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One of the most important economic strategies for regional development is viewing the rural tourism 
destinations as a place for small businesses. In other words, the pattern of tourism space is located in a 
rural environment like mosaics along with other activities and it usually promotes the demand for handi-
crafts, traditional arts, and activities that require more human labor, thereby promoting the entrepre-
neurial spirit among the villagers. Therefore, the purpose of the present article is to identify and explain 
the effects of propellant components of entrepreneurship development in rural tourism destinations of 
Samen district, Malayer County. The research method is descriptive-analytical and applied. The statisti-
cal population of this study consisted of 100 business owners in the field of furniture and carving. The 
data collection tool was a questionnaire whose reliability was assessed using Cronbach's alpha test for 
six components including entrepreneurial spirit, tourism opportunities, and economic, social, physical 
and environmental components, was calculated respectively 0.99, 0.90, 0.90, 0.99 and 0.97. The results 
showed that there is a strong correlation between some of the propellant components and the variable 
of rural tourism entrepreneurship. Components of tourism opportunities and environmental, physical 
components as well as individual entrepreneurial spirit explain 98% of the total changes in the entrepre-
neurship development in rural tourism destinations variable. Among them, the most direct effects were 
related to tourism opportunities and the most indirect effects were explained by the environmental 
component.
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Extended Abstract

1. Introduction

ural tourism is one of the most impor-
tant sectors of economic activities in 

today's world. Some recognize it as part of the tourism 
market and others have known it as a policy for rural de-
velopment that with its economic flows, can provide op-
portunities and facilities, especially in the field of small 
business development and entrepreneurship, and lead 
to rural society dynamism. In other words, according to R
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Eduardo Lopzeh (2009), entrepreneurship is a key factor in 
tourism and one of the essential requirements for the con-
tinued success of tourism industry development at both 
international and regional levels. He believes that many 
entrepreneurs are starting their activity in creating small 
and medium-sized enterprises (SMEs). Studies show that 
these industries affect at least four aspects of the global 
economy, such as entrepreneurship, innovation and tech-
nology change, industry dynamics, and employment and 
income generation.

Therefore, since our country's development programs 
seek to find the fundamental solutions to the challenges 
posed by economic crises, considering the growth of 
small and medium entrepreneurial businesses, particular-
ly in local communities tourism is much more important. 
Therefore, this article seeks to answer this key question: 
"Which are the propellant components of entrepreneur-
ship development in rural tourism destinations?

2. Methodology

The purpose of the present article is to identify and ex-
plain the propellant components of entrepreneurship de-
velopment in rural tourism destinations in Samen district, 
Malayer County. The research method was descriptive-
analytical and applied. The statistical population of this 
study consisted of 100 business owners in the field of fur-
niture and carving. The data collection tool was a ques-
tionnaire whose reliability was assessed using Cronbach's 
alpha test for six propellant components of the tourism 
entrepreneurship development, and the results indicated 
the suitability of the research instrument. Data analysis 
was performed using SPSS20 software (Pearson correla-
tion coefficient, multiple regression, and path analysis).

3. Results

The results showed that there is a strong correlation be-
tween some of the propellant components and the rural 
tourism entrepreneurship variable. Tourism opportunities, 
environmental, physical and individual entrepreneurial 
spirit components were explained by 98% of the total 
changes in the variable of entrepreneurship development 
in rural tourism destinations of Samen district. Mean-
while, the most direct effects were related to tourism op-
portunities, and the most indirect effects were explained 
by the environmental component.

4. Discussion

The results of Pearson correlation coefficient showed a 
strong relationship between some of the propellant com-

ponents and the rural tourism entrepreneurship variable, 
especially the individual component, shows that having 
individual entrepreneurship characteristics in rural tour-
ism activities has not been able to positively affect pro-
viding other contexts of the tourism entrepreneurship 
development in rural areas. In other words, they have a 
negative and significant relationship with the innovative 
activities of the village, and the insignificance of the eco-
nomic and social components themselves is evidence of 
this situation. These findings are in agreement with the 
results obtained by Farahani & Haji Hosseini (2013). The 
results of regression analysis showed that among the in-
dependent variables entered into the regression equation, 
the share of tourism opportunities variable in predicting 
the dependent variable changes was more than other inde-
pendent variables, and then the most important contribu-
tions to rural tourism entrepreneurship development were 
those of physical and individual variables, respectively. 
Also, the environmental variable has no effect. The results 
of the path analysis indicated that the variables entered in 
the model explain 98% of the total changes in the tourism 
entrepreneurship economy development variable. These 
results are consistent with the findings of Steiner & Cleary 

(2014), Tousi et al. (2014), Geetha & Rajani (2017), Acs & Vir-

gill (2009), Rostami & Ehsanifar (2018), Bayat & Badri (2017), 
Rosairo & Potts (2016), Mohammadi & Mirtaghiyan Roudsari 

(2016).

5. Conclusion

There is a strong correlation between some of the pro-
pellant components (tourism opportunities, environmen-
tal, and physical components) and the variable of rural 
tourism entrepreneurship which shows that increasing 
residential, entertainment, public, commercial, transpor-
tation, and cultural opportunities as well as attention to 
the environment and environmental protection, landscape 
beauty, and infrastructure and security improvement posi-
tively affect the provision of other contexts of the tourism 
entrepreneurship development in Malayer county Samen 
district rural areas.
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یکی از مهم ترین راهکارهای اقتصادی در توسعه منطقه ای توجه به مقصدهای گردشگری روستایی به عنوان بستری برای توسعه 
کسب وکارهای کوچک است. به عبارتی، الگوی فضای گردشگری در محیط روستا موزاییک وار در کنار سایر فعالیت ها قرار می گیرد و 
معموالً تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیت هایی که نیاز به نیروی کار انسانی بیشتری دارند را ارتقاء می دهد و به دنبال 
آن ذهنیت و تفکر کارآفرینی را در میان روستاییان گسترش می دهد. از این رو، مقاله حاضر با هدف شناخت و تبیین آثار مؤلفه های 
پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن شهرستان مالیر پرداخت؛ روش پژوهش توصیفی  - تحلیلی 
و از نوع کاربردی بود. صاحبان کسب وکار مبل و منبت، به تعداد 100 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. برای گرد آوری 
داده ها از روش های میدانی و پرسشنامه ای استفاده شد که پایایي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ براي 6 مؤلفه روحیه کارآفرینی، 
فرصت های گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و زیست محیطی  بیش از 95 درصد محاسبه شد. یافته ها نشان داد همبستگي قوی 
بین برخی مؤلفه های پیش برنده با متغیر کارآفریني گردشگری روستایی وجود دارد. مؤلفه های فرصت های گردشگری، محیط زیستی، 
کالبدی - فیزیکی و روحیه کارآفرینی افراد درمجموع 98 درصد از تغییرات متغیر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی را 
تبیین مي کنند. در این میان بیشترین آثار مستقیم مربوط به فرصت های گردشگری بود و بیشترین اثر غیرمستقیم را مؤلفه زیست محیطی 

تبیین کرد.

