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 Abstract
One of the most important dimensions of sustainable rural development 
theories is economic development along with social and ecological 
development. In the meantime, tourism in rural communities has 
a very important role in their economic development and is one 
of the important areas for the development of sustainable rural 
entrepreneurship. Therefore, this study was conducted with the aim of 
tourism potential in the development of sustainable entrepreneurship 
in rural areas (Case study: central part of Hamadan city). The research 
method used in this study is based on the categorization mentioned in 
terms of purpose, and in terms of the degree and degree of control, the 
field (questionnaire and direct observation), and also in terms of data 
collection method, a descriptive research type And non-experimental 
(non-experimental). Sample size was determined using the Cochran 
formula, 378 households (head of household). To avoid statistical errors 
and increase the confidence, 5% of the selected sample was added to 
the sample and finally 396 (household head) They were selected as the 
final sample in 6 rural areas. The software used in this study is SPSS22, 
Amos22, ArcGIS and Excel. The results show that the five identified 
factors are 47.86% of the total variance of variables related to the factors 
affecting sustainable development of rural tourism in the study area. 
Considering that the percentage of the specific value indicates the 
share of each factor, the total variance of the variables is higher and 
the larger the value indicates the importance and the greater effect of 
that factor, the results show that the level of explanation of each of 
the five factors identified Respectively was 16.88, 8.64, 7.88, 7.82 and 
6.63 percent respectively. Also this been positive and meaningful for 
risk-taking, success-seeking and entrepreneurial intentions; The positive 
sign indicates that the mean of the studied variable is greater than the 
theoretical or criterion score. In fact, the average of these factors, in 
addition to other factors, is greater than the theoretical mean in the 95% 
significance level (or 5% error). Therefore, it can be said that tourism 
development has had positive effects on promotion of risk-taking, 
success-seeking and entrepreneurial intentions. Therefore, according to 
the obtained result, it can be stated that the hypothesis of the research 
that tourism in the promotion of morale (creativity, riskiness, self-
esteem, independence, and success) and the intention of sustainable 
entrepreneurship in the settlement The rural areas of the studied area 
were somewhat effective and confirmed by the zero assumption. 

Keywords: Sustainable Tourism, Tourism, Sustainable 
Entrepreneurship, Rural Development, Central District of Hamadan.

چکیده
در  اقتصادی  توسعة  روستایی،  پایدار  توسعة  نظریه  های  مهم  بسیار  ابعاد  از  یکی 
کنار توسعة اجتماعی و اکولوژیک است. در این میان، گردشگری در جوامع روستایی، 
نقش بسیار مهمی در توسعة اقتصادی آن ها دارد و یکی از زمینه های مهم در توسعه 
ظرفیت  هدف  با  مطالعه  این  رو،  این  از  باشد.  نواحی روستایی می  پایدار  کارآفرینی 
گردشگري در توسعه کارآفریني پایدار نواحي روستایي  )مورد مطالعه : بخش مرکزي 
این مطالعه بر  است. روش تحقیق مورد استفاده در  گرفته  انجام  شهرستان همدان( 
اساس تقسیم بندي هاي ذکر شده از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ میزان و درجه  ي 
کنترل، میداني )پرسشنامه و مشاهده مستقیم( و از لحاظ نحوه  ي جمع  آوري اطالعات 
نیز، از نوع تحقیقات توصیفي و غیر تجربي )غیرآزمایشي( مي  باشد. حجم نمونه با استفاده 
از فرمول کوکران، 378 خانوار )سرپرست خانوار( تعیین گردید، الزم به توضیح است 
برای جلوگیری از خطاهای آماری و باالرفتن اطمینان، 5٪ نمونه انتخابی نیز به نمونه 
مورد نظر اضافه گردید و در نهایت 396 نفر )سرپرست خانوار( به عنوان نمونه نهایی 
در 6  دهستان مورد هدف مطالعه انتخاب شدند. همچنین نرم افزارهاي مورد استفاده در 
این پژوهش، ArcGIS ،Amos22 ،SPSS22 و Excel مي  باشند. نتایج نشان مي  دهد، پنج 
عامل شناسایي شده در مجموع تواسته  اند 47/86 درصد از واریانس کل متغیرهاي مربوط 
به عوامل موثر بر توسعه کارآفریني پایدار گردشگری روستاییان محدوده مطالعاتي را 
تبیین نمایند. با توجه به اینکه درصد مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس 
متغیرهاست و هرچه مقدار آن بزرگ تر باشد، نشان  دهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن 
عامل است، نتایج نشان مي  دهد که میزان تبیین هر یک از عوامل پنج گانه شناسایي 
شده به  ترتیب 16/88، 8/64، 7/88، 7/82 و 6/63 درصد بوده است. همچنین t به  دست 
آمده برای متغیرهای ریسک  پذیری، توفیق  طلبی و نیت کارآفرینانه مثبت و معنی  دار شده 
است. عالمت مثبت نشان مي  دهد میانگین متغیر مورد بررسي بزرگتر از میانه  ي نظري 
یا نمره  ي مالک مي  باشد. به  عبارتي میانگین این عوامل عالوه براینکه از سایر عوامل 
بیشتر بوده، از میانه  ي نظري مورد نظر نیز در سطح 95 درصد معني  داري )یا خطای 5 
درصد( بزرگتر است. بنابراین، می  توان عنوان کرد، توسعه گردشگری بر ارتقاء متغیرهای 
ریسک  پذیری، توفیق  طلبی و نیت کارآفرینانه دارای آثاری مثبت بوده است. لذا، با توجه 
به نتیجه به دست آمده می  توان عنوان کرد که فرض تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری 
در  ارتقاء روحیه  )خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس، استقالل  طلبی و توفیق  طلبی( 
و نیت کارآفریني پایدار در سکونتگاه  هاي روستایي منطقه مورد مطالعه تا حدودی مؤثر 

بوده تأیید و فرض صفر رد شد.
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1( مقدمه)بیان مسئله و اهداف تحقیق(
گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبدیل  امروزه، 
شدن به یکي از سریعترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاري 
براي ایجاد درآمد ملي، از اصلي  ترین ارکان اقتصادي جهان 
نیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد  و 
میشود و از این رو صنعت گردشگری جایگاه خاصی در 
اقتصاد کشورها پیدا کرده است و نقش فعال و مؤثری 
در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه 
به عبارت  حال توسعه ایفا می کند.  در کشورهای در 
دیگر، حجم مبادالت بین المللی گویای آن است که بیش 
از 20 درصد آن ها با جریان گردشگری آغاز می شود و 
درآمدهای ناشی از آن،  در برخی کشورها مانند ترکیه، 
یکی از منابع عمده درجهت تقویت روزافزون اقتصاد ملی 
جمله پدیده  آن هاست. رشد و گسترش گردشگری، از 
های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن 
جدید ادامه یافته است. افزایش سطح درآمد، تنوع در 
ایام فراغت، تغییرات و نگرش جدید به مفاهیم زندگی 
به  اقتصاددانان  نامرئی«  »صادرات  دادن  لقب  همچنین  و 
صنعت گردشگری ایجاب می کند که گردشگری گسترش 
و توسعه یابد )خاکساری و دهقانی، 1393، ص 2( و )رکن 
الدین افتخاری و همکاران، 1389، صص 1-41( و )حسام 
و همکاران، 1395، ص 606(. صنعت صنعت گردشگری 
داراي اهمیت بین المللی اقتصادي و ژئوپلتیکی بسیار است. 
اجتماعی و  گردشگري به  طور جهانی فضاهاي فرهنگی، 
جغرافیایی را می  سازد، بازسازي می  کند و ساکن می  شود. 
نمی  توان انکار کرد که گردشگري یک نیروي فوق  العاده 
براي تغییر است و در بسیاري از کشورها به  عنوان نیرویی 
براي خوشبختی به حساب می  آید. هزاران بازدیدکننده اي 
که براي گردش می  آیند، نه تنها پول همراه خود می  آورند، 
بلکه زندگی محلی را به وضع بهتر یا بدتري تغییر می  دهند 
آغازین  حلقه  ی  عنوان  به  روستا   .)Rossana , 2007: 95(

زنجیره سکونتگاهی در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد 
و به این لحاظ دارای قابلیت گردشگری باالیی در طبیعت 
اقتصادی  فعالیت  از  شکلی  روستایی  گردشگری  و  است 
بافت  و  شکل  دارای  نقاط  و  شهرها  پیرامون  که  است 
روستایی انجام می  گیرد و در بردارنده  ی آثار مثبت و منفی 
برای محیط  زیست روستا، انسان و طبیعت است )قهرمانی، 
جذابیت  ارایه  با  روستایی  گردشگری   .)66 ص   ،1391
محیط  ویژگی  های  و  فضا  از  استفاده  در  تمایل  ایجاد  و 
روستایی برای گردشگران و همچنین کارکردی جهت بهبود 

و  فرهنگی  ـ  اجتماعی  اقتصادی،  شاخص  های  ارتقای  و 
زیست  محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده 
است )خاتون  آبادی و راست  قلم، 1390، ص 330(. هرچند 
نهایي براي تمامي مشکالت  گردشگري روستایي راه  حل 
کارکردهاي  از  اما  نمي  شود،  شمرده  روستایي  نواحي 
پتانسیل  هاي  با  مناطق  توسعة  روستایي،  گردشگري  مهم 
عالوه  روستایي  گردشگري  است.  روستایي  گردشگري 
اقتصادي  آثار  مي  تواند  گردشگري،  نسبي  مزیت  هاي  بر 
مهمي چون، جلوگیري از جریان مهاجرت روستایي، ایجاد 
در  روستایي  اقتصاد  تنوع  کار،  مازاد  نیروي  براي  اشتغال 
کنار دیگر بخش  هاي اقتصادي، باالبردن سطوح درآمد  هاي 
محصوالت  براي  تقاضا  ایجاد  و  روستایي  خانوارهاي 
کشاورزي و صنایع دستي کمک کند )توالیی و همکاران، 
1392، ص 104؛ سقایی، 1382، ص 3(. به عبارتی دیگر 
می  توان گفت، گردشگری برای احیای اقتصادی و تحرک 
نیروی انسانی و کار در مناطق رو به افول روستایی فرصت 
مناسبی فراهم می  کند، زیرا تنها فعالیتی است که می  تواند 
روستایی  صنایع  و  سنتی  کشاورزی  فعالیت  های  کنار  در 
قرار گیرد و  رفتن هستند،  بین  از  به سرعت در حال  که 
باعث شود که روستاییان عالوه بر فعالیت  های روزمره  ی 
از این  رو  نیز بهره  مند شوند.  از منبع درآمد دیگری  خود، 
امروز گردشگری در مناطق روستایی و دور افتاده، اهمیت 
تلقی  محلی  جوامع  رفاه  برای  وسیله  ای  و  یافته  ویژه  ای 
قهفرخی، 1391، ص 52(.  )سقایی و جوانبخت  می  شود 
صاحبان  برای  محلی  سطح  در  گردشگری  براین  عالوه 
تجارت با سرمایه  ی نسبتًا اندک، رشد اقتصادی نظام  مندی 
فراهم می  کند و جایگزین بالقوه  ای برای فعالیت  های سنتی 
در روستا و کارگران محلی ارائه می  دهد )هال1 و همکاران، 

.)2005
نوع  از  اصوالً  روستایی  گردشگری  فعالیت  های 
کوچک  شرکت  های  است.  کوچک  اقتصادی  بنگاه  های 
بازارهای  و  نیازها  به  سریعی  واکنش  می  توانند  اغلب 
نوآوری  ها  انواع  برای  مقدمه  این  و  بدهند  نشان  جدید 
یک  عنوان  به  فزاینده  ای  به  طور  هم  کارآفرینی  است. 
خدمات  و  محصوالت  تبدیل  برای  توجه  قابل  کانال 
متفکران  می  شود.  شناخته  محیط  زیست  با  سازگار 
از  بسیاری  برای  اکسیری  به عنوان  از کارآفرینی  متعددی 
می  کند  حمایت  زیست  محیطی  و  اجتماعی  نگرانی  های 
رشد  با  کارآفرینی   .)439 ص   ،2010 همکاران،  و  )هال 
1. Hall 2
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گردشگری روستایی و افزایش تقاضاهای جدید، نسبت به 
انواع مختلف گردشگری وابسته است. مشخصه  های بارز 
کارآفرینان کوچک این است که خالء  ها را پر می  کنند و 
توانایی شناسایی فرصت  های بارز و توسعه محصوالت یا 
خدمات جدید که مورد تقاضای بازار می  باشد، را دارند؛ 
اینان همچنین فرصت  های به  کارگیری منابع جدید اقتصادی 
را فراهم می  کنند. آنها سازمان  ها یا نهادهای بزرگ را تغییر 
نمی  دهند، بلکه یک استراتژی جدید مدیریت و رهبری را 
فراهم می  کنند. این بنگاه  های کوچک عالوه بر اشتغال  زایی 
بازیگران بزرگی در عرصه نوآوری هستند. بنابراین به نظر 
می  رسد که کارآفرینان ارتباط  دهنده بزرگی بین محصول و 
تأمین خدمات باشند )نجفی توه  خشکی و آزادی، 1391، 
ص 12(. در نهایت؛ هدف این تحقیق، در راستاي شناسایي 
پایدار  کارآفریني  توسعه  در  گردشگري  ظرفیت  تعیین  و 
نواحي روستایي  )مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان 

همدان( می باشد. 

2( مبانی نظری
هر علمی دارای موضوعی است و موضوع یا موضوعات 
هائی هستند که معرف آنها باشد.  علمی نیازمند واژه 
عالوه بر این در هر علمی واژگان برای انتقال مفاهیم و 
اندیشه ها نقش اساسی دارند. به طوری که بدون استفاده از 
آنها گفتگو ممکن نیست و انتقال میراث فرهنگی در پهنه 
زمان غیرممکن میگردد. دنیای مدیریت و علوم انسانی، 
دنیای مفاهیم و واژگان مبهم است. بی توجهی به مفاهیم 
و بی  دقتی در به کار بردن آنها در این حوزه )مدیریت و 
سایر حوزه  های وابسته به علوم انسانی( میتواند یک تهدید 
جدی محسوب شود. در نخستین نگاه، به نظر میرسد که 
مفهوم 2و مفهوم پردازی 3واژه  هایی هستند که صرفًا در 
دروسی مانند روش تحقیق در دانشگاهها کاربرد دارند 
اما آشنایی با آنها و نهادینه شدن آنها در ذهن ما، میتواند 
شیوه اندیشیدن ما را عمیقتر و اثربخش تر کند. در نهایت 
در این بخش، ما به واژه ها، پیشینه مرتبط با موضوع می 
پردازیم. تا بتوانیم یک برداشت جامع و دقیق از موضوع 
مورد  موضوع  به  نسبت  درکمان  و  فهم   و  باشیم.  داشته 
نظر گسترده تر شده و ابهامات مورد نظر در مورد موضوع 

برایمان رفع گردد. 

