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چکیده
مسئله توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ،شکل دهندهی مفهوم اقتصاد زیست محیطی در جوامع محلی
است که تا حدودی با سایر اشکال کارآفرینی تفاوت دارد .کارآفرینی اکوتوریسم نیازمند یک سری از عوامل
بسترساز و فراهم بودن شرایط محیطی برای شکلگیری و تحقق است تا منجر به افزایش فرصتهای
کارآفرینی ،عالقه ،انگیزه و مهارتهای کارآفرینانه و سازگار با حفظ محیط زیست و نیازهای ذینفعان در
حوزه ی اکوتوریسم شود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان آموزش و آگاهی به عنوان دو عامل تآثیر گذار در
توس عه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه کویری و بیابانی خورو بیابانک است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی
مبتنی بر پیمایش است .به منظور استخراج متغیرها و شاخصهای تأثیرگذار از مبانی نظری مرتبط با موضوع
استفاده شد .ابزار اصلی در گردآوری دادهها ،پرسشنامه و مصاحبه است .دادههای گردآوری شده در
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSپردازش شدند و بر اساس هدف و ماهیت دادهها از آزمونهای
آماری فریدمن ،تی تک نمونهای و همبستگی پیرسون استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان
آموزش ،آگاهی ،دانش و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه مورد نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارند .بر
اساس نتایج آزمون پیرسون بین توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و میزان آموزش و آگاهی رابطه معنادار و
همبستگی مثبت(مستقیم) وجود دارد و می توان اذعان داشت که با افزایش میزان آموزش و آگاهی ،میزان
کارآفرینی اکوتوریستی نیز در منطقه مورد نظر توسعه و افزایش پیدا میکند.
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ،آموزش وآگاهی ،منطقه کویری خور و بیابانک
 1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد ،با عنوان «کارآفرینی اجتماعی و نقش آن در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی:
شهرستان خور و بیابانک)» است.
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 4دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه مازندران
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مقدمه
امروزه نقش و اثرگذاری کارآفرینی بر روند رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای
توسعه یافته و اشتغالزا به طور کامل آشکار شده است .تا آنجا که این عصر را برخی از
صاحبنظران ،عصر کارآفرینی نامگذاری کردهاند (آراستی و غالمی .)174 :1331 ،کارآفرینی را
میتوان یک فرآیند پویا نامید که شامل آرمان ،تحول ،دگرگونی و خالقیت میشود .این فرآیند به
کاربرد و استفادهی نیرو و انگیزهی افراد در جهت خلق و اجرای ایدههای نو و همچنین راهحلهای
کاربردی احتیاج دارد (علی میری .)1337 ،کارآفرینی نیروی اصلی توسعه اقتصادی محسوب
می شود که با استفاده از تغییر و نوآوری ،رشد تولید و خدمات را ایجاد میکند.گردشگری یکی از
بخشهای اقتصادی است که به حد باالیی از مشارکت فعالیتهای کارآفرینانه احتیاج دارد.
پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصوالت
گردشگری میباشد (لردکیپندز .)737 :2002 ،1مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از
مهمترین اهداف توسعه بخش گردشگری و نهایتا توسعه اقتصادی ،ایجاد اشتغال و مهمترین ساز و
کار و ابزار آن ،کارآفرینی است .در حقیقت ترویج کارآفرینی در گردشگری باعث کاهش بیکاری در
این بخش اقتصادی و افزایش بهرهوری افراد و منابع و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه میگردد.
اگرچه نباید گفت که کارآفرینی در گردشگری ،تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای این
بخش است ،اما قطعاً میتوان گفت که بهترین و بهرهورترین نوع آن است (سمیعی و آخوندزاده،
 .)1 :1312تحقیقات نشان میدهند که کارآفرینی امری آموزشپذیر ،تقویتپذیر و پرورشپذیر
است .نخستین کشورهایی که در زمینه آموزش کارآفرینی فعالیتهایی را انجام دادند انگلیس،
امریکا و ژاپن بودند .آموزش کارآفرینی به برنامههایی اشاره دارد که دانش و آگاهیهای مربوط به
کارآفرینی را برای اهداف شغلی ارتقا بخشد و مهارتهایی را فراهم کند تا افراد بتوانند با اعتماد به
نفس و آگاه به فرصتها ،توانایی راه اندازی کسب و کاری جدید را به دست آورند .به طور کلی
آموزش کارآفرینی فرآیندی نظام مند ،آگاهانه و هدف گراست که طی آن افراد غیر کارآفرین ولی
دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت میشوند (اکبری و همکاران .)303 :1314 ،بررسیهای
انجام شده بر روی مطالعات تجربی حاکی از آن است که مقولهی کارآفرینی را میتوان آموزش یا
حداقل از این طریق ،آن را توسعه بیشتری داد (گورمن 2و همکاران .)33 :1117 ،کارآفرینی
اکوتوریسم نیز ،نیازمند عوامل بسترساز و فراهم بودن شرایط محیطی برای شکلگیری و تحقق است
و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی یعنی مجموعهای از عوامل و شرایط زمینهای ،سیاستها و رویههای
قانونی و شیوههای رفتاری منطبق با اصول کارآفرینی ،اکوتوریسم و توسعهی پایدار که با ایجاد سازو
کارهای حمایتی ،شیوههای تشویقی و تولیدی جدید منجر به افزایش فرصتهای کارآفرینی ،عالقه،
انگیزه و مهارتهای کارآفرینانه و سازگار با حفظ محیط زیست و نیازهای ذینفعان در حوزهی
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اکوتوریسم میشود (سجاسی قیداری و همکاران )273 :1312 ،با ورود جامعهشناسان به عرصه
مطالعات و تحقیقات پیرامون کارآفرینی و کارآفرینان ،ضرورت کارآفرینی در بخشهای مختلف به
ویژه آموزش کارآفرینی بیش از پیش مشهود گردیده و همین امر موجب افزایش تالشها برای
توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است (سمیعی و
