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  چكيده

ر گردشگري عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني د يبند تيو اولو ييشناسا پژوهش حاضر هدف
وري آ و جمع ياسناد يها پس از بررسي ،ن راستايدر ا .بودر مشهد شه روستاهاي پيرامون كالن

 هاداده مراتبي تني بر مقايسات زوجي تحليل سلسلهاي مب سشنامهنظرات كارشناسان و خبرگان، پر
)AHP( سوات  و بر اساس مدل ارزيابي داخلي و خارجي)SWOT (شده  حاوي عوامل يافته

زيرمعيارهاي  ،آمده دست بر اساس نتايج به .گرفت ل قراريه و تحليو مورد تجز شد طراحي
از جمله نقاط  »وجود امنيت عمومي در منطقه«و  »منطقه يبالقوه و بالفعل گردشگر يت بااليقابل«

از  هزينه باالي لوازم و تجهيزات«و » ن منطقهيان ساكنافرهنگ ضعيف كارآفريني در م« قوت و نيز
و  »تر براي كسب درآمد هاي متنوع وجود راه« همچنين، .شناخته شدند نقاط ضعفجمله 

مهاجرت « نيز ها و از جمله فرصت» گيري مينه مشاركت جامعه محلي در تصميمسازي ز فراهم«
ورود كارآفرينان از ساير ل يبه دلرنگ شدن فرهنگ بومي روستاها  كم«و  »منفي مردم روستانشين

  . تهديدها شناخته شدند نيتر از مهم» نقاط

  .یمراتب تحليل سلسله ،مشهد يروستاها، گردشگري روستايي كارآفريني، ةتوسع: هااژهوكليد

                                                           
 چسـتان، زاهـدان  مـديريت و حسـابداري، دانشـگاه سيسـتان و بلو     ةمسئول و دانشيار دانشكد ةسنديترتيب، نو به ∗

)mehdykazemi@gmail.com(كارآفريني، دانشگاه سيسـتان و   ةكارشناس ارشد مديريت كارآفريني، دانشكدو  ؛
  .بلوچستان، زاهدان
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  مقدمه

 يدر کشـورها   هـا  از مشکالت دولت يکي يروستاها از نظر امکانات زندگ يماندگ عقب
 يو ارتقـا  ييتوسـعه روسـتا   ).۱( است نيالت يکايو آمر ايدر آس ژهيو حال توسعه به در

گذشته هاي  توسعه در طول دهههاي  برنامه ياجرا ياهداف اصلان از ييسطح رفاه روستا
كارآفريني نيـروي  . توسعه روستايي ارتباط زيادي با كارآفريني دارد. ران بوده استيدر ا

 ييروسـتا  يدر گردشـگر  ينيکـارآفر ).  ۲(محركه اصلي رشد و توسعه اقتصادي اسـت  
و  يرشـد، نـوآور   بـه را يشود، ز يشناخته م يتوسعه اقتصاد برای يمرکز يروين مثابه به
  ). ۳(د انجام ير مييتغ

درآمـد و   جـاد يکاهش فقر، ا يبرا يديکل راهبرد کيه نانيکارآفر يها مهارت شيافزا
 ينيکـارآفر  .تکار و توسعه روستاسو تر کسب مناسب يفضا جي، ترواشتغال يها فرصت
 ةدربـار  همچنـين،  ؛سـت شـده ا  رفتهيو توسعه پذ يرشد اقتصاد يروين مثابه به ييروستا

اشـتغال و   بـرای  ميعظـ  مثابـه يـک تـوان    بـه  ييروستا ينيکارآفر جيبه ترو ازيضرورت ن
 تقويـت  ،هامـروز ). ۴( وجـود دارد  يتوافق عموم ييجامعه روستا شرفتيپ يبرا يابزار

 و كشورها اقتصادي پيشرفت ابزارهاي از آن توسعة براي مناسب بستر ايجاد و كارآفريني
 كـه  گرفت نتيجه توان مي بنابراين، ).۵( رود مي شمار به توسعه حال در يكشورها ويژه به

 و توانمندسـازي  بـراي  هـاي توسـعه   نظريـه  در جديـد  راهكـاري  روسـتايي  كـارآفريني 
  .است پايدار توسعة به دستيابي راستاي در روستايي مناطق در سازي ظرفيت

 يانـه، گردشـگر  نيکارآفر يهـا  تيـ توسـعه فعال  يبستر مناسب بـرا  يجوو در جست
از منـابع مهـم    يکـ ي ايـ در دن يصنعت گردشـگر . است فرد منحصربه يها يژگيودارای 

ن کشورهاست و به عنـوان  يب يدر تبادالت فرهنگ مؤثراز عوامل  ،ن حاليدرآمد و در ع
ـ . ژه اسـت يـ و یگـاه يجا دارای جهـان  ين صنعت خـدمات يتر گسترده وجـود   ،نيهمچن
طـرح   يبکـر بـرا   مساعد و نسبتاً ای نهيزم ن بخشير ات ديمتعدد و متنوع فعال يبسترها

 ستيتحقق حضور ب). ٦( نانه فراهم کرده استيکارآفر يها تينو و توسعه فعال يها دهيا
ـ  حـدود شـش   يـي زا گردشگر و اشـتغال  ونيليم ـ ليم ميون ـ ا ينفـر  وني بخـش مطـابق    ني

