ بیشتری جهت حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح زندگی اهالی محلی می

های پردازند. این در حالی است که تسهیالت رفاهی و امکانات اقامتی کمتری نسبت به توریستمی

در کاستاریکا، ساالنه « مونته ورده»کنند. به عنوان مثال، منطقه جنگلی دور افتاده معمولی طلب می

پردازند تا صرف هزار نفر بازدید کننده دارد و هر یک از اکوتوریست ها مبلغی ورودی اضافی می 12

نگهداری هر چه بیشتر منطقه شود. بسیاری از کشورها درآمد بسیار باالیی از اکوتوریسم دارند، به 

توانند از این درآمد برای بهتر ساختن وضع زندگی و معیشتی مردم حداکثر استفاده را طوری که می

ز الگوهای فضایی گردشگری ببرند. اغلب کشورهای آفریقایی از این دست هستند. اکوتوریسم یکی ا

در عصر پسا مدرن است و این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز اکوتورسم، پویایی اقتصاد 

 (.4: 1312شود )سلطانی و همکاران،جوامع محلی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب می

 

 کارآفرینی

تصاد، روان شناسی، های مختلفی همچون اقای است که رشتهکارآفرینی موضوع میان رشته

اند. واژه کارآفرینی برای شناسی، جامعه شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشتهمردم

اولین بار در قرن شانزدهم میالدی در فرانسه برای توصیف فرماندهان موفقی که سربازان را برای 

ی کارآفرینی . استفاده از واژهکردند، به کار برده شدحفاظت از شاه زادگان و اهالی شهر استخدام می

های تجاری در قرن هجدهم و برای اشاره به فعاالن اقتصادی که قراردادهایی را برای در زمینه

کردند و با ریسک به ی کشاورزی را عرضه میهای نوآورانهشدند، تکنیککارهای عمومی متعهد می

شروع شد. از این رو از ابتدا پیوندهای پذیرفتند ی شخصی خود در صنعت را میکار انداختن سرمایه

ذاتی بین کارآفرینی و تمایل کارآفرینان برای قبول ریسک و عدم اطمینان در ارتباط با مؤسسات 

کارآفرینی از کلمه فرانسوی (. 1337اقتصادی جدید فرض شد )جمشیدی کهساری و قاسمی، 

 باشد که عبارتند از:جزء اساسی می 2نشأت گرفته است، دارای « متعهد شدن»به معنای  انترپرنور

آمیز جدیدی آغاز گیرد کسب وکار مخاطرهکارآفرین: فردی که به صورت آگاهانه تصمیم می .1

 ترین جزء فرآیند کارآفرینی است.کند و کلیدی

های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دارد، ولی کارآفرین با تجزیه و فرصت: فرصت .2

هایی را که از ظرفیت باالیی برخوردارند برای شروع های بازار، فرصتیتتحلیل و شناسایی موقع

 گزیند.کسب و کار خود بر می

کار خود باید مشخص سازد که در قالب چه نوع ساختاری ساختار: کارآفرین برای انجام کسب و .3

 خواهد فعالیت خود را آغاز کند.می

 گذاران را جلب کند.ا شناسایی و حمایت سرمایهفرد کارآفرین باید منابع مالی و انسانی ر منابع: .4



 43..............................گردیبوم کارآفرینی به تمایل در آموزش نقش به نسبت مردم نگرش سنجش

 

های ها و برنامهاستراتژی و برنامه کسب و کار: فرد کارآفرین باید اهداف کلی و استراتژی .2

 (.2: 1311خشکه و آزادی، تحصیلی کسب و کار خود را تعیین کند )نجفی توه

نند فردی است که کند، یا ماکارآفرین فردی است که نوع جدیدی از محصول را خلق می

        پذیرد، یا با های اقتصادی و اجتماعی میهایی را به خاطر ساماندهی مجدد مکانیسم ریسک

که شخصا یک کند و یا اینهای بازار ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا را برطرف میکارگیری فرصتبه

 (.3: 1112و همکاران،  1فعالیت تجاری دارد )بال

 

 نی اکوتوریسمآموزش و کارآفری

های کاریابی و کارآفرینی برای اهمیت اقتصادی رو به افزایش صنعت اکوتوریسم و ایجاد فرصت

های آن شده ساکنان بومی، باعث معطوف کردن توجه بسیاری از کشورها به این صنعت و زیرشاخه

ط عمیق با به دلیل ارتبا یسمتوسعه کارآفرینی در حوزه اکوتور (.2: 1313است )غالمی و بدر، 

دهد که تلفیقی از ای از کارآفرینی را شکل میهای توسعه پایدار و محیط زیست، نوع ویژهبحث

ای مسئله توسعه کارآفرینی ی حفظ محیط زیست است. به گفتهرویکرد رشدگرایی اقتصادی بر پایه

ودی با ی مفهوم اقتصاد زیست محیطی در جوامع محلی است که تا حداکوتوریستی، شکل دهنده

ای پویا، به همراه (. اکوتوریسم، رشته1313سایر اشکال کارآفرینی تفاوت دارد )سجاسی و همکاران،

باشد. حجم وسیعی از کارآفرینان باید در این حوزه های جدید و روندهای در حال تغییر میتکنیک

ی و جوامع محلی حضور فعال داشته باشند، این حوزه شامل کسب و کار، نهادهای دولتی وغیر دولت

باشد. کسب و کارهایی که مسؤلیت این امر را بر عهده دارند، باید حمایت و تشویق گردند تا این می

هایی که مقصدهای صنعت را به طور مناسبی با رهنمودها و قوانین موجود مدیریت نمایند. مکان

ند تا از نابودی منابع شوند باید توانایی مدیریت اکوتوریسم را داشته باشگردشگران محسوب می

المللی در حال فرهنگی و طبیعی مصون نگه داشته شوند و در نهایت سهم خود را در بازارهای بین