کلیدواژه ها: 
مؤلفه های پیش برنده، 
گردشگری روستایی، 

کارآفرینی روستایی، بخش 
سامن، شهرستان مالیر
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مقدمه

در هزاره سوم، گردشگری در سطح بین المللی، به عنوان یک 
فعالیت اقتصادی، تبلور عینی جریان سرمایه و جابه جایی انسان 
در حجمی بسیار بزرگ محسوب شده که در دهه های اخیر رشد 
بسیار باالیی داشته است که خود وابسته به رشد اقتصادی درازمدت، 
رشد زمان اوقات فراغت و سطح درآمد همراه با توسعه تکنولوژی 
به خصوص در زمینه حمل ونقل است. این ویژگی ها بیش از همه 
به گردشگری ماهیتی اقتصادی می دهد و مؤید آن است که نگاه 
 .(Zargham Brojeni, 2010) اصلی به گردشگری نگاه اقتصادی است
به عبارتی، گردشگری را می توان به مثابه نهادی در نظر گرفت که 
میلیون ها برهم کنش در آن صورت می گیرد، نهادی که دارای 
تاریخچه خاص خود بوده و مجموعه ای از دانش و اطالعات در آن 
انباشته شده و انبوهی از میلیون ها انسان در این فرایند اقتصادی 

 (Murti درگیر شده و خود را بخشی از بدنه آن احساس می کنند
(et al., 2015. به گونه ای که پیش بینی می شود تعداد افرادی که 

تا سال  پرداخته اند  به سفر  در سطح جهان  به عنوان گردشگر 
2030 معادل 1/8 میلیارد نفر باشد (Fani et al., 2019) که این 
فرایند از سفر گردشگران، چرخه سرمایه ای بالغ بر میلیاردها دالر 
را به عنوان درآمد حاصل از گردشگری سبب گردد. چنین حجم 
باالیی از گردش سرمایه در سطح جهان، گردشگری را به یکی 
از ارکان اصلی اقتصاد جهانی شدن بدل نموده و توجه برنامه ریزان 
و  گردشگری  فعالیت های  زمینه  در  را  مرتبط  کارشناسان  و 
و  ملی  اقتصاد  چهارچوب  در  آن  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای 
 .(ZarghamBrojeni, 2010) است  کرده  به خود جلب  بین المللی 
محلی  جوامع  اقتصاد  چهارچوب  در  گردشگری  میان،  این  در 
نیز رویکردهایی ارائه داده است که در جذب گردشگر و جریان 
سرمایه و به طورکلی در برون رفت روستاها از عدم توسعه یافتگی از 

1- کارشناسی  ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

تبیین آثار مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی )موردمطالعه: 
بخش سامن شهرستان مالیر(
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اهمیت بسیاری برخوردار است. در طی چند دهه اخیر، تضعیف 
فعالیت های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی به ویژه اقتصاد 
مبتنی بر منابع طبیعی همچون کشاورزی، جستجوی راهکارهای 
جدید برای تقویت پایه های اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت های 
 (Rostami اقتصادی در مناطق روستایی را ضرورت بخشیده است
(Ehsanfar, 2018 &. یکی از زمینه هایی که می تواند در راستای حل 

مسائل و چالش های به وجود آمده در روستاها گزیدارهای نوینی 
برای توسعه یافتگی و پویایی جوامع روستایی قرن بیست و یک 

ارائه دهد کارآفرینی در زمینه گردشگری روستایی است. 

فعالیت های کارآفرینی گردشگری در جوامع محلی عمدتاً از نوع 
بنگاه های اقتصادی کوچک است و توجه به آن می تواند ذهنیت 
 (Najafi Tove و تفکر کارآفرینی را در مقیاس کوچک ایجاد نماید
(Khoske & Azadi, 2012. به عبارتی، یکی از مهم ترین راهکارهای 

مقصدهای  به  که  است  آن  منطقه ای  توسعه  در  اقتصادی 
گردشگری روستایی به عنوان فضایی برای یک کسب وکار کوچک 
نگریسته شود. به عبارتی، الگوی فضای گردشگری در محیط 
روستا موزاییک وار در کنار سایر فعالیت ها قرار می گیرد و معموالً 
تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیت هایی که نیاز به 
نیروی کار انسانی بیشتری دارند را ارتقاء می دهد و به دنبال آن 
ذهنیت و تفکر کارآفرینی را در میان روستاییان افزایش می دهد. 
از آنجایی که برنامه های توسعه ای کشور ما به دنبال دست یافتن 
از بحران های  به وجود آمده  به راه حل های اساسی چالش های 
اقتصادی است، توجه به رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط 
کارآفرینانه علی الخصوص در گردشگری جوامع محلی از اهمیت 

دو چندانی برخوردار است.

بر اساس تعریف جامعه بین المللی گردشگری و اکوتوریسم 
در سال 2015، آنچه سبب پایداری کیفیت زندگی مردم محلی 
در یک منطقه می شود شامل آموزش و آن دسته از فعالیت های 
اقتصادی می گردد که در آن گردشگر در فعالیت های سودآور 
اجتماعی - اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد؛ و یکی 
از مهم ترین نتایج این نگرش به گردشگری، ایجاد اشتغال برای 
ساکنان بومی منطقه و کسب درآمد برای آنان است، چرا که از 
این طریق ساکنان منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و 
 (Habibpour, رسوم و آنچه برای گردشگران جذاب است می شوند
(2019. صنعت تولید مبل و منبت کاری در روستاهای شهرستان 

مالیر دارای چنین ویژگی بوده، به طوری که توانسته است صنعت 
گردشگری در این شهرستان را رونق بخشد. در شهرستان مالیر، 
از  بیش   ،)1395( همدان  استانداری  از  موجود  آمارهای  طبق 
4000 کارگاه صنایع دستی وجود دارد، که پتانسیل خوبی برای 
ایجاد اشتغال و تولید در مالیر فراهم کرده است. صنایع دستی 
این شهرستان با محوریت ساخت مبل و منبت کاری ظرفیتی 
است که جایگاه ویژه ای را به این صنعت در شهرستان مالیر داده 
است. نحوه مالکیت و مدیریت اکثر واحدها و کارگاه های تولید 

مبل شهرستان خصوصي و شخصي بوده و تعداد کمي از کارگاه ها 
داراي شخصیت حقوقي، تعاوني و سهامي هستند، کارگاه هاي 
شاخص  روستای  چندین  در  نیز  روستایي  مناطق  در  مستقر 
پراکنده  شده اند. در این پژوهش نواحی روستایی بخش سامن 
شهرستان مالیر که طبق اطالعات مرکز آمار ایران )1395(، عمده 
جمعیت آن را جمعیت روستایی )27912 نفر( تشکیل می دهد و 
دارای کارگاه های مبل و منبت متعددی در 2 دهستان )آورزمان، 
حرم رود سفلی( است، موردمطالعه قرار گرفته و با توجه به اینکه 
رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط مبل و منبت در نواحی 
روستایی این شهرستان منجر به جلب توجه گردشگران، مسافران 
و بازاریان از مناطق مختلف ایران گشته و شرایط رقابتی مناسبی 
را به وجود آورده است، بنابراین، این مقاله درصدد پاسخگویی به 
این سؤال کلیدی است که مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی 
در مقصدهای گردشگری روستایی کدام اند؟ و چگونه می توان با 
تبیین آثار مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای 

