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چکيده
با توجّه به اينکه امروزه از کارآفرينی به عنوان موتور توسعة اقتصادي ياد میشود ،برنامهريزان
و سياستگذاران توسعه به روشهاي مختلفی در صدد توسععة کعارآفرينی در سع ج جوامع
مختلف هستند .با توجّه به توانمندي باالي مناطق نمونة گردشعرري ،از جملعه من ةعة نمونعة
گردشرري غار قوريقلعه در جذب گردشرران ،بررسی اثرات پديده گردشرري بر شاخصهاي
کارآفرينی میتواند به تةويت دو اهرم کليعدي توسععه رگردشعرري و کعارآفرينی در سع ج
جوام ميزبان منجر گردد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبيين اثعرات ئووتوريسعب بعر توسععة
کارآفرينی در روستا  -شهرِ قوريقلعه ،واق در شهرستان روانسر و استان کرمانشاه است کعه
در آن براي دستيابی به اهداف ،ترکيبی از روشهاي توصيفی  -تحليلی و علّی مورد اسعتفاده
قرار گرفته است .جامعة آماري پژوهش را کلّيّة سرپرستان خعانوار سعاکن در روسعتا  -شعهر
قوريقلعه تشکيل میدهد که از ميان آنها 211 ،نفر به عنوان نمونة آماري انتخاب شدهاند .ابزار
اصلی پژوهش ،پرسشنامة محةّقساخته است که روايی آن با کسب نظرات اساتيد دانشراهی و
کارشناسان مربوطه و پايايی آن با انجام پيشآزمون و محاسبة ضريب آلفاي کرونباخ ،به تأييد
رسيده است .نتايج پژوهش نشان داد پنج عامل اثرات اقتصعادي ،افعزايش ارزش دارايعیهعا،
محي ی  -زيرساختی ،فرهنری و جمعيّتی ،مهبترين اثرات ئووتوريسب بعر سعاکنان محعدودة
مورد م العه بودهاند که توانستهاند حدود  %92واريانس متغيّر وابستة پژوهش را تبيين نمايند.
همچنين نتايج پژوهش نشان داد ميانرين نمرة کارآفرينی در ميان سرپرسعتان خعانوار معورد
بررسی 9/92 ،بوده و باالتر از حدّ متوسّط است .در نهايت ،نتايج مدل نهايی برازششعدة اثعر
ئووتوريسب رمتغيّر مستةلّ پژوهش بر توسعة کارآفرينی رمتغيّر وابسعتة پعژوهش در ميعان
سرپرستان خانوار روستا  -شهر قوريقلعه نشعان داد ،ئووتوريسعب در سع ج اطمينعان %33
توانسته است اثر قابل توجّهی را بر توسعة کارآفرينی و شاخصهاي آن برجاي نهد .به طعوري
که اثر کلّ ئووتوريسب بر کارآفرينی در محدودة مورد م العه 1/594 ،و ضريب تعيين آن 1/221
بوده است.

وائگان کليدي :ئووتويسب ،کارآفرينی ،غار قوريقلعه ،روستا  -شهر ،روانسر.
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مةدّمه
تجربة بسیاری از کشورها نشان میدهد که کارآفرینی یکی از اثرگذارترین راهحلهاا بارای بهباه بار مشاکال
اقتصادی ،کاهش سطح بیکاری و در نتیجه بهبود کیفیّت زندگی جوامع شهری و روستایی اسات ققاادرمرزی و
همکاران7931 ،؛ استل 7و همکاران4331 ،؛ توریک و ونکرس .)4331 ،4کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان نماد
تالش و موفّقیّت و همچنین ،منشأ تحوّال بزر در زمینههای تولیدی ،خدماتی ،تجاری و نیز موتاور محارّک
توسعه ،پیشرفت اقتصادی ،ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب میشوند قگرول و آساتن4331 ،9؛ اورباانو 1و
همکاران .)4373 ،با وجود نقش بیر قابل انکار کارآفرینی در توسعة جوامع مختهف ،بررسیها نشاان مایدهاد
امروزه از گردشگری و کهّیّة ابعاد آن ،از جمهه ژئوتوریسم ،به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه در جهاان یااد
میکنند؛ زیرا در حال حاضر ،گردشگری بزر ترین و سریعترین صنعت در جهان است که رشد پایانناپاذیر و
فزایندهای دارد قساالری و همکاران7931 ،؛ اسکوراس و پترو .)4331 ،1به طور کهّی ،گردشگری مایتواناد باه
عنوان ابزاری برای توسعة مناطق شهری و روستایی مطرح باشد؛ چراکه این مقوله ،میتواند به عنوان یک منبع
مالی جدید ،وضعیّت اقتصادی مردم محهّی را بهبود بخشد و به عنوان منبعی در خصوص زدودن فقر و افازایش
اشتغالزایی مطرح باشد قفوساتی و پانال4333 ،1؛ بریدنهام و ویکنس4331 ،1؛ گیائوتزی و نیجکما 4331 ،1؛
لی و چانگ4331 ،3؛ سبل4373 ،73؛ گنوس و زینس .)4377 ،77همچناین گردشاگری باه واساطة پویاایی و
تحرّک قابل توجّهی که در ذا آن نهفته است ،دارای تأثیر قابل توجّهی بر گرایش افراد باه سامت کاارآفرینی
بوده و در مجموع میتواند به عنوان عامهی اثرگذار بار کاارآفرینی مطارح باشاد قاربابیاان و همکااران7939 ،؛
دادورخانی و همکاران.)7933 ،
بررسی اسناد مهّی و پژوهشهای میدانی محقّقان در ارتباا باا وضاعیّت شااخ هاای توساعه در اساتان
کرمانشاه نشان میدهد این استان به لحاظ برخورداری از شاخ های مذکور بهویژه در ابعاد اقتصادی از جمهه
اشتغال ،در میان سایر استانهای کشور ،جایگاه مناسبی نداشته و از محرومترین اساتانهاای کشاور محساوب
میشود .جایگاه اوّل ،سوّم و چهارم کشور به لحاظ بیشترین میزان بیکاری طی دهههای  7911تا  ،7933مُهار
تأییدی بر ادّعای یادشده است .با وجود جایگاه نامساعد اساتان کرمانشااه در کشاور باه لحااظ برخاورداری از
شاخ های توسعه ،شواهد نشان میدهد شهرستان روانسر در میان  71شهرستان استان کرمانشااه ،در زمیناة
شاخ های اشتغال در وضعیّت نامساعدی قرار دارد و از محرومترین شهرستانهای اساتان اسات قمرکاز آماار
ایران 7911 ،تا  .)7933نکتة قابل تأمّل این است که در میان دهستانهای شهرستان روانسر نیز قوریقهعه باا
مرکزیّت روستا  -شهر قوریقهعه ،در وضعیّت نامساعدی قرار داشته و از محرومترین دهساتانهاای شهرساتان
روانسر است قتقدیسی و همکاران)7934 ،؛ بنابراین ،میتوان چنین عنوان کرد که روستا  -شهر قوریقهعاه باه
لحاظ برخورداری از شاخ های اقتصادی دچار فقر مضاعف بوده و در سهساههمراتا نااام فضاایی کشاور در
1- Stel
2- Thurik & Wennekers
3- Gurol & Astan
4- Urbano
5- Skuras & Petrou
6- Fossati & Panella
7- Breidenhann & Wickens
8- Giaoutzi & Nijkamp
9- Lee & Chang
10- Sebele
11- Gnoth & Zins

