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واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدارِ
شهرستان کوهرنگ با استفاده از تحلیل مقایسۀ کیفی مجموعۀ فازی
حمید نظری
دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا و علوم برنامهریززی ،دانشزهاه
اصفهان ،ایران


سید اسکندر صیدائی

دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشهاه اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت  – 1911/2/11تاریخ پذیرش )1911/9/91

چکیده
صنعت گردشهری از اجزای مختلفی مانند گردشهر ،جامعۀ میزبان ،شرکتهای تجاری و محیط تشزکی شزده
است؛ از اینرو عوام مختلفی ممکن است یک یا چند بخش از کزارففرینی گردشزهری را تهدیزد کننزد و بزر
عملکرد ک این صنعت اثرگذار باشند .تحقیق حاضر با هدف واکاوی و شناخت مخزاطرات اثرگزذار بزر توسزعۀ
کارففرینی گردشهری پایدار انجام گرفت .این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش ،علی– پیمایشی و از نظر هزدف
کاربردی است .جامعۀ فماری تحقیق ،گردشهران مراجعهکننده به جاذبههای گردشزهری شهرسزتان کوهرنز
است .با استفاده از نرمافزار  222 Sample powerنفر بهعنوان نمونۀ متناسب با هدف تحقیزق انتخزاش شزدند و
به روش تصادفی در مکانهای گردشهری شهرستان کوهرن سؤالهایی از فنان پرسیده شد .بزرای گزردفوری
اطالعات از ابزار پرسشنامه و برای تجزیهوتحلی از تحلی مقایسهای کیفی مجموعۀ فازی استفاده شزد .نتزای
نشان داد که مخاطرات مختلفی بر توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار تأثیرگذار است .نزو و نحزوة تزأثیر هزر
کدام از فنها متفاوت است؛ بهگونهای که مخاطرات محیطی تأثیر بیشزتری نسز ت بزه مخزاطرات و تهدیزدهای
اجتماعی-فرهنهی ،سزاختاری-کزارکردی و ایمنزی -امنیتزی دارد و تنهزا در  2مزورد از  12مزورد مسزیرهای
حمایتکنندة توسعۀ کارففرینی گردشهری حضور دارد .این بدین معناست که با شناخت بهتر و بزهکزار بسزتن
تمهیدات الزم برای مدیریت مخاطرات ذکرشده ،میتوان فیندة روشنتری را برای کارففرینی گردشهری تصزور
کرد .شناخت دقیق و پزیشبینزی الزم بزرای مزدیریت مخزاطرات و کنتزرل فسزیب فن ،از ضزروریات صزنعت
گردشهری است که باید توجه جدی به فن صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :تحلی مقایسۀ کیفی ،شهرستان کوهرن  ،کارففرینی گردشهری ،مخزاطرات ایمنزی-
امنیتی ،مخاطرات محیطی.
 نویسندة مسئول