گردشگری به اهداف توسعه روستایی دست یافت؟

مروری بر ادبیات موضوع

گردشگری روستایی امروزه یکی از بخش های مهم فعالیت های 
توسعه  زمینه  می تواند  که  می گردد  محسوب  اقتصادی 
 (Rostami سازد  فراهم  را  کارآفرینی  و  کوچک  کسب وکارهای 
افزایش  و  گردشگری  رشد  با  کارآفرینی   .& Ehsanfar, 2018)

وابسته  گردشگری  مختلف  انواع  به  نسبت  جدید  تقاضاهای 
از نوع بنگاه های اقتصادی  است. فعالیت های گردشگری اصوالً 
به سخنی   .(Najafi Tove Khoske & Azadi, 2012) است  کوچک 
دیگر، توسعه کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط حاکی از 
پذیرش اجتماعی کارآفرینی و از پیامدهای سیاسی ظهور آن در 
مکان های جغرافیایی است و می تواند بر افزایش رقابت و مشارکت 
باشد  داشته  بسزایی  تأثیر  منطقه ای  اقتصاد  توسعه  در  محلی 
 ،)2009( لپزه1  ادواردو  اعتقاد  به  عبارتی،  به   .(Moradi, 2019)

موفقیت  برای  و  است  گردشگری  در  کلیدی  عامل  کارآفرینی 
مستمر و توسعه صنعت گردشگری هم در سطح بین المللی و هم 
در سطح منطقه ای یکی از ضرورت های اساسی به شمار می رود 
(Edurado Lopzeh, 2009). وی معتقد است، بسیاری از کارآفرینان 

فعالیت خود را در قالب ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط 
آغاز می کنند؛ این کسب وکارها سهم بسزایی در توسعه صنایع 
پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا 
95 درصد کل بنیاد اقتصادی و صنعتی کشورها را کسب وکارهای 
کوچک و متوسط2 تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد 
و اشتغال این کشورها محسوب می شوند. مطالعات نشان می دهد 
این صنایع حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارند 
که عبارت اند از کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت 

1. Eduardo Lopzeh
2. SMEs
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 .(Ghafari, 2018) و ایجاد اشتغال و درآمد

برای  تقاضا  می تواند  روستایی  توسعه  زمینه  در  گردشگری 
صنایع دستی، هنرهای سنتی، رستوران داری و فعالیت هایی را 
که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند ارتقاء دهد؛ به همان اندازه 
که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد روستا جذب می کند 
جریان های برون زای هزینه ها را به منطقه تزریق کرده، ضریب 
 .(Papoli Yazdi & Saghaei, 2013) تکاثری سنتی را افزایش دهد
ناشی  اقتصادی  جریانات  با  روستایی  گردشگری  ترتیب  بدین 
از خود می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه در زمینه توسعه 
به  منجر  و  فراهم ساخته  کارآفرینی  و  کسب وکارهای کوچک 
پویایی جامعه روستایی شود (Ghanbari et al., 2015). جاذبه های 
گردشگری نواحی روستایی به منزله یک محصول و تولید در 
این  نتیجه  دارد.  مکانی  اهمیت  گردشگر  جذب  برای  رقابت 
رقابت های مکانی روستاها، به دست آوردن مزیت رقابتی، تغییر 
ساختار اقتصادی روستا، ایجاد و سوق دادن زمینه های بازار به 
اهمیت قابلیت های گردشگری در رقابت های اقتصادی، تقویت 
زیرساخت ها، توسعه فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه در زمینه 
گردشگری برای جذب مشتری و در نهایت تغییر و بازساخت 
این  نتیجه  است.  روستاییان  درآمدی  و  معیشتی  ساختارهای 
تحوالت تغییر قواعد بازی مکان ها در عرصه رقابت های اقتصادی 

اقتصاد  ساختار  جهانی شدن،  همانند  چهارچوب  این  در  است. 
روستایی نیز پیچیده، آشفته، چندبعدی، چند زمانی و چند مرکزی 
روستاهای  به ویژه در  (Janson & Mouler, 2005) که  است  شده 
پیرامون کالن شهرها به دلیل تأثیرپذیری از ساختارهای اقتصادی 
و اجتماعی شهرها و پیوندهای فضایی نزدیک با شهرها بیشتر 
روسـتایي  گردشـگري  موفقیـت  اینکه  منظور  به  است.  نمایان 
بـه طــور الینفــک بــا توســعه و محافظــت بیــشتر منــابع 
روستایي در ارتباط باشد، گسترش این صنعت در روستا باید به 
صورتي باشد که بدون اینکه منابع و توان های محیطي روسـتا رو 
بـه کـاهش نهنـد، از روسـتا نهایـت استفاده شود. عدم شـناخت 
به خصوص  گردشـگري،  اقتصاد  توسعه  پیش برنده  و  عوامـل 
اقتصاد بـومي، می تواند منجر به نابودي این سرمایه ارزنده گردد 
(Rasegh Ghezelbash, 2009). در جدول شماره 1، خالصه ای از 

مهم ترین پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده است. 
توسعه  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  موردبررسی،  مطالعات  طبق 
کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی اغلب در قلمروی 
رویکردهای محیطی، اقتصادی و شخصیتی و جمعیت شناختی 
قرار دارند که می توان به آن ها به صورت زیر در جدول شماره 1 
اشاره کرد و در نهایت طبق شاخص های به دست آمده چهارچوب 

مفهومی پژوهش ترسیم گردید )تصویر شماره 1(. 

جدول 1. خالصه پیشینه شاخص ها و مؤلفه های استخراج شده مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی.

مؤلفه های به دست آمدهعنوان پژوهشمحقق )سال(ردیف

1Geetha & Rajani, 2017مؤلفه فردی )روحیه کارآفرینی(بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر کارآفرین شدن زنان در روستاهای چیتور

2Rosairo & Potts, 2016مؤلفه فردی )روحیه کارآفرینی(بررسی نگرش کارآفرینان روستایی در سیرالنکا

3Steiner & Cleary, 2014مؤلفه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی فیزیکی و محیط بررسی ادراک کارآفرینان روستایی
زیستی

4Acs & Virgill, 2009مؤلفه سرمایه فیزیکی، کالبدی فیزیکی و محیط زیستیکارآفرینی در کشورهای درحال توسعه

5 Rostami & Ehsanifar,
مؤلفه اجتماعی، محیط زیستی، فرصت های گردشگری و پیشران های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی: استان کرمانشاه2018

کالبدی - فیزیکی

6Bayat & Badri, 2017 تحلیل ادراک ساکنان محلی از آثار گردشگری روستایی شهرستان مالیر
مؤلفه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمورد: روستاهای حوضه آبریز رودخانه ُکالن

