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Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The aim of the current research is to study the feasibility of building a 

tourism complex with an emphasis on entrepreneurship development in the 

Shian Dam of Eslam Abad Gharb. This research is quantitative in terms of 

approach, applied in terms of purpose, and descriptive-analytical and survey 

in terms of data collection. The statistical population consisted of 1100 

people including 500 tourists and 600 residents of Shian Castle village. The 

sampling method for the native community was simple random sampling and 

for tourists was accidental sampling. Based on Cochran's formula, 284 people 

were selected as the sample size. The results of the factor analysis showed 

that the development of tourism in Shian Dam from the feasibility point of 

view was categorized into 5 factors including "attraction", "satisfaction", 

"inclination", "information", and "services and infrastructure", and the factor 

"inclination" was identified as the most important indicator in tourism 

development from the feasibility viewpoint, in which the act of renting 

houses and villas to tourists in cities and villages has been prioritized. 

Furthermore, tourism variables in the entrepreneurship sector were 

categorized into four factors including "income", "employment", "land 

price", and "investment". The factor employment was identified as the most 

important factor, and investment to improve the quality of tourism services in 

order to attract more tourists had the highest priority. The results of the 

Spearman test showed that there is a significant relationship between the 

construction of a tourism complex and the development of employment and 

entrepreneurship. Also, the regression results show that the construction of a 

tourism complex leads to the development of employment and 

entrepreneurship in the region. This research provides policymakers and 

planners with practical suggestions. 
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 مهمقدّ
 گاام  آن راساتای  در هاایی سیاست و هابرنامه اجرای و طراحی با هادولت که است مهمی مقوله کارآفرینی توسعة

 توساعة  از کشاور  آن مناافع  راساتای  در خاصای  اهاداف  آن، مقتضایات  باه  بنا کشوری هر در هرچند دارند.برمی

 ایان  تارین مهام  از کنناد. مای  دنباال  را همانندی فاهدا هادولت مجمو  در ولی گیرد،می قرار نظر مد کارآفرینی

 نوآوری افزایش بازار، کارآیی توسعه و اقتصاد در رقابت افزایش اقتصادی، توسعه اشتغال، افزایش به توانمی اهداف

 هاای شارکت  انحصاار  کااهش  ای،منطقاه  توسعه به یابیدست صادرات، افزایش به کمک فناوری، انتشار توسعة و

 بهباود  فرآیناد  کاارآفرینی  توساعة  .کارد  اشاره اقتصاد در خصوصی بخش مشارکت افزایش و زداییتمرکز و بزرگ

 رشد سرعت ترتیب، این به .باشدمی کارآفرینان تعداد افزایش آن، اصلی هدف و است کارآفرینان دانش و هامهارت

 هایفرصت ایجاد باعث کارآفرینی توسعة ،تروسیع سطح در .یابدمی افزایش جدید هایگذاریسرمایه یا وکارکسب

 برناماه  یاک  تادوین  و تهیاه  نحاوه  زیر مراحل .بخشدمی بهبود را کشور یا وکارکسب یک اقتصاد و شودمی شغلی

 .(1 :1311 همکاران، و عباسی) دهدمی توضیح را مؤثر کارآفرینی توسعة

 همچاون  طبیعای  مناابع  بار  تنای مب اقتصااد  ویاژه به روستایی مناطق در سنتی اقتصادی هایفعالیت فیتضع

 و اقتصادی هایپایه تقویت برای جدید راهکارهای جستجوی اخیر، دهه چند طی در آن نظایر و معادن کشاورزی،

 کریمای، ) اسات  بخشایده  بیشتری ضرورت را روستایی مناطق در اجتماعی - اقتصادی هایفعالیت به بخشیتنو 

 اقتصاادی  - اجتمااعی  پویاایی  ایجااد  بارای  را زمینه تواندمی اییروست گردشگری هایفعالیت توسعه (.3 :1310

 و پیامادها  باه  توجاه  با پویا صنعتی حکم در نیز گردشگری امروزه .(010 :1318 لطفی، و )باباخانزاده سازد فراهم

 نعناوا باه  بلکاه  ؛کناد یم عمل رشد محرک موتور نقش در تنهانه اقتصادی، یهابخش سایر با آن پیچیده ارتباط

 ایجااد  و بازسااخت  فرآینادهای  باه  یدها شاکل  در و اسات  مطار   نیاز  درآماد  و اشتغال یهافرصت جادکنندهیا

 (.22 :2112 ،1چانداراشکارا و )ناگراجو دارد ویژه توجه ... و فقر کاهش اقتصاد، به بخشیتنو  جدید، یهافرصت

 کاارآفرینی  .اسات  روساتایی  توساعه  در ماؤثر  عوامال  از یکای  گردشگری بخش در کارآفرینی توسعة ،رونیازا

 روساتاها  معیشاتی  و اقتصاادی  وضاع  بهباود  در مؤثری نقش درآمد، و اشتغال جدید یهافرصت خلق با تواندمی

 در کاارآفرینی  تقویات  و توساعه  بارای  تالش و روستاییان کارآفرینی میزان سنجش دلیل، همین به .باشد داشته

 و جمشایدی ) است برخوردار یاژهیو اهمیت از آن، اولیه یهانهیزم کردن فراهم طریق از روستایی، توسعه فرآیندِ

 (.211 :2110 همکاران،

 باشند بومی غیر و بومی ردشگرانگ جلب مکان توانندیم محدود بعدی در که هستند ییهامکان از یکی سدها

 پویااترین  و نیتار مهام  از یکی انعنوبه امروزه گردشگری نمایند. فراهم تعطیالت و تفریح برای را مردم نیازهای و

 ساطح  در آن درآمادزایی  میزان و داخلی و خارجی گردشگران شمار که یطوربه است، مطر  جهان در هاتیفعال

 مشاکالت  و فزایناده  شهرنشینی جمعیت، رشد چون عواملی حاضر عصر در .است افزایش حال در پیوسته جهانی

 و رشاد  و یفناور و ارتباطات رشد شهرنشینان، بین در روانی و عصبی یهایماریب انوا  جهینت در و شهری زندگی

 و سافر  و سایر  برای را زمینه همه و همه درآمدها، افزایش همچنین و فراغت اوقات افزایش و نقل و حمل توسعه

 اکوتوریسام  آن ناو   یاک  باه  کاه  شودمی انجام مختلفی اشکال در گردشگری است. کرده فراهم افراد گردشگری

 است اکوتوریسم توسعه و گردشگر جلب برای مناسبی مکان سدها بستر (.02 :1313 همکاران، و لطفی) ندیوگیم

 و شاهرها  بارای  توجهی قابل درآمدزایی و اشتغال به منجر تواندمی سدها بستر در گذاریسرمایه و ریزیبرنامه که

                                                                                                                                                                          
1. Nagaraju & Chandrashekara 
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 شود. پیرامون روستاهای

 از جادای  کاه  ویاژه به باشد. گردشگر جلب برای راهکاری تواندمی گردشگری هایمجتمع احداث و یابیمکان

 همچاون  دارد، وجود بالقوه خطرات امکان که مناطقی در توانیم ،دهندیم ارائه مراکز این که خدماتی و امکانات

 از اساتفاده  ضمن هاآن تا باشد داشته گردشگران برای را ممکن خطرات حداقل که کرد احداث ییهامکان سدها،

 ایران شمالی یهااستان در هامکان این بیشتر البته آورند. روی هامکان این از استفاده به آرامش با موجود امکانات

 و احاداث  بارای  زیاادی  یهاتیقابل نیز کرمانشاه استان در ویژهبه و دیگر یهااستان در آنکهحال ،اندشده متمرکز

 (.31 :1311 میناآباد، قریشی) دارد وجود مراکز این توسعه

 یهاا اسات یس شاامل  ایمنطقه و ملی هایویژگی و شرایط تابع منطقه هر در گردشگری رونق ،رویکرد این با 

 خادمات  کیفیات  و کمیات  تااریخی،  و طبیعای  یهاجاذبه منطقه، هر سیاسی و فرهنگی اجتماعی، عوامل دولت،

 توساعه  و گردشاگری  ابعااد  هماه  توساعه  باعث مناطق این در گذاریسرمایه جهت تالش بنابراین ؛است شدهارائه

 شد. خواهد محلی جوامع

 محلی گردشگران جذب برای را مناسبی محیط غرب آباداسالم شهرستان و کرمانشاه استان در واقع شیان سد 

 الزم یهاا رسااخت یز و امکانات وجود و گردشگری برای باال پتانسیل وجود با منطقه این است. کرده فراهم ملی و

 پیادا  منطقاه  گردشاگری  عرصه در را خود واقعی جایگاه است، نتوانسته متأسفانه گردشگری مجتمع احداث یبرا

 حاوزه  در گردشگری توسعه سازنهیزم تواندمی متعدد امکانات و هارساختیز با گردشگری مجتمع یک ایجاد کند.

