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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی سازههاي مؤثر بر رفتار کارآفرينانه در زمینه در مناطق گردشگري شهرستتا هدتدا کته بته ت ر
م ردي در مناطق گردشگري بخش مرکزي میباشد .براي رستید بته هتدف تحقیتق از روش تحقیتق نت

ترکیبتی (ت

تییی ت

تحلیلی) استیاده شده است .جامعه آماري اين تحقیق شامل کلیه خان ارهاي ستاکن در منتاطق روستتايی بختش مرکتزي شهرستتا
هددا میباشند ( .)N=67432روش ند نهگیري در اين مطالعه به

ر طبقهاي چند مرحلهاي تصادفی با انتساب متناست

بت ده و

حجم ند نهي م رد مطالعه از طريق رابطه ک کرا ( )n=792محاسبه شده استت .ابتزار تحقیتق پرسشتنامهاي بت د کته روايتی آ
براساس نظر گروهی از کارشناسا و اساتید دانشگاه تأيید گرديد و براي تعیتین میتزا پايتايی ابتزار تحقیتق از ضتري

آلیتاي

کرونباخ استیاده شد .دادهها با استیاده از مدل تحلیل تشخیصی و به وسیلهاي نرم افزار  SPSSمت رد تجزيته و تحلیتل ررارگرفتنتد.
نتايج نشا داد حدود  46در د از افراد م رد مطالعه در مناطق روستايی بخش مرکزي شهرستا هددا هیچگ نه فعالیت ارتصادي
يا کس

و کاري در زمینه گردشگري که باعث کس

درآمد براي خان ار خ د ش د ندارنتد .هدچنتین نتتايج تحلیتل تشخیصتی

گ ياي آ ب د که با ت جه به مقادير النداي ويلکس متغیرهاي سن سطح تحصیال

درآمد خان ار از بختش کشتاورزي شتغل

فرعی خالریت يا روحیه ن پذيري ريسکپذيري اعتداد به نیس استقاللطلبی و ت فیق طلبی و رصد و نیت کارآفرينانه در مقايسه
با ديگر متغیرها بهتر رادر به پیشبینی رفتار کارآفرينانه در بین روستايیا م رد مطالعه هستند

واژگان کلیدی :کارآفرينی ،گردشگری ،تحلیل تشخیصی ،همدان.

( -1نویسنده مسئول) Reda_red@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری برای احیای اقتصادی و تحرک نیروی انسانی و کار در مناطق رو به افول روستایی فرصت مناسبی فررام
میکند ،زیرا تنها فعالیتی است که میتواند در کنار فعالیتمای کشاورزی سنتی و صنایع روستایی کره بره سررعت در
حال از بین رفتن مستند ،قرار گیرد و باعث شود که روستاییان عالوه بر فعالیتمای روزمرهی خرود ،از منبرع درآمرد
دیگری نیز بهرهمند شوند .از این رو امروزه ،گردشگری در مناطق روسرتایی و دور افتراده ،امتیرت ویر های یافتره و
وسیلهای برای رفاه جوامع محلی تلقی میشود ( .)Saghaii & Javanbakht, 2012عالوه براین گردشگری در سرح
محلی برای صاحبان تجارت با سرمایهی نسبتاً اندک ،رشد اقتصادی نظاممندی فرام مریکنرد و جرایگزین برالقوهای
برای فعالیتمای سنتی در روستا و کرارگران محلری ارا ره مریدمرد ( .)Hall et al., 2005فعالیرتمرای گردشرگری
روستایی اصوالً از نوع بنگاهمای اقتصادی کوچک است .شرکتمای کوچک اغلب میتوانند واکنش سریعی به نیازما
و بازارمای جدید نشان بدمند و این مقدمه برای انواع نوآوریما است .کارآفرینی م بهطور فزایندهای به عنوان یرک
کانال قابل توجه برای تبدیل محصوالت و خدمات سازگار با محیطزیسرت شرناخته مریشرود .متفکرران متعرددی از
کارآفرینی پایدار به عنوان اکسیری برای بسیاری از نگرانیمای اجتتاعی و زیستمحیحی حتایت مریکنرد ( Hall et

 .)al., 2010دراین زمینه در اکثر کشورما توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینران و گردشرگری مریشرود و تقویرت
کارآفرینی و گردشگری و ایجاد بستر مناسب برای توسعهی آن از ابزار پیشرفت و توسعهی کشورما به وی ه کشورمای
درحال توسعه به شتار میآید؛ زیرا یک فعالیت با رویکرد کارآفرینانه منجر به توسعهی اقتصادی ،اجتتراعی و محیحری
(از جتله ایجاد اشتغال ،نوآوری در فعالیتما ،رقابت پذیری ،حفظ محیط زیست) میشود ( ،)Verheul, 2002به وی ه
توجه به کارآفرینی گردشگری روستایی میتواند زمینهساز توسعهی پایدار روسرتایی گرردد (.)Jamshidi et al., 2015
چرا که از این طریق روستاییان کارآفرین عوامل مختلف تولید و بهرهوری اقتصادی را در زمینهی گردشرگری گرردم
آورده و با تالش و کوشش خالقانه فرصتما را شناسایی و بهرهگیری کرده و در نهایرت الگرو و شریوهی جدیردی از
فعالیت و زیست اقتصادی مبتنی بر گردشگری را در مناطق روستایی خلق میکنند که منجرر بره حرداکثر کرردن برازده
اقتصادی و به حداقل رساندن ریسک زیست اقتصادی با رمیافرت پایرداری در منراطق روسرتایی مریشرود .بنرابراین،
روستاییان کارآفرین گردشگری ذمنیت کارآفرینی و ظرفیتمای موجود را ترکیب کرده و یک فعالیت اقتصادی جدید
و یا ارتقا یافته را به نام گردشگری روستایی خلق میکنند که جریان مداومی از درآمد و ثروت را برای آنها تولیرد مری-
کند و به عبارتی دیگر میتوان متان برداشت شومپیتر از کارآفرینان را ،که کارآفرینان روستایی برا تخریرب خالقانرهی
خود یک کاالی جدید ،یک شیوهی تولید جدید و درنهایت شریوهمرای سرازماندمری الگومرای تولیرد و منرابع را در
گردشگری خلق میکنند که وی گی اساسی آنها نوآوری است ،داشت (.)Roknodin Eftekhari et al,.2014
بخش مرکزی شهرستان متدان در مجتوع دارای  63نقحه روستایی است .متچنین در این محدوده بیش از  21منحقه
گردشگری (تاریخی ،طبیعی و مذمبی) از جتله روستای قاس آباد (مذمبی) ،روستای سرخ آباد (تاریخی) ،روسرتای
ورکانه (طبیعی ر یکی از  21روستای مدف گردشگری استان) ،روستای مزاگرد (تاریخی) ،روستای شورین (تراریخی
ر مذمبی) ،دره حیدره ،دره دیوین (چشته ملک) ،پیست تاریک دره ،سرن