7Mohammadi & Mir-
taghiyan Roudsari, 2016

کارآفرینی راهبردی مقصدهای گردشگری روستایی / مطالعه موردی: 
مؤلفه اجتماعی، اقتصادی، فرصت های گردشگریدهستان جنت رودبار رامسر

8Ghanbari et al., 2015مؤلفه کالبدی - فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستیعوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی

9Roknodin Eftekhari et 
al., 2014مؤلفه اقتصادیتحلیل عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی

10Tousi et al., 2014 کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی: روستاهای
مؤلفه فردی )روحیه کارآفرینی(شهرستان مینودشت(

11 Sajasi Ghidari et al.,
2014

تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق 
روستایی

مؤلفه کالبدی - فیزیکی، مؤلفه اجتماعی و فرهنگی، مؤلفه 
محیطی و محیط زیستی و فردی )روحیه کارآفرینی(

12Karimzadeh et al., 2014 شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد فرصت های کارآفرینی در بخش گردشگری
)SME( نواحی روستایی با استفاده از مدل معادالت ساختاری

عامل سیاسی قانونی، زیرساختی، فضایی، جاذبهای، عامل 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آموزشی

13Farahani & Haji Hos-
seini, 2013

ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی جهت توسعه کارآفرینی و توانمندسازی 
مؤلفه فردی، کالبدی فیزیکی و محیط زیستیروستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش بخش شال شهرستان بوئین زهرا
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روش شناسی تحقیق

این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع کاربردي است و به لحاظ 
گردآوری داده ها به روش توصیفي - پیمایشي انجام شده است. در 
این پژوهش جامعه آماری، کارآفرینان یا همان صاحبان کسب وکار 
مالیر  شهرستان  سامن  بخش  روستایی  نواحی  منبت  و  مبل 
انتخاب شدند، از آنجایی که تعداد کارآفرینان روستایی این ناحیه 
محدود بود، به منظور باالتر شدن دقت تحقیق، روش نمونه گیری 
به صورت سر شماری انجام گرفت )از بین نواحی روستایی فعال در 
این زمینه در بخش سامن دو دهستان دهنوآورزمان و حرم رود 
سفلی دارای تعداد زیادی کارگاه فعال و  نمایشگاه فعال مبل و 
منبت هستند. در مجموع بررسی های الزم از کلیه 100 کارگاه 

فعال دایر و نیمه دایر در این دو دهستان انجام گرفت(. وسیله و 
ابزار اندازه گیري پرسشنامه ای بود که اعتبار )روایي( محتوایي و 
ظاهري آن با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان تأیید گردید. 
اعتماد )پایایی( آن نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ برای 
مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری 
روستایی محاسبه شد که نتایج جدول شماره 2 بیانگر مناسب 
بودن ابزار پژوهش بود. برای سنجش متغیر کارآفرینی گردشگری 
از 113 گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد که به هر یک از 
گویه ها ارزش هاي صفر تا پنج داده شد )جدول شماره 3(. جهت 
تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS20 و روش هاي آماري مناسب 
)ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر( با 

توجه به اهداف تحقیق به کار گرفته شد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی. منبع: نگارندگان، 1398

جدول 2. میزان آلفاي کرونباخ براي مقیاس هاي موردبررسی در پرسشنامه پژوهش.

مقدار آلفاي کرونباختعداد گویه هامؤلفه ها 

250/96فردی )روحیه کارآفرینی(

340/99فرصت های گردشگری

110/90اقتصادی

130/90اجتماعی

230/99فیزیکی

70/97محیط زیستی
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جدول 3. مؤلفه ها، شاخص ها و گویه های موردسنجش در کارآفرینی گردشگری روستایی.

گویه هاشاخص هامؤلفه ها

ی(
رین

ارآف
ه ک

وحی
ی )ر

فرد
فه 

مؤل

استفاده از نهاده ها و تکنولوژی های جدید  در مراحل مختلف تولید، توزیع، فروش و بازاریابی محصوالت روستایی، انگیزه زیاد نوخواهي و روزآمد شدن خالقیت و نوآوری
در انجام فعالیت ها، تولید ابزارهاي دسترسي براي تسهیل فعالیت در کارها، تنوع بخشی به محصوالت و مشاغل روستایی

انگیزه یافتن منابع جدید در ایجاد فرصت های کارآفرینی در روستا، انجام برنامه ریزي پیش از اقدام به هر کاری، حفظ روحیه امیدواري و پشتکار در توفیق طلبی
مواجهه با ناکامي ها، خوش بیني به نتایج فعالیت هاي جدید و نوآورانه

انگیزه تغییر در کیفیت زندگي و توجه به آینده خانواده و فرزندان، توجه به تغییرات زندگي در روستاهاي اطراف و محیط شهري، توجه به رفع آینده نگری
محدودیت هاي استفاده از منابع محیط روستایی، داشتن برنامه ریزي مناسب در تشکیل های جدید کارآفرینی آینده

داشتن جسارت الزم جهت شروع یک فعالیت جدید و نوآورانه، ایجاد تغییرات و یا اصالحات در انجام کارهاي عادي و اقتصادی، اقدام به تصمیم گیري ریسک پذیری
سریع در طي انجام امور مختلف شغلی، توجه به پیش بیني  پیامدهاي هر کاري قبل از اقدام به آن

داشتن استقالل کامل در تصمیم گیري ها و فعالیت های اقتصادي، اعتمادبه نفس و خوداتکایی در فعالیت های روستایی، میزان عالقه به خوداشتغالی در استقالل طلبی
فضای روستایی، توجه به مسئولیت پذیري در انجام فعالیت هاي اقتصادی

قدرت رویارویی با حوادث غیرمترقبه )مثل تغییرات نرخ ارز(، قدرت رویارویی با ناسازگاری های بین انتظارات و واقعیت ها، قدرت مواجه با تغییر در قدرت تحمل ابهام
ساختار بازار و صنعت، قدرت رویارویی با تحوالت جمعیتی در منطقه، قدرت مواجه با تغییرات در عالئق و سلیقه های مشتریان

ری
شگ

گرد
ی 

ت ها
رص

ه ف
ؤلف

م

هتل تک ستاره و باالتر، مهمان پذیر تک ستاره و باالتر، هتل آپارتمان، باغ و خانه )ویال( اجارهایفرصت های اقامتی

رستوران درجه 1، 2و 3، رستوران غذاهای محلی، فست فود، کافی شاپ، قهوه خانه و چایخانهفرصت های پذیرایی

بنگاه معامالت ملکی، کافی نت، تعمیرگاه خودرو، کارواش، دفتر خدمات ارتباطی روستایی، دفاتر بیمه در روستا، بیمارستان/کلینیک تخصصی، داروخانه/ فرصت های عمومی
آزمایشگاه تخصصی

کارگاه ها و فروشگاه های مبل و صنایع دستی، مراکز خرید و بازارچه های مبل و صنایع دستی در روستا، جشنواره های محصوالت روستایی )مبل و فرصت های تجاری
منبت و....(، نمایشگاه های دائمی مبل و صنایع دستی، نمایشگاه های موقت مبل و صنایع دستی