 باشد. مزبور سد

 کلماه  یجاا باه  واژه این برد. پی آن واقعی مفهوم به وانتینم اشکلمه معنی از که نو است یاواژه کارآفرینی،

Entrepreneurship فرانسوی کلمه از اصل در که رودیم کاربه Entreprender سرچشامه  متعهدشادن  معناای به 

 را اقتصاادی  فعالیات  یاک  شاود مای  متعهاد  کاه  اسات  کسای  کارآفرین بسترو نامهواژه تعریف بنابر است. گرفته

 اقتصادی توسعه عامل نیترمهم را یکارآفرین شومپیتر، نظیر دانشمندان از بعضی نماید. تقبل و اداره ،یدهسازمان

 ،یریپاذ ساک یر خالقیات،  باا  هماراه  کاه  است ابتکار و فکرصاحب مدیر یک کارآفرین است معتقد وی اند.دانسته

 یاک  و کناد  ایجااد  تحول هایرنوآو با که است قادر او .ندیآفریم طالیی یهافرصت دید، وسعت و اندیشه هوش،

  .برساند سوددهی به را دهزیان شرکت

 و افتاه یتبلور اقتصاادی  یهاا هیا نظر در کارآفرینی که دهدمی نشان کارآفرینان یا اقتصادی فعاالن تکامل سیر

 ثبحا  کاانون  در تاکنون پانزدهم قرن از و شده شناخته اقتصادی ارزش موجد یا ثروت ایجاد اصلی عامل عنوانبه

 پایش  ساال  دویسات  باه  اماروزی  دانش در کارآفرینی مفهوم سابقه اما ؛است داشته قرار اقتصادی مختلف مکاتب

 تعااریف  خاوش دسات  واژه ایان  اسات.  کانتیلون نام به فردی کرد مطر  را مسئله این که کسی اولین گردد.برمی

 هاا شرکت از بسیاری امروزه .رودیم هدتع بار ریز که است کسی همان معنای به ایران در آن ترجمه و شده جدید

 پاذیرش  ماورد  کاه  جاامع  و کامل یتعریف هم هنوز ،درواقع گفت توانیم .اندبرده پی سازمانی کارآفرینی لزوم به

 اقتصااددان  تعااریف  و تئاوری  باین  ایان  در ولای  ،است نشده ارائه کارآفرینی واژه از گیرد قرار نظرانصاحب ةهم

 ارجاا   و توافاق  ماورد  توساعه؛  فرآیناد  در کارآفرینان نقش و کارآفرینی از شومپیتر جوزف نام به ریشیات مشهور

  .است پژوهشگران بیشتر

 وی نقاش  و اسات  توساعه  موتاور  و اقتصاادی  توسعة در اصلی محرکه نیروی کارآفرین شومپیتر نظر اسا بر

 دانسات می «نوآوری» را کارآفرین اصلی مشخصه شومپیتر مواد. از تازه هاییبترک ایجاد یا نوآوری از است عبارت

 از پویا تعادل که کندیم اشاره پویا اقتصاد نظریة کتاب در وی کرد. تعریف «خالق تخریب» را کارآفرین یک کار و
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 (.21 :1381 نظاری، ) هساتند  ساالم  صااد اقت یاک  یمشخصاه  هانیا و گرددمی ایجاد کارآفرینی و نوآوری طریق

 و توساعه  در را یماؤثر  نقاش  نیناو  دهیا پد کیا  عناوان به و بوده بشر همراه همواره که است یمفهوم کارآفرینی

 عیسر تحوالت و راتییتغ با که یامروز بازار بر یمبتن و یرقابت یاقتصاد در .است افتهی کشورها یاقتصاد شرفتیپ

 یاقتصااد  رشاد  در تواناد مای  کاه  شودمی ادی یاداقتص توسعه موتور عنوانبه کارآفرینی از شده همراه یالمللنیب

 باار  نینخست یبرا برهه این در اقتصاددانان روازاین .دینما فایا یمهم نقش یاجتماع رفاه و اشتغال جادیا کشورها،

 میالدی 21 و 11 نوقر در تیمعج هیرویب شیافزا .پرداختند کارآفرینی و نیکارآفر حیتشر به خود یهاهینظر در

 جواماع،  اکثار  در باا  یتقر و داشات  هماراه  به جهان سرتاسر در را یکاریب ندهیفزا وجم مناسب، ریزیبرنامه دمع و

 .(1318 ،کریمی و پورخسروی) کرد دایپ نمود هابحران نیتریاصل از یکی عنوانبه یکاریب

 ارتبااط  یکادیگر  باا  پایادار  گردشاگری  و پایادار  توساعه  واقعدر دارد. پایدار ةتوسع در ریشه پایدار گردشگری

 گردشگری چراکه است، اهمیت حائز پایدار جهانگردی در آن اصول رعایت و پایدار ةتوسع به توجه دارند. ارگانیک

 و گردشاگری  گردناد،  واقاع  تخریب مورد منابع این چنانچه است. فرهنگی و تاریخی میراث و بومستیز بر مبتنی

 است. پایدار ةتوسع از بخشی پایدار گردشگری درحقیقت شود.می واقع تهدید مورد نیز آن تداوم

 تغییار  کاه  ایگونهبه هستند، تعامل در یکدیگر با که است عناصر از ایمجموعه از متشکل گردشگری نو  این

 تحقاق  راستای در حرکت ،دیگر عبارتبه شود.می سیستم عناصر دیگر در تغییر ایجاد به منجر هاآن از یک هر در

 کااهش  مثاال،  عناوان باه  شود.می نیز گردشگری غیر عناصر دیگر بر اثرگذاری به منجر گردشگری، پایدار اشکال

 شاود. مای  گردشگری از ناشی اقتصادی منافع کاهش و محیطیزیست سوء آثار کردن کم سبب گردشگران، تعداد

 بخاش  در کاار  نیروی کاهش به منجر آن، اقتصادی مزایای لیلد به بخش، این در کار نیروی تأمین نحو نیهم به

 .شودمی زراعی اقتصاد به زدن ضربه و کشاورزی

 در سابز  یمعماار  کارد یرو باا  یرفااه -یاقاامت  مجتماع  یطراحا  به ایمطالعه در (1310) اتیب و پورمرتضوی

 یادهیا دجهان انسان به فرهنگ، نیا در باتجربه انسان که دارد آن از نشان نتایج که نموده اقدام سامان شهرستان

 در ییهاا نشاان  و شاناخت  یملت و قوم هر از و پرداخته جهان اکناف و اطراف در روسفریس به که گرددیم اطالق

 طاول  در خاود  شیآسا و رفاه یبرا یامکانات حداقل به ازین خود اهداف به لین یبرا یانسان نیچن .دارد خود ذهن

 .گردد فراهم او یبرا دیبا که دارد سفر نیا

 اصول براسا  دماوند یشبل یگردشگر-یفرهنگ مجتمع یطراح به پژوهشی در (1310) نگارستان و پورقاسم

 ساایر  بارای  الگویی تواندمی گردشگری مجتمع احداث که دارد آن از نشان نتایج اند.پرداخته منطقه یشناسمیاقل