و   هـا  جنبـه  يمنـوط بـه اسـتفاده از تمـام     ١٤٠٤سـال   رانيساله و افق ا ستيانداز ب چشم
  .است ييروستا يکشور از جمله در نواح يگردشگر ي ها جاذبه
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 يرا بـرا  يتوانـد بسـتر   يک محصول مـ يبه عنوان  ييروستا يدر نظر گرفتن گردشگر
 يدر اقتصاد گردشـگر  يشتر ساکنان محليو نقش ب يکوچک گردشگر يها ت شرکتيفعال

سازي اقتصاد جوامـع   در متنوعند توا گردشگري روستايي از يك طرف مي). ۷(فراهم آورد 
توانـد   ، مـي ايفـا كنـد و از طـرف ديگـر    نقشی مهـم  روستايي در قالب صنعت گردشگري 

 دارای توانـد  ، ايـن صـنعت مـي   همچنـين . اي براي تحريك رشد اقتصادي ملي باشد وسيله
منـابع انساني، تنـوع و رشد اقتــصادي و   عةنقش عمده در توانمندسازي مردم محلي، توس

هـاي اقتصـادي و    با ساير بخش کيهاي شغلي جديد در ارتباط نزد ق فرصتخل ،چنينهم
، نسبت به كارآفريني و كارآفرينان تـوجهي  امـروزه، در بيشـتر كشورها .)٨(باشد اجتماعي 

همچنـين، تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسـب بـراي توسـعة    . گيرد خاص صورت مي
شـمار   ويژه كشورهاي در حال توسعه بـه  ي كشورها و بهآن از ابزارهاي پيشـرفت اقتصـاد

از جملـه ايجـاد   (زيرا يك فعاليت كارآفريني با اثربخشي باال به توسـعة اقتصـادي    ،رود مي
در  ،اين، امـروزه بربنـا ). ٥( انجامـد  مـي ) پذيري و رقابت هـا اشـتغال، نـوآوري در فعاليـت

ادي در قالـب كـارآفريني در منـاطق    هاي خودجوش اقتصـ  هاي اقتصادي، به فعاليت نظريه
کنـد کـه توســعة     در همـين زمينـه، ورتمـن اشـاره مـي     . شـود  روستايي توجـه ويـژه مـي 
ـ نزديکـديگر ارتبـاط  باراهبردهاي توسعة كارآفريني  از طريقاقتصـادي و کـارآفريني   کي

 يدشـگر در حـوزه گر  توان نتيجه گرفت كه كـارآفريني روسـتايي   ، ميرو نياز ا ).٩( دارند
سـازي در منـاطق    هـاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفيـت  راهكـاري جديـد در نظريـه

  .روسـتايي در رسـتاي دسـتيابي بـه توسعة پايدار است
ت يـ ان و موقعيعيبه برکت وجود بارگاه امـام هشـتم شـ    ،شهر مشهد کالن يروستاها

کـالت   يهـا  جمله جاذبـه  از ير گردشگرينظ متعدد و کم يها از جاذبه، ييايجغراف ةژيو
 يها تيفعال يمناسب برا یبستر بسا برخوردارند، که چهدره يطرق و چال هایسد نادر و
از جملـه   ييمعمول مناطق روستا از معضالت ياريه و رفع بسينانه، جذب سرمايکارآفر

ـ ن حاضر قيهدف تحق. دنباشمهاجرت منفي روستانشينان  و  فقر ،يکاريب و  ييز شناسـا ي
 روستاهاهمين  يگردشگر يها تيدر فعال ينيکارآفر بر توسعه مؤثرعوامل  يندب تياولو
ل در يو تسـه  يادشـده  به رفع مشـکالت  بوده است تا از اين رهگذر، دگاه خبرگانياز د

   .مورد مطالعه کمک کند يدار روستاهايتوسعه پا
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        ينظر يمبان

نـد  يابه مفهوم فر ينيکارآفر، توسعه )UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل  يها در گزارش
 يهـا  و برنامـه  افتهيسـاختار  يها از طريق آموزش ينيها و دانش کارآفر گسترش مهارت

ه توســعه گرفتــه در زمينــ مطالعــات متعــدد صــورت در ).۱۰( جــاد مؤسســات اســتيا
ای از  پاره پرداخته شده است که در پی،در اين حوزه مؤثر  عوامل متفاوت به كارآفريني،
   .شود ها يادآوری می شاين پژوه

نانه را يکار کارآفرو ک کسبيجاد يا ،)۱۹۹۳(به نقل از کوراتکو  ،مرادنژادي و همكاران
 هـا دانسـته و   کننده عياز تسر يو فراهم بودن بعض يفرد يها يژگي، ويجه عوامل سازمانينت

 يطـ يمحو  ي، سـازمان ينديا، فري، چهار بعد فرد)۱۹۸۵(گارتنر  ةبر مبناي مطالع ،همچنين
ـ   در قالـب را  بـه اعتقـاد بســياري از   ). ۱۱(انــد  کـرده مطـرح   ينير بــر کـارآفر ـعوامـل مؤث

ط يمحـ  يقانون و يفرهنگ - ياجتماع و يط اقتصاديهاي كارآفريني، شرا ، مهارتدانشمندان
. )۱۲( نـد رگذاريکـار تأث و نانـه کسـب  يدولت بـر رفتـار کارآفر   يها استيها و س هيو نيز رو