کراله قا ری روسرتای ارزانفرود ،حترام

تاریخی روستای شیرآباد ،قلعه دوره قاجاریه روستای یکن آباد ،تپره تراریخی روسرتای چشرین (تخرت رسرت ) ،تپره

سازههای مؤثر بر کارآفريني در مناطق گردشگری047 ...

تاریخی مرجان روستای ایوک و  ...واقع شده است .روستامای محدودهی مورد محالعه پ ومش ،کره معیشرت غالرب
ساکنانش کشاورزی و باغداری میباشد و با مشکالت عدیدهای متچون :خشکسالیمای پریدرپری و افرت آبمرای
زیرزمینی روبه رو مستند؛ که در نهایت منجر به عف فعالیتمای کشاورزی و کامش درآمد روستاییان گردیده کره
قحعاً در صورت عدم برنامهریزی دقیق و آینده نگر ،ساکنان روستامای مورد نظر از نظر معیشرت و اشرتغال در آینرده
با مشکل روبرو خوامند شد ،اگرچه در حال حا ر براساس آخرین سرشتاری رستی کشور در سرال  ،1931حردود
 92درصد جتعیت باالی  10سال منحقه مورد محالعه شاغل میباشرند و ایرن نشران از و رعیت رعیف اشرتغال در
منحقه مورد نظر ،بهوی ه مناطق روستایی است.
بنابراین ،براساس موارد گفته شده میتوان گفت کارآفرینی گردشگری روستایی که رامکراری جدیرد در نظریرهمرای
توسعه برای توانتندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روستایی درجهت کامش شکاف شرهر و روسرتا ،ایجراد برابرری
اقتصادی ،اجتتاعی ،محیحی و نهادی و ابزاری مه برای رسیدن به توسعهی پایدار بوده و به عنوان یک رامبرد نوین در
توسعهی مناطق روستایی به علت مامیت اشتغالزایی باال ،میتواند برای روستاییان منحقه مورد محالعه (بخش مرکرزی
شهرستان متدان) ،اشتغال مولد و برای بیکاران فصلی ،اشتغال موقت ایجراد نتایرد و مانردگاری در روسرتا را تسرهیل
نتاید .اما باید توجه داشت که توسعة کارآفرینی متناسب با برخورداری مکانما و فرام بودن ظرفیتمای الزم امکران-
پذیر است؛ زیرا نبود ظرفیتمای الزم در برخی از مناطق ،امکان شکلگیری روحیه و انگیزة کارآفرینی را فرام نتری-
سازد .این امر به وی ه در مناطق روستایی امتیت بیشتری دارد؛ زیرا محابق با ارزیابیمای انجام گرفته ،پایین بودن میزان
آشنایی روستاییان با زمینهمای اولیة کارآفرینی با شرایط خرا

محریطمرای روسرتایی ،ازجتلره انرزوای جغرافیرایی،

محرومیت ،محدودیت فرصتما و امکانات و خدمات اولیه و رروری زیربنرایی و ارتبراطی مررتبط اسرت .بنرابراین،
بررسی محیط اجتتاعی ،فرمنگی ،اقتصادی و وی گیمای فردی ر روانشناختی روستاییان در این زمینه رروری و برا
امتیت به نظر میرسد .لذا ،براساس موارد گفته شده؛ مدف از محالعه حا ر بررسی سازهمای مؤثر بر کرارآفرینی در
مناطق گردشگری روستایی شهرستان متدان (بخش مرکزی) بوده و به دنبال پاسرخگرویی بره سرؤال اصرلی محالعره
«کارآفرینان مناطق گردشگری روستایی منحقه مورد محالعه دارای چه وی گیمایی مستند؟ و آیا کارآفرینان مورد نظرر
از نظر مکانی ر فضایی دارای وی گی خاصی مستند؟»
مروری بر ادبيات موضوع
كارآفریني و كارآفرین
فرآیند کارآفرینی دارای اجزای نگرشی و رفتاری است .از نظر نگرشی ،فرآینرد کارآفرینانره بره تتایرل یرک فررد یرا
سازمان از برای بهره گیری و استفاده از فرصتمای جدید و ایجاد تغییر خالقانه اشراره دارد ( Miller and Friesen,