رشد، به سرعت افزایش دهند. همچنین اکوتوریسم باید گردشگران را به مناطق بکر و قابل دسترسی 

ها را رش مردم محلی و دولتجذب نماید و برای بهبود حفاظت از طریق آموزش اقدام نماید تا نگ

(. امروزه به علت افزایش آگاهی افراد، به خصوص جوانان به انجام 3: 1313تغییر دهد )غالمی و بدر، 

های کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی، به موضوع مهمی در مجامع علمی و غیر علمی تبدیل فعالیت

در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، ترین عامل مؤثر دهد که مهمها نشان میشده است. پژوهش

ترین محیط برای پرورش باشد و مناسببروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می

باشد. های آموزشی و به ویژه مدارس) از ابتدایی تا دبیرستان( میای، محیطکارآفرینان، در هر جامعه

ده و آموزش عامل انسانی در روند پیشرفت ترین جنبه کارآفرینی بواز این رو عامل انسانی مهم

ها و (. پیشرفت2: 1311کارآفرینی تأثیر به سزایی داشته و خواهد داشت )حسینی و حسینی، 

                                                 
1 Bull 
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های آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید انجام شده، های اخیر که در برنامهفعالیت

   واحدهای آموزش عالی )دانشگاه وگیر و قابل توجه هستند به طوری که تعداد بسیار چشم

دهند از چند واحد در را ارائه می« کارآفرینی»ی ها( که واحدهای درسی مربوط به مقولهدانشکده

   افزایش یافته است. اما این توسعه  2002واحد آموزشی در سال  1300میالدی به  1170سال 

به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و العاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن فوق

شود. در حالی که برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن طی چند سال ی  دانشگاهی میجامعه

گذشته به اجرا در آمده است، هنوز هم مشکالت دیگری پیش روی آن قرار دارد )علی میری، 

یر اشتغال، تفاوت دارد؛ چرا که های دیگری نظ(. آموزش کارآفرینی با آموزش مقوله131: 1337

های ی آن یا فعالیتآموزش چگونگی ایجاد یک کسب و کار جدید و همچنین پیشبرد و ادامه

(. وابستگی و ارتباط تنگاتنگ 1333زاده و همکاران، مدیریتی مرتبط با کسب و کار است )عبداهلل

سب و کارهای کوچک موجود در ها و کاندازی انواع حرفهبخش گردشگری با توسعه پایدار و راه

های آموزی در این زمینه، جز با توسعه برنامهای است که آموزش کارآفرینی و مهارتکشور به اندازه

های نو، صنعت، بازرگانی، حمل و نقل و از های مختلف از جمله فناوریآموزشی مرتبط با بخش

میسر نخواهد شد )سمیعی و آخوندزاده، های مزبور طریق ارتباط مستمر با بازارهای جهانی در حوزه

در حقیقت آموزش و ترویج فرآیند کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در (. 3: 1312

گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها به کمیت و کیفیت عرضه در یک جامعه اثر می

ها به اند، دولتموانع برطرف شده ها مشکالت واالمکان در آنویژه کشورهای پیشرفته که حتی

توان به اهداف اند. در واقع با اجرای این سیاست همواره میشکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته

مدیریتی و  -های جدید علمیها، روشبرداری از آنها و چگونگی بهرهگوناگونی مانند شناخت فرصت

های آموزشی ارآفرینی در گردشگری نیز دورهترویج کگانی جامع عمل پوشید. در راستای بازر

 ها معموالً مشتمل بر سه جزء است:که این دوره شودبرگزار میمختلفی 

 متون که ممکن است شامل مقاالت و انواع مطالب باشد؛ 

 ها، توسط اساتید و کارآفرینان مدعو؛سخنرانی 

 آمیز.های مخاطرههای علمی دانشجویان برای ارائه طرحپروژه 

های نوین های جدید آموزشی و تعیین نقشحقیقت توسعه آموزش کارآفرینی، شامل شیوه در

 (.1311باشد )نجفی توه خشکه و آزادی، دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کارآفرینی می

 

 نقش آگاهی و دانش در کارآفرینی

ها و حیط سازمانچه که واقعیت امروزی است، تغییر و تحول شتابان، نوآوری و رقابت در مآن

   ها به دنبال باال بردن ظرفیت نباشد. در این وضعیت سازماعدم قطعیت در دنیای کنونی می

  چه که تحقیقات نشان باشند. آنپذیری خود هستند. از این رو به دنبال مزیت رقابتی میرقابت
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برای مشارکت در  هادهد حاکی از آن است که دانش کارآفرینی همان چیزی است که سازمانمی

( 2003) 2و ماکس کیلباچ 1این محیط پرتالطم باید به دنبال آن باشند. از طرف دیگر دوید آدرشت

پذیری تبدیل گذاری بر روی دانش به طور مستقیم  به رشد متعادل و رقابتکنند که سرمایهبیان می

خود دارای ارزش نیست،  شود. بلکه کارآفرینی معبری برای اثرات دانش است. دانش به خودینمی

اما استفاده درست از آن در جهت اهداف و نیازهای سازمان منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. 