Email: s.seidiy@geo.ui.ac.ir
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مقدمه
گردشهری تا کنون بزرگترین پتانسی را برای ایجاد فرصتهزای کزارففرینی و اشزتغال فزراه
کرده و س ب تأثیر بسیار مث ت فن بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها شده اسزت ][17؛ تزا
جایی که کارففرینی و فعالیتهای گردشهری را مناسبتزرین گزینزه بزرای توسزعۀ اقتصزادی و
اجتماعی پایدار کشورها مینامند ] .[21 ،22همین موضو  ،گردشهری را به یکی از بزرگتزرین
صنایع جهان ت دی کرده که بیش از  259میلیون شغ در سراسر جهان را حمایت مزیکنزد و
حدود  1/1درصد از تولید ناخالص داخلی را به خزود اختصزاص داده اسزت ] .[95ایزن رونزد بزا
افزایش گردشهر و رقابت ،با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت ].[93
مخاطرات همیشه و در همۀ زمینهها نس بشر را در معرض فسیب قرار داده اسزت .در تحقیقزات
علمی مخاطرات بهعنوان رویدادهای فیزیکی و اجتماعی تعیین شزدهانزد ] . [13،7در همزین زمینزه،
بحرانهای کارففرینی گردشهری را میتوان اینگونه تعریف کزرد "هزر رویزدادی کزه ممکزن اسزت
فعالیتهای معمول و عملکردهزای مزرت ط بزا گردشزهری را تهدیزد کنزد ،بزه شزهرت کلزی مقصزد
گردشهری از نظر امنیتی ،جزذابیت و فرامزش بزا تزأثیر بزر برداشزتهزای بازدیدکننزدگان از مقصزد
بهصورت منفزی فسزیب برسزاند و بزا کاسزتن از هزینزههزا و ورود گردشزهران سز ب رکزود اقتصزاد
گردشهری و سفر شود و در نهایت موجب وقفه در روند فعالیتهای تجاری صنعت سفر و گردشزهری
محلی شود" ].[2
با توجه به تعریف ذکر شده ،جهت شناخت کافی از مقصد گردشهری ،شش مؤلفزه زیزر بایزد مزورد
کنکاش قرار گیرد جاذبهها (مناظر دستساز ،بناهای دیدنی ،منابع ط یعی ،میراث فرهنهی ،جشزنوارههزا
و فعالیتها) ،دسترسی (مسیرها و پایانههای سیسزت حمز ونقز ) ،امکانزات (امکانزات اقزامتی ،تجزارت
خردهفروشی و سایر خدمات توریسزتی)؛ بسزتههزای در دسزتر گردشزهری (بسزتههزای گردشزهری
ارائهشده توسط فژانسهای مسافرتی ،اپراتورهای تور و سایر واسطهها) فعالیزتهزا (فعالیزتهزایی کزه در
مقصد برگزار میشود) و خدمات جان ی (سایر خدمات تزور ماننزد بانکزداری ،ارت زا از راه دور ،خزدمات
پستی ،روزنامهها و بیمارسزتانهزا) ] .[91در مجمزو ایزن عوامز را بزه دو دسزتۀ جاذبزههزای مقصزد
گردشهری و خدمات توریستی فن مقصد میتوان تقسی کرد .خدمات گردشهری شام زیرسزاختهزا،
مح اقامت ،فرصتهای خرید ،فرصتهای تفریحی ،اطالعات و پیشرفت است .این عوام میتواننزد بزر
مزیت رقابتی گردشهری بهصورت مستقی و غیرمستقی تأثیر بهذارد ].[19
بر همین اسا یکی از الزامات بهمنظور دستیابی به تاشفوری جامعزۀ مقصزد گردشزهری و
فعالیتهای کارففرینانه در گردشهری ،شناخت و ارزیابی دقیق ،مناسب و همزراه بزا خردگرایزی
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مخاطرات در راستای مهار و کنترل فن است ] .[1متأسفانه کم ود اطالعات در این زمینه بیانهر
این واقعیت است که در سطح جهانی و ملی توجه اندکی به مزدیریت مخزاطرات در کزارففرینی
گردشهری شده است ] [15که اهمیت توجه جدی و ویژه به فن را دوچندان میکند.
تحلی مقایسه کیفی بهعنوان روشی قدرتمند برای واکاوی روابط علی میزان مجموعزهای از
شرایط و نتیجه نهایی ارائه گردیده است ] .[25بهرهگیزری از منطزق فزازی بزا تحلیز مقایسزۀ
کیفی ،در شرایطی که پژوهش تجربی با عدم اطمینان زیادی همراه است میتواند راهحز هزای
بهتری ارائه دهد ][22؛ همچنین با شناسایی مسیرها و ترکی ات مختلف ،مزیتزوان بزه تحلیلزی
نظاممند دست یابد .از اینرو این روش بهعنوان روش تحلی در نظزر گرفتزه شزد .روش حاضزر
قادر به تجزیهوتحلی شرایط و عوام مرکب و چندگانۀ اثرگزذار بزر نتیجزه اسزت و مسزیرهای
مختلف شام مجموعهای از شرایط را در نظزر مزیگیزرد .ایزن خصوصزیت ،سز ب تمزایز روش
تحلی مقایسه کیفی مجموعۀ فازی نس ت به روشهای مشزابه ماننزد روش رگرسزیون فمزاری
شده است که تأثیر مستقی متغیرهای مستق بر وابسته را اندازهگیری میکند ].[29
استان چهارمحال و بختیاری یکی از قطبهای ط یعتگردی ایران است .شناخت مخاطرات
تأثیرگذار بر کارففرینی گردشهری به دو دلی در این استان و شهرستان کوهرن دارای اهمیت
است اول اینکه ،این استان از اصلیترین مقاصزد گردشزهری و گردشزهری روسزتایی در ایزران
است .در سال  1919بالغ بر  1192533نفر گردشهر به این استان وارد شدند (سزازمان میزراث
فرهنهززی و گردشززهری چهارمحززال و بختیززاری .)1919 ،نافگززاهی از مخززاطرات کززارففرینی
گردشهری و نحوه و شدت اثرگذاری فن بر پایداری گردشهری روستایی ،از طرفزی سز ب شزده
که از پتانسی های عظی گردشهری در توسعۀ اشتغال و کاهش فقزر اسزتفادة چنزدانی صزورت
نهیرد و از طرف دیهر ،موجب ضایع شدن برخی از منابع محیطی شده است .همچنزین یکزی از
راه ردهای بسیار مه در چش انداز توسعۀ استان چهارمحزال و بختیزاری ،م تنزی بزر صزنعت
گردشهری تدوین شده است .شناخت دقیق و جزامع مخزاطرات و نحزوة تزأثیر فنهزا بزر توسزعۀ
کارففرینی گردشهری منطقه ،میتواند با برنامهریزی خردمحور ،جامعۀ محلزی را بزرای واکزنش
مناسب و بهموقع در مقاب مخاطرات فماده کند .این مه میطل د که پژوهشهای عملیزاتی در
شناخت مخاطرات و تزأثیر فن در توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری صزورت گیزرد و بزا شزناخت
چالشهای ممکن در این حوزه ،مسیر رسیدن به اهداف توسعهای مزورد نظزر همزوار شزود .بزر
همین اسا پژوهش حاضر بهدن ال پاسخهویی به ایزن سزؤاالت اسزت مخزاطرات اثرگزذار بزر
توسعۀ کارففرینی گردشهری چیست؟ چه مسزیرهایی از ترکیزب ایزن مخزاطرات مزیتوانزد در
توسعۀ کارففرینی گردشهری اثرگذاری بیشتری داشته باشد؟
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روش تحقیق و تحلیل
معرفی منطقۀ تحقیق