 .)1982از نظر رفتاری ،فرآیند کارآفرینی شامل مجتوعره ای از اقردامات اسرت کره بررای شناسرایی و ارزیرابی یرک
فرصت ،تعریف یک مفهوم تجاری و کاری ،شناسایی منابع مورد نیاز ،به دست آوردن منابع روری و پیاده سازی و
بهره برداری از کسب و کار روری میباشند ( .)Setevenson, 1989کارآفرینی روستایی در اصرل مری تفراوتی برا
مفهوم عام کارآفرینی ندارد ،فقط شرایط خا

مناطق روستایی ازجتله باالتربودن ریسک ،و کتبود امکانات و رعف
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مدیریت در این نواحی باعث میشود که زمینهمای کارآفرینی در روستا متفاوت برا سرایر نرواحی و فعالیرتمرا باشرد.
کارآفرین روستایی به دنبال شناخت فرصتمای جدید ،نوآوری و خالقیت در فعالیتمای کشاورزی و غیرکشاورزی،
کاربری ارا ی و استفادة بهینه ،متنوع و نوآورانه در مسیر توسعة روستایی است .کارآفرینی روستایی میتواند تجرارت
و کسب وکار را در مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی گسترش دمرد ( .)Rezvani & Najjarzadeh, 2009متچنرین،
کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد سازمانی جدید که تولید یا خدمت جدیدی را معرفری یرا برازار جدیردی را
ایجاد میکند ،یا از فناوری جدیدی در محیط روستایی استفاده میکند (.)Heriot & Campbell, 2002
ویژگيهای برجسته كارآفرینان
ریسكپذیری :ریسکپذیری به حالتی گفته میشود که فرد برای انجام کاری یا پذیرش مسئولیتی که احتتال شکسرت
در آن وجود دارد ،اعالم آمادگی میکند .خحر کردن متکن است به آگامی فرد از مو وع بستگی نداشته باشد و حتری
فرد از نتایج و پیامدمای احتتالی آن نیز بیاطالع باشد ( .)Burns, 2001خالقيت :صاحبنظران ،مرکرز ثقرل حرکرات
نوین در آینده را خالقیت و میزان بهرهگیری از تفکر خالق میدانند .لذا خالقیت ابزاری برای کارآفرینان است که با آن
میتوانند فرصتمای موجود را شناسایی و از آنها بهرهبرداری کنند .از عوامل مؤثر برر خالقیرت مریتروان مرواردی از
قبیل؛ جنسیت ،موقعیت اقتصادی ر اجتتاعی خانواده ،ترتیب تولد فرد ،وسعت خرانواده ،ترثثیرات محریط شرهری و ...
اشاره نتود (.)Imani Jajarmi & Pour Rajab, 2011
اعتمادبنفس :کارآفرین دارای وی گیمای عزم و اراده ،اعتتاد به نفر

و اسرتقاللطلبری ،سرسرخت و مصرت برودن،

توانایی به سرعت متعهد و غیر متعهد شدن ،انضباط ،اصرار بر حل مساله ،آمادگی برای از دسرت دادن منرافع و غررق
شدن کامل در کار از وی گیمای کارآفرین است .استقاللطلبي :استقاللطلبی متان چیزی است که روا نشناسان آن را
سلحه جویی درونی مینامند؛ سلحهجویی درونی آن است که فرد احساس کند خود بر سرنوشت خرویش احاطره دارد
( .)Ahmadpour Daryani, 2002توفيق طلبي :توفیق طلبی عبارت است از گرایش بره انجرام کرار در اسرتانداردمای
عالی برای موفقیت در موقعیتمای رقابتی (متان) افراد با انگیزه توفیق طلبی باال ،گرایش بیشتری به حل چالشمرای
پیش روی خود داشته ،افرادی مبتکر و در جستجوی رامکارمای بهتر برای بهبود عتلکرد خرود مسرتند و نیرز تعیرین
مدفما ،تالش برای تحقق آنها و نتایش عتلکرد باال در وظایف چالشی ،از وی گیمای آنران مریباشرد ( Gurol and

 .)Atsan, 2006توفیقطلبان نتایج و تالشمای ارزشتندشان را در احساس ر ایت و اتتام با موفقیت کار لتر

کننرد

( .)Chell, 2008قصد و نيت :مبنای اصلی شکلگیری رفتارمای ارادی افراد و در واقع بهترین متغیر پیشبینی کننرده
رفتار آنهاست .نظر به دیدگاه پیتر دراکر ،مبنی بر اینکه کارآفرینی ،سرانجام رفتار است ،بنابراین قصرد کارآفرینانره بره
دلیل ارادی و آگامانه بودن آن منجر به رفتار کارآفرینانه میشود .این رفتار شامل مجتوعه فعالیتمای مستقی و غیرر
مستقی مربوط به تشخیص ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتماست (.)Zali et al., 2012
 )1311( Cooper et al.در محالعه خود به عواملی مانند ژنتیک خانواده ،آموزش و تجربهما ،مکان جغرافیایی ،مهارت
دانش کسب شده ،ارتباط با افراد کارآفرین ،دسترسی به سرمایه )1313( Tropman & Morningstar ،به وی گیمرای
فردی ،شخصیتی و روانشناختی و  )1333( Timmonsبه وی گیمای شخصیتی کارآفرین ،محیط (فرصرتمرا و نبرود
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قحعیت و ابهام) ،رفتار یا عتلکرد (ابتکار ،قبول مسئولیت شخصی ،نظارت بر عتلکرد ،تحتل ابهام ،استفاد ه از پول به-
عنوان معیار و اولویت به کار) ،مدف (خلق نوآوری و ابتکار و رشد کاری) و نتایج (موفقیت و شکست) اشاره کررده-
اند .متچنین )2002( Ahmadpour Daryani ،در محالعه خود عوامل فردی و انسانی (خحرپرذیری ،تروان روحری و
روانی ،انگیزه ،خالقیت) )2011( Imani Jajarmi & Pour Rajab ،متغیرمای ترکیبی سن ر تحصیالت ،سن ر محالعره
محبوعات ،تحصیالت ر تردد به شهر و تحصیالت ر محالعه محبوعات ،سن ر ترردد بره شرهر)2016( Rasekhi et al. ،
سازماندمی و رمبری ،فرصت ،روابط ،عوامل محیحی و سابقه )2011( Toosi et al. ،ریسکپذیری ،میرزان درآمرد از
شغل اصلی ،سح دانش نسبت به کارآفرینی و سح سواد و  )2011( Jamshidi et al.سح تحصیالت ،تعداد سهام،
تجربه قبلی در زمینه کارآفرینی ،میزان درآمد و سرابقه فعالیرت در شرغل مرورد نظرر را مرورد بررسری قررار دادهانرد.
 )2011( Hosseininia & Fallaiدر محالعه خود به عوامل فردی ،فرمنگی ر اجتتاعی ،نهادی ،طبیعی و بومشرناختی،
 )2010( Ghasemi & Asadiبه عوامل آموزشری ،روانشرناختی ،ارتبراطی و دانشرگامی و Jafari Moghadam et al.

