ب و كارهاي گردشگري در نواحي
شناسایی و تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت كس 
روستایی (مطالعه موردی :روستای زیارت شهرستان گرگان)
غالمحسین عبداهللزاده
استاديار ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

عليرضا خواجه شاهكوهي

1

استاديار ،دانشگاه گلستان
تاریخ دریافت مقاله1931/ 11 /10 :

تاریخ پذیرش مقاله139 2/10/92 :

چکیده

ش گردشگر ییی در
هدف این تحقیق شناسايي و تب يي ن عوامل ،تع يي نكننده موفقيت در كسب و كارهاي کارآفرینانه مبتني ب  ر خب  ششش ششش

روستاي زيارت شهرستان گرگان است .تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي ،که انبم رب ي يپ دربهار  مممم مممممايش و ص هب و  تر تک   

مقطعی به انجام رسيده است .صاحبان کلیه کسب و کارهای خ صخش و یگداونا ی د لاعف  ر شدرگ شخب گر ییییییییییی روس ،ترايز يات

جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند كه  671نفر از آنها به عنوان نمونه تحقيق از طريق روش نمونهههگی باختنا يبيكرت یر   
شدند .روايي پرسشنامه تحقيق از طريق مصاحبه با پژوهشگران ،مت صصخ ان و خبرگان حوزه گردشگر و ناتسا ي

ياپ ايي نآ 

  

زا زين   

طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ (ميان يگ ن  )0/68تأ يي د شد .نتايج نشان داد كه اهداف و ان زيگ ههاي غالب  عورش يارب و دا ا هم    

فعاليتها اقتصادي و مالي است .همچنين يافتههاي تحليل عاملي نشان داد كه پنج عامل به نامهای امكانات و منابع ،زيرس خا تتته و ا
خدمات ،يادگيري و حرفهآموزي ،ارتباطات و يپ وندها و مديريت كسب و ك را  80 /63در  رثوم لماوع دص بر و بسك تيقفوم     

كارها را تبیین میکنند.

واژگان کلیدی :گردشگري روستایی ،عوامل موفقيت ،کسب و کار گردشگری ،کسب و کار خانوادگی ،استان گلستان

 -1علیرضا خواجه شاهکوهی(نویسنده مسئول)

1778717 1 91 0

shahkoohi@yahoo.com
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 -1مقدمه
كارآفريني روستايي راهكاري جديد در نظريههاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفيتسازي در منا قط

تسور ا رد يي   

جهت كاهش شكاف شهر-روستا ،ايجاد برابري اقتصادي ،اجتماعي ،محيطي و نها اختفا( تسا يد ر اجس و ي س ،ي     
 ) 1389و ميتواند با خلق فرصتهاي جديد اشتغال و درآمد ،نق رثوم ش ي هب رد  ب  دو و صتقا عض ا يتيشيعم و يد       
روستاها داشته باشد (رضواني و نجارزاده .) 1387 ،از طرفي توس هع

ي در ن حاو ي تسور  ا رد ياهروشك يي
گردش رگ ي ي

حال توسعه به عنوان يكي از سياستهاي موثر جهت توسعه اقتصادي-اجتماعي و احياء كسب

  

چوك ياهراك و ككك ككك
ك

ت با تمايل
قالعاده يافته است ( .)Lordkipanidze et al., 2005; Su, 2011اين يمها تت تت
كارآفرينانه اهميت فو 
ي ،ب جو تلع ه و بذاج د هه هه هههههها و 
دولتها و متوليان صنعت گردشگري براي توس يدج قطانم هع د شدرگ يارب  گر ييييي ييييي
ي تقوي  تسا هدش ت ((( ((((.)Roberts and Hall, 2001
ت ن ون رد هدروخ ا ياتسور يح يي ي ييي
چشماندازهاي ب سد و رك تت تت
تنوعسازي اشتغال روستايي باعث شده تا زمينه براي توسعه مشاغل غيركشاورزي فراهم شده و منابع روستايي جهت
شهاي از قبيل افزايش هزينه
برآورده ساختن تقاضا براي كاالهاي غيرزارعي صرف شود ( .)Daugstad, 2008چال 
نهادهها و عدم تطابق آن با افزايش قيمت توليدات كشاورزي و همچنين نياز ب عيانص هعسوت يارب دايز هيامرس ه       
روستايي ( )Shaw and Williams 1994; McGehee, 2007گزينههاي توسعه اقتصاد روستايي را ب تمس ه   

