
Winter 2019. Vol 9. Num 4

564

* Corresponding Author:
Kobra Pirdadeh Beyranvand
Address: Department of Rural Development Management, Yasouj University
Tel: +98 (74) 31006011
E-mail: k.pirdadeh@stu.yu.ac.ir

Research Paper
The Human Driving Forces of Entrepreneurship Development in Tourism Sector: A Case 
Study of the Village of Istgah Bisheh in Khorramabad County

1. Ph. D. student of Agricultural Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2. Associate Professor of Agricultural Extension and Development, Faculty of Agriculture, Department of Rural Development Management, Yasouj University, 
Yasouj, Iran.
3. M.Sc. student of Rural Development, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.

*Kobra Pirdadeh Beyranvand1, Mostafa Ahmadvand2, Vahid Sharafi Sarabi3

Tourist areas have a high potential for employment and entrepreneurship activities especially when human 
resources are also available. The purpose of this study was to investigate the human resource factors necessary 
for the development of entrepreneurship in the tourist area of Bisheh in Khorramabad County. The research 
was quantitative in nature. Also, in terms of purpose, it was a type of applied research conducted using a survey 
method. The statistical population of the study consisted of 1190 rural people at the age of 15-64 years who 
were living in Istgahe Bisheh in 2017. The sample size was determined by using Krejcie and Morgan table, and 
291 people were randomly selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose 
face validity was confirmed by experts. The reliability of the questionnaire was also examined by conducting a 
pilot study and calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.88-0.99).The findings showed that the objective 
driving forces in the Bisheh region were in a medium status. Among the subjective driving forces, only social se-
curity ranked higher than standard (3.80). Based on a cluster analysis, the rural people were divided into three 
groups: ready, semi-ready, and unready. Analysis of variance showed that, among the objective driving forces, 
education, counseling and experiences were different in the semi-ready and unready groups. As for the subjec-
tive factors, however, they were all different among the groups except for social participation. Finally, based 
on the results of the research, suggestions were made to develop entrepreneurship activities in the region.
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Extended Abstract

1. Introduction

he tourism industry has potentials for 
job creation by using available services 
and facilities. In addition, development 
of entrepreneurship is essential for tour-
ism development. Rural areas with 

natural attractions have an important role in developing 

tourism entrepreneurship. To achieve this purpose in rural 
areas, availability of human resources is very important. 
The presence of human resources in both objective and 
subjective driving forces at a desirable level leads to the 
development of tourism and, consequently, the economic 
growth of the local people. On this basis, the purpose of 
this study was set to be the investigation of the human re-
source factors necessary for the development of entrepre-
neurship in Bisheh tourist area in Khorramabad County.
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2. Methodology

This research was quantitative in nature. In terms of 
purpose, it was a type of applied research conducted by 
using a survey method. The statistical population of the 
study consisted of the rural people of Bisheh tourist area 
in Khorramabad County. The data collection tool was a 
researcher-made questionnaire whose face validity was 
confirmed by a panel of experts. The reliability of the 
questionnaire was also examined by conducting a pilot 
study outside the research area (i.e. Abb-sefid Abshar), 
and the Cronbach's alpha coefficient was calculated for 
it (0.88-0.99). The questionnaire consisted of three sec-
tions about individual and professional characteristics as 
well as objective and subjective driving forces. The ques-
tions about objective and subjective driving forces were 
designed on the  Likert 5-point scale. 

3. Results

The results of a one-sample t-test showed that the mean 
values of the components of the objective driving forces 
were not significantly different from the standard test 
scores. Also, the results of this test for the subjective driv-
ing forces showed that only the mean value of the social 
security component was significantly higher than the av-
erage. The K-means cluster analysis of human resources 
revealed that people in the study area were divided into 
three groups. The condition of human resources in the 
first group (i.e. the semi-ready rural people) was not desir-
able, except for the production, sale and marketing com-
ponent. The analysis of the second group (i.e. unready 
rural people) suggested that the situation of all the human 
factors for both objective and subjective driving forces 
was undesirable, but the driving forces in the third group 
(i.e. ready rural people) were at a very appropriate level 
for tourism development. The ANOVA results for the ob-
jective driving forces showed that education, consultation 
and experiences were similar in the ready and semi-ready 
groups, while they were different for the ready group. 
The other components of objective driving forces were 
different in all the three groups. The ANOVA results for 
subjective driving forces also showed that social trust was 
different for the three groups, but the level of social par-
ticipation was the same in the two groups of semi-ready 
an unready rural people. It was different for the ready 
ones. Finally, social security, social cohesion, self-esteem 
and providence were different among the three groups of 
rural people.

4. Discussion

According to the rural sub-culture elements, the aspi-
ration and desires of rural people is at a low level, and 
the people cannot ignore their present interests for future 
interests. As it emerged, access to funds, innovation, cre-
ativity, providence, production, sales, and marketing are 
low in the studied rural region.

5. Conclusion

According to the results of this research, there is a posi-
tive relationship between age and social trust and social 
cohesion. However, because most of the respondents in 
the study were under 46 years of age, this relationship 
turned out to be at a medium level. Also, objective and 
subjective driving forces were found to be at a medium 
level. Despite the importance of human resources for the 
development of entrepreneurship in tourism, rural areas 
have no desirable conditions in this regard. Therefore, it 
is suggested that public and private institutions try to re-
move the barriers to the development of entrepreneurship 
in rural areas. 
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در صورت فراهم بودن زمینه های انسانی،گردشگری حاوی ظرفیت  های پویا و گسترده ای برای اشتغال و کارآفرینی است. هدف پژوهش 
حاضر بررسی فراهمی پیشران ها )عوامل( انسانی الزم برای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه روستایی هدف گردشگرِی بیشه در 
شهرستان خرم آباد بود. این تحقیق از نظر ماهیت کّمي و با توجه به هدف تحقیق، کاربردي، از لحاظ گردآوري داده ها در زمره تحقیقات 
توصیفي بود که به شیوه پیمایش انجام شد. جامعه آماري پژوهش، 1190 نفر از روستاییان 15 تا 64 سال ساکن در ایستگاه بیشه در سال 
1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 291 نفر برآورد و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. 
ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان مورد بازنگری و تأیید قرار گرفت و پایایی 
آن با انجام مطالعه راهنما در خارج از محدوده تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  )0/88 تا 0/99( به دست آمد. یافته ها نشان داد 
پیشران های عینی در منطقه بیشه در وضعیت متوسطی قرار دارند. از میان پیشران های ذهنی نیز، تنها پیشران امنیت اجتماعی بیش از 
حد معیار )3/80( بود. بر اساس یافته های تحلیل خوشه ای، افراد در سه گروه نیم ساز، ناساز و هم ساز قرار گرفتند. آزمون تحلیل واریانس 
نشان داد از پیشران های عینی؛ آموزش، مشاوره و تجربیات در دو گروه نیم ساز و ناساز و از پیشران های ذهنی؛ مشارکت اجتماعی در دو 
گروه نیم ساز و ناساز وضعیت یکسان داشتند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش جهت بهبود توسعه کارآفرینی در گردشگری منطقه بیشه 

پیشنهادهایی ارائه شده است. 