( )2011به متغیرمای نگرش ،منجارمای اجتتاعی و خودباوری ،حتایرتمرای اجتتراعی ،مهرارتمرای کارآفرینانره،
عوامررل اقتصررادی ر اجتترراعی )2012( Roknodin Eftekhari et al. ،و (SafarAliakbari, & Sadeghi ،)2010

( )2011و  )2011( Ezamiبه عوامل اقتصادی ،اجتتاعی ،عوامل فردی ،عوامل محیحی ،آموزشی و روانشناختی اشاره
کردهاند.
روششناسي
معرفي منطقه
بخش مرکزی شهرستان متدان در ناحیه میانی شهرستان و در گسترهای به مساحت  1100کیلومتر معرادل  96درصرد
از مساحت کل شهرستان و بین  92درجه و  96دقیقه تا  961درجه  11دقیقه عرض جغرافیرایی  21درجره  21دقیقره
طول جغرافیایی از نصف النهار گرینوی واقع شده اسرت .ایرن بخرش از شرتال بره شهرسرتان بهرار ،از جنروب بره
شهرستان تویسرکان و مالیر ،از شرق به بخش شراء و از غرب به شهرستان اسدآباد محدود میشود.
تحقیق حا ر از لحاظ مدف کاربردی است ،از نظر نحوه جتعآوری دادهما ،میدانی بوده ،و از نظر بررسی روابط بین
متغیرما از نوع متبستگی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خانوارمرای سراکن در منراطق روسرتایی بخرش
مرکزی شهرستان متدان میباشند ( .)N=29216روش نتونهگیری در این محالعه بهصورت طبقرهای چنرد مرحلرهای
تصادفی با انتساب متناسب بوده و حج نتونهی مورد محالعه از طریق رابحه کوکران ( )n=911محاسبه شرده اسرت.
الزم به تو ی است برای جلوگیری از خحامای آماری و باالرفتن اطتینان %1 ،نتونه انتخابی نیز به نتونه مورد نظرر
ا افه گردید و در نهایت  936نفر (سرپرست خانوار) به عنوان نتونه نهایی مورد مدف محالعه از دمستانمرای ابررو
( 9روستا) ،الوندکوه شرقی ( 2روستا) ،الوندکوه غربی ( 1روستا) ،سنگستان ( 6روستا) ،گنبد ( 9روسرتا) و مگتتانره
( 1روستا) انتخاب شدند (جدول  .)1ابزار اصلی تحقیق برای جتعآوری اطالعات ،پرسشرنامه مریباشرد .بره منظرور
تعیین قابلیت اعتتاد یا پایایی پرسشنامه ،آزمون مقدماتی ( 90پرسشنامه) در یکی از روستامای خرار از محردودهی
آماری (بخش شراء) ،انجام گرفت .روایی عوامل مورد سنجش در پرسشنامه از روش صوری و با اسرتفاده از نظررات
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اساتید دانشگاه و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزیابی و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شرد کره نترایج بدسرت
آمده ( 0/101تا  )0/122نشان از قابلیت اعتتاد و اعتبار باال به ابزار مورد تحقق است.

شکل ( ) .موقعيت بخش مركزی شهرستان همدان
منبع :نگارندگان1936 ،

در این تحقیق پرسشنامه بهعنوان مه ترین ابزار گردآوری اطالعات مشتتل بر دو بخش بود .بخش اول پرسرشنامره
مربوط اطالعات شخصی و حرفهای مربوط به افراد مورد محالعره برود .بخرش دوم پرسشرنامه شرامل شرش قسرتت
خالقیت (با استفاده از  12گویه در سح لیکرت پنج بخشری :گویرهمرایی ماننرد تغییرر در افکرار و زنردگی ،کسرب
اطالعات و حل مسا ل و مشکالت ،سازماندمی زندگی و  ،)...ریسکپذیری (با استفاده از  12گویه در سح لیکررت
پنج بخشی :گویهمای مربوط به سرمایهگذاری باال ،بهکارگیری روشمای تجربه نشرده ،تحلیرل و رعیت ،اسرتفاده از
فناوری نوین و  ،)...اعتتاد به نف

(با استفاده از  12گویه در سح لیکرت پنج بخشی :گویهمایی مانند سخت تالش

کردن ،دلسرد نشدن از شکست ،بدست آوردن خواستهما ،نرفتن به دنبال افکار مربوط به شران  ،اسرتفاده درسرت از
فرصتما و  ،)...استقاللطلبی (با استفاده از  6گویه در سح لیکرت پنج بخشری :گویرهمرایی ماننرد انجرام کارمرای
جدید ،انجام کارما به روش خا