تبيين اثرات ژئوتوريسم بر توسعة کارآفرينی در روستا  -شهرِ قوريقلعه با رويکرد معادالت ساختاري

88

جایگاه نامناسبی قرار دارد .این در حالی است که بار قوریقهعه ،مهمترین جاذبة گردشگری شهرستان روانسار
ققنبری و همکاران11 :7934 ،؛ جمینی و همکاران )7939 ،و منطقة اورامانا قاحمدی و همکااران )7931 ،و
همچنین یکی از مهمترین مناطق نموناة گردشاگری اساتان کرمانشااه و کشاور ،در مجااور روساتا  -شاهر
قوریقهعه قرار گرفته است و ساالنه پذیرای هزاران نفر گردشگر از ساایر نقاا کشاور و همچناین کشاورهای
همسایه از جمهه عراق است .در بیان اهمّیّت جاذبة ژئوتوریستی بار قوریقهعه در جذب گردشگران ،ذکار ایان
نکته کافی است که در سال  ،7937تعداد گردشگران این بار ،بیش از  133هزار نفر بوده اسات ققاادرمرزی و
همکاران)7931 ،؛ بنابراین ،با وجود اهمّیّت کارآفرینی و گردشگری در توسعة اقتصادی جوامع و همچنین اثار
مثبت گردشگری بر کارآفرینی ،تبیین اثرگذاری گردشگری بر کارآفرینی در مناطقی کاه توانمنادی الزم را در
زمینة گردشگری داشته باشند ،امری ضروری و منطقی به نار میرسد .اقدام یادشده ،بهویاژه در منااطقی کاه
به لحاظ شاخ های توسعه در وضعیّت نامناسبی قرار داشته باشند قاز جمهه روستا  -شهر قوریقهعه) اهمّیّات
دوچندان مییابد.
با توجّه به مطال مذکور که بیانگر اثرگذاری گردشگری بر کارآفرینی است و همچنین مطالعا تجربی که
در ارتبا با اثرا گردشگری بر توسعة کارآفرینی در سایر نقاا دنیاا انجاام گرفتاه اسات قایان مطالعاا در
بندهای آینده تشریح شدهاند) ،میتوان گفت که از طریاق توساعة گردشاگری مایتاوان زمیناههاای تقویات
مشخّصههای کارآفرینی از جمهه خوداشتغالی ،پشتکار ،نوآوری ،خطرپذیری ،نیااز باه پیشارفت و ...را در میاان
جوامع میزبان فراهم آورد و با توسعة کارآفرینی در میان افراد ساکن در مناطق جاذب گردشگران ،زمیناههاای
تحرّک و تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را فراهم آورد؛ بنابراین ،در راستای مطال عناوانشاده،
پرسش اصهی پژوهش حاضر عبار است از اینکه آیا جریان گردشگری موجود در ژئومورفوسایت قوریقهعه بار
توسعة کارآفرینی و شاخ های آن در روستا  -شهرِ قوریقهعه مؤثّر باوده اساتد در راساتای تبیاین پرساش
مذکور و با یک نگرش سیستمی سؤالهای فرعی زیر مطرح هستند :ژئوسایت بار قوریقهعه بر سااکنان روساتا
 شهرِ قوریقهعه چه اثراتی را بر جای نهاده استد و سطح برخاورداری سااکنان روساتا  -شاهر قوریقهعاه ازمشخّصههای کارآفرینی ،در چه وضعیّتی قرار داردد و نهایتاً اینکه میزان اثرگذاری جریان ژئوتوریسام ناشای از
ژئوسایت بارقوریقهعه بر ساکنان روستا  -شهر مذکور به چه صورتی بوده استد
مروری اجمالی بر متون عهمی مرتبط باا موضاوع پاژوهش نشاان مایدهاد در رابطاه باا اثارا و ارتباا
گردشگری با کارآفرینی ،پژوهشهای انگشتشماری انجام گرفته اسات؛ امّاا در ارتباا اثارا ژئوتوریسام بار
توسعة کارآفرینی تا کنون تحقیقی صور نپذیرفته و در این زمینه خأل مطالعاتی وسیعی وجاود دارد .باا ایان
وجود ،در ادامه به نتایج چند مطالعة مهمّ مرتبط با موضوع اشاره خواهاد شاد .میرزایای ق ،)7911در مقالاهای
اثرا گردشگری بر اشتغال که یکی از مفاهیم نزدیک به کارآفرینی است را در سکونتگاههای روستایی منطقاة
اورامانا ِ استان کرمانشاه مورد بررسی قرار داده است .نتایج این پژوهش نشان داد ،گردشگری ،زمینة اشاتغال
قابل توجّهی را برای ساکنان منطقه فراهم آورده است و شابالن دیگار بخاشهاای اقتصاادی ،باهویاژه بخاش
کشاورزی را به سوی خود جذب کرده است .همچنین نتایج پژوهش دادورخانی و همکااران ق )7933و ایمنای
قشالق و همکاران ق ،)7937با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعة ویژگیهاای کارآفریناناه و گارایش باه
کارآفرینی جوانان و زنان در روستاهای کندوان و اسکندان در شهرستان اسکو نشان داد گردشگری باه واساطة
فراهمآوردن زیرساختهای اوّلیّه و تعامال فرهنگی میان جوانان روستایی و تبدیل محیط روساتاهای ماذکور
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به یک محیط محرّک و انگیزشی ،فرصتهای جدیدی را برای کارآفرینی فراهم آورده است .در راساتای تأییاد
نتایج پژوهشهای فوق ،یافتههای پژوهش اربابیان و همکاران ق )7939و امیری و همکاران ق ،)7931باا هادف
بررسی اثر گردشگری بر توسعة کارآفرینی نشان داد ،گردشگری به واسطة مزایای قابال تاوجّهی کاه در ابعااد
اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی به دنبال دارد موج ترویج و تحرّک ویژگیها و مشخّصاههاای کاارآفرینی و در
نتیجه رونق اقتصادی جوامع میشود .همچنین نتایج مطالعا متعدّدی قبنیاان و همکااران7933 ،؛ صافری و
میرزایی7939 ،؛ کریمی7939 ،؛ شفیعیان و همکااران7939 ،؛ سازیواس4337 ،7؛ اُدماان و روساهی4377 ،4؛
جعفر 9و همکاران4377 ،؛ باقریفرد 1و همکاران4379 ،؛ سولوول 1و همکاران4371 ،؛ سیما ،)4371 ،1بر تأثیر
گردشگری بر توسعة کارآفرینی اذعان کردهاند .همانطور که عنوان شد ،تا کنون در ارتبا با اثرا ژئوتوریسام
بر شاخ ها و مشخّصههای کارآفرینی ،پژوهشی انجام نگرفته و مطالعة حاضر میتواند مسیر تحقیقا آتی در
ارتبا با موضوع پژوهش را ،هموار سازد .با این وجود ،یافتههای سایر پژوهشهاای مارتبط باا موضاوع ماورد
مطالعه نشان میدهد که گردشگری بر توسعة کارآفرینی و شاخ های آن در جوامع میزبان اثرا مثبت قابال
توجّهی را بر جای گذاشته است و این امر ،میتواناد توساعة اقتصاادی و اجتمااعی جواماع میزباان ،از جمهاه
ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه را به دنبال داشته باشد.