نانـه را شـامل سـاختار و    يکـار کارآفر و مؤثر بـر کسـب   يصر سازمانز عناين يموس يسول
و سـطح آن و نحـوه    يفنـاور کار نسـبت بـه اسـتفاده از    و دگاه کسبي، دسازمان راهبرد

الـدين افتخـاري و    همچنـين، ركـن   ).۱۳(موجود ذکر کـرده اسـت    يها استفاده از شبکه
در  يطـ يهـا و عوامـل مح   اخترسـ ياند كه ز کردهعنوان  ،ا و ماکيدگاه ماياز د، همكاران

ـ ن ينينـه کـارآفر  يبرخـي ديگـر از پژوهشـگران در زم   ). ۹(مؤثرنـد   ينيتوسعه کارآفر  زي
 يو چگونگ يياند که بر چرا هافتي يطي، ساختاري و محياز عوامل فرد يبات متعدديترک

  ). ۱۴(مؤثرند  ينيبروز کارآفر

  ل فرديعوام

ر كارآفريني صورت گرفتـه اسـت كـه از    مؤثر بفردي عوامل  زمينه مطالعات متعددي در
شـده اسـت    يريـ گ نتيجه ،در اين پژوهش .دکراشاره  توان به مطالعه هووارد مي آن ميان،

پـذيري، انگيـزه پيشـرفت، كنتـرل      مخاطرهطلبي،  استقاللعوامل بين  مستقيم ای رابطه که
 برخـي  ،نـين همچ). ۱۵(نفس و توانايي كارآفريني افراد وجـود دارد   دروني و اعتماد به
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ن يتحسـ  مؤيـد  يها ، بايد ارزشينيمنظور توسعه کارآفر بر اين باورند كه بهپژوهشگران 
  ).۱۶(ابند يت توسعه ير و خالقييرش شکست، تغيت، پذيموفق

  عوامل ساختاري

 ياقتصـاد  يهـا  تيها و فعــال  در بخش يگـذار هيـازمند سرماين يرشد و توسعه اقتصاد
ـ توان گسـترش اشـتغال، تول   ينم ييربنايز يها پروژه در يگذار هيبـدون سرما. است د و ي

ز الزم يـ ه نيه عوامـل موجـود، سـرما   يـ چرا که در کنار بق را انتظار داشت، يرفاه اقتصاد
 کيا نيز سعيدی). ۱۷(د را فعال کند ـيگر عوامل، چرخه توليه با دـنيبه یبيترک دراست تا 

دازه بازار، رشـد بـازار، سـاختار بـازار و     يند كارآفريني را اناعوامل ساختاري مؤثر بر فر
  ).۱۸(است  رگ عنوان کردههاي بز شركت راهبردصنعت، تمركز جغرافيايي صنعت و 

  عوامل محيطي

 يطـ يمح گيـري شـرايط   هـاي انـدازه   شـاخص  ،بان جهـاني كـارآفريني   ديدهدر مدل مفهومي 
اري و خـدماتي،  جـ هـاي ت  هـاي دولـت، زيرسـاخت    برنامـه  و ها سياستاز جمله  كارآفرينانه

  ).۲۰و  ۱۹( د قرار گرفته استيکأمورد ت اجتماعي و فرهنگيهنجارهاي  فضاي آزاد بازار و
کــه   انـد  دانسته يضرور ينيکارآفـر يرا برا يط محيـطي متعدديشراسندگان، ينو يبرخ
ماننـد عوامـل    يطـ يرات محيينانه شامل تغيکارآفر يها ، وجود فرصتن عواملين ايتر از مهم
وسـف  يمقيمـي نيـز مطالعـه    ). ۲۱(اسـت   ييايـ جغراف - يو اجتماع يقانون - ياسي، سانهفناور
در ...) و  يفروشـ  ونقـل، خـرده   ، حمـل يگردشگر( يکوچک خدمات يها ر در سازمانيعطاه

بـه بـاور   كـه   است دهکررا مورد بررسي قرار داده و چنين عنوان  يانوس آرام جنوبيمنطقه اق
   ).۲۲( هستند ياتيح يت سازمانيدر موفق يطيهم عوامل محو  يهم عوامل فرد ،نانيکارآفر
 ،ينيرامون عوامل اثرگـذار بـر کـارآفر   يپ ينظر يمبان يبند ، بر اساس جمعبين ترتيدب

ا يـ اسـت کـه    يطـ يو مح ي، سـاختار يبر سه دسته عوامل فرداز مطالعات  ياريتمرکز بس
ـ از ا). ۲۰( انـد  اشاره کردهاز آن  يبه ابعادا ي )۱۴( اند دان پرداختهب ميمستقطور  به رو، در  ني

در  ينيتوسعه کـارآفر  يها دها و فرصتيتهد ز نقاط قوت و ضعف و نيزيپژوهش حاضر ن
 .شده است يبند تيو اولو يين عوامل شناسايدر قالب ا ييروستا يگردشگر
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  روش تحقيق

د اطالعات مـور . استتحليلي  -كاربردي و از نوع توصيفي ،از نظر هدف ،تحقيق حاضر
امل مصـاحبه و توزيـع   شـ  تحقيقـات ميـداني   اي و دو شـيوه مطالعـات كتابخانـه    نياز به

نـابع متعـدد   م يبـه روش اسـناد   ،ه پرسشـنامه يته يبرا .ده استشآوري  پرسشنامه جمع
مـدل   يقـرار گرفـت و ابعـاد اصـل     يمختلف مـورد بررسـ   يها مرتبط با موضوع و مدل

