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The present study tries to investigate to move towards sustainable development what conditions the study
population should have in the field of tourism entrepreneurship. The research is descriptive and surveys in
terms of nature and method and practical in terms of purpose. In the theoretical part, data collection is using
documentary sources and in the practical part by survey method and based on the distribution of questionnaires
among 254 heads of households living in rural areas of Koohrang County. The number of samples was selected
using Sample power software through the purpose of the research in a random stratified manner following the
principle of proportional division in the studied villages. Qualitative comparison analysis (QCA) method used
to analyze the data. Compared to similar methods such as regression, QCA has the advantage of providing a
better solution in experimental research and systematic analysis, by identifying different combinations of
conditions (effective variables). In total, four indicators: "creativity and innovation", "growth and
development", "socio-cultural adaptation" and "environmental adaptation" were analyzed in the form of
tourism entrepreneurship conditions affecting the sustainable rural development of the study area. The singular
analysis showed that the index of "growth and development" and "environmental adaptation" with seven
repetitions in different cases have the most support for the result. However, each condition individually is the
only necessary condition for sustainable development of the study area, and each of them will lead to
sustainable development if combined with other conditions. In the composite analysis, five causal combinations
were obtained with acceptable theoretical adequacy. The combination of "socio-cultural adaptation" and
"growth and development" conditions with a coverage coefficient of 0.794 and a Consistency coefficient of
0.917, respectively, has the highest impact on sustainable rural development. Then, the combination of "growth
and development" and "creativity and innovation" with a coverage coefficient of 0.783 and a Consistency
coefficient of 0.895. The combination of "environmental adaptation" and "growth and development" with a
coverage coefficient of 0.78 and a Consistency coefficient of 0.888, is the third effective combination. The
combination of "environmental adaptation" and "socio-cultural adaptation" with a coverage coefficient of 0.765
and the Consistency coefficient of 0.865 constitute the fourth combination. Finally, the combination of
"environmental compatibility" and "creativity and innovation" with coverage coefficient. 0.762 and
Consistency coefficient of 0.867, is the fifth compound affecting sustainable rural development. As the results
showed, none of the indicators were excluded from the analysis. Therefore, to measure the impact of tourism
entrepreneurship on sustainable rural development, it is necessary to examine the extent of socio-cultural
adaptation, environmental adaptation, innovation, and its growth and development effects in the life of the host
community.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
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1- Introduction
haharmahal and Bakhtiari province
is one of the main Destinations of
nature tourism and rural tourism in
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Iran. Assessing the impact of tourism
entrepreneurship on sustainable rural development
is important in this province and Koohrang city for
two reasons: First, at significant, this province is
one of the main destinations for tourism and rural
tourism in Iran, and in 2019, 4648317 tourists
visited this province. Lack of appropriate policy for
tourism entrepreneurship has caused the massive
potentials of tourism was underestimated in the
growth of employment. On the other hand, tourism
is one of the main strategies in the development
perspective of Chaharmahal and Bakhtiari province.
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Understanding
the
effects
of
tourism
entrepreneurship on sustainability and considering
the aspects, can provide a brighter future for
sustainable rural development of the province.
Accordingly, the present study seeks to answer
these questions: What are the contexts of tourism
entrepreneurship that lead to sustainable rural
development in the Township of Koohrang? And
what combination of these causal conditions can
have a greater impact on sustainable rural
development?
2-Methods and Material
The research is descriptive and surveys in terms of
nature and method and practical in terms of
purpose. In the theoretical part, data collection is
used documentary sources and in the applied part
by survey method and based on the distribution of
questionnaires among 254 heads of households
living in rural areas of Koohrang County. The
number of samples was selected using Sample
power software through the purpose of the research
in a random stratified manner following the
principle of proportional division in the studied
villages. The qualitative comparison analysis
(QCA) method is used to analyze the data.
Compared to similar methods such as regression,
QCA has the advantage of providing a better
solution in experimental research and systematic
analysis, by identifying different combinations of
conditions (effective variables).
3-Results and Discussion
According to the results, the age of the statistical
sample is between at least 22 and at most 64 years;
their average age is 39 years; in terms of gender,
86% of respondents are men and 14% are women.
In terms of education level, the highest frequency
was people with diplomas with 34.4. In terms of
employment, farmers and ranchers have the highest
frequency with 33%. In total, four indicators:
"creativity and innovation", "growth and
development", "socio-cultural adaptation" and
"environmental adaptation" were analyzed in the
form of tourism entrepreneurship conditions
affecting the sustainable rural development of the
study area. The singular analysis showed that the
index of "growth and development" and
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"environmental adaptation" with seven repetitions
in different cases have the most support to the
result. However, each condition individually is the
only necessary condition for
sustainable
development of the study area, and each of them
will lead to sustainable development if combined
with other conditions. In the composite analysis,
five causal combinations were obtained with
acceptable theoretical adequacy. The combination
of "socio-cultural adaptation" and "growth and
development" conditions with a coverage
coefficient of 0.794 and a Consistency coefficient
of 0.917, respectively, has the highest impact on
sustainable rural development. Then, the
combination of "growth and development" and
"creativity and innovation" with a coverage
coefficient of 0.783 and a Consistency coefficient
of 0.895. The combination of "environmental
adaptation" and "growth and development" with a
coverage coefficient of 0.78 and a Consistency
coefficient of 0.888, is the third effective
combination. The combination of "environmental
adaptation" and "socio-cultural adaptation" with a
coverage coefficient of 0.765 and the Consistency
coefficient of 0.865 constitute the fourth
combination. Finally, the combination of
"environmental compatibility" and "creativity and
innovation" with coverage coefficient. 0.762 and a
Consistency coefficient of 0.867, is the fifth
compound affecting sustainable rural development.
As the results showed, none of the indicators were
excluded from the analysis. Therefore, to measure
the impact of tourism entrepreneurship on
sustainable rural development, it is necessary to
examine the extent of socio-cultural adaptation,
environmental adaptation, innovation, and its
growth and development effects in the life of the
host community.
4-Conclusion
The results of the data analysis indicate that tourism
entrepreneurship platforms have an impact on
sustainable rural development. These substrates or
conditions, in different causal combinations, affect
sustainable rural development. The results show
that the combination of innovation, growth and
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development, socio-cultural adaptation, and
environmental adaptation conditions are the
necessary conditions for the result (sustainable rural
development). Therefore, achieving sustainable
rural development in Koohrang Township becomes
plain when at the same time tourism
entrepreneurship innovation is used per the regrant
space in the study area and is more compatible with
these conditions; Tourism entrepreneurship
provides the host community with growth and
development and quality of life, and tourism
revenue outputs are spent on regional growth; Since
the tourism industry must protect its products for
surviving, tourism businesses' adaptation to the
environment should be considered as the main
tourism platform in the township.
Keywords: Creativity and innovation, Qualitative
comparison analysis, Sustainable development,
environmental adaptation, Koohrang County.
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واکاوی عوامل بنیادین کارآفرینی گردشگری اثرگذار بر
توسعۀ پایدار روستایی شهرستان کوهرنگ
حمید نظریسرمازه ،1دکتر سید اسکندر صیدائی*2
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چکیده