  ها باشد ها در زمینه دانش باید معطوف به افزایش توان کارآفرینی آناز این رو تالش سازمان

فته شد در واقع با آموزش طور که گ(. با این حال همان12: 1312پور فرد و محبی، )میری

    ی اندازی و ادارهتوان برای انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز برای راهکارآفرینی است که می

های افراد ها و تواناییها، مهارتی نگرشوکار استفاده کرد و این افزایش، بهبود و توسعهکسب

 .(33: 1314کارآفرین را در پی دارد )آراستی و همکاران، 

 

 مرور سوابق تجربی

مطالعات متعددی در رابطه با موضوع مورد نظر صورت گرفته است که در جدول زیر برخی از 

 های انجام آن به صورت خالصه مورد نظر قرار گرفته است.این مطالعات، نتایج و روش
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 (: مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور2جدول)

 

 روش شناسی تحقیق

ن پژوهش از نوع پیمایش مبتنی بر پرسشنامه است. توسعه کارآفرینی اکوتوریستی به روش ای

اند. های آموزش و آگاهی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدهعنوان متغیر وابسته و مؤلفه

ی منابع علمی معتبر شناسایی شدند و روایی های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از مطالعهشاخص

                                                 
3 Luczkiw 
4 Swaders 
3 
 Bassey. B. Esu 

4 
De Lima  

سال  پژوهشگر
 یافته ها و نتایج لعهمطا

 1555 2لیوزکیو

ی کارآفرینی به دو دسته خصوصیات در این پزوهش نیازهای آموزشی در حوزه
های پروژه)شامل مدیریت پروژه، نوآوری، خالقیت و بازاریابی، کارآفرینی ومهارت
سازی، های کسب وکار( و کارآفرینی) شامل رهبری، شبکهارتباطات و مهارت

بندی های کسب و کار( تقسیمریزی راهبردی و تدوین طرحنامهحسابداری، بر
 شدند.

 1553 1اسواردز

در این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای آموزشی کارآفرینان به این موارد 
اندازی کسب وکار، قوانین و یابی، راهپرداخته شد: الف( توسعه کسب وکار: ایده

کارکنان، فروش و بازاریابی؛ ب(  مقررات مدیریت کسب و کار، کنترل و نظارت
های ها، مهارتهای شغلی: نوآوری وخالقیت، شناسایی فرصتشایستگی

-ها در قالب واحدهای کسب و کار و مهارت در برنامهی فرصتارتباطی، توسعه
های مدیریت و ریزی راهبردی؛ ج( ریسک و عدم قطعیت:شناسایی ریسک، روش

بان در بازار و تثبیت و حفظ موقعیت در کاهش ریسک، شناسایی و تحلیل رقی
 بازار

سیتومورانگ 
 1521 و میرزانتی

توسعه  ترین روشمناسب کارآفرینی اجتماعی بررسی نشان داد که نتایج این
 کارآفرینی اجتماعی می تواند به منظور رفاه و .است برای جامعه اکوتوریسم

 ن، به افراد به عنوانعالوه بر ای .تغییر اجتماعی شود بهتر منجر به آموزش
خود  حفاظت از محیط زیست و که برای بهبود زندگی شخصیت های اجتماعی

 .آموزش ارائه می دهدهستند  مسئول

باسی.بی اسو 
9 1524 

نتایج این بررسی در ارائه چهار استراتژی در کشور نیجریه است که مهمترین 
ست آوردن مهارت ها این استراتژی  آن تاکید بر آموزش کارآفرینان جهت به د

 و تغییر نگرش آنها است.

و  5دیلیما
 1521 همکاران

این مطالعه نشان داد که تقویت اجتماعات محلی فقط از طریق کارآفرینی 
اکوتوریسم امکان پذیر است تا از این طریق در مناطق محلی که میزان منابع 

 مالی و پولی اندک است مشوق  های الزم ایجاد شود.

صفری و 
 2932 زادهیعسم

های خاصی از آن، ها حاکی از آن است که کارآفرینی یا جنبهنتایج تحقیقات آن
تواند آموزش داده شود. کارآفرینی نه تنها نیازمند دانش)علم( است بلکه می

های جدیدی از رفتار و ها و شکلنیازمند افکار جدید، انواع جدیدی از مهارت
 باشد.هنر نیز می

رضایی و 
 2932 رانهمکا

های هاو شایستگیهای میدانی تأیید شده، مهارتدر این پژوهش بر اساس داده
های عمومی، قوانین و کارآفرینی به این شرح بیان شد: دانش کارآفرینی، مهارت

 های مدیریتیهای شغلی و تدوین طرح کسب و کار و مهارتمقررات، شایستگی

 2939 موقر و باقری

ان نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم که در پژوهش خود با عنو
باشد به این نتیجه رسیدند که توسعه نواحی مطالعه موردی آن از اندونزی می

اکوتوریسم باید بر اساس قدرت یافتن جوامع محلی از طریق آموزش کارآفرینی 
 های محافظت فرهنگی صورت گیرد.اجتماعی و برنامه
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شنامه را استادان و کارشناسان تأیید و سرپرستان خانوار آن را آزمایش کردند. بر اساس خروجی پرس

 (.2های پرسشنامه محاسبه شد )جدولآزمون آلفای کرونباخ، سطح پایایی گویه

 
 های مورد استفاده در فرآیند پژوهش(: سطح پایایی مؤلفه1جدول)
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های گردشگری، تمایل داشتن به فعالیت

تمایل داشتن به مشارکت با سایر کارآفرینان، 

داشتن به فعالیت کارآفرینان در منطقه، تمایل

تمایل داشتن به رعایت اصول فرهنگی توسط 

گردشگران، تمایل داشتن به فعالیت در بخش 

 ی به صورت فردیگردشگر

2 

(، مطیعی 1333رضوانی)

(، 1310وهمکاران)لنگرودی

 قیداری و همکارانسجاسی

(1313) 

773/0 

ل
تق

س
ی م

ها
یر

تغ
م

 

ش
وز

آم
 

های آموزشی در منطقه میزان برگزاری کالس

در راستای توسعه کارآفرینی، میزان استفاده از 

اینترنت در راستای توسعه کارآفرینی، رفتن به 

های آموزشی ظور شرکت در کالستهران به من

گردشگری، تمایل داشتن به شرکت در 

های آموزشی در مورد محیط زیست، کالس

تجربه فعالیت در بخش گردشگری،آگاهی 

که آموزش عاملی تعیین  داشتن در مورد این

 آیدسکننده در توسعه کارآفرینی به شمار می

3 

(، علی 2000راشید)