آخوندزاده.)3 :1312 ،
توسعه تفکر کارآفرینی در راستای بهرهگیری از مزایا الگوی مطلوبی برای منطقه محسوب
می شود که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند پایگاه فردی(سن ،جنسیت) ،اجتماعی(سطح سواد،
میزان آگاهی و آموزش) و غیره قرار میگیرند .شهرستان خور و بیابانک که در شرقیترین نقطه
استان اصفهان قرار دارد و از شمال به استان س منان ،از جنوب و شرق به استان یزد و از غرب به
شهرستان کاشان محدود میشود با برخورداری از ظرفیتهای موجود در زمینه گردشگری به
خصوص در زمینه اکوتوریسم در دهه اخیر مورد مورد توجه گردشگران و نیز سرمایهگذاران بخش
خصوصی قرار گرفته است .درنهایت به نظر میرسد با توجه به جایگاه کارآفرینی ،اجرای تحقیق
کارآفرینی و شناسایی عوامل کارآفرینی بهمنظور توسعهی اکوتوریسم در منطقه موردنظر ضرورتی
اجتنابناپذیر است .در این پژوهش به بررسی نقش آموزش و آگاهی به عنوان عوامل موثر بر توسعه
کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه مورد منطقه پرداخته شده است.
ادبیات موضوع
مبانی نظری
اکوتوریسم
واژه اکوتوریسم ریشه یونانی دارد که به معنی خانه و کوتاه شده اصطالح گردشگری اکولوژیکی
می باشد و پدیده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل صنعت گردشگری
را تشکیل می دهد (یائوپان 1و هاپا .)24 :2004،2این شکل از گردشگری فعالیتهای فراغتی انسان
را اغلب در طبیعت امکانپذیر میسازد و مبتنی بر مسافرتهای هدفمند همراه با برداشتهای
معنوی ،دیدار از جاذبههای طبیعی و مطالعهی آنها و بهرهگیری و لذتجویی از پدیدههای متنوع
طبیعت است و بر حفاظت از ارزشها و جاذبههای طبیعی تکیه دارد (جیانگ .)42 :2003 ،3انجمن
اکوتوریسم که اکنون به عنوان انجمن بینالمللی شناخته میشود اکوتوریسم را چنین تعریف میکند
« اکوتوریسم سفری مسؤالنه به مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست حفظ و بر رفاه مردم
محلی تأکید شود »(سیتیو مورانگ 4و میرزانتی .)2 :2012 ،2اکوتوریسم عبارت است از سفر
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هدف دار به طبیعت برای شناخت تاریخ طبیعی و فرهنگی محیط یا پرهیز از ایجاد تغییر در
اکوسیستمها و تخریب محیط زیست و ایجاد فعالیتهای اقتصادی که منجر به بهرهبرداری صحیح از
1
منابع محیط زیستی و اشتغالزایی برای اهالی بومی شود (نیک نژاد و همکاران .)1 :1313 ،کمپل
( )1111بیان میکند که طبیعتگردی به توسعه مشاغل کوچک بومی کمک میکند ،درآمد
اقتصادی را افزایش میدهد ،افراد منطقه را به تداوم شیوه زندگی سنتی و فرهنگ بومی تشویق
میکند و در نهایت به ارزشهای جامعه احترام میگذارد .در اکوتوریسم هر سه عنصر طبیعت،
آموزش ،مدیریت پایدار باید به یک اندازه در نظر گرفته شوند اما بر جنبههای اقتصاد اکوتوریسم
کمتر تأکید می شود .بنابراین سطح باالیی از فواید آموزش ،حفاظتی ،اجتماعی و فرهنگی و سطح
پایینی از دستیافتهای اقتصادی را برای رسیدن به هدف غائی ایجاد میکند (عبداالهی.)1333 ،
اکوتوریسم و توسعه اقتصادی
امروزه اکوتوریسم یکی ازمولفههای اقتصاد سبز دارای سریع ترین رشد در صنعت گردشگری
است که بر حفاظت از محیط و توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد (آنوپ 2و همکاران:2012 ،
 .)221اکوتوریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد تا نسبت به اهمیت
حفظ فرهنگها و چگونگی محافظت از فرهنگهای محلی و طبیعت آگاه شوند .این شرایط برای
جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست درآمد خوبی ایجاد میکند .همچنین توسعه و اجرای
اکوتوریسم دربردارنده نتایجی است :اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستمها را افزایش داده و
ارزش اقتصادی آنها را باال میبرد ،برای نواحی حفاظت شده درآمد مستقیم ایجاد میکند ،منجر به
ایجاد تشکیالت منسجم برای پایش از نواحی محافظت شده در سطوح محلی و بینالمللی میشود،
باعث ار تقا فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی
میشود .در مناطق با جاذبههای طبیعی قابلیت باالیی برای تحقق سودبخشی اکوتوریسم به افراد
محلی وجود دارد .در حالی که در نواحی با بازدیدکنندگان کمتر ،این قابلیت وجود ندارد .اکوتوریسم
میتواند در جوامع محلی پیرامون آن اشتغالزایی نموده و در آن انگیزه اقتصادی ایجاد کند
(محمدپور زرندی و طباطبایی .)1331،اکوتوریسم به تنوع زیستی ،ارزش اقتصادی میدهد و
اکوتوریستهایی که همه ساله به مناطق طبیعی جذاب مسافرت میکنند ،ساالنه میلیونها دالر به
ک شور میزبان ارز وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد میکنند .منافع اقتصادی و
اجتماعی طبیعتگردی بسیار چشمگیر میباشد .بر خالف توریست های قراردادی ،اکوتوریستها
پول بیشتری میپردازند و توقع کمتری دارند .اکوتوریست ها به تسهیالت اقامتی ،سرویسهای
پذیرایی در رستورانهای لوکس نیاز ندارند و بدین ترتیب اکوتوریستها تفاوتهایی عمده با
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توریستها دارند .اکوتوریستها جهت استفاده از تنوع زیستی یک کشور یا پارک ملی پول
می پردازند و مبالغ بیشتری جهت حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح زندگی اهالی محلی
می پردازند .این در حالی است که تسهیالت رفاهی و امکانات اقامتی کمتری نسبت به توریستهای
معمولی طلب میکنند .به عنوان مثال ،منطقه جنگلی دور افتاده «مونته ورده» در کاستاریکا ،ساالنه
 12هزار نفر بازدید کننده دارد و هر یک از اکوتوریست ها مبلغی ورودی اضافی میپردازند تا صرف
نگهداری هر چه بیشتر منطقه شود .بسیاری از کشورها درآمد بسیار باالیی از اکوتوریسم دارند ،به
طوری که می توانند از این درآمد برای بهتر ساختن وضع زندگی و معیشتی مردم حداکثر استفاده را
ببرند .اغلب کشورهای آفریقایی از این دست هستند .اکوتوریسم یکی از الگوهای فضایی گردشگری