2. Concept
3. Conceptualization

2-1-ظرفیت سنجی گردشگری
باشد  نظر  مورد  و  خود  اهداف  کردن  دنبال  و  اقدامات 
یکي از   .)104 ص   ،1391 کاظمیان،  و  )فرجی  راد 
این  در  )که  چارچوب  هاي مهم ارزیابي ظرفیت جامعه 
مناطق گردشگری مورد مطالعه است(، چارچوب  مطالعه 
ارتباطي ظرفیت جامعه و ظرفیت  سازي شاسکین )2001( 
مي  باشد که در این چارچوب ظرفیت جامعه بوسیله  ي 
مجموعه  اي از ویژگي  هاي اصلي نشان داده شده است 
سازماني و شبکه  ها  که از طریق نمایندگي  هاي فردي، 
براي انجام کاربردهاي خاص هدایت مي  شوند )ضیایی و 
این مطالعه جهت بررسی  همکاران، 1392، ص 61(. در 
و ظرفیت سنجی گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار، 
ابتدا به بررسی وضعیت و پتانسیل  های موجود منطقه  در 
مذهبی  و  فرهنگی  طبیعی،  تاریخی،  پتانسیل  های  نظر  از 
آنها  از  هریک  ضعف  و  قوت  نقاط  و  می  شود  پرداخته 
می  شود. سپس  بررسی  نظر  مورد  اصلی  در جهت هدف 
مختلف  ابعاد  نظر  از  پتانسیل  های  این  از  هریک  ظرفیت 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  )ابعاد  پایدار  کارآفرینی 

زیست  محیطی( مورد مطالعه قرار می  گیرد.

2-2- كارآفرینی پایدار و  كارآفرینی روستایی 
كارآفرینی پایدار

واژه کارآفرینی ابتداء در زبان فرانسوی ابداع شد و از 
اصطالح و کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای“ واسطه 
و دالل“ و یا از اصطالح انگلیسی To Undertake به معنای 
)احمد پورداریانی،  شده است  “متعهد شدن ”اقتباس 
1382، ص 4(، در فارسی هم این اصطالح ابتدا کارفرمایی 
و سپس کارآفرینی ترجمه شده که هر دو ترجمه خوبی 
از این واژه نیستند .به نظر می رسید بهتر بود که این واژه 
به ارزش آفرین ترجمه می  شد )احمد پورداریانی،1380 (. 
عمل کارآفرینی اشاره به کشف، ارزیابی و بهره برداري از 
و شناسایی فرصتهاي   ،)Shane et al., 2000:219( فرصتها 
و    )Martin et al., 2010:482( قابل دوام و پایدار است 
ایجاد  باعث  میتوان آن را معادل نوآوري تعریف کرد که 
هیجان و انگیزه و همچنین رشد و پیشرفت اقتصادي 
Lau� 1393: 16-1 به نقل از  میشود )فراهانی و همکاران،

 ،)Pablo Couyoumdjian,2012:158 و   were et al, 2002:3

کارآفرینی باعث خلق نوآوري و قبول مخاطرات و منافع 
آن است )Hisrich et al.,2005:8(. کارآفرینی نیروی اصلی 
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توسعه اقتصادی به  حساب می  آید، که با استفاده از تغییر و 
Lord�(  نوآوری، رشد تولید و خدمات را به وجود می  آورد
kipanidze, et al., 2005: 788(. توسعه کارآفرینی پایدار به 

روستایی به  مناطق  و  طور عام و در بخش گردشگری 
با  مطابق  است.  مساعد  زمینه  طور خاص در گرو وجود 
کارآفرینی  رفتاری،  رویکرد  و  کارآفرینی  تلفیقی  نظریه 
بروز  آن  در  که  پویاست  و  چندبعدی  پیچیده،  فرایندی 
عوامل  از  متاثر  شدیداً  کارآفرینانه  فعالیت  های  و  رفتار 
متعدد محیطی است که در اسناد مختلف در قالب مدل  های 
چندبعدی معرفی شده  اند )مرید  سادات و همکاران، 1396، 
کارآفرینی به  طور فزاینده  اي به عنوان عاملی   .)86 ص 
مهم براي ایجاد تغییر و تحول به سمت محصوالت و 
ادبیات کارآفرینی  فرآیندهاي پایدار شناخته شده است. 
پایدار مدل جدیدي از کارآفرینی را به عنوان دسترسی به 
منابع با ارزش  هاي جدید توسعه ارائه می  دهد. این جنبه از 
کارآفرینی سبب معتبرشدن ساختار کارآفرینی پایدار شده 
است. کارآفرینی پایدار یکی از راه  هاي ممکن براي مدیریت 
تخریب محیط زیست به شمار می  رود و یکی از ابعاد مهم 
د رنواحی روستایی و بخش کشاورزي است )سپه  پناه و 
موحدی، 1394، ص 19(. در این مطالعه کارآفرینی پایدار 
جدید  فرصتهای  افزایش  و  )ایجاد  اقتصادی  ابعاد  شامل 
شغلی )هم زنان و هم مردان(، ایجاد زمینهای جدید برای 
توسعه سرمایه  گذاری، تنوع بخشی به اقتصاد روستا، پویا 
)آینده  نگری،  اجتماعی  روستا(،  اقتصاد  شدن  تحریک  و 
تأمین نیازهای آیندگان، سالمت جامعه، توجه به بهداشت 
و کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، حس 
زیست  محیطی  جمعی(،  تصمیم  گیری  مشارکت  پذیری، 
)نگرش،  فرهنگی  و  بوم  شناسی(  )محیط  زیست، 
ریسک  پذیری، منزلت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی( بوده 

و در این موارد مورد بررسی قرار می  گیرد.

كارآفرینی روستایی
کارآفرینی  عام  مفهوم  با  تفاوتی  روستایی  کارآفرینی 
باالتر  جمله  از  روستایی  مناطق  خاص  شرایط  ندارد. 
این  در  مدیریت  و ضعف  امکانات  کمبود  ریسک،  بودن 
این  در  کارآفرینی  هاي  زمینه  که  میشود  سبب  نواحی 
باشد.  فعالیتها  و  نواحی  سایر  با  متفاوت  اندکی  نواحی 
روستایی،  توسعه  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  کلی،  به  طور 
کارآفرینی است )رضوانی و همکاران، 1387، ص 163(، 
کارآفرینی روستایی ایجاد سرمایه گذاري، اعتماد، ریسک 

و ارائه خدمات بازار فروش میتواند به ایجاد کسب و کار 
کوچک در روستا منجر شود )فراهانی و همکاران به نقل 
از Sonne,2012:644(. کارآفرینی روستایی عبارت است از: 
»ایجاد سازمانی جدید که تولیدي تازه یا خدماتی جدید 
را معرفی کند و یا بازار جدیدي را به وجود آورد، یا از 
Heri�( »يتکنولوژ جدید در محیط روستایی استفاده کند
ot,2002:2(. کارآفرینی روستایی یکی از زمینه هاي مناسب 

براي ایجاد اشتغال و همچنین داراي عناصر پایه اي است 
که تمرکز عمده آنها بر فراهم کردن زیرساختهاي اساسی 
اقتصادي  روستا، کاهش فقر و تسریع و زمینه هاي رشد 
روستا را به دنبال دارد )فرجی سبکبار، 1390، ص 56(. 
امروزه برنامه ریزان، به ویژه اقتصاددانان روستایی، به این 
به  پاسخ گویی  ترین راهبرد  مناسب  اند که  نتیجه رسیده 
مناطق روستایی تشویق  اقتصادی، در  به ویژه  ها،  چالش 
شیوه  به  خانگی«  »تجارت  به  گرایش  برای  روستاییان 
این اساس  بر  این نظریه   بنیادی  کارآفرینی است. فلسفه 
بود که این فعالیت ها هم به ایجاد شغل منجر می شود و 
یک نوع خود اشتغالی را در سطح جامعه محلی به وجود 
می  آورد و هم از این طریق، روستاییان می  توانند تولیدات 
 .)Heriot,2002: 3( کنند  بازار  روانه  و  صادر  را  خود 
کارآفرینی روستایی برای شکل گیری تحت تاثیر نیروهای 
بیرونی و درونی بوده است که هر یک به نوعی به ایجاد 
چالش هایی در جامعه  روستایی امروزی منجر می شوند. 
در  موجود  های  فرصت  و  منابع  بر حسب  محیط ها  این 
محیط های روستایی )بالقوه و بالفعل، نرم افزاری و سخت 
توسعه  ویژه  به  توسعه،  اهداف  کننده  هدایت  افزاری(،  
اقتصادی، در این جوامع اند. در این راستا همین فرآیندها 
و با در نظر گرفتن این دو محیط یک پیوند ارگانیکی میان 
اهداف توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی در این مناطق 
برقرار می شود تا از ترکیب مناسب این عوامل، رفتارهای 
کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای توسعه اقتصادی 

شکل می گیرد. 

2-3-گردشگری  و گردشگری روستایی
از گردشگری به عنوان یکی از مهمترین گزینه های توسعه 
در جوامع یاد می شود. تحقق حضور 20 میلیون گردشگر 
و اشتغال زایی حدود 6/5 میلیون نفری این بخش مطابق 
چشم انداز 20 ساله و افق ایران 1440، منوط به استفاده 
از تمامی جنبه ها  جاذبه های گردشگری کشور از جمله 
در نواحی روستایی است. گردشگری روستایی به عنوان 
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شکل خاصی از گردشگری در صورتی که مدنظر قرار دادن 
ویژگی ها، نیازها و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
جوامع محلی، به همراه توجه به خواست های گردشگران، 
به درستی، برنامه ریزی و ساماندهی شود، قادر است بخش 
عمده ای از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی کشور را 
همچون بیکاری و فقر، مرتفع سازد )غنیان، 1389، ص 3(. 
هر فعالیتی در روستا مستلزم پاسخگویی روشن و شفاف 
یعنی  روستایی،  نواحی  در  موجود  عمده  دوشکل  این  به 
فقر و بیکاری، است. گردشگری با توجه به توانایی های 
ناپذیر در اشتغال  زایی و تعریف منابع درآمدی غیر  انکار 
کشاورزی می تواند در این میان راه  گشا باشد. اما تجربه 
عمدتٌا ناموفق حضور گردشگران در نواحی روستایی کشور 
به دلیل تحمیل هزینه  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر 
جامعه روستایی از یک سو، و ناتوانایی گردشگران رایج 
سوی  از  روستایی  نواحی  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 
دیگر، لزوم بازنگری در سیاست های توسعه گردشگری 
فرآیندی  عنوان  به  کارآفرینی،  با  آن  آمیختن  و  روستایی 
پویا و مؤثر در نیل به توسعه پایدار روستایی، را ضروری 
می سازد. بدون شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و 
کارآفرینی میتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای روستاییان، 
باشد.  گردشگران  برای  مطلوب  و  ایمن  گردشی  متضمن 
در سطح  دقیقی  و  عمیق  مطالعه  این حوزه  در  متأسفانه، 
و  اصول  چارچوب،  مفاهیم،  تعریف،  منظور  به  کشور 
به  و  است  نشده  انجام  کارآفرین  گردشگری  کارکردهای 
نظر می  رسد که انجام چنین مطالعه ای می تواند سرآغازی 
نهادینه سازی  منظور  به  منسجم  و  هدفمند  برای حرکتی 
کارآفرین  گردشگری  با  مرتبط  فعالیت های  در  کارآفرینی 

باشد
یکی از حوزه های اصلی موردعالقه برای جغرافیدانان 
گردشگری  اثرات  گردشگری،  محققان  دیگر  همچنین  و 
است.  گردشگری به عنوان  بر جامعه مقصد  تفریحات  و 
یک پدیده پررونق، دائمًا خود را به سمت جلو می راند؛ 
اهمیت خود را گسترش می دهد و توجه اغلب افراد در 
سراسر جهان را به خود جلب می کند. این پدیده هم اکنون 
 Bohalis &( یکی از مهم ترین نوع فعالیت ها در جهان است
costa, 2006( بر اساس برآورد شورای جهانی جهانگردی، 

گردش مالی سالیانه گردشگری بیش از 620 میلیارد دالر 
در جهان است که سهم کشور ایران، به یک دهم درصد 
هم نمی رسد. ورود هر گردشگر به طور متوسط منجر به 
که  ایجاد 6 شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم می گردد. 