 ييشناسـا  يبـرا  ،سـپس . دشـ ن ييتع يرو ساختا يطي، محيق در قالب عوامل فرديتحق
 ،ياز عوامـل اصـل   کـدام مربوط به هر  يها دها و فرصتيتهد نقاط قوت و ضعف و نيز
از  يبـا برخـ   زين ييها ان، مصاحبهروستاها و مصاحبه با ساکن يعالوه بر حضور در برخ

ـ . پـذيرفت نجام منطقه ا ياندرکاران امور گردشگر دست ـ اولچوب رچـا  ،بيـ ن ترتيدب ه ي
شـهر   کـالن  يروسـتاها  يبـرا  يدر گردشگر ينيبر توسعه کارآفر مؤثرنامه عوامل پرسش

شـده و   ييبـه عوامـل شناسـا    يدهـ  وزن يبـرا  حاضـر،  در پـژوهش  .دشـ ن يمشهد تدو
در  يق کميدق يها از روش ها که داده يمراتب ل سلسلهيعوامل، از روش تحل يبند تياولو

 ،عيـ پرسشـنامه، قبـل از توز   يـي روا نـان از ياطم يبـرا  .اسـتفاده شـد   ،نـه اسـت  ين زميا
شـامل   يو گردشـگر  ييشش تن از خبرگان حوزه توسعه روسـتا ار يها در اخت پرسشنامه

 يو گردشـگر  يع دسـت ي، صـنا يراث فرهنگـ يـ د دانشگاه و کارشناسـان سـازمان م  ياسات
پرسشنامه  ييرامون روايقرار گرفت و از آنها خواسته شد نظرات خود پ يخراسان رضو

نـان از  ياطم بـراي  .دشـ م يآن تنظـ  يينسـخه نهـا  پس از اعمال اصالحات، . ندکنرا ابراز 
 ١٠/٠کمتر از  نرخ ناسازگاريبايد  ،)AHP( هامراتبي داده تحليل سلسلهة پرسشنام ييايپا

حاضـر كمتـر   پژوهش  ةهمه ابعاد پرسشنام يبرا ينرخ ناسازگار ؛ از آنجا که)٢١( باشد
گـان و   خبـر  اند از عبارت جامعه آماري تحقيق. أييد شد، پايايی آن تدست آمد به ١٠/٠از 

توسعه روستايي و گردشگري در شهر مشهد شـامل دو  حوزه نظر در  صاحب كارشناسان
و گردشـگري   يع دسـت يگروه اساتيد دانشگاه و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنا

ـ   بـا  .خراسان رضوي  يعـه آمـار  نفـر از خبرگـان جام   دوازدهتعـداد   يروش گلولـه برف
ـ  نـ ن مانبر نظـر خبرگـا   يمبتن يها در روش اصوالً. شدند ييشناسا ، يد روش گلولـه برف
رفت که نسبت به موضـوع   يد به سراغ کسانيبا اوالً ،قيتحق يها ؤالافتن پاسخ سي يبرا



   ۷  �۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ... توسعة کارآفرينی در گردشگری روستايی

  

 بـاً يها تقر ابد که پاسخي يادامه م يمراجعه به خبرگان تا زمان اًيپژوهش اشراف دارند و ثان
پرسشـنامه   ،نامحقق يبا مراجعه حضور. )۲۲( ديوجود آ هاجماع ب يه و نوعشد يتکرار
ار کارشناسان قرار گرفت و از آنها خواسـته شـد   ياخت در ١٣٩٣سال  در يسات زوجيمقا

د و فرصـت را بـا انجـام    يـ قوت، ضـعف، تهد  يها نهياز زم کدامعوامل ذکر شده در هر 
  . دکنن يبند تينسبت به هم اولو يوجز يها سهيمقا
ع، يها و صـنا  سازمان يرونيو ب يط داخليشناخت مح يکاربرد براپر يها از روش يکي
ـ بازاردر مطالعات  ،یراهبرد يزير ه بر برنامهعالو ،ن روشياز ا .است )١(ل سواتيتحل  يابي
، پس؛ سـ شود يم ييشناسا يو عوامل خارج يابتدا عوامل داخل .شود يم ياديز ز استفادهين
زان يـ د ميـ دها، بايـ هـا و تهد  فرصـت  نيز ضعف و در قالب نقاط قوت و آنها يبند دسته با

ـ نـد تحل يبا استفاده از مدل فرا .مشخص شود کدام ت هرياهم  وزن هـر  ،يمراتبـ  ل سلسـله ي
ل يـ تحل يبـرا  .)۲۳( شـود  يمشـخص مـ   يو خـارج  يعوامل داخلـ  يها از شاخص کدام
   .ه استاستفاده شد EXPERT CHOICE 11افزار  نرم از ،ها داده

  ج و بحثينتا

، جمعـاً  کارشناسـان مربـوط  دگاه يـ دات موضـوع و  يبا استفاده از ادب حاضر، در پژوهش
ـ نقاط قوت، نقـاط ضـعف، تهد   ياصل گروه چهار درار يرمعيز چهل  هـا  دها و فرصـت ي
هاي منتخب تأثيرگذار بر توسعه كارآفريني در گردشگري  شاخص يبند تيمنظور اولو به

 ۳۳۸/۰ يآمده، نقاط قوت با وزن نسـب  دست هج بيبا توجه به نتا. ندشد ييروستايي شناسا
نقاط ضـعف   و يت بعديدر اولو ۲۹۷/۰ يدها با وزن نسبيتهد. ت را داردين اهميشتريب