ت ( Edgell and Harbaugh
تهاي كارآفرينانه مبتني بر گردش اد قوس يرگ د سا ه تتت تتت
توسعه مشاغل و ايجاد فرص 
 .)1993; Luloff et al. 1994به همين علت براي افزايش درآمد و بهبود رفاه جامعه در نواحي روس يات ي رتشيب    
كشورهاي كمتر توسعه يافته ،كارآفريني مبتني بر گردشگري به عنوان يك نيروي پيشبرنده توس دياپ هع ا يداصتقا ر    
يشود (.)Ryan et al., 2009
شناخته م 
يتواند
هر چند توسعه گردشگري در برخي موارد مستلزم هزينههاي زيادي است اما موفقيت گردشگري روستايي مي ي
با سرمايه ،اعتبار ،آموزش و امكانات كمتري به دست آيد .از اين رو توسعه كسب و كارها و اش اغت لللزاي هزوح رد ي   
گردشگري روستايي در مقايسه با ديگر راهبردهاي توسعه اقتصادي ميتواند با هزينه كمتري به دست آي نينچمه .د
اين توسعه وابسته به تصميم سازمانها و نهادهاي بيرون روستا نيست ( .)Shaw and Williams 1994به عالوه
گردشگري پايهاي براي توسعه كسب و كارهاي كوچك روستايي فراهم ميكند كه در شرايط واقعي به علت جمعيت
كم نواحي روستايي مجالي براي رشد ندارند.
به همين علت در بيشتر كشورها ،كسب و كارهاي كوچك مبتني بر گردشگري و تفرج در بين خانوارها و افراد روند
رو به رشد چشمگيري را در پي گرفته است ( Shaw and Su, 2011; Morrison et al., 1999; Getz and
 .)Petersen, 2005در اين بين روستاي زيارت به عنواان الگ  يرگشدرگ يلم يو ر اتسلگ ناتسا رد يياتسو نننننن ننننننن،
قابليتها و جاذبههاي فراواني را براي بازديدكنندگان درون و خارج استاني عرضه ميكند ،به طوري كه وج بلاغ ه
ت .سا لاغ راتخ ببببب
اشتغال در اين روستا ،وجود كسب و كارهاي مبتني بر بخش گردش سا يياتسور جرفت و يرگ تتتت تتتت
اقتصاد اين روستا وابسته به تقاضاي گردشگران و بازديدكنندگان ب و تامدخ يار

ناكما ا تسا يتاليهست و ت

هك   

   

توسط صاحبان كسب و كارهاي مرتبط فراهم ميشود ،است .اغلب اين کسبوکارهاي كوچك كه به صورت مستقل

شناسایی و تب يي ن عوامل مؤثر بر موفقيت59 ...

و توسط کارآفرينان روستايي بنيانگذاري شدهاند مهمترين وج و لاغتشا ه

کا ينيرفآر

در مح تسور طي ا ليكشت ار    

يدهند.
م
يرغم اين ويژگي خاص اقتصاد روستايي ،پژوهشهای اند یک به بررسی ماهيت ،اه زیگنا و فاد هه هههها نينچمه و 
عل 
عوامل تبيين كننده موفقيت ا نی نوع کسب و کارها پرداختهاند .بايد توجه داشت كه همانند ديگر گزينهههها هعسوت ي   
اقتصادي ،كسب و كارهاي بخش گردشگري روستايي نيز به مولفههاي متعددي جهت تضمين موفقيت نياز دارد .بر
يهاي كسب
اين اساس ا نی پژوهش در پی آن است که با شناخت ماهيت و ويژگ 