مواد و روشها
روستا  -شهر قوریقهعه از توابع بخش شاهو واقع در شمال بربی شهرستان روانسر است قشکل  )7و باا توجّاه
به نوع معیشت اصهی ساکنان محدودة مورد مطالعه و تعاریف ارائهشده از سکونتگاههاای روساتایی و شاهری و
همچنین اصطالح روستا  -شهر ،1برای توصیف محدودة مورد مطالعه ،عنوان روستا  -شهرِ قاوریقهعاه باه کاار
گرفته شده است .زیرا بیش از سهچهارم شابالن آن در مشابل بیر کشاورزی مشغول باه فعّالیّات هساتند .در
مجاور روستا  -شهر مذکور ،منطقة نمونة گردشگری قوریقهعه با مرکزیّت بار قوریقهعه قرار گرفته است که
در فهرست آثار طبیعی مهّی به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای ژئوتوریسمی کشور به ثبت رسیده است.
هدف اصهی از انجام این پژوهش ،بررسی اثرا ژئوتوریسم بر توسعة کارآفرینی در میان سااکنان روساتا –
شهر قوریقهعه است .جامعة آماری تحقیق را سرپرستان خانوار روستا  -شهر قوریقهعه تشکیل میدهد که بار
اساس آخرین آمار رسمی ،تعداد آنها  431نفر بوده است .از یک سو با توجّه به محدودبودن جامعة آمااری و از
سوی دیگر ،با توجّه به عدم امکان دسترسی به کهّیّة سرپرستان خانوار در محدودة مورد مطالعه و هزیناة ماالی
و زمانی زیاد ،حاضر نباودن تعادادی از خانوارهاا در روساتا  -شاهر قاوریقهعاه ،بازگرداناده نشادن بعضای از
پرسشنامهها و مخدوشبودن تعدا دی از آنها و همچنین خودداری برخی از آنها در پاسخگویی باه پرساشهای
پژوهشگران ،سرانجام ،اطّالعا گردآوریشده از  433نفر از ساکنان ،مورد تجزیه و تحهیل قرار گرفت .به لحاظ
زمانی پژوهش حاضر در بازة زمانی  71ماهه قاز اوایل مرداد ماه  7931تا اواخر مهر مااه  )7931انجاام گرفتاه
است.
1- Szivas
2- Othman & Rosli
3- Jaafar
4- Bagherifard
5- Solvoll
6- Sima
 -1میتوان عنوان روستا  -شهر را برای سکونتگاههای روستایی که بیش از  %11شابالن آن در بخش بیر کشاورزی مشغول به فعّالیّت هساتند،
به کار برد قشکوئی.)13 :7911 ،
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شکل  .6موقعيّت جغرافيايی محدودة مورد م العه در شهرستان روانسر ،استان کرمانشاه و کشور