گفته می شود صنعت گردشگری تا سال 2015 حدود100  
میلیون شغل جدید ایجاد خواهد نمود )ازکیا، 1388، ص 
تفریحی  فعالیت  یک  عنوان  به  روستایی  گردشگری   .)2
و  انگلستان  در  هجدهم  قرن  دوم  نیمه  در  اجتماعی، 
اروپا شکل گرفت. پیش از آن هم مناطق روستایی برای 
اما  می گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  تفریحی  فعالیت های 
شرکت در این فعالیت های تفریحی محدود به اقشار برتر 
جامعه بود. در قرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل 
و نقل و سهولت جابه جایی، راه یابی به روستاها آسان شد. 
رشد سریع تقاضا برای گردشگری روستایی از سال 1945 
آغاز شد. در این زمان گردشگری روستایی شاهد رشدی 
چشمگیر و گردشگری بین المللی نیز شاهد رشد جمعیت 
بود و افزایش تقاضا برای گردشگری روستایی تا اندازه ای 
میان گردشگری  این  در  توسعه گردشگری شد.  به  منجر 
فعالیتی چند وجهی است که در  محیط خارج  روستایی 
ماهیت زندگی  به گردشگران  میگیرد و  از  شهر صورت 
این  )قادری، 1383، ص 44(.  می  دهد  نشان  را  روستایی 
گونه از گردشگری بیشتر در  بین طبقات متوسط و بعد 
پیرامون  تفرجگاههای  به  سفر  که  کوتاه  فضایی  و  زمانی 
نماید  می  پذیر  امکان  هفته،  پایان  در   ویژه  به  را  شهری 
سقایی،  و  )کدیور  است  یافته  گسترش  به  رو  ،روندی 

1386، ص 83(.
 Rural Tourism( کنفرانس جهاني گردشگري روستایي
روستایي را شامل انواع  گردشگری   )Conference ,2006

گردشگري با برخورداري از تسهیالت وخدمات رفاهي 
در نواحي روستایي مي داند که امکان بهره مندي از 
منابع طبیعي و جاذبه هاي طبیعت را همراه با شرکت در 
زندگي روستایي )کار در مزرعه و کشاورزي( فراهم مي 
آورد. عالوه بر این باید پذیرفت که ویژگي هاي متمایزي 
و موقعیت روستایي، گردشگري روستایي  مانندفعالیت ها 
را از دیگر اشکال گردشگري جدا مي کند، در عین حالي 
که تعریف وشاخصه هاي فراگیري که مورد قبول همگان 
 )Lean(چنانکه لین  )Julia,1997:113( باشد، وجود ندارد 
گردشگریي که مکان آن در حومه شهر باشد را نیز توریسم 
آنتوني)Anthony(، دونت گردشگري  روستایي مي  داند.  
بار شهري براي  روستایي را رهایي از زندگي کسالت 
از مواهب طبیعي و برخورداري از جاذبه  هاي  بهره  گیري 
طبیعي )جنگلها، مراتع، رودخانه  ها(  مي  داند که در محیط 
تسهیالت رفاهي و خدماتي )خوراک،  روستایي با ارایه 
ورزشي( همراه مي  شود  تفریحي-  اقامتگاه و فعالیتهاي 
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الکوویدو توریسم روستایي را   .)Dann, G.M.S.1999(

فعالیت تفریحي و انتخابي مي داند که کار در  گونه  اي 
مزرعه )کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزي(، 
فروش صنایع دستي ومشارکت در زندگي کامال روستایي 
گردشگري روستایي را در  عالوه بر این  را در بردارد. 
بر گیرنده گستره  اي از فعالیت ها،خدمات و تسهیالت 
مي دانند که  تفریحي و ایجاد آرامش براي گردشگران 
به وسیله کشاورزان و ساکنان روستا، براي جذب و 
نگه  داشت گردشگران در راستاي افزایش و کسب درآمد 
صورت مي  گیرد که گونه اي از فرایندهاي توسعه روستایي 

.)Ashley et al, 1997:20( به شمارمي رود

 3( پیشینه پژوهش 
غنیان و همکاران )1390( در پژوهشي با هدف ارزیابي 
)مطالعه  روستایي  گردشگري  در  کارآفریني  فضاي 
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  اورامان(،  منطقه  موردي: 
افراد  منطقه،  در  را  بیشترین سطح مشارکت گردشگري 
حاکي  یافته  ها  داشته  اند.  دانشگاهي  تحصیالت  داراي 
تأسیس  به  عالقه  مندي  چون  عواملي  که  بود  آن  از 
و  تاسیس  گردشگري،  با  مرتبط  اقتصادي  بنگاه  هاي 
کسب  صاحبان  بین  محلي  تولیدي  شبکه  هاي  گسترش 

براي  منطقه  سطح  در  مناسب  امنیت  وجود  و  کار،  و 
در  محلي،  مردم  دیدگاه  از  گردشگران  و  کارآفرینان 
کارآفریني،  فضاي  با  مرتبط  عوامل  دیگر  با  قیاس 

باالتري دارند. اهمیت  جایگاه و 
در مطالعه  ای   ،)1391( دادورخاني و همکاران 
تحلیل نقش گردشگري در توسعة ویژگي  هاي  به 
کارآفرینانه در بین جوانان روستایی )کندوان و اسکندان 
شهرستان اسکو( پرداختند، در این مطالعه، براي بررسي 
شاخص  هاي کارآفریني، ویژگي  هاي کارآفریني در بـین 
جوانان  با  )گردشگرپذیر(  کندوان  روسـتاي  جوانـان 
یک  در  واقع  معمولي(  )روستاي  اسکندان  روستاي 
نتایج  گرفتند.  قرار  مقایسه  و  بررسي  مـورد  دهسـتان 
حاصل نشان مي  دهد جوانان روستاي کندوان نسبت به 
کارآفرینانه  ویژگي  هاي  از  اسکندان  روستاي  جوانـان 
فرهنگي  تعامالت  آن  دلیل  و  برخوردارند  باالتري 
شکل  گیري  همچنین  و  گردشگران  حضور  اثـر  در 
جدیـد  فرصـت  هـاي  وجـود  و  اولیه  زیرساخت  هاي 
هرچه  دیگر،  عبارتی  به  است.  گردشگري  اثـر  در 
زیرساخت   هاي اساسي و امکانات روستاها بیشتر 
باشد، کارآفرینان بیشتري در آنجا سرمایه  گذاري 

خواهند کرد.

شکل 2. فرآورده  های توریسم روستایی؛  ماخذ: محمدرضا پورجعفر و همکاران، 1387
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با  مطالعه  ای  در   )1392( حاجی  حسینی  و  فراهانی 
هدف ارزیابي ظرفیت  هاي نواحي روستایي براي توسعة 
داده  اند که  نشان  کارآفریني و توانمندسازي روستاییان، 
از ابعاد فردي،  روستاهاي مطالعه شده در هیچ کدام 
اقتصادي، اجتماعي و زیرساختي داراي ظرفیت  هاي 
الزم براي توسعة کارآفریني نیستند؛ و نتایج تحلیل 
مسیر نشان مي  دهند که زمینه  هاي زیرساختي و فردي 
بیشترین تأثیر را بر کارآفریني دارند. اگرچه روستاهاي 
در هیچ یک از زمینه  ها در حد مطلوب نیستند،  منطقه 
ولي با تقویت زمینه  هاي فردي و زیرساختي مي  توان 
کارآفریني در روستاها افزایش یابد و  امید داشت که 
بدین ترتیب  مشکل بیکاري و مهاجرت حل شود. 
و به توسعة روستا و  درآمد روستاییان افزایش مي  یابد 

توانمندي روستاییان مي  انجامد. 
بررسی  هدف  با  مطالعه  ای  در   ،)1393( فتحی  نیا 
آن  نقش  و  گردشگری  بر  تاکید  با  محیطی  توان  های 
روستای  موردی:  )مطالعه  روستایی  پایدار  توسعه  در 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  رزن(  شهرستان  بهکندان 
توسعه  برای  را  الزم  پتانسیل  های  و  قابلیتها  روستا  این 
گردشگری دارد اما روند کنونی نشان دهنده عدم وجود 
میان  مشارکت  و  آموزش  گذاری  سرمایه  ریزی  برنامه 
جدی  آسیب  های  که  باشد  می  محلی  مردم  و  مسئوالن 

به توان  های طبیعی روستا وارد کرده است.
ارزیابی  هدف  با  مطالعه  ای  در   )1393( رسولی  نیا 
بر  تاکید  با  روستایی  نواحی  در  کارآفرینی  ظرفیت 
گردشگری پایدار )مطالعه موردی دهستان جابرانصار(، 
اجتماعی-  ظرفیت  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 
توسعه  بر  تاثیر  بیش ترین  زیرساختی  و  فرهنگی 
را  پایدار  گردشگری  راستای  در  اشتغال  و  کارآفرینی 
مطالعه  مورد  منطقه  مشکل  ترین  مهم  همچنین  و  دارند 
در زمینه گسترش کار آفرینی در بعد اقتصادی می  باشد 
می  شامل  نیز  را  گذاری  سرمایه  کمبود  شاخص  که 

شود.
در   )1395( رودسری  میرتقیان  و  محمدی 
اولویت  بندی  و  شناسایی  بررسی  هدف  با  مطالعه  ای 
دهستان  در  روستایی  گردشگری  کارآفرینی  راهبردهای 
نتایج نشان  جنت  رودبار شهرستان رامسر، نشان داده  اند 
داخلي )3/57(  ارزیابي عوامل  ماتریس  به  توجه  با  داد 
دهستان   ،)3/42( خارجي  عوامل  ارزیابي  ماتریس  و 
به قرارگرفتن در موقعیت  با توجه  جنت رودبار رامسر 

راهبردهاي  تحت  مي  بایست  سریع،  توسعه  و  هجومي 
و  قوت  نقاط  از  بهره  گیري  بر  مبتني  ساخت  و  رشد 
پژوهش  این  نتایج  واقع شود.  فرصت  ها  از  منتفع شدن 
توسعه،  ـ  تهاجمي  راهبردهاي  که  است  آن  از  حاکي 
مناسب  ترین روش مدیریت موثر کارآفریني گردشگري 
و  است  رامسر  رودبار  جنت  دهستان  براي  روستایي 
کمي،  راهبردي  برنامه  ریزي  ماتریس  از  استفاده  با  نیز 
نتیجه  قالب  در  توسعه  ـ  تهاجمي  راهبردهاي  بهترین 

ارایه گردید. کاربردي  پیشنهادهاي  و  گیري 
بررسي  به  خود  مطالعه  ی  در   )2006( لیو4 
)مطالعه  آن  از توسعه  و پیامدهاي ناشي  گردشگري 
موردي مناطق روستایي مالزي( پرداخته و به این نتیجه 
رسیده است که به دلیل عدم اعمال مدیریت صحیح در 
برخي روستاها فعالیت گردشگري نه تنها مزیتي در پي 
نداشته، بلکه زمینه بروز اثرات منفي چون توزیع نابرابر 
طبقاتي و تضاد  حاصل از گردشگري و شکاف  منافع 

بین ساکنان محلي را نشان می دهد. 
هدف  با  مطالعه  ای  در   ،)2011( همکاران  و  جعفر5 
بر  تأکید  با  صنعت توریسم  در  کارآفرینی  بررسی 
که  رسیده  اند  نتیجه  این  به  درحال توسعه،  کشورهاي 
ضعف مدیران در کسب مهارت و دانش به عنوان مانعی 
به  دولت  نقش  مقابل  در  و  کارآفرینی  به  رسیدن  براي 

این زمینه محسوب می  گردد.  ابزاري مؤثر در  عنوان 
خود  مطالعه  ی  )2012(،  در  سیتوُمرانگ6  و  دوهار 
بررسي کارآفرینی اجتماعی براي توسعه اکوتوریسم   به 
که روش  هاي  رسیده  اند  نتیجه  این  به  و  پرداخته  اند 
منطقه زیبا و  مناسب براي توسعه اکوتوریسم در 
می  تواند  که  دارد  وجود  دستنخورده پانوراما، اندونزي 

منطقه شود. بین مردم  موجب کارآفرینی در 
با هدف  مطالعه  ای  اسکالن7 )2016( در  برودولد و 
بررسی شیوه زندگی کارآفرینان و عوامل مؤثر بر شکل 
گیري هویت آنان در راستاي توسعه گردشگري، به این 
زندگی  سبک  کارآفرینان،  هویت  که  رسیده  اند  نتیجه 
آنان را شکل می  دهد و بر این اساس هویت کارآفرینان 
وفادار،  مدرن،  کارآفرین  میشود:  تقسیم  دسته  چهار  به 

آزادي طلب و پست مدرن.

4. Liu
5. Jafar
6. Dohar and Situmorang 
7. Bredvold  & Skålen 
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در نهایت؛ با توجه به هدف این تحقیق که شناسایي و 
تعیین ظرفیت گردشگري در توسعه کارآفریني پایدار نواحي 
روستایي )مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان همدان( 
می  باشد. این سئوال مطرح شده است که: 1. آیا گردشگری 
در توسعه ویژگی  های کارآفریني پایدار در سکونتگاه  هاي 
روستایي منطقه مورد مطالعه تاثیر داشته است؟ و با توجه 

به سئوال مورد نظر مرتبط با موضوع، این فرضیه مطرح می 
شود که »به نظر می  رسد گردشگری در توسعه ویژگی  های 
کارآفریني پایدار )خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس 
منطقه  تقدیرگرایی( در سکونتگاه  هاي روستایي  و کاهش 

مورد مطالعه مؤثر بوده است.

شکل 3. مدل مفهومی تحقیق؛ منبع: نگارندگان، 1396
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4( روش شناسی تحقیق
در این پژوهش به بررسی ظرفیت گردشگري در توسعه 
بخش  مطالعه:  )مورد  روستایي  نواحي  پایدار  کارآفریني 
مرکزي شهرستان همدان( پرداختیم و با روشها و اطالعات 
مورد نظر و نرم افزارهای مورد نیاز و مطابق با موضوع، 
اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده تا به یک نتیجه علمی 
و اصولی دست پیدا کنیم. جامعه آماري پژوهش حاضر، 
با  برابر  همدان  استان   1395 سال  آماري  سالنامه  طبق 
524688 نفر )23476 خانوار( بوده  اند. براي تعیین حجم 
نمونه در این مطالعه، با استفاده از مشاوره اساتید راهنما 
روش  های  بین  از  اجتماعی  آمار  کارشناسان  و  مشاور  و 
تعیین  برای  کوکران  فرمول  نمونه،  تعداد  تعیین  متنوع 
استفاده  با  نمونه  لذا، حجم  گردید.  استفاده  نمونه  حجم 
از جدول کوکران، 378 خانوار )سرپرست خانوار( تعیین 
گردید، الزم به توضیح است برای جلوگیری از خطاهای 
آماری و باالرفتن اطمینان، 5٪ نمونه انتخابی نیز به نمونه 
مورد نظر اضافه گردید و در نهایت 396 نفر )سرپرست 
خانوار( به عنوان نمونه نهایی در 6  دهستان مورد هدف 
مطالعه انتخاب شدند، همچنین در این مطالعه با استفاده 
از پرسشنامه دهیاران/اعضای شورای اسالمی )29 دهیار( 
به بررسی وضعیت کلی روستاهای مورد مطالعه پرداخته 
مطالعه  این  در  استفاده  مورد  تحقیق  روش  است،  شده 
هدف،  لحاظ  از  شده  ذکر  تقسیم بندي هاي  اساس  بر 
کاربردي و از لحاظ میزان و درجه  ي کنترل، میداني و از 
لحاظ نحوه  ي جمع  آوري اطالعات نیز، از نوع تحقیقات 
توصیفي و غیر تجربي )غیرآزمایشي( مي  باشد و در این 
روش  از  اطالعات  از  بخشی  گردآوري  براي  پژوهش، 
پرسشنامه بهره جسته شده است. ویژگی  های پرسشنامه  ی 
جمع  آوری  برای  مطالعه  این  در  که  ساخته  ای  محقق 
زیر  شرح  به  است،  شده  استفاده  نیاز  مورد  اطالعات 