رب ينتبم ياهراك و

شدرگ گري      

روستايي ،اهداف و انگيزهها شروع و ادامه اين كسب و كارها را مورد بررسی قرار داده و با تبيين عوامل موفقيت آنها
چارچوبی برای سیاستگذاری توسعه كسب و كارهاي گردشگري روستايي را فراهم آورد.
 -2گزارههاي تحقيق
الف) اهداف
 بررسي اهداف و انگيزههاي آغاز و ادامه يك كسب و كار در روستاهاي داراي جاذبه گردشگريب و كارها مبتني بر گردشگري در نواحي روستايي
 تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت كس ب) سواالت
 مهمتر نی اهداف و انگيزهها براي شروع و ادامه كسب و كار چيست؟نكننده موفقيت كسب و كارها كدام است؟
 عوامل تبيي  -3مروري بر ادبيات تحقيق
توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط راهكاري مناسب براي توسعه كارآفريني روس يات ي نش  اااااخته ش ريخا و هد ًاًا م درو    
توجه زيادي قرار گرفته است (عليميرزايي و همكاران .)0931 ،در بخشهای نوینی مانند گردش و بسک زين يرگ
کارهای کو کچ

كه به وسیله خانوادهها و افراد به صورت شخصی راهاندازي شده است ،رشد چشمگيري داشتهههاند

( .)McKercher, 1998بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه كارآفريني روس یات ییی اي ار ننن ب و بسک عوضوم ه
کارهای خانوادگی (فرجي سبكبار و همكاران)0931 ،؛ بنگاههاي بخش كشاورزي (قمبرعل ،يناشفارز و ي     ) 1387و
صنايع بخش كشاورزي (عليميرزايي و همكاران )0 931،پرداختهاند ،به طوري كه ادبیات نظ اب دراوم رتشیب رد یر    
کسب و کارهای كوچك همپوشانی دارد ،هر چند كه تفاوتهای اساسی در برخی مولفههای کلیدی نیز وجود دارد.
پژوهشهاي متعددي انگيزهها فردي و مرتبط با سبك زندگي را در بين مالكان كسب و كارها در ب يرگشدرگ شخ   
گزارش دادهاند .گتز و كارلس  نو ( (  ) 2000در تحليل

 200كسب

اخ راك و ننن ننننوادگي در ب رتسا يرگشدرگ شخ ا يل ا    ،

مشخص كردند كه انگيزه شروع يا ادامه كسب و كا دوب يگدنز كبس دوبهب ر

((((( ((((((.)Getz and Carlsen, 2000

ميدلتون اهميت كسب و كارهاي كوچك (بر اساس معيار كمتر از  01نفر شاغل) در گردشگري اروپا را مورد بررسي
قرار داد .به اعتقاد وي با وجود زيرساختهاي ارتباطي ،كسب و كارهاي گردشگري نقش اساس داصتقا تابث رد ي    
شكننده محلي ايفا ميكنند .همچنين وي بيان ميكند بيشتر كسب و كارها به داليل هب نوچمه ي ب دو     س يگدنز كب   
ايجاد شده و تمايلي به رشد سريع ندارند ( .)Middleton, 2001ويلسون و همكاران (  ) 2001در مطالعه خ دو

به
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شناسايي و تحليل عواملي كه به جوامع روستايي در توسعه موفقيتآميز گردشگري و فرصتهاي كارآفرينان طبترم ه   
با آن كمك ميكند پرداختند .نتايج به دست آمده از گروهها وناك ي ن  هك ي از بحاص ا بسك ن