 ،رمبر بودن و  ،)...توفیق طلبی (با استفاده از  6گویه در سح لیکرت پنج بخشی:

گویهمایی مانند متکاری با افراد مورد عالقه ،تالش زیاد ،نتیجه گرا بودن و  ،)...قصد و نیت (با استفاده از  11گویره
در سح لیکرت پنج بخشی و در سه زیربخش اصلی کنترل رفتار ادراک شده ،منجارمای جامعره و نیرت و نگررش)
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میباشد .الزم به تو ی است که در این محالعه برای بررسی و مشخص شردن فررد کرارآفرین ،از روسرتاییان مرورد
محالعه خواسته شد تا مشخص نتایند که آیا در زمینه کارآفرینی (ایجاد کسب و کرار در زمینره گردشرگری) فعالیرت
خاصی را انجام دادهاند؟ و یا اینکه آیا ایده خاصی در زمینه مورد مدف محالعه (کارآفرینی و یا به عبارتی دیگر ایجاد
کسب و کار در مناطق گردشگری روستایی بخش مرکزی شهرستان متدان) دارند که در آیندهی نزدیک بتوانند آن را
عتلی کرده و باعث اشتغالزایی و کسب درآمد شوند؟ که پ

از جتعآوری اطالعات ،و عیت مر فرد مورد محالعه

به لحاظ کارآفرینی (بله ،خیر و یا آینده نزدیک عتلی میشود) مشخص شرده اسرت .در ایرن محالعره ،بررای تجزیره
وتحلیل آماری ،از آمار توصیفی و متچنین ،برای بررسی مدف اصلی این محالعه از مدل تحلیل تشخیص ،آزمونمای
 tمستقل و منویتنی استفاده شده است.

یافتهها
ویژگيهای شخصي ـ حرفهای
نتایج توصیفی حاصل از بررسی میدانی خانوارمای روستایی بخش مرکزی شهرستان متدان نشان میدمنرد ،میرانگین
سنی افراد مورد محالعه  93/12سال با انحراف معیار  ،11/12اکثریت ( 12/1درصد) افراد مورد محالعه مررد و از نظرر
سواد ،اکثریت (مُد) افراد مورد نظر دارای تحصیالتی در سح رامنتایی (سیکل) برودهانرد ( 90/9درصرد) .براسراس
نتایج بدست آمده ،بُعد خانوار در بین خانوارمای مورد محالعه  2نفر ،شرغل اصرلی و غالرب آنهرا کشراورزی (91/3
درصد) و  21/1درصد از افراد مورد محالعه عنوان کردهاند داری شغل دوم نتیباشند .متچنین نتایج اولیه نشران داد،
که حدود  60درصد از درآمد کل خانوارمای مورد محالعه از طریق کشراورزی ،برا میرانگین  19میلیرون و  610مرزار
تومان در سال تثمین میگردد .نتایج نشان داد ،اکثریت شاخصمای مربوط به روحیه ،قصد و نیرت کارآفرینانره افرراد
مورد محالعه در سح متوسط به پایین میباشند که این و عیت بیتشر در شاخص خالقیرت ( 22/3درصرد) ،توفیرق
طلبی ( 22/2درصد) و قصد و نیت کارآفرینانه ( 21/2درصد) قابل مشامد است .متچنین ،حدود  21درصد از افرراد
مورد محالعه دارای اعتتاد به نفسی در سح ک و خیلی کتی در رابحه با ایجاد کسب و کار و رفتارمای کارآفرینانره
مستند و متین عامل بر روحیهی نوپذیری و درجهی خحرپذیری (ریسکپذیری) آنما نیز ترثثیر مسرتقی گذاشرته و
باعث شده که  10درصد از روستاییان مورد محالعه در منراطق گردشرگری بخرش مرکرزی شهرسرتان متردان دارای
رفتارمای ریسکی ک و خیلی کتی در زمینه ایجاد کسب و کار و رفتارمای کارآفرینانه داشته بانشد.
بررسي وضعيت كارآفریني در بين افراد مورد مطالعه
نتایج نشان داد 21/3 ،درصد از روستاییان مورد محالعه در بخش مرکزی شهرستان متدان می گونه فعالیت اقتصادی
(ایجاد کسب و کار) در بخش گردشگری انجام نداده و  11/1درصد نیز در بخش گردشگری برا راهانردازی کسرب و
کارمای مختلف مشغول به فعالیت بوده و به عبارتی دارای رفتاری کارآفرینانه بوده کره  91/9درصرد آنهرا نیرز دارای
سابقهای  1تا  10سال 11/3 ،درصد دارای سابقه  1سال و کتتر و  10/3درصد دارای سابقه بیشتر از  10سرال را نیرز
دارا بودهاند .البته الزم به تو ی است ،براساس نتایج بدست آمده ،بیشترین فعالیت اقتصادی روستاییان مورد محالعره
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در بخش گردشگری در زمینهمای فروش محصوالت دامری ( 11/6درصرد) و فرروش محصروالت دامری و غرذامای
محلی ( 3/6درصد) بوده است.
مقایسه ميانگين ویژگيهای روستایيان مورد مطالعه براساس رفتار كارآفرینانه (بله/خير)
براساس نتایج بدست آمده در جدول  2میتوان عنوان کرد ،در بین روستاییان مورد محالعه در زمینه راهاندازی کسرب
و کارمای مختلف در مناطق گردشگری (رفتار کارآفرینانه) از نظر میانگین سن ،درآمرد خرانوار از کشراورزی ،سرح
تحصیالت ،شغل فرعی ،سح خالقیت (روحیه نوپذیری) ،ریسکپرذیری (درجره خحررپرذیری) ،اعتتراد بره نفر ،
استقاللطلبی ،توفیق طلبی و قصد و نیت کارآفرینانره در سرح اطتینران  31درصرد اطتینران اخرتالف وجرود دارد.
متچنین ،نتایج نشان داد که در بین روستاییان مورد محالعه در زمینه راهاندازی کسرب و کارمرای مختلرف در منراطق
گردشگری (رفتار کارآفرینانه) به لحاظ بعد خانوار اختالف معنیداری وجود ندارد ( )sig = 0/163و به عبارتی دیگر
تعداد فرزندان یا افراد یک خانوار در انجام رفتارمای کارآفرینانه در بین یک خانوار تثثیرگذار نتیباشد .نتایج موجود
در جدول  2نشان میدمد که روسرتاییان دارای رفتارمرای کارآفرینانره (ایجراد کسرب و کارمرای مختلرف در زمینره
گردشگری) جوانتر بوده (); Imani Jajarmi & Pour Rajab, 2011و از طرفی دیگر ،نیز دارای سح سوادی براالتر
( )Jamshidi et al., 2015میباشند .متچنین ،از نظر سح