تاریخ دریافت99/13/22 :
پژوهش حاضر درصدد بررسی این است که جامعۀ موردمطالعه باید چه شرایطی را در زمینۀ کار،فرینی رردشگری
داشته باشد تا در مسیر توسعۀ پایدار حرکت کند .این پژوهش ،از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی و پیمایشی و از نظر
تاریخ پذیرش99/01/10 :
هدف ،کاربردی است .جمع،وری دادهها ،در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و
صفحات 222-200 :
مبتنی بر توزیع پرسشنامه در میان  250نفر از سرپرستان خانوار ساکن در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ است.
تعداد نمونه ،با استفاده از نرمافزار  Sample powerو متناسب با هدف تح یق ،انتخاب و به روش طب های تصادفی و
متناسب با اصس تسهیمبهنسبت ،در روستاهای موردمطالعه انتخاب شد .از روش تحلیس م ایسۀ کیفی ،برای تحلیس دادهها
استفاده شد .این روش ،نسبتبه روشهای مشابه مانند رررسیون ،دارای مزیت ارائۀ راهحس بهتر در پژوهشهای تجربی و
تحلیس سیستماتیک ،ازطریق شناسایی ترکیبهای مختلف شرایط (متغیرهای اثررذار) ،است .در مجموع ،چهار شاخص
«نو،وری»« ،رشد و توسعه»« ،سازراری اجتماعی -فرهنگی» و «سازراری زیستمحیطی» در قالب شرایط کار،فرینی
رردشگری اثررذار بر توسعۀ پایدار روستایی منط ۀ موردمطالعه ،وارد تحلیس شد .تحلیس منفرد نشان داد که شاخص
«رشد و توسعه» و «سازراری زیستمحیطی» با هفت تکرار در حالتهای مختلف ،بیشترین حمایت را از نتیجه دارد؛
بااینوجود ،هرکدام از شرایط بهصورت جدارانه تنها شرط الزم برای توسعۀ پایدار منط ۀ موردمطالعه است و هرکدام از
شرایط در صورتی سبب توسعۀ پایدار میشوند که با شرایط دیگر ترکیب شود .در تحلیس ترکیبی ،بهطورکلی پنج ترکیب
علی شرایط با کفایت نظری م بول بهدست ،مد .بهترتیب ،ترکیب شرایط «سازراری اجتماعی -فرهنگی» و «رشد و
توسعه» با ضریب پوشش  1/290و ضریب سازراری  ،1/902بیشترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار روستایی دارد .پس از ،ن،
ترکیب «رشد و توسعه» و «خالقیت و نو،وری» با ضریب پوشش  1/203و ضریب سازراری  1/095قرار دارد .ترکیب
«سازراری زیستمحیطی» و «رشد و توسعه» با ضریب پوشش  1/20و ضریب سازراری  ،1/000بهعنوان سومین ترکیب
اثررذار؛ ترکیب شرایط «سازراری زیستمحیطی» و «سازراری اجتماعی -فرهنگی» با ضریب پوشش  1/265و ضریب
سازراری  1/065چهارمین ترکیب را تشکیس داده و درنهایت ،ترکیب «سازراری زیستمحیطی» و «خالقیت و نو،وری» با
واژههای کلیدی:
ضریب پوشش  1/262و ضریب سازراری  ،1/062ترکیب پنجم اثررذار بر توسعۀ پایدار روستایی است .همانطورکه از
خالقیتتت و نتتو،وری ،تحلیتتس م ایس تۀ نتایج قابسمشاهده است ،هیچکدام از شاخصها ،از تحلیس موردنظر کنار رذاشته نشدهاند؛ بنابراین برای سنجش تأثیر
کار،فرینی رردشگری بر توسعۀ پایدار روستایی ،باید میزان سازراری اجتماعی -فرهنگی ،سازراری محیطی ،میزان
کیفتتی ،توستتعۀ پایتتدار ،ستتازراری
نو،وری و تأثیرات رشد و توسعهای ،ن ،در زندری جامعۀ میزبان را مورد بررسی قرار داد.
زیستمحیطی ،شهرستان کوهرنگ.

م دمه
گردشگری بهعنوان یک فعالیت گستردۀ اقتصاادی-
اجتماعی و رکنی مهم در معادالت اقتصادی ،یکای ا

بااهوی ا د در مناااوس روسااتایی فااراهم ساااختهاساات
) .(Ateljevic, 2017: 9ایان بساتر ،ا وریاس تناسا
اساااترات ی کاااارآفرینی گردشاااگری و تاااوان آن در

ابزارهای مهم توسعه شناخته مایشاود کاه اقتصااد،

گسترش ع الت فضایی ،نلا

جامعه ،فرهنگ و محیط یست ا آن تأثیرات بسیاری

مناوس روستایی و رهایی ا بنبسات محرومیات دارد

را مایپذیرنا ).(Wang & Yotsumoto, 2019: 188

(عسگری و همکاران)29 :2322 ،؛ روستاهایی کاه نواود

بزرگترین صنعت عصر حاضر ،بارای تا او  ،نیا منا

اشتلاو ،مح ودبودن منابع درآم ی و اتکای صرف به

تفکر خالقاناه و کاارآفرینی اسات و درملاباس ،بساتر

منابع محیطی (ناجیمیا انی و آرری ،)2 :2321 ،منجار

منحصربهفردی را برای ایجااد اشاتلاو و کاارآفرینی،

بیشاتر محایط یسات

به آسی پذیری ،فلر و تخری
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ش داست (پاپلییزدی و ابراهیمی )21 :2322 ،و یکی ا

برای دستیابی به پای اری روساتایی ،بایا کاارآفرینی

اساسیترین چال های پی روی توسعۀ منطلاهای و

گردشگری مطابس با شرایط مانی و فضایی حاکم بار

ملی به حساب میآی  .ت او این دور باوس ،باعث فلر

روستاها برنامهریزی و اجرا شاود & (Salhi Kakhki

بیشتر ،نابرابری و تخری

بیشتر و درنهایات ،تااریکی

آین ۀ توسعۀ روستایی خواه ش (خسروی و میرکزاد،

 .)223 :2322بر همین اساس ،کارآفرینی گردشاگری
به عنوان یک مکانیسم توسعۀ فعالیت های غیر راعی و
متنوعسا ی کس وکارها ،میتوان
روساااتایی و کااااه

مینهساا توساعۀ

ناااابرابری فضاااایی شاااود

(Farzanegan,2014:706؛شوکتیوهمکاران.)21 :2321،
نکتۀ قابستوجه در بحث کاارآفرینی و کاارآفرینی
گردشگری ،ورح آن براسااس مزیاتهاای منطلاهای
اساات .تطااابس کااارآفرینی ،بااا شاارایط اقتصااادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیطی منطله ،ناهتنهاا بیاانگر
درک آگاهانه و مسئوالنه ا مفهو توساعه و پایا اری
است؛ بلکه سو

تلویت محیط یست ،بهوود کیفیات

ن گی ،با ساخت فرهنگای و کااه

آسای پاذیری

میشود ).(Taktak & Triki, 2015: 15

با وجود تأکی ادبیات تخصصی پ وه

بر اهمیت

باالی کارآفرینی گردشگری ;(Acs et al, 2012: 294

).Jahani, 2019: 72

استان چهارمحاو و بختیاری یکای ا قطا هاای
وویعت گاردی و گردشاگری روساتایی ایاران اسات.
ار یابی تأثیر کارآفرینی گردشگری بار توساعۀ پایا ار
روسااتایی بااه دو دلیااس در ایاان اسااتان و شهرسااتان
کوهرنگ دارای اهمیت است .اوو اینکه ،هماکنون این
استان بهعنوان یکی ا اصلیترین ملاص گردشگری و
گردشگری روستایی در ایران اسات و در سااو 2322
بالغ بر  9192322نفر گردشگر ا این اساتان با دیا
کردن (اداردکاس میاراف فرهنگای ،گردشاگری و صانایع

دساتی چهارمحاااو و بخیتاااری .)2322 ،عا

سیاساات

مناس در ارتواط با کارآفرینی گردشاگری ،درنتیجاه
ع شناخت کافی ا کارآفرینی در این صنعت ،ساو
ش داست که ا پتانسایس هاای عیایم گردشاگری در
توسعۀ اشتلاو به صاورت نااچیز بهارد باردد شاود .ا
ورف دیگر ،یکی ا راهوردهای اصالی در چشامانا ا
توسااعۀ اسااتان چهارمحاااو و بختیاااری کااه بااا برنا
«سر مین پاک» شناخته میشود؛ موتنی بار صانعت

Audretsch & Leibach, 2008: 1700; Noseleit,
) ، 2013: 741توجه باه کاارآفرینی و گردشاگری در

گردشاگری تا وین شا داسات (واارح آمااای

برنامااههااای سااو  ،چهااار و پاانجم توسااعۀ کشااور

چهارمحااااو و بختیااااری .)2321 ،شاااناخت تاااأثیرات

(کریم ادد و همکاران )33 :2321 ،و تأکیا بار توساعۀ

کارآفرینی گردشگری بر پای اری و درنیرگرفتن هماۀ

کارآفرینی براساس مزیت های منطلهای و اساتانی در

جوان

آن ،می توان آین دای روشنتر را برای توساعۀ

ساو های اخیر در کشور (محما ی و همکااران:2322 ،

پای ار روستایی استان فراهم سا د؛ بار هماین اسااس

)12؛ هنو کموود مطالعات عملیااتی در آن احسااس

پ وه

حاضر بهدنواو پاساخگویی باه ایان سا االت

میشود (سجاسیقی اری و همکااران .)229 :2323 ،بار

است :بسترهای کارآفرینی گردشگری کاه منجار باه

این اساس ،توجاه جا ی باه کاارآفرینی گردشاگری

توسعۀ پای ار روستایی در شهرستان کوهرنگ میشود

موردنیا است .تأثیرات کارآفرینی گردشگری بر ابعااد

ک امن ؟ و چه ترکیوی ا این شرایط علای (بساترها)،

مختلف پایا اری ،بررسای و میازان ساا گاری آن باا

میتوان در توساعۀ پایا ار روساتایی تاأثیر بیشاتری

پای اری روستایی عمیلا مورد کنکاش قرار گیرد؛ یارا

داشته باش ؟

اسااتان
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بستر پای اری محیطی ،یک جامعاۀ پایا ار بایا ساه