و يلحم ياهراك و      

نخبگان و آگاهان روستايي تشكيل شده بود ،اهميت رهيافتهاي اجتماعي براي توسعه گردش اد ناشن ار يرگ د هب     .
عالوه اين مطالعه تأكيد كرد كه توسعه كارآفريني گردشگري روستايي بدون مشاركت و همكاري افراد درگير در اين
نوع مشاغل امكانپذير نيست (.)Wilson et al., 2001
در مطالعه كسب و كارهاي كوچك در استراليا ،برانسگرف و كينك ( ) 19 69هدف اصلي مالكان/مديران كسب و كار
را ،بهب دو

س و يگدنز كب

تدم دنلب دوس ما يل

      گ ندرك شراز دد ددد ( .)Bransgrove and King, 1996ديگر

پژوهشگران در حوزه گردشگري روستايي به اهداف بهبود زندگي اجتما  يع ( ( )Pearce, 1990; Frater, 1982و
ثبات اجتماعي ( )Pearce, 1990اشاره كردند .اسميت در مطالعه كسب

يرگشدرگ كچوك ياهراك و      م يدراو

مانند ،كسب موقعيت اجتماعي بهتر ،دستيابي به سود باالتر ،ايجاد موقعيت بهتر براي وارثان ،ايجاد درآمد ب رود يار هه
بازنشستگي ،ايجاد شغل براي اعضاي خانواري كه فاقد شغل مناسبي هستند ،و رئيس خود بودن استتت را ب ونع ه ا نن ننن
اهداف موفقيت در كسب

 درك نايب اهراك و (((( ((((( .)Smith, 1998مطالع و يلعربمق ه

 يناشفارز ((( ((((  ) 1387در م درو

شاخصهاي موفقيت كارآفرينان روستايي نشان داد كه مردان كارآفرين مواردي چون خدمت به جامعه ،كسب درآمد
و تعادل كار و خانواده و زنان كارآفرين نيز مواردي نظير تعادل كار و خانواده ،كسب درآم ر راك هب هقالع و د ا هب     
عنوان مهمترين شاخصهاي موفقيت خود ارزيابي كردند.
در همين زمينه ،برخي پژوهشها به نقاط ضعف مرتبط با كسب و كارها چوك ي ك رد لاعف 

شدرگ تعنص گري      

پرداختهاند و وجود مشكالت متعدد براي تداوم كسب و كار براي كارآفرينان فعال در ب يرگشدرگ شخ    را گ شراز

كردهاند ( .)Dewhurst and Horobin, 1998راسل در تحليل كسب و كارهاي گردشگري ايرلن زگ د ا درك شر    
كه مالكان كمي ،رشد و توسعه بلند مدت را به عنوان هدف كليدي خود لحاظ كردهاند و نوآوري به عنوان يك ج ءز

اساسي در بيشتر كسب و كارها مطرح نيست ( .)Russell, 1996شاو و ويليام اعتقا كلام هك دنراد د ا بسك ن و   

كارهاي كوچك به ابتكارات سياستي طراحي شده براي تسريع توسعه اقتصادي يا رقابتپ سكع دوخ لغش يريذ     

يدهند ( .)Shaw and Williams, 1998كسب و كارهاي اين حوزه مانند ساير مشاغل روس يات ي
العملي نشان نم 
يتواند منجر به ايجاد رقابت كاذب گردد ( .)Luloff et al. 1994; Smith 1989همچني ننن اش تعنص رد لاغت   
م
گردشگري ،مانند ديگر موقعيتهاي شغلي بخش خدمات ،در رده مشاغل با دس راد رارق نيياپ ياهدزمت د دد دددد .اس تيم
اعتقاد دارد كه در جهان سوم اشتغال در بخش هتلداري و رستوران اغلب به علت درآمدهاي باالتر و كا نآ رتناسآ ر   
بهت غتشادوخ زا را يل     در ب سا يرگشدرگ شخ

تتتتتت ت ( .)Smith, 1989مالكااك و بسك ن رررر رهاشخب رد لاعف ي      

ت مالي كم ،سرمايهگذاري و منابع اندك و مزاحمت براي خانواده و
گردشگري ،اغلب طوالني بودن زمان كار ،درياف 
زندگي اجتماعي را به عنوان عامل كاهنده موفقيت خود بيان كردهاند (.)Frey and George, 2010