پژوهش حاضر در شهرستان کوهرن در استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفزت .شهرسزتان
کوهرن در قسمت شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری بین ' 21˚ 53تزا '  53˚ 22طزول
شرقی و ' 91˚ 11تا '  92˚ 19درجه عرض شمالی با ارتفا متوسط  2919متر از سطح دریا ،در
فاصلۀ  13کیلومتر ی غرش شهرکرد قرار دارد .این شهرستان از شرق بزه شهرسزتان فارسزان ،از
شمال به استانهای اصفهان و لرستان ،از غرش به استان خوزسزتان و از جنزوش بزه شهرسزتان
اردل محدود می شود .شهرستان کوهرن  ،بزر اسزا سرشزماری سزال  1915بزا  21595نفزر
جمعیت ،متشک از دو بخش (مرکزی و بازفت) و هفت دهستان (دشت زرین ،شزوراش تنهززی،
میانکوه موگویی ،دوفش ،شهریاری ،بازفت پایین و بازفت باال ) است .این شهرستان با جاذبههزای
گردشهری فراوان در فصول مختلف سال میزبزان گردشزهران اسزت .از مهز تزرین جاذبزههزای
گردشهری شهرستان کوهرن میتوان به فبشار تون کوهرن  ،فبشزار شزیخ علیخزان ،چشزمه
دیمه ،روستای سرفقا سید ،رودخانه بازفت و پ خداففریزد ،چشزمه مرواریزد ،دشزت اللزههزای
واژگون ،غار یخی و  ...اشاره کرد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق ]مرکز ملی نقشهبرداری ایران؛ [1131
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روش تحقیق