ن گورمن و دیگرا  (،1337میری)

(، حسینی و 1117)

(، سازمان بهره 1311حسینی)

(، 2007وری آسیا)

(، دادورخانی و 2011ایزنبرگ)

(،  بوزر جمهری 1310همکاران)

(، 1313و همکاران)

(، اکبری و 1313رضایی)

(، رضوانی و 1314همکاران)

(، 1337نجارزاده)

(،  افتخاری و 1313رضایی)

 (،1313همکاران)

343/0 

ش
دان

 و 
ی

اه
آگ

 

داشتن از پیامدهای توسعه اجتماعی  آگاهی

که کارآفرینی اکوتوریستی،آگاهی داشتن از این

کارآفرینی اکوتوریستی موجب بهبود زندگی 

شود، آگاهی اقتصادی ساکنین منطقه می

داشتن از ارزش جغرافیایی و مکانی منطقه، 

 های منطقه، آگاهی از ظرفیتآگاهی از ویژگی

مدهای زیست فرهنگی منطقه، آگاهی از پیا

محیطی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی، آگاهی 

های باستانی منطقه، آگاهی داشتن از ظرفیت

داشتن از وضعیت افراد کارآفرین در منطقه، 

زا بودن کارآفرینی آگاهی داشتن از اشتغال

 اکوتوریستی

1 

(، 2007سازمان بهره وری آسیا)

(، 1311حسینی و حسینی)

(، موقر و 1337کروبی)

(، سجاسی قیداری 1313ری)باق

(، اکبرپور 1313و همکاران)

(، 1310سراسکانرود و همکاران)

بوزر جمهری و 

(،  افتخاری و 1313همکاران)

 (.1313همکاران)

333/0 

 1314منبع: اطالعات میدانی پرسشنامه، 
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 ی آماری مطالعه شده در این پژوهش، سرپرستان خانوار شهرستان خور و بیابانک هستند.جامعه

ی معرف جامعه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد،  به این برای تعیین حجم نمونه

پرسشنامه مورد استفاده  200ی سرپرستان خانوار تعیین شد و نفر به عنوان حجم نمونه 200ترتیب

 قرار گرفت

طالعات ی در دسترس استفاده شد. اگیری تصادفی سادهی نمونهبرای تکمیل پرسشنامه از شیوه

های آماری بر پردازش شدند و آزمون SPSSافزار آوری شده در فرآیند پژوهش با استفاده از نرمجمع

های توصیفی و تحلیلی تنظیم شدند. در ها و هدف پژوهش در دو بخش یافتهاساس ماهیت داده

لی ابتدا های تحلیگویان بررسی شدند. در یافتههای توصیفی صرفاً اطالعات فردی پاسخیافته

های هر یک از ها بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد و سپس گویهمیانگین و رتبه هر یک از گویه

ای تحلیل شدند. در ادامه به نمونهمتغیرها با یکدیگر ترکیب شدند و با استفاده از آزمون تی تک

وریستی از آزمون منظور درک رابطه بین رابطه بین میزان آموزش، آگاهی با توسعه کارآفرینی اکوت

پیرسون استفاده شد. محدوده مطالعه شده در پژوهش حاضر، شهرستان خور و بیابانک واقع در 

ی جنوب شرقی دشت کویر، از توابع استان اصفهان است. این شهرستان از شمال با استان کرانه

کیلومتری  400و در فاصله  سمنان، از جنوب با استان یزد و از شرق با استان خراسان همسایه است

کیلومتر مربع است )سلمانی و همکاران،  11300 مرکز استان واقع شده است. وسعت تقریبی آن

های جندق، نخلستان، و بیابانک است (. این شهرستان دارای سه دهستان به نام11: 1312

 (.3)جدول

 
 (2935های جندق، نخلستان و بیابانک)جمعیتی دهستان (: ویژگی9جدول)

 1310های کشور، منبع: مرکز آمار ایران، شناسنامه آبادی

 

تاریخی و فرهنگی، از  های گردشگری طبیعی،نواحی روستایی شهرستان خور وبیابانک با جاذبه

شناسی نهآیند و گومناطق جذاب گردشگری ایران برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می

های گردشگری شهرستان که شامل است. بخشی از جاذبه« گردیطبیعت»گردشگری در این حوزه، 

ها و نبکاها، تختها،  ای، پوشش گیاهی، حیات جانوری، اشکال خاص کویری مانند: دقهای ماسه تپه

های تاریخی و فرهنگی منطقه باعث غنی شدن هر چه کنار جاذبه های طبیعی دیگر درسایر جاذبه

 بیشتر ناحیه موردمطالعه شده است. 

 

 خانوار بعد جمعیت کل مرد زن خانوار تعداد دهستان

 27/2 174 102 72 33 جندق

 22/3 2032 1031 174 323 بیابانک

 33/2 1331 131 123 337 نخلستان
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 های پژوهشیافته

 توصیفی هاییافته

درصد را  23ی آماری را زنان و درصد از جامعه 44دهد که نتایج حاصل از پژوهش نشان می

ی دهد که در دامنهمینمونه نشان  دهند. توزیع پراکندگی وضعیت سنی جامعهتشکیل میمردان 

اند که عموماً در رده گروه سنی میان ساالن قرار می گیرند. بررسی سال قرار گرفته 23سال تا  33

درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت کمتر 2/14وضعیت تحصیالت پاسخگویان نشان می دهد که 

کارشناسی ارشد و باالتر   درصد 2/14درصد لیسانس و  2/47درصد فوق دیپلم و  2/22و  مپلاز دی

 اند که این امر درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بوده 2/32بنابراین   هستند.