بايد توجه داشت كه گردشگري و مشاغل مرتبط با آن اغلب فصلي هستند و سودآوري آن در زمانهاي مشخص زا ي
يخورن آ ناكلام اي د ن ار
سال است ،به همين علت كسب و كارهاي كوچك اغلب به علت درآمد ناكافي شكست م 
ككر  زنيبور و رچ (( ((( ) 998 1ب زا لصاح تاعالطا ساسا ر
يكنند ( .)Smith, 1989مك ك
رها م 

وت نايدصتم ررررر ررررررهاي

  

شناسایی و تب يي ن عوامل مؤثر بر موفقيت79 ...

گردشگري طبيعي در استراليا ،نتيجه ميگيرند كه بيشتر اين تورها به وسيله خود متص آ ناكلام هك نايد ن  اه ه نتس ددددد دددددد،
اداره ميشود كه فاقد شغلي رس يم

ي در ص يرگشدرگ تعن   
و پيش يبايرازاب هني    هس دنت  ،،در نتيجه از تجربههه كافي ي

برخ نتسين رادرو دد ددد ( .)McKercher and Robbins,1998كسب

يشاح ياهراك و ههه ههههاي از طريق اد شهاك دن   

قيمتها و كاهش استاندارد خدماتي و محيط زيستي ،كل صنعت گردشگري را مورد تهديد قرار ميدهند .ب نيمه ه
علت است كه سودآوري در كسب و كارهاي رسمي مبتني بر گردشگررري اغلب
سرمايهگذاران را برآوردهكند (.)Getz and Carlsen, 2000
به طور كلي ملزوما و بسك رد تيقفوم ت

هراك ا اب طبترم ي   

يتوانددد انتظار
دنتسين يفاك     و نمي ي

    گردش دنريگربرد يرگ هه ههه )1( :وج دو

جاذبههههاي

ت:
تهاي ارتقاءء و تبليغات ت
گردشگري :عارضههاي طبيعي و مصنوعي هم در درون هم در نزديكي روستا )2( ،فعاليت ت
بازاريابي براي جامعه و جذابيتهاي گردشگري جهت جذب بازديدكنندگان بالقوه )3( ،زيرساختها :يرگشدرگ ي
تسهيالت دسترسي (جاده ،وسايل و حمل و لقن و

مدخ ا  ت ا قرب )،يطابتر اليهست و ت ب  ه ،ملاس بآ و يتشاد

تسهيالت رفاهي ( )4خدمات :رستوران ،هتل ،كافي شاپ ،امكانات اقا و بسك ،يتم

ب شورف هدرخ ياهراك ر يا

  

      
     

پاسخگويي به نيازهاي بازديدكنندگان و ( )5مهماننوازي :چگونگي رفتار مردم روستايي و صاحبان كسب و كارهاي
مرتبط با گردشگري با بازديدكنندگان ( )Gunn, 1988است .از طرفي بايد توجه داشت كه گردشگري مشخص ًاًا هب    
يكند كه مستقيم ًاًا درگير امور خدماتي گردشگري هس دنت
آن نوع كسب و كارهاي كوچك در نواعي روستايي كمك م 
تها،
(هتلداري ،رستورانداري و  )...و آنهايي كه غي ب هتسباو ميقتسم ر ه ب شخ گردش دنتسه يرگ (س كرامرپو تتتتتتتت تتتتتتتت
ايستگاههاي پمپ بنزين و  .)...موفقيت در نوع اول ،به علت نياز به سرمايهگذاري بيشتر ،براي صاحبان كسب و كار
ضرورت زيادي دارد (.)Wilson et al., 2001
ديدگاههاي مختلفي در مورد عوامل تبيينكننده موفقيت كسب و كارهاي گردشگري وج دراد دو  ..ب اسا ر سس سسس دي هاگد
اقتصادي ،گردشگري و فرصتهاي كارآفرينانه مرتبط با آن از طريق و ايجاد كسب و كارهاي فردي و رقابت آنها رد 