تحقیق حاضر از نو کاربردی و روش فن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و در محدودة زمانی
سال  1919انجام گرفت .ابزار اصلی جمعفوری دادهها پرسشنامۀ برگرفته از مطالعزه عیاشزی ،و
زمانزاده و همکاران ] [5 ،1بود که روایی فن با تأیید استادان حاصز شزد و پایزایی فن نیزز بزا
استفاده از فزمون فلفای کرون اخ بهترتیب برای مخزاطرات اجتمزاعی -فرهنهزی  ،3/71محیطزی
 ،3/93ساختاری -عملکردی  ،3/79ایمنی و امنیت  ،3/71و توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار
 3/71بهدست فمد .برای محاس ۀ حج نمونه ،متناسب با هزدف تحقیزق کزه تزأثیر متغیرهزای
مسززتق (شززرایط) بززر متغیززر وابسززته (نتیجززه) را بررسززی مززیکنززد 222 ،نفززر بززا اسززتفاده از
نرمافزار SPSS Sample powerبرفورد شد که این تعداد با توان فزمون  3/93و سزطح اطمینزان
 3/15بهدست فمد .جامعۀ فماری تحقیق ،گردشهران مراجعهکننده به شهرستان کوهرنز بزود.
جاذبههای گردشهری شهرستان کوهرن مشخص شد که نمونۀ مورد نظر در فن مورد پرسزش
قرار گرفت (جدول  .)1با توجه به محدودیتهای زمانی ،نیزروی انسزانی و مزالی بزرای تکمیز
پرسشنامه هفت روز زمان در نظر گرفته شد .متناسب با میزان مراجعۀ گردشهران به جاذبههای
گردشهری شهرستان کوهرن  ،براسا فمزار سزازمان میزراث فرهنهزی ،گردشزهری و صزنایع
دستی استان ( ،)1917زمان و نس ت نمونۀ هر جاذبه به ک نمونۀ محاس هشده ،در نظر گرفتزه
شد .نمونۀ مورد نظر در فنها بهصورت تصادفی انتخزاش شزد و پرسشزنامه در اختیزار فنهزا قزرار
گرفت .نحوة توزیع نمونۀ تحقیق در جدول  1ارائه شده است.

کوهرن

شهرستان

جدول  .1معرفی نمونۀ آماری تحقیق برحسب شهرستان و جاذبههای گردشگری انتخابشده
جاذبۀ

نمونۀ

گردشگری

انتخابی

چشمۀ دیمه
فبشار شیخ
علیخان
فبشار تون
کوهرن

29

سرفقاسید

21

رودخانه بازفت و پ خداففرید

23

12

چشمۀ مروارید

25

مجمو
مأخذ یافتههای پژوهش

جاذبۀ گردشگری

نمونۀ انتخابی
99

222
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رویکرد تحلیلی
1

از تحلی مقایسه ای کیفی مجموعۀ فازی ) (fs/QCAبرای تجزیهوتحلی دادهها اسزتفاده شزد.
 ،Fs/QCAنوعی تحلی وضعیت است که ارت ا بین زیرمجموعزههزای نتیجزۀ مطلزوش و همزۀ
ترکی ات منطقی احتمالی پشتی ان فن را مزیسزنجد ] .[25روش ذکرشزده از ایزن ایزدة اصزلی
پشتی انی می کند که تعداد نامحدودی از وضعیتهای ممکن در بین عناصر مزرت ط وابسزته بزه
ه وجود دارد ،اما تعداد کمی از فنها در واقعیت عملی میشوند ] .[11براسا دیزدگاه ترکی زی
و رویکرد کلینهر برای تحلی یک پدیده ،شکستن پدیده به عناصر تشکی دهنزدة فن و تحلیز
کار ،تناسب و ارت ا فنها با یکدیهر ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش ،الهزوریت fs/QCA
با انتخاش یک نتیجۀ مطلوش و سپس انتخاش شرایط علی مطلوش تحلی خود را شرو میکنزد.
در مرحلۀ بعد نتیجه مطلوش و شرایط علی باید به مجموعۀ فازی ت زدی شزوند ] .[29بنزابراین
متغیرهای اندازهگیریشده از طریق طیف لیکرت باید به مقیا مجموعۀ فزازی از صزفر ( )3تزا
یک ( )1تغییر کنند = 3 .ن ود شرایط و  =1وجود شرایط است ] .[25در این پزژوهش دادههزای
کمّی با طیف  5سطحی لیکرت جمع فوری شد .پس از کالی ره کردن و استاندارد کردن دادههزا،
تحلی با استفاده از الهوریت جدول حقیقت ،شک بندی و دستهبندی شرایط ادامه مییابد و در
نهایت نمودار  X,Yبرای نمایش شماتیک تأثیر مجمو شرایط بر نتیجۀ مطلوش خاتمه مییابد.
بحث
 71درصد نمونۀ تحت مطالعه مرد و  22درصد زن بودند .سن نمونۀ فماری بین  22تا  17سزال
و میانهین سنی فنها  23سال بود .از نظر تحصیالت ،افراد دارای دیپل با  22/5درصد بیشزترین
فراوانززی را داشززتند و حززدود  97/1درصززد دارای تحصززیالت دانشززهاهی در مقززاطع کززاردانی،
کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند 23/2 .تحصیالت خود را زیر دیزپل عنزوان کردنزد .از نظزر
اشتغال ،حدود  22/1درصد بیکزار 29/2 ،درصزد دارای شزغ فزاد و  27/2درصزد در اسزتخدام
شرکتها و ارگانهای دولتی بودند.
یکی از مه ترین مراح تحلی  ،شناسایی نحوة ارت ا عوام و اجززای مختلزف تحلیز بزا
یکدیهر است .بر همین اسا  ،در ادامه به بررسی رابطۀ بین شرایط پرداخته شده است .جزدول
 2ماتریکس هم ستهی بین شرایط یا عوام زمینهساز را نشان میدهد .براسا اطالعزات ایزن
جدول ،شرایط دارای ارت ا نهچندان قوی امزا معنزاداری بزا یکدیهرنزد .ایزن مزاتریکس نشزان