تواند آموزش کارآفرینی در گردشگری را تسریع نماید. بررسی وضعیت میزان تمایل پاسخگویان می

درصد از پاسخگویان دارای تمایل  2/1زندگی در منطقه خور و بیابانک نشان می دهد که  برای

درصد دارای تمایل  33درصد دارای تمایل متوسط و  2/22درصد دارای تمایل کم،  2/3خیلی کم، 

درصد دارای تمایل خیلی زیاد هستند. به عبارتی تمایل باالی پاسخ دهندگان در حدود  2/23زیاد و 

درصد جهت زیست در منطقه پشتوانه و انگیزه مناسب برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم به  2/33

 حساب می آید. 

های تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی متغیر( مؤلفهی)میانگین و رتبه هر یک از نماگرها وضعیت

ه شده اکوتوریستی بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد و نتایج حاصل از آن در قالب جدول آورد

 است.

 آموزش

درکارآفرینی گردشگری پرداخته   وضعیت آموزش به عنوان عامل مؤثر ( به ارزیابی4در جدول)

دهد که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و میانگین مربوط به ها نشان میشده است. بررسی

است و  20/4آندر راستای توسعه کارآفرینی است که مقدار  داشتن مزایای مثبت اینترنت گویه

 34/3کمترین رتبه و میانگین مربوط به گویه تجربه فعالیت گردشگری میزان است که مقدار آن 

 است.   
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 (: آموزش5جدول)

 1314منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 

 دانش و آگاهی

به عنوان عامل  آگاهی و دانش وضعیت بر اساس نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با ارزیابی

توان اذعان داشت که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و درکارآفرینی گردشگری می  مؤثر

است و کمترین رتبه و  40/4جغرافیایی و مکانی است که مقدار آن  میانگین مربوط به گویه ارزش

 42/3میانگین مربوط به گویه آگاهی داشتن از وضعیت افراد کارآفرین در منطقه است که مقدار آن 

 (. 2)جدول است

 

 

 

 

 گویه
 درصد فراوانی

خیلی  رتبه فریدمن میانگین
 زیاد

 زیاد
تا 

 حدودی
 کم

خیلی 
 کم

در دانم اینترنت من می
راستای توسعه کارآفرینی 

 زایای مثبتی داردچه م

43 43 2/3 2/2 3 20/4  14/3  1 

های در کالس شرکتبرای
آموزش گردشگری و 

اکوتوریسم من حاضر هستم 
 تا تهران بروم

2/31 32 2/13 2/11 2/3 70/3  31/3  4 

من تمایل زیادی دارم که در 
در مورد های آموزشیکالس

محیط زیست منطقه شرکت 
 کنم

43 33 12 3 3 13/4  31/3  3 

من تجربه فعالیت در بخش 
 گردشگری را دارم

34 27 11 2/3 2/11 34/3  11/3  2 

آموزش عاملی تعیین کننده 
در توسعه کارآفرینی 

 آید.گردشگری به شمار می

2/42 2/32 13 2/2 2/3 17/4  37/3  2 

 3/3 میانگین کل
 200 تعداد مشاهدات

373/113 مقدار کای اسکوئر  

 2 درجه آزادی

000/0 داریسطح معنا  
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 (: آگاهی و دانش4جدول)

 1314منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 

 اکوتوریستی کارآفرینی توسعه

ها پرداخته شده است. بررسی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی وضعیت ی( به ارزیاب3در جدول)

دهد که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و میانگین مربوط به گویه تمایل داشتن به نشان می

است و کمترین رتبه و میانگین  23/4رعابت اصول فرهنگی توسط گردشگران است که مقدار آن 

 گویه
 درصد فراوانی

میانگی
 ن

فریدم
 ن

خیلی  رتبه
 زیاد

 کم تا حدودی زیاد
خیلی 

 کم
از پیامدهای توسعه اجتماعی  

کار آفرینی اکوتوریسم  
 منطقه آگاهی دارم

2/40 2/30 24 2 3 04/4  72/4  3 

کارآفرینی اکوتوریستی 
موجب بهبود زندگی اقتصادی 

 ساکنین منطقه می شود

43 2/33 2/10 0 3 23/4  22/2  2 

منطقه خور بیابانک به نظر 
من ارزش جغرافیایی و مکانی 

 ارد و باید حفظ شودد

24 33 2 0 3 40/4  13/2  1 

های منطقه خور من از ویژگی
 و بیابانک آگاهی دارم

2/42 2/32 12 1 3 20/4  32/2  3 

من از ظرفیت های فرهنگی 
 منطقه آگاهی دارم

2/42 32 12 2/2 2 20/4  21/2  4 

من از پیامدهای زیست 
محیطی توسعه کارآفرینی 

 گردشگری آگاهی دارم

37 40 2/13 2/1 3 03/4  34/4  3 

های باستانی من از ظرفیت
ها و  منطقه آگاهی دارم)قلعه

 های قدیمی(خانه
40 2/33 11 2/2 2 04/4  30/4  7 

من از وضعیت افراد کارآفرین 
 در منطقه آگاهی کامل دارم

2/12 33 2/34 12 2 42/3  32/3  1 

دانم که کارآفرینی من می
اجتماعی با تاکید بر بخش 

ردشگری موجب توسعه گ
 اشتغال در منطقه می شود

2/30 2/47 2/20 0 2/1 03/4  14/2  2 

 07/4 میانگین کل

 200 تعداد مشاهدات

713/210 مقدار کای اسکوئر  

 3 درجه آزادی

000/0 سطح معناداری  
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 13/4به فعالیت در بخش گردشگری و اکوتوریسم است که مقدار آن  مربوط به گویه تمایل داشتن

 است.