طراحي شده  اند:
8و  بسته  یا  منظم  پرسش  هاي  از  پرسشنامه،  این 
در  که  توضیح  این  با  است.  شده  استفاده  باز  سؤاالت 
به  مربوط  گوناگون  پاسخ  هاي  بسته،  یا  منظم  پرسشنامه 
اساس  این  بر  تهیه و درج مي  گردد.  پرسیده شده،  زمینه 
تنظیم  گونه  اي  به  پرسش  هر  براي  پاسخ  ها  از  یک  هر 
پاسخ  از  پرسش،  آن  براي  بودن  منطقي  ضمن  که  شد 
باشد.  مجزا  و  مستقل  کاماًل  دیگر،  پرسش  به  مربوط 

8. Structured or Closed Questionnaire

براي  سطح  پنج  در  لیکرت«  »طیف  پرسشنامه،  این  در 
طیف  این  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  متغیرها  سنجش 
عالوه بر وجود یا عدم وجود یک متغیر، مراتب یا درجه 
اهمیت و یا وزن نسبي را نیز قابل اندازه  گیري مي  نماید. 
بررسی  براي  پرسش  نامه  از  قسمت  هایی  در  همچنین 
)به  نامطمئن  جواب  های  از  جلوگیری  موضوع،  عمیق 
تیک  زدن  و  موضوع  با  آشنایی  عدم  بی  حوصلگی،  دلیل 
و  تکراری شدن سؤاالت  از  ...( و جلوگیری  و  اجباری 
ابزار تحقیق از سؤاالت باز استفاده گردید. این سؤاالتي 
تعیین  پیش  از  پاسخ  هاي  انتخاب  به  محدود  را  پاسخگو 
شده نمي  کند، بلکه محقق دست پاسخگو را باز مي  گذارد 
تا هرچه در مورد پاسخ الزم مي  داند، ارائه دهد. در این 
تحقیق وضعیت پایایی متغیرها با استفاده از روش آلفاي 
کارآفرینی،  روحیه  ترتیب،  به  که  شد  انجام  کرونباخ 
اجتماعی،  ظرفیت  اقتصادی،  ظرفیت  کارآفرینانه،  نیات 
ظرفیت نهادی، ظرفیت کالبدی، ظرفیت زیست محیطی، 
 ،0/714 ترتیب851 /0،  به  پایدار،  گردشگری  توسعه 
مورد   ،0/868  ،0/702  ،0/78  ،0/711  ،0/74  ،0/754
حاصل  داده  هاي  تحلیل  و  تجزیه  براي  باشند.  می  تایید 
سنجش  سطح  و  متغیرها  تعداد  به  توجه  با  پژوهش،  از 
آن ها، از روش  ها و آزمون هاي مختلفي استفاده شد که در 
مورد  نرم افزارهاي  اختصار شرح مي  گردد.  به  این بخش 
استفاده در این پژوهش، ArcGIS ،Amos22 ،SPSS22 و 

Excel مي  باشند. 

5(منطقه مورد مطالعه 
استان همدان و به ویژه بخش مرکزی و شهر همدان با دارا 
بودن اماکن مختلف تاریخی، فرهنگی و زیست  محیطی از 
دیرباز از مناطق فعال و در امر گردشگری و مناطق هدف 
است.  بوده  خارجی  و  داخلی  گردشگران  از  بسیاری 
بخش مرکزي شهرستان همدان در ناحیه میاني شهرستان 
 36 معادل  کیلومتر   1500 مساحت  به  گستره  اي  در  و 
بین 34 درجه و 36  از مساحت کل شهرستان و  درصد 
دقیقه تا 365 درجه 15 دقیقه عرض جغرافیایي 48 درجه 
النهار گرینویچ واقع  27 دقیقه طول جغرافیایي از نصف 
از  بهار،  شهرستان  به  شمال  از  بخش  این  است.  شده 
جنوب به شهرستان تویسرکان و مالیر، از شرق به بخش 
مي  شود.  محدود  اسدآباد  شهرستان  به  غرب  از  و  شراء 
نقطه   69 در بخش مرکزی شهرستان همدان در مجموع 
از  بیش  محدوده  این  در  همچنین  دارد.  روستایی وجود 
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از  مذهبی(  و  طبیعی  )تاریخی،  گردشگری  منطقه   27
آباد  سرخ  روستای  )مذهبی(،  آباد  قاسم  روستای  جمله 
)تاریخی(، روستای ورکانه )طبیعی ـ یکی از 21 روستای 
)تاریخی(،  مزاگرد  روستای  استان(،  گردشگری  هدف 
دره  حیدره،  دره  مذهبی(،  ـ  )تاریخی  شروین  روستای 
کاله  سنگ  دره،  تاریک  پیست  ملک(،  )چشمه  دیوین 
قاضي روستاي ارزانفود، حمام تاریخي روستاي شیرآباد، 
قلعه دوره قاجاریه روستاي یکن آباد، تپه تاریخي روستاي 
چشین )تخت رستم(، تپه تاریخي مرجان روستاي ایوک 
و ... واقع شده است. روستاهاي محدوده  ي مورد مطالعه 
پژوهش، که معیشت غالب ساکنانش کشاورزي و باغداري 
می  باشد و با مشکالت عدیده  اي همچون: خشکسالی  هاي 
پی  درپی و افت آب  هاي زیرزمینی روبه رو هستند؛ که در 
کاهش  و  کشاورزي  فعالیت  هاي  ضعف  به  منجر  نهایت 
عدم  صورت  در  قطعًا  که  گردیده  روستاییان  درآمد 
برنامه  ریزی دقیق و آینده  نگر، ساکنان روستاهای مورد نظر 

از نظر معیشت و اشتغال در آینده با مشکل روبرو خواهند 
محدوده  شده،  گفته  که  همان  طور  دیگر،  طرفی  از  شد، 
مورد مطالعه دارای پتانسیل  های باالیی به لحاظ گردشگری 
است که در صورت توجه درست و دقیق مسئولین زیربط 
این امر )صنعت گردشگری( دارای ظرفیت  های باالیی از 
بود و می  تواند  اشتغال و کسب درآمد خواهد  تولید  نظر 
در  کار  جویای  روستاییان  اشتغال  و  معیشت  جوابگوی 
محدوده  ی مورد نظر باشد. در این راستا، هدف این مطالعه، 
پایدار  کارآفریني  توسعه  در  گردشگري  ظرفیت  بررسی 
نواحي روستایي بخش مرکزي شهرستان همدان است و 
)ظرفیت  تحقیق  سوال  مهم  ترین  به  پاسخگویی  دنبال  به 
روستایي  نواحي  پایدار  کارآفریني  توسعه  در  گردشگري 

بخش مرکزي شهرستان همدان چگونه است؟( است.  

شکل 5. منطقه مورد مطالعه؛ ماخذ: یافته  های تحقیق، 1396
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6( تجزیه و تحلیل داده ها
6-1- یافته های توصیفی

)سن،  توصیفی  متغیرهای  اساس  بر  نمونه  افراد  توزیع 
شغلی( وضعیت  تحصیالت، 

در پژوهش حاضر، برای توصیف متغیرهای تحقیق 
جدول  نظیر  آماری  مشخصه  های  از  ضرورت  برحسب 
تجمعی،  فراوانی  فراوانی،  درصد  فراوانی،  توزیع 
تغییرات،  ضریب  معیار،  انحراف  نما،  میانه،  میانگین، 

است. استفاده شده  حداکثر و حداقل 
بر  مطالعه  مورد  روستاییان  فراوانی  توزیع  سن؛ 
اساس  بر  است.  شده  ارائه   1 جدول  در  سن  حسب 
مطالعه  مورد  افراد  سنی  میانگین  آمده،  به  دست  نتایج 
سنی  رده  در  آنها  اکثریت  و  بوده  سال   39/74 با  برابر 
این  ها، کمترین و  بر  دارند. عالوه  قرار  35 سال  تا   30
سال   75 و   20 پاسخگویان،  به  مربوط  سن  بیشترین 

بود.

 9/6  ،2 جدول  نتایج  اساس  بر  تحصیالت؛   سطح 
داری  بی  سواد، 19/2 درصد  مطالعه  مورد  افراد  از  درصد 
سوادی در حد خواندن و نوشتن، 30/6 درصد در سطح 
راهنمایی، 29/3 درصد در سطح دیپلم و 11/4 درصد نیز 

دارای تحصیالتی باالتر از دیپلم و به عبارتی دارای مدرک 
دانشگاهی می  باشند. 

اصلی  شغل  به  مروبط   ،3 جدول  نتایج  شغل؛ 
شهرستان  مرکزی  بخش  در  مطالعه  مورد  روستاییان 
 35/9 آمده،   بدست  نتایج  اساس  بر  می  باشد.  همدان 
دارای  که  کرده  اند  عنوان  مطالعه  مورد  افراد  از  درصد 
 20/5 همچنین،  هستند.  کشاورزی  زمینه  در  شغلی 
دارای  14/9 درصد  درصد شاغل در بخش خصوصی، 
 15/7 و  دولتی  بخش  شاغل  درصد   13/1 آزاد،  شغل 

می  باشد. بخش  ها شاغل  سایر  در  درصد 

جدول 2. توزیع فراوانی روستاییان مورد مطالعه بر حسب میزان 
تحصیالت؛ ماخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396

مددرصدفراوانيسطح تحصیالت

389/6بی  سواد

راهنمایی 
)سیکل(

6719/2خواندن و نوشتن

12130/6راهنمایی

11629/3دیپلم

4411/1لیسانس

10/3فوق لیسانس

396100جمع کل

جدول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل اصلی؛ ماخذ: 
یافته  هاي پژوهش، 1396

مددرصدفراوانيشغل اصلی

5213/1شاغل بخش دولتی

کشاورزی

14235/9کشاورزی

8120/5خصوصی

5914/9آزاد

6215/7سایر

-396100جمع کل

جدول 1. توزیع فراوانی سني روستاییان مورد مطالعه؛ ماخذ: 
یافته  هاي پژوهش، 1396.؛ میانگین: 39/74، انحراف معیار: 11/52، 

کمینه: 20،  بیشینه: 75

درصد درصدفراوانيسن
تجمعی

8421/221/2زیر 30 سال

309022/743/9 تا 35 سال

357919/963/9 تا 40 سال

40389/673/5 تا 45

45399/883/3 تا 50 سال

6616/7100بیشتر از 50 سال

-396100جمع کل
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6-2-یافته های تحلیلی
روحیه كارآفرینی 

روحیه  ایجاد  با  مرتبط  گویه  های  مهم  ترین   4 جدول 
کارآفرینانه متاثر از توسعه گردشگری از نظر روستاییان 
را  همدان  شهرستان  مرکزی  بخش  در  مطالعه  مورد 
این  مهمترین  شدن  مشخص  برای  که  می  دهد  نشان 
است.  شده  استفاده   )C.V( تغییرات  ضریب  از  گویه  ها 
ایجاد  با  مرتبط  اولویت  بندي گویه  هاي  به  مربوط  نتایج 
نظر  از  گردشگری  توسعه  از  متاثر  کارآفرینانه  روحیه 
به  ترتیب  که  است  آن  از  حاکي  مطالعه  مورد  افراد 
برای  نیاز(  )درصورت  پول  کردن  »قرض  گویه  های 
انجام کاري سودآور« )میانگین رتبه  ای: 3/8 و انحراف 

آینده«  به  کردن  فکر  به  ترجیح  »افزایش   ،)1/12 معیار 
 ،)1/16 معیار  انحراف  و   3/44 رتبه  ای:  )میانگین 
آسان«  نه  سخت  کارهاي  انجام  برای  ترجیح  »افزایش 
)میانگین رتبه  ای: 3/37 و انحراف معیار 1/17(، »انجام 
کارهایی با احتمال موفقیت 50 -50« )میانگین رتبه  ای: 
ترجیح رهبر  »افزایش  1/25( و  معیار  انحراف  3/57 و 
گروه بودن و خوشحال شدنم از آن وضعیت« )میانگین 
از سایر گویه  ها   )1/15 انحراف معیار  3/12 و  رتبه  ای: 
و  بوده  بیشتر  اهمیت  دارای  مطالعه  مورد  افراد  نظر  از 
دیگر  گویه  های  از  بیشتر  گویه  این  دیگر  عبارتی  به 

بوده  اند. گردشگری  توسعه  از  متأثر 

جدول 4. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر گویه  های مرتبط با ایجاد روحیه کارآفرینانه

گویه ها

کم
ی 

کمخیل

سط
یادمتو

ز

یاد
ی ز

خیل

ین
انگ

می

یار
 مع

ف
حرا

ان

ت
یرا

تغی
ب 

تبهضزی
ر

قرض کردن پول )درصورت نیاز( برای انجام 
کاري سودآور

2/315/414/435/432/63/81/120/2941

5/115/733/621/224/53/441/160/3382افزایش ترجیح به فکر کردن به آینده

افزایش ترجیح برای انجام کارهاي سخت نه 
آسان

5/620/52430/619/43/371/170/3463

8/113/917/732/327/53/571/250/354انجام کارهایی با احتمال موفقیت 50 -50

افزایش ترجیح رهبر گروه بودن و خوشحال 
شدنم از آن وضعیت

9/518/236/425/110/93/121/150/3685

از  قبل  مخالف  و  موافق  دیدگاه  هاي  بررسی 
اتخاذ تصمیات مهم، 

7/619/719/42624/73/411/270/3736

10/913/6232821/73/371/270/3797انجام چندین کار به صورت همزمان

سخت کار کردن برای بدست آوردن آنچه که 
می  خواهم

9/319/427/822/719/92/241/240/3838

انجام کارها به روش معمول )نه تجربه راه  ها و 
روش  هاي جدید(

12/611/618/928/8283/471/340/3869

که  طریقي  به  کارها  انجام  ترجیح  افزایش 
خودم صالح میدانم

12/618/733/324/510/93/021/170/38710

از  قبل  تصمیم  یک  مورد  در  حقایق  بررسی 
تصمیم  گیری

10/62524/526/513/43/071/210/39511



77

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

گویه ها
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9/829/32423/213/43/011/20/40112افزایش تمایل به استفاده از فرصت  ها