)1. Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fs/QCA
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میدهد که این شرایط میتوانند بهعنوان متغیر مستق (شرایط) وارد مدل شوند و تأثیر فنها بر
متغیر وابسته (نتیجۀ مطلوش) ارزیابی شود.
جدول  .2همبستگی بین مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدار
شرایط

گویههای تحت بررسی

میانگین انحراف معیار

2

1

4

1

تناسب نداشتن رفتار میزبانان با گردشهران

فرهنهی -اجتماعی

رفتار نامناسب کارکنان و راهنمایان گردشهری
بروز نزا و درگیری در منطقه
تخریب و تحریف فرهن

محلی و هویت منطقۀ میزبان

سرقت اموال گردشهران

9/93

3/259

1

ضعف حساسیت ساکنان به محیط اطرافشان
تصور منفی ساکنان بومی دربارة گردشهران
میزان منع گردشهران ق لی برای بازدید از منطقه
نارضایتی گردشهران و تصور منفی فنان از منطقه
فلودگی فش و فلودگی صوتی و بصری در اماکن گردشهری

محیطی

نارضایتی گردشهران از کیفیت محیط زیست منطقه
شیو بیماری در منطقۀ میزبان
بیمیلی گردشهران به سفر به این منطقه در فصول سرد

9/29

3/911

3/21

*

1

دگرگونی هوا و احتمال خطر در این تغییرات
فشگرفتهی ،سی و تهدیدهای جانی و مالی گردشهران

ساختاری  -عملکردی

میزان خطر ریزش سن

و رانش زمین در فصول بارانی

ضعف در عملکرد و کیفیت مدیریت گردشهری
ناهماهنهی خدمات و برنامههای گردشهری منطقه
بیتوجهی به بازسازی و مرمت جاذبههای گردشهری منطقه
ضعف ت لیغاتی و اطال رسانی برای گردشهری منطقه

9/11

3/23

3/92

*

3/27

*

1

فسیب رساندن گردشهران به جاذبهها

ایمنی و امنیت

فموزش ندیدن متولیان گردشهری
احسا ناامنی در واحدهای اقامتی منطقه
ناامنی در ش کههای ارت اطی ،جاده ،فرودگاه
وضعیت ناامنی در جاذبههای گردشهری برای گردشهران
وضعیت ضعف تسهیالتی بیمه و خدمات درمانی برای
گردشهران
ضعف مراکز درمانی و کمکهای فوری مخصوص گردشهران
وضعیت غیربهداشتی عرضۀ غذا و پذیرایی