ابزار اصهی پژوهشگران برای گردآوری دادههای مورد نیاز ،پرسشنامة محقّقساخت بود که روایی آن قروایی
متخصا در
ّ
صوری) پس از اعمال اصالحا الزم ،توسّط کارشناسان مربوطاه در اساتان کرمانشااه و اسااتید
دانشگاههای اصفهان و کردستان ،به تأیید رسید .به مناوز بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعة راهنما
قپیشآزمون) با تعداد  93پرسشنامه در روستای شبانکاره قواقع در شهرستان روانسار) انجاام گرفات و ضاری
آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای مختهف پرسشنامه قباالتر از  ،)3/1نشاندهندة پایاایی ابازار ماورد
استفاده بود.
الزم به ذکر است پرسشنامة مذکور ،در سه قسمت اصهی طرّاحی گردید .به این صاور کاه بخاش اوّل آن
مربو به ویژگیهای شخصی پاسخگویان قسن ،شغل ،تحصیال  ،درآمد و )...بود و بخاش دوّم باه گویاههاای
مربو به اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان روستا  -شهر قوریقهعاه اختصااص داشات کاه در طیاف پانج قسامتی
توساط =  ،9زیااد =  ،1بسایار زیااد =  )1طرّاحای شاده باود .بخاش ساوّم
لیکر قبسیارکم =  ،7کام =  ،4م ّ
پرسشنامه نیز مربو به ویژگیها و مشخّصههای کارآفرینی بود که این بخش نیز در قال طیف پانج قسامتی
لیکر طرّاحی شده بود .در مجموع روند تجزیه و تحهیل دادههای گردآوریشده به صور زیر بوده است .ابتدا
با استفاده از تکنیک تحهیل عامهی اکتشافی ،اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه بررسای شاد؛
سپس ویژگیها و مشخّصههای کارآفرینی در میان سرپرستان خانوار محدودة مورد مطالعه با استفاده از جدول
توزیع فراوانی و آزمون  tتکنمونهای 7ماورد سانجش و ارزیاابی قارار گرفات .در اداماه بارای ارزیاابی اثارا
ژئوتوریسم قمتغیّر مستقلّ پژوهش) بر توسعة کارآفرینی قمتغیّر وابستة پژوهش) در روستا  -شهر قوریقهعه ،با
1- One Sample T Test
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استفاده از مدلسازی معادال ساختاری ،مدل اثرا ژئوتوریسم بر کاارآفرینی در محادودة ماورد مطالعاه باه
تفکیک طرّاحی شده و نهایتاً در یاک مادل ترکیبای ،اثار متغیّار مساتقل بار متغیّار وابساته قژئوتوریسام بار
کارآفرینی) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .الزم به ذکر است برای تجزیه و تحهیل دادههای گردآوریشاده
از دو نرمافزار اس.پی.اس.اس 7و ایموس 4استفاده شده است.

نتايج
نتایج پژوهش در ارتبا با وضعیّت سنّی پاسخگویان نشان داد میانگین سنّی آنها حدود  14سال بوده اسات و
حدود  %71پاسخگویان زنان و  %11مردان بودند .نتایج بررسی وضعیّت تحصیال پاسخگویان نشان داد حدود
 %71بیسواد %11/1 ،دارای تحصیال نهضت تا دیپهم و  %79/1دارای تحصیال دانشگاهی بودهاناد .یافتاههاا
در ارتبا با وضعیّت شغهی پاسخگویان نشان داد حدود  %1سرپرستان خانوار بیکار بودهاند و در میان شاابالن
روستا  -شهر قوریقهعه ،بیشتر آنها در بخش خدما قمغازهداری ،فروشندگی ،رانندگی ،کارگری و )...مشاغول
به فعّالیّت هستند .همچنین یافتهها نشان داد اکثر ساکنان محدودة مورد مطالعه در کناار شاغل اصاهی خاود،
دارای مقدار محدودی زمین زراعی و بابی هستند که در تأمین معیشت آنها بیتأثیر نبوده است .در ارتباا باا
وضعیّت درآمدی پاسخگویان ،نتایج پژوهش نشان داد میانگین درآمد ماهیانة خانوارهای مورد مطالعاه ،حادود
 133هزار تومان در ماه بوده است و در این میان درآمد فقیرترین و ثروتمندترین خانوار به ترتی حادود 433
هزار تومان و  4میهیون تومان در ماه بوده است.
بررسی اثرات ئووتوريسب بر ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
به مناور شناسایی مهمترین اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه در قال چناد عامال مهام و
محدود ،از روش آماری تحهیل عامهی استفاده شد .یافتهها نشان داد مقادار کاایزر ،ماایر ،اکهاین 9در وضاعیّت
مناسبی بوده قباالتر از  )3/1و دادهها برای تحهیل عامهی قابهیّت استفاده را دارناد .مقادار بارتهات نیاز برابار باا
 7917/791حاصل گردید که در سطح  %33اطمینان معنیدار بود .الزم به ذکر است برای تعیین تعداد عوامل
در این تحقیق ،عوامهی مورد پذیرش قرار گرفتهاند که مقدار ویژة آنها بزر تر از  7باشد .بر این اسااس ،تعاداد
پنج عامل که مقدار ویژة آنها بزر تر از عدد  7بود ،استخراج گردید قجدول  .)7نتایج نشان میدهد پنج عامل
شناساییشده توانستهاند حدود  %14واریانس اثرا ژئوتوریسم را بر ساکنان روستا  -شاهر قاوریقهعاه تبیاین
نمایند .درصد تبیین هریک از عوامل شناساییشده به ترتی اهمّیّات عباار اسات از :عامال اوّل،%97/111 :
عامل دوّم  ،%79/14عامل سوّم  ،%73/119عامل چهارم  %1/34و عامل پنجم .%1/911
جدول  .6عاملهاي استخراجشده در خصوص اثرات ئووتوريسب بر ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
عامل