11/125/321/227/315/23/11/250/40313افزایش ساعات انجام کار 

بین  از  مناسب  ایده  انتخاب  شدن  راحت 
ایده  های متنوع  ام

14/415/922/729/517/43/191/30/40614

افزایش ترجیح انجام کارها با استفاده از کمک 
دیگران

12/42829/319/910/42/871/170/40715

و  معقول  درآمد  ثابت،  کار  داشتن  به  ترجیح 
امنیت شغلي

10/130/119/72514/43/031/240/40916

13/92531/116/413/12/891/220/42117افزایش تمایل به حدس زدن 

تقویت این دیدگاه در من که مردم عمومًا به 
آنچه که استحقاقش را دارند، دست مییابند

12/92522/22217/93/071/30/42418

به  و  برنامه  طبق  )زندگی  زندگی  سازماندهی 
آرامی پیش رود(

21/516/42127/313/62/951/360/46119

و  جدید  کارهاي  انجام  ترجیح  افزایش 
غیرمعمول

19/419/721/520/218/72/981/390/46520

از  موفقیت  که  من  در  دیدگاه  این  تقویت 
سختکوشي حاصل میشود و ارتباطي  با شانس 

و خوش اقبالي ندارد

2123/2232111/92/791/310/46821

انجام دادن چند کار خوب هم زمان )نه فقط 
یک کار کاماًل خوب و بی  عیب(

21/724/219/921/512/62/791/330/47922

22/520/723/519/713/62/811/340/47923ترجیح به کار با افرادی که دوستم هستند

افزایش رویاپردازی برای ایجاد یک کسب و 
کار در گردشگری

252120/518/913/92/751/380/50224

مورد  در  من  توسط  زیاد  سوالهای  پرسیدن 
کارهای جدید از نظر دیگران

25/819/219/920/214/62/781/40/50425

افزایش کسب اطالعات درباره مسائل کسب و 
کار پیش از روبرو شدن با مشکالت

40/427/315/210/96/32/151/240/57526

38/919/415/915/410/42/381/390/58427عدم مخالفت با ایجاد تغییرات در زندگي  ام 

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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كارآفرینانه نیات 
نیات  ایجاد  با  مرتبط  گویه  های  مهم  ترین   5 جدول 
کارآفرینانه متاثر از توسعه گردشگری از نظر روستاییان 
را  همدان  شهرستان  مرکزی  بخش  در  مطالعه  مورد 
این  مهمترین  شدن  مشخص  برای  که  می  دهد  نشان 
گویه  ها از ضریب تغییرات )C.V( استفاده شده است. 
ایجاد  با  مرتبط  گویه  هاي  اولویت  بندي  به  مربوط  نتایج 
نیت کارآفرینانه متاثر از توسعه گردشگری از نظر افراد 
گویه  های  به  ترتیب  که  است  آن  از  حاکي  مطالعه  مورد 
نزدیک  آینده  ای  شغلي در  هدف حرفه اي و  »انتخاب 
و   3/83 رتبه  ای:  )میانگین  یک  کارآفرین«  عنوان  به 
»شانس زیاد در موفقیت براي   ،)1/12 معیار  انحراف 

کار در صورت وجود تالش  راه اندازي یک کسب و 
کافي« )میانگین رتبه  ای: 3/41 و انحراف معیار 1/07(، 
شک و تردید در راه اندازي یک کسب وکار  »عدم 
معیار  انحراف  و   3/64 رتبه  ای:  )میانگین  گردشگری« 
احساس رضایت بخش بودن از  »افزایش   ،)1/17
و   3/44 رتبه  ای:  )میانگین  کارآفرین هستم«  یک  اینکه 
کردن  به طور جدي  »فکر  و   )1/13 معیار  انحراف 
درباره شروع یک کسب وکار و یا راه اندازي یک« 
)میانگین رتبه  ای: 3/51 و انحراف معیار 1/16( از سایر 
بیشتر  اهمیت  دارای  مطالعه  مورد  افراد  نظر  از  گویه  ها 
گویه  های  از  بیشتر  گویه  این  دیگر  عبارتی  به  و  بوده 

بوده  اند. توسعه گردشگری  از  متأثر  دیگر 

جدول 5. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر گویه  های مرتبط با نیات کارافرینی
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 انتخاب هدف حرفه اي و شغلي در آینده  ای 
نزدیک به عنوان یک  کارآفرین 

312/117/932/634/33/831/120/2921

راه  براي  موفقیت  در  زیاد  شانس 
صورت  در  وکار  کسب  یک  اندازي 

وجود تالش کافي 

3/515/437/423/719/93/411/070/3162

عدم شک و تردید در راه اندازي یک 
کسب وکار گردشگری

5/813/419/234/826/83/641/170/3213

افزایش احساس رضایت بخش بودن 
از اینکه یک کارآفرین هستم

8/18/833/630/119/73/441/130/3294

درباره  جدي  طور  به  کردن   فکر 
راه  یا  و  وکار  کسب  یک  شروع 

اندازي یک
شرکت تجاري در حوزه گردشگری

6/112/630/625/8253/511/160/335
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افزایش عالقه به راه اندازي یک کسب 
وجود  صورت  در  گردشگری  وکار 

فرصت و منابع کافي 

7/314/635/129/313/63/271/090/3336

از  یکي  عنوان  به  بودن  کارآفرین 
اهداف نهایي من

7/314/635/129/313/63/281/090/3337

اندازي  راه  به  تمایل  توانایي  افزایش 
یک کسب وکار گردشگری

6/616/432/330/114/63/31/10/3358

افزایش تفکر انجام هر کاري به منظور 
کارآفرین شدن در من

5/120/734/325/514/43/231/080/3369

افزایش تالش براي راه اندازي و اداره 
کردن شرکت یا موسسه تجاري خودم 

در حوزه گردشگری

9/111/420/735/123/73/531/220/34610

راه اندازي کسب وکار خودم در آینده 
نزدیک در حوزه گردشگری

8/816/233/828/512/63/191/120/35211

افزایش ایده  ی ساده بودن شروع یک 
کسب و کار و حفظ آن 

9/325/527/527/510/13/041/140/37412

11/123/241/214/69/82/881/090/3813مشکل نبودن ارایه  ي یک ایده  ي کاري

تالشي  هر  انجام  به  تمایل  افزایش 
وکار  کسب  یک  شروع  منظور  به 

گردشگری

11/920/521/726/819/23/211/290/40114

یا  نوآوری  یک  ایجاد  بودن  جذاب 
ایجاد کارآفرینی در گردشگری

13/916/427/324/517/93/161/280/40715

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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ظرفیت اقتصادی
ظرفیت  سازی  با  مرتبط  گویه  های  مهم  ترین   6 جدول 
روستایی  مناطق  در  گردشگری  توسعه  از  متأثر  اقتصادی 
مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان همدان را نشان 
از  گویه  ها  این  مهمترین  شدن  مشخص  برای  و  می  دهد 
مربوط  نتایج  است.  استفاده شده   )C.V( تغییرات  ضریب 
افراد  نظر  از  شده  عنوان  مورد  گویه  هاي  اولویت  بندي  به 
گویه  های  به  ترتیب  که  است  آن  از  حاکي  مطالعه  مورد 
روستاییان  توسط  از خانه  ها  بخشی  اجاره  تعداد  »افزایش 
معیار  انحراف  و   3/45 رتبه  ای:  )میانگین  گردشگران«  به 
تسهیالت  بیمه،  )مانند  دولت  حمایت  »افزایش   ،)0/675
بخش  در  محلی  کوچک  سرمایه  گذاران  از   )... و  ارزان 

معیار  انحراف  و   3/86 رتبه  ای:  )میانگین  گردشگری« 
خارجی«   / داخلی  سرمایه  گذاری  های  »افزایش   ،)0/974
)میانگین رتبه  ای: 3/21 و انحراف معیار 0/945(، »افزایش 
گردشگری  مدیریتی  پست  های  در  محلی  شاغالن  تعداد 
محلی« )میانگین رتبه  ای: 3/17 و انحراف معیار 0/967( و 
ارائه خدمات گردشگری در محل  »فعال شدن مکان  های 
و   3/07 رتبه  ای:  )میانگین  سال«  طول  در  خود  زندگی 
انحراف معیار 0/963( از سایر گویه  ها از نظر افراد مورد 
این  دیگر  عبارتی  به  و  بوده  بیشتر  اهمیت  دارای  مطالعه 
گویه بیشتر از گویه  های دیگر متأثر از توسعه گردشگری 

روستایی در مناطق مورد مطالعه بوده و خواهد بود.

جدول 6. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر ارتقا گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی اقتصادی
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توسط  خانه  ها  از  بخشی  اجاره  تعداد  افزایش 
روستاییان به گردشگران

14/346/245/533/450/6750/1951

تسهیالت  بیمه،  )مانند  دولت  حمایت  افزایش 
در  محلی  کوچک  سرمایه  گذاران  از   )... و  ارزان 

بخش گردشگری

29/115/946/726/33/860/9740/2522

219/743/224/710/43/210/9450/2933سرمایه گذاریهای داخلی / خارجی

پست  های  در  محلی  شاغالن  تعداد  افزایش 
مدیریتی گردشگری محلی

3/819/241/426/88/83/170/9670/3044

فعال شدن مکان  های ارائه  خدمات گردشگری در 
محل زندگی خود در طول سال

32445/517/79/83/070/9630/3135

نظر  )از  درگیر   محلی  جمعیت  تعداد  افزایش 
اقتصادی( در بخش گردشگری 

5/82341/724/74/82/990/950/3176

افراد  )همه  محروم  گروه  های  برای  اشتغال  ایجاد 
جامعه(

420/232/829/813/13/271/140/3217

7/312/442/72710/63/211/030/3218حمایت مالی بخش تعاونی

تورهای  در  محلی  شاغالن  تعداد  افزایش 
گردشگری محلی

12/145/537/640/82/350/7740/3289
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افزایش تولید محصوالت داروی ـ درمانی محلی 
)عسل و گیاهان دارویی(

5/116/725/530/8223/471/150/33110

7/314/119/735/623/23/531/190/33911افزایش تولید محصوالت کشاورزی و دامی محلی

7/116/232/626/517/73/311/140/34612ایجاد اشتغال برای جوانان 
ایجاد و رونق گرفتن بازار برای فروش محصوالت 
در  گردشگری  گرفتن  رونق  اثر  )در  منطقه  بومی 

منطقه(

8/115/228/331/116/73/331/160/34913

5/32328/825/317/73/271/150/35214ایجاد اشتغال برای زنان 
افزایش تعداد بنگاه  های اقتصادی کوچک و متوسط 
محلی مربوط به گردشگری در محل زندگی شما

8/835/937/114/43/82/680/9540/35515

اقشار  همه  بین  )درآمد(  ثروت  عادالنه  توزیع 
مختلف جامعه

7/819/729/328/814/43/221/150/35716

ـ  زراعی  فرآوری شده  تولید محصوالت  افزایش 
باغی  به صورت بومی

7/322/733/62313/43/121/120/36117

12/629/337/916/242/691/010/37618حمایت مالی بخش خصوصی

مختلف  اقشار  همه  برای  درآمد  فزایش  و  ایجاد 
جامعه

9/126/326/52810/13/031/140/37719

برای محصوالت خاص روستا در  تقاضا  افزایش 
اثر رونق گرفتن گردشگری در منطقه(

10/916/421/533/118/23/311/240/37720

8/624/229/52314/63/11/180/37921افزایش تولید محصوالت فرآوری شده دامی
یا  زندگی  محل  در  محلی  بازار  تعداد  افزایش 

نزدیک به محل زندگی شما
11/919/425/523/719/43/191/280/40222

11/626/528/818/914/12/971/210/4123افزایش تولید صنایع دستی 
علت  به  روستا  در  سرمایه  گذاری  افزایش 

رونق گرفتن گردشگری در منطقه
17/913/636/1229/82/921/210/41524

کاهش میزان ریسک سرمایه  گذاری در 
منطقه

20/537/417/2213/52/491/140/45925

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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ظرفیت نهادی
جدول 7 مهم  ترین گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی نهادی 
متأثر از توسعه گردشگری در مناطق روستایی مورد مطالعه 
در بخش مرکزی شهرستان همدان را نشان می  دهد و برای 
تغییرات  ضریب  از  گویه  ها  این  مهمترین  شدن  مشخص 
اولویت  بندي  به  مربوط  نتایج  است.  شده  استفاده   )C.V(

گویه  هاي مورد عنوان شده از نظر افراد مورد مطالعه حاکي 
از آن است که به  ترتیب گویه  های »توسعه فعالیتهای شبکه 
ای گردشگری در منطقه« )میانگین رتبه  ای: 3/39 و انحراف 
معیارهـاي  و  ضوابط  اجرای  و  »تدوین   ،)0/869 معیار 
برنامـه  هـا  در  گردشگري  توسعه  کنترل  بـراي  خـاص 
اسـتانداردهاي  تخت  هـا،  و  هتل  ها  تعـداد  )همچـون 
و   3/3 رتبه  ای:  )میانگین   »)... و  طراحي  کنتـرل  تـراکم، 

کسب  راه  اندازی  مراحل  »تسهیل   ،)0/928 معیار  انحراف 
)میانگین  هزینه«  و  زمان  لحاظ  به  گردشگری  کارهای  و 
رتبه  ای: 3/76 و انحراف معیار 1/06(، »تأسیس تشکل  های 
زندگی  محل  در  فعال  گردشگری(  به  )مربوط  غیردولتی 
 3/43 رتبه  ای:  )میانگین  شما«  زندگی  محل  به  نزدیک  یا 
و انحراف معیار 1/05( و »افزایش تعداد دفاتر گردشگری 
در محل زندگی یا نزدیک به محل زندگی شما« )میانگین 
گویه  ها  سایر  از   )1/08 معیار  انحراف  و   3/49 رتبه  ای: 
به  و  بوده  بیشتر  اهمیت  دارای  مطالعه  افراد مورد  نظر  از 
از  متأثر  از گویه  های دیگر  بیشتر  این گویه  عبارتی دیگر 
بوده  مطالعه  مورد  مناطق  در  توسعه گردشگری روستایی 

و خواهد بود.