کلیدواژه ها: 
پیشران توسعه، توسعه 

روستایی، روستای بیشه، 
کارآفرینی روستایی، 
گردشگری روستایی

تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1397
تاریخ پذیرش: 25 مهر 1397

مقدمه
صنعت گردشگری از جمله صنایع مهم و اشتغال زا است. این 
صنعت مستقیماً فرصت های شغلی فراوانی را در حوزه گردشگری 
خالقیت ها،  و  خدمات  ترکیب  با  همچنین  می آورد،  فراهم 
و  کارآفرینانه  فعالیت های  ظهور  برای  را  فراوانی  فرصت های 
طبق   .(Ghanian & Fotovati, 2014) می کند  عرضه  اشتغال 
تا سال 2020 میالدی  پیش بینی سازمان جهانی گردشگری1 
تعداد گردشگران جهان، به 1/6 میلیارد نفر خواهد رسید و بیش 
از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای درحال توسعه از این 
طریق قابل حل است. از این رو، با توجه به جاذبه های طبیعی 
و  الزم  کارآفرینانه  فعالیت های  گسترش  روستایی،  مناطق  در 
گردشگری،  الزمه    .(Movahed, 2007) می رسد  نظر  به  ضروری 

1. World Tourism Organization

و  ابتکارها  خلق  فرایند  کارآفرینی  است.  کارآفرینی  توسعه 
نوآوری ها و ایجاد کسب وکار جدید از طریق کشف فرصت ها و 
 (Imani Gheshlagh, Khani, & Hashemi, بهره گیری از منابع است
(2008. در فضاهای روستایی عواملی همچون توسعه پیشران های 

انسانی، کیفیت نیروی انسانی، افزایش کیفیت مدیریت، توسعه 
آموزش و تکنولوژی در کارآفرینی گردشگری مؤثر است. بنابراین، 
کارآفرینی در حوزه گردشگری و استفاده از ظرفیت های طبیعی 
 (Najafi و انسان ساخت در گرو فراهمی پیشران های انسانی است

.Tuahkhoshkah & Azadi, 2012)

در این میان، روستای کوهستانی بیشه از توابع بخش مرکزی 
معتدل،  آب وهوای  طبیعی،  موقعیت  با  خرم آباد  شهرستان 
متنوع، جاذبه های  و پوشش گیاهی  چشم اندازهای کوهستانی 
گردشگری منحصر به فردی دارد. مهم ترین جاذبه های طبیعی 
روستای بیشه عالوه بر آبشار بیشه عبارت اند از: »رودخانه سزار« 

1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
2- دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3- دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه علوم زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. 

پیشران های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری )موردمطالعه: روستای ایستگاه بیشه در 
شهرستان خرم آباد(

*کبری پیرداده بیرانوند1، مصطفی احمدوند2، وحید شرفی سرابی3
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و »سراب حرب«. از مراکز دیدنی و جالب روستای بیشه، استخر 
پرورش ماهی قزل آال است که یکی از منابع مهم درآمدی محسوب 
می شود. بازارچه محلی نیز از مراکز دیدنی و جالب توجه است. 
در این بازار، صنایع دستی، لبنیات و محصوالت باغی به فروش 
می رسد. در نزدیکی روستا ، سیاه چادرهای عشایری زیادی به 
چشم می خورد. نحوه زندگی عشایر منطقه و جذابیت های آن 
روستای   .(Zendeh Del, 2007) است  روستا  این  دیدنی های  از 
ایستگاه بیشه به عنوان یک کانون گردشگری طبیعی در منطقه 
با ظرفیت های متنوع، می تواند در توسعه کارآفرینی و اشتغال 
ارزنده ای داشته باشد. این در حالی است  در گردشگری نقش 
شایسته ای  به طرز  منطقه  این  در  کارآفرینانه  فعالیت های  که 
توسعه نیافته  است. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی 
فراهم بودن )مهیایی( پیشران های توسعه کارآفرینی گردشگری 
در منطقه روستایی هدف گردشگری و گردشگر پذیر بیشه در 
ذکرشده  هدف  به  دستیابی  به منظور  بود.  خرم آباد  شهرستان 

پرسش هاي ذیل مطرح شدند:

1- وضعیت پیشران های انسانی همسو با کارآفرینی در حوزه 
گردشگری در منطقه بیشه چگونه است؟

توسعه  برای  الزم  انسانی  پیشران های  مؤلفه های  کدام   -2
کارآفرینی در منطقه بیشه در وضعیت کمبود و یا  مطلوب قرار 

دارند؟

مبانی نظری پژوهش

پیشران ها نیرو ها و روندهای مهمی هستند که نقش بازساخت 
 (Taghilo, Soltani & Aftab, آینده فضاهای زندگی را بازی می کنند
(2016. بر همین اساس پیشران های انسانی به عنوان تسهیل کننده 

در  به خصوص  زندگی  کیفیت  بهبود  و  اهداف  به  دستیابی  در 
نواحی روستایی نقش به سزایی دارند. 

از مهم ترین اقداماتی که می تواند در توسعه گردشگری پایدار 
مؤثر باشد، آموزش است. آموزش نقش حیاتی در افزایش توانمندی 
توسعه پایدار در فعالیت های اقتصادی، مشارکت سهامداران و رشد 
کارآفرینی دارد (Zunker, 2006). فزون بر آن، مشاوره شغلي باعث 
افزایش توان فرد در شناخت محیط، جمع آوري اطالعات راجع 
به مشاغل، پردازش و استفاده پیچیده از اطالعات مربوط به خود 
و دنیاي مشاغل براي کشف و یا ایجاد فرصت هاي شغلي می شود 

.(Peterson, Sampson & Reardon, 1991)

 بررسي پیشینه نشان مي دهد، دانش یکی از عوامل مهم و 
 (Scherer, Brodzinski, تأثیرگـذار بـر رفتـار کارآفرینانه افـراد اسـت
(Wiebe, 1991 &. دانش، تأثیري مستقیم بر آگاهي افراد داشته و 