دفاتر آژانس های مسافرتی و تورگردانی فعال در روستا، مؤسسه کرایه اتومبیل، موتور و دوچرخه، دفاتر تاکسی تلفنی گردشگری، توقفگاه های درون و فرصت های حمل ونقل
بیرون از روستا

کیوسک ها و مراکز اطالعرسانی گردشگری )بروشور(، نمایشگاه فرهنگیـ  هنری )محصوالت مرتبط با آداب و رسوم و موسیقی محلی و سنتی فرصت های فرهنگی
روستایی(

پارک های تفریحی و موضوعی، مجتمع های فرهنگی، هنری و تفریحی، تعداد باغ ها و مراکز گذراندن اوقات فراغت، تعداد جاذبه های طبیعی و آثار فرصت های سیاحتی
تاریخی و باستانی

دی
صا

 اقت
لفه

مؤ
اقتصادی

ایجاد اشتغال برای ساکنین و جوانان روستا در زمینه گردشگری، افزایش درآمد ساکنین، تنوع فعالیت های اقتصادی، ایجاد یا توسعه بازارهای محلی، 
افزایش قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی مردم، تنوع محصوالت داخلی روستا، افزایش قیمت کاالها و اجناس محلی، فروش اراضی به گردشگران، 

افزایش عرضه محصوالت با کیفیت باالتر به علت افزایش رقابت در تولیدات منطقه، برگزاری همایش ها )نمایشگاه ها و جشنواره های( مرتبط با 
گردشگری در منطقه، افزایش وسعت استفاده از کسب وکارهای اینترنتی در منطقه

عی
تما

ه اج
ؤلف

م

اجتماعی

شناساندن ارزش های فرهنگی و اجتماعی روستا، تعلق مکانی و افزایش عالقه و دل بستگی به زادگاه در افراد محلی، آمادگی جامعه محلی برای 
پذیرش فعالیت های جدید، افزایش تمایل روستاییان به پذیرش گردشگران در محیط روستا، افزایش مشارکت جمعی در کارهای خدماتی مرتبط با 
گردشگران، باالتر رفتن سطح آگاهی فرهنگی روستاییان، افزایش هنرهای سنتی و صنایع دستی در منطقه، بهبود وضعیت آموزش افراد فعال در 
بخش گردشگری در زمینه کارآفرینی، افزایش مشارکت روستاییان در خصوص ارائه خدمات اقامتی به گردشگران، گسترش روابط بیرونی روستا با 
نواحی هم جوار، احیای سنت های محلی، تغییر نوع لباس و پوشش در بین ساکنین، گسترش ناهنجاری های )اعتیاد، انجام منکرات و ...( بین جوانان 

روستا

کی
یزی

ه ف
ؤلف

م

کالبدیـ  فیزیکی

گسترش خدمات زیربنایی روستا )آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت(، افزایش ارزش زمین و مسکن، کاهش مهاجرت روستاییان و یا بازگشت مهاجران 
به روستا، افزایش ساخت وساز و ویالسازی در روستا، افزایش ساخت وساز اقامتگاه های گردشگری )هتل، مهمانسرا و...(، بهبود وضعیت معابر داخلی 
و راه های ارتباطی )کیفیت جاده ها(، دسترسی به وسایل حمل ونقل مناسب برای رفتن به شهر )دسترسی ارتباطی(، بهبود وضعیت بهداشت عمومی 
و فردی در روستا، دسترسی به آب آشامیدنی سالم در روستا، دسترسی به مراکز بهداشت با امکانات بیشتر و بهتر، دسترسی به بانک های مختلف در 
منطقه، دسترسی به ICT روستایی، دسترسی به مراکز آموزشی و مشاورهای، دسترسی به کالس های ترویجی و توصیه های فنی کارشناسان جهاد 
کشاورزی، حمایت سازمان های دولتی از مشاغل روستایی از طریق سرمایه گذاری، دسترسی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه کارآفرینی 

روستایی، دسترسی به نیروي انساني ماهر )باسواد و باتجربه( در خانواده )دسترسی به سرمایه(، دسترسی به ماشین آالت و ابزار مناسب در روستا 
)دسترسی به سرمایه(، توجه بیشتر نیروی انتظامی به برقراری امنیت در روستا، بهبود بافت و الگوی معماری مساکن، فروش اراضی به گردشگران، 

مقاوم شدن خانه ها و استفاده از مصالح استاندارد، توجه و همکاری مردم به زیباسازی روستا

فه 
مؤل

طی
حی

ت م
زیس

زیست محیطی
از بین رفتن منابع طبیعی روستا )زمین، چشمه، رودخانه، سراب، پوشش جنگلی و مرتع(، حضور گردشگران سبب تخریب باغات میوه شده، تخریب 
منابع آب وخاک، توجه بیشتر روستاییان به حفظ محیط، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری در روستا، افزایش جاذبه های طبیعی و مصنوعی 

منطقه، افزایش آلودگی منابع آب، هوا و صوتی
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یافته ها

از  نتایج آمار توصیفی )جدول شماره 4( نشان می دهد که 
مجموع 100 صاحب کسب وکار فعال موردبررسی، همگی آنان 
مرد بودند. و این بدین معناست که به نقش و جایگاه زنان در 
نواحی  در  گردشگری  کارآفرینی  فعالیت های  پیشبرد  توسعه 
روستایی بخش سامن مالیر کمترین توجه و اهمیت داده شده 
است. همچنین 79 درصد صاحبان کسب وکار سرپرست خانوار 
بودند. میانگین سني کارآفرینان روستایی در بخش سامن مالیر 
38 سال بوده است و بیشتر صاحبان کسب وکار در بخش سامن 
مالیر میان سال هستند. طبق نتایج اکثریت صاحبان کسب وکار 
منطقه )40 درصد( فاقد تحصیالت دانشگاهی و تحصیالت تا 
سطح متوسطه )دیپلم( دارند. بیشترین فراوانی درآمد به صاحبان 
کسب وکاری تعلق گرفته است که درآمد پایین )کمتر از 2 میلیون( 
دارند؛ و این نشان دهنده خرید و فروش پایین مبلمان و منبت در 
این سال اخیر به علت تغییرات نرخ ارز است. همچنین طبق 
نتایج 70 نفر درصد کارگاه ها از نوع کسب وکارهای خرد )کمتر از 
10 نفر شاغل( و 24 درصد از کارگاه ها از نوع کسب وکار کوچک 
بودند که حاکی از پذیرش اجتماعی جامعه و افزایش رقابت و 
مشارکت محلی را دارد. بیشترین تعداد شاغلین در کارگا ه ها 12 
نفر و میانگین تعداد شاغلین در 100 کارگاه 11 نفر بوده است. 