مةدار ويژه

درصد واريانس مةدار ويژه

درصد تجمّعی واريانس

اوّل

1/117

97/111

97/111

دوّم

4/311

79/143

11/939

سوّم

7/131

73/119

11/391

چهارم

7/991

1/34

11/311

پنجم

7/731

1/911

14/911
)1- Statistical Package for Social Science (SPSS
2- Amos
3- Kaiser-Meyer-Olkin
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نامرذاري عاملها
در این پژوهش برای چرخش عاملها از روش واریماکس استفاده شده است .در این مرحهه ،متغیّرهایی که باار
عامهی بزر تر از 3/13دارند قجادول  ،)4معنایدار فار شاده و باا توجّاه باه ماهیات و مفهاوم متغیّرهاای
بارگذاریشده در عوامل شناساییشده ،مهمترین اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان محدودة مورد مطالعه ناامگاذاری
شدهاند.
عامل اوّل :نتایج جدول  4نشان میدهد پنج متغیّر ایجاد اشتغال برای ساکنین ،متنوّعسازی فعّالیّتها ،افزایش
سطح داللبازی و واسطهگری ،افزایش قدر خرید و ارتقای سطح زندگی مردم و بهکارگیری نیروی کار زناان
در خدما رسانی به گردشگران در عامل اوّل بارگاذاری شادهاناد و در مجماوع توانساتهاناد  %97/111اثارا
ژئوتوریسم بر ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه را تبیین کنند .با توجّه به ماهیت درونی متغیّرهای فاوق ،عامال
اوّل «اقتصادی» نامگذاری گردید.
عامل دوّم :نتایج جدول  4نشان میدهد چهار متغیّر افزایش ارزش زمینهاای زراعای و باابی ،افازایش ارزش
مسکن و زمینهای مسکونی ،افزایش شدید قیمت مغازهها و دکّههای اطراف باار قاوریقهعاه و افازایش ارزش
زمینهای مسکونی در عامل دوّم بارگذاری شدهاند .این متغیّرها ،توانستهاند  %79/14واریاانس متغیّار وابساتة
پژوهش را تبیین نمایند .از آنجا که متغیّرهای یادشده بر افزایش ارزش داراییهاای شاهروندان روساتا  -شاهر
قوریقهعه در اثر ورود گردشگران به محدودة مورد مطالعه داللت دارند ،عامل دوّم «افازایش ارزش دارایایهاا»
نامگذاری شد.
عامل سوّم :متغیّرهای بارگذاریشده در عامل سوّم قبهبود وضعیّت معابر داخهای و راههاای ارتبااطی روساتا -
شهر قوریقهعه ،آسی زدن گردشگران به آثار درون بار و محیط طبیعی مجاور آن ،گسترش و توسعة خادما
زیربنایی قگاز لولهکشی ،درمانگاه و…) و رهاساختن زباله توسّط گردشاگران در مجااور باار و روساتا  -شاهر
قوریقهعه) توانستهاند  %73/119واریانس اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه را تبیاین کنناد.
با توجّه به ارتبا مفهومی متغیّرهاای بارگاذاریشاده در عامال ساوّم ،ایان عامال «محیطای – زیرسااختی»
نامگذاری شد.
عامل چهارم :نتایج جدول  4نشان میدهد سه متغیّر گساترش ناهنجااری در باین جواناان ،بااالرفتن ساطح
آگاهیهای فرهنگی ساکنین و تغییر تدریجی پوشاش و فرهناگ سااکنان باا تبیاین  %1/34واریاانس متغیّار
وابسته ،در عامل چهارم بارگذاری شدهاند .مفهوم درونی متغیّرهای مذکور ،مبیّن اثرا فرهنگی ژئوتوریسم بار
ساکنان محدودة مورد مطالعه است ،به همین دلیل عامل چهارم« ،فرهنگی» نامگذاری شد.
عامل پنجب :این عامل ،آخرین عامل مهمّ شناساییشدهای است که نشانگر اثرا ژئوتوریسم بر ساکنان روساتا
 شهر قوریقهعه میباشد که توانسته است  %1/911از واریانس متغیّر وابسته پژوهش را تبیین نمایاد و در آندو متغیّر کاهش میزان مهاجر از روستا  -شهر قوریقهعاه و مهاجرپاذیری روساتا  -شاهر قاوریقهعاه قارار
گرفتهاند .با توجّه به ماهیت متغیّرهای فوق ،پنجمین اثر ژئوتوریسم بر جامعة مورد مطالعه ،اثرا «جمعیّتای»
نامگذاری شد.
بررسی وضعيّت برخورداري ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه از مشخّصههاي کارآفرينی
برای دستیابی به هدف یادشده ،شااخ کاارآفرینی از ترکیا  1مشخّصاة اصاهی کاارآفرینی قخوداشاتغالی،
پشتکار ،نوآوری ،خطرپذیری و نیاز به پیشرفت) ساخته شاد و ساپس وضاعیّت کاارآفرینی در محادودة ماورد
مطالعه بررسی شد.
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جدول  .2نامرذاري عاملها ،ضرايب عاملی دورانيافتة اثرات ئووتوريسب بر ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
عامل

اقتصادي

افزايش ارزش
دارايیها

محي ی -
زيرساختی

فرهنری
جمعيّتی

بار عاملی
3/119
3/143
3/171
3/131
3/114
3/113
3/131
3/111
3/137
3/333
3/113
3/113
3/171
3/149
3/131
3/147
3/193
3/113

مؤلّفه
ایجاد اشتغال برای ساکنین
متنوّعسازی فعّالیّتها
افزایش سطح داللبازی و واسطهگری
افزایش قدر خرید و ارتقای سطح زندگی مردم
بهکارگیری نیروی کار زنان در خدما رسانی به گردشگران
افزایش ارزش زمینهای زراعی و بابی
افزایش ارزش مسکن و زمینهای مسکونی
افزایش شدید قیمت مغازهها و دکّههای اطراف بار قوریقهعه
افزایش ارزش زمینهای مسکونی
بهبود وضعیّت معابر داخهی و راههای ارتباطی روستا  -شهر قوریقهعه
آسی زدن گردشگران به آثار درون بار و محیط طبیعی مجاور آن
گسترش و توسعة خدما زیربنایی قگاز لولهکشی ،درمانگاه و…)
رهاساختن زباله توسّط گردشگران در مجاور بار و روستا  -شهر قوریقهعه
گسترش ناهنجاری قاعتیاد ،مصرف مشروبا و…) در بین جوانان
باالرفتن سطح آگاهیهای فرهنگی ساکنین
تغییر تدریجی پوشش و فرهنگ ساکنان
کاهش میزان مهاجر از روستا  -شهر قوریقهعه
مهاجرپذیری روستا  -شهر قوریقهعه