سبب تأثیرگـذاري بـر فعالیت های کارآفرینانـه می شود. وجود 
زیرساخت های فیزیکی از پیشران های عینی الزم برای توسعه 
مناسب،  جاده  برق،  زیرساخت ها:  جمله  از  است.  گردشگری 

گردشگری  صنعت  رونق  بر  که  است  و...  حمل ونقل  سیستم 
مؤثرند. از جمله پیشران عینی دیگر در توسعه کارآفرینی می توان 
و  است  ایده  تولید  معنای  به  کرد. خالقیت  اشاره  به خالقیت 
می شود  ایده  به کارگیری  و  نوآوری  به  منجر  خالقانه  اقدامات 
 .(Bascavusoglu-Moreau, Kopera, & Wszendybył-Skulska, 2013)

تولید و فروش از طریِق نحوۀ بازاریابی یک نوع نوآوری است که 
به دلیل توانمندسازی افراد تأثیر مثبتی را بر کارآفرینی برجای 
می گذارد. همچنین قابلیت های نوآوری و عملکرد را می توان با 
.(Sulistyo, 2016) کارآفرینی، بازاریابی و سرمایه گذاری افزایش داد

در بُعد پیشران های ذهنی، یکی از مهم ترین عوامل اساسی 
و زمینه ساز کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است، زیرا سبب بروز 
خالقیت، رفتارهای نوآورانه و افزایش ریسک پذیری کارآفرینان 
کارآفرینان  همان  می توانند  افراد،  از  گروهی  درواقع،  می شود. 
استقرار یافته در فضای جغرافیایی باشند که به واسطه ارتباط با 
دیگر بخش های اجتماعی، با منابع و فرصت های فزون تری مواجه 
 (Bhagavatula, می شوند و دایره انتخاب آن ها گسترده تر می شود
سرمایه  جهانی،  بانک   .Elfring, Tilburg, & Gerhard, 2010)

اجتماعی را ثروت نامرئی یک کشور در نظر می گیرد و آن را 
تعامالت  روابط و هنجارهایی می داند که  و  نهادها  دربرگیرنده 
 .(Nasrolahi Vosta & Jalilvand, 2014) اجتماعی را شکل می دهند
به طورکلی کسب وکارهای جدید در صورتی می توانند به اهداف 
و چشم اندازهای خود نائل شوند که در مرحله شروع کسب وکار، 

سرمایه اجتماعی خود را توسعه دهند. 

است  عبارت  ذهنی،  پیشران  یک  به عنوان  اعتمادبه نفس 
افکار،  مجموعه  از  احساس  این  بودن،  ارزشمند  احساس  از 
احساس ها، عواطف و تجربیات در طول زندگی ناشی می شود. 
داشتن اعتمادبه نفس یک نیاز اساسی کارآفرینی گردشگری است. 

آینده امری است که انسان می تواند آن را با اقدامات هدفمند 
خود طراحی و شکل دهد. آدمی برای آنکه عاقالنه عمل کند، باید 
نسبت به پیامدهای اقدامات خود، دیگران و واکنش های آنان و 
نسبت به نیروهایی که خارج از کنترل اوست آگاهی و شناخت 
داشته باشد (Govahi, 2016). از این رو، آینده نگری در زمینه های 
دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه با هدف شناسایی 
فناوری های جدید و تعیین حوزه هایی صورت می گیرد که در 

آینده از اهمیت بیشتری برخوردارند.

مروری بر ادبیات تجربی موضوع
توسعه  ظرفیت های  به  پژوهشي  در   )2004( فیض الهي 
مشکین شهر  شهرستان  دهستان هاي  روستایي  گردشگری 
پرداخت. با وجود توان ها و پتانسیل هاي گردشگری در دهستان هاي 
موردمطالعه، موانع زیادي براي پیشرفت صنعت گردشگري وجود 
داشت که بیشتر از تنگناهاي اقامتي، ارتباطي و سازماندهي ناشي 
مي شد. عبدالمنافی و ازکیا )2011( با بررسی عوامل مؤثر بر 
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متصدیان  و  مردم  مشارکت  کردند،  بیان  گردشگری  صنعت 
حفاظـت محیط زیست جهـاني، میـراث فرهنگـي و طبیعـت، 
به عنوان یک عامل مؤثر به توسعه صنعت جهانگردي کشور کمک 
نماید. توسعه صنعت گردشگري نیـاز به پیش شرط هایي دارد، از 
جمله این موارد آموزش و اطالع رساني به مردم در نحوه برخورد 
با گردشگر و گردشگري از طریق توسعه نهادها و سازمان هاي 
مرتبط، توسعه برنامه هـاي تبلیغـاتي و مواردي از این دست اشاره 
نمود. کاظمی، اسماعیلی و بیگی فیروزی )2013( در تدوین 
و انتخاب راهبرد توسعه گردشگری استان لرستان بیان کردند، 
راهبرد تدافعی )جلب مشارکت هاي مردمي در ترویج، جلوگیري 
مناسب ترین  فرهنگي(  تاریخي-  و  زیست محیطی  تخریب  از 
راهبردهای توسعه گردشگری استان لرستان است. راست قلم، 
صیدایی و نوری )2016( به تعیین پیشران های کلیدی رهیافت 
روستای خالق پرداختند. نتایج نشان داد پیشران های کلیدی 
»مشارکت«  روستا«،  »فضای  »خطرپذیری«،  »چشم انداز«، 
بیشترین  و  بوده  ورودی  متغیرهای  روستایی«، جزو  »پیوند  و 
اثرگذاری مستقیم را داشته اند. نتایج تحقیق فراهانی و فالحتی 
)2007( نشان داد پنج عامل کلیدی روان شناختی توانمندسازی 
که شامل احساس معنادار بودن، احساس شایستگی، احساس 
خود تعیینی، احساس تأثیر و احساس اعتماد است با کارآفرینی 
همبستگی مثبت و معناداری دارند. ِدبتیگنیس و بِراندر2 )2007( 
با بررسی روش های تأمین مالي کارآفریني در آمریکا به این نتیجه 
رسیدند که تأمین مالي کارآفریني از طریق بانک کارآمدتر از 
تأمین مالي سرمایه پرمخاطره است. ِگریس و اوهما3 )2013( 
بیان کردند رابطه مثبت و قوی بین مشاوره شغلی و مهارت های 
توسعه کارآفرینی در سال آخر تحصیلی کارشناسی وجود دارد. 
کاکاپور و خنیفر )2014( با بررسی مهارت اجتماعی کارآفرینان 
و کارآفرینی سازمانی نشان دادند مهارت اجتماعی بر بازارگرایی 
تأثیر  سازمانی  کارآفرینی  بر  ولی  دارد،  معنادار  تأثیر  سازمانی 
معنادار ندارد. طالبی، داوری و تقوی )2015( در تحقیقی نشان 
داد فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک 
منابع و به کارگیری خالقیت و توسعه نوآوری بر عملکرد مالی و 
غیرمالی تأثیر می گذارد. نتیجه تحقیقِ ادکیا و ابراهیم4 )2016( 
نشان داد آموزش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری در کارآفرینی 
دارد. قدیری معصوم، حجی پور، قراگوزلو، و جورنبیان )2017( 
با بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ریسک و کارآفرینی جوانان 
محدوده  در  روستایی  جوانان  ریسک پذیری  که  کردند  بیان 

مطالعاتی متأثر از مؤلفه های سرمایه اجتماعی بوده است. 