مبانی نظری و پیشینۀ تح یق
پارادایم توسعۀ پایا ار موتنای بار فلسافه عا الت

شرط را رعایت کن :

بین نسلی در بهرد گیری ا محایط و فراینا ی اسات

 -2میزان استفادد ا منابع تج ی پذیر نوای بی

که نیا های نساس حاضار را با ون باه خطرانا اختن

ا میزان با سا ی آنها باشا ؛  -2میازان اساتفادد ا

توانایی نسس آین د برای تأمین آن ها ،برورف میکن

مناااابع تج ی ناپاااذیر نوایااا ا میااازان توساااعۀ

) .(Ilutiu et al, 2015: 403علایرغام ایانتعریاف

جایگزینهای تج ی پذیر پای ار تجاو کن ؛  -3میزان

ا 322تعریف با دی گادهای

آلودگی انتشار آن نوای ا ظرفیت جذب محیط یست،

متفاوت ا توساعۀ پایا ار شا داسات (Ihuah et al,

فزونی یابا ) .(Elkington, 1998:43ایان شارایط در

) .2014: 2با وجود تحاوو در مفهاو توساعۀ پایا ار،

جوامع روستایی که ن گی آنان با وویعات و محایط

اساس ای د همان است .هنو مسائلۀ نیا هاا در برابار

اورافشان گرد خوردداست ،بسیار حائز اهمیت خواه

مح ودیتها و ن میشاود ) (Alhaddi, 2015: 135و

بود .بر همین اساس ،پای اری این منااوس مناوط باه

در جستوجوی یک تعادو و ساا گاری اسات .ارکاان

کاه

فشاارهای مخارب بار محایط یسات ،بهواود

سهگانۀ توسعۀ پای ار ،2یک چاارچوب بارای سانج

کیفیت ن گی مارد محلای و یکراارچگی فرهنگای

توسعۀپای ار،تاکنون بی

ساه

اساات (ناااجی میاا انی و آرری .)2-3 :2321 ،درواقااع،

شاخص اقتصادی ،اجتماعی و یساتمحیطای فاراهم

توساااعۀ پایااا ار اهااا اف اجتمااااعی ،اقتصاااادی و

کارایی و موفلیت مشاغس و سا مانهاا در قالا

کردداست )(Goel, 2010: 63؛ بنابراین برای سانج
توسعۀ پای ار محلی ،بایا ایان ابعااد در نیار گرفتاه

یسااتمحیطاای را بااه یکاا یگر وصااس ماایکناا و
کس وکارهای سا گار باا ایان رویکارد ،بایا اها اف
یستمحیطی و اجتماعی را در کنار اه اف اقتصاادی

شود.
پای اری اقتصادی :این مفهو در پی توساعه ا وریاس

قاارار دادد و بااه آنهااا و ن یکسااان دهن ا (حی ا ری

تخصیص کارآم و م یریت منابع وسرمایهگذاری های

ساربان.)2322:219 ،

م او عمومی و خصوصی برای ساودآوری در شارایط

یکی ا سیاستهایی که میتوان توسعۀ محلای را

کنونی و آین د است.

تلویت کن  ،کارآفرینی اسات؛ یارا در رونا توساعۀ

پای اری فرهنگی اجتماعی :این مفهو نیا من حفا

پای ار روستایی ،رشا اقتصاادی و اشاتلاو را تلویات

تنوع فرهنگی ،ار ش ها و رویههایی است که در حااو

مااایکناا (دساااتو و ساااوادی .)212 :2321 ،بااارای

حاضر در منطله وجود دارد.

کارآفرینی نمیتوان نلطۀ آغا ی متصور ش  ،اما ورح

پای اری یستمحیطی :به یک فراین توسعه با مونای

آن باهعنااوان یااک قلماارو مطالعاااتی را بااه شااومریتر

فیزیکی اشاارد دارد کاه ها ف آن حفا و اساتفادۀ

( )2329نسوت داددان  .در مکت

فرانسه ،کارآفرین و

علالنی ا منابع وویعای اسات و ا جاذب و با یاابی

کارآفرینی باهعناوان یاک عاماس کلیا ی در اقتصااد

ظرفیاات اکوسیسااتم درملابااس دخالااتهااای انسااانی

مطرح بود و کارآفرین مسئوو تما موادالت و گردش

پشااتیوانی ماایکن ا ) .(Ruschmann, 2001: 71در

اقتصاااد بااود .محااور اصاالی کااارآفرینی در رویکاارد
اقتصادی و روانشناسی ،کارآفرین بودداست و تحلیاس

)1-Triple Bottom Line (TBL

در سااطف فاارد بااود .پااا ا آن رویکاارد مینااهای،
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کارآفرینی را در بستر آن بررسی میکرد و کارآفرینی،

کارآفرینی گردشگری روستایی برپایۀ پایا اری اسات

ا ارتواط کارآفرین و بستر شکس میگیرد

(سجاسی و همکاران)222 :2323 ،؛ یرا بارعکا ساایر

(Shane & Venkataraman, 2000: 219-220؛

صنایع ،کارآفرینی گردشگری برای اداماۀ بلاا بایا ا

برای ار یابی کارکرد کارآفرینی گردشگری در هار

تولی خود محافیت کن  .درواقع با افزای

جمعیت و

منطله چهاار ملولاه را بایا ما نیر قارار داد :الاف)

فزونی نیا های اقتصادی روباهرشا آناان و تلاباس باا

نوآوریوخالقیت های شکسگرفته در مینۀ گردشگری

مح ودیت منابع ،چال های یستمحیطی ،آلاودگی

روستایی (شومریتر2239 ،بهنلسا سجاسای و همکااران،

و تلییرات آبوهوایی ،بای سا گاری یساتمحیطای،

 .)222 :2323گردشااگری بااهدلیااس گسااترۀ محلاای و

قوس ا شروع و در ووو فعالیات ،ماورد ار یاابی قارار

جهانی و همچناین رشا ساریع باا ار ،باه ناوآوری و

گیرد .د) سا گاری اجتماعی -فرهنگی است (Lebe et

تالش های کارآفرینانه نیا دارد .تلییار ساوک نا گی

) al, 2014: 387کااه چلاا ر ماارد محلاای را بااه

گردشااگران ،الگااوی کااار و تعطاایالت آنهااا نیا من ا

خودباوری در مینۀ حف فرهنگ خود تشویس کاردد

نااوآوری در گردشااگری اساات .باارای پاسااخگویی بااه

و شرایط برابر در مینۀ استفادد ا خا مات ،اشاتلاو،

تلاضااای گردشااگران ،انااواع ج ی ا نیا هااای

مشارکت و ...فراهم ساختهاسات & (Salehi Kakhki

افاازای

گردشااگری ،نااوآوری در تنااوع محصااوالت و خاا مات

).Jahani, 2019: 71; Vernet et al, 2019: 89

گردشااگری موردنیااا اساات .ا دیاا گاد کااارآفرینی،

سا گاری کارآفرینی گردشگری با محیط روساتا و

گردشگری مینۀ خاصی را برای شناسایی فرصاتهاای

جامعۀ محلی منجر باه ناوع خاصای ا کاارآفرینی باا

کارآفرینی و رون تو یس آنهاا باه محصاوالت مصارفی

رویکرد رش گرای اقتصادی سا گار باا محایط یسات

فراهم میکن که با خ مات ساایر بخا هاای صانعتی

میشود (ناجی می انی و آرری .)2 :2321 ،ایان رویکارد

متفاااوت اساات؛ بنااابراین نااوآوری و کااارآفرینی باارای

ت اعیکنن ۀ اقتصاد یستمحیطی است که باا دیگار

پیشرفت و کیفیات صانعت گردشاگری ،ار ش اساسای

اش اکاو کااارآفرینی تفاااوت دارد (سجاساای قی ا اری و

فراهم میکن ) .(SalehiKakhki & Jahani, 2019:71

همکاران)222 :2323،و بیانگر ارتواط توسعۀ کارآفرینی

ب) رش و توسعۀ صاورتگرفتاه ا وریاس کاارآفرینی

گردشگری باا توساعۀ پایا ار و محایط یسات اسات

گردشااگری در سااطف محلاای و منطلااهای نسااوتبااه

(Salehi Kakhki & Jahani, 2019: 72 ; Vernet et
).al, 2019: 90نل کارآفرینی در توسعۀ اقتصاادی-