در عصر پسا مدرن است و این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز اکوتورسم ،پویایی اقتصاد
جوامع محلی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب میشود (سلطانی و همکاران.)4 :1312،
کارآفرینی
کارآفرینی موضوع میان رشتهای است که رشتههای مختلفی همچون اقتصاد ،روان شناسی،
مردم شناسی ،جامعه شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشتهاند .واژه کارآفرینی برای
اولین بار در قرن شانزدهم میالدی در فرانسه برای توصیف فرماندهان موفقی که سربازان را برای
حفاظت از شاه زادگان و اهالی شهر استخدام میکردند ،به کار برده شد .استفاده از واژهی کارآفرینی
در زمینه های تجاری در قرن هجدهم و برای اشاره به فعاالن اقتصادی که قراردادهایی را برای
کارهای عمومی متعهد میشدند ،تکنیکهای نوآورانهی کشاورزی را عرضه میکردند و با ریسک به
کار انداختن سرمایهی شخصی خود در صنعت را میپذیرفتند شروع شد .از این رو از ابتدا پیوندهای
ذاتی بین کارآفرینی و تمایل کارآفرینان برای قبول ریسک و عدم اطمینان در ارتباط با مؤسسات
اقتصادی جدید فرض شد (جمشیدی کهساری و قاسمی .)1337 ،کارآفرینی از کلمه فرانسوی
انترپرنور به معنای «متعهد شدن» نشأت گرفته است ،دارای  2جزء اساسی میباشد که عبارتند از:
 .1کارآفرین :فردی که به صورت آگاهانه تصمیم میگیرد کسب وکار مخاطرهآمیز جدیدی آغاز
کند و کلیدیترین جزء فرآیند کارآفرینی است.
 .2فرصت :فرصت های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دارد ،ولی کارآفرین با تجزیه و
تحلیل و شناسایی موقعیتهای بازار ،فرصتهایی را که از ظرفیت باالیی برخوردارند برای شروع
کسب و کار خود بر میگزیند.
 .3ساختار :کارآفرین برای انجام کسب وکار خود باید مشخص سازد که در قالب چه نوع ساختاری
میخواهد فعالیت خود را آغاز کند.
 .4منابع :فرد کارآفرین باید منابع مالی و انسانی را شناسایی و حمایت سرمایهگذاران را جلب کند.
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 .2استراتژی و برنامه کسب و کار :فرد کارآفرین باید اهداف کلی و استراتژیها و برنامههای
تحصیلی کسب و کار خود را تعیین کند (نجفی توهخشکه و آزادی.)2 :1311 ،
کارآفرین فردی است که نوع جدیدی از محصول را خلق میکند ،یا مانند فردی است که
ریسکهایی را به خاطر ساماندهی مجدد مکانیسم های اقتصادی و اجتماعی میپذیرد ،یا با
بهکارگیری فرصتهای بازار ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا را برطرف میکند و یا اینکه شخصا یک
فعالیت تجاری دارد (بال 1و همکاران.)3 :1112 ،
آموزش و کارآفرینی اکوتوریسم
اهمیت اقتصادی رو به افزایش صنعت اکوتوریسم و ایجاد فرصتهای کاریابی و کارآفرینی برای
ساکنان بومی ،باعث معطوف کردن توجه بسیاری از کشورها به این صنعت و زیرشاخههای آن شده
است (غالمی و بدر .)2 :1313 ،توسعه کارآفرینی در حوزه اکوتوریسم به دلیل ارتباط عمیق با
بحثهای توسعه پایدار و محیط زیست ،نوع ویژهای از کارآفرینی را شکل میدهد که تلفیقی از
رویکرد رشدگرایی اقتصادی بر پایهی حفظ محیط زیست است .به گفتهای مسئله توسعه کارآفرینی
اکوتوریستی ،شکل دهنده ی مفهوم اقتصاد زیست محیطی در جوامع محلی است که تا حدودی با
سایر اشکال کارآفرینی تفاوت دارد (سجاسی و همکاران .)1313،اکوتوریسم ،رشتهای پویا ،به همراه
تکنیکهای جدید و روندهای در حال تغییر میباشد .حجم وسیعی از کارآفرینان باید در این حوزه
حضور فعال داشته باشند ،این حوزه شامل کسب و کار ،نهادهای دولتی وغیر دولتی و جوامع محلی
می باشد .کسب و کارهایی که مسؤلیت این امر را بر عهده دارند ،باید حمایت و تشویق گردند تا این
صنعت را به طور مناسبی با رهنمودها و قوانین موجود مدیریت نمایند .مکانهایی که مقصدهای
گردشگران محسوب میشوند باید توانایی مدیریت اکوتوریسم را داشته باشند تا از نابودی منابع
فرهنگی و طبیعی مصون نگه داشته شوند و در نهایت سهم خود را در بازارهای بینالمللی در حال
رشد ،به سرعت افزایش دهند .همچنین اکوتوریسم باید گردشگران را به مناطق بکر و قابل دسترسی
جذب نماید و برای بهبود حفاظت از طریق آموزش اقدام نماید تا نگرش مردم محلی و دولتها را
تغییر دهد (غالمی و بدر .)3 :1313 ،امروزه به علت افزایش آگاهی افراد ،به خصوص جوانان به انجام
فعالیت های کارآفرینانه ،آموزش کارآفرینی ،به موضوع مهمی در مجامع علمی و غیر علمی تبدیل
شده است .پژوهشها نشان میدهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل،
بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش میباشد و مناسبترین محیط برای پرورش
کارآفرینان ،در هر جامعهای ،محیطهای آموزشی و به ویژه مدارس( از ابتدایی تا دبیرستان) میباشد.
از این رو عامل انسانی مهمترین جنبه کارآفرینی بوده و آموزش عامل انسانی در روند پیشرفت
کارآفرینی تأثیر به سزایی داشته و خواهد داشت (حسینی و حسینی .)2 :1311 ،پیشرفتها و
Bull
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فعالیتهای اخیر که در برنامههای آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید انجام شده،
بسیار چشمگیر و قابل توجه هستند به طوری که تعداد واحدهای آموزش عالی (دانشگاه و
دانشکدهها) که واحدهای درسی مربوط به مقولهی «کارآفرینی» را ارائه میدهند از چند واحد در
سال  1170میالدی به  1300واحد آموزشی در سال  2002افزایش یافته است .اما این توسعه
فوقالعاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و
جامعهی دانشگاهی میشود .در حالی که برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن طی چند سال
گذشته به اجرا در آمده است ،هنوز هم مشکالت دیگری پیش روی آن قرار دارد (علی میری،
 .)131 :1337آموزش کارآفرینی با آموزش مقولههای دیگری نظیر اشتغال ،تفاوت دارد؛ چرا که
آموزش چگونگی ایجاد یک کسب و کار جدید و همچنین پیشبرد و ادامهی آن یا فعالیتهای
مدیریتی مرتبط با کسب و کار است (عبداهللزاده و همکاران .)1333 ،وابستگی و ارتباط تنگاتنگ