درآمد خانوار از کشاورزی دارای درآمدی بیشرتر ( Toosi

 ،)et al., 2005; Ezami, 2011; Hosseininia & Fallai, 2017دارای شغل فرعی Toosi et al., 2005; Jamshidi et

) ،)al., 2015از نظر سح خالقیت یا روحیه نوپذیری ،خالقتر (،)Timmons, 1999; Ahmadpour Daryani, 2002
از نظر ریسکپذیری دارای روحیهی نوپذیرتر و قابلیت باالی خحرپذیری را دارنرد (.)Ahmadpour Daryani, 2002
به لحاظ و عیت اعتتاد به نف  ،دارای و عیتی مناسبتر ( )Jafari Moghadam et al., 2011و میزان استقاللطلبی
و توفیق طلبی در این گروه از روستاییان مورد محالعه نسبت به سایر روستاییان مرورد محالعره در منراطق گردشرگری
روستایی بخش مرکزی شهرسرتان متردان براالتر اسرت ( Ghasemi & Asadi, 2010; Tropman & Morningstar,

.)1989
جدول ( ) .مقایسه ویژگيهای شخصي ،اجتماعي و اقتصادی روستایيان مورد مطالعه بر حسب طبقهبندی سطوح رفتاری كارآفرینانه
نوع آزمون

میزان آماره

Sig

متغیرمای مستقل

بله

خیر

سن

91/1

22/1

*t

**-2/16

0/000

سح تحصیالت

229/2

169/2

Mann-Whitney U

**

-1/92

0/000

تعداد اعضای خانوار

131/1

133/6

Mann-Whitney U

-0/161ns

0/163

درآمد خانوار از کشاورزی

12/16

11/31

t

**6/39

0/000

داشتن شغل فرعی

216/2

119/2

Mann-Whitney U

**-9/13

0/000

خالقیت (روحیه نوپذیری)

9/96

2/3

t

**

2/12

0/002

ریسکپذیری (درجه خحرپذیری)

2/61

2/92

t

**2/11

0/091

اعتتاد به نف

9/06

2/13

t

**9/12

0/000

استقاللطلبی

9/01

2/11

t

**9/32

0/001

توفیق طلبی

2/33

2/62

t

**9/19

0/000

قصد و نیت

9

2/62

t

**2/02

0/000

رفتار كارآفرینانه

منبع :یافتهمای تحقیق * آزمون  tمستقل ** .سح معنیداری  31درصد  nsعدم معنیداری
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تابع (یا مدل) تشخيصي برای تعيين روستایيان مورد مطالعه برحسب تعلق به گروههای مورد نظر (كارآفرین یا سایر)

نتایج مدل تشخیصی نشان داد ،ریب متبستگی متعارف یا کانونی ( )Canonical correlationبرین متغیرر گرروه و
نترة تشخیصی ،از متبستگی بسیار باالیی وجود دارد ( .)0/131باتوجه به اینکه ریب متبستگی متعارف یا کرانونی
برابر با  R2در رگرسیون خحی است ،پ
واریان

مریتروان گفرت متغیرمرای وارد شرده بره مردل  13/1درصرد از تغییررات

متغیر وابسته یا ایجاد کسب و کار در زمینه گردشگری (رفتار کارآفرینانه) را تبیین مینتاید .معیرار دیگرر در

ارزیابی تابع تشخیصی ،مقدار وی ه ( )Eigen valueمیباشد که در این مدل مقردار ویر ه برابرر  0/621برود و نشران
دمندة این است که مدل توانایی نسبتاً قوی دارد .مرچه مقدار این آماره به عردد  1نزدیرک باشرد ،تروان مردل بیشرتر
خوامد بود .مقدار  Wilk’s Lambda= 0.364مبین این است که اختالف معنیداری بین میانگین نتررة تشخیصری دو
گروه وجود دارد .به عبارت دیگر ،تابع حاصل از این مدل میتواند دو گروه از روستاییان مورد نظر را به طور معنی-
داری متتایز کند .جدول  9در دو بخش رفتار کارآفرینانه و متتایزکننرده کرانونمرا ارا ره شرده اسرت .بخرش رفترار
کارآفرینانه شامل اطالعات مربوط به میزان رایب تابع طبقهبندی (بله  /خیر) بوده که مر ستون برآوردی از رایب
را برای مریک از تابع تشخیصی به تفکیک برای مر گروه نشان میدمد .الزم به تو ی اسرت کره از ایرن اطالعرات
برای طبقهبندی در داخل گروهما مورد استفاده قرار میگیرد .اما ،در بخش متتایزکننده کانونمرا دو زیرربخش الرف)
رایب استاندارد شده تابع تشخیصی کانونی که متانند ریب  Betaدر رگرسیون خحی بروده و ب) ررایب ترابع
تشخیصی کانونی یا نترات تشخیصی استاندارد نشده برای مر متغیر مستقل که معادل ریب  bدر رگرسریون خحری
است ،قابل مشامده است .لذا ،باتوجه به اطالعرات موجرود در بخرش متترایز کننرده کرانونمرا (زیرربخش ررایب
استاندارد نشده) ،بر مبنای مقدار ثابت و رایب متغیرمای وارد شده ،میتوان توابع طبقهبندی را برای توصیف پیش-
بینی روستاییان مورد نظر برحسب تعلق به طبقه رفتاری مورد نظر (کارآفرین یا سرایر) در نظرر گرفرت و قررار دادن
مشخصات مر فرد جامعه و تعیین حداکثر مقدار  yدر مر کدام از توابع تشخیصی خحی فیشر میتوان پیشبینری کررد
که فرد مورد نظر به کدام طبقه از روستاییان مورد نظر تعلق دارد.
جدول ( .)2ضرایب توابع طبقهبندی برای پيشبيني روستایيان مورد مطالعه برحسب گروههای رفتاری
متغیر پیشبین