مأخذ یافتههای پژوهش
*معناداری در سطح اطمینان  15درصد

9/13

3/219

3/99

*

3/21

*

3/91

*

1
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در تحلی مقایسۀ کیفی عالمت ~ بهمعنای ن ود یک متغیر یزا شزاخص و * نشزانۀ  ANDاسزت
] .[25این معادله نشان میدهد که پاسخهویان معتقدند چهار شر مخزاطرات اجتمزاعی -فرهنهزی،
مخزاطرات محیطزی ،مخزاطرات سززاختاری – عملکززردی و مخزاطرات ایمنززی و امنیزت ،بززر توسززعۀ
کارففرینی گردشهری پایدار تأثیرگذارند .براسا این معادله توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار برابزر
است با  1منهای ( )-عزدم توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار؛ بنزابراین عضزویت کامز توسزعۀ
کارففرینی گردشهری پایدار برابر  1و عدم عضویت کام توسعۀ کارففرینی گردشهری پایزدار برابزر 3
(صفر) است .همانگونه که در جدول  9نمایش داده شده است ،شزاخصهزا بزه نمزرههزای مجموعزۀ
فازی با استفاده از نرمافزار  ،fs/QCA3واسنجی و محاسز ه شزده اسزت .مقزادیر جزدول زیزر معزادل
پرسشنامه با طیف لیکرت  5تایی را برای معادلسازی در مجموعۀ فازی نشان میدهد.
جدول  .1رویۀ کدگذاری مجموعه فازی برای نمرههای طیف لیکرت پرسشنامه
شاخصها/شرایط

فرهنهی-اجتماعی

زیستمحیطی

ساختاری-عملکردی

امتیاز اصلی
 .1خیلی ک
 .2ک
 .9متوسط
 .2زیاد
 .5خیلی زیاد
 .1خیلی ک
 .2ک
 .9متوسط
 .2زیاد
 .5خیلی زیاد
 .1خیلی ک
 .2ک
 .9متوسط
 .2زیاد
 .5خیلی زیاد

امتیاز مجموعه
فازی
3/35
3/25
3/53
3/75
3/15
3/35
3/25
3/53
3/75
3/15
3/35
3/25
3/53
3/75
3/15

شاخصها /شرایط

ایمنی-امنیت

توسعۀ کارففرینی
گردشهری پایدار

امتیاز اصلی

امتیاز مجموعۀ
فازی
3/15
3/75
3/53
3/25
3/35
3/35
3/25
3/53
3/75
3/15

 .1خیلی ک
 .2ک
 .9متوسط
 .2زیاد
 .5خیلی زیاد
 .1خیلی ک
 .2ک
 .9متوسط
 .2زیاد
 .5خیلی زیاد

عضویت کام = 3/15
عدم عضویت کام = 3/35

مأخذ یافتههای پژوهش

پس از کالی ره شدن دادههزا ،وضزعیت شزرایط ،در الهزوریت جزدول حقیقزت
) Algorithmمحاس ه میشود .همانگونه که در جدول  2نشان داده شده اسزت ،الهزوریت جزدول
حقیقت توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار 12 ،حالت وضزعیت شزرایط (متغیرهزای مسزتق ) بزا
مقادیر سازگاری بیشتر از فستانۀ مورد ق ول ( )3/9را پیشنهاد داده است ] .[25در هر ردیف مقزدار
(Truth Table

با استفاده ...
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صفر نشاندهندة ن ود فن شر در دستیابی بزه توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار و مقزدار 1
نشاندهندة حضور شر در تقویزت و توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار اسزت ] .[25جزدول
حقیقت نشان میدهد که شزرایط مخزاطرات محیطزی کمتزرین حمایزت را از توسزعۀ کزارففرینی
گردشهری دارد .چهار مسیر ممکن شام عضویت کام شرایط مخاطرات محیطی درنتیجه مزورد
نظر است .بنابراین میتوان اینگونه مطرح کرد که مخاطرات محیطی یکزی از دغدغزههزای اصزلی
حوزة گردشهری و فعالیت در فن است .نکتۀ جالب در این زمینه ،عدم حمایت مسزیری اسزت کزه
در فن «وجود همۀ شرایط (مخزاطرات)» ،از توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار داشزته اسزت.
«وجود همۀ شرایط» بهدلی اینکه از فستانۀ مورد ق ول ( )3/9پزایینتزر بزود ،حزذف شزد و جزز
مسیرهای تأثیرگذار و حمایتکننده توسعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار قزرار نهرفزت .در واقزع
«حضور همۀ مخاطرات» در یک مکان ،امکان شرو و توسعۀ فعالیزت در زمینزه گردشزهری را بزا
ابهام زیادی مواجه میکند .این ترکیبها نشان میدهد که همۀ ترکی ات منطقی ممکن بین چهزار
شر ذکرشده از نظر تجربی قاب مشزاهده نیسزت و پدیزدة تنزو محزدود 1در همزۀ رویکردهزای
تط یقی م تنی بر دادههای مشاهدهای در مطالعات تجربی وجود دارد.
جدول  .4الگوریتم جدول حقیقت برای توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدار
مخاطرات
اجتماعی-
فرهنگی
3
1
1
3
3
1
3
1
3
3
1
1