 باشد. زمینه این در اقدامات

 ستمیس براسا  یراهنیب یگردشگر یهامجتمع یابیمکان به یپژوهش در (1312) ارانهمک و میرزایی رئیس 

 موجاود  یهاا مجتمع که دارد آن از نشان نتایج اند.پرداخته سرچم-زنجان اتوبان ریمس (GIS) ییایجغراف اطالعات

 یدارا ریمسا  یانیا م و یشمال یهاقسمت .باشندمی خوب تا فیضع کال  یدارا یریقرارگ محل نظر از ریمس در

 .هستند فیضع احداث جهت ریمس یجنوب یهاقسمت و خوب یلیخ و خوب یهامکان

 نموناه  منطقه در یاسک ستیپ یورزش -یحیتفر مجتمع یابیمکان به ایمطالعه در (1312) همکاران و فرجی 

 شاهر  باه  یکا ینزد لیا دلبه نظر مورد محدوده که است آن بیانگر نتایج اند.نموده اقدام نیسرع آلوار  یگردشگر

 ساطح  جازء  تواناد مای  خدمات و امکانات یبندسطح لحاظ از و وابسته یگردشگر منطقه جزء ن،یسرع یستیتور

 .ردیگ قرار (مدتانیم اقامت) رمتمرکزیغ و (مدتکوتاه) متمرکزمهین

 باا  یرگردشاگ  توساعه  یراساتا  در یاقاامت -یسات یتور مجتمع یطراح به پژوهشی در (1312) یعرب و ملکی
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 اسات  آن بیاانگر  نتایج اند.کرده اقدام (لرستان استان-گودرزیال انیحوض سد یمورد نمونه) داریپا یمعمار کردیرو

 انیحوض سد کنار در (یگردشگر التیتسه) هتل احداث و تیسا یطراح ،یگردشگر ةنیزم در منطقه نیا در که

 .شودیم و شده کارآفرینی سازنهیزم و است منطقه اتیضرور از یکی

 بار  تأکیاد  باا  داریا پا یمعماار  تیمحور با یگردشگر سنجیامکان به ایطالعهم در (1312) اینقربانی و بسیج 

 و عتیطب حفظ دار،یپا توسعه اهداف نیترمهم از یکی که دارد آن از نشان نتایج که پرداخته یشینما یهامجموعه

 و کمبودهاا  رفاع  و ازهاا ین ینا یبشیپ در گردشگر ذبج جهت در داریپا یمعمار شناخت .است آن به نگاه اصال 

 مشکالت به نسبت شده ارائه یهاحلراه که است دهیگرد ثابت امروزه .است مؤثر منطقه هر در یگردشگر توسعه

 گسساته  همچناان  عات یطب به نسبت هاآن کردیرو زیرا دیآیم ناق  و ناکارآمد نظر به داریپا یمعمار در یطیمح

 .است

 با یستیتور یفرهنگ مجتمع یطراح اصول بر یلیتحل عنوان تحت پژوهشی در (1312) نیریش اصل و کاروان 

 ،یباستان و یمل آثار و یدنید یهامکان از دیبازد منظوربه گردشگر جذب و جلب که دادند نشان ییگرابوم کردیرو

 ،یدسترسا  قابال  مطلاوب  یهاجاده ثاحدا د،یبازد مورد یهامکان یسازآماده ةنیزم در یاریبس گذاریسرمایه به

 .است ازمندین هانیا رینظا و مناسب هینقل لیوسا چندستاره، یهاهتل

 توسعه یراستا در داریپا یمعمار کردیرو با یحیتفر یستیتور مجموعه یطراح به یپژوهش در (1313) یپناه 

 یحیتفر یستیتور یهامجتمع حداثا که است آن بیانگر نتایج که پرداخته (اسوجی شهر یمورد نمونه) یگردشگر

 .است منطقه نیا اتیضرور از یکی

 اقتصااد  در یسات یتور یحا یتفر یهاا مجتماع  نقش بررسی به ایمطالعه در (1312) اصل نجفی و خواندر 

 و فراغات  قاات وا دنانا رگذ یبرا یستیتور و یحیتفر یهامجتمع که است آن بیانگر نتایج که پرداخته یگردشگر

 جامعه در حیتفر و نشاط حس موجب نکهیا بر عالوه بناها نیا .شوندیم احداث کوچک و بزرگ یهاشهر در حیتفر

 .نددگریم نیز درآمد کسب جهینت در و منطقه در کار شیافزا و ینیکارآفر موجب ،دنشومی اطراف و

 درآمادهای  ،کاارآفرینی  اشتغال، افزایش بر مهمی تأثیر دنتوانمی گردشگری هایمجتمع و گردشگری صنعت

 دو باه  گردشاگری  ،روازایان  (.1 شاکل ) دنباشا  داشته کشورها دولتی درآمدهای نیز و اقامتی هایمکان با مرتبط

 هاا آن بررسای  باه  زیار  در اجماالی  صورتبه که گذاردمی تأثیر کارآفرینی رشد بر مستقیم غیر و مستقیم صورت

 شود.می پرداخته

 
  گردشگری مجتمع مفهومی مدل .1 شکل

 .شودمی ترسیم (1جدول) پژوهش یهاشاخ  جدول ،1 شکل مفهومی مدل براسا 
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 و ملکی ؛1330 ،همکاران و فرجی ؛1330 ،همکاران و میرزایی رئیس ؛1335 ،نگارستان و پور)قاسم پژوهش یهاشاخص .1 جدول

 (1332 ،اصل نجفی و خوانسدر ؛1333 ی،پناه ؛1330 ،نیریش اصل و کاروان ؛1330 ،اینقربانی و بسیج ؛1330 ی،عرب
 هاتغیّرم ابعاد هاتغیّرم ابعاد

 جاذبه

 سال امیا اغلب در مناسب یوهواآب

 و خدمات

 زیرساخت

 محدوده در مناسب بهداشتی سیستم وجود

 اطراف روستاهای به دسترسی سهولت زیبا مناظر و اندازچشم وجود

 منطقه در مناسب تامنی وجود چشمه و جنگل دارای و زیبا یهاکوهستان

 شهری مناطق و اصلی جاده به دسترسی سهولت محدوده در متعدد تاریخی بناهای وجود

 ثانویه و اولیه امکانات و لوازم تهیه سهولت منطقه در زیاد محلی یهایباز وجود

 وارجهم مناطق در تفریحی و ورزشی امکانات از برخورداری محلی و بومی غذاهای از یبرخوردار

 مندیرضایت

 محلی مردم و گردشگران بین فرهنگی اختالف عدم

 یرساناطال 

 منطقه در خاص یهاجاذبه وجود از اطال 

 منطقه گردشگری یهاجاذبه ةنیزم در مناسب غاتیتبل کشاورزی محصوالت از زیاد استقبال

 محلی مردم از گردشگران رضایت
 محصوالت و هاجاذبه معرفی در محلی مردم استقبال

 منطقه گردشگری

  گردشگران از محلی مردم رضایت

 تمایل

   منطقه به مسافرت برای گردشگران زیاد تمایل

   منطقه در اقامت به تمایل

 و شهر در گردشگران به ویال و منزل دادناجاره رواج

 روستا
  

 پژوهش روش

 باا  میادانی  بخاش  در اطالعاات  گاردآوری  روش ت.اسا  بوده پیمایشی و تحلیلی-توصیفی کمی، ،پژوهش این روش

 و کاارآفرینی  باه  مرباوط  کتاب  مقااالت،  اینترنتی، منابع از نیز یاکتابخانه بخش در است. بوده پرسشنامه از استفاده

 یگردشاگر  نقاش  و یگردشاگر  سنجیامکان ساختهمحقق پرسشنامه دو از پژوهش این در شد. استفاده گردشگری

 از تان  10 دییا تأ باه  پرسشانامه  صاوری  روایی است. شده استفاده سؤال 21 و 22 با ترتیب به کارآفرینی توسعة در