ژائو، ریچی و اچتنر5 )2011( در پژوهشی به بررسی مفهوم 
در  جدید  کسب وکار  تولید  به  کمک  برای  اجتماعی  سرمایه 

2. De Bettignies & Brander
3. Grace & Ihuoma
4. Adekiya & Ibrahim
5. Zhao, Ritchie & Echtner

حوزه گردشگری پرداختند. بر اساس تحقیق، سرمایه اجتماعی 
ساختاری مثبت دارد و تأکید بر توانایی فرد و سرمایه اجتماعی 
گردشگری  حوزه  در  جدید  کسب وکار  راه اندازی  در  توأمان 
به ویژه در مناطق روستایی داشته و این امر در نهایت به توسعه 
کسب وکار در نواحی روستایی می انجامد. داک- بیونگ، وانگ- 
خود  پژوهش  در  نیز   )2012( یوشیک6  و  سوک  یانگ-  وو، 
بیان کردند انواع خاصی از برنامه ها و سیاست های دولت برای 
افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت جامعه با استفاده از مشارکت 
در کسب وکار گردشگری می تواند بسیار کمک کننده باشد. نتایج 
تحقیق محمدی، پورشوهانی و آزادخانی )2015( نشان داد سه 
بُعد ارتباطی- ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی بر جذب 

گردشگر تأثیر داشته است. 

از جمع بندی و مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش چنین 
به نظر می رسد، پیشران های انسانی را می توان به پیشران های 
عینی و پیشران های ذهنی تقسیم بندی کرد )تصویر شماره1(. 
پیشران های عینی شامل: آموزش، مشاوره و تجربیات، مهارت و 
دانش، دسترسی به سرمایه، دسترسی به زیرساخت های فیزیکی، 
نوآوری و خالقیت، تولید، فروش و بازاریابی و پیشران های ذهنی 
شامل: سرمایه اجتماعی )اعتماد ، مشارکت ، امنیت ، انسجام(، 
وجود  با  بنابراین،  است.  آینده نگری  و  اعتمادبه نفس  میزان 
پیشران های انسانی )عینی و ذهنی( انتظار دستیابی به توسعه 

کارآفرینی در گردشگری دور از انتظار نیست.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق مطالعه ای موردی و جزءنگر است که از نظر ماهیت، 
از نوع تحقیقات کّمي و با توجه به هدف، کاربردي و از لحاظ 
گردآوري داده ها، جزء تحقیقات توصیفي است که با فن پیمایش 
در بهار و تابستان 1396 انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل 
1190 نفر روستاییان 15 تا 64 سال، ساکن در روستای ایستگاه 
بیشه بود (Health Network and Cure of Sepid Dasht, 2017 )؛ که 
 Krejcie & Morgan پس از محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول
(1970)، 291 نفر به  صورت نمونه  گیری تصادفی انتخاب شده اند.

براي گردآوري اطالعات از روش مصاحبه ساختارمند با پرسشنامه 
چهره به چهره، بهره  گرفته شد. بدین منظور، پرسش نامه اي در سه 
بخش شامل پرسش هایی در مورد ویژگی هاي فردي و حرفه ای، 
پیشران های عینی و پیشران های ذهنی در اختیار پاسخگویان قرار 
داده شد. قابل ذکر است پرسشنامه مربوط به بخش پیشران های 
عینی توسعه کارآفرینی گردشگری با اقتباس از تحقیق حسام، 
رضوانی، فرجی سبکبار و باستانی )2017( و پرسش نامه مربوط 
به بخش پیشران های ذهنی با اقتباس از تحقیق بخشی، پیرداده 
بیرانوند و فلکی )2017( تدوین و مطابق با منطقه موردمطالعه، 
تهیه و تنظیم گردید. گویه ها به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای 

6. Duk-Byeong, Kwang-Woo, Hyun-Suk & Yooshik
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تدوین گردیدند و پاسخگویان با درج عالمت در مقابل هر یک از 
گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد دیدگاه خود را ابراز می داشتند.

و  اصالح  مورد  متخصصان  توسط  پرسش نامه  صوری  روایی 
تأیید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی ابزار گردآوری اطالعات، 
سفید(  آب  )آبشار  مشابه  جامعه ای  در  پرسش نامه   30 تعداد 
توزیع گردید. مقادیر آلفاي کرونباخ براي قسمت هاي مختلف 
پرسش نامه بین 0/881 تا 0/992 به دست آمد که نشان از پایایی 
از  با استفاده  مناسب پرسشنامه دارد. داده های گردآوری شده 

نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.  

معرفی منطقه موردمطالعه

سپید دشت  بخش  جزء  بیشه  ایستگاه  روستایی  منطقه 
دریا  سطح  از  متری   1200 ارتفاع  در  و  خرم آباد  شهرستان 
واقع شده است. آبشار بیشه در منطقه ای کوهستانی- جنگلی 
قرار  و خرم آباد  دورود  نزدیکی شهرهای  در  و  استان  مرکز  در 
گرفته است. قرارگیری مناسب این روستا در استان لرستان و 
با استان  ارتباط  همچنین  کشور،  غرب  در  استان   قرارگیری 

استان های هم جوار، نزدیکی نسبی به کشورهای جنوب غربی 
و خلیج فارس، ارتباط و دسترسی به استان های منطقه مرکزی 
روستای  این  جغرافیایی  ویژگی های  جمله  از  تهران  و  کشور 

زیبا است.