گذشته تلییر کردداست (ورهاس و همکااران 2222 ،باه
نلس ا سجاسی و همکاران.)2323 ،

ا قابلیتهای دیگر کاارآفرینی در گردشاگری ،ایان
است که کارآفرینی مزایاای گردشاگری را باا اقتصااد
محلی پیون دادد و به توسعۀ شرکتهای محلی ،تنوع
منااابع درآماا ی و ایجاااد اشااتلاو بیشااتر ،کمااک
مااایکناا ) .(Vernetet al,2019:89ج) ساااا گاری
یسااتمحیطاای فعالیااتهااا ا وی گاایهااای اساساای

اجتماعی انکارناپذیر است ،تا جایی که آن را «تجارت
ضاروری» ماینامنا )(Wang et al, 2019: 81؛ باا
ایاانوجااود ،دیاا گادهااای مختلااف بررساایکنناا ۀ
کارآفرینی و توسعه ،مانن  :دی گاد ترکی

متلیرهاای

نهااادی و فااردی) ،(Acz & Szerb, 2010دیاا گاد
فعالیاات اکوسیسااتمی) (Isenberg, 2011دیاا گاد
فعالیتسیستمی )،(Jianshong & Smalbone, 2011
دی گاد ساختاری -کاارکردی )(Oganisiana, 2011؛
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باار بع ا اقتصااادی تأکی ا داشااته و توجااه بااه ابعاااد

در یک مطالعۀ سیساتماتیک باه منیاور ارائاۀ ما لی

یست محیطای و اجتمااع محلای در آنهاا کمرناگ

چن سطحی برای کارآفرینی گردشگری پای ار ،به این

بودداست (سجاسای قیا اری و همکااران.)222 :2323 ،

نتیجه دست یافتهانا کاه کاارآفرینی گردشاگری در

ایاان در صااورتی اساات کااه ب ا ون توجااه بااه ابعاااد

سطف منطلهای بای دارای نوآوری باودد و ساا گاری

یساتمحیطاای و اجتماااعی ،مفهاو توسااعۀ پایا ار،

یستمحیطی و اجتماعی -فرهنگی را بههمراد داشته

ماهیت خود را ا دست خواه داد.
دراگوالنسکو و دروتو )2222( 2در پ وه

باش و درجهت توسعۀ پای ار پاسخگوی شاخصهاای
خود با

اقتصادی ،اجتماعی و محیطی پای ار باش .

ه ف بررسی کسا وکارهاای گردشاگری در توساعۀ

هاشمی و غفاری )2222( 3در بررسی شاخصهاای

اقتصاااد محلاای ،بااه ایاان نتاااین دساات یافتن ا کااه

توسعۀ پای ار روستایی ،بیاان مایدارنا کاه باا ایان

کااارآفرینی در گردشااگری ماایتواناا در مناااوس

شاخص هاا ،مایتاوان میازان تاأثیر کسا وکارهاای

روسااتایی ،سااو پای ا اری و ایجاااد درآم ا محلاای،

گردشگری بر توسعۀ روستایی را انا ا دگیاری کارد و

استخ ا و رش یاب ؛ در تأمین هزینههای یرسااخت

میزان تناس

گردشگری با توسعۀ پای ار روساتایی را

اقتصادی-اجتمااعی کماک کنا ؛ بخا هاای دیگار

برآورد کرد.

صنعتی را تشویس به توسعه کن ؛ امکاناات و خا مات

پورشمسی و همکاران ( )2321به بررسی تأثیرات
متلابس کس وکارهای گردشگری و توسعۀ پای ار
پرداختهان  .نتاین نشان میده که کس وکارهای
گردشگری ،با اثرپذیری ا توانمن سا ی اقتصادی و
م یریت ،توانمن سا ی اجتماعی و تلویت سرمایۀ
اجتماعی و توانمن سا ی محیطی و افزای
حساسیتهای یستمحیطی ،بر توسعۀ پای ار
روستایی تأثیر میگذارد.

ساکنین محلی را فاراهم کاردد و ا محایط یسات و
فرهنگ محافیت کن  .درنهایت به ایان نکتاه ارعاان
میکنن که همۀ مناوس برای توسعه مناس نیستن ؛
همۀ اشاکاو گردشاگری ،در هار مکاانی قاباسقواوو
نیستن و بارای کااه

و جلاوگیری ا آسای هاای

یستمحیطی ،بایا کسا وکاار منطواس بار فضاای
محلاای صااورت گیاارد .لوااه 2و همکاااران ()2229

1-Dragulanescu & Drutu
2-Lebe et al

3-Hashemi & Ghaffary
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جدول  :0شاخصهای مستخرج از ادبیات و پیشینۀ تح یق

سا گاری
پای اری

اجتماعی

خوداتکایی اثربخشی اجتماعی مانن کیفیت ن گی ،وضعیت تحصیالت ،وضعیت مهااجرت خاانوار ،آ ادیعماس ماننا وضاعیت ساواد
نان ،دسترسی به یرساختها ی اجتماعی ،امنیات ماننا امنیات اجتمااعی ،ساالمت اجتمااعی ،هموساتگی؛ ساا گاری ماننا اناواع
مشارکت ،تعادو وضعیت اشتلاو نان و مردان ،برابری در استفادد ا فرصتها (جاودان و افتخاری.)23-12 :2322 ،

پای اری

اقتصادی

توسعۀ پای ار روستایی

سا گاری

تلویت احساس تعلس ،افزای همکاری و مشارکت عمومی ،توسعۀ فرهنگ کارآفرینی مشاوق ،توساعۀ روحیاۀ رقاباتپاذیری ،تلویات
الگوهای رفتاری عمومی ).(Lebe et al, 2014: 387

پای اری محیطی

رش و

.)222 :2323

اجتماعی

ارتلای سطف ن گی ،افزای بهردوری ،توسعۀ منابع درآم ی ،تنوع منابع درآم ی ،سنخیت اشتلاو با بستر فعالیت ،بهرو رساانی ابازار
ارائۀ خ مات ،بهوود سطف رفاد (ورهس و همکاران 2222 ،بهنلسا سجاسی و همکاران.)2323 ،

یستمحیطی

کارآفرینی گردشگری

ارائۀ کاال یا محصوو ج ی  ،ارائۀ خ مات ج ی  ،یافتن منابع ج ی  ،ایجاد تشکیالت ج ی  ،ایجاد یرساخت ج ی  ،ارائۀ روش ج ی ،
گشای با ار ج ی (شومریتر2239 ،؛ به نلس ا سجاسی و همکاران2323 ،؛ .) Drutu &Dragulanescu, 2012: 197-200

توسعه

نوآوری

مفهو
اصلی

م لفهها

شاخصها

حفاظت ا یستگادها ی جاانوری ،حفاظات ا تناوع گیااهی ،بهواود شارایط کااه تخریا محایط یسات ،جلاوگیری ا گساترش
آالین دهای یستمحیطی ،ارائۀ سیستم با یافت و دفع پسمان  ،حفاظت ا گونههاای ناادر گیااهی و جاانوری (سجاسای و همکااران،

وضعیت درآم ی ،وضعیت اشتلاو ،وضعیت فلر در روستا ،میزان حمایت ا کس وکارهاای روساتا ،میازان پااانا ا  ،وضاعیت تناوع
درآم ی (افتخاری ،مه وی ،پورواهری.)92-2 :2322 ،
وضعیت پاکیزگی منابع آب مصرفی ،وضعیت حفاظت ا تنوع یستی مانن گونههای نادر و کمیااب ،وضاعیت کیفیات تلییار کااربری
اراضی متناس با نیا  ،وضعیت استفادد ا منابع وویعی ،کیفیت اکوسیستم ،وضعیت تولی مواد ائ  ،وضعیت با یافت مواد ائ  ،وجاود
ورح م یریت فاضالب ،میزان مصرف انرژی ا منابع تج ی پذیر (افتخاری ،مه وی ،پورواهری.)92-2 :2322 ،

مأخذ :یافته های پ وه 2322 ،

روششناسی تح یق
مطالعۀ حاضر در شهرستان کوهرنگ انجا ش  .این
شهرستان در قسمت شماوغربی استان چهارمحااو و
بختیاری باین ' 92˚ 12تاا '  12˚ 99واووشارقی و
' 32˚ 22تا '  32˚ 22درجۀ عرضشمالی باا ارتفااع
متوسااط  2313متاار ا سااطف دریااا ،در فاصاالۀ 22
کیلااومتری غاارب شااهرکرد قاارار دارد .شهرسااتان
کوهرنگ ،براساس سرشماری ساو  2321باا 92131
نفر جمعیت ،متشکس ا دو بخ (مرکزی و با فت) و
هفت دهستان (دشت رین ،شوراب تنگزی ،میاانکود