ت آخـر  يدر اولو  ۰۹۹/۰ يها با وزن نسب ت سوم و فرصتيدر اولو ۲۶۶/۰ يبا وزن نسب
است، که  ۱۰/۰ه عوامل کمتر از هم يبرا يزوج يها سهيمقا ينرخ ناسازگار. دنقرار دار

  .است يزوج يها سهين مقايقابل قبول ا ياز سازگار يحاک
منطقـه و   يبالقوه و بالفعل گردشـگر  يت بااليقابل يارهايرمعيدر ميان نقاط قوت، ز

در  ،ت را داشـته يـ ن اهميشـتر يب ۱۸۷/۰و  ۱۹۲/۰وجود امنيت عمومي در منطقه با وزن 
نقـاط   يارهايمعريز يبرا يسات زوجيمقـا ينرخ ناسازگار( برتر قرار دارند يها تياولو
  .آمده است ۱هاي نقاط قوت در جدول اريمعريز يبند تياولو. )است ۰۳/۰ قوت
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  هاي نقاط قوتاريمعريز يبند تياولو - ۱جدول 

 رديف شاخص تأثيرگذار وزن تياولو

 S1 ساكنان منطقه يريپذ مهمان ۱۵۱/۰ ۳

 S2 كار ساكنان منطقهو مهارت مرتبط با كسب ودارا بودن تحصيالت  ۰۵۱/۰ ۶

 S3 نزديكي به شهر بزرگ ۰۴۷/۰ ۷

۱ ۱۹۲/۰ 
 و يگردشگر يها وجود جاذبه( منطقه يبالقوه و بالفعل گردشگر يت بااليقابل

 )يگردشگرتوسعه  يالزم برا يبسترها
S4 

 S5 نقل مناسبو وجود وسايل حمل ۰۸۳/۰ ۴

 S6 ي به گردشگران در منطقهرسان برای خدماتات استفاده از فناوري اطالع ۰۶۴/۰ ۵

 S7 كارو ان كافي در منطقه براي ايجاد كسبوجود فضا و مك ۰۴۵/۰ ۸

 S8 امنيت عمومي در منطقه يبرقرار ۱۸۷/۰ ۲

۹ ۰۲۴/۰ 
كارهاي و صاحبان كسب(كارآفرينان  به ين محليولئدم و مسراحترام گذاشتن م

 گردشگري) جديد
S9 

  قيتحق يها افتهي: منبع

فرهنـگ ضـعيف    يارهـا يرمعيآمده در مقايسه نقاط ضـعف، ز  دست ج بهيبا توجه به نتا
الني بـودن زمـان   منطقه، هزينه باالي لـوازم و تجهيـزات و طـو    انكارآفريني در ميان ساكن
در  ،ـت را داشــته يــ ن اهميشــتر يب ۱۳۶/۰و  ۱۴۲/۰، ۱۷۴/۰ يهــا  گــرفتن وام بــا وزن  

 يارهايرمعيز يبرا يسات زوجيمقـا ينرخ ناسازگار( دارند اول تـا سوم قرار های تياولو
  .آمده است ۲نقاط ضعف در جدول  يارهايرمعيز يبند تياولو .)است ۰۹/۰ نقاط ضعف

  نقاط ضعف يارهايرمعيز يبند تياولو - ۲جدول 

 رديف شاخص تأثيرگذار وزن تياولو

 W1 عدم ثبات قوانين  ۱۱۹/۰ ۴

 W2 وزمشكالت اداري گرفتن مج ۰۷۸/۰ ۷

 W3 مشكالت اداري و قانوني بازسازي و ساخت مغازه ۰۸۱/۰ ۶

 W4 يالت بانکيافت تسهيدرطوالني بودن زمان  ۱۳۶/۰ ۳

 W5 يالت بانکيدر پرداخت تسهتبعيض  ۰۶۹/۰ ۸

 W6 ارائه به بازار برای ينبودن محصول گردشگرآماده  ۱۰۵/۰ ۵

 W7 هزينه نيروي كارباال بودن  ۰۳۵/۰ ۱۰

 W8 هزينه باالي خريد يا اجاره زمين ۰۶۲/۰ ۹

 W9 ديکار جدو کسب يانداز راه يبرا هزينه لوازم و تجهيزاتباال بودن  ۱۴۲/۰ ۲

  W10 ن منطقههنگ ضعيف كارآفريني در ميان ساكنافر ۱۷۴/۰ ۱

  هاي تحقيق يافته: منبع
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 ۱۵۷/۰زن براي كسب درآمد با و تر هاي متنوع ار وجود راهيرمعيها، ز در ميان فرصت
گيـري و   مينه مشاركت جامعه محلـي در تصـميم  سازي ز فراهم. ت را داردين اهميشتريب

و  ۱۴۸/۰ يمنطقه بـا وزن نسـب  ) مسئوالن(مهم بودن توسعه گردشگري از نظر افراد مهم 
 يسات زوجـ يمقــا  ينرخ ناسـازگار (گيرند  میدوم و سوم قرار  های تيدر اولو ۱۲۷/۰
ـ اولو). اسـت  ۰۸/۰ هـا  فرصـت  يارهـا يرمعيز يبرا مربـوط بـه    يارهـا يرمعيز يبنـد  تي