یافته ها 
یافته های پژوهش به شرح زیر است:

توصیف جمعیت شناختی روستائیان موردمطالعه

 یافته های توصیفی نشان داد، 73/5 درصد نمونه، مرد و 26/5 
و 79/7  افراد، مجرد  بودند. همچنین، 20/3 درصد  درصد زن 
درصد متأهل بودند. بررسی سّنی نمونه های پژوهش مبین آن 
بود که 38 نفر از پاسخگویان بین 17 تا 26 سال، 98 نفر بین 27 
تا 36 سال، 67 نفر بین 37 تا 46 سال، 58 نفر بین 47 تا 56 

سال و 30 نفر بیش از 57 سال سن داشته اند که از مجموع آن ها، 
تحصیالت  دارای  درصد   18/6 تحصیالت،  بدون  درصد   16/5
ابتدایی، 14/4درصد راهنمایی، 19/9 درصد افراد  دیپلم، 13/4 
درصد با مدرک فوق دیپلم و 17/2 درصد با تحصیالت کارشناسی 
و باالتر بوده اند. زمینه فعالیت 38/1 درصد از افراد کشاورزی  و 
21/3 درصد از پاسخگویان، خدمات بود. وضعیت مالکیت 70/1 
درصد از پاسخگویان شخصی بود. یافته ها بیانگر آن بود که سطح 
تحصیالِت 50/5 درصد از افراد باالتر از دیپلم بود. میانگین سنی 
پاسخگویان 38 سال و حداقل سن 17 و حداکثر 63 سال بود. 
این بیانگر این است، افراد موردمطالعه از میانگین سنی متوسطی 

برخوردار بودند.

توصیف متغیرهای پژوهش

جدول  در  عینی  پیشران های  مؤلفه های  رتبه بندی  بررسی 
شماره 1 نشان داد مؤلفه آموزش، مشاوره و تجربیات با ضریب 
این نشان می دهد  قرار دارد.  تغییرات 0/269 در رتبه نخست 
اکثریت افراد معتقد به اهمیت استفاده از این مؤلفه برای توسعه 
بازاریابی  و  تولید، فروش  کارآفرینی گردشگری هستند. مؤلفه 
با ضریب تغییرات 0/347 در رتبه دوم قرار گرفت. با توجه به 
زمینه فعالیت غالب افراد )کشاورزی(، دور از انتظار نیست. از نظر 
پاسخ گویان این مؤلفه در توسعه کارآفرینی و گردشگری نقش 
مهمی دارد. مهارت و دانش با ضریب تغییرات 0/352 در رتبه 
سوم قرار گرفته است. درواقع استفاده از شیوه های نو، دانش فنی 
و... در رتبه سوم بود. رتبه چهارم مربوط به دسترسی به سرمایه 
با ضریب تغییرات 0/363 است، بر اساس مبانی نظری و پیشینه 
پژوهش، نقش بسزایی در رونق کارآفرینی دارد. نوآوری و خالقیت 
که نتیجه به کارگیری دیگر مؤلفه ها است با ضریب تغییرات 0/375 
در رتبه پنجم قرار دارد. مؤلفه دسترسی به زیر ساخت های فیزیکی 
با ضریب تغییرات 0/376 در رتبه آخر، نشان می دهد پاسخ گویان 
در خصوص مؤثر بودن این مؤلفه در توسعه کارآفرینی گردشگری 

توافق کمتری داشتند. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر1. چارچوب مفهومی پژوهش، یافته های تحقیق )1396(
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جدول 1. میانگین، انحراف معیار نمره پیشران های عینی پاسخگویان موردمطالعه.

مقیاسضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*مؤلفهبخش

پیشران های عینی

رتبه ای3/080/830/269آموزش، مشاوره و تجربیات
رتبه ای2/911/010/347تولید، فروش و بازاریابی

رتبه ای3/061/080/352مهارت و دانش
رتبه ای3/081/120/363دسترسی به سرمایه
رتبه ای3/041/140/375نوآوری و خالقیت

رتبه ای3/061/150/376دسترسی به زیرساخت های فیزیکی

* دامنه میانگین ها بین 1= خیلی کم تا 5= خیلی زیاد است.
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  
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ضریب تغییرات مؤلفه های پیشران های ذهنی جدول شماره 
2 نشان می دهد افراد در خصوص نقش داشتن اعتماد اجتماعی 
داشتند  را  توافق  بیشترین  گردشگری  کارآفرینی  توسعه  در 
و با ضریب تغییرات 0/350 در رتبه نخست قرار گرفته است. 
مشارکت اجتماعی با مسئولیت پذیر بودن افراد نسبت به محیط 
زندگی و بهبود شرایط موجود بررسی می شود، از دید پاسخ گویان 
با ضریب تغییرات بیش از 0/355 در رتبه دوم قرار گرفت. انسجام 
اجتماعی با بررسی روابط خانوادگی و خویشاوندی با نقش داشتن 
در توسعه کارآفرینی گردشگری، از دید افراد با ضریب تغییرات 
بیش از 0/357 رتبه سوم را کسب کرده است. امنیت اجتماعی 
با ضریب تغییرات 0/371 در رتبه چهارم و مؤلفه آینده نگری با 
ضریب تغییرات 0/403 در رتبه پنجم قرار گرفت و در نهایت 

پاسخ گویان کمترین توافق را در میزان اعتمادبه نفس داشتند. 

نتایج بررسی فراهم بودن پیشران ها

توجه  با   3 شماره  در جدول  تک  نمونه ای   t آزمون  نتیجه 
مؤلفه های  میانگین  مقدار  می دهد  نشان  معناداری  سطح  به 
پیشران های عینی با نمره استاندارد آزمون تفاوت معناداری ندارد. 
بر اساس این یافته، با وجود اهمیت مؤلفه های پیشران های عینی 

در توسعه کارآفرینی گردشگری منطقه موردمطالعه، اما وضعیت 
آن ها برای پاسخ گویان در سطح متوسط است. 

همان طور در جدول شماره 4 مالحظه می شود نتایج آزمون 
t تک  نمونه ای نشان می دهد، تنها مقدار میانگین مؤلفه امنیت 
اجتماعی به طور معناداری از حد متوسط آزمون باالتر است. با 
توجه به سطح معناداری که برای دیگر مؤلفه ها بیشتر از 0/05 
است؛ با وجود اینکه پیشران های انسانی در توسعه کارآفرینی 
اجتماعی،  اعتماد  وضعیت  اما  دارند؛  بسزایی  نقش  گردشگری 
و  اعتمادبه نفس  میزان  اجتماعی،  انسجام  اجتماعی،  مشارکت 

آینده نگری برای افراد موردمطالعه در سطح متوسط است.

گروه بندی روستائیان بر اساس وضعیت پیشران ها

برای  از آنجایی که زمینه های توسعه کارآفرینی گردشگری 
به منظور  نیست،  یکسان  موردمطالعه  روستائیان  عموم  افراد 
با  حاضر  پژوهش  در  گروه،  یک  در  همسان  افراد  گروه بندی 
انسانی  پیشران های   K-Means خوشه ای  تحلیل  به کارگیری 
برای روستاییان موردبررسی قرار گرفت. همان طور که در تصویر 
شماره 2 مشاهده می شود، بر اساس یافته های تحلیل خوشه ای، 

روستاییان موردمطالعه به سه گروه تقسیم شده اند. 