بخش گردشگری با توسعه پایدار و راهاندازی انواع حرفهها و کسب و کارهای کوچک موجود در
کشور به اندازهای است که آموزش کارآفرینی و مهارتآموزی در این زمینه ،جز با توسعه برنامههای
آموزشی مرتبط با بخشهای مختلف از جمله فناوریهای نو ،صنعت ،بازرگانی ،حمل و نقل و از
طریق ارتباط مستمر با بازارهای جهانی در حوزههای مزبور میسر نخواهد شد (سمیعی و آخوندزاده،
 .)3 :1312در حقیقت آموزش و ترویج فرآیند کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در
کمیت و کیفیت عرضه در یک جامعه اثر میگذارد .به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها به
ویژه کشورهای پیشرفته که حتیاالمکان در آنها مشکالت و موانع برطرف شدهاند ،دولتها به
شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداختهاند .در واقع با اجرای این سیاست همواره میتوان به اهداف
گوناگونی مانند شناخت فرصتها و چگونگی بهرهبرداری از آنها ،روشهای جدید علمی -مدیریتی و
بازرگانی جامع عمل پوشید .در راستای ترویج کارآفرینی در گردشگری نیز دورههای آموزشی
مختلفی برگزار میشود که این دورهها معموالً مشتمل بر سه جزء است:
 متون که ممکن است شامل مقاالت و انواع مطالب باشد؛
 سخنرانیها ،توسط اساتید و کارآفرینان مدعو؛
 پروژههای علمی دانشجویان برای ارائه طرحهای مخاطرهآمیز.
در حقیقت توسعه آموزش کارآفرینی ،شامل شیوههای جدید آموزشی و تعیین نقشهای نوین
دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کارآفرینی میباشد (نجفی توه خشکه و آزادی.)1311 ،
نقش آگاهی و دانش در کارآفرینی
آن چه که واقعیت امروزی است ،تغییر و تحول شتابان ،نوآوری و رقابت در محیط سازمانها و
عدم قطعیت در دنیای کنونی میباشد .در این وضعیت سازمانها به دنبال باال بردن ظرفیت
رقابتپذیری خود هستند .از این رو به دنبال مزیت رقابتی میباشند .آنچه که تحقیقات نشان
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می دهد حاکی از آن است که دانش کارآفرینی همان چیزی است که سازمانها برای مشارکت در
این محیط پرتالطم باید به دنبال آن باشند .از طرف دیگر دوید آدرشت 1و ماکس کیلباچ)2003( 2
بیان میکنند که سرمایهگذاری بر روی دانش به طور مستقیم به رشد متعادل و رقابتپذیری تبدیل
نمی شود .بلکه کارآفرینی معبری برای اثرات دانش است .دانش به خودی خود دارای ارزش نیست،
اما استفاده درست از آن در جهت اهداف و نیازهای سازمان منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
از این رو تالش سازمانها در زمینه دانش باید معطوف به افزایش توان کارآفرینی آنها باشد
(میریپور فرد و محبی .)12 :1312 ،با این حال همانطور که گفته شد در واقع با آموزش
کارآفرینی است که میتوان برای انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز برای راهاندازی و ادارهی
کسبوکار استفاده کرد و این افزایش ،بهبود و توسعهی نگرشها ،مهارتها و تواناییهای افراد
کارآفرین را در پی دارد (آراستی و همکاران.)33 :1314 ،
مرور سوابق تجربی
مطالعات متعددی در رابطه با موضوع مورد نظر صورت گرفته است که در جدول زیر برخی از
این مطالعات ،نتایج و روشهای انجام آن به صورت خالصه مورد نظر قرار گرفته است.
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جدول( :)2مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور
سال
یافته ها و نتایج
مطالعه
در این پزوهش نیازهای آموزشی در حوزهی کارآفرینی به دو دسته خصوصیات
کارآفرینی ومهارتهای پروژه(شامل مدیریت پروژه ،نوآوری ،خالقیت و بازاریابی،
ارتباطات و مهارت های کسب وکار) و کارآفرینی( شامل رهبری ،شبکهسازی،
1555
حسابداری ،برنامهریزی راهبردی و تدوین طرحهای کسب و کار) تقسیمبندی
شدند.
در این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای آموزشی کارآفرینان به این موارد
پرداخته شد :الف) توسعه کسب وکار :ایدهیابی ،راهاندازی کسب وکار ،قوانین و
مقررات مدیریت کسب و کار ،کنترل و نظارت کارکنان ،فروش و بازاریابی؛ ب)
شایستگیهای شغلی :نوآوری وخالقیت ،شناسایی فرصتها ،مهارتهای
1553
ارتباطی ،توسعهی فرصتها در قالب واحدهای کسب و کار و مهارت در برنامه-
ریزی راهبردی؛ ج) ریسک و عدم قطعیت:شناسایی ریسک ،روشهای مدیریت و
کاهش ریسک ،شناسایی و تحلیل رقی بان در بازار و تثبیت و حفظ موقعیت در
بازار
نتایج این بررسی نشان داد که کارآفرینی اجتماعی مناسبترین روش توسعه
اکوتوریسم برای جامعه است .کارآفرینی اجتماعی می تواند به منظور رفاه و
آموزش بهتر منجر به تغییر اجتماعی شود .عالوه بر این ،به افراد به عنوان
1521
شخصیت های اجتماعی که برای بهبود زندگی و حفاظت از محیط زیست خود
مسئول هستند آموزش ارائه می دهد.
نتایج این بررسی در ارائه چهار استراتژی در کشور نیجریه است که مهمترین
این استراتژی آن تاکید بر آموزش کارآفرینان جهت به دست آوردن مهارت ها
1524
و تغییر نگرش آنها است.
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
1521
مالی و پولی اندک است مشوق های الزم ایجاد شود.
نتایج تحقیقات آنها حاکی از آن است که کارآفرینی یا جنبههای خاصی از آن،
می تواند آموزش داده شود .کارآفرینی نه تنها نیازمند دانش(علم) است بلکه
2932
نیازمند افکار جدید ،انواع جدیدی از مهارتها و شکلهای جدیدی از رفتار و
هنر نیز میباشد.
در این پژوهش بر اساس دادههای میدانی تأیید شده ،مهارتهاو شایستگیهای
کارآفرینی به این شرح بیان شد :دانش کارآفرینی ،مهارتهای عمومی ،قوانین و
2932
مقررات ،شایستگیهای شغلی و تدوین طرح کسب و کار و مهارتهای مدیریتی
در پژوهش خود با عنو ان نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم که
مطالعه موردی آن از اندونزی میباشد به این نتیجه رسیدند که توسعه نواحی
2939
اکوتوریسم باید بر اساس قدرت یافتن جوامع محلی از طریق آموزش کارآفرینی
اجتماعی و برنامههای محافظت فرهنگی صورت گیرد.