 در آن پایاایی  و رسایده  اجتمااعی  علاوم  و جغرافیاا  آموزشای  هاای گاروه  در گردشاگری  حوزه کارشناسان و اساتید

 .(2جدول) است بوده مناسب پرسشنامه مختلف یهابخش

 شایان(  روساتای  خاانوار  نفار  011 و گردشگر نفر 011) گردشگران و یمبو مردم شامل نفر 1111 آماری جامعة 

 بخاش  در یریا گنمونه روش .(3جدول) آمد دست به نفر 282 کوکران فرمول فرمول از استفاده با هننمو حجم و بود

 .بود ساده یتصادف ،یمحل جامعه بخش در و یاتفاق یریگنمونه گردشگران

 یاک  تاأثیر  بررسی منظور به رگرسیون از و هاتغیّرم بین رابطه بررسی رایب اسپیرمن همبستگی ضریب آزمون از 

 بود. 23SPSS هاداده تحلیل و تجزیه در استفاده مورد افزار نرم .گردید استفاده دیگر تغیّرم بر تغیّرم

  کرونباخ آلفای ضریب .2جدول

 آلفا ضریب پرسشنامه

 80/1 محلی مردم پرسشنامه

 81/1 گردشگران پرسشنامه

  پژوهش آماری جامعة .3جدول

 پژوهش نمونة آماری جامعة 

 112 011 شیان روستای

 111 011 گردشگران

 282 1111 کل
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 نتایج

 غاذاهای  همچناین  و محلای  یهاا یبااز  و تااریخی  آثار و زیبا یهاکوهستان کنار در منطقه در متعدد یهاجاذبه وجود

 (.2جدول) است کرده فراهم منطقه در ارآفرینیک و گردشگری توسعه برای را مناسبی بستر محلی

  جاذبه برحسب نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .0 جدول

 آماری یهاشاخص
 فراوانی

 درصد

 کمخیلی کم یتاحدود زیاد زیادخیلی جاذبه

 سال امیا اغلب در مناسب یوهواآب
01 11 01 02 01 

18 20 21 11 18 

 بایز مناظر و اندازچشم وجود
20 01 11 28 02 

10 21 21 11 11 

 چشمه و جنگل یدارا و بایز هایکوهستان
20 03 11 02 20 

10 22 21 11 10 

 محدوده در متعدد یخیتار یبناها وجود
01 08 12 01 21 

18 22 20 18 12 

 منطقه در ادیز یمحل هایبازی وجود
01 00 12 28 21 

21 23 20 11 12 

 یمحل و یبوم یهاغذا از برخوردار
01 00 12 01 23 

18 23 20 18 10 

 میانگین
01/08 33/00 10/12 01 01/20 

00/11 23 33/20 18 10 

 و فرهنگای  اختالفات عدم و محلی محصوالت از استقبال که است شده خ شم 0 جدول اطالعات براسا  

 است. منطقه در کارآفرینی و گردشگری توسعه موفقیت کلید گردشگران از مندیرضایت

  مندیرضایت حسب بر نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .5 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد

 کمخیلی کم یتاحدود زیاد زیادخیلی

 یمحل مردم و گردشگران نیب یفرهنگ اختالف عدم
02 02 12 01 23 

11 22 20 18 10 

 یکشاورز محصوالت از ادیز استقبال
02 02 03 02 23 

11 22 22 22 10 

 یمحل مردم از گردشگران تیرضا
28 00 03 01 28 

11 23 22 21 11 

 گردشگران از یمحل مردم تیرضا
20 03 11 02 20 

10 22 21 11 10 

 میانگین
20/01 03 20/01 10/00 10/22 

10/11 20/22 20/22 21 10/10 

 مجتماع  مهام  راتیتاأث  جملاه  از منطقاه  باه  سافر  و الویا  اجااره  و منطقاه  در اقامت به گردشگران تمایل 

 .(0جدول) است گردشگری
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  تمایل برحسب نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .6 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد
 کمخیلی کم یتاحدود زیاد زیادخیلی

 منطقه به مسافرت یبرا گردشگران ادیز لیتما
01 12 110 21 3 

18 20 21 12 1 

 منطقه در اقامت به لیتما
20 81 11 11 11 

10 28 21 20 2 

 روستا و شهر در گردشگران به الیو و منزل دادناجاره داشتنرواج
20 88 11 08 20 

1 31 21 22 1 

 میانگین
00/21 00/81 00/81 00/01 13 

33/12 33/28 00/31 21 00/2 

 از اساتقبال  گیارد.  قرار توجه مورد باید که است گریگردش هتوسع در مهمی فاکتور تبلیغات و یرساناطال  
 (1جدول) بیابد. زیادی گسترش تواندمی تبلیغات بسب به محلی محصوالت و هاجاذبه

  یرساناطالع برحسب نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .3 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد
 کمخیلی کم یتاحدود زیاد زیادخیلی

 منطقه در خاص هایجاذبه وجود از اطال 
20 08 11 80 12 

1 22 32 31 0 

 منطقه یگردشگر هایجاذبه ةنیزم در مناسب تبلیغات
23 11 11 12 11 

8 20 28 33 0 

 منطقه یگردشگر محصوالت و هاجاذبه یمعرف در یمحل مردم استقبال
32 11 88 11 12 

12 21 31 20 0 

 میانگین
23 11 88 80 11 

8 20 31 31 0 

 کاه  است گردشگری یهامجتمع احداث راتیتأث ازجمله راه و بهداشتی ساتیتأس زیربنایی، خدمات توسعه 
 (.8جدول) است کرده پیدا گسترش منطقه در خصوصی بخش و دولت توسط گذاریسرمایه به تمایل علت به

  رساختیز و خدمات برحسب نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .8 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد
 کمخیلی کم یتاحدود زیاد زیادخیلی

 محدوده در مناسب یبهداشت ستمیس وجود
23 00 03 01 28 
11 23 22 21 11 

 اطراف یروستاها به یدسترس سهولت
28 00 03 03 28 

11 23 22 21 11 

 منطقه در مناسب تیامن وجود
28 01 08 00 23 

11 21 22 23 10 

 یشهر مناطق و یاصل جاده به یدسترس سهولت
21 02 02 02 21 

11 22 22 22 11 

 هیثانو و هیاول امکانات و لوازم هیته سهولت
01 03 11 02 20 

18 22 20 11 11 

 جوارهم مناطق در یحیتفر و یورزش امکانات از یبرخوردار
20 02 01 08 01 

10 11 21 22 21 

 میانگین
33/21 01/01 01/02 00/01 33/28 

83/10 00/21 00/22 00/21 10/11 
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 طاور باه  که ییهاشغل یا و جانبی یهاشغل ایجاد طریق از روستاییان درآمد که است مشخ  1 جدول در 

 و گردشاگری  باودن  فصالی  از ییهاا ینگرانا  البتاه  است. یافته افزایش هستند ارتباط در گردشگری با میمستق

 خواهاد  بیشاتر  لوکس کاالهای از استفاده به تمایل همچنین .شودیم احسا  روستاییان مددرآ بودن مقطعی

 شد.