جدول 2. میانگین، انحراف معیار نمره پیشران های ذهنی پاسخگویان موردمطالعه.

مقیاسضریب تغییراتانحراف  معیارمیانگین*مؤلفهبخش

پیشران های ذهنی

رتبه ای3/081/080/350اعتماد اجتماعی
رتبه ای3/071/090/355مشارکت اجتماعی
رتبه ای2/911/040/357انسجام اجتماعی
رتبه ای3/801/410/371امنیت اجتماعی

رتبه ای3/001/210/403آینده نگری
رتبه ای2/941/200/408میزان اعتمادبه نفس

 * دامنه میانگین ها بین 1= خیلی کم تا 5= خیلی زیاد است.
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جدول 3. بررسي میزان پیشران های عینی با استفاده از آزمون t تک نمونه اي.

سطح اطمینان 95 درصد
تفاوت میانگین سطح معنی داری *t آماره مقدار میانگین مؤلفه

کران  باال کران پایین
0/183 -0/009 0/087 0/077 1/777 3/087 آموزش، مشاوره و تجربیات
0/210 -0/048 0/081 0/218 1/235 3/081 مهارت و دانش
0/185 -0/063 0/061 0/335 0/966 3/061 دسترسی به سرمایه
0/202 -0/063 0/069 0/305 1/028 3/069 دسترسی به زیرساخت های فیزیکی
0/181 -0/083 0/049 0/466 0/731 3/049 نوآوری و خالقیت
0/028 -0/205 -0/088 0/137 -1/493 2/911 تولید، فروش و بازاریابی

* میزان استاندارد آزمون= 3 است.
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جدول 4. بررسي میزان پیشران های ذهنی با استفاده از آزمون t تک  نمونه اي.

سطح اطمینان 95 درصد
تفاوت میانگین سطح 

معنی داری *t آماره مقدار 
میانگین مؤلفه

کران  باال کران پایین
0/206 -0/044 0/080 0/205 1/271 3/080 اعتماد اجتماعی
0/197 -0/055 0/071 0/269 1/108 3/071 مشارکت اجتماعی
-0/034 -0/207 -0/086 0/159 -1/411 2/913 انسجام اجتماعی
0/964 0/638 0/801 0/0001 9/676 3/801 امنیت اجتماعی
0/081 -0/196 -0/057 0/415 -0/817 2/942 میزان اعتمادبه نفس
0/148 -0/132 0/007 0/914 0/108 3/007 آینده نگری

* میزان استاندارد آزمون= 3 است.
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گروه اول: روستاییان نیم ساز

این گروه شامل 86 نفر بود. در این گروه از بین مؤلفه های 
باالتر  بازاریابی در سطح  و  فروش  تولید،  مؤلفه  عینی  پیشران 
و  آموزش، مشاوره  مؤلفه های  در حالی که  دارد،  قرار  مثبت  و 
به  دسترسی  به سرمایه،  دسترسی  دانش،  و  مهارت  تجربیات، 
و  پایین  در سطح  نوآوری  و  فیزیکی، خالقیت  زیرساخت های 
منفی قرار دارند. از بین مؤلفه های پیشران های ذهنی، آینده نگری 
اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  اعتماد  مؤلفه های  به  نسبت 
در  اعتمادبه نفس  میزان  و  اجتماعی  انسجام  اجتماعی،  امنیت 
سطح باال و مثبتی قرار دارد. اعتماد اجتماعی نسبت به دیگر 
مؤلفه ها از وضعیت نامطلوب تری برخوردار بود. با توجه به این 
یافته از پژوهش، پاسخ گویان گروه نیم ساز تنها یک مؤلفه  از بخش 
پیشران های عینی و یک مؤلفه از بخش پیشران های ذهنی را در 
خصوص توسعه کارآفرینی گردشگری مثبت ارزیابی کردند و در 

مورد دیگر مؤلفه های پژوهش وضعیت مطلوبی نداشتند.

گروه دوم: روستاییان ناساز

مؤلفه های  گروه  این  در  است.  نفر   113 شامل  گروه  این 
دارند.  قرار  منفی  و  نامطلوب  وضعیت  در  انسانی  پیشران های 
این در حالی است که به جز تولید، فروش و بازاریابی، وضعیت 
پیشران های عینی نسبت به بخش پیشران های ذهنی مساعدتر 

بود. همچنین از بین مؤلفه های پیشران های ذهنی مؤلفه اعتماد 
اجتماعی از وضعیت بهتر ی برخوردار است. این یافته از پژوهش 

مغایر با وضعیت گروه نیم ساز است.

گروه سوم: روستاییان هم ساز

در  پاسخ گویان  از  نفر  خوشه ای 92  تحلیل  یافته  اساس  بر 
گروه هم ساز قرار دارند. کل مؤلفه های پژوهش در این گروه از 
وضعیت مطلوبی برخوردار بودند؛ به طوری که از بین مؤلفه های 
آموزش،  مؤلفه  برای  بهتر  وضعیت  عینی،  پیشران های  بخش 
مشاوره و تجربیات و از بین مؤلفه های بخش پیشران های ذهنی، 
 وضعیت مؤلفه امنیت اجتماعی مطلوب تر است. بر این اساس،

به منظور بررسی وضعیت هر کدام از مؤلفه ها در بین سه گروه 
از آزمون واریانس استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در 

جدول شماره 5 و جدول شماره 6 مشاهده می شود.

همان گونه در جدول شماره 5 مالحظه می شود، آنالیز واریانِس 
سطح مؤلفه های پیشران های عینی در بین گروه ها با 99 درصد 
وضعیت  عینی  پیشران های  بخش  در  است.  معنادار  اطمینان 
آموزش، مشاوره و تجربیات دو گروه نیم ساز و ناساز مشابه هم 
و با گروه هم ساز متفاوت؛ مهارت و دانش- دسترسی به سرمایه- 
دسترسی به زیر ساخت های فیزیکی- نوآوری و خالقیت و تولید، 

فروش و بازاریابی در بین سه گروه متفاوت بود. 

جدول 5. آنالیز واریانس سطح پیشران های عینی بر اساس سطوح خوشه بندی.