روش شناسی تحقیق
روش ای ن پژوهش از نوع پیمایش مبتنی بر پرسشنامه است .توسعه کارآفرینی اکوتوریستی به
عنوان متغیر وابسته و مؤلفههای آموزش و آگاهی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدهاند.
شاخصهای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از مطالعهی منابع علمی معتبر شناسایی شدند و روایی
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پرس شنامه را استادان و کارشناسان تأیید و سرپرستان خانوار آن را آزمایش کردند .بر اساس خروجی
آزمون آلفای کرونباخ ،سطح پایایی گویههای پرسشنامه محاسبه شد (جدول.)2
جدول( :)1سطح پایایی مؤلفههای مورد استفاده در فرآیند پژوهش
موضوع

شاخ
ص

نماگرها

تعداد
گویهها

3

آگاهی و دانش

متغیر وابسته

آموزش

میزان برگزاری کالسهای آموزشی در منطقه
در راستای توسعه کارآفرینی ،میزان استفاده از
اینترنت در راستای توسعه کارآفرینی ،رفتن به
تهران به منظور شرکت در کالسهای آموزشی
گردشگری ،تمایل داشتن به شرکت در
کالسهای آموزشی در مورد محیط زیست،
تجربه فعالیت در بخش گردشگری،آگاهی
داشتن در مورد این که آموزش عاملی تعیین
کننده در توسعه کارآفرینی به شمار میآیدس

آگاهی داشتن از پیامدهای توسعه اجتماعی
کارآفرینی اکوتوریستی،آگاهی داشتن از اینکه
کارآفرینی اکوتوریستی موجب بهبود زندگی
اقتصادی ساکنین منطقه میشود ،آگاهی
داشتن از ارزش جغرافیایی و مکانی منطقه،
آگاهی از ویژگیهای منطقه ،آگاهی از ظرفیت
فرهنگی منطقه ،آگاهی از پیامدهای زیست
محیطی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ،آگاهی
داشتن از ظرفیتهای باستانی منطقه ،آگاهی
داشتن از وضعیت افراد کارآفرین در منطقه،
آگاهی داشتن از اشتغالزا بودن کارآفرینی
اکوتوریستی

1

اکوتوریستی

2

توسعه کارآفرینی

تمایل داشتن به فعالیتهای گردشگری،
تمایل داشتن به مشارکت با سایر کارآفرینان،
تمایلداشتن به فعالیت کارآفرینان در منطقه،
تمایل داشتن به رعایت اصول فرهنگی توسط
گردشگران ،تمایل داشتن به فعالیت در بخش
گردشگری به صورت فردی

متغیرهای مستقل

منبع :اطالعات میدانی پرسشنامه1314 ،

منبع

آلفای
کرونباخ

رضوانی( ،)1333مطیعی
لنگرودیوهمکاران(،)1310
سجاسیقیداری و همکاران
()1313

0/773

راشید( ،)2000علی
میری( ،)1337گورمن و دیگران
( ،)1117حسینی و
حسینی( ،)1311سازمان بهره
وری آسیا(،)2007
ایزنبرگ( ،)2011دادورخانی و
همکاران( ،)1310بوزر جمهری
و همکاران(،)1313
رضایی( ،)1313اکبری و
همکاران( ،)1314رضوانی و
نجارزاده(،)1337
رضایی( ،)1313افتخاری و
همکاران(،)1313

0/343

سازمان بهره وری آسیا(،)2007
حسینی و حسینی(،)1311
کروبی( ،)1337موقر و
باقری( ،)1313سجاسی قیداری
و همکاران( ،)1313اکبرپور
سراسکانرود و همکاران(،)1310
بوزر جمهری و
همکاران( ،)1313افتخاری و
همکاران(.)1313

0/333
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جامعه ی آماری مطالعه شده در این پژوهش ،سرپرستان خانوار شهرستان خور و بیابانک هستند.
برای تعیین حجم نمونه ی معرف جامعه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد ،به این
ترتیب 200نفر به عنوان حجم نمونهی سرپرستان خانوار تعیین شد و  200پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت
برای تکمیل پرسشنامه از شیوهی نمونهگیری تصادفی سادهی در دسترس استفاده شد .اطالعات
جمع آوری شده در فرآیند پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSپردازش شدند و آزمونهای آماری بر
اساس ماهیت دادهها و هدف پژوهش در دو بخش یافتههای توصیفی و تحلیلی تنظیم شدند .در
یافتههای توصیفی صرفاً اطالعات فردی پاسخگویان بررسی شدند .در یافتههای تحلیلی ابتدا
میانگین و رتبه هر یک از گویهها بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد و سپس گویههای هر یک از
متغیرها با یکدیگر ترکیب شدند و با استفاده از آزمون تی تکنمونهای تحلیل شدند .در ادامه به
منظور درک رابطه بین رابطه بین میزان آموزش ،آگاهی با توسعه کارآفرینی اکوتوریستی از آزمون
پیرسون استفاده شد .محدوده مطالعه شده در پژوهش حاضر ،شهرستان خور و بیابانک واقع در
کرانه ی جنوب شرقی دشت کویر ،از توابع استان اصفهان است .این شهرستان از شمال با استان
سمنان ،از جنوب با استان یزد و از شرق با استان خراسان همسایه است و در فاصله  400کیلومتری
مرکز استان واقع شده است .وسعت تقریبی آن  11300کیلومتر مربع است (سلمانی و همکاران،
 .)11 :1312این شهرستان دارای سه دهستان به نامهای جندق ،نخلستان ،و بیابانک است
(جدول.)3
جدول( :)9ویژگی جمعیتی دهستانهای جندق ،نخلستان و بیابانک()2935
دهستان