 
 (: توسعه کارآفرینی اکوتوریستی1جدول)

 گویه
 درصد فراوانی

خیلی  رتبه فریدمن میانگین
 زیاد

 زیاد
تا 

 حدودی
 کم

خیلی 
 کم

من تمایل زیادی به  فعالیت 
در بخش گردشگری و 

 اکوتوریسم دارم

2/40 40 17 2 2/ 13/4  73/2  2 

من تمایل زیادی دارم که 
کارآفرینان بیشتری در این 
 منطقه فعالیت داشته باشند

30 2/33 2 0 2/1 20/4  22/3  2 

من تمایل زیادی دارم که با 
دیگر کارآفرینان به صورت 

 مشارکتی فعالیت کنم

2/41 34 2/13 3 0 30/4  12/2  3 

من به عنوان یک فرد در 
 صورت لزوم به صورت فردی
هم توانایی کارآفرینی در 
 بخش گردشگری را دارم

44 2/33 12 2/7 0 17/4  74/2  4 

من تمایل زیادی دارم که 
گردشگران با رعابت اصول 
فرهنگی منطقه وارد خور و 

 بیابانک شوند

33 32 2 0 0 23/4  33/3  1 

 3/4 میانگین کل

 200 تعداد مشاهدات

303/73 مقدار کای اسکوئر  

 4 درجه آزادی

000/0 سطح معناداری  

 1314منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 

 تحلیلی هاییافته

های تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی، با های مرتبط با هریک از مؤلفهتحلیل گویه

ای انجام شد. در پژوهش حاضر، توسعه کارآفرینی اکوتوریستی با استفاده از آزمون تی تک نمونه

تمایل داشتن به فعالیت در بخش گردشگری، تمایل داشتن به فعالیت  هایی نظیر،از گویه استفاده

کارآفرینان در منطقه، تمایل داشتن به رعایت اصول فرهنگی توسط گردشگران بررسی شده است. 

( بیشتر از میانه نظری محاسبه 3/4دهند که میانگین محاسبه شده در وضع موجود )نتایج نشان می
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( می توان اذعان داشت 34700/1ها )( است بنابراین با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین3شده )

که مولفه توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نیز سطح معناداری محاسبه 

ش در واقع نگر .های جامعه نمونه است( بیانگر توافق ذهنی معنادار در بین نگرش000/0شده در )

 افراد به آموزش و توسعه کارآفرینی بوم گردی است. 

هایی نظیر آموزش نیز به عنوان مؤلفه مؤثر در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی نیز در قالب مؤلفه

های آموزشی در منطقه در راستای توسعه کارآفرینی، میزان استفاده از میزان برگزاری کالس

های آموزشی در مورد تمایل داشتن به شرکت در کالساینترنت در راستای توسعه کارآفرینی، 

که آموزش عاملی تعیین کننده در توسعه کارآفرینی به محیط زیست، آگاهی داشتن در مورد این

دهد که مؤلفه آموزش در وضعیت مطلوبی قرار دارد به ها نشان میآید بررسی شد. یافتهشمار می

( بوده که در مقایسه با میانه نظری محاسبه 33/3د )طوری که میانگین محاسبه شده در وضع موجو

دهد. مقدار باالتری را نشان می (3033/3ها )( با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین3شده )

 باشد.ها می( مبین معنادار بودن یافته000/0همچنین سطح معناداری محاسبه شده )

هایی ریستی آگاهی و دانش است که با گویههای مؤثر در توسعه کارآفرینی اکوتواز دیگر مؤلفه

که نظیر آگاهی داشتن از پیامدهای توسعه اجتماعی کارآفرینی اکوتوریستی، آگاهی داشتن از این

شود، آگاهی داشتن از کارآفرینی اکوتوریستی موجب بهبود زندگی اقتصادی ساکنین منطقه می

های فرهنگی منطقه، آگاهی از ظرفیت هایارزش جغرافیایی و مکانی منطقه، آگاهی از ویژگی

منطقه، آگاهی از پیامدهای زیست محیطی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی بررسی شد. نتایج نشان 

دهد که مؤلفه آگاهی و دانش در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که مقدار میانگین محاسبه می

( با توجه به مثبت 3نظری محاسبه شده )( بوده که در مقایسه با میانه 07/4شده در وضع موجود )

دهد همچنین سطح معناداری ( مقدار باالتری را نشان می07337/1ها )بودن اختالف میانگین

 باشد.ها می( مبین معنادار بودن یافته000/0محاسبه شده )

 
 های مطالعه شده(: نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مؤلفه6جدول)

 1314منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 میانگین هامؤلفه
ارزش 

 تی

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 تی

حد 

 پایین
 حد باال

سطح 

 معناداری

توسعه 

کارآفرینی 

 اکوتوریستی

3470/4 3 23713/0 04013/0 231/33 2373/1 4232/1 000/0 

 000/0 /1313 7313/0 031/14 03132/0 33733/0 3 3303/3 میزان آموزش

میزان اگاهی و 

 دانش
0737/4 3 37023/0 04731/0 713/22 1332/0 1701/1 000/0 
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  به منظور بررسی رابطه بین آگاهی و دانش، آموزش و کارآفرینی اکوتوریستی با توجه به 

ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کردیم. نتایج حاصل از این آزمون با فاصله

های کارآفرینی و افزایش آگاهی و دانش کی از آن است که بین متغیر آموزش( حا3توجه به جدول )

 000/0و سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر با  310/0با میزان همبستگی برابر با 

بین  با شدت زیاد است و نیزو ی همبستگی مثبت رد و نشان دهندهرابطه معنادار وجود دا

و  403/0رآفرینی و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی با میزان همبستگیهای کامتغیرهای آموزش

ی رابطه معنادار وجود دارد و نشان دهنده 000/0سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر با 

)مستقیم( و با شدت متوسط است و همچنین بین دو متغیر افزایش آگاهی و  همبستگی مثبت

و سطح معناداری محاسبه شده در  234/0وتوریستی با میزان همبستگیدانش و توسعه کارآفرینی اک

و  ی همبستگی مثبتارد و نشان دهندهاست، رابطه معناداری وجود د 001/0ناحیه آلفا که برابر با 

با شدت نسبتاً ضعیف است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون بین 

و بر این اساس بین آگاهی و دانش، آموزش و کارآفرینی  رار بودهیرها رابطهِ معنادار برقمتغ

 اکوتوریستی در منطقه بیابانی خور و بیابانک رابطه معنادار وجود دارد.