رفتار كارآفرینانه

متمایزكننده كانونها

بله

خیر

-92/22

-21/13

-

-2/13

سن

0/211

0/222

-0/211

-0/026

سح تحصیالت

9/9

2 /3

0/919

0/926

درآمد خانوار از کشاورزی

0/131

0/193

0/192

0/196

داشتن شغل فرعی

0/293

0/123

-

-

خالقیت (روحیه نوپذیری)

2/31

2/11

0/929

0/911

ریسکپذیری (درجه خحرپذیری)

0/301

0/312

-

-

اعتتاد به نف

0/261

0/119

0/22

0/116

استقاللطلبی

-0/121

-0/609

-

-

عدد ثابت

رایب استاندارد نشده

رایب استاندارد

توفیق طلبی

1/1

1 /9

-

-

قصد و نیت

9/11

9/21

0/911

0/922

منبع :یافتهمای تحقیق1936 ،
Chi-square = 105.8 Wilks Lambda = 0.364 Sig = 0.000
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نتایج ارزیابی نهایی تابع (جدول آشفتگی) نشان داده ،تابع  61/1درصد از موارد میتواند گروهبندی روستاییان سراکن
در مناطق گردشگری بخش مرکزی شهرستان متدان را به دو گروه دارای رفتار کارآفرینانه و سرایرین ( )G2, G1بره-
طور صحی انجام دمد.
نتيجهگيریودستاوردهای علمي  -پژوهشي
یکی از سیاستمای اجرایی که میتواند در تحقق بخشی به توسعه پایدار روستایی نقش ایفا کند ،مسئله تثمین اشرتغال
و بهبود درآمد روستاییان ،به وی ه در مناطق روستایی که عالوه بر تولید محصروالت کشراورزی دارای پتانسریلمرای
خا

و وی هی دیگری متانند پتانسیلمای گردشگری (اکوتوریس  ،گردشگری تاریخی ،گردشرگری مرذمبی ،و )...

مستند است .با بررسیمای انجام شده ،به لحاظ نظری این نتیجه به دست میآیرد کره براوجود محالعرات و تجربیرات
جهانی موجود در زمینه کارآفرینی و شیوهمای مختلف و نیز عوامل مؤثر در توسرعه آن ،منروز شرامد تحرول چنردانی
دراین زمینه نیستی ؛ زیرا ،باوجود مقبول واقعشدن کلیت مو وع ،مریک از محالعات انجام شده بره عوامرل خاصری از
جتله عوامل خارجی و محیحی منحقه مورد نظر پرداختهاند و حتی در مواقعی نیرز بره عوامرل تثثیرگرذار برر توسرعه
کارآفرینی پرداختهاند ،اما ،حلقهی گ شده در این محالعات توجه به خود انسان به عنوان اصلیترین عامل کرارآفرینی
میباشد و به عبارتی دیگر ،محالعات بسیار محدودی را میتوان پیدا کرد که به بررسی خود انسران یرا خرود شرخص
کارآفرین پرداخته باشد .لذا ،مدف از محالعه حا ر بررسی سازهمای مؤثر بر رفترار کارآفرینانره در زمینره در منراطق
گردشگری شهرستان متدان که به صورت موردی در مناطق گردشگری بخش مرکزی انجام شده است ،میباشرد .بره
عبارتی دیگر ،در این محالعه با استفاده از مدل تحلیل تشخیص ،به بررسی و تشخیص وی گریمرای افرراد روسرتایی
بخش مرکزی شهرستان متدان که دارای رفتار کارآفرینانه در زمینه گردشگری بوده و مسرتند ،پرداختره شرده اسرت.
نتایج نشان داد ،حدود  22درصد از افراد مورد محالعه در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان متردان مری گونره
فعالیت اقتصادی یا کسب و کاری در زمینه گردشگری که باعث کسب درآمد بررای خرانوار خرود شرود ،ندارنرد .از
طرفی دیگر ،نتایج اولیه نشان داد ،اکثریت افراد مورد محالعه به لحاظ شاخصمای مربوط بره روحیره ،قصرد و نیرت
کارآفرینانه در سح متوسط به پایین قرار دارند .اعتتاد به نفر

از عوامرل مهر و تثثیرگرذار در شرروع مرر ایرده و

یاجرایی کردن آن میباشد .در صورت عدم وجود اعتتاد به نف

مناسب در فرد مورد نظر برای ایجاد کسب و کار و

رفتارمای کارآفرینانه ،قحعاً آن فرد می وقت به ستت رفتارمای ریسکی اقتصادی ،ایدهمای ریسکپذیر و به عبرارتی
ایجاد کسب و کارمای جدید در زمینه گردشگری نخوامد رفت .لذا ،یکی از عوامرل کره باعرث شرده  10درصرد از
روستاییان مورد محالعه در مناطق گردشگری بخش مرکزی شهرستان متدان دارای رفتارمرای ریسرکی کر و خیلری
کتی در زمینه ایجاد کسب و کار و رفتارمای کارآفرینانه داشته باشد ،عدم اعتتاد به نف

مناسب است.