تعداد خانوار

زن

مرد

کل جمعیت

بعد خانوار

جندق

33

72

102

174

2/27

بیابانک

323

174

1031

2032

3/22

نخلستان

337

123

131

1331

2/33

منبع :مرکز آمار ایران ،شناسنامه آبادیهای کشور1310 ،

نواحی روستایی شهرستان خور وبیابانک با جاذبههای گردشگری طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ،از
مناطق جذاب گردشگری ایران برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار میآیند و گونهشناسی
گردشگری در این حوزه« ،طبیعتگردی» است .بخشی از جاذبههای گردشگری شهرستان که شامل
تپههای ماسه ای ،پوشش گیاهی ،حیات جانوری ،اشکال خاص کویری مانند :دقها ،نبکاها ،تختها و
سایر جاذبههای طبیعی دیگر در کنار جاذبههای تاریخی و فرهنگی منطقه باعث غنی شدن هر چه
بیشتر ناحیه موردمطالعه شده است.

سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بومگردی14..............................

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که  44درصد از جامعهی آماری را زنان و  23درصد را
مردان تشکیل میدهند .توزیع پراکندگی وضعیت سنی جامعه نمونه نشان میدهد که در دامنهی
 33سال تا  23سال قرار گرفته اند که عموماً در رده گروه سنی میان ساالن قرار می گیرند .بررسی
وضعیت تحصیالت پاسخگویان نشان می دهد که 14/2درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت کمتر
از دیپلم و  22/2درصد فوق دیپلم و  47/2درصد لیسانس و  14/2درصد کارشناسی ارشد و باالتر
هستند .بنابراین  32/2درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند که این امر
می تواند آموزش کارآفرینی در گردشگری را تسریع نماید .بررسی وضعیت میزان تمایل پاسخگویان
برای زندگی در منطقه خور و بیابانک نشان می دهد که  1/2درصد از پاسخگویان دارای تمایل
خیلی کم 3/2 ،درصد دارای تمایل کم 22/2 ،درصد دارای تمایل متوسط و  33درصد دارای تمایل
زیاد و  23/2درصد دارای تمایل خیلی زیاد هستند .به عبارتی تمایل باالی پاسخ دهندگان در حدود
 33/2درصد جهت زیست در منطقه پشتوانه و انگیزه مناسب برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم به
حساب می آید.
وضعیت میانگین و رتبه هر یک از نماگرهای(متغیر) مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی
اکوتوریستی بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد و نتایج حاصل از آن در قالب جدول آورده شده
است.
آموزش
در جدول( )4به ارزیابی وضعیت آموزش به عنوان عامل مؤثر درکارآفرینی گردشگری پرداخته
شده است .بررسیها نشان میدهد که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و میانگین مربوط به
گویه داشتن مزایای مثبت اینترنت در راستای توسعه کارآفرینی است که مقدار آن 4/20است و
کمترین رتبه و میانگین مربوط به گویه تجربه فعالیت گردشگری میزان است که مقدار آن 3/34
است.
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جدول( :)5آموزش
درصد فراوانی
گویه
من میدانم اینترنت در
راستای توسعه کارآفرینی
چه مزایای مثبتی دارد
برایشرکت در کالسهای
آموزش گردشگری و
اکوتوریسم من حاضر هستم
تا تهران بروم
من تمایل زیادی دارم که در
کالسهای آموزشیدر مورد
محیط زیست منطقه شرکت
کنم
من تجربه فعالیت در بخش
گردشگری را دارم
آموزش عاملی تعیین کننده
در توسعه کارآفرینی
گردشگری به شمار میآید.
میانگین کل
تعداد مشاهدات
مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

خیلی
زیاد

زیاد

تا
حدودی

کم

خیلی
کم

میانگین

فریدمن

رتبه

43

43

3/2

2/2

3

4/20

3/14

1

31/2

32

13/2

11/2

3/2

3/70

3/31

4

43

33

12

3

3

4/13

3/31

3

34

27

11

3/2

11/2

3/34

3/11

2

42/2

32/2

13

2/2

3/2

4/17

3/37

2

3/3
200
113/373
2
0/000

منبع :نتایج مستخرج از پرسشنامه1314 ،

آگاهی و دانش
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با ارزیابی وضعیت آگاهی و دانش به عنوان عامل
مؤثر درکارآفرینی گردشگری میتوان اذعان داشت که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و
میانگین مربوط به گویه ارزش جغرافیایی و مکانی است که مقدار آن  4/40است و کمترین رتبه و
میانگین مربوط به گویه آگاهی داشتن از وضعیت افراد کارآفرین در منطقه است که مقدار آن 3/42
است (جدول.) 2

سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بومگردی16..............................

جدول( :)4آگاهی و دانش
درصد فراوانی
گویه
از پیامدهای توسعه اجتماعی
کار آفرینی اکوتوریسم
منطقه آگاهی دارم
کارآفرینی اکوتوریستی
موجب بهبود زندگی اقتصادی
ساکنین منطقه می شود
منطقه خور بیابانک به نظر
من ارزش جغرافیایی و مکانی
دارد و باید حفظ شود
من از ویژگیهای منطقه خور
و بیابانک آگاهی دارم
من از ظرفیت های فرهنگی
منطقه آگاهی دارم
من از پیامدهای زیست
محیطی توسعه کارآفرینی
گردشگری آگاهی دارم
من از ظرفیتهای باستانی
منطقه آگاهی دارم(قلعهها و
خانههای قدیمی)
من از وضعیت افراد کارآفرین
در منطقه آگاهی کامل دارم

میانگی
ن

فریدم
ن

رتبه

4/72

3

2

خیلی
زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

خیلی
کم

40/2

30/2

24

2

3

4/04

43

33/2

10/2

0

3

4/23

2/22

24

33

2

0

3

4/40

2/13

1

42/2

32/2

12

1

3

4/20

2/32

3

42/2

32

12

2/2

2

4/20

2/21

4

37

40

13/2

1/2

3

4/03

4/34

3

40

33/2

11

2/2

2

4/04

4/30

7

12/2

33

34/2

12

2

3/42

3/32

1

من میدانم که کارآفرینی
اجتماعی با تاکید بر بخش
گردشگری موجب توسعه
اشتغال در منطقه می شود
میانگین کل