  .آمده است ۳ها در جدول  فرصت

  ها فرصت يارهايرمعيز يبند تياولو - ۳جدول 

 رديف شاخص تأثيرگذار وزن تياولو

  O1 گيري مينه مشاركت جامعه محلي در تصميمز شدنفراهم  ۱۴۸/۰ ۳
 O2 بهره كم يالت بانکيافت تسهيامكان در ۱۰۶/۰ ۶

 O3  يگردشگر يها تيق فعالياز طر تر براي كسب درآمد هاي متنوع وجود راه ۱۵۷/۰ ۱

 O4 اهميت توسعه گردشگري مقصد از نظر دولت ۱۵۶/۰ ۲

۹ ۰۶۹/۰ 
د توسط يجد يهاكارو اندازي و اداره كسب برای راهآموزشي  يها دوره يگزاربر

 يانتفاعريو غ يدولت يها سازمان يبعض
O5 

 O6 كارو راهنمايي و مشاوره كسب راكزوجود م ۱۱۶/۰ ۵

 O7 تبليغات در مورد مقصد ۰۵۵/۰ ۱۰

 O8 توسعه گردشگري ان بهييتوجه و عالقه روستا ۱۰۵/۰ ۷

 O9 يو محل ياستان مهم بودن توسعه گردشگري از نظر مسئوالن ۱۲۷/۰ ۴

 O10 ارائه تسهيالت به منظور توسعه كارآفريني زنان ۰۳۸/۰ ۱۱

  تحقيقهاي  يافته: منبع

هـا نسـبت بـه     شـاخص  يسـات زوجـ  يس مقايآمده از ماتر دست ج بهيبا توجه به نتا
رنگ  مهاجرت منفي مردم روستانشين، كم يارهايرمعيدها، زيمربوط به تهد يارهايرمعيز

گـذاري افـراد    ارآفرينان از سـاير نقـاط و سـرمايه   شدن فرهنگ بومي روستاها با ورود ك
 ۱۵۵/۰و  ۱۷۶/۰ ،۱۸۶/۰ يهـا  بـا وزن  يگردشگر يسودمند يغيربومي و نشت اقتصاد

 يبـرا  يسات زوجـ يمقــا  ينـرخ ناسـازگار  (دارنـد  سـوم قـرار    تـا اول  يها تيدر اولو
ـ اولو). است ۰۸/۰ دهايمربوط به تهد يارهايمعريز مربـوط بـه    يهـا  شـاخص  يبنـد  تي

  .آمده است ۴دها در جدول يتهد
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  دهايتهد يارهايرمعيز يبند تياولو - ۴جدول 

 رديف شاخص تأثيرگذار وزن تياولو

 T1 عدم ثبات قوانين  ۱۱۹/۰  ۵

 T2 ديکار جدو مشكالت اداري اخذ مجوز کسب ۰۷۸/۰ ۸

 T3 مشكالت اداري و قانوني بازسازي و ساخت مغازه ۰۸۱/۰ ۷

 T4 يالت بانکيافت تسهيطوالني بودن زمان در ۱۳۶/۰ ۴

 T5 از منطقه يگردشگر صل ازخروج منافع حا گذاري افراد غيربومي و سرمايه ۱۵۵/۰ ۳

 T6 مهاجرت منفي مردم روستانشين ۱۸۶/۰ ۱

۲ ۱۷۶/۰ 
در صورت عدم ( يبومريغ رنگ شدن فرهنگ بومي روستاها با ورود كارآفرينان كم

 )يح توسعه گردشگريت صحيريمد
T7 

۹ ۰۵۳/۰ 
 های ان بخشيبه گردشگران م يرسان ز در اطالعيآم ضيگانه و تبعبرخورد دو

 يو دولت يخصوص
T8  

۶ ۰۹۴/۰ 
و  يا همكاري با ادارات مربوطعدم وجود ستاد گردشگري در خدمات شهري و 

 ايجاد تورهاي گردشگري متمركز
T9 

۱۰ ۰۴۲/۰ 
خدمات  زمينةدر  يکپارچه ساختاريت يريف استاندارد و مديک تعريفقدان 

 ييروستا يگردشگر
T10 

 T11 شهر مشهد د در کالنساخت موجو نسانا يها رقابت با جاذبه ۰۴۱/۰ ۱۱

  هاي تحقيق يافته: منبع

   شنهادهايو پ يريگ جهينت

 يبالقوه و بالفعل گردشـگر  يت بااليزيرمعيار قابل سه که دهد يق نشان ميتحق يها افتهي
ـ  ، بهيحلساكنان م يريپذ سابقه مهمانمنطقه، وجود امنيت عمومي و  تـرين   ، مهـم بـترتي

محسـوب   شـهر مشـهد   کـالن  يروسـتاها  يردشـگر گدر  ينيتوسعه کـارآفر نقاط قوت 
جذب گردشگران چه   يبراران يا يشهر مذهب ن کالنيشهر مشهد به عنوان اول .شوند يم
از روسـتاها   ياريبسـ  يکينزد. ی توان باالستدارا داخل کشور و چه از خارج کشور از

 و يعـ يطبژه يـ و يهـا  با توجـه بـه جاذبـه    آسان به آنها نسبتاً يت دسترسيو قابل به شهر
 ييدر منـاطق روسـتا   يتوسعه گردشـگر  يشود، برا يافت ميدر آنها  که معموالً يخيتار