  درآمد برحسب نمونه گروه درصد و فراوانی توزیع .3 جدول

 آماری یهاشاخص
 کامالً

 زیاد
 کمخیلی کم تاحدودی زیاد

 یگردشگر شیافزا با ساکنان درآمد میزان افزایش
02 02 12 01 23 

11 22 20 18 10 

 هافعالیت سایر با مقایسه در گردشگری هایفعالیت از ناشی درآمد ارتقای
02 02 02 03 23 

11 22 22 22 10 

 یگردشگر رونق با ساکنان خرید قدرت میزان افزایش
01 08 02 02 23 

21 22 22 11 10 

 یگردشگر توسعه با لوکس و تجملی کاالهای از استفاده میزان افزایش
23 11 00 01 23 

11 21 23 18 10 

 یگردشگر رونق با یمحل مردم نیب در فقر احسا  کاهش
02 11 08 01 21 

11 20 22 18 12 

 یگردشگر رونق با محدوده یشهر و روستایی خانوارهای درآمد شدن فصلی
01 11 02 28 21 

21 21 22 11 12 

 میانگین
10/03 01/01 01/00 03 22 

11 01/22 10/23 00/18 00/12 

 اشاتغال  ویاژه باه  اشاتغال،  توسعه به منجر گردشگری مجتمع ایجاد که ددهیم نشان 11 جدول یهاافتهی 

 فاراهم  را بازنشساته  و کم مهارت با افراد اشتغال برای یهایفرصت تواندمی گردشگری مجتمع .شودمی مکمل

 دهد. کاهش را مهاجرت میزان و کند

  اشتغال شاخص برحسب مونهن گروه درصد توزیع .14 لجدو

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد

 کمخیلی کم تاحدودی زیاد زیاد کامالً

 جدید شغلی هایموقعیت ایجاد
01 00 12 20 21 
21 23 20 10 12 

 اقتصادی هایفعالیت برای تالش و انگیزه رفتن باال
01 08 02 02 23 

21 22 22 11 10 

 (یفروشتدس) کاذب هایشغل تقویت
20 02 01 08 01 

10 11 21 22 21 

 کشاورزان() ساکنان برای متعدد و مکمل مشاغل ایجاد
28 12 03 02 20 

11 20 22 11 10 

 شهری مناطق به مردم مهاجرت میزان کاهش
02 11 11 28 21 

11 20 20 11 12 

 ندارند باالیی لیشغ هایمهارت که ساکنان از هاییگروه و هابازنشسته و زنان اشتغال
28 01 08 00 23 

11 21 22 23 10 

 میانگین
02 33/00 33/00 00/00 00/22 

33/18 23 22 33/23 00/10 
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 باه  تمایال  که شده سبب امر این است. افزایش به رو زمین سوداگری بخش در ویژهبه اراضی کاربری تغییر 

 مجتماع  احاداث  منفای  راتیتاأث  ازجملاه  مسائله  ایان  .رود باالتر هانیزم قیمت و یابد افزایش هانیزم فروش

 .(11 جدول) بود خواهد یگردشگر

 نیزم متیق شاخص برحسب نمونه گروه درصد توزیع .11 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد

 کمخیلی کم تاحدودی زیاد زیاد کامالً

 زمین قیمت رفتن باال
23 82 110 23 21 

8 21 21 10 1 

 خواری()زمین ینزم سوداگری
21 11 111 32 8 

12 32 31 12 3 

 گردشگری هایفعالیت و اهداف برای کشاورزی هایزمین کاربری تغییر
00 82 111 23 3 

23 21 31 8 1 

 میانگین
00/22 80 00/112 33/33 33/11 

10 31 00/31 00/11 00/3 

 یهاا بخاش  در گاذاری سارمایه  به لیتما و افتهی کاهش گذاریسرمایه ریسک که دهدمی نشان 12 جدول

 باه  یرساان خدمات که ییهابخش در گذاریسرمایه به تمایل همچنین .یابدمی افزایش روستا مختلف اقتصادی

 است. یافته افزایش کنندیم گردشگران

  گذاریسرمایه شاخص برحسب نمونه گروه درصد توزیع .12 جدول

 آماری یهاشاخص

 فراوانی

 درصد
 الًکام

 زیاد
 کمخیلی کم تاحدودی زیاد

 گردشگران ورود با محدوده در گذاریسرمایه تحریک
28 01 08 00 23 

11 21 22 23 10 

 گذاریسرمایه یریپذسکیر میزان رفتن باال
20 01 02 11 20 

10 21 22 20 10 

 روستا نفع به ایمنطقه روابط بهبود و پیشرفت برای گذاریسرمایه میزان
02 01 00 01 20 

11 21 23 21 10 

 گردشگران ورود با نقل و حمل خدمات کیفیت بهبود برای گذاریسرمایه میزان افزایش
20 08 08 02 28 

10 22 11 11 11 

 بیشتر جذب منظوربه گردشگری خدمات کیفیت رفتن باال برای گذاریسرمایه
 گردشگران

28 03 08 00 21 

11 22 22 23 12 

 نیانگیم
2/28 2/02 2/00 03 21/22 

11 81/21 21/22 21/22 01/10 

 تحلیال  از کارآفرینی بر آن تأثیر و یگردشگر مجتمع ایجاد در ثرمؤ هایمؤلفه شناسایی برای بخش این در 

 تحلیال  بارای  هاا داده بودنمناسب میزان تا شد استفاده ارتلتب و KMO آزمون از ابتدا در شد. استفاده عاملی

 تاأثیر  تحات  پاژوهش  یهاا تغیّرم انسیا وار ایا آ کاه  اسات  آن ةدهندنشان KMO آزمون شود. شخ م عاملی
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 در کاه  ییهاا تغیّرم انتخااب  در یعباارت باه  ر؟یا خ ای هست یاساس و یپنهان یهاعامل یبرخ مشترک انسیوار

 درواقاع  اسات.  یعل ا  ریا غ هاا تغیّرم نیبا  یهمبساتگ  که باشد نیا بر ما فرض دیبا شوندیم وارد یعامل لیتحل

 KMO آزماون  بیضار  باشاد.  ساومی  مشترک عامل یعنی ،یگرید عامل محصول دیبا هاتغیّرم نیب یتگهمبس

 یعاامل  لیا تحل یبارا  هاا داده باشاد  01/1 از کمتر آن مقدار که یصورت در است. نوسان در 1 و 1 نیب همواره

 ؛پرداخت یعامل لیتحل به شتریب اطیتاح با توانیم باشد 01/1 تا 0/1 نیب آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب

 مناساب  لیا تحل یبارا  هاداده نیب در موجود یهایهمبستگ باشد 11/1 از تربزرگ آن مقدار که یصورت در اما

 سیمااتر  نکاه یا بار  یمبنا  یعاامل  لیا تحل یبارا  هاا داده بودن مناسب از نانیاطم یراب همچنین ؛بود خواهند

 استفاده بارتلت آزمون از دیبا ست،ین صفر با برابر جامعه در ردیگیم رارق یعامل لیتحل هیپا که ییهایهمبستگ

   کرد.

 یهاا تغیّرم باا  یاجامعاه  هبا  متعلاق  ،شاده مشاهده یهایهمبستگ سیماتر که را هیفرض نیا بارتلت آزمون 

 در باشاند،  ستههمب هاتغیّرم است الزم باشد، معنا یدارا و دیمف ،یعامل مدل آنکه یبرا .دیآزمایم است، نابسته

 رد ندارناد  رابطاه  هام  با هاتغیّرم که هیفرض نیا اگر ندارد. وجود یعامل مدل نییتب یبرا یلیدل صورت نیا ریغ

 یخ آماره آزمون، نیا یخروج کرد. نظر دیتجد آن در دیبا و رفت خواهد ؤالس ریز یعامل لیتحل کاربرد نشود،

 نیبا  کاه  اسات  نیا ا ةمنزلا باه  یمعناادار  صاورت  در که ددهیم نشان را یداریمعن سطح و یآزاد درجه دو،

 یعاامل  لیا تحل ناد یفرآ به میبخواه اگر درمجمو  .گرددیم مشاهده یهمبستگ عامل کی به مربوط یهاتغیّرم

 یهمبساتگ  هام  باا  هاا تغیّرم ساو کی از یعنی ؛باشند مطلوب یستیبا بارتلت و KMO آزمون جینتا میده ادامه

 .نمود کشف را پنهان یهاعامل بتوان ،یهمبستگ نیا انیم از گرید یسو از و داشته

 یاک  ساطح  در نیاز  بارتلات  آمااره  و باوده  مناسب هاداده درونی انسجام که داد نشان شدهانجام محاسبات 

 (.13 )جدول بود داریمعن درصد

  بارتلت آزمون و KMO مقدار .13 جدول

 KMO Bartlet Test Sig عاملی تحلیل
 111/1 211/1112 013/1 گریگردش سنجیامکان

 111/1 321/1120 020/1 کارآفرینی توسعة

 در ماؤثر  یهاا عامل عاملی، تحلیل آزمون در یبندگروه براسا  و متناسب و ترقیدق بررسی برای ادامه در 

 شاده  ارائاه  (12) جادول  در نتاایج  کاه  گرددیم بندیدسته ترکوچک یهادسته به گردشگری مجتمع احداث

 است.