نتایج نشان میدهد قجدول  9و  )1حدود  %1/1سااکنان روساتا  -شاهر قاوریقهعاه باه لحااظ داراباودن
توساط و حادود  %11/1در
مشخّصههای کارآفرینی در سطوح ضعیف و بسایار ضاعیف %91 ،آنهاا در ساطح م ّ
سطوح زیاد و بسیار زیاد قرار گرفتهاند .همچناین نتاایج آزماون  tتاکنموناهای ،بارای محاسابة نمارة نهاایی
کارآفرینی در میان ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه ،با در نار گرفتن عدد  9باه عناوان عادد مبناا ،نشاان داد
میانگین محاسبهشده قبا مقدار  )9/941به صور معنااداری بیشاتر از عادد  9باوده اسات؛ بناابراین ،در یاک
جمعبندی نهایی میتوان چنین عنوان کرد که ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه به لحاظ دارابودن مشخّصههای
کارآفرینی در وضعیّت قابل قبولی قرار دارند؛ بنابراین ،بررسی اثرا عوامهی از جمهه ژئوتوریسم که در محدودة
مورد مطالعه دارای پتانسیل بسیار باالیی است ،بر وضاعیّت کاارآفرینی سااکنان در راساتای تارویج و توساعة
فرهنگ کارآفرینی ،امری ضروری و مهم به نار میرسد.
جدول  .9جدول توزي فراوانی بررسی وضعيّت برخورداري ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه از شاخصهاي کارآفرينی
بسیار ضعیف
ضعیف
متوسّط
زیاد
بسیار زیاد
مجموع

فراوانی
9
71
13
14
17
433

درصد فراوانی تجمّعی
7/1
1/1
19/1
11/1
733
-

درصد فراوانی
7/1
1
91
97
41/1
733

جدول  .5آزمون  tتکنمونهاي براي بررسی وضعيّت برخوداري ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه از شاخصهاي کارآفرينی
Test Value = 3
اختالف با فاصلة %34
انحراف از ميانرين
ميانرين
س ج معنیداري
درجة آزادي
t
کارآفرينی
حد باال
حد پايين
1/331

733

3/333

9/941

3/941

3/714

3/941
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بررسی اثرات ئووتوريسب بر توسعة کارآفرينی در ميان ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه با رويکعرد
معادالت ساختاري
برای دستیابی به هدف مذکور ،ابتدا دو مدل تحهیل عامهی تأییدی مرتبة اوّلِ مربو به متغیّر مستقل و وابستة
پژوهش قبه ترتی اثرا ژئوتوریسم و کارآفرینی) ترسایم شاده و در اداماة مادلهاای ماذکور ،اعتبارسانجی
شدهاند قشکل  4و جدول  .)1همانطور که مالحاه میشود قشکل  ،)4بارهای عاامهی مرباو باه هار یاک از
متغیّرهای مدلهای پنجگانه در وضعیّت مطهوبی قرار دارند .الزم به ذکر است ،در مدل تحهیل عاامهی تأییادی
اگر میزان بار عامهی هر متغیّر از  3/9بیشتر باشد ،نشانگر مناس بودن متغیّار بارای اساتفاده در مادل تحهیال
عامهی تأییدی است؛ بنابراین ،همانطور که مشاهده میشود در دو مدل طرّاحیشده ،میزان بار عامهی هر یاک
از متغیّرهای بیشتر از  3/9بوده و قابهیّت استفاده در مدلها را دارند.
برای بررسی برازش کهّیّت مدلهای اندازهگیری مربو به دو متغیّر وابسته و مساتقلّ پاژوهش ،مهامتارین
شاخ های ارزیابی برازش مدل از منابع مستند استخراج شده و مقادیر محاسبهشده با معیارهاای پیشانهادی
تطبیق داده شد .همانطور که مشاهده میشود قجدول  ،)1وضاعیّت کهّیّاة معیارهاای برآوردشاده باا مقاادیر
مطهوب قمعیارهای پیشنهادی) همخوانی باالیی داشته و در مجموع میتوان چناین عناوان کارد کاه دو مادل
اندازهگیری ترسیمشده ،شرایط و اعتبار الزم را برای طراحی مدل نهایی پژوهش قاثرا ژئوتوریسم بار توساعة
کارآفرینی در میان ساکنان روستا  -شهر قوریقهعه) را دارا هستند.

شکل  .2مدل اندازهگيري مربوط به متغيّر مستةل و وابستة پژوهش
جدول  .4شاخصهاي ارزيابی کلّيّت مدل اندازهگيري متغيّر وابسته و مستةل پژوهشر* قاسمی6933 ،؛ امينی و جمينی:6939 ،
639؛ شمسالديّنی و جمينی59 :6934 ،؛ الي و لين2113 ،6
2