مخاطرات
محیطی
3
3
3
1
3
3
1
3
1
3
1
3

مخاطرات
ساختاری-
عملکردی
3
1
3
3
1
3
1
1
3
3
3
1

مخاطرات
ایمنی-امنیت
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
3
1

تعداد
71
99
12
19
12
11
11
9
9
1
2
9

توسعۀ کارآفرینی
گردشگری
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میزان ثبات
3/1131
3/1327
3/1272
3/1321
3/9959
3/1921
3/9731
3/1392
3/1317
3/1119
3/9911
3/9125

مأخذ یافتههای پژوهش
1. limited diversity
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در مرحلۀ بعد با استفاده از راه ح متوسط ،1مسیرهای علی ت یزینکننزدة نتیجزه مطلزوش
بررسی میشود .براسا اطالعات جدول  ،5برم نای راهح متوسط ،شرایط اثرگذار بزر توسزعۀ
کارففرینی گردشهری پایدار را میتوان در چهار مسیر مجزا بررسی کرد.
اولین مسیر ،نشاندهندة فن است که ن ود مخاطرات محیطی مزیتوانزد توسزعۀ کزارففرینی
گردشهری پایدار را تسهی کند (ث ات=  3/993و پوشش=  .)3/921در مسیر دوم ،ن ود شزرایط
مخاطرات ساختاری -عملکردی و مخاطرات ایمنی -امنیت میتواند زمینهساز سهولت در توسعۀ
کارففرینی گردشهری پایدار شود (ث زات=  ،3/915پوشزش=  .)3/193مسزیر علزی سزوم نشزان
میدهد که ن ود شرایط مخاطرات و بحران اجتمزاعی-فرهنهزی و بحزران و مخزاطرات ایمنزی-
امنیت میتواند بهعنوان یکی از مسیرها ،به توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری پایزدار کمزک کنزد
(ث ات=  ،3/991پوشش=  .)3/111در نهایت ،مسیر چهارم بیزانهر ایزن اسزت کزه ن زود شزرایط
بحران اجتماعی -فرهنهی و بحزرانهزای سزاختاری -عملکزردی مزیتوانزد توسزعۀ کزارففرینی
گردشهری پایدار را حمایت کند (ث ات=  ،3/951پوشش= .)3/119
جدول  .5شکلبندی و دستهبندی عوامل تأثیرگذار بر نتیجۀ موردنظر
دستهبندی شرایط

میانگین خام ثبات و پایداری

~ مخاطرات محیطی

3/921

3/993

~ مخاطرات ساختاری-عملکردی* ~ مخاطرات ایمنی-امنیت

3/915

3/193

~ مخاطرات ساختاری-عملکردی * ~ مخاطرات ایمنی-امنیت
~ مخاطرات اجتماعی-فرهنهی * ~ مخاطرات ساختاری-عملکردی

3/991

3/111

3/951

3/119

مأخذ یافتههای پژوهش

در شک  2برای نمایش ترکیب راهح نهایی متوسط "شزرایط ~ مخزاطرات محیطزی* ~
مخاطرات اجتمزاعی-فرهنهزی * ~ مخزاطرات سزاختاری-عملکزردی * ~ مخزاطرات ایمنزی-
امنیت" از نمودار  X,Yاسزتفاده شزده اسزت .نمزودار  X,Yدارای یزک قطزر اسزت کزه صزفحۀ
مربعشک فن را به دو مثلث مساوی تقسی میکند .مثلث باال ،محدودهای را که  xi<=yiنشزان
میدهد .این حالت نشان میدهد شرایطی که ما در مقاب نتیجه قرار دادهای کزافی اسزت .اگزر
همۀ شرایط در مثلث زیر قطر اصلی قزرار بهیرنزد و حالزت  xi >=yiرا نشزان دهنزد بزهصزورت
شرایط ضروری مشهودند .در نهایت اگر همۀ موارد روی قطر اصلی قرار گیرند شر برای تحقق

1. intermediate

واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدارِ شهرستان کوهرن
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نتیجه کافی و ضروری است .این نمودار با توجه بزه مقزادیر Consistency X <=Y: 3/152552

و  Consistency Y <=X: 3/737229نشان میدهد که ن ود مجمو شرایط موجود برای نتیجۀ
مطلوش که توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار است در منطقۀ تحقیق کفایت میکنزد .در واقزع
باید برای توسعۀ کارففرینی گردشهری پایدار همۀ این مخاطرات ارزیابی شده و تدابیر الزم برای
وقو احتمالی فنها اندیشیده شود.