جدول 7. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر ارتقا گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی نهادی
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در  گردشگری  شبکه  ای  فعالیت  های  توسعه 
منطقه

0/816/233/142/77/33/390/8690/2561

و  ضوابط  اجرای  و  تدوین 
کنترل  بـراي  خـاص  معیارهـاي 
برنامـه ها  در  گردشگري  توسعه 
تخت  هـا،  و  هتلها  تعـداد  )همچـون 
کنتـرل  تـراکم،  اسـتانداردهاي 

طراحي و ...(

3/813/438/636/67/63/30/9280/282

و  کسب  اندازی  راه  مراحل  تسهیل 
کارهای گردشگری به لحاظ زمان و 

هزینه

3/59/123/535/628/33/761/060/2843

به  )مربوط  غیردولتی  تشکل  های  تأسیس 
گردشگری( فعال در محل زندگی یا نزدیک 

به محل زندگی شما

5/311/932/834/315/73/431/050/3074

محل  در  گردشگری  دفاتر  تعداد  افزایش 
زندگی یا نزدیک به محل زندگی شما 

3/515/428/832/619/73/491/080/3095

تسهیل قوانیین و مقررات راه اندازی کسب 
و کارهای گردشگری

5/119/229/836/69/33/261/030/3176
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توسعه خوشه های کسب و کار گردشگری 
در منطقه

6/812/937/626/815/93/321/090/337

با  رابطه  در  استان  مسئوالن  مناسب  نگرش 
توسعه گردشگری منطقه 

8/612/635/431/611/93/251/090/3368

به  )مربوط  محلی  نهادهای  تأسیس 
اداره  بومی  افراد  توسط  که  گردشگری( 

می  شود  

5/12122/533/617/93/381/140/3399

که  گردشگری  فعالیت  های  میزان  افزایش 
فعالیت  ها  آن  مالک  و  صاحب  روستاییان 

هستند

7/317/92527/8223/391/210/35810

توسعه  در  دهیار  توجه  و  فعالیت  افزایش 
هرچه بهتر گردشگری روستایی

10/917/420/542/48/83/21/160/36111

برای  که  بومی  و  محلی  مکان  های  افزایش 
همه شناخته شده است

9/815/4282917/73/291/20/36712

13/612/439/4277/63/021/110/36813ثبات مدیریتی روستای محل زندگی

افزایش تعداد مراکز راهنمای بازدیدکنندگان 
و گردشگران در محل زندگی یا نزدیک به 

محل زندگی شما

8/120/22923/718/93/251/20/37114

توسعه  از  استان  مدیران  حمایت  افزایش 
گردشگری روستایی

11/226/517/234/69/63/021/220/40315

12/620/2242712/63/131/260/40416ثبات مدیریتی در بخش گردشگری منطقه

به  روستا  اسالمی  شورای  توجه  افزایش 
گردشگری روستایی

17/912/631/120/717/73/071/320/4317

هماهنگی  بیشتر تصمیمات شورای اسالمی 
با دستگاهای دولتی فعال  و دهیاری روستا 

در بخش گردشگری منطقه 

16/92230/617/912/62/871/250/43518

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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ظرفیت اجتماعی
ظرفیت  سازی  با  مرتبط  گویه  های  مهم  ترین   8 جدول 
روستایی  مناطق  در  گردشگری  توسعه  از  متأثر  اجتماعی 
مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان همدان را نشان 
از  گویه  ها  این  مهمترین  شدن  مشخص  برای  و  می  دهد 
ضریب تغییرات )C.V( استفاده شده است. نتایج مربوط به 
اولویت  بندي گویه  هاي مورد عنوان شده از نظر افراد مورد 
مطالعه حاکي از آن است که به  ترتیب گویه  های »افزایش 
های  جاذبه  مرمت  و  نگهداری  در  محلی  مردم  مشارکت 
معیار  انحراف  و   3/43 رتبه  ای:  )میانگین  گردشگری« 
0/828(، »حفظ و توسعه میراث تاریخی )اماکن باستانی، 
 ،)1/04 معیار  انحراف  و   3/7 رتبه  ای:  )میانگین  متبرکه(« 
)توسعه  درمانی  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی  »افزایش 

در  درمانگاه روستایی  پزشکی همانند  افزایش خدمات  و 
انحراف  و   3/62 رتبه  ای:  )میانگین  شما(«  زندگی  محل 
کار  و  کسب  فرصتهای  برابری  »افزایش   ،)1/03 معیار 
و   3/41 رتبه  ای:  )میانگین  روستایی«  مردان  و  زنان  بین 
انحراف معیار 1/01( و »افزایش دسترسی به خـدمات و 
زیرسـاخت جدید در روستا )مثل دستگاه خودپرداز پول، 
....(« )میانگین رتبه  ای: 3/68  بانکی و  پوزهای کارتخوان 
افراد مورد  و انحراف معیار 1/1( از سایر گویه  ها از نظر 
این  دیگر  عبارتی  به  و  بوده  بیشتر  اهمیت  دارای  مطالعه 
گویه بیشتر از گویه  های دیگر متأثر از توسعه گردشگری 

روستایی در مناطق مورد مطالعه بوده و خواهد بود.

جدول 8. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر ارتقا گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی اجتماعی
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افزایش مشارکت مردم محلی در نگهداری و 
مرمت جاذبه های گردشگری 

2/88/137/945/75/63/430/8280/2411

)اماکن  تاریخی  حفظ و توسعه میراث 
باستانی، متبرکه ...

2/58/831/62927/83/71/040/2822

بهداشتی  به خدمات  دسترسی  افزایش 
خدمات  افزایش  و  )توسعه  درمانی  
در  روستایی  درمانگاه  همانند  پزشکی 

محل زندگی شما(

6/35/32544/917/43/621/030/2863

افزایش برابری فرصتهای کسب و کار 
بین زنان و مردان روستایی

5/112/430/340/911/43/411/010/2964

و  خـدمات  یه   دسترسی  افزایش 
)مثل  روستا  در  جدید  زیرسـاخت 
پوزهای  پول،  خودپرداز  دستگاه 

کارتخوان بانکی و ....(

311/128/526/5293/681/10/2995
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از  محلـي  افـراد  استفاده  ی  میزان 
زیرساخت  هاي مربوط به گردشگري

1/816/739/123/718/73/41/020/3016

در  جوانان  مشارکت  افزایش  
بخش  به  مربوط  مختلف  فعالیت  های 

گردشگری

8/819/751/517/72/32/840/8920/3137

تصمیم  در  مردم  مشارکت  افزایش 
گیریهای مدیریتی روستا

5/816/438/430/39/13/21/010/3158

419/428/334/612/63/321/050/3179افزایش امنیت اجتماعی و انتظامی

افزایش روابط اجتماعی به علت رونق گرفتن 
گردشگری در محل زندگی یا نزدیک به آن

5/120/726/838/19/33/261/040/32110

تمایل به ماندگاری و کاهش مهاجرت به شهر 
به علت رونق گرفتن گردشگری  در منطقه

5/318/427/336/112/93/321/080/32411

افزایش مشارکت زنان در فعالیت  های مختلف 
مربوط به بخش گردشگری

5/818/436/427/312/13/211/060/3312

میزان شاغالن ماهر و صالحیت  دار شاغل در 
گردشگری

8/19/829/328/523/23/491/180/33913

9/32237/927/33/52/9310/34114افزایش مشارکت در امور اجرایی روستا

اطالعات  از  که  محلی  افرادی  تعداد  افزایش 
گردشگری روستا آگاهی دارند 

4/52433/823/713/93/181/080/34115

خدمات  به  روستاییان  دسترسی  ارتقا 
بیمه و تامین اجتماعی

5/318/426/326/322/53/421/180/34516

افزایش رضایت جامعه محلی از میزان 
درآمد حاصل از گردشگری 

7/620/232/823/515/73/191/150/36117

بومی  ساکنان  زندگي  مکان  توسعه 
مناطق هدف گردشگری

8/62227/330/810/63/121/130/36318

افزایش دسترسی به برنامه  هلی آموزشی 
ترویجی کارآفرینی

6/826/826/327/512/63/121/140/36619
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افزایش  احساس رضایت از زندگی  به علت 
رونق گرفتن گردشگری در  منطقه

9/317/72927/516/43/231/190/36820

افزایش انگیزه پیشرفت به علت رونق گرفتن 
گردشگری در محل زندگی یا نزدیک به آن

9/322/719/735/612/63/191/190/37421

آموزسی  های  برنامه  به  دسترسی  افزایش 
ترویجی گردشگری

10/916/935/12314/13/121/170/37622

11/12325/531/88/63/031/150/3823افزایش حس تعلق مکانی در بین ساکنان روستایی

)اداب  فرهنگی  میراث  توسعه  حفظ و 
و روسوم، جشنها، زبان، لباس و غذای 

محلی(

10/624/233/619/711/12/961/140/38724

و  حمل  خدمات  به  دسترسی  افزایش 
نقل و راه

9/82624/52712/63/061/190/38925

افزایش مهاجرت معکوس به علت رونق گرفتن 
گردشگری در محل زندگی یا نزدیک به آن

11/621/522/730/813/43/121/220/39226

افزایش تعداد کارشناسان متخصص گردشگری 
در محل زندگی یا نزدیک به محل زندگی شما 

12/623/522/732/68/63/011/180/39427

افزایش دسترسی به فرصت  های شغلی 
در  بومی  افراد  و  محلی  جامعه  برای 

تمامی سطوح

10/924/513/636/414/63/191/260/39528

16/49/816/432/3253/391/380/40829افزایش دسترسی به خدمات بانکی 

به  مردم  عمومی  آگاهی  سطح  افزایش 
علت رونق گرفتن گردشگری در محل 

زندگی یا نزدیک به آن

16/424/532/818/47/82/761/160/41930

در  نوین   وسایل  از  استفاده  افزایش 
زندگی به علت رونق گرفتن گردشگری 

در محل زندگی یا نزدیک به آن

18/532/125/319/74/52/591/130/43731

افزایش دسترسی به خدمات ارتباطی و 
اطالعاتی 

41/79/314/124/210/62/521/480/58832

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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ظرفیت زیست محیطی
جدول 9 مهم  ترین گویه  های مرتبط با ظرفیت  سازی زیست 
محیطی متأثر از توسعه گردشگری در مناطق روستایی مورد 
مطالعه در بخش مرکزی شهرستان همدان را نشان می  دهد و 
برای مشخص شدن مهمترین این گویه  ها از ضریب تغییرات 
)C.V( استفاده شده است. نتایج مربوط به اولویت  بندي گویه  هاي 

مورد عنوان شده از نظر افراد مورد مطالعه حاکي از آن است که 
به  ترتیب گویه  های »افزایش توجه به حفاظت و بهبود محیط 
زیست در بین ساکنان محل زندگی شما« )میانگین رتبه  ای: 
3/46 و انحراف معیار 0/974(، »کاهش آلودگی منابع طبیعی 
پایه )آب، خاک، هوا(« )میانگین رتبه  ای: 3/52 و انحراف معیار 

0/971(، »افزایش )کیفیت و بهداشت( منابع خاکی موجـود در 
مناطق توریستي محل زندگی شما« )میانگین رتبه  ای: 3/41 و 
انحراف معیار 1(، »کاهش آلودگی های محیطی و ارتقا بهداشت 
محیط در روستا )مدیریت پسماندها و جمع آوری زباله، رعایت 
بهداشت دام، ...(« )میانگین رتبه  ای: 4/01 و انحراف معیار 1/25( 
و »ارتقاء کیفیت محیط جاذبه  های گردشگری« )میانگین رتبه  ای: 
3/41 و انحراف معیار 1/08( از سایر گویه  ها از نظر افراد مورد 
مطالعه دارای اهمیت بیشتر بوده و به عبارتی دیگر این گویه 
بیشتر از گویه  های دیگر متأثر از توسعه گردشگری روستایی در 

مناطق مورد مطالعه بوده و خواهد بود.

جدول 9. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر ارتقا گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی زیست  محیطی
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محیط  بهبود  و  حفاظت  به  توجه  افزایش 
زیست در بین ساکنان محل زندگی شما

5/86/132/646/78/83/460/9740/2731

کاهش آلودگی منابع طبیعی پایه )آب، 
خاک، هوا(

4/88/826/848/211/43/520/9710/2752

منابع  بهداشت(  و  )کیفیت  افزایش 
توریستي  مناطق  در  موجـود  خاکی 

محل زندگی شما 

7/86/828/8497/63/4110/2933

ارتقا  و  محیطی  های  آلودگی  کاهش 
)مدیریت  روستا  در  محیط  بهداشت 
پسماندها و جمع آوری زباله، رعایت 

بهداشت دام، ...(

4/812/910/619/7524/011/250/3124

جاذبه  های  محیط  کیفیت  ارتقاء 
گردشگری 

7/312/124/543/712/43/411/080/3175

6/610/923/534/624/53/591/150/3226حفظ و بهبود چشم انداز طبیعی روستا

و  حفاظت  توسعه،  اقدامات  افزایش 
محیط  زیست  و  طبیعی  منابع  احیای 

منطقه

5/613/617/934/18//2/83/661/180/3237

7/813/94721/79/63/111/020/3278توسعه فضای سبز 
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ظرفیت كالبدی
جدول 10 مهم  ترین گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی کالبدی 
متأثر از توسعه گردشگری در مناطق روستایی مورد مطالعه 
در بخش مرکزی شهرستان همدان را نشان می  دهد و برای 
 )C.V( مشخص شدن مهمترین این گویه  ها از ضریب تغییرات
استفاده شده است. نتایج مربوط به اولویت  بندي گویه  هاي مورد 
عنوان شده از نظر افراد مورد مطالعه حاکي از آن است که 
به  ترتیب گویه  های »توسعه زیرساخت  های حمل و نقل )حمل 
و نقل عمومی( مناسب در محل زندگی شما« )میانگین رتبه  ای: 
3/79 و انحراف معیار 1/04(، »مناسب شدن )افزایش( قیمت 

زمین در محل زندگی شما« )میانگین رتبه  ای: 3/45 و انحراف 
معیار 1/01(، »توسعه زیر ساخت  های رفاهی عمومی )حمام 
عمومی، سرویس بهداشتی، نمازخانه« )میانگین رتبه  ای: 3/44 
و انحراف معیار 1/05(، »افزایش حفاظت و نگهداری اماکن و 
بناهای سنتی در محل زندگی شما« )میانگین رتبه  ای: 3/74 و 
انحراف معیار 1/15( و » توسعه مراکز  ICT« )میانگین رتبه  ای: 
3/52 و انحراف معیار 1/09( از سایر گویه  ها از نظر افراد مورد 
مطالعه دارای اهمیت بیشتر بوده و به عبارتی دیگر این گویه 
بیشتر از گویه  های دیگر متأثر از توسعه گردشگری روستایی در 