همچنین، 52 درصد کسب وکارهای مبلمان و منبت بخش سامن 
مالیر، با کمتر از 5 سال سابقه فعالیت موفقیت آمیز، نوپا و با 
ریسک باالیی هستند و فقط 13 درصد از کسب وکارها بلوغ یافته 
و ریسک کمتری را در تولید، توزیع و فروش محصوالت خود 
دارا هستند. 7 سال میانگین سابقه فعالیت موفقیت آمیز صاحبان 
آمده  بقیه موارد در جدول شماره 4  کسب وکار محاسبه شد. 

است.

شناسایی و تحلیل مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در 
مقصدهای گردشگری روستایی

مؤلفه های  بین  پیرسون  همبستگي  ضریب  مقادیر  بررسي 
پیش برنده )فردی، فرصت های گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، 
در  کارآفرینی  توسعه  با  زیست محیطی(  و  فیزیکی  ـ  کالبدی 
مقصدهای گردشگری روستایی، نشان داد که بین شاخص های 
زیست محیطی(  و  فیزیکی  گردشگری،  )فرصت های  مستقل 
سطح  در  معني داري  و  مثبت  رابطه  گردشگری  کارآفریني  با 
کارآفرینی  توسعه  با  فردی  مؤلفه  بین  و  درصد   99 اطمینان 
گردشگری رابطه معکوس و معنی داری در سطح 95 درصد وجود 
نیز معنی دارند نشدند  اجتماعی  اقتصادی و  دارد. شاخص های 

)جدول شماره 5(.

جدول 4. خالصه آمار توصیفی پژوهش.

میانگینانحراف معیاردرصدفراوانیسطحمتغیرردیف

جنسیت1
100100مرد

ــ
ــزن

سرپرست خانوار2
7979مجرد هستم

ــ
2121متأهل هستم

سن3

2828جوان )کمتر از 30(

12/9938/26 6060میان سال )30ـ 50(

1212مسن )بیشتر از 50(

میزان تحصیالت4

3737زیردیپلم

ــ
4141دیپلم 

2020فوق دیپلم و باالتر

22بدون پاسخ

سطح درآمد )تومان(5

5454کم )کمتر از 2 میلیون(

23/277/39
3131متوسط )2ـ 5 میلیون(

99زیاد )5 میلیون و باالتر(

66بدون پاسخ

تعداد شاغلین )نفر(6

7070کارگاه خرد )کمتر از 10(

22/4711/53 2424کارگاه کوچک )بین 10ـ50(

66بدون پاسخ
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وجود همبستگی متوسط بین مؤلفه های پیش برنده با متغیر 
نشان  فردی،  مؤلفه  به ویژه  روستایی  گردشگری  کارآفریني 
و  خالقیت  همچون  فردی  ویژگی های  بودن  دارا  که  مي دهد 
نوآوری، توفیق طلبی، آینده نگری، ریسک پذیری و استقالل طلبی 
نتوانسته  روستا،  گردشگری  فعالیت های  انجام  در  کارآفرینان 
است در جهت مثبتی در فراهم کردن دیگر زمینه های توسعه 
کارآفرینی گردشگری در نواحی روستایی برخوردار باشد و به 
عبارتی با فعالیت هاي نوآورانه روستا رابطه منفی و معني داري 
اقتصادی و اجتماعی خود  دارند، و معنی دار نشدن مؤلفه های 

گواهی بر این وضعیت است. 

متغیر  با  پیش برنده  مؤلفه های  بین  قوی  همبستگی  وجود 
فرصت های  مؤلفه های  به ویژه  روستایی  گردشگری  کارآفریني 
گردشگری محلی، فیزیکی و زیست محیطی نشان مي دهد که با 
افزایش فرصت های اقامتی، پذیرایی، عمومی، تجاری، حمل ونقل، 
از  حفاظت  و  محیط زیست  به  توجه  سیاحتی،  و  فرهنگی 
محیط زیست، زیبایی منظر و بهبود زیرساخت ها و امنیت توانسته 
است در جهت مثبتی در فراهم کردن دیگر زمینه های توسعه 

کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی مؤثر باشد.

گردشگری  کارآفریني  میزان  متغیر  رگرسیون،  تحلیل  در 
روستایی به عنوان متغیر وابسته و 4 مؤلفه  پیش برنده )فردی، 
زیست محیطی(  و  فیزیکی   - کالبدی  گردشگری،  فرصت های 
به عنوان متغیرهاي مستقل به شیوه گام به گام وارد تحلیل شدند. 
همان طور که از جداول شماره 6 و 7 برمی آید، تحلیل رگرسیون 
تا چهار مرحله پیش رفته است. با استفاده از جدول شماره 5 
مي توان بیان داشت که بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده 98 
گردشگری(  کارآفریني  )توسعه  وابسته  متغیر  تغییرات  درصد 
فرصت های  فردی،  )مؤلفه های  مستقل  متغیر  چهار  به وسیله 
گردشگری، کالبدی - فیزیکی و محیط زیستی( تبیین مي شود و 
پس از چهار گام متوالي، 4 متغیر در معادله رگرسیون باقي ماندند 
که مقدار آماره F برابر با 1525/367 در سطح 99 درصد اطمینان 
معني دار شد که حاکي از معني دار بودن رگرسیون است. این 
وضعیت نشان مي دهد که از هر 4 متغیر مستقل تمامی شاخص ها 
تأثیرات زیادي را بر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری 

روستایی بخش سامن شهرستان مالیر دارند. 

ادامه جدول 4. خالصه آمار توصیفی پژوهش.

میانگینانحراف معیاردرصدفراوانیسطحمتغیرردیف

سابقه فعالیت )سال(7

5252کمتر از 5 )کسب وکار نوپا و پر ریسک(

23/267/43
2929بین 5 تا 10 )کسب وکار در حال رشد با ریسک کمتر(

1313بیشتر از 10 سال )کسب وکارهای بالغ با ریسک خیلی کمتر(

66بدون پاسخ

تسهیالت بانکی )وام(8
4141استفاده کرده ام

ــ
5959استفاده نکرده ام

وب سایت تبلیغاتی9
3737کارگاه من وبسایت دارد

ــ
5858کارگاه من وبسایت ندارد
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نوع ضریب همبستگیrPمتغیر وابستهمؤلفه های کارآفرینی گردشگری 

مؤلفه فردي )روحیه کارآفرینی(
ی 

دها
قص

ر م
ی د

رین
ارآف

ه ک
سع

تو
ری

شگ
گرد

-0/239∗0/017

ون
رس

پی

0/000∗∗0/832مؤلفه فرصت های گردشگری

0/1390/167مؤلفه اقتصادی

0/0920/362مؤلفه اجتماعی 

0/000∗∗0/758مؤلفه فیزیکی

0/000∗∗0/734مؤلفه زیست محیطی

∗∗ و ∗ به ترتیب معني داري در سطح یک و پنج درصد.
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جدول شماره 6 نیز بیانگر آن است که متغیرهاي مستقل 
)فرصت های گردشگری، فیزیکی( در سطح 99 درصد اطمینان 
و مؤلفه فردی در سطح اطمینان 95 درصد اطمینان معني دار 
هستند. مؤلفه محیط زیستی معنی دار نشد. با مقایسه ضرایب 
از متغیرهاي  بتا مي توان به اهمیت و نقش هر یک  استاندارد 
مستقل در پیشگویي متغیر وابسته پي برد. در این معادله، ضرایب 
بتا نشان دادند که در بین متغیرهاي مستقل واردشده به معادله 
پیش بیني  در  گردشگری  فرصت های  متغیر  سهم  رگرسیون، 
تغییرات متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرهاي مستقل است، 
و بعد از آن به ترتیب شاخص های کالبدی - فیزیکی و فردی 
بیشترین سهم را توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی بخش 
سامن شهرستان مالیر دارند؛ متغیر محیط زیستی نیز فاقد اثر 
است. بنابراین می توان اذعان داشت که فرصت های گردشگری 
حمل ونقل،  تجاری،  عمومی،  پذیرایی،  اقامتی،  )فرصت های 
فرهنگی و سیاحتی( بیشترین اثر را در رشد گردشگری روستایی 
و پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی در محدود موردمطالعه دارا 

هستند.