موگویی ،دوآب ،شهریاری ،با فت پایین و با فت بااال)
است .شهرستان کوهرنگ دارای جارباههاای مختلاف
وویعی است که در ووو فصوو مختلف ساو میزباان
جامعۀ گردشگر است و حا ود  22درصا ا مجماوع
گردشگران واردش د به استان چهارمحاو و بختیااری
ا جاربه های دی نی این شهرستان با دی میکننا و
نا گی ماارد ایاان شهرساتان را تحااتالشااعاع قاارار
میده  .ا دالیس دیگر انتخااب شهرساتان کوهرناگ
بهعنوان مطالعۀ موردی ،اجرای ورح بینالمللی جایکا
با ه ف افزای مشارکت جوامع محلی در حفاظت ا
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منابع محیطی در این شهرساتان باودداسات کاه باه
موج آن ساکنان مناوس روساتایی ایان شهرساتان
عالود بر مشارکت فعااو در ایان وارح ،در رابطاه باا
مفاهیم پای اری و گردشگری باه آگااهی ال دسات
یافتهان  .برای محاسوۀ حجم نمونه ،متناس با ها ف
تحلیس که تأثیر متلیرهای مستلس (شرایط) بر متلیر
وابسااته (نتیجااه) را بررساای ماایکن ا  299 ،نفاار بااا
استفادد ا نر افزار  SPSS Sample powerبارآورد شا
که این تع اد با توان آ مون  2/22و ساطف اومیناان
 2/21بهدست آما  .بارای اومیناان بیشاتر و بهواود

سااطف تااوان آ مااون 22 ،مااورد دیگاار نیااز اضااافه و
درمجموع  219نفر در نیر گرفته ش  .جامعۀ آمااری
تحلیااس را سرپرسااتان خااانوار ساااکن در روسااتاهای
شهرستان کوهرنگ تشکیس دادداسات .باا اساتفادد ا
روش تصادفی وولهای با انتساب تناسا  22 ،روساتا
به عنوان روستاهای ه ف در نیر گرفته شا (جا وو
 .)2نمونۀ موردنیر در آن ها به صورت تصادفی انتخاب
و پرسشنامه در اختیار آن ها قارار گرفات .شاکس  2و
ج وو  ،2موقعیت منطلۀ موردمطالعه و تو یع نموناه
را نشان میده .

شکس  :0ن شۀ موقعیت جغرافیایی منط ۀ مرکز ن شهبرداری ایران؛ 0393

تهیه و ترسیم :نگارن گان2322 ،

شهرستان

حجم نمونه

کوهرنگ

219

جدول  :2معرفی نمونۀ ،ماری تح یق برحسب شهرستان ،دهستان و روستاهای هدف
روستا

حجم نمونۀ انتخابی

دهستان (جمعیت) حجم نمونۀ انتخابی
با فت باال ()9299

32

ما دسوخته ،دهناش ،گراب

2+22+29

با فت پایین ()2222

12

باغچنار ،قلعهتورک ،مور  ،گزستان

29+22+22+22

شورابتنگزی()1932

32

دیمه ،میانرودان ،شیخ علیخان

2+29+21

دشت رین ()2222

12

قلعهسنگی ،دردپیر ،گردوسفلی ،صالفاب ری

23+22+2+2

میانکود ()3222

32

سرآقاسی  ،سرصالف کوتاد

22+22

دوآب ()3313

22

د ک علیا ،ر گه ،د ک سرچشمه

2+2+22

شهریاری ()2329

22

بی امین ،شهریاری

2+22

مآخذ :مرکز آمار ایران ،2321 ،یافتههای پ وه 2322 ،

فصلنامه جغرافیا و توسعه 232 

تابستان  ،1044سال نوزدهم ،شماره 36

اثرپذیر یا وابسته در قال نتیجه ماورد سانج قارار
میگیرد .تحلیس علی برمونای این رهیافت ،موتنیبار
یرمجموعه یا روابط بین مجموعه هاای فاا ی اسات.
برای اینکه نیریات و عوامس برآم د ا دو نیریات ،به
بان مجموعۀ فا ی تو یس شود ،نیا به سااخت تاابع
عضااویت فااا ی و درجااهبن ا ی یااا واساانج اساات؛
بنابراین برای متلیر نتیجه (توسعۀ پای ار روساتایی) و
برای متلیرهای مستلس تحلیس ،تاابع عضاویت فاا ی
ساخته ش  .تابع عضاویت فاا ی ،میازان عضاویت یاا
درجۀ حضور یک عنصر را در یک مجموعاه مشاخص
میکن  .ب ینترتی  ،ملیاس مرساو لیکارت در ایان
تحلیس به نمرات فا ی تو یس ش و تحلیسهای فاا ی
براساس آن انجا ش ؛ بهعوارتدیگار ،پاا ا تعیاین
نلاط آستانه ،عضویت کاماس ،تلااوع و عا عضاویت
کامس برای شروط علی و نتیجه با استفادد ا نر افازار
فا ی ،توابع عضویت فا ی واسنجیش د برای متلیار و
شروط علی ،به نر افزار وارد شا  .نحاوۀ عضاویت باا
استفادد ا واسنج مجموعاۀ فاا ی صاورت گرفات.
اکثاار دانشاامن ان علااو اجتماااعی بااه اسااتفادد ا
ملیاسهای م رجنش د که صرفا جایگاد موارد مختلف
را نسوتبههم نشان میدهن  ،متفساللوو هساتن  .باا
ایاان وجااود سااه عضااویت «ع ا عضااویت کامااس»،
«عضویت کامس» و «نلطۀ تلاوع» برجسته است

تحلیسحاضر ا نوع کاربردی و روش پ وه توصیفی-
تحلیلی و در مرۀ تحلیلات پیمایشی است که
بهصورت ملطعی انجا گرفت .ابزار اصلی جمعآوری
داددها ،پرسشنامه بودد که روایی آن با دریافت نیرات
استادان و کارشناسان و انجا اصالحات ال حاصس
ش  .پایایی آن نیز با استفادد ا آ مون آلفای کرونواخ
بهترتی برای شاخص خالقیت و نوآوری  ،2/22رش و
توسعه  ،2/23سا گاری یستمحیطی  ،2/22سا گاری
اجتماعی -فرهنگی  ،2/29و برای توسعۀ پای ار
روستایی که ا تحلیس شاخصهای سه رکن اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و یستمحیطی محاسوه ش ،
 2/22بهدست آم داست.
تحلیس ملایسۀ کیفی به عنوان روشی ق رتمن برای
بررسی روابط علی موجود میان مجموعهای ا شرایط و
نتیجۀ نهاایی ارائاه شا داسات ).(Ragin, 2008: 722
مزیت این تحلیاس نساوتباه روشهاای مشاابه ماننا
رگرسیون این است که بهردگیاری ا منطاس فاا ی باا
انجا تحلیس ملایسۀ کیفی ،در شارایطی کاه پا وه
تجربی با ع اومینان یادی هماراد اسات ،مایتوانا
رادحاسهاای بهتاری ارائااه دها ).(Neff, 2013: 322
همچنین با شناسایی ترکی های مختلاف ا شارایط،
به یک تحلیس سیستماتیک و نیا من دست یابا  .در
این تحلیس ،متلیرهای اثرگذار یاا مساتلس ،باهعناوان
شرایط یا بستر مورد استفادد قرار مایگیارد و متلیار