مناطق مورد مطالعه بوده و خواهد بود.
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ارتقا کیفیت محیط اطرف منابع آب فراوان 
محل زندگی شما

8/316/920/539/414/93/351/170/3489

تنوع زیستی جانوری و گیاهی  حفظ 
بومی منطقه

7/116/916/221/538/43/671/320/3610

به  نزدیک  روستاهای  محیط  کیفیت 
هدف  های گردشگری

8/617/42630/617/43/31/190/36111

هدف  روستاهای  محیط  کیفیت  ارتقا 
گردشگری 

9/615/924/529/320/73/351/240/36912

منابع  بهداشت(  و  )کیفیت  افزایش 
آبی موجـود در مناطق توریستي محل 

زندگی شما

19/738/611/426/342/561/180/46313

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396

جدول 10. وضعیت میزان تأثیر توسعه گردشگری بر ارتقا گویه  های مرتبط با ظرفیت سازی کالبدی
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و  نقل )حمل  توسعه زیرساخت  های حمل و 
نقل عمومی( مناسب در محل زندگی شما

5/622637/426/53/791/040/2751
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مناسب شدن )افزایش( قیمت زمین در 
محل زندگی شما

6/610/92153/38/33/451/010/2932

عمومی  رفاهی  ساختهای  زیر  توسعه 
بهداشتی،  سرویس  عمومی،  )حمام 

نمازخانه 

415/92638/414/93/441/050/3063

افزایش حفاظت و نگهداری اماکن و بناهای 
سنتی در محل زندگی شما

4/812/116/736/430/13/741/150/3064

 ICT 5/611/624/538/117/93/521/090/315توسعه مراکز

زیبا  چشم  اندازهای  و  منظره  کیفیت  افزایش 
مربوط به گردشگری در محل زندگی شما

5/814/619/744/715/23/481/090/3136

فزایش تعداد و توسعه غذا خوری  های محلی 
محل  به  نزدیک  یا  زندگی  محل  در  سنتی  و 

زندگی شما

4/812/420/231/631/13/711/160/3147

افزایش و توسعه اقامت  گاه  های روستایی برای 
اسکان شبانه گردشگران کالبدیه

6/314/624/540/713/93/411/090/328

فع  و  آوری  جمع  ساختهای  زیر  توسعه 
بهداشتی زباله

7/812/119/247/512/43/441/10/329

7/610/632/336/113/43/371/080/3210مقاوم سازی امکان و کالبد روستا

توسعه زیر ساختهای تفریحی )پارک و فضای 
سبزو ...

7/313/62741/410/63/341/070/32111

اثر  بر  اراضي  کاربري  تغییر  کنترل 
محل  در  گردشگري  فعالیت  هاي 

زندگی شما

7/312/12838/613/93/391/090/32212

)موزه،  فرهنگی  ساختهای  زیر  توسعه 
کتابخانه...

8/19/82937/415/73/421/110/32513

مانند  راهی  بین  ساختهای  زیر  توسعه 
غذا خوری، بهداشتی و ...

7/112/92238/417/93/481/140/32914

رفاهی  تسهیالت  ساختهای  زیر  توسه 
مثل رستورانها و ....

7/112/418/927/833/83/681/250/33915

خدمات،  راحت  تر  بودن  دسترس  در 
بومی  و  سنتی  فـرآورده  هـاي  و  کاالها 

منطقه برای گردشگران

7/316/225/333/617/73/381/160/34416
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7( نتیجه گیری و جمعبندي
در این بخش از مطالعه برای بررسی وضعیت فرضیه، در 
ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی از نوع اکتشافی به بررسی 
متغیر روحیه کارآفرینان مورد مطالعه پرداخته شده و سپس 
با استفاده از آزمون تی تک  نمونه  ای وضعیت ارتقاء روحیه  
)خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس، استقالل  طلبی و 
سکونتگاه  هاي  در  پایدار  کارآفریني  نیت  و  توفیق  طلبی( 
روستایي منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار می  گیرد. که 
مرتبط با فرضیه مورد نظر یعنی »فرضیه اول: گردشگری 
در  ارتقاء روحیه  )خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس، 
در  پایدار  کارآفریني  نیت  و  توفیق  طلبی(  و  استقالل  طلبی 

حدودی  تا  مطالعه  مورد  منطقه  روستایي  سکونتگاه  هاي 
به  دستیابي  برای  است.  شده  پرداخته  است«  بوده  مؤثر 
هدف فوق )بررسی شاخص  های تشکیل  دهنده و تأثیرگذار 
متغیرهاي  تعدد  به  توجه  با  ابتدا  کارآفرینان(،  روحیه  بر 
مورد بررسي، با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي، مهم  ترین 
کارآفرینان  روحیه  بر  تأثیرگذار  و  تشکیل  دهنده  عوامل 
مهم  ترین  شناسایي  کار،  این  از  هدف  شده  اند.  شناسایي 
گویه  ها  مجموعه  در  پنهاني  به صورت  که  است  عواملي 
وجود دارد ولي به آساني قابل مشاهده نمي  باشند. در این 
پژوهش براي عوامل موثر بر تشکیل  دهنده و تأثیرگذار بر 
مرکزی  بخش  روستاهای  گردشگری  کارآفرینان  روحیه 
شهرستان همدان، مقدار KMO برابر با )0/833( به دست 
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6/116/914/129/831/33/641/250/34517توسعه زیر ساختهای آموزشی 

و  )آب  پایه  فیزیکی  زیرساخت  های  توسعه 
فاضالب، برق، گاز و ..( در محل زندگی شما

7/113/621/225/532/63/621/250/34718

توسعه زیرساخت  های تسهیالت اقامتی )هتل 
.... در محل زندگی شما

8/817/22535/413/63/271/160/35419

توسعه زیر ساختهای بهداشتی درمانی 
بیمارستان،  درمانگاه،  بهداشت،  )خانه 

آمبوالنس...(

9/120/52523/5223/281/260/38520

و  ارتباطی  ساختهای  زیر  توسعه 
در  اینترنت  موبایل،  تلفن،   ( اطالعاتی 

محل زندگی شما

19/237/69/8294/32/611/20/46221

حفظ کالبد بومی روستا و بهره گیری از 
مصالح بومی

2239/616/215/76/62/451/180/48222

کاربرد  یا  توسعه  مناسب  ریزي  برنامه 
زمـین بـراي مصارف گردشگري 

2143/49/814/910/92/511/270/50623

توسعه  زیرساخت  های ارتباطی )شبکه 
جاده  ای( منسب در محل زندگی شما

19/734/88/116/418/92/791/430/51324

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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براي تحلیل  داده  ها  وضعیت مناسب  نشان دهنده  که  آمد 
به   2516/588 مقدار بارتلت نیز برابر با  و  عاملي است 
اطمینان معني  دار بود.  دست آمد که در سطح 99 درصد 
شناسایي  عامل  پنج   )1-7 )جدول  مي  دهد  نشان  نتایج 
شده در مجموع تواسته  اند 47/86 درصد از واریانس کل 
متغیرهاي مربوط به عوامل موثر بر توسعه کارآفریني پایدار 
نمایند.  تبیین  را  مطالعاتي  محدوده  روستاییان  گردشگری 
با توجه به اینکه درصد مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل 
متغیرهاست و هرچه مقدار آن بزرگ تر  از کل واریانس 
اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است،  باشد، نشان  دهنده 
نتایج نشان مي  دهد که میزان تبیین هر یک از عوامل پنج 
گانه شناسایي شده به  ترتیب 16/88، 8/64، 7/88، 7/82 و 
6/63 درصد بوده است. الزم به توضیح است در پژوهش 
حاضر براي چرخش عامل  ها از روش وریمایکس استفاده 

شده است. 

نام  گذاري عامل  ها
عامل اول: با توجه به جدول 12 مالحظه مي  شود که ده 
متغیر در عامل اول بارگذاري شده  اند که شامل متغیرهاي 
در  کار  و  کسب  یک  ایجاد  برای  رویاپردازی  افزایش 
گردشگری، افزایش کسب اطالعات درباره مسائل کسب 
تمایل  افزایش  مشکالت،  با  شدن  روبرو  از  پیش  کار  و 
)نه  انجام دادن چند کار خوب هم زمان  به حدس زدن، 
فقط یک کار کاماًل خوب و بی  عیب(، سازماندهی زندگی 
به آرامی پیش رود(، راحت شدن  برنامه و  )زندگی طبق 
انتخاب ایده مناسب از بین ایده  های متنوع  ام، عدم مخالفت 

با ایجاد تغییرات در زندگي  ام، پرسیدن سوالهای زیاد توسط 
من در مورد کارهای جدید از نظر دیگران، انجام کارها به 
روش معمول )نه تجربه راه  ها و روش  هاي جدید(، انجام 
چندین کار به صورت همزمان است. این متغیرها 16/88 
درصد از واریانس کل عوامل تشکیل  دهنده ارتقاء روحیه 
کارآفرینی در افراد مورد مطالعه را تبیین مي  کنند. به طور 
کلي با توجه به عوامل بارگذاري شده در این دسته، این 

عامل خالقیت نام  گذاري شد.
عامل دوم: همان  طور که مالحظه مي  شود، پنج متغیر 
ترجیح به داشتن کار ثابت، درآمد معقول و امنیت شغلي، 
بررسی حقایق در مورد یک تصمیم قبل از تصمیم  گیری، 
کاري  انجام  برای  نیاز(  )درصورت  پول  کردن  قرض 
سودآور، انجام کارهایی با احتمال موفقیت 50 -50، بررسی 
دیدگاه  هاي موافق و مخالف قبل از اتخاذ تصمیات مهم، 
این متغیرها در  بارگذاري شده  اند.  یا عامل  در یک گروه 
مجموع 8/64 درصد از واریانس کل عوامل تشکیل  دهنده 
تبیین  را  مطالعه  مورد  افراد  در  کارآفرینی  روحیه  ارتقاء 
شده  اند  بارگذاري  عامل  این  در  که  متغیرهایي  مي  کنند. 
عامل  رو  این  از  داشته،  تمرکز  بر وضعیت ریسک  بیشتر 

دوم در این مطالعه عامل ریسک  پذیری نام  گذاري شد.
عامل سوم: واقع شدن سه متغیر افزایش ترجیح برای 
فکر  به  ترجیح  افزایش  آسان،  نه  سخت  کارهاي  انجام 
کردن به آینده و افزایش ساعات انجام کار که تبیین کننده 
7/88 درصد از واریانس عوامل تشکیل  دهنده ارتقاء روحیه 
مبین  بیشتر  مي  باشند،  مطالعه  مورد  افراد  در  کارآفرینی 
فرد  یا  فرد  که  دارد  آن  از  نشان  عبارتی  به  و  توفیق  طلبی 
مورد نظر به فکر انجام درست کار همراه به نگاه به آینده 

دارد، لذا، عامل مذکور توفیق  طلبی نام  گذاري شد.
عامل چهارم: با توجه به اینکه چهار متغیر، افزایش 
تمایل به استفاده از فرصت  ها، تقویت این دیدگاه در من که 
مردم عمومًا به آنچه که استحقاقش را دارند، دست مییابند، 
سختکوشي  از  موفقیت  که  من  در  دیدگاه  این  تقویت 
حاصل میشود و ارتباطي  با شانس و خوش اقبالي ندارد، 
سخت کار کردن برای بدست آوردن آنچه که می  خواهم 
تشکیل  دهنده  عوامل  واریانس  از  درصد   7/82 تبیین  )با 
ارتقاء روحیه کارآفرینی در افراد مورد مطالعه(، واردشده 
در گروه چهارم هر کدام به نوعي نشانگر سخت  کوشی و 
اعتماد به خود را نشان می  دهد، لذا عامل فوق اعتماد بنفس 

نام  گذاري گردید.
عامل پنجم: نتایج نشان مي  دهد متغیرهاي واقع شده 

جدول 11. عامل  هاي استخراج شده در خصوص عوامل 
تشکیل  دهنده ارتقاء روحیه کارآفرینی روستاییان مورد مطالعه؛ مأخذ: 

یافته  هاي پژوهش، 1396

مقدار عامل
ویژه

درصد 
واریانس 
مقدار ویژه

درصد 
تجمعي 
واریانس

4/3816/8816/88اول
2/248/6425/52دوم
2/047/8833/4سوم

2/037/8241/23چهارم
1/76/6347/86پنجم
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و  کارهاي جدید  انجام  ترجیح  )افزایش  عامل چهارم  در 
غیرمعمول، افزایش ترجیح انجام کارها به طریقي که خودم 
صالح میدانم، افزایش ترجیح رهبر گروه بودن و خوشحال 
شدنم از آن وضعیت، کاهش ترجیح انجام کارها با استفاده 
واریانس  از  درصد   6/63 توانسته  اند  دیگران(،  کمک  از 

افراد  در  کارآفرینی  روحیه  ارتقاء  تشکیل  دهنده  عوامل 
مورد مطالعه را تبیین نمایند. با توجه به مفهوم متغیرهاي 
بارگذاري شده در این عامل  که تداعي کننده عامل استقالل 
در روحیه فرد مورد نظر مي  باشد، از این رو عامل پنجم در 

این مطالعه، استقالل  طلبی نام  گذاري گردید.