ييابد ( .)Eadington and Redman, 1991انتقادات چن يد نيا زا يد دگاه    
بازار آزاد به بهترين ش لك توسعه م 

مطرح شده است .اول آنكه گردشگري و مشاغل مرتبط با آن را از اجتماع روستايي و محيط و زمينه آن تفكيك كرده
است ،دوم ،وابستگي متقابل بخشها و كنشگران مختلف درگير در گردشگري را در نظر نگرفته است و نهايت ًاًا نيا  ككككك ه
بيشتر كسب و كارهاي كوچك وابسته به گردشگري به ويژه در نواحي روستايي ،منابع شخصي براي ارتقاء خ تامد

خ  دنرادن ار دو (( ((( .)Gunn, 1988; Murphy, 1985; Palmer and Bejou, 1995ب ،هاگديد نيا فالخ ر     
رهيافت اجتماعي توسعه گردشگري و كارآفريني قرار دارد ( .)Murphy, 1985همانطور كه از عنوان آن پيداس ،ت
تهاي كارآفرينان و ه كسب
اين رهيافت اعتقاد دارد كه گردشگري محصولي اجتماعي است و عالوه بر مهار 

راك و ،،، ،،

ضروري است تا توانايي محلي و اجتماعي نيززز وج  دشاب هتشاد دو ((( ((((مانند رهب كبش ،يلحم ير ههه ههههها و يمسر ي

يشود د ( .)Murphy, 1985در حا هك يل   
شها مي ي
غيررسمي) كه مستقيم ًاًا منجر به توسعه گردشگري و ارتقاء تالش ش
رهيافتهاي اجتماعي مم نك است يك روش اثربخش براي توسعه و ارتقاء گردشگري باشند ،اما بايد توج تشاد ه   
كه ايجاد مشاركت و همكاري اجتماعي فرآيندي پيچيده و مش لك است .در اين حالت فرض ميشود كه همزما اب ن   
يگيرد.
رقابت بين كسب و كارها تسيهم اطالعات و منابع نيز بين آنها صورت م 
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مشاهده میشود که طیف گسترده از مولفههاي اقتصادي ،اجتماعی ،محيطي ،ف  یداهن ،يدر وو ووو قا نون ییی در موفقي و ت
پيشرفت كسب و كارهاي گردشگري مداخله میکنند ،بنابرا نی ضرورت دارد قبل ايس هنوگ ره زا س ذگت ا ب ير ر يا      
توسعه كسب و كارهاي گردشگري روستايي به منظور درك تنوع مسائل كليدي و تدو نی راه لح هاي مناسب ،عوامل
و انگيزههاي موثر بر موفقيت در كسب و كارها را مورد توجه قرار داد تا زمینه برای مدیریت بهتر در ايجاد و توس هع
كسب و كارهاي موفق فراهم آید.
 -4روششناسي تحقیق
اين پژوهش از نظر پاردايم تحقيق جزو تحقيقات كمي به لحاظ نحوه گردآوري دادهها ،ميداني و از نظر هدف
كاربردي است كه بر پايه روش توصيفي پيمايشي استوار است .براي گردآوري دادههاي ميداني از پرسشنامه و
مصاحبه و براي گردآوري اطالعات مربوط به تدوين ادبيات تحقيق و تنظيم پرسشنامهها از مطالعه اسناد و منابع
موجود داخلي و خارجي كه از طريق كاوش اينترنتي و جستجوي كتابخانهاي به دست آمد ،استفاده شده است.
جامعه آماري تحقيق حاضر كليه افراد روستايي درگير در مشاغل و كسب و كارهاي مرتبط با گردشگري در روستاي
زيارت استان گلستان بودند .براي شناسايي آنها از اعضاي شوراي اسالمي روستا و ساير خبرگان محلي كمك گرفته

شد كه در نهايت  300نفر به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند و با استفاده از جدول كرجسي و مورگان 1نمونههاي