  هاآن تجمعی واریانس درصد و واریانس درصد ویژه، مقدار با شدهاستخراج عوامل .10 دولج

 تجمعی واریانس درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار عامل هازمینه

 توسعه سنجیامکان

 گردشگری

1 20/2 21/20 21/32 

2 30/3 08/32 11/00 

3 23/2 22/22 21/01 

2 21/1 21/12 21/11 

0 10/1 21/1 82/10 

 کارآفرینی توسعة

1 23/3 23/21 23/21 

2 10/2 12/21 31/01 

3 20/1 32/12 01/13 

2 11/1 30/11 30/10 
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 شاده  وارده هاای تغیّرم گردشاگری،  توسعه سنجیامکان ةنیزم در (12) جدول از حاصل یهاافتهی براسا  

 21/32 کنناده نیای تب ییتنهاا باه  20/2 ویاژه  مقادار  با اول عامل که شدند بندیدسته عامل پنج در لیتحل در

 درصاد  طاور نیهما  و ویاژه  مقدار میزان از پنجم عامل سمت به اول عامل از حرکت با .بود کل انسیوار درصد

 یطاور به ،گرددیم افزوده کل واریانس درصد میزان به اما ؛شودیم کاسته عامل هر توسط شده تبیین واریانس

 بااالی  درصاد  از نشان که نمودند تبیین را واریانس کل از درصد 82/10 درمجمو  شدهاستخراج عامل پنج که

 در تحلیال  در شاده  وارده هاای تغیّرم کارآفرینی توسعة بخش در .دارد هاعامل این توسط شده تبیین واریانس

 کال  انسیا وار %23/21 کنناده نیای تب ییتنهابه 23/3 ویژه مقدار با اول عامل که شدند بندیدسته عامل چهار

 بااالی  درصاد  از نشاان  کاه  نمودناد  تبیین را واریانس کل از %30/10 درمجمو  شدهاستخراج عامل چهار .بود

 .دارد هاعامل این توسط شده تبیین واریانس

 ،«جاذباه » عامال  پنج در سنجیامکان بخش در شیان سد در گردشگری توسعه عاملی تحلیل نتایج مطابق 

 و )تمایال(  عامال  و گردیاد  بنادی دساته  «زیرسااخت  و خدمات» و «یرساناطال » ،«تمایل» ،«مندیرضایت»

 شناساایی  شایان  ساد  در گردشاگری  توساعه  سنجیامکان بخش در شاخ  ترینمهم عنوانبه جاذبه() سپس

 قارار  ویتاول در 121/1عاملی بار با روستا و شهر در گردشگران به الیو و منزل دادناجاره رواج گزینه که ندشد

 ،«درآماد » شاامل  ترتیاب  باه  عامال  چهار در کارآفرینی بخش در گردشگری هایتغیّرم همچنین است. گرفته

 (گاذاری سارمایه ) ساپس  و )اشاتغال(  عامل و شدند بندیدسته «گذاریسرمایه» و «زمین قیمت» ،«اشتغال»

 گردشاگری  خادمات  کیفیت رفتن االب برای گذاریسرمایه گزینه که ندشد شناسایی هاعامل ترینمهم عنوانبه

 مرباوط  عوامل تعیین ادامه در است. گرفته قرار اولویت در 111/1عاملی بار با گردشگران بیشتر جذب منظوربه

 اسات  شاده  پرداختاه  عاملی تحلیل از استفاده با مربوطه عاملی بار و هاگویه کارآفرینی، و گردشگری توسعه به

 (.10 جدول)

  مربوطه عاملی بار و هاگویه گردشگری، عوامل به مربوط ملعوا تعیین .15 جدول

 عاملی بار هاتغیّرم عامل نام 
ان
مک
ا

ی
نج
س

 
عه
وس
ت

 
ی
گر
دش
گر

 

به
اذ
ج

 

 828/1 سال امیا اغلب در مناسب یوهواآب

 012/1 زیبا مناظر و اندازچشم وجود

 810/1 چشمه و جنگل دارای و زیبا هایکوهستان

 110/1 محدوده در متعدد خیتاری بناهای وجود

 812/1 منطقه در زیاد محلی هایبازی وجود

 002/1 محلی و بومی غذاهای از برخوردار

ت
ضای

ر
ی
ند
م

 

 881/1 محلی مردم و گردشگران بین فرهنگی اختالف عدم

 103/1 کشاورزی محصوالت از زیاد استقبال

 800/1 محلی مردم از گردشگران رضایت

 111/1 گردشگران از محلی مردم رضایت

ان
مک
ا

ی
نج
س

 
عه
وس
ت

 
ی
گر
دش
گر

 

ل
مای
ت

 

 802/1 منطقه به مسافرت برای گردشگران زیاد تمایل

 810/1 منطقه در اقامت به تمایل

 121/1 روستا و شهر در گردشگران به ویال و منزل دادناجاره رواج

ال 
اط

ی
سان

ر
 

 812/1 منطقه در خاص هایجاذبه وجود از اطال 

 001/1 منطقه گردشگری هایجاذبه درزمینة مناسب تبلیغات

 012/1 منطقه گردشگری محصوالت و هاجاذبه معرفی در محلی مردم استقبال
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 .15 جدولادامة 

 عاملی بار متغیّرها عامل نام 

 

ت
دما

خ
 و 

ت
اخ
رس
زی

 

 001/1 محدوده در مناسب بهداشتی سیستم وجود

 202/1 اطراف اهایروست به دسترسی سهولت

 018/1 منطقه در مناسب امنیت وجود

 131/1 شهری مناطق و اصلی جاده به دسترسی سهولت

 121/1 ثانویه و اولیه امکانات و لوازم تهیه سهولت

 120/1 جوارهم مناطق در تفریحی و ورزشی امکانات از برخورداری

ی
رین

رآف
کا

 

مد
درآ

 

 002/1 گردشگری افزایش با ساکنان درآمد میزان افزایش

 020/1 هافعالیت سایر با مقایسه در گردشگری هایفعالیت از ناشی درآمد ارتقای

 300/1 گردشگری رونق با ساکنان خرید قدرت میزان افزایش

 010/1 گردشگری توسعه با لوکس و تجملی کاالهای از استفاده میزان افزایش

 002/1 گردشگری رونق با محلی مردم بین در فقر احسا  کاهش

 200/1 گردشگری رونق با محدوده شهری و روستایی خانوارهای درآمد شدن فصلی

ال
تغ
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 802/1 جدید شغلی هایموقعیت ایجاد

 110/1 اقتصادی هایفعالیت برای تالش و انگیزه رفتن باال

 821/1 (یفروش)دست کاذب هایشغل تقویت

 881/1 )کشاورزان( ساکنان برای متعدد و ملمک مشاغل ایجاد

 828/1 شهری مناطق به مردم مهاجرت میزان کاهش

 012/1 ندارند باالیی شغلی هایمهارت که ساکنان از هاییگروه و هابازنشسته و زنان اشتغال

ت
یم
ق

 
ن
می
ز

 