4/07

تعداد مشاهدات

200

مقدار کای اسکوئر

210/713

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000

30/2

47/2

20/2

1/2

0

4/03

2/14

2

منبع :نتایج مستخرج از پرسشنامه1314 ،

توسعه کارآفرینی اکوتوریستی
در جدول( )3به ارزیابی وضعیت توسعه کارآفرینی اکوتوریستی پرداخته شده است .بررسیها
نشان می دهد که باالترین رتبه بر اساس آزمون فریدمن و میانگین مربوط به گویه تمایل داشتن به
رعابت اصول فرهنگی توسط گردشگران است که مقدار آن  4/23است و کمترین رتبه و میانگین
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مربوط به گویه تمایل داشتن به فعالیت در بخش گردشگری و اکوتوریسم است که مقدار آن 4/13
است.
جدول( :)1توسعه کارآفرینی اکوتوریستی
درصد فراوانی
گویه

خیلی
زیاد

زیاد

تا
حدودی

کم

خیلی
کم

میانگین

فریدمن

رتبه

40/2

40

17

2

/2

4/13

2/73

2

30

33/2

2

0

1/2

4/20

3/22

2

41/2

34

13/2

3

0

4/30

2/12

3

44

33/2

12

7/2

0

4/17

2/74

4

33

32

2

0

0

4/23

3/33

1

من تمایل زیادی به فعالیت
در بخش گردشگری و
اکوتوریسم دارم
من تمایل زیادی دارم که
کارآفرینان بیشتری در این
منطقه فعالیت داشته باشند
من تمایل زیادی دارم که با
دیگر کارآفرینان به صورت
مشارکتی فعالیت کنم
من به عنوان یک فرد در
صورت لزوم به صورت فردی
هم توانایی کارآفرینی در
بخش گردشگری را دارم
من تمایل زیادی دارم که
گردشگران با رعابت اصول
فرهنگی منطقه وارد خور و
بیابانک شوند
میانگین کل

4/3

تعداد مشاهدات

200

مقدار کای اسکوئر

73/303

درجه آزادی

4

سطح معناداری

0/000

منبع :نتایج مستخرج از پرسشنامه1314 ،

یافتههای تحلیلی
تحلیل گویههای مرتبط با هریک از مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ،با
استفاده از آزمون تی تک نمونهای انجام شد .در پژوهش حاضر ،توسعه کارآفرینی اکوتوریستی با
استفاده از گویههایی نظیر ،تمایل داشتن به فعالیت در بخش گردشگری ،تمایل داشتن به فعالیت
کارآفرینان در منطقه ،تمایل داشتن به رعایت اصول فرهنگی توسط گردشگران بررسی شده است.
نتایج نشان میدهند که میانگین محاسبه شده در وضع موجود ( )4/3بیشتر از میانه نظری محاسبه

سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بومگردی13..............................

شده ( )3است بنابراین با توجه به مثبت بودن اختالف میانگینها ( )1/34700می توان اذعان داشت
که مولفه توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نیز سطح معناداری محاسبه
شده در ( )0/000بیانگر توافق ذهنی معنادار در بین نگرشهای جامعه نمونه است .در واقع نگرش
افراد به آموزش و توسعه کارآفرینی بوم گردی است.
آموزش نیز به عنوان مؤلفه مؤثر در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی نیز در قالب مؤلفههایی نظیر
میزان برگزاری کالس های آموزشی در منطقه در راستای توسعه کارآفرینی ،میزان استفاده از
اینترنت در راستای توسعه کارآفرینی ،تمایل داشتن به شرکت در کالسهای آموزشی در مورد
محیط زیست ،آگاهی داشتن در مورد اینکه آموزش عاملی تعیین کننده در توسعه کارآفرینی به
شمار میآید بررسی شد .یافتهها نشان میدهد که مؤلفه آموزش در وضعیت مطلوبی قرار دارد به
طوری که میانگین محاسبه شده در وضع موجود ( )3/33بوده که در مقایسه با میانه نظری محاسبه
شده ( )3با توجه به مثبت بودن اختالف میانگینها ( )3/3033مقدار باالتری را نشان میدهد.
همچنین سطح معناداری محاسبه شده ( )0/000مبین معنادار بودن یافتهها میباشد.
از دیگر مؤلفههای مؤثر در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی آگاهی و دانش است که با گویههایی
نظیر آگاهی داشتن از پیامدهای توسعه اجتماعی کارآفرینی اکوتوریستی ،آگاهی داشتن از اینکه
کارآفرینی اکوتوریستی موجب بهبود زندگی اقتصادی ساکنین منطقه میشود ،آگاهی داشتن از
ارزش جغرافیایی و مکانی منطقه ،آگاهی از ویژگیهای منطقه ،آگاهی از ظرفیتهای فرهنگی
منطقه ،آگاهی از پیامدهای زیست محیطی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی بررسی شد .نتایج نشان
می دهد که مؤلفه آگاهی و دانش در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که مقدار میانگین محاسبه
شده در وضع موجود ( )4/07بوده که در مقایسه با میانه نظری محاسبه شده ( )3با توجه به مثبت
بودن اختالف میانگینها ( )1/07337مقدار باالتری را نشان میدهد همچنین سطح معناداری
محاسبه شده ( )0/000مبین معنادار بودن یافتهها میباشد.
جدول( :)6نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مؤلفههای مطالعه شده
مؤلفهها