بر اساس مقادیر B در جدول شماره 7، مي توان معادله توسعه 
کارآفریني گردشگری را بر اساس متغیرهاي مستقل واردشده به 

معادله رگرسیون، به صورت زیر برآورد نمود:

Y / ( / (x )) / (x )= + − +01479 696 8 270 1 1 292 3
تبیین آثار مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای 

گردشگری روستایی در محدوده موردمطالعه

با توجه به نتایج تحلیل همبستگی، رگرسیون و رابطه مؤلفه هاي 
روحیه کارآفرینی افراد، فرصت های گردشگری، کالبدی - فیزیکی 
با توسعه اقتصاد گردشگری با رویکرد کارآفریني در نواحی روستایی 
به منظور شناسایي نقش هر کدام از شاخص های تشکیل دهنده 
این مؤلفه ها که مجموعاً چهار مؤلفه از مؤلفه های مؤثر بر توسعه 
کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی را شامل می شوند 
و شناسایي آثار غیرمستقیم این شاخص ها بر یکدیگر از شیوه 

تحلیل مسیر استفاده گردید. 

جدول 6. ضرایب متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس متغیر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی.

ضریب تعیینضریب همبستگي چندگانه (R)متغیرهاي مستقل
 (R2) 

ضریب تعیین تعدیل شده 
(R2Adj)

0/2390/0570/048مؤلفه فردي )روحیه کارآفرینی(

0/8330/6940/687مؤلفه فرصت های گردشگری

0/9920/9850/984مؤلفه فیزیکی

0/9920/9850/984مؤلفه زیست محیطی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

جدول 7. متغیرهاي مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام.

BStd. ErrorBetatPمتغیرهاي مستقل

4/3130/000ـ1479/696343/054مقدار ثابت

2/4380/017-0/239-8/2703/392-مؤلفه فردي )روحیه کارآفرینی(

1/2450/0880/84514/2000/000مؤلفه فرصت های گردشگری

1/2920/0300/56442/4830/000مؤلفه فیزیکی

0/6000/6590/0800/9110/365مؤلفه زیست محیطی
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اطمینان(  درصد   99(  P= در سطح 0/00  متغیر،  هر چهار 
رابطه مستقیمي با توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری 
روستایی را داشتند. این چهار متغیر به عنوان متغیرهاي مهم، 
مرتبط با توسعه کارآفریني گردشگری روستایی براي رسم مدل 
علي ساختاري استفاده شدند و آثار مستقیم و غیرمستقیم هر 
روستایی  گردشگری  مقصدهای  در  کارآفرینی  توسعه  بر  یک 
تبیین شد. این آثار )مستقیم و غیرمستقیم( در جدول شماره 
8 نمایش داده شده و در جدول شماره 9 اولویت بندي گردیده 
این  بیانگر   ،)R=  0/993( چندگانه  همبستگي  ضریب  است. 
است که رابطه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته در تحقیق به 
میزان چشمگیري است و مقدار F )1525/367( به لحاظ آماري 
 )R2= 0/984( همچنین ضریب تعیین .)P= 0/00( معني دار است
بیانگر این نکته است که متغیرهاي واردشده در مدل در مجموع 
98 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق که توسعه کارآفرینی 

در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن است را تبیین 
مي کنند.

تمام  پیش بیني  اجتماعي  علوم  مطالعات  در  آنجا  که  از 
متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بر متغیر وابسته امکان پذیر نیست، 
محاسبه  باقیمانده  اثر  عنوان  تحت  مقداري  مسیر  تحلیل  در 
مي شود که بر اساس رابطه R2=1-e2 مقدار e2 براي مدل تحلیلي 
زیر، 0/016 محاسبه مي شود، بنابراین مي توان بیان کرد که در 
مدل علی تصویر شماره 2، 1/6 درصد از واریانس متغیر وابسته را 
سایر متغیرهایي که در این تحقیق نبودند تبیین مي کنند. طبق 
نتایج جدول شماره 9 مؤلفه های فرصت های گردشگری، محیط 
زیستی، فیزیکی و روحیه کارآفرینی افراد به ترتیب بیشترین 
آثار را بر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری در نواحی 

روستایی دارا هستند.

.)X5( جدول 8. محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های پیشبرنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی

میزان اثر بر اساس ضرایب بتامسیرنوع اثرمؤلفه ها

مؤلفه روحیه کارآفرینی 
)X1(

X1            X50/036اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم
X1            X3              X5)0/016( * )0/484( = 0/007

X1            X4              X5)-0/016( * )0/080( = -0/001

0/006کل آثار غیرمستقیم

0/042مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم

میزان اثر بر اساس ضرایب بتامسیرنوع اثر

فرصت های گردشگری 
)X2(

X2            X50/865اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم
X2            X3              X5)0/039( * )0/484( = 0/018

X2            X4              X5)-0/033( * )0/080( = -0/001

0/017کل آثار غیرمستقیم

0/882مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم

میزان اثر بر اساس ضرایب بتامسیرنوع اثر

)X3( مؤلفه فیزیکی

X3            X50/484اثر مستقیم

X3            X4              X5)-0/997( * )0/080( = -0/079اثر غیرمستقیم

0/079-کل آثار غیرمستقیم

0/405مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم

میزان اثر بر اساس ضرایب بتامسیرنوع اثر

مؤلفه محیط زیستی 
)X4(

X4            X50/080اثر مستقیم

X4            X3            X5)0/980( * )0/484( = 0/474اثر غیرمستقیم

0/474کل آثار غیرمستقیم

0/554مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم
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تصویر 2. الگوی علی آثار مؤلفه های مؤثر بر توسعه آفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن شهرستان مالیر. 
منبع: یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 9. آثار مؤلفه های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی.