 810/1 زمین قیمت رفتن باال

 110/1 خواری()زمین زمین سوداگری

 812/1 گردشگری هایفعالیت و اهداف برای کشاورزی( هایزمین )فروش هازمین کاربری تغییر

مای
سر

ه
ی
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گ
 

 002/1 گردشگران ورود با محدوده در گذاریسرمایه تحریک

 881/1 گذاریسرمایه یریپذسکیر میزان باالرفتن

 123/1 روستا عنف به ایمنطقه روابط بهبود و پیشرفت برای گذاریسرمایه میزان

 800/1 گردشگران ورود با نقل و حمل خدمات کیفیت بهبود برای گذاریسرمایه میزان افزایش

 111/1 گردشگران بیشتر جذب منظوربه گردشگری خدمات کیفیت رفتن باال برای گذاریسرمایه

 و شاده  پرداختاه  فرینیکاارآ  و اشاتغال  توساعه  و یگردشگر مجتمع احداث بین رابطه بررسی به ،ادامه رد 

 حاصل نتیجه این ،(sig 111/1) مقدار به توجه با که است گردیده استفاده اسپیرمن آزمون از آن بررسی برای

   (.10جدول) دارد وجود داریمعنی رابطه کارآفرینی و اشتغال توسعه و یگردشگر مجتمع احداث بین که شد

  کارآفرینی و اشتغال توسعه و یگردشگر مجتمع احداث بین رابطه بررسی .16 جدول

 کارآفرینی و اشتغال توسعه یگردشگر مجتمع احداث  

 یگردشگر مجتمع احداث

212/1 1 اسپیرمن همبستگی ** 

 1/1 . معناداری

 282 282 تعداد

 کارآفرینی و اشتغال توسعه

212/1 اسپیرمن همبستگی ** 1 

 . 1/1 معناداری

 282 282 تعداد

 چاون  و اسات  مناسابی  مقادار  که بوده، 122/30 رابربF  آماره که، شودمی مشاهده ،11 ولجد به توجه با 

 درصاد  0 داریمعنای  ساطح  در اصالی،  رابطاه  رد بر دلیل، هیچ پس (p < 10/1) است کوچک احتمال، مقدار
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 .دارد را کارآفرینی و اشتغال ینیبشیپ توان یگردشگر مجتمع احداث یعنی ندارد، وجود

  یگردشگر مجتمع احداث طریق از کارآفرینی و اشتغال ةتوسع ینیبشیپ میزان ررسیب .13 جدول

 ونیرگرس آنالیز جدول

 کارآفرینی و اشتغال ةتوسع پاسخ: متغیر

 تغییرات منبع
 مربعات مجموع

 SS 

 آزادی درجه
 مربعات میانگین

 MS 
 Fآماره

 احتمال مقدار

 valueP  
 012/11 1 012/11 یگردشگر مجتمع احداث

122/30 0/0b خطا (Error)/ 011/138 282 211/1 

 -- 312/100 283 /(Total) مجمو 

 گیرینتیجه و بحث
 قارار  توجاه  مورد روستایی کارآفرینی بر دیتأک با شیان گردشگری مجتمع احداث سنجیامکان پژوهش این در

 منطقاه  در متناوعی  یهاا جاذباه  وجود ةواسطبه تواندمی مجتمع این احداث که دهندیم نشان هاافتهی گرفت.

 هاای فرصات  محلای  و باومی  یهایباز و فرهنگی یهاجاذبه وجود مناسب، طبیعت بودن، کوهستانی همچون

 محصاوالت  بارای  مناسب بازارهای جادای از رضایت حال نیع در کند. ایجاد منطقه برای را مناسبی گردشگری

 گردشاگران  و باومی  مردم فرهنگ بین تعامالت و فرهنگی تنو  از رضایت برای یهایفرصت کنار در کشاورزی

 اجااره  و روساتا  در اقامات  باه  گردشاگران  تمایال  همچنین بود. خواهد منطقه در گردشگری توسعه سازنهیزم

 را روزشابانه  یاک  کمدست مدت به منطقه در گردشگران حضور کانام روستایی هایخانه و گردیبوم اقامتگاه

 گساترش  ضارورت  شاود.  فاراهم  منطقاه  در بیشاتر  سارمایه  گاردش  شودمی سبب که کرده فراهم منطقه در

 دیاد  از زیاادی  اهمیات  از گردشاگری  یهاا جاذباه  و منطقاه  معرفای  هادف  با ملی و محلی سطح در تبلیغات

 امنیت بهبود و حفظ و راه همچون زیرساختی و ناییزیرب امکانات گسترش ست.ا بوده برخوردار دهندگانپاسخ

 منطقاه  در سارمایه  جلاب  و گردشاگری  توساعه  و گردشگری مجتمع احداث نیاز مورد ضروریات از منطقه در

 غیار  و مساتقیم  شاکل  باه  روستاییان درآمد بر تواندمی مجتمع این که دهندیم نشان هاافتهی همچنین است.

 کماک  محلای  و یدسات  عیصانا  توساعه  و محلی محصوالت فروش یا شغلی جدید هایفرصت ایجاد با ممستقی

 مهااجرت  روناد  بار  مسائله  ایان  کاه  کرده ایجاد روستا در را جدیدی ییزااشتغال هایفرصت و بنماید شایانی

 و کااال  و زماین  قیمت بر گردشگری مجتمع ایجاد که دهدمی نشان مقاله این همهنیا با بود. خواهد رگذاریتأث

 باا  شاد.  خواهد بومی مردم برای اقتصادی یهاچالش به منجر و گذاردیم توجهی قابل تأثیر روستا در خدمات

 این که شد خواهد روستا برای متنوعی و مختلف یهاهیسرما جلب سازنهیزم گردشگری مجتمع ایجاد همهنیا

 نشاان  رگرسایون  و همبساتگی  از یحااک  جینتاا  داشات.  خواهد همراه به منطقه برای دوچندانی منافع مسئله

 مجتماع  عباارتی  باه  دارد. وجاود  یداریمعنا  رابطاه  کاارآفرینی  توساعة  و گردشگری مجتمع بین که دهدمی

 .گردد منطقه در کارآفرینی توسعة به منجر تواندمی گردشگری

 و گاذاری سارمایه  هاای فرصات  منطقه اقتصاد برای گردشگری مجتمع احداث که داد نشان حاضر پژوهش 

 ماد  هاا چاالش  و مواناع  برخی که است صورتی در این البته ؛آوردیم همراه به کارآفرینی توسعة و ییزااشتغال

 و گردشاگری  مجتماع  از اساتفاده  و گردشاگران  بیشاتر  حضور بستر ،تبلیغات و منطقه معرفی گیرند. قرار نظر

 نخواهاد  را درآماد  کساب  و رسایدن  ساود  به امکان مجتمع این ،تبلیغات بدون .کندیم فراهم را جانبی مراکز

 وجاود  روساتا  در باومی  مردم برای خدمات و کاال و قیمت بر تأثیر از توجهی قابل یهاینگران طرفی از داشت.



 
 

 03 غرب آباد اسالم شهرستان شیان سد حوضه در کارآفرینی توسعه بر تأکید با گردشگری مجتمع احداث سنجیامکان
 

 در و گردشاگری  مجتمع با بومی مردم مخالفت و منفی یهاواکنش به منجر نشود برطرف اگر نگرانی این دارد.