).(Mendel & Korjani, 2013: 142

جدول  :3رویۀ کدرذاری مجموعۀ فازی برای شرایط پیشین
شاخصها /شرایط

امتیا اصلی
 -2خیلی کم

خالقیت و نوآوری ،رش و توسعه،
اجتماعی -فرهنگی یستمحیطی

2/21

 -2کم

2/21

 -3متوسط

2/12

 -9یاد

2/21

 -1خیلی یاد

2/21

عضویت کامس= 2/21

مأخذ :یافتههای پ وه 2322 ،

امتیا فا ی شاخصها /شرایط

توسعۀ پای ار
روستایی

امتیا اصلی

امتیا فا ی

 -2خیلیکم

2/21

 -2کم

2/21

 -3متوسط

2/12

 -9یاد

2/21

 -1خیلی یاد

2/21

ع عضویت کامس= 2/21
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پا ا آن ،برای ار یابی شرط ال و کافی ا اصاس
یرمجموعه استفادد ش داست .شرط ال آن است کاه
نتیجه ،یرمجموعاۀ شارط باشا و شارط در صاورتی
کافی اسات کاه آن شارط ،یرمجموعاۀ نتیجاه باشا
) .(Neff, 2013: 224نمودار  ،XYنمرات فا ی شااخص
ضرورت و کفایت نمرات فا ی نسوتبه رابطۀ نیاری را
بررسی میکنا  .پاا ا تعیاین ال یاا کاافی باودن
شرط ،ابت ا شاخص سا گاری و اهمیات نیاری شارط
بررسی و در صاورت متناسا باودن شارط ساا گاری،
شرط ا نیر شاخص پوش و اهمیت تجربای بررسای
میشود .در صورت مناس بودن شاخص پوش  ،شرط
بهعنوان یاک شارط ال یاا کاافی انتخااب مایشاود
(اکوااری .)293 :2322 ،درواقااع ،شاااخص سااا گاری
نشاندهن ۀ این است که یک مجموعه چل ر میتوانا
یرمجموعۀ دیگاری باشا  .چنانچاه میازان ساا گاری
کمتر ا  2/22باش  ،فرض وجود یک رابطۀ مجموعهای
مورد تردی قرار میگیرد .همچنین پوش بیانگر ایان
است که چل ر ا مجموعۀ نتیجه توساط هار علات یاا
ترکیوی ا علس ،پوش دادد میشود .این شااخص کاه
در دامنۀ صفر تا یک است ،بیانگر میزان اهمیت تجربی
علس موردمطالعه است .شاخص ساا گاری کاه اهمیات
نیری را مطالعه میکنا ؛ معاادو معنااداری رابطاه یاا
تأثیر است؛ درصورتیکه شاخص پوشا کاه اهمیات
تجربای را ار یااابی ماایکنا  ،بیاانگر ضااری تااأثیر یااا
هموسااتگی اساات؛ بنااابراین شاااخص پوش ا مااانی
محاسوه میشود کاه ساا گاری در یاک رابطاه تأییا
ش دباش ).(Schneider et al, 2010: 250
یافتههای پژوهش
براساس نتاین بهدستآما د ،سان نموناۀ آمااری باین
ح اقس  22تا ح اکثر  19ساو است و میاانگین سانی
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آنها  32ساو اسات و ا نیار جنسایت 21 ،درصا ا
پاسااخگویان را مااردان و  29درص ا را نااان تشااکیس
دادداست .به لحاظ سطف تحصیالت ،بیشترین فراوانای
را افراد دارای دیارلم باا  39/9درصا داشاته و حا ود
 21/2درصا ا نموناۀ موردمطالعااه ،دارای تحصاایالت
دانشگاهی در ملاوع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسای
ارش بودد و بلیه دارای تحصیالت یر دیارلم ،سایکس،
تحصیالت ابت ایی و بیسواد بودداست .ا نیر اشاتلاو،
حاا ود  22/1درصاا بیکااار 33/2 ،درصاا کشاااور و
دام ار 22/2 ،درص دارای مشاغس آ اد و  22/9درصا
نیز در مشاغس دولتی ،مشلوو به فعالیت هستن .
تحلیس شرایط و نتیجۀ مطلوب

یکی ا مهمترین مراحس تحلیس ،شناسایی نحوۀ ارتواط
عوامااس و اجاازای مختلااف تحلیااس بااا یک ا یگر اساات.
ماتریا هموستگی به این دلیس ارائه شا د تاا ارتوااط
بین شرایط را بررسی کن  .هرچل ر ارتواط بین شرایط
ضعیفتر باش و ارتوااط هرکا ا ا شارایط باا نتیجاه
قویتر باش  ،نشااندهنا ۀ وضاعیت مطلاوب بررسای
است؛ بر همین اساس ،در ادامه به بررسی رابطاۀ باین
شاارایط پرداختااه شاا داساات .جاا وو  ،9ماااتریا
هموستگی باین شارایط را نشاان مایدها  .براسااس
اوالعات این ج وو ،شارایط دارای ارتوااط ناهچنا ان
قوی ،اما معناداری باا یکا یگر هساتن  .ایان مااتریا
نشان میده که شرایط مایتواننا باهعناوان متلیار
مستلس وارد م و ش د و تأثیر آنها بار متلیار وابساته
(نتیجۀ مطلوب) مورد ار یابی قرار گیرد.
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جدول  :0همبستگی بین عوامس زمینهساز کار،فرینی رردشگری در توسعۀ پایدار روستایی
شرایط
 - 2خالقیت و نوآوری

میانگین

انحراف معیار

2

3/21

2/12

2

2

 - 2رش و توسعه

3/31

2/21

2/33

*

2

 - 3سا گاری یستمحیطی

3/21

2/13

2/39

 - 9سا گاری اجتماعی -فرهنگی

3/22

2/99

2/31

3

*

2/22

*

2

*

2/32

*

2/29

9

*

2

مأخذ :یافتههای پ وه * ،2322 ،معناداری در سطف اومینان  21درص

در این مطالعه ،در الگاوریتم  ،fs/QCAتوساعۀ پایا ار
روسااتایی نتیج اۀ مطلااوب چهااار شاارط خالقی ات و
نوآوری ،رش و توساعه ،ساا گاری یساتمحیطای و
سا گاری اجتماعی -فرهنگی در نیر گرفته ش داست.
بهعوارتدیگر ،این الگوریتم نشان میدها کاه چهاار
شرط خالقیت و ناوآوری ،رشا و توساعه ،ساا گاری
یسااتمحیطاای و سااا گاری اجتماااعی -فرهنگاای،
شرایط میناهساا کاارآفرینی گردشاگری مایتوانا
توسعۀ پای ار روستایی شهرستان کوهرناگ را تویاین
کن  .براساس این معادله ،توسعۀ پای ار روستایی برابر
با  2منهای ( )-عا توساعۀ پایا ار روساتایی اسات؛
بنابراین عضویت کامس توسعۀ پای ار روستایی برابر باا
 2است و ع عضویت کامس توساعۀ پایا ار روساتایی
برابر با ( 2صفر) است.
داددهای واسانج شا د ،درجهات بررسای وضاعیت
حضور یا ع حضاور شارایط در نتیجاۀ مطلاوب ،در
الگوریتم ج وو ص ق و کذب 2بررسی ش  .همانگونه
که در ج وو شمارۀ  1نشان دادد ش داست ،الگوریتم
ج وو صا ق و کاذب توساعۀ پایا ار روساتایی22 ،
وضعیت متلیرهای مستلس با ملادیر ساا گاری بااالتر
ا آستانۀ مورقووو ( ،)2/2پیشنهاد دادداسات .در هار
ردیف ملا ار  2نشاان دهنا ۀ عا حضاور شارط در
دستیابی به توسعۀ پای ار روساتایی اسات و ملا ار 2
نشااااااااندهنااااا ا ۀ حضاااااااور شااااااارط در

دستیابی به توسعۀ پای ار روستایی است .ج وو ص ق
و کذب نشان میدها کاه شارایط رشا و توساعه و
شرایط سا گاری یست محیطای حمایات و همراهای
بیشااتری نسااوتبااه خالقیاات و نااوآوری و سااا گاری
اجتماعی -فرهنگی با توسعۀ پای ار روساتایی دارد2 .
مسیر ممکن شامس عضاویت کاماس شارایط «رشا و
توسااعه» و «سااا گاری یسااتمحیطاای» در نتیجااۀ
موردنیر است .نکتۀ جال درایان باارد ،عا حمایات
مسیری است که در آن ع (~) وجود همۀ شارایط،
ا توساعۀ پایا ار روساتایی داشااتهاسات .نواود هماۀ
شاارایط بااهدلیااس اینکااه ا آسااتانۀ موردقوااوو ()2/2
پااایینتاار بااودد ،حااذفش ا د و جااز ترکیاا هااای
حمایت کنن ۀ توسعۀ پای ار روستایی قرار نگرفتهاست.
این ترکی ها نشان مای دها کاه احتمااو مشااه ۀ
همزمان ترکیوات منطلای ممکان باین چهاار شارط
2
رکرش د ا نیر تجربی کم است و پ ی ۀ تنوع مح ود
در رویکردهای تطویلی موتنی بر داددهای مشاه دای
در مطالعات تجربی وجود دارد .تناوع محا ود ا ایان
ای ۀ اصلی پشتیوانی میکن که تعا اد نامحا ودی ا
وضعیت های ممکن در بین عناصر مرتوط وابساته باه
هم وجود دارد ،اما تعا اد کمای ا آنهاا در واقعیات
ممکن است عملی شود.