شکل  .2نمودار  X,Yبرای شرایط ~ مخاطرات محیطی * ~ اجتماعی-فرهنگی * ~ ساختاری-
عملکردی * ~ ایمنی-امنیت (یافتههای پژوهش)
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نتیجهگیری
با توجه به اینکه صنعت گردشهری از اجزای مختلفی تشکی شده و عالوهبر گردشهر و جامعزه
میزبان ،شرکتهای تجاری و محیط را در بر میگیرد ،عوامز مختلفزی وجزود دارد کزه ممکزن
است یک یا چند بخش از این صنعت را تهدید کند که بر عملکرد ک فن اثرگذار است .تحقیزق
حاضر با هدف واکاوی و شناخت بنیادین مخاطرات اثرگزذار بزر توسزعۀ کزارففرینی گردشزهری
پایدار صورت گرفت .تحلیز دادههزا نشزان داد کزه مسزیرهای مختلزف مخزاطرات بزر توسزعۀ
کارففرینی گردشهری تأثیرگذارند ،اما نو و نحوه تأثیر هرکدام از فنها متفاوت است .در مجمزو
با وجود تفاوت در روشها و مدلهای بهکاررفته در تحقیقات مختلف ،نتای پزژوهش حاضزر بزا
نتای برخی تحقیقات [ ]5 ،11 ،22 ،93 ،99در تأییزد تزأثیر مخزاطرات بزر توسزعۀ کزارففرینی
گردشهری و گردشهری ه راستاست.
فیندهنهزری م تنزی بزر فگزاهی و خزرد از ضزروریات صزنعت گردشزهری اسزت .شناسزایی
مخاطرات تهدیدکنندة صنعت گردشهری از مقدمات مدیریت م تنی بر فیندهنهری است .نتزای
نشان میدهد که شناخت دقیق و کام و پیشبینیهای الزم برای مواجه شدن با انوا مختلزف
مخاطره میتواند فیندهای روشنتر را برای مدیریت کارففرینی گردشزهری ترسزی کنزد ،امزا بزا
توجه به ارت ا مستقی صنعت گردشهری بزا محزیط ،بزه نظزر مزیرسزد مخزاطرات محیطزی
تهدیدکننده ،نهرانی بیشتر گروه هدف را برانهیخته است و پس از فن ،مخاطرات امنیتی -ایمنی
و تهدیدهای ساختاری -عملکردی نهرانی جامعۀ مورد نظر را معطزوف خزود کزرده و در نهایزت
تهدیدهای اجتماعی -فرهنهی کمترین نهرانی را برای مراجعهکنندگان به منطقه تحقیق ایجزاد
کرده است .نتای این پژوهش عالوهبر بررسی مخاطرات تهدیدکنندة کزارففرینی گردشزهری در
شهرستان کوهرن  ،بر مناسب بودن بستر اجتمزاعی ایزن شهرسزتان بزرای توسزعۀ کزارففرینی
گردشهری صحه میگذارد .بر همین اسا  ،گردشهران ،تهدیزدها و مخزاطرات اجتمزاعی را بزا
نهرانی کمتری نس ت به مخاطرات دیهر پاسخ دادهاند .با توجه به اهمیت مخاطرات ط یعزی در
صنعت گردشهری ،تدارک الزم در این زمینه متناسب بزا محزیط ط یعزی و فمزادگی و فمزوزش
کافی در این زمینه ،میتواند فسیبهای احتمالی فن را تا حدودی کاهش دهزد و کنتزرل کنزد.
یافتههای پژوهش در زمینۀ تدوین چشز انزداز توسزعۀ شهرسزتان ،بزهویزژه توجزه بزه موضزو
کارففرینی و اختصاصاً کارففرینی گردشهری بااهمیت است.
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