 بارای  که داد نشان پژوهش این همچنین داشت. توجه آن به باید که شد خواهد گردشگری با تروسیع سطحی

 توساعه  و گردشاگری  گاذاری سارمایه  یهاا تیا ظرف باه  بایاد  منطقه در مشابه یهاپروژه و پروژه این موفقیت

 داشت. توجه امکانات و هارساختیز

 نیاز  (1312) همکااران  و فرجای  و (1312) همکااران  و میرزایای  رئایس  (،1310) نگارساتان  و پاور قاسم 

 وجاود  است. برخوردار زیادی اهمیت از گردشگری یهامجتمع احداث برای مناسب مکان انتخاب که معتقداند

 موفقیات  عادم  یاا  موفقیات  میازان  در تواناد می ،شودمی سیتأس مجتمع که مکانی در هارساختیز و هاجاذبه

 باشد. کنندهنییتع کارآفرینی و شگریگرد توسعه اهداف به حصول و گردشگری مجتمع

 معتقد (1313) یپناه و (1312) نیریش اصل و کاروان (،1312) اینقربانی و بسیج (،1312) یعرب و ملکی 

 یهاا مجتماع  طراحای  هنگاام  در منطقاه  اکوسیساتم  و پیراماون  محایط  و سات یزطیمح به توجه که هستند

 پاژوهش  این هاییافته با همسو (1312) اصل نجفی و انخودر  است. برخوردار دیازی اهمیت از گردشگری

 نقاش  گردشاگری  و کاارآفرینی  و اشاتغال  توسعه در تواندمی گردشگری یهامجتمع احداث که هستند معتقد

 .شود میبو مردم درآمد افزایش به منجر تواندمی همچنین کند. ایفا پررنگی

 :شودمی ارائه زیر یهاشنهادیپ شدهگفته مطالب به توجه با

 کنتارل  و بهینه دیریتم با باید که است مهم یهاینگران از یکی زمین سوداگری ،قیتحق یهاافتهی براسا  .1

 گرفت؛ را اراضی کاربری تغییر و زمین قیمت افزایش جلو هامتیق

 محصاوالت  یاا  یدست عیصنا نوهمچ مکمل یهاشغل ایجاد با است. گردشگری بودن یفصل ،موجود نگرانی .2

 غیار  فصال  در را متناوعی  درآمادی  مناابع  توانمی ... و جاتترشی انوا  و مربا همچون افزوده ارزش با محلی

 .کرد ایجاد میوب مردم برای گردشگری

 وسایلة باه  بایاد  کاه  اسات  شاده  گرفته نظر در مهمی مؤلفه عنوانبه تبلیغات و رسانیاطال  پژوهش این در .3

 ةزمینا  تا شوند معرفی هارسانه در منطقه یهاتیظرف و یردگ قرار توجه مورد ملی و استانی و لیحم یهارسانه

 شود. فراهم گذارهیسرما و گردشگر جذب

 هاای فرصات  قالاب  در ییهاا شاگاه ینما ایجاد ،گردشگری توسعه ضرورت ةنیزم در پژوهش نتایج به توجه با .2

 باشد. طقهمن در گذاریسرمایه توسعه سازنهیزم تواندمی گذاریسرمایه

 رویادادهای  و گردشاگری  یهاا والیفسات  ایجاد ،هاجاذبه معرفی ضرورت بر مبنی پژوهش نتیجه به توجه با .0

 کند. ایجاد منطقه در گردشگری جدید هایفرصت منطقه یهاجاذبه معرفی ضمن تواندمی محلی

 و تفااهم  سابب  مشاترک  تصاور باه  منطقاه  در سارمایه  صاحبان و بومیان برای آموزشی یهاکارگاه ایجاد .0

 یهاا پاروژه  موفقیات  احتماال  همچناین  .شاود مای  گردشاگری  توساعه  برای بهتر هماهنگی و بیشتر همدلی

 .سازدیم مهیا بیشتر چه هر را شیان گردشگری مجتمع جمله از منطقه در گذاریسرمایه

 منابع

 مادیریت  مطالعات فصلنامه قلعه، قوری ستایرو بر گردشگری اثرات ارزیابی (.1318) قهیصد لطفی، ادریس؛ باباخانزاده،
 .doi: 10.22054/tms.2013.3983 .81-11 (،21) 1 ،گردشگری

 یهاا مجموعه بر تأکید با داریپا یمعمار تیمحور با یگردشگر سنجیامکان .(1312) هیانس ،اینیقربان ؛محمدرضا ،جیبس

 یفنااور  و علاوم  یعاال  موسساه  راز،یش ،یهرسازش و یمعمار عمران، یالمللنیب ساالنه کنفرانس نیاول ی.شینما
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 ی.خوارزم

 نمونه) یگردشگر توسعه یراستا در داریپا یمعمار کردیرو با یحیتفر یستیتور مجموعه یطراح .(1313) احمد ی،پناه

 اباان یارز انجمان  همادان،  ،یشاهر  سات یزطیمحا  و عماران  ،یمعماار  یمل شیهما نیاول .(اسوجی شهر یمورد

 .ههگمتان ستیزطیمح

 بار  ماؤثر  عوامال  یبررسا  (.1312) .یموسا  ،پسرکلو ؛رمضان ی،طوس ؛وسفی ی،قنبر ؛داود ی،نیجم ؛رضایعل ی،دیجمش

 ،(10)0 ،فضاا  ییایا جغراف شیآماا  مجله .نودشتیم شهرستان یکشاورز دیتول یها یتعاون در ینیکارآفر توسعه

211-220. 

 رواباط  و جغرافیاا  .روساتایی  زناان  کاارآفرینی  در رگاذار تاثی عوامل تحلیل (.1318) نرگس ،کریمی ؛بهمن ،پورخسروی
 .dor: 20.1001.1.26453851.1398.2.1.7.5 .110-10 (،1) 2 ،انسانی

 شیهماا  .یگردشاگر  اقتصااد  در یستیتور یحیتفر یهامجتمع نقش .(1312) لیکائیم ،اصل ینجف ؛رسول ،خواندر 
 .دید یمعمار دفتر کرج، یشهردار یکاربرد یلمع آموزش مرکز ،کرج ،یشهر تیریمد و فرهنگ ،یمعمار یمل

 یگردشاگر  یهاا مجتمع یابیمکان .(1312) محسن ی،روشن احدنژاد ؛نیحس دیس ی،رموسویم نرگس؛ ،ییرزایم سیرئ

 یالمللا نیبا  کنگاره  نیاولا  .سرچم – زنجان اتوبان ریمس (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس براسا  یراهنیب
 ی.لیاردب محقق دانشگاه ل،یاردب ،پاک یانرژ و فضا ن،یزم

 کارآفرینی ةتوسع بر مؤثر عوامل تبیین (.1311) یمحمدتق رضویان، علی؛ عبداللهی، ژیال؛ سجادی، ؛محمدجواد عباسی،

 :doi .1-20 (،02) 10 ،گردشاااااگری مااااادیریت مطالعاااااات ،ایاااااران در روساااااتایی گردشاااااگری

10.22054/tms.2020.46417.2204. 

 سات یپ یورزشا  -یحا یتفر مجتماع  یابیمکان .(1312) حسن ی،ریخ ؛مانیسل ی،مانیسل ؛زهرا ی،اختر عبداهلل؛ ،یفرج

 ل،یا اردب ،پااک  یانارژ  و فضاا  ن،یزم یالمللنیب کنگره نیاول .نیسرع آلوار  یگردشگر نمونه منطقه در یاسک

 ی.لیاردب محقق دانشگاه

 اصاول  براساا   دماوناد  یشابل  یگردشاگر  یفرهنگا  مجتماع  یطراحا  .(1310) فارزین  ،نگارساتان  ؛عماار  ،پاور سمقا

 ،یعا یطب مناابع  تیریماد  تیمحور با پاک یهایانرژ و فضا ن،یزم یالمللنیب کنگره نیدوم .منطقه یشناسمیاقل
 .دانش طر  انیک شرکت تهران، ،داریپا توسعه و یکشاورز

 گردشگری هایمجتمع عملکرد ارزیابی (.1311) نینا ،گرو  فرامرزی ؛اکبر مهر ،معتمدی ؛محمدباسط ،میناآباد قریشی

 .21-21 (،2) 1 ،ایمنطقه ریزیبرنامه مجله (،رشت شهرستان -خزر مروارید مجتمع موردی: )مطالعه ساحلی

 یای. گرا باوم  کردیرو با یستیتور یفرهنگ مجتمع یطراح اصول بر یلیتحل .(1312) سجاد ،نیریش اصل ؛فرهاد ،کاروان

 همادان،  ،داریا پا ستیزطیمح و یشهرساز مرمت، ،یمعمار یمل شیهما نیچهارم و یالمللنیب شیهما نیدوم

 .شیهما یدائم رخانهیدب

 :ماوردی  مطالعاه  .روساتایی  مناطق اقتصادی هایفعالیت به بخشیتنو  در گردشگری نقش .(1310) لیاسماع کریمی،
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