1-Truth Table Algorithm

2-limited diversity
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جدول  :5الگوریتم جدول صدق و کذب برای توسعۀ پایدار روستایی
خالقیت و نوآوری رش و توسعه سا گاری یستمحیطی سا گاری اجتماعی -فرهنگی تع اد توسعۀ پای ار روستایی میزان ثوات
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مأخذ :یافتههای پ وه 2322 ،

در مرحل اۀ بع ا بااا اسااتفادد ا رادحااس متوسااط،2
مسیرهای علی تویاینکننا ۀ نتیجاۀ مطلاوب بررسای
می شود .براساس اوالعات ج وو  ،1برموناای شارایط
ساددسا ی فا ی در رادحس متوسط ،پنن ترکیا علای
بهعنوان ترکی های اثرگذار بر توسعۀ پایا ار روساتایی
شهرستان کوهرنگ وجود دارد کاه شااخص ساا گاری
آنها ا آستانۀ موردنیر باالتر است؛ بنابراین باه لحااظ
نیری قابسپذیرش است .همچناین ،براسااس پوشا
رکرش د ،ق رت تجربی بااالیی در تویاین نتیجاه دارد.
نخستین ترکی  ،بیانگر آن اسات کاه حضاور شارایط
سا گاری یستمحیطی و شرایط سا گاری اجتمااعی-
فرهنگی ترکی علی ال در توساعۀ پایا ار روساتایی
اساات ( سااا گاری =  2/211و پوشاا =  .)2/211در
ترکیاا دو  ،حضااور شاارایط سااا گاری اجتماااعی-
فرهنگی و شارایط رشا و توساعه ،ترکیا علای ال
برای توسعۀ پایا ار روساتایی در منطلاۀ موردمطالعاه

است (سا گاری =  ،2/222پوشا =  .)2/229ترکیا
علی سو نشان میده که حضاور شارایط ساا گاری
یستمحیطی و شرایط رش و توسعه ،بهعنوان یکی ا
ترکی ا هااای تأثیرگااذار باار توسااعۀ پای ا ار روسااتایی
شهرستان کوهرنگ در نیر گرفته میشود (سا گاری =
 ،2/222پوش =  .)2/222ترکی چهار  ،بیاانگر ایان
است که حضاور شارایط ساا گاری یساتمحیطای و
حضور شارایط خالقیات و ناوآوری ،مایتوانا توساعۀ
پایاا ار روسااتایی شهرسااتان کوهرنااگ را تویااین و
پاای بیناای کناا (سااا گاری =  ،2/212پوشاا =
 .)2/212در نهایت ترکی پنجم ،نشاان مایدها کاه
حضااور شاارایط رش ا و توسااعه و شاارایط خالقیاات و
نوآوری ،ترکی علی ال برای توسعۀ پای ار روساتایی
در منطلا اۀ موردمطالعاااه اسااات (ساااا گاری= ،221
پوش = .)2/223

جدول  :6ترکیبهای نهایی تأثیررذار بر توسعۀ پایدار روستایی
پوش

سا گاری

دستهبن ی شرایط
 -2شرایط سا گاری یستمحیطی * شرایط سا گاری اجتماعی -فرهنگی

2/211

2/211

 -2شرایط سا گاری اجتماعی -فرهنگی * شرایط رش و توسعه

2/229

2/222

 -3شرایط سا گاری یستمحیطی * شرایط رش و توسعه

2/22

2/222

 -9شرایط سا گاری یستمحیطی * شرایط خالقیت و نوآوری

2/212

2/212

 -1شرایط رش و توسعه * شرایط خالقیت و نوآوری

2/223

2/221

مأخذ( :یافتههای پ وه  * ،)2322 ،نشانگر «و» در تحلیس ملایسۀ کیفی است.
.

2

1-Intermediate
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ترکی ا رادحااس نهااایی

را نشان دهن ؛ بهصورت شرایط ضروری قابسمشااه د

در شااکس  2باارای نمااای

متوسط «شرایط خالقیت و نوآوری * شرایط رشا و

هستن  .درنهایت اگر همۀ موارد روی قطر اصلی قارار

توسعه * شرایط سا گاری یست محیطای * شارایط

بگیرن ؛ شرط بارای تحلاس نتیجاۀ کاافی و ضاروری

سا گاری اجتماعی -فرهنگی» ا نمودار  X,Yاستفادد

است .ایان نماودار باا توجاه باه ملاادیر 2/112222

شا داسات .نماودار  X,Yدارای یااک قطار اسات کااه

 Consistency X<=Y:و Consistency 2/293923

صفحۀ مربعیشکس آن را به دو مثلث مساوی تلسایم

 X>=Y:ملاا ار بزرگتاار  )2/293923( X>=Yنشااان

می کن  .مثلث باال مح ودد ای است که  xi<=yiنشاان

می دها کاه مجماوع شارایط موجاود بارای نتیجاۀ

میده  .این حالت نشان میده که شرایطی کاه ماا

مطلوب که توسعۀ پای ار روساتایی اسات ،در منطلاۀ

در ملابس نتیجه قرار دادد ایم ،کافی است .اگر شارایط

موردمطالعه ضرورت دارد.

در مثلث یر قطر اصلی قرار بگیرن و حالات xi>=yi

شکس  :2نمودار  X,Yتأثیر ترکیب شرایط تأثیررذار بر نتیجۀ مطلوب

تهیه و ترسیم :یافتههای پ وه 2322 ،

نتیجه
ها ف ا مطالعاۀ حاضار ،واکااوی و شاناخت عوامااس

دارن  .این بسترها یا شرایط ،در ترکی هاای مختلاف

بنیادین کارآفرینی اثرگذار بر توسعۀ پایا ار روساتایی

علی بر توساعۀ پایا ار روساتایی تأثیرگذارنا  .نتااین

شهرستان کوهرناگ باود کاه باا اساتفادد ا رویکارد

شروط ال و ضاروری نشاان مایدها کاه ترکیا

تحلیس ملایسۀ کیفی صورت گرفت .نتااین حاصاس ا

شاارایط نااوآوری ،شاارایط رشاا و توسااعه ،شاارایط

بررساای داددهااا ،حاااکی ا آن اساات کااه بسااترهای

سااا گاری اجتماااعی -فرهنگاای و شاارایط سااا گاری

کارآفرینی گردشگری بر توسعۀ پای ار روستایی تاأثیر

یست محیطی ،شرایط ال برو نتیجه (توسعۀ پای ار
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روستایی) است .در علیت های عطفی و ترکیوی ،پانن

تأثیرات منفای جوارانناپاذیری بار محایط یسات و

ترکی متع د علی براساس معیارهای کفایت نیری و

تخریاا آن دارد ،بهوااود یرساااختهااای توسااعه و

تجربی (پوش

و ساا گاری) دارای اهمیات نیاری و

وضااعیت تنااوع منااابع مااالی و اقتصااادی ،ماایتوان ا

تجربی ال بودد و باهصاورت ج اگاناه هماۀ شاروط

موجوااات تلویاات پایاا اری را در مناااوس روسااتایی

بهعناوان شارط ضاروری در نیار گرفتاه مایشاون ؛

شهرستان کوهرنگ فاراهم کنا  .بار هماین اسااس،

بنابراین دستیابی به توسعۀ پای ار روستایی شهرستان

نتاین این بع با پ وه

شرفینیا و مها وی ()2322

کوهرنگ مانی هموارتر میشود که همزمان ناوآوری

و شماالا ینی و همکااران ( )2322منطواس اسات.

کارآفرینی گردشگری متناسا

باا فضاای حااکم بار

سا گاری یستمحیطی موضوعی است که بسیاری ا

مح ودۀ موردمطالعه و سا گاری بیشتر با این شارایط

کس وکارها به آن پرداخته و مورد توجه قرار داددان ؛

بهکار رود؛ کارآفرینی گردشگری ،برای جامعۀ میزباان

اما مسئلهایکه اهمیات دارد ایان اسات کاه مساائس

بسترهای رش و توساعه و بهواود کیفیات نا گی را

یست محیطی در حاو تو یسشا ن باه چاال هاای

فراهم کردد و بروندادهای درآم گردشاگری ،صارف

بزرگاای هسااتن کااه ماایتواننا اخااتالالت گسااتردۀ

بهوود کیفیت ن گی و توسعۀ محس شود؛ ا آنجاییکه

اجتماعی ایجااد کننا  .بار هماین اسااس ساا گاری

گردشگری صنعتی است که برای بلای خاود ،بایا ا

یسااتمحیطاای یکاای ا ملزومااات کس ا وکارهااا در

تولی ا ات خااود محافیاات کن ا  ،هااارمونی و تطااابس

راستای دستیابی به پایا اری اسات .نتااین ساا گاری

کس وکارهای گردشگری با محیط یسات باه عناوان

یست محیطی این پ وه  ،با نتااین دود جاناتاان 2و

بستر اصلی گردشگری در شهرستان ،در نیار گرفتاه

همکاران ( ،)2222شماال ینی و همکااران ()2322

شود .درنهایت فعالیت ها و کس وکارهای گردشاگری

و ناااجی میاا انی و آرری ( )2321هماااهنگی دارد.