 
 های کارآفرینی(: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه5جدول )

 1314منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 

 

 

 

 

 شرح هامولفه
های آموزش

 کارآفرینی

افزایش آگاهی 

 و دانش

توسعه 

 کارآفرینی

 اکوتوریستی

 های کارآفرینیآموزش

 **403/0 **310/0 1 مقدار پیرسون

 000/0 000/0  سطح معناداری

 200 200 200 تعداد مشاهدات

 افزایش آگاهی و دانش

 **234/0 1 **310/0 مقدار پیرسون

 001/0  000/0 سطح معناداری

 200 200 200 تعداد مشاهدات

توسعه کارآفرینی 

 اکوتوریستی

 1 **234/0 **403/0 مقدار پیرسون

  001/0 000/0 سطح معناداری

 200 200 200 تعداد مشاهدات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 0001معناداری در سطح 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

ی کارآفرینی بر بستری از اکوتوریسم بوده که برآیند آن رآیند توسعهکارآفرینی اکوتوریستی ف

های های تقویت فرصتمنجر به ایجاد کسب و کارهایی جدید در بخش اکوتوریسم شده و زمینه

کند. با توجه به ها را برای روستاییان فراهم میها مانند آنشغلی، درآمدی، بازاریابی، خلق ارزش

ساخت های طبیعی و انسانرینی در گردشگری برای استفاده از پتانسیلکه توسعه کارآفاین

ناپذیر گردشگری و توسعه پایدار کشور و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور، امری مهم و اجتناب

های مختلف از جمله های آموزشی مرتبط با بخشباشد، با این وجود این امر جزء با توسعه برنامهمی

صنعت، بازرگانی، حمل ونقل و از طریق ارتباط مستمر با بازارهای جهانی در های نو، فناوری

های مزبور میسر نخواهد بود. کارآفرینی اکوتوریستی باید گردشگران را به مناطق بکر و حوزهس

قابل دسترسی جذب نماید و برای بهبود حفاظت از طریق آموزش اقدام نماید تا نگرش مردم محلی 

تواند داشته باشد یر دهد و میزان آگاهی افراد را نسبت به سودی که گردشگری میها را تغیو دولت

افزایش دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان آموزش و آگاهی بر توسعه کارآفرینی 

 باشد.اکوتوریستی در منطقه کویری وبیابانی خور وبیابانک می

و آگاهی و دانش به عنوان عوامل مؤثر بر بر اساس مبانی نظری تحقیق، دو متغیر میزان آموزش 

دهند که میزان توسعه ها نشان میکارآفرینی اکوتوریستی شناخته شد. در این خصوص یافته

های دیگر کارآفرینی اکوتوریستی در شهرستان خور و بیابانک در سطح مطلوبی قرار دارد. یافته 

ی و دانش نیز در منطقه مورد نظر در پژوهش حاکی از آن است که دو عامل میزان آموزش و آگاه

وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین به منظور بررسی رابطه بین آگاهی و دانش، آموزش و 

ها حاکی از آن است کارآفرینی اکوتوریستی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته

بین  بطه معنادار وجود دارد و نیزش راهای کارآفرینی و افزایش آگاهی و دانکه بین متغیر آموزش

های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و همچنین افزایش آگاهی و دانش متغیرهای آموزش

ی همبستگی و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی رابطه معنادار وجود دارد که نشان دهنده

آموزش و آگاهی اکوتوریستی، باشد به طوری که با افزایش میزان مثبت)مستقیم( بین متغیرها می

به منظور توسعه  تواندر نتیجه می کند.کارآفرینی اکوتوریستی نیز افزایش و توسعه پیدا می

های عمومی درباره فواید هایی را که به ایجاد آگاهیکارآفرینی اکوتوریستی بیشتر در منطقه سیاست

های آموزشی یج داده  و به توسعه برنامهکنند را تروو منافع کارآفرینی در اقتصاد و جامعه کمک می

ها و کسب و کارهای کوچک گردشگری اندازی انواع حرفهمرتبط با بخش گردشگری  با هدف راه

 پرداخت.

 و (، و سیتومورانگ1313های مطالعات موقر و باقری)یافته با مطابقت دارای تحقیق این نتایج

مناسب توسعه ی از آن است که بیشتر رویکردهای ات آنها حاکاست. نتایج تحقیق (2012) میرزانتی

تواند منجر به تغییر اکوتوریسم برای اجتماع، کارآفرینی اجتماعی است و کارآفرینی اجتماعی می
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    اجتماعی برای آموزش و آسایش بهتر شود و همچنین کارآفرین اجتماعی به مردم درباره 

مسئولیت برای بهبود در زندگی افراد و  شان به عنوان یک شخصیت اجتماعی که دارایطبیعت

 شان است، آموزش خواهد داد. نگهداری محیط

های پژوهش و تحلیل های انجام شده، در صورت اعمال پیشنهادهای زیر توسط بر اساس یافته

به منظور توسعه کارآفرینی  عه محلیتوان به کاربردی شدن آنها در جامنهادهای مسئول می

 ر بود.اکوتوریستی امیدوا

 های ترین فعالیتآموزش و توجیه مردم محلی مبنی بر توسعه گردشگری به عنوان یکی از اصلی

 ها قرار دارد مورد توجه قرار بگیرد.اقتصادی در کنار سایر فعالیت

 رسانی و افزایش آگاهی افراد در زمینه کارآفرینی گردشگری از طریق تبلیغات، گسترش اطالع