متغيّر

CMIN

PRATIO NFI GFI RMR HOLTER RMSEA CFI CMIN/DF DF

اثرا ژئوتوریسم

1/147

1

4/793

3/337

3/311

444

3/319 3/319 3/371

3/133

کارآفرینی

1/111

1

7/979

3/311

3/31

991

3/311 3/311 3/399

3/133

-

-

>1

<3/3

>3/31

< 11

<3/3 <3/3

مقادیر پیشنهادی

*

3

3-7

1- Lai & Lin
 = CMIN -4کای اسکوئر؛  = DFدرجة آزادی؛ = CMIN/DFکای اسکوئر نسابی؛  = CFIبارازش تطبیقای؛  = RMSEAریشاة میاانگین
مربعا خطای برآورد؛  = HOLTERشاخ ههتر؛  = RMRریشة دوّم مرباع باقیماناده؛  = GFIشااخ نیکاویی بارازش؛  = NFIشااخ
نرمانشده بنتهر ا بونت؛  = PRATIOنسبت صرفهجویی.
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پس از برازش کهّیّت متغیّر مستقل و وابستة پاژوهش در قالا دو مادل انادازهگیاری ،در محایط ایماوس
گرافیک ،7مدل اثرا ژئوتوریسم بر کارآفرینی در میان سرپرستان خانوار روستا  -شهر قوریقهعاه ترسایم شاد
قشکل  .)9همانطور که مشاهده میشود در مدل مذکور ،دو متغیّر مستقل و وابستة پژوهش به صور پنهاان
در نار گرفته شدهاند .بررسی وضعیّت برازش مدل نهایی اثر ژئوتوریسم بر کارآفرینی در محدودة مورد مطالعاه
با معیارهای پیشنهادی نشان میدهد قجدول  ،)1مدل مذکور از اعتبار و دقّت الزم برخاوردار باوده و توانساته
است اثرا ژئوتوریسم بر کارآفرینی را در محدودة مورد مطالعه تبیین نماید .همچنین بررسای بارهاای عاامهی
مربو به متغیّرهای مدل مذکور باالتر از  3/9بوده و نشانگر وضعیّت قابل قبول متغیّرهای قرارگرفتاه در مادل
است.
پس از بررسی برازش کهّیّت مدل اثر ژئوتوریسم بر کارآفرینی در میاان سرپرساتان خاانوار روساتا  -شاهر
قوریقهعه ،اثر متغیّر مستقل بر متغیّر وابستة پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که مشاهده مایشاود
قجدول  ،)1اثر ژئوتوریسم بر کارآفرینی در میان سرپرستان خانوار روساتا  -شاهر قاوریقهعاه در ساطح %33
اطمینان معنیدار است .باالتر بودن نسبت بحرانی 4برآوردشده ق )9/173از مقدار  4/11قنسبت بحرانی باالتر از
 4/11نشانگر معنیداری اثر است) ،نیز نشاندهندة معنیداری اثر متغیّر مستقلّ پژوهش بر متغیّار کاارآفرینی
است .در مجموع میتوان چنین عنوان کرد که ،ژئوتورریسم در توساعة کاارآفرینی در محادودة ماورد مطالعاه
اثرگذار بوده است .بررسی وضعیّت اثر ژئوتوریسم بر کارآفرینی در روستا  -شهرِ قوریقهعه نشان میدهد مقادار
اثر کل  3/111بوده و در مجموع ،ژئوتوریسم توانسته است حدود  %49واریانس کارآفرینی سرپرساتان خاانوار
روستا  -شهرِ قوریقهعه را تبیین نماید؛ بنابراین ،میتوان چناین عناوان کارد کاه ژتوتوریسامی ناشای از باار
قوریقهعه بر توسعة شاخ های کاارآفرینی قاز جمهاه پشاتکار ،خطرپاذیری ،ناوآوری و )...در روساتا  -شاهرِ
قوریقهعه دارای تأثیر قابل توجّهی بوده است.

شکل  .9مدل نهايی معادلة ساختاري اثر ئووتوريسب بر کارآفرينی در ميان ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
جدول  .1شاخص هاي ارزيابی ک ّليّت مدل اثر ئووتوريسب بر کارآفرينی در ميان ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
شاخص
مدل نهایی
مقادیر پیشنهادی

PRATIO NFI GFI RMR HOELTER RMSEA CFI CMIN/DF DF CMIN
43 11/713
-

-

7/111

3/311

3/311

711

3/393 3/314 3/314

-

<3/3

>3/31

< 11

<3/3 <3/3

3

3/111
3-7

1- Amos Graphics
2- CR

تبيين اثرات ژئوتوريسم بر توسعة کارآفرينی در روستا  -شهرِ قوريقلعه با رويکرد معادالت ساختاري

611

جدول  .9برآورد استاندارد ،غيراستاندارد و اثر کلّ ئووتوريسب بر کارآفرينی در ميان ساکنان روستا  -شهر قوريقلعه
متغيّر مستةل

متغيّر وابسته

ژئوتوریسم

کارآفرینی

برآورد
غيراستاندارد

استاندارد

3/433

3/111

نسبت بحرانی

اثر کل

ضريب تعيين R2

س ج معنیداري

9/173

3/111

3/441

3/333

بحث
پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرا ژئوتوریسم بر توسعة کارآفرینی در روستا  -شاهرِ قاوریقهعاه انجاام شاده
است .نتایج پژوهش نشان داد ژئوتوریسم ناشی از بار قوریقهعه دارای تأثیرا قابل توجّهی بر ساکنان روستا -
شهرِ قوریقهعه در زمینههای اقتصادی ،افزایش ارزش داراییها ،محیطای  -زیرسااختی ،فرهنگای و جمعیّتای
بوده است .در پژوهشهای قبهی قمیرزایی7911 ،؛ دادورخانی و همکاران7933 ،؛ ایمنای قشاالق و همکااران،
7937؛ اربابیان و همکاران7939 ،؛ سزیواس4337 ،؛ جعفر و همکاران 4377 ،و ساولوول و همکااران)4371 ،
نیز بر اثرا قابل توجّه گردشگری بر جوامع میزبان تأکید شده است؛ از این رو ،میتوان اعتبار نتایج این بخش
از پژوهش را با استناد به مطالعا پیشین مورد تأیید قرار داد .همچنین بررسی وضاعیّت برخاورداری سااکنان
محدودة مورد مطالعه از شاخ های کارآفرینی نشان داد سرپرستان خانوار مورد بررسی به لحاظ بهرهمندی از
شاخ های کارآفرینی در وضعیّت قابل قبولی قرار دارند .در ادامه ،نتایج قسمت اصهی پژوهش در قالا مادل
نهایی ساختاریِ اثرا ژئوتوریسم بر کارآفرینی در روستا  -شهرِ قوریقهعه نشاان داد ،مادل ماذکور از بارازش
قابل قبولی برخودار بوده و بهخوبی توانسته است اثرا ژئوتوریسم بر کاارآفرینی را در محادودة ماورد مطالعاه
تبیین نماید .از آنجا که میرزایی ق ،)7911دادورخانی و همکاران ق ،)7933ایمنی قشالق و همکااران ق،)7937
اربابیااان و همکاااران ق ،)7939امیااری و همکاااران ق ،)7931بنیااان و همکاااران ق ،)7933صاافری و میرزایاای
ق ،)7939کریمی ق ،)7939شفیعیان و همکاران ق ،)7939سزیواس ق ،)4337اُدمان و روسهی ق ،)4377جعفار و
همکاران ق ،)4377باقریفرد و همکاران ق ،)4379سولوول و همکاران ق )4371و سایما ق )4371هار کادام باه
نوعی بر اثرا مثبت ژئوتوریسم و گردشگری بر کارآفرینی و مفاهیم مرتبط با آن اساتناد کاردهاناد؛ بناابراین،
میتوان اذعان کرد که نتایج پژوهش حاضر از اعتبار الزم برخوردار است و نتایج آن را میتوان به سایر منااطق
مشابه تعمیم داد .در مجموع با استناد به نتایج پژوهش حاضر و همسویی آن با مطالعا صور گرفته باا ساایر
پژوهشگران داخهی و خارجی میتوان چنین عنوان کرد که پژوهش حاضر دارای اعتباار قابال تاوجّهی باوده و
تأییدکنندة اثرا مثبت ژئوتوریسم بر توسعة کارآفرینی در روستا  -شهرِ قوریقهعه و سایر مناطق مشابه است؛
بنابراین ،در راستای توسعة کارآفرینی در محدودة مورد مطالعه ،باید برنامههای توسعة ژئوتوریسم هرچه بیشتر
تقویت شود که در بخش نتیجهگیری به این مبحث پرداخته شده است.