ن امکـان  يا ،مناسب يزير در صورت برنامه. فراهم کرده است راشرايط مساعدي مشهد 
هـر سـال بـه    کـه   يو خـارج  يها گردشگر داخل ونيلياز م يوجود دارد که حداقل بخش

ـ . از روستاها داشته باشـند  هم يديبازد ،کنند يمشهد سفر م ـ از  ،بيـ ن ترتيدب  ،ک سـو ي
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شود  يما يمه ييروستا ينانه در گردشگريکارآفر يها تيتوسعه فعال يمناسب برا یبستر
  .برداشته خواهد شد ييدار روستاير توسعه پايدر مس ياساس يگام ،گريد يو از سو
در  يه گردشـگر گـذار در توسـع  اثر يعـامل  مثابـه  به امنيتاز آنجا که نقش  ،نيهمچن

ـ امن يبرقـرار  ،)۲۵( د قرار گرفتـه يکأمطالعات متعدد مورد ت  يدر روسـتاها  يت عمـوم ي
ـ معاين . افته استي جايگاهی ويژهدگاه کارشناسان ياز د همورد مطالع  يبـرا  ويـژه  بـه ار ي

ـت يـ ب امنيمطالعات ضـر  يبرخ که يا گونه ، بهدارد يشتريت بياهم يگردشگران خارج
 ،يطور کلـ  به ).۲۶(اند  کرده يعرفو انتخاب مقصد م يريگ ميار تصمين معياول را يعموم

ن ئـرا زا يو تردد شبانه روزمشهد  يدشگران مذهبگر و خصوصاً گردشگران يحجم باال
ـ  يرهايمس ،طور نيدر سطح شهر و هم ناو مسافر  يبـه روسـتاها   يو منتهـ  يشـهر  رونب
ايجاد  ی چوناقدامات يرخبچه اگر .سازد يم يرا ضرور يت عموميوجود امن يگردشگر
معـابر و اسـتفاده مناسـب از     يپرداز، نوريراهنيب ةژيو يها و اقامتگاه يهاي زائر اردوگاه
 و ييروسـتا  امـاكن اقـامتي   نظارت بر، تردد در ساعات شب و در مسيرهاي کم ييروشنا

 شـود  يد مـ يشنهاد اکيپاما  ،بوده است مؤثرار يبس يت عموميجاد امنيدر ا گشت انتظامي
مقصـد   يبه روسـتاها  يمنته يرهايو مس در روستاها يت عموميتوسعه امنو ت يتقو که

ـ بـا توجـه بـه نقـش و اهم    . زان باشـد يـ ر طور مستمر مطمح نظر برنامه بهگردشگران  ت ي
ند توسـعه روسـتاها کـه در مطالعـات     يت آنها در فرايو حسن ن ين محلامشارکت ساکن

ت ضـرور نسـبت بـه    ين محلـ اساکن يساز آگاه ن راستا،يدر ا ،)۲۷(ز ذکر شده يمتعدد ن
 يواگـذار  يو حتـ  گردشگران  و جلب مشارکت آنهـا  يو روان ي، ماليت جانين امنيمأت

گونـه   نيا يبا واگذار .استد و کارساز يمف قطعاً يت به بزرگان محليت حفظ امنيولئمس
ـ لفعا يبـرا  يا نـه يزم ،آنهـا  از ربـط  يذ ينهادها تيها به مردم و حما تيولئمس  يهـا  تي

د در نظر داشت کـه  يبا ،گريد يسو از. ديآ يوجود م هز بيدر حوزه انتظامات ننانه يکارآفر
ارزشمند است که گردشگران احساس کنند مـورد اسـتقبال    يزمان يگردشگر يها جاذبه

ن اسـاکن  يريسـابقه گردشـگرپذ   ،نيبنـابرا ). ۲۸( انـد  زبان قرار گرفتهيم ييو خوشامدگو
از آن در  يخـوب  توانند بـه  ينان ميشود که کارآفر يزشمند محسوب مار يقطه قوتمنطقه ن
   .نانه استفاده کننديکارآفر يها تيتوسعه فعال راستای
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هنگ ضعيف كـارآفريني در ميـان   فر«دهد كه عامل  نتايج مقايسه نقاط ضعف نشان مي
، همچنـين  .ترين نقطه ضعف در ميان ساير عوامل شناخته شـده اسـت   مهم» ساكنان منطقه

رتبـه   ۱۴۲/۰بـا وزن   »هزينه باالي لوازم و تجهيزات«ل شود، عام گونه كه مشاهده مي همان
 ةدهنـد  تـوان آن را نشـان   د اختصاص داده است، که مـي دوم را از نظر ميزان اهميت به خو

كارهاي جديد گردشگري و تفاوت آن با كارآفريني و برای ايجاد كسبمين لوازم أاهميت ت
نيز مورد توجه قـرار گرفتـه و    )۷( کيآتلجو اين عامل در مطالعه. دانستها  ينهدر ساير زم

رفـع دو   يبـرا  .شده اسـت  عنوان يسسات گردشگرؤم موفقيت عدماز جمله عوامل مهم 
ط يمتناسب با شـرا  ينيتوسعه کارآفر يآموزش يها که دوره شود يشنهاد مير، پيمشکل اخ

سطح روستا برگزار شود و  وستاها درر يبالقوه گردشگر يها يو توانمند ين محلاساکن
و  يمال يها تيحما در پايان دورهنانه مناسب يکارآفر يها کنندگان دارای طرح از شرکت