جدول 13.نام  گذاري عامل  ها، ضرایب عاملي دوران یافتهِ عوامل تشکیل  دهنده روحیه کارآفرینی روستاییان مورد مطالعه

بارعامليمولفه  هاعامل

خالقیت

0/553افزایش رویاپردازی برای ایجاد یک کسب و کار در گردشگری
0/67افزایش کسب اطالعات درباره مسائل کسب و کار پیش از روبرو شدن با مشکالت

0/658افزایش تمایل به حدس زدن 
0/671انجام دادن چند کار خوب هم زمان )نه فقط یک کار کاماًل خوب و بی  عیب(

0/701سازماندهی زندگی )زندگی طبق برنامه و به آرامی پیش رود(
0/68راحت شدن انتخاب ایده مناسب از بین ایده  های متنوع  ام

0/681عدم مخالفت با ایجاد تغییرات در زندگي  ام 
0/654پرسیدن سوالهای زیاد توسط من در مورد کارهای جدید از نظر دیگران

0/505انجام کارها به روش معمول )نه تجربه راه  ها و روش  هاي جدید(
0/511انجام چندین کار به صورت همزمان

ریسک

0/526ترجیح به داشتن کار ثابت، درآمد معقول و امنیت شغلي
0/615بررسی حقایق در مورد یک تصمیم قبل از تصمیم  گیری

0/592قرض کردن پول )درصورت نیاز( برای انجام کاري سودآور
0/355انجام کارهایی با احتمال موفقیت 50 -50

0/447بررسی دیدگاه  هاي موافق و مخالف قبل از اتخاذ تصمیات مهم، 

توفیق طلبی
0/535افزایش ترجیح برای انجام کارهاي سخت نه آسان

0/794افزایش ترجیح به فکر کردن به آینده
0/527افزایش ساعات انجام کار 

اعتمادبنفس

0/383افزایش تمایل به استفاده از فرصت  ها
0/707تقویت این دیدگاه در من که مردم عمومًا به آنچه که استحقاقش را دارند، دست مییابند

تقویت این دیدگاه در من که موفقیت از سختکوشي حاصل میشود و ارتباطي با شانس و خوش اقبالي 
ندارد

0/761

0/571سخت کار کردن برای بدست آوردن آنچه که می  خواهم

استقالل  طلبی

0/453افزایش ترجیح انجام کارهاي جدید و غیرمعمول
0/77افزایش ترجیح انجام کارها به طریقي که خودم صالح میدانم

0/635افزایش ترجیح رهبر گروه بودن و خوشحال شدنم از آن وضعیت
0/64کاهش ترجیح انجام کارها با استفاده از کمک دیگران

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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متغیرهای  وضعیت  شدن  مشخص  از  پس  ادامه،  در 
تی  آزمون  از  استفاده  با  کارآفرینی،  روحیه  تشکیل  دهنده 
عبارتی  به  مطالعه و  اول  بررسی فرضیه  به  نمونه  ای  تک 
روحیه   ارتقاء  در   گردشگری  تأثیر  بررسی  به  دیگر 

استقالل  طلبی  نفس،  به  اعتماد  ریسک  پذیری،  )خالقیت، 
و توفیق  طلبی( و نیت کارآفریني پایدار در سکونتگاه  هاي 
مورد  روستاییان  نظر  از  مطالعه   مورد  منطقه  روستایي 
 ،3-7 جدول  نتایج  براساس  است.  شده  پرداخته  مطالعه 
مطالعه  مورد  مطالعه  مورد  روستاییان  از  درصد   40/6
اثری  دارای  آنها  خالقیت  بر  گردشگری  که  معتقدند 
 34/8 همچنین،  است.  داشته  کم  و  کم  خیلی  سطح  در 
درصد این آثار را در سطح متوسط ارزیابی کرده و 24/5 
معتقدند  مطالعه  مورد  مطالعه  مورد  روستاییان  از  درصد 
سطح  در  اثری  دارای  آنها  خالقیت  بر  گردشگری  که 
درصد   18/9 همچنین،  است.  داشته  زیاد  و  زیاد  خیلی 
که  معتقدند  مطالعه  مورد  مطالعه  مورد  روستاییان  از 
سطح  در  اثری  دارای  آنها  ریسک  پذیری  بر  گردشگری 
درصد   36/1 همچنین،  است.  داشته  کم  و  کم  خیلی 
ارزیابی کرده و 45 درصد  متوسط  را در سطح  آثار  این 
که  معتقدند  مطالعه  مورد  مطالعه  مورد  روستاییان  از 
سطح  در  اثری  دارای  آنها  ریسک  پذیری  بر  گردشگری 
خیلی زیاد و زیاد داشته است. 2/8 درصد از روستاییان 
مورد مطالعه مورد مطالعه معتقدند که گردشگری بر نیت 
کارآفرینانه آنها دارای اثری در سطح خیلی کم و کم داشته 

است. همچنین، 42/4 درصد این آثار را در سطح متوسط 
مطالعه  مورد  روستاییان  از  درصد   54/8 و  کرده  ارزیابی 
کارآفرینانه  نیت  بر  گردشگری  که  معتقدند  مطالعه  مورد 
آنها دارای اثری در سطح خیلی زیاد و زیاد داشته است. 

بر اساس آزمون t تک نمونه  اي، عدد 3 به   عنوان میانه 
نظري با میانگین آثار گردشگری بر متغیرهای تشکیل  دهنده 
روحیه کارآفرینی و نیت کارآفرینانه در روستاهای بخش 
مرکزی شهرستان همدان مقایسه گردید. با توجه به نتایج 
برای  آمده  به  دست   t که  مي  شود  مشاهده   4-7 جدول 
کارآفرینانه  نیت  و  توفیق  طلبی  ریسک  پذیری،  متغیرهای 
مثبت و معنی  دار شده است. عالمت مثبت نشان مي  دهد 
یا  نظري  میانه  ي  از  بزرگتر  بررسي  مورد  متغیر  میانگین 
عوامل  این  میانگین  به  عبارتي  مي  باشد.  مالک  نمره  ي 
عالوه براینکه از سایر عوامل بیشتر بوده، از میانه  ي نظري 
مورد نظر نیز در سطح 95 درصد معني  داري )یا خطای 5 
درصد( بزرگتر است. بنابراین، می  توان عنوان کرد، توسعه 
گردشگری بر ارتقاء متغیرهای ریسک  پذیری، توفیق  طلبی 
لذا،  است.  بوده  مثبت  آثاری  دارای  کارآفرینانه  نیت  و 
که  کرد  عنوان  می  توان  آمده  دست  به  نتیجه  به  توجه  با 
فرض تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری در  ارتقاء روحیه  
)خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس، استقالل  طلبی و 
سکونتگاه  هاي  در  پایدار  کارآفریني  نیت  و  توفیق  طلبی( 
تأیید  بوده  مؤثر  تا حدودی  مطالعه  منطقه مورد  روستایي 

و فرض صفر رد شد.

جدول 14. توزیع درصد فراوانی وضعیت آثار گردشگری بر متغیرهای تشکیل  دهنده روحیه کارآفرینی و نیت کارآفرینانه

انحراف میانگینخیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم
معیار

14/62634/816/97/62/761/12خالقیت
315/936/132/612/43/350/989ریسک  پذیری

7/828/528/823/711/13/011/13اعتماد به نفس

11/430/333/320/54/52/761/04استقالل  طلبی

8/618/737/12114/63/141/14توفیق  طلبی

0/32/542/4477/83/590/681نیت کارآفریني

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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امروزه گردشگری به عنوان فرآورده جدید و  تغذیه 
عالج همه جوامع روستایی است که  ساز درآمد و راه 
با مشکالت اقتصادی مواجه هستند، هنوز هم گردشگری 
به وسیله فعالیتهایی چون جنگلداری، ذخیره آب و حفظ 
محیط زیست در حال پیشرفت است که نه تنها یک رابطه 
متقابل میان کاربردهای متفاوت منابع روستایی را نشان 
میدهد بلکه یک وابستگی متقابل را هم بین آنها نشان 
می  دهد. گردشگری روستایی میتواند سهمی در کارآفرینی  
پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب 
و  شده  نظر  مورد  منطقه  جمله  از  مختلف  توسعه مناطق 
گردشگران  کند.  می  منافع بسیاری را نصیب روستاییان 
برای اقامت، خرید کاالهای محلی و خدمات پول پرداخت 
می کنند. این پولها در فعالیتهای محلی از جمله در زمینه 
موجب تحرک روستاییان  یابد و  کارآفرینی جریان می 
در برآوردن نیازهای بازدیدکنندگان می شود. گردشگری 
نظر با ایجاد اشتغال، افزایش  مورد  منطقه  روستاییدر 
فعالیتهای اقتصادی، ایجاد  سازی  سطوح درآمد، متنو ع 
اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به  روابط 
حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک 
کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی 
بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک می 
کند. امروزه از گردشگری به عنوان بزر گترین و متنوعترین 
صنعت در دنیا یاد میشود؛ که می تواند ظرفیتهای باالیی 
در زمینه کارآفرینی پایدار در جوامع روستایی داشته باشد. 

گردشگری  از این  رو، در این مطالعه به بررسی ظرفیت 
)بخش  روستایی  نواحی  در  پایدار  کارآفرینی  توسعه  در 
مرکزی شهرستان همدان( پرداخته شد. نتایج نشان می   دهد 
شاخص  های  )بررسی  تحقیق  هدف  به  دستیابي  برای  که 
ابتدا  کارآفرینان(،  روحیه  بر  تأثیرگذار  و  تشکیل  دهنده 
از  استفاده  با  بررسي،  مورد  متغیرهاي  تعداد  به  توجه  با 
و  تشکیل  دهنده  عوامل  مهم  ترین  اکتشافي،  عاملي  تحلیل 
از  کارآفرینان شناسایي شدند. هدف  بر روحیه  تأثیرگذار 
به صورت  که  است  عواملي  مهم  ترین  کار، شناسایي  این 
آساني  به  ولي  دارد  وجود  گویه  ها  مجموعه  در  پنهاني 
عوامل  براي  پژوهش  این  در  نمي  باشند.  قابل مشاهده 
کارآفرینان  روحیه  بر  تأثیرگذار  و  تشکیل  دهنده  بر  موثر 
همدان،  شهرستان  مرکزی  بخش  روستاهای  گردشگری 
مقدار KMO برابر با )0/833( به دست آمد که نشان دهنده 
وضعیت مناسب داده  ها براي تحلیل عاملي است و مقدار 
بارتلت نیز برابر با 2516/588 به دست آمد که در سطح 
پنج  نتایج نشان مي  دهد  اطمینان معني  دار بود.   99درصد 
تواسته  اند 47/86 درصد  عامل شناسایي شده در مجموع 
از واریانس کل متغیرهاي مربوط به عوامل موثر بر توسعه 
کارآفریني پایدار گردشگری روستاییان محدوده مطالعاتي 
را تبیین نمایند. با توجه به اینکه درصد مقدار ویژه بیانگر 
سهم هر عامل از کل واریانس متغیرهاست و هرچه مقدار 
آن بزرگ تر باشد، نشان  دهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل 
است، نتایج نشان مي  دهد که میزان تبیین هر یک از عوامل 

جدول 15. نتایج آزمون t تک  نمونه  اي در بررسی تأثیر گردشگری در  ارتقاء روحیه  و نیت کارآفریني

جوامع مورد 
مطالعه

Test Value = 3

 tdfsigMeanتأثیرگردشگری
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

LowerUpper

روستاییان

0/121-0/343-0/233-4/13950/000-خالقیت
7/113950/0000/3530/2550/451ریسک  پذیری

0/0940/129-0/3113950/7560/017اعتماد به نفس
0/131-0/338-0/234-4/473950/000-استقالل  طلبی

2/53952/0130/1430/030/256توفیق  طلبی
17/43950/0000/5950/5280/663نیت کارآفریني

مأخذ: یافته  هاي پژوهش، 1396
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 ،7/88  ،8/64  ،16/88 به  ترتیب  شده  شناسایي  گانه  پنج 
7/82 و 6/63 درصد بوده است. الزم به توضیح است در 
پژوهش حاضر براي چرخش عامل  ها از روش وریمایکس 
 40/6  ،3-7 جدول  نتایج  براساس  است.  استفاده شده 
درصد از روستاییان مورد مطالعه مورد مطالعه معتقدند که 
گردشگری بر خالقیت آنها دارای اثری در سطح خیلی کم 
آثار را در  این  و کم داشته است. همچنین، 34/8 درصد 
از روستاییان  ارزیابی کرده و 24/5 درصد  متوسط  سطح 
بر  گردشگری  که  معتقدند  مطالعه  مورد  مطالعه  مورد 
خالقیت آنها دارای اثری در سطح خیلی زیاد و زیاد داشته 
مطالعه  مورد  روستاییان  از  درصد   18/9 همچنین،  است. 
مورد مطالعه معتقدند که گردشگری بر ریسک  پذیری آنها 
دارای اثری در سطح خیلی کم و کم داشته است. همچنین، 
36/1 درصد این آثار را در سطح متوسط ارزیابی کرده و 
45درصد از روستاییان مورد مطالعه مورد مطالعه معتقدند 
که گردشگری بر ریسک  پذیری آنها دارای اثری در سطح 
از روستاییان  است. 2/8 درصد  داشته  زیاد  و  زیاد  خیلی 
مورد مطالعه مورد مطالعه معتقدند که گردشگری بر نیت 
کارآفرینانه آنها دارای اثری در سطح خیلی کم و کم داشته 
است. همچنین، 42/4 درصد این آثار را در سطح متوسط 
مطالعه  مورد  روستاییان  از  درصد   54/8 و  کرده  ارزیابی 
کارآفرینانه  نیت  بر  گردشگری  که  معتقدند  مطالعه  مورد 
آنها دارای اثری در سطح خیلی زیاد و زیاد داشته است.  
برای  آمده  به  دست   t که  نشان می دهد  نتایج  نهایت  در 
کارآفرینانه  نیت  و  توفیق  طلبی  ریسک  پذیری،  متغیرهای 
مثبت و معنی  دار شده است. عالمت مثبت نشان مي  دهد 
یا  نظري  میانه  ي  از  بزرگتر  بررسي  مورد  متغیر  میانگین 
عوامل  این  میانگین  به  عبارتي  مي  باشد.  مالک  نمره  ي 
عالوه براینکه از سایر عوامل بیشتر بوده، از میانه  ي نظري 
مورد نظر نیز در سطح 95 درصد معني  داري )یا خطای 5 
درصد( بزرگتر است. بنابراین، می  توان عنوان کرد، توسعه 
گردشگری بر ارتقاء متغیرهای ریسک  پذیری، توفیق  طلبی 
لذا،  است.  بوده  مثبت  آثاری  دارای  کارآفرینانه  نیت  و 
که  کرد  عنوان  می  توان  آمده  دست  به  نتیجه  به  توجه  با 
فرض تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری در  ارتقاء روحیه  
)خالقیت، ریسک  پذیری، اعتماد به نفس، استقالل  طلبی و 
سکونتگاه  هاي  در  پایدار  کارآفریني  نیت  و  توفیق  طلبی( 
تأیید  بوده  مؤثر  تا حدودی  مطالعه  منطقه مورد  روستایي 

و فرض صفر رد شد.

7( منابع و ماخذ
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