 رسمی محلی مانند شوراهای روستایی، نهادهای مذهبی، بزرگان محلی. رسانه های رسمی و غیر
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 منابع
(. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه 1313افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی و فضلی، نفیسه ) .1

 .12-112 :3شماره  ،3 سال ،گردشگری توسعه و ریزیبرنامه مجله کارآفرینی گردشگری روستایی،
(. سنجش تأثیرات گسترش 1310کبرپور سراسکانرود، محمد؛ رحیمی، محسن و محمدی، فاضل )ا .2

، ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامهگردشگری بر ابعاد توسعه پایدار گزارش موردی از ) شهرستان هشترود(، 

 .13-104: 3، شماره 1سال 

موزشی جوانان روستایی شهرستان (. نیازسنجی آ1314اکبری، مرتضی؛ غالمزاده، رضا وآراستی، زهرا ) .3

فصلنامه  سب و کارهای صنایع دستی روستایی،ی کارآفرینی به منظور راه اندازی کورامین در زمینه

 .122-131: 2، شماره 3ی ، دورههای روستاییپژوهش

های فردیریا، محیطی و (. تبیین نقش مؤلفه1314آراستی، زهرا؛ سفیدگر، افروز و زعفریان، رضا ) .4

، 3 ، دورهفصلنامه توسعه کارآفرینیتمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران، سیس

 .31-71:  1شماره 

فصلنامه توسعه (. علل شکست کارآفرینان در ایران، 1331آراستی، زهرا و غالمی، منیره ) .2

 .173-113: 7، شماره 2، سال کارآفرینی

(. بررسی عوامل مؤثر بر رشد 1313سماعیلی، آسیه )بوزجمهری، خدیجه؛ رومیانی، احمد و ا .3

 پایدار توسعه انداز چشم ملی همایشکارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار، 

 .مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ،کشور توسعه ششم برنامه در روستایی

ها، ، مهارتها(. کارآفرینی؛ مفاهیم، نقش1337ثم )جمشیدی کهساری، حمزه و قاسمی، می .7

 .32-43: 1، شماره 1، سال انجمن پردیس قم دانشگاه تهرانکارآفرینی، 

(. آموزش کارآفرینی: رویکردی نو در جهت حل 1311حسینی، سیده راحله و حسینی، سیده الهام ) .3

مدیریت کسب و کارهای دانش کنفرانس ملی کارآفرینی و التحصیالن کشاورزی، مشکل اشتغال فارغ

 ، دانشگاه مازندران.بنیان

(. 1310دادورخانی، فضیله؛ رضوانی، محمدرضا؛ ایمنی قشالق، سیاوش و بوذر جمهری، خدیجه ) .1

های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی ی ویژگیتحلیل نقش گردشگری در توسعه

-113: 73، شماره های جغرافیای انسانیپژوهشدان شهرستان اسکو(، )موردی از روستای کندوان و اسکن

131. 

نشریه های روستایی، (. بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی1313رضایی، روح اهلل ) .10

 .32-102، شماره اول: 1، سال کارآفرینی در کشاورزی

(. بررسی نیازهای آموزشی 1311اهلل؛ کریمی، آصف؛ کرمی، فاطمه و صفا، لیال )رضایی، روح .11

 ی کارآفرینی )مطالعه موردی: دانشگاه زنجان(،های کشاورزی در زمینهدانشجویان کارشناسی ارشد رشته

 .32-34:  3، شماره 2، دوره فصلنامه توسعه کارآفرینی
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ر های کارآفرینی روستاییان د(. بررسی و تحلیل زمینه1337رضوانی، محمدرضا و نجارزاده، محمد ) .12

فصلنامه ی نواحی روستایی گزارش موردی از )دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان(، فرآیند توسعه

 .131-132: 2، شماره 1، سال توسعه کارآفرینی

، تهران: نشر ی روستایی در ایرانریزی توسعهای بر برنامهمقدمه(. 1333رضوانی، محمدرضا ) .13

 قومس.

(. الگوی توسعه 1313پورطاهری، مهدی و آذر، عادل ) عبدالرضا؛ ی، حمداهلل؛  افتخاری،سجاسی قیدار .14

)مطالعه موردی: از رود دره های گردشگری استان تهران(،  کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی

 . 273-213: 2، شماره 43دوره  پژوهش های جغرافیای انسانی،

اکوتوریسم در فرصت های شغلی و  (. نقش1312سلطانی، زهرا؛  کیانی، صدیقه و تقدیسی، احمد ) .12

:  4، شماره 23، سال فصلنامه تحقیقات جغرافیاییافزایش در آمد )مطالعه موردی: شهرستان خوانسار(، 

122-137 . 

(. درجه بندی 1312سلمانی، محمد؛ بدری، سید علی؛ قصابی، محمدجواد و عشورنژاد، غدیر ) .13

)مطالعه موردی: خور و  Electre3ان با استفاده از روش های روستایی برای توسعه گردشگری بیابسکونتگاه

 . 1-22: 3، شماره فصلنامه جغرافیا و پایداری محیطبیابانک(، 

(. نقش کارآفرینی در توسعه صنعت گردشگری، 1312سمیعی، سحر و آخوندزاده، مصطفی ) .17

 .کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

های نجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته(. نیازس1311زاده، مهدی )صفری، سعیدو سمیع .13

 .32-71: 1، شماره 7، سال علمی پژوهشی فناوری آموزش نشریهعلوم انسانی، 

(. » 1311زاده، ابوالقاسم، عربیون، ابوالقاسم، طالیی، مهدی، )عبداهلل زاده، غالمحسین، شریف .11

«. کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب و کار های آموزشها و محتوای دورهبندی سرفصلشناسایی و اولویت

 .31-114: 13، شماره 2سال  نامه آموزش عالی،

(. اکوتوریسم سازگار با حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، 1333عبداللهی، عیوض ) .20
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