نتيجهگيري
شواهد عینی نشان میدهد توانمندیهای طبیعی و انسانی قابل تاوجّهی بارای رفاع محرومیّات شااخ هاای
توسعه در اکثر سکونتگاههای منطقة اورامانا بهویژه شهرستان روانسر ،وجود دارد .البتّه ایان امار ،در صاورتی
تحقّق مییابد که منابع محیطی و انسانی در این نواحی باا مادیریتی کارآماد اداره شاوند و برناماهریازیهاای
عمهیاتی دستاندرکاران این مناطق ،متناس با بنیانهای جغرافیایی حاکم بر منطقه باشاد .بررسایهاا نشاان
میدهد امروزه برای حلّ مشکال اقتصادی و اجتماعی جوامع ،رهیافتهای متعدّدی کاه متناسا باا شارایط
مناطق مختهف هستند ،پیشنهاد و اعمال میگردد .کارآفرینی و گردشگری با ابعاد متناوّع خاود ،از مهامتارین
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راهبردهای توسعة جوامع مختهف ،بهویژه نواحیای که به لحاظ پارامترهای توسعه در وضعیّت چندان مناسابی
قرار ندارند ،هستند و از توانایی و پتانسیل قابل توجّهی برای تحرّکبخشی و فعّالساازی اقتصاادهای محهّای و
بومی برخوردار هستند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری ژئوتوریسم بر کارآفرینی در روساتا  -شاهر
قوریقهعه ،که به لحاظ مؤلّفههای توسعه ،از جمهه اشتغال در وضعیّت نامساعدی قرار دارد ،انجام گرفته اسات؛
چراکه با تبیین هدف مذکور ،میتوان بستر شناختی و عهمی الزم را برای برنامهریزیهاای آتای در ارتباا باا
محدودة مورد مطالعه و همچنین سایر مناطق مشابه فراهم آورد .در مدل نهایی برازششده ،اثر ژئوتوریسام بار
کارآفرینی در محدودة مطالعاتی ،مقدار اثر کلّ ژئوتوریسم بر کارآفرینی در محدودة مورد مطالعه  3/111باود و
ضری تعیین محاسبهشده حدود  %49بود .ضری تعیین مذکور نشاندهنادة اثار قابال توجّاه ژئوتوریسام بار
کارآفرینی در محدودة مطالعاتی است؛ بنابراین ،با وجود تشابه میان نتایج حاصلشاده باا ساایر پاژوهشهاای
صور گرفته و افزایش اعتبار نتایج حاصلشده از یک سو و با وجاود اهمّیّات روزافازون کاارآفرینی در توساعة
جوامع محهّی ،از دیگر سو ،تقویت ژئوتوریسام در محادودة مطالعااتی مایتواناد در رفاع محرومیاتزدایای در
شاخ های توسعه بهویژه در زمینة کارآفرینی و توسعة اشتغال مؤثّر واقع شود.
در مجموع ،با مدیریت صحیح و کارآمد ژئوتوریسم در روستا  -شهر قوریقهعه ،ضمن بهرهمنادی از مزایاا و
منافع ژئوتوریسم ،مشخّصههای کارآفرینی در میان ساکنان ،تقویت و توسعه داده میشاود .در راساتای توساعة
ژئوتوریسم در محدودة مطالعاتی ،فراهمکاردن زمیناة بازدیاد گردشاگران از دیگار قسامتهاای باار باهویاژه
آبشارهایی که هنوز در معر دید بازدیدکنندگان عمومی قرار نگرفته است ،تقویات زیرسااختهاای رفااهی،
خدماتی و ارتباطی در مجاور بار ،اعطای وام و تسهیال اعتباری بالعو و یا با بهرة پایین به سااکنان ،باه
مناور راهاندازی فعّالیّتهای خدما دهی به گردشگران ،فراهمکردن زمینههای هرچه بیشتر عرضة محصاوال
بومی منطقه از طریق احداث بازارهای هفتگی در مجاور بار ،حقّ بهرهبرداری برابر کهّیّاة سااکنان از مزایاای
ژئورتوریسم بهویژه در زمینة احداث مغاازه و فروشاگاه در مجااور باار ،احاداث تهاهکاابین باه صاورتی کاه
گردشگران بتوانند عالوهبر بازدید از بار از جاذبههای ژئوتوریستی اطراف آن نیز بهرهمند شوند ،از پیشنهادهای
عمهیاتی متناس با محدودة مورد مطالعه هستند که با تحقّق آنها ،ژئوتوریسم توسعة بیشتری خواهد یافت و با
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