سطح معناداریآماره Fانحراف معیار* میانگینسطوحمؤلفه

آموزش، مشاوره و تجربیات
b835/24/20نیم ساز

111/800/0001 b394/59/22ناساز
a135/36/31هم ساز

مهارت و دانش
c325/45/14نیم ساز

106/630/0001 b514/93/16ناساز
a805/03/24هم ساز

دسترسی به سرمایه
c344/53/12نیمساز

69/570/0001 b954/46/13ناساز
a724/36/19هم ساز

دسترسی به زیرساخت های فیزیکی
c743/82/9نیم ساز

63/680/0001 b233/69/11ناساز
a924/08/15هم ساز

نوآوری و خالقیت
b653/18/8نیمساز

48/460/0001 c532/57/7ناساز
a593/28/11هم ساز

تولید، فروش و بازاریابی
b8310/61/41نیم ساز

124/890/0001 c929/70/26ناساز
a528/71/47هم ساز

* حروف غیر یکسان نشان دهنده تفاوت معنادار از لحاظ آماری بر اساس آزمون شفه است.
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اعتماد  6 مشاهده می شود،  همان طور که در جدول شماره 
بود. سطح  برخوردار  غیرمشابهی  از سطح  گروه  سه  اجتماعی 
مشارکت اجتماعی دو گروه نیم ساز و ناساز مشابه ولی با گروه 
انسجام  اجتماعی،  امنیت  همچنین  است.  متفاوت  هم ساز 
اجتماعی، میزان اعتمادبه نفس و آینده نگری در بین سه گروه 

متفاوت است.

بحث و نتیجه گیری 
تجاری جهان  اقتصاد  در عصر حاضر صنعت گردشگری در 
به خصوص در توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی دارد. توجه 
به توسعه گردشگری از سیاست های محوری در سطح جهان و 
ملی است که با هدف درآمدزایی مد نظر قرار گرفته می شود. 
به  منجر  گردشگری  جاذبه  مناطق  در  کارآفرینی  به کارگیری 
سنتی  کسب وکارهای  مجدد  رونق  و  جدید  مشاغل  پیدایش 
با توجه به  در محل می شود. بر این اساس در پژوهش حاضر 
بیشه  ایستگاه  روستاِی  مناسب  و طبیعی  موقعیت جغرافیایی 
پیشران های  بررسی  به  گردشگری  کارآفرینی  وجود  همچنین 
یافته ها نشان داد آموزش،  انسانی در توسعه آن پرداخته شد. 
مشاوره و تجربیات برای پاسخ گویان با میزان استاندارد آزمون 
یعنی 3 تفاوت معناداری ندارد ولی برای دو گروه نیم ساز و ناساز 
در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. این وضعیت می تواند به دلیل عدم 

استفاده یا استفاده ناکافی از کالس های ترویجی، توصیه های فنی 
کارشناسان و مروجان و تجربیات دیگران در روستای بیشه باشد. 
ِگریس و اوهما )2013( بیان کرده اند در سال های آخر تحصیلی 
بین مشاوره شغلی و مهارت های توسعه کارآفرینی رابطه مثبت و 
قوی وجود دارد یعنی با افزایش سطح تحصیالت همبستگی بین 
مشاوره شغلی و مهارت های توسعه کارآفرینی افزایش می یابد. 
از مجموع 92 نفر گروه هم ساز، سطح تحصیالت 19/6 درصد 
کمتر از دیپلم؛ از مجموع 113 نفر گروه ناساز، سطح تحصیالت 
64/6 درصد کمتر از دیپلم و از مجموع 86 نفر گروه نیم ساز، 
سطح تحصیالت 61/6 درصد کمتر از دیپلم بود. به همین دلیل 
وضعیت مؤلفه مهارت و دانش در گروه هم ساز مطلوب و برای 

افراد گروه های نیم ساز و ناساز نامطلوب است.

تأمین سرمایه از طریق بانک کارآمدتر از تأمین مالِی سرمایه 
پرمخاطره است (Brander &, 2006) البته زیاده روی در استقراض 
به منظور دسترسی به سرمایه در حالت میانه روی و اعتدال امری 
پسندیده نیست (Campello, 2006). آزمون t تک  نمونه ای نشان 
داد سطح دسترسی به سرمایه برای روستاییان متوسط است زیرا 
از بین 291 نفر، 92 نفر گروه هم ساز از دسترسی به سرمایه 
مطلوبی برخوردارند. از بین سه گروه تحلیل خوشه ای، دسترسی 
به سرمایه دو گروه نیم ساز و ناساز مطلوب نیست که برای گروه 
توسط  مشاهده شده  وضعیت  بر  بنا  است.  نامطلوب تر  نیم ساز 
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جدول 6. تحلیل واریانس سطح پیشران های ذهنی بر اساس سطوح خوشه بندی.

سطح معناداریآماره Fانحراف معیارمیانگین*سطوحمؤلفه

اعتماد اجتماعی
c2312/91/33نیم ساز

173/600/0001 b789/59/51ناساز
a9810/85/70هم ساز

مشارکت اجتماعی
b625/46/15نیم ساز

139/910/0001 b074/49/15ناساز
a164/13/25هم ساز

امنیت اجتماعی
b623/25/10نیم ساز

259/380/0001 c402/50/8ناساز
a812/87/15هم ساز

انسجام اجتماعی
b695/18/16نیم ساز

138/630/0001 c234/02/13ناساز
a424/65/23هم ساز

میزان اعتمادبه نفس
b013/75/11نیم ساز

174/370/0001 c303/10/8ناساز
a722/89/16هم ساز

آینده نگری
b274/26/12نیم ساز

126/500/0001 c263/25/8ناساز
a422/86/16هم ساز

* حروف غیر یکسان نشان دهنده تفاوت معنادار از لحاظ آماری بر اساس آزمون شفه است.
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محقق، به نظر می رسد این نتیجه پژوهش به دلیل ناکافی بودن 
سرمایه شخصی افراد، عدم مالکیت افراد بر روی اراضی کشاورزی، 
کمبود دسترسی به تجهیزات کشاورزی و... است. همچنین نتایج 
زیر ساخت های  به  دسترسی  داد  نشان  نمونه ای  تک   t آزمون 
فیزیکی در این روستا در سطح متوسط قرار دارد، ولی بر اساس 
تحلیل خوشه ای برای دو گروه نیم ساز و هم ساز نامطلوب است. 