راث يـ نظارت سـازمان م  بابا نرخ سود کم  يالت بانکيتسه ياعطا. رديصورت گ يقانون
  .  رود یشمار م به ادر همين راست مؤثر يها نهياز گز يو گردشگر يع دستي، صنايفرهنگ
هـاي توسـعه كـارآفريني در گردشـگري      ميان زيرمعيارهـاي مربـوط بـه فرصـت     در

 »بـراي كسـب درآمـد    تـر  هاي متنـوع  وجود راه«معه مورد مطالعه، عامل روستايي در جا
 بـه تنـوع بـاالي    تـوان  را مي دليل اهميت اين معيار. ترين فرصت شناخته شده است مهم

ـ اسـتفاده از ا  يبـرا . دانسـت مطالعه مربـوط   هاي گردشگري روستاهاي مورد فعاليت ن ي
 يگردشـگر  يها جاذبه يايو اح يينه شناسايدر زم يمطالعات که شود يشنهاد ميفرصت، پ
ـ   . رديـ هدف صورت گ يژه هر روستايخالقانه و دين روسـتاها سـفر   گردشـگراني كـه ب

 ه،يـ ه و ابنقلع شامل طبيعي و يخيتاركنند، تمايل دارند عالوه بر لذت بردن از مناظر  مي
ـ ماننـد خر  يگـر يتفريحـات د  ،هـا  نه، كوهستان، مزارع كشاورزي و باغآبشار، رودخا د ي

ـ ن محلـي  يهـا  يدنیخوردن غذاها و نوشـ صنايع دستي،  و يسوغات از  .ز داشـته باشـند  ي
گـذاران در ايـن    گيري كارآفرينـان و سـرمايه   هاي متنوع فراوان براي بهره رو، فرصت اين

از گردشگران به تجربه  ياريبس ،رياخ يها که در سال از آنجا .ستا ييقابل شناسامنطقه 
مغتنم است کـه   يفرصت، )۲۹( اند دا کردهيل پيتما ين بوماساکن يها تيفعال يکردن عمل

ـ . و بـه اجـرا درآورنـد   کننـد  مطـرح   نهين زميدر ا را ييها دهيانان يکارآفر  ،بيـ ن ترتيدب
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زمينـه مشـاركت    مساعد بـودن  ،يعنيها ن فرصت مهم موجود در روستايتوان از دوم يم
امکان حضور  که  شود يشنهاد ميپبرای نمونه، . کرد يريگ بهره يخوب ز بهينجامعه محلي 

ان و بـا  ييدر کنـار روسـتا  گردشـگران  تا  شودفراهم  ييستارو يها گردشگران در کارگاه
ـ د ؛ از ايـن رهگـذر،  را تجربـه کننـد   يع دسـت يد صنايتولو ساخت  ها،آن ييراهنما دگاه ي
  . ابدي يز بهبود مين ين نسبت به گردشگران و مشاغل مرتبط با گردشگراساکن

ترين تهديد توسعه كارآفريني در گردشـگري   مهم که دهد يآمده نشان م دست نتايج به
ايـن موضـوع در بسـياري    . اسـت  انروستاهاي مورد مطالعه، مهاجرت منفي روستانشـين 

از جملـه، مايـا در پـژوهش     جه قرار گرفتـه اسـت؛  ين نيز مورد توديگر از مطالعات پيش
 ينيکـارآفر را عـاملي مهـم و بازدارنـده در توسـعه      ده و آنکـر ين مطلب اشاره دخود ب
د و متنوع و سازگار يو کمبود مشاغل جد يکارياز آنجا که ب ).۲( دانسته است ييروستا
شـنهاد  يپمهـاجرت بـه شهرهاسـت،     ياز عوامـل اصـل   يکـ ي ييه جوانان روستايبا روح

در  ينيو توسعه کـارآفر  ييروستا يتر دولت به گردشگرشيبا توجه هر چه بکه  شود يم
 يهـا  تنـوع مشـاغل در بخـش   . شـود مقابلـه   يطـور جـد   هب يادشدهد ين حوزه، با تهديا

اسـت کـه    يا  گونـه  به ييرايپذ ونقل، اسکان و همچون حمل يمختلف صنعت گردشگر
    .باشد کار يايجو انييروستاختلف اقشار م يازهاين يگو تواند پاسخ يم

 رنـگ شـدن فرهنـگ بـومي روسـتاها بـا ورود كارآفرينـان        كـم از  ينگران ،همچنين
افتـه  ي ايـن  .شود يق مشاهده ميتحق يها افتهياست که در  يدومين تهديد مهم  يبومريغ

ت يريدر صورت عدم مـد . )۶( است ز عنوان شدهين گريد يخارجو  يداخلدر مطالعات 
از  ييمـدها ياو پاسـت   يجد يدين تهديدار، چنيبه اصول توسعه پا يتوجه يبح و يصح
ـ مقابله با ا يبرا .)۲۸( دارد يزبان را در پيشدن فرهنگ جامعه م يتجارل يقب  ،ديـ ن تهدي
کارهـا  و بر کسب يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان مکه شود  يشنهاد ميپ

انت فرهنـگ  يشته باشـد و حفـظ و صـ   نظارت کامل دا يو عرضه محصوالت گردشگر
  . منطقه شناخته شود يو گردشگر ينيخط قرمز توسعه کارآفر يل بومياص

  ادداشتي

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)  
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