با مقایسه وی گیمای افراد دارای رفتار کارآفرینانه با سایر روستاییان مورد محالعه ،مشخص شد کره روسرتاییان دارای
رفتارمای کارآفرینانه (ایجاد کسب و کارمای مختلف در زمینه گردشگری) جوانتر بوده (میانگین سن  91/1سرال) و
از طرفی دیگر ،نیز دارای سح سوادی باالتر میباشند که این دو عامل ،یعنری نیرروی جروانی و سرح سرواد براالتر
باعث خوامد شد که افراد مورد نظر به دنبال کارما و ایدهمای جدید رفته و براحتی خسته نشده و ایده خرود را کنرار
نزاشته و در صورت نیاز به اطالعات جدید ،با مراجعه به افراد و کارشناسان خبره در زمینه مورد نظر و حتی حضرور

سازههای مؤثر بر کارآفريني در مناطق گردشگری043 ...

در کالسمای آموزشی مختلف ،اطالعات الزمه را کسب خوامند نتود .افراد مورد نظر ،به لحاظ سح درآمد خرانوار
از کشاورزی دارای درآمدی بیشتر ( 12/16میلیون تومان در سال) بوده و به لحاظ کسب درآمد فقط به یرک شرغل و
یا یک منبع درآمد بسنده نتیکنند و متین عامل نیز در سح درآمد کل ساالنه آنها داری تثثیر بوده و باعرث خوامرد
شد که ریسک یا روحیه خظرپذیری مالی آنها نیز افزایش یابد .بره عبرارتی دیگرری در کسرب و کارمرای جدیرد در
بخش گردشگری که نیازمند سرمایهگذاری و ریسک مالی دارد ،راحتتر نسبت به سایر روستاییان مورد محالعه ورود
کرده و ایدهمای خود را اجرایی خوامند نتود .متچنین ،براساس موارد گفته شده در مرورد خصوصریات روسرتاییان
دارای رفتار کارآفرینانه ،میتوان گفت در نتیجه آن افراد خالقتر ،دارای اعتتاد به نف

باالتر ،دنبال اسرتقاللطلبری و

توفیقطلبی با نیت و قصد کارآفرینانه و به صورت کلی در ایجاد کسب و کار در زمینه گردشگری ریسکپذیرتر می-
باشند.
نتایج نهایی مدل تحلیل تشخیصی نشان داد ،متغیرمرای سرن (منفری) ،سرح تحصریالت ،درآمرد خرانوار از بخرش
کشاورزی ،خالقیت ،اعتتاد به نفر

و قصرد و نیرت کارآفرینانره برا درصرد صرحت حردود  61درصرد مریتواننرد

روستاییانی که دارای رفتار کارآفرینانه در زمینه گردشگری ساکن در بخش مرکزی شهرستان متدان بروده را از سرایر
افراد روستایی جدا کرده و گروهبندی نتایید و به عبارتی دیگر ایرن متغیرمرا در برین افرراد دارای رفترار کارآفرینانره
برجستنهتر و پرامیتتتر بوده و برای تشویق روستاییان دیگر برای انجرام رفتارمرای کارآفرینانره بایرد بره محالعره و
بررسی بیشتر این متغیرما پرداخته شود .لذا ،براساس نتایج بدست آمده و در جهت توسعه مرچه بیشتر ظرفیرتمرای
کارآفرینی بخش گردشگری میتوان پیشنهادمای زیر را عنوان نتود:
 باتوجه به منفی بودن متغیر سن در مدل نهایی این محالعه پیشنهاد میشود به جوانان جویای نرام منراطق روسرتاییبهای بیشتر داده شود و در جهت شکوفا شدن ایدهمای قشر جوان روستایی کالسمرای آموزشری و فنری ر حرفرهای
مخصو

مناطق روستایی دارای پتانسیل گردشگری برگزار شود و این دسته از افراد مورد نظرر را مرچره بیشرتر برا

پتانسیلما و فرصتمای نهان در زمینه ایجاد کسب و کار در زمینه گردشگری آشنا نتود.
 باتوجه به وارد شدن متغیر خالقیت به مدل نهایی تحلیل تشخیصی ،پیشنهاد میگردد دورهمای آموزشی کارآفرینیو خالقیت برای مردم عادی به وسیله مربیان مجرب یا کارآفرینان موفق برگزار گردد؛
 یکی از وی گیمای افراد دارای رفتار کارآفرینانه در روستامای مورد محالعه دارای درآمد براالی بخرش کشراورزیاست .بنابراین ،میتوان گفت بین درآمد کل خانوار و ایجاد رفتار کارآفرینانره در زمینره گردشرگری در منحقره مرورد
محالعه ارتباط مستقیتی وجود دارد .لذا ،پیشنهاد میشود برنامهما و طرحمای توسعه مناطق روستایی مورد نظرر ابترداً
در جهت توسعه بخش کشاورزی باشد که توسعه این بخش و کسب درآمرد مناسرب ،ایردهمرای خالقانره در جهرت
کارآفرینی در سایر بخشما در بین روستاییان راحتتر بوجود خوامد آمد.
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