فروش محصوالت  و  تولید  کرد  گزارش   )2016( سولیستو7 
افراد  توانمندسازی  با  که  است  نوآوری  یک  بازاریابی  طریق  از 
بر کارآفرینی تأثیر مثبت می گذارد؛ وضعیت کلی این مؤلفه در 
پژوهش برای افراد در سطح متوسط قرار داشت؛ زیرا مؤلفه تولید، 
فروش و بازاریابی برای دو گروه هم ساز و نیم ساز مطلوب است. 
به دلیل اینکه بازاریابی و روش های ترغیبی جذب مشتریان در 
روستای موردمطالعه به موقع صورت نمی گیرد؛ وضعیت این مؤلفه 
برای گروه ناساز مطلوب نبود. وثوقی و آرام )2009( در پژوهشی 
افزایش  نیز  افراد  اجتماعی  اعتماد  افزایش سن،  با  بیان کردند 
می یابد. در این مطالعه، سن بیشتر پاسخ گویان کمتر از 46 سال 
بود. همچنین اعتماد اجتماعی افراد در گروه هم ساز مطلوب و 
 t گروه نیم ساز و ناساز نامطلوب بود. بنابراین، بر اساس آزمون
تک نمونه ای، وضعیت مؤلفه اعتماد اجتماعِی کِل پاسخ گویان در 
سطح متوسط است. از آنجایی که سطح تحصیالت افراد  دو گروه 
نیم ساز و ناساز کمتر از دیپلم است؛ با وجود اینکه نتایج آزمون 
t تک نمونه ای نشان داد مشارکت اجتماعی در سطح متوسط 
قرار دارد؛ بنا بر دلیل بیان شده وضعیت این مؤلفه برای افراد دو 
گروه نیم ساز و ناساز نامطلوب بود؛ این یافته از پژوهش با نظرات 
افزایش  با  Lerner (1964) و Ingleheart (1995) که معتقد بودند 

سطح تحصیالت گرایش افراد به مشارکت بیشتر خواهد بود و 
بالعکس، منطبق است. بیدل و محمودزاده )2012( در پژوهشی 
نشان دادند با افزایش سن، تعلق اجتماعی افراد افزایش می یابد. 
استنباط  این گونه  می توان  سنی  گروه های  فراوانی  به  توجه  با 
کرد، انسجام اجتماعی متوسط افراد در پژوهش به  خاطر سن 
با افراد و  آن هاست. همچنین بر اساس صحبت صورت گرفته 
مشاهده محقق، رفت وآمد افراد با اقوام و دوستان، تعداد دوستان 
و آشنایان از دیگر اقوام و ازدواج با غریبه ها و... کم بود؛ بر همین 
اساس، انسجام اجتماعی در دو گروه نیم ساز و ناساز مطلوب نبود. 
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی در 
میان زنان و مردان متفاوت است، به گونه ای که در میان زنان کمتر 
اینکه اکثر پاسخ گویان پژوهش، گروه  از مردان است. به دلیل 
مردان بودند، نتایج آزمون t تک  نمونه ای نشان داد وضعیت این 
مؤلفه بیش از میزان استاندارد )عدد 3( است. میزان اعتمادبه نفس 
افراد در مجردها پایین تر از متأهلین است. همچنین بین سن و 
 (Nazarzadeh, اعتمادبه نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد
(Mami & Nazarzadeh, 2014. در این پژوهش، اغلب افراد متأهل 
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و سن افراد کمتر از 46 بود اما میزان اعتمادبه نفس افراد در حد 
متوسط است. وضعیت این مؤلفه برای گروه هم ساز مطلوب، گروه 
نیم ساز نامطلوب و 113 نفر گروه ناساز نامطلوب تر بود. این نتیجه 
می تواند به خاطر پایین بودن استقالل فردی دو گروه نیم ساز و 
ناساز در فعالیت ها و تصمیم گیری ها، اعتمادبه نفس و خوداتکایی، 
عالقه به خوداشتغالی و فعالیت و انگیزه برای استفاده از منابع 
جدید باشد. این یافته از آزمون t تک  نمونه ای می تواند با نظریه 
مازلو منطبق باشد. نیاز احترام از طریق قدرت، موقعیت اجتماعی 
و اعتمادبه نفس ارضاء می شود و چون روستاییان بیشتر تمرکزشان 
بر تأمین غذا، مسکن و خواب )نیاز فیزیولوژیک(، حفاظت در برابر 
صدمات )نیاز ایمنی( و حس تعلق به گروه ها برای رفع احتیاجات 
خود )نیاز اجتماعی( است؛ کمتر به نیاز احترام و خودشکوفایی 

توجه دارند. 

در پایان با توجه به یافته های پژوهش، به منظور ارتقای توسعه 
کارآفرینی گردشگری در افراد موردمطالعه، پیشنهادهایی ارائه 

می شود:

ارائه تسهیالت مناسب جهت خرید ماشین آالت کشاورزی، 	 
نظارت بر اجاره بهاء واگذاری زمین های کشاورزی، اعطای 
وام های کم بهره با دوره بازپرداخت بلندمدت و بهسازی 
بسترها و زیرساخت های برق، جاده و... می تواند منجر 
به بهبود وضعیت این مؤلفه ها برای روستاییان در گروه 

نیم ساز و ناساز شود. 

برای 	  بازاریابی  و  فروش  تولید،  مؤلفه  بهبود  به منظور 
گروه  دو  تجربیات  از  استفاده  ناساز،  گروه  روستاییان 
هم ساز و نیم ساز و الگوی تولید، فروش و بازاریابی آن ها، 
آشنایی با بازارها، توانایی چانه زنی، شناسایی کانال های 
فروش و پیش فروش کردن محصوالت پیشنهاد می شود.

برای بهبود اعتماد بین فردی در سال های باالتر زندگِی 	 
شکل  اعتماد  این  آن ها  خانواده های  توسط  باید  افراد، 
خانواده، خویشاوندان،  اعضای  به  نسبت  افراد  تا  بگیرد 
در  باشند.  داشته  اعتماد   ... و  هم محلی ها  همسایگان، 
ارگان های  نیم ساز  گروه  نهادی  اعتماد  بهبود  خصوص 
و  وظایف  به  کردن  عمل  طریق  از  و خصوصی  دولتی 
وعده های خود در برنامه ریزی های محلی در این روستا 

می توانند نقش بسزایی داشته باشند.

تصمیم گیری 	  در  آن ها  کردن  سهیم  و  افراد  شناسایی 
برنامه ریزی های محلی و محول کردن بخشی از وظایف 
به آن ها می تواند در ارتقاء مشارکت اجتماعی افراد گروه 

نیم ساز و ناساز مؤثر باشد.

جهت ارتقاء امنیت محیط زندگی افراد، الزم است برقراری 	 
امنیت توسط ارگان های مرتبط دقت و نظارت بیشتری 
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لحاظ شود.

با شناسایی گروه افراد هم ساز در روستا به عنوان گروه 	 
نمونه، برای ترغیب دیگر افراد روستایی کمک گرفته شود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق هیچ کمک ویژه ای از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
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