اولویتمجموع آثار علیآثار غیرمستقیمآثار مستقیممتغیرنام مؤلفهردیف

X10/0360/0060/0424روحیه کارآفرینی1

X20/8650/0170/8821فرصت های گردشگری2

X30/484-0/0790/4053کالبدیـ  فیزیکی3

X40/0800/4740/5542زیست محیطی4
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بحث و نتیجه گیری

در مقاله حاضر برای درک اینکه چگونه می توان به مؤلفه های 
پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی 
دست یافت؛ با هدف شناخت این مؤلفه ها به ارزیابی و تبیین 
آثار هر کدام از این شاخص ها در نواحی روستایی بخش سامن 
بررسی وجود همبستگي  نتایج  پرداخته شد.  شهرستان مالیر 
متوسط بین مؤلفه های پیش برنده با متغیر کارآفریني گردشگری 
بودن  دارا  که  مي دهد  نشان  فردی،  مؤلفه  به ویژه  روستایی 
توفیق طلبی،  نوآوری،  و  خالقیت  همچون  فردی  ویژگی های 
آینده نگری، ریسک پذیری و استقالل طلبی کارآفرینان در انجام 
فعالیت های گردشگری روستا، نتوانسته است در جهت مثبتی 
در فراهم کردن دیگر زمینه های توسعه کارآفرینی گردشگری 
با فعالیت هاي  در نواحی روستایی برخوردار باشد و به عبارتی 

نوآورانه روستا رابطه منفی و معني داري دارند، و معنی دار نشدن 
مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خود گواهی بر این وضعیت است. 
این یافته ها با نتایج فراهانی و حاجی حسینی )2013( مطابقت 
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در بین متغیرهاي  دارد. 
مستقل واردشده به معادله رگرسیون، سهم متغیر فرصت های 
گردشگری در پیش بیني تغییرات متغیر وابسته بیشتر از سایر 
شاخص های  ترتیب  به  آن  از  بعد  و  است،  مستقل  متغیرهاي 
فیزیکی و فردی بیشترین سهم را در توسعه کارآفرینی مقصدهای 
دارند؛  مالیر  شهرستان  سامن  بخش  روستایی  گردشگری 
متغیر محیط زیستی نیز فاقد اثر است. بنابراین می توان اذعان 
داشت که فرصت های گردشگری )فرصت های اقامتی، پذیرایی، 
عمومی، تجاری، حمل ونقل، فرهنگی و سیاحتی( بیشترین اثر 
را در رشد گردشگری روستایی و پیشبرد اهداف کارآفرینی در 
محدود موردمطالعه دارا هستند. نتایج تحلیل مسیر بیانگر این 
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نکته است که متغیرهاي واردشده در مدل )مؤلفه فردی )روحیه 
کارآفرینی(، فرصت های گردشگری، کالبدی - فیزیکی و محیط 
زیستی( در مجموع 98 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق 
که توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش 
سامن است را تبیین مي کنند. این نتایج با نتایج استینر و کلی 
و  محمدی   ،)2018( احسانی فر  و  رستمی   ،)2014( یری3 
میرتقیان رودسری )2016(، طوسی و همکاران )2014(، گیتا 
دارد.  مطابقت   )2016( پتز5  و  روسیو  و   )2017( راجانی4  و 
و همچنین با بخشی از نتایج بیات و بدری )2017( و آکس 
و ویرژیل6 )2009( همخوانی دارد. بنابراین، با توجه به نتایج 

پژوهش می توان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه داد:

متغیر  با  پیش برنده  مؤلفه های  بین  قوی  همبستگی  وجود 
فرصت های  مؤلفه های  به ویژه  روستایی  گردشگری  کارآفریني 
نشان  زیست محیطی  و  فیزیکی   - کالبدی  محلی،  گردشگری 
عمومی،  پذیرایی،  اقامتی،  فرصت های  افزایش  با  که  مي دهد 
تجاری، حمل ونقل، فرهنگی، توجه به محیط زیست، زیبایی منظر 
و بهبود زیرساخت ها و امنیت می تواند در جهتی مثبت در فراهم 
کردن دیگر زمینه های توسعه کارآفرینی گردشگری در نواحی 
روستایی مؤثر باشد. گسترش خدمات زیربنایی روستا، افزایش 
بازگشت  یا  و  روستاییان  مهاجرت  کاهش  دسترسی ها،  میزان 
مهاجران به روستا، افزایش ساخت وساز و ویالسازی در روستا و 
اقامتگاه های گردشگری )هتل، مهمانسرا و...(، بهبود وضعیت معابر 
داخلی و راه های ارتباطی )کیفیت جاده ها(، دسترسی به وسایل 
حمل ونقل مناسب برای رفتن به شهر )دسترسی ارتباطی(، بهبود 
وضعیت اینترنت در روستاها و غیره می تواند در تسریع توسعه 
کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن مالیر 

اهمیت ویژه ای داشته باشد.

از آنجایی که روحیه کار، تالش، مسئولیت پذیری، التزام و تعهد 
به پیشرفت خانواده در میان جمعیت روستایی باالست، ایجاد و 
راه اندازی کسب وکارهای خانوادگی و گروهی و به ویژه کارآفرینی 
زنان در روستاهای موردمطالعه به دلیل وجود پیوندهای قوی 
اجتماعی و روحیه باالی مشارکت و تعاون در میان خانواده های 
از  و  بخشیده  بهبود  را  روستا  فضایی  نظام  می تواند  روستایی 
که  منبت  و  مبل  کارگاه های  شدن  غیرفعال  و  ورشکستگی 

دامن گیر منطقه شده است تا حدودی پیشگیری نماید؛

از 30  ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان روستایی کمتر 
سال )مهم ترین نیروی کار روستایی( برای حل بحران بیکاری و 
کاهش مهاجرت از نواحی روستایی، با تأکید بر برنامه های توسعه 
کارآفرینی )اجتماعی( در روستاهای دهنوآورزمان و دهنو با هدف 

3. Steiner & Cleary
4. Geetha & Rajani
5. Rosairo & Potts
6. Acs & Virgill

اشتغال زایی جوانان بخش سامن؛

عضویت روستاییان کارآفرین مالیر در انجمن ها و خوشه های 
کارآفرینی و کسب وکارهای فعال روستا می تواند در افزایش روحیه 
رشد  اقتصادی،  سخت  شرایط  در  ریسک پذیری  و  کارآفرینی 
کسب وکارهای کارآفرینی گردشگری روستایی، وضعیت درآمد 
و اشتغال روستایی، کاهش از بین رفتن درصد کسب وکارهای 
و  مشارکت  فرهنگی،  و  اجتماعی  هنجارهای  به  توجه  جدید، 
شبکه های اجتماعی منطقه ای می توانند قابلیت باالیی در ایجاد 
تعادل اقتصادی و رشد شاخص های درون زای ناحیه و رشد شبکه 

پویای گردشگری بخش سامن مالیر تأثیر باالیی داشته باشند.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا 
و برنامه ریزی گردشگری است که با عنوان »واکاوی پیامدهای 
مکانی - فضایی توسعه اقتصاد گردشگری با رویکرد کارآفرینی 
)موردمطالعه: نواحی روستایی بخش سامن شهرستان مالیر(« در 

گروه جغرافیا دانشگاه لرستان انجام شده است.
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