میانگین

ارزش

انحراف

خطای

مقدار

حد

تی

معیار

استاندارد

تی

پایین

حد باال

سطح
معناداری

توسعه
کارآفرینی

4/3470

3

0/23713

0/04013

33/231

1/2373

1/4232

0/000

اکوتوریستی
میزان آموزش
میزان اگاهی و
دانش

3/3303

3

0/33733

0/03132

14/031

0/7313

/1313

0/000

4/0737

3

0/37023

0/04731

22/713

0/1332

1/1701

0/000
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به منظور بررسی رابطه بین آگاهی و دانش ،آموزش و کارآفرینی اکوتوریستی با توجه به
فاصله ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کردیم .نتایج حاصل از این آزمون با
توجه به جدول ( )3حاکی از آن است که بین متغیر آموزشهای کارآفرینی و افزایش آگاهی و دانش
با میزان همبستگی برابر با  0/310و سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر با 0/000
رابطه معنادار وجود دارد و نشان دهندهی همبستگی مثبت و با شدت زیاد است و نیز بین
متغیرهای آموزشهای کا رآفرینی و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی با میزان همبستگی 0/403و
سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر با  0/000رابطه معنادار وجود دارد و نشان دهندهی
همبستگی مثبت (مستقیم) و با شدت متوسط است و همچنین بین دو متغیر افزایش آگاهی و
دانش و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی با میزان همبستگی 0/234و سطح معناداری محاسبه شده در
ناحیه آلفا که برابر با  0/001است ،رابطه معناداری وجود دارد و نشان دهندهی همبستگی مثبت و
با شدت نسبتاً ضعیف است .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون بین
متغیرها رابطهِ معنادار برقرار بوده و بر این اساس بین آگاهی و دانش ،آموزش و کارآفرینی
اکوتوریستی در منطقه بیابانی خور و بیابانک رابطه معنادار وجود دارد.
جدول ( :)5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفههای کارآفرینی
مولفهها

آموزشهای کارآفرینی

افزایش آگاهی و دانش

توسعه کارآفرینی
اکوتوریستی

شرح

آموزشهای

افزایش آگاهی

کارآفرینی

و دانش
**

0/310

مقدار پیرسون

1

تعداد مشاهدات

200

مقدار پیرسون

0/310

سطح معناداری

0/000

تعداد مشاهدات

200

مقدار پیرسون

0/403

سطح معناداری

0/000

0/001

تعداد مشاهدات

200

200

سطح معناداری
**

اکوتوریستی
**

0/403

0/000
200

200

1

0/234

**

0/001
200
**

0/234

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).معناداری در سطح 0001
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نتیجهگیری و پیشنهادها
کارآفرینی اکوتوریستی فرآیند توسعه ی کارآفرینی بر بستری از اکوتوریسم بوده که برآیند آن
منجر به ایجاد کسب و کارهایی جدید در بخش اکوتوریسم شده و زمینههای تقویت فرصتهای
شغلی ،درآمدی ،بازاریابی ،خلق ارزشها مانند آنها را برای روستاییان فراهم میکند .با توجه به
اینکه توسعه کارآفرینی در گردشگری برای استفاده از پتانسیلهای طبیعی و انسانساخت
گردشگری و توسعه پایدار کشور و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور ،امری مهم و اجتنابناپذیر
میباشد ،با این وجود این امر جزء با توسعه برنامههای آموزشی مرتبط با بخشهای مختلف از جمله
فناوریهای نو ،صنعت ،بازرگانی ،حمل ونقل و از طریق ارتباط مستمر با بازارهای جهانی در
حوزهس های مزبور میسر نخواهد بود .کارآفرینی اکوتوریستی باید گردشگران را به مناطق بکر و
قابل دسترسی جذب نماید و برای بهبود حفاظت از طریق آموزش اقدام نماید تا نگرش مردم محلی
و دولتها را تغی یر دهد و میزان آگاهی افراد را نسبت به سودی که گردشگری میتواند داشته باشد
افزایش دهد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی میزان آموزش و آگاهی بر توسعه کارآفرینی
اکوتوریستی در منطقه کویری وبیابانی خور وبیابانک میباشد.
بر اساس مبانی نظری تحقیق ،دو متغیر میزان آموزش و آگاهی و دانش به عنوان عوامل مؤثر بر
کارآفرینی اکوتوریستی شناخته شد .در این خصوص یافتهها نشان میدهند که میزان توسعه
کارآفرینی اکوتوریستی در شهرستان خور و بیابانک در سطح مطلوبی قرار دارد .یافته های دیگر
پژوهش حاکی از آن است که دو عامل میزان آموزش و آگاهی و دانش نیز در منطقه مورد نظر در
وضعیت مطلوبی قرار دارند .همچنین به منظور بررسی رابطه بین آگاهی و دانش ،آموزش و
کارآفرینی اکوتوریستی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافتهها حاکی از آن است
که بین متغیر آموزشهای کارآفرینی و افزایش آگاهی و دانش رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین
متغیرهای آموزشهای کارآفرینی و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و همچنین افزایش آگاهی و دانش
و توسعه کارآفرینی اکوتوریستی رابطه معنادار وجود دارد که نشان دهندهی همبستگی
مثبت(مستقیم) بین متغیرها میباشد به طوری که با افزایش میزان آموزش و آگاهی اکوتوریستی،
کارآفرینی اکوتوریستی نیز افزایش و توسعه پیدا میکند .در نتیجه میتوان به منظور توسعه
کارآفرینی اکوتوریستی بیشتر در منطقه سیاستهایی را که به ایجاد آگاهیهای عمومی درباره فواید
و منافع کارآفرینی در اقتصاد و جامعه کمک میکنند را ترویج داده و به توسعه برنامههای آموزشی
مرتبط با بخش گردشگری با هدف راهاندازی انواع حرفهها و کسب و کارهای کوچک گردشگری
پرداخت.
نتایج این تحقیق دارای مطابقت با یافتههای مطالعات موقر و باقری( ،)1313و سیتومورانگ و
میرزانتی ( )2012است .نتایج تحقیقات آنها حاکی از آن است که بیشتر رویکردهای مناسب توسعه
اکوتوریسم برای اجتماع ،کارآفرینی اجتماعی است و کارآفرینی اجتماعی میتواند منجر به تغییر
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اجتماعی برای آموزش و آسایش بهتر شود و همچنین کارآفرین اجتماعی به مردم درباره
طبیعتشان به عنوان یک شخصیت اجتماعی که دارای مسئولیت برای بهبود در زندگی افراد و
نگهداری محیطشان است ،آموزش خواهد داد.
بر اساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده ،در صورت اعمال پیشنهادهای زیر توسط
نهادهای مسئول میتوان به کاربردی شدن آنها در جامعه محلی به منظور توسعه کارآفرینی
اکوتوریستی امیدوار بود.
 آموزش و توجیه مردم محلی مبنی بر توسعه گردشگری به عنوان یکی از اصلیترین فعالیتهای
اقتصادی در کنار سایر فعالیتها قرار دارد مورد توجه قرار بگیرد.
 گسترش اطالع رسانی و افزایش آگاهی افراد در زمینه کارآفرینی گردشگری از طریق تبلیغات،
رسانه های رسمی و غیر رسمی محلی مانند شوراهای روستایی ،نهادهای مذهبی ،بزرگان محلی.
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