هماهنگ با بافت اجتماعی و ساختار فرهنگی جامعاۀ

سا گاری اجتماعی -فرهنگی ،سو

پاذیرش و حاا

میزبان ،عالودبر حفاظت ا میاراف فرهنگای و بهواود

تعلسخاور جامعۀ میزباان نساوتباه کسا وکارهاای

حا اعتمادبهنفا آنان ،منجر به پذیرش و ملوولیت

گردشگری میشود و با مشارکت آنان ،سو پایا اری

این فعالیت هاا در جامعاۀ میزباان شا د و درنتیجاه،

منطلۀ موردمطالعاه مایشاود .نتااین بعا ساا گاری

مشارکت فعااو آناان در فراینا توساعه را باههماراد

حاضار باا نتااین اورباانو 2و

خواه داشت؛ ا اینرو ،نتاین ایان پا وه

یست محیطای پا وه

باا نتااین

همکاران ( ،)2222کاویانی و همکاران2322 ،؛ والئای

شااه و همکااران ( )2322باا نتااین تاأثیر

و همکااااران 2329 ،همخاااوانی دارد و اسااارنا و

ساطف نا گی،

همکاران )2222( 3بیان میکنن  ،ابتا ا بایا شارایط

مهااااجرت ،تناااوع درآمااا ی ،تساااهیس

اجتمااااعی -فرهنگااای سااانجی د شاااود و سااارا

آلااودگی یسااتمحیطاای و

کس وکارها متناس با آن تعریف شون تاا بتاوان در

محافیت ا فرهنگ جامعاۀ میزباان و محایط یسات

پای اری جامعۀ میزبان تأثیر مثوتی را مشااه د کارد.

پ وه

کس وکارهای گردشگری در افزای
کااااه

ساارمایهگااذاری ،کاااه

هماهنگی دارد .در بع رشا و توساعه ،ا آنجااییکاه
ضعف بنیان های توسعه و فلر اقتصاادی در روساتاها،

1-Doh Janatan et al
2-Urbano
3-Spence et al
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درملابس با نتاین هاایکینن و همکااران )2222( 2کاه

منابع

لاازو سااا گاری کااارآفرینی گردشااگری بااا شاارایط

 -اکوری ،حساین ( .)2322بررسای تطویلای تااریخی

اجتماااعی -فرهنگاای و همچنااین تااأثیر آن باار بع ا

عوامس و موانع تشکیس اجتماع ملی در کشاورهای در

اجتماعی توسعۀ پای ار را تأیی نمایکننا  ،در تلاباس

حاو توسعه با تاکی بر ایران ،دانشگاد شهی بهشاتی.

اساات .درمجمااوع بااا وجااود تفاااوت در روشهااا و

رساله دکتری جامعهشناسی.

ما وهااای باهکاررفتااه در مطالعااات مختلااف ،نتاااین

 -رکنال ین افتخاری ،عو الرضا؛ داوود مها وی؛ مها ی

حاضر با نتاین کاویاانی و همکااران (،)2322

پورواهری ( .)2322فراین بومی سا ی شااخص هاای

والئاای و همکاااران ،2329 ،تر یااو ،2221 2اسااال و

توسعۀ پای ارگردشگری روستایی درایران،پ وه های

پ وه

آوانگ2221 3

دراگوالنسکو و دروتو ،2222 9پتروویاک

1

روستایی .دورد  .2شمارد  .9صفحات .2-92
http://jrur.ut.ac.ir/article_22685_2168.html

و همکاااران ( )2222در تأییاا تااأثیر گردشااگری و

 -پاااپلییاازدی ،محم حسااین؛ محماا امیر ابراهیماای

کااارآفرینی گردشااگری باار توسااعۀ پای ا ار روسااتایی

( .)2322نیریه های توساعۀ روساتایی ،چاا ششام.

همراستا است .نتاین نشان میده کاه های کا ا ا

تهران .انتشارات سمت.

شاارایط بااهتنهااایی نماایتوانا باعااث توسااعۀ پایا ار

 -پورشمساای ،صااالف؛ حساان اسااماعیس ادد؛ خ یجااه

روستایی شود و نیا منا نگااد و توجاه همزماان باه

کریماای ( .)2321تااأثیرات متلابااس توسااعۀ پایاا ار

شرایط مطرحش د است .در کنار ناوآوری ،بایا ابعااد

گردشگری با توسعۀ پایا ار اجتماعاات محلای (ماورد

توسعهای و رش جامعۀ میزبان ما نیر قارار گیارد و

مطالعه :شهرستان نل د)،جلرافیای فضای گردشاگری.

درنیرگاارفتن ساااختار اجتماااعی -فرهنگاای جامع اۀ

دورۀ  .1شمارد  .22صفحات .92-12

میزبان به عنوان رینفعان اصلی این صنعت ،میتوانا

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2
77161

چشمان ا توسعۀ پای ار روستایی را روشنتار ترسایم

 -جاااودان ،مجتواای؛ عو الرضااا رکاانال ا ینافتخاااری

کن ؛ بنابراین تأکی صرف برسا گاری یست محیطی،

( .)2322ان ا ا دگیااری شاااخصهااای توسااعۀ پای ا ار

هرچن میتوان ا آسی های احتمالی بر محیط یست

اجتماعی در حو دهای روستایی ،مورد :بخ

ساربن ،

پیشگیری کن  ،اما تضامینکننا ۀ توساعۀ پایا ار در

مجل اۀ کاااربرد  GIS . RSدر برنامااهریاازی ،ساااو اوو.

جامعۀ محلی نخواه بود .درنهایت نتاین ترکی هاای

شمارۀ  .2صفحات .11 -22

شروط تأثیرگذار بر توسعۀ پای ار ،نشان مایدها کاه

=https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id
172221

شرایط سا گاری اجتماعی -فرهنگی و شرایط

 -حی ریساربان ،وکیس ( ،)2322اولویاتبنا ی مواناع

رش و توسعه ،بیشترین قا رت تجربای را در تویاین

م ثر بار کاارآفرینی ناان روساتایی (باا روش )AHP

توسعۀ پای ار روستایی شهرستان کوهرنگ دارن .

مطالعۀ موردی :استان اردبیاس ،مطالعاات اجتمااعی-

ترکی

روانشااناختی نااان .دورد  .22شاامارۀ  .2پیاااپی .31
صفحات .212-221
1-Heikkinen et al
2-Terziev
3-Aslam & Awang
4-Drăgulănescu & Druţu
5-Petrović

=https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID
195152
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 -خسااروی ،ساامیه؛ حسااین مه ا ی ادد؛ علاای اصاالر

 -شوکتیآملانی ،محم ؛ رضاا اساحاقی؛ احا مااهری؛

میرکزادد ( .)2322راد ان ا ی کارآفرینی سوز بهعناوان

روحاه رضیی؛ حسین شعوانعلیفمی ( .)2321بررسی

راهکاااری درجهاات توانمن سااا ی فلاارای روسااتایی،

مواناع توساعۀ گردشاگری در منااوس روساتایی

فصلنامۀ علاو و تکنولاوژی محایط یسات .دورد .22

شهرستان اسکو( ،فصلنامۀ علمای -پ وهشای فضاای

شمارد  .2پیاپی .22صفحات .22-222

جلرافیایی .ج و  .21شمارد  .13صفحات .23-32

http://jest.srbiau.ac.ir/article_13776.html

http://geographical-space.iau-ar.ac.ir/browse.php

 -دسااتو  ،صااالح؛ مه ا ی سااوادی ( .)2321وراحاای

 -عسگری ،رسوو؛ علی شماالا ینی؛ پرویاز کردوانای

چااارچوب توسااعۀ کااارآفرینی در صاانعت گردشااگری

( .)2322ارائۀ م و آین د نگار کاارآفرینی موتنای بار

ور شی ،فصلنامۀ جلرافیا مجله برنامهریزی منطلهای.

بومگردی در روساتاهای ها ف گردشاگری (مطالعاۀ

دورد  .2شمارد  .2صفحات .292 -211

موردی :روساتاهای ها ف شهرساتان خوروبیاباناک)،

 رحمانی ،بی ن؛پگااد مری ساادات؛ سی حساین شااه( .)2322پتانسیس گردشاگری در توساعه کاارآفرینی
پای ار نواحی روستایی (مورد مطالعاه :بخا

مرکازی

شهرستان هم ان) ،نشریه م یریت شاهری .دورد .22
شمارد  .12صفحه .11-22

فصلنامۀ برنامهریازی منطلاه ای .دورد  .2شامارد .32
صفحات .22-222
https://jzpm.miau.ac.ir/article_3082.html
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و ت اأثیر

http://www.jgeoqeshm.ir/article_49689.html
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فلر و اقتصاد روستایی بر تخری محایط یسات
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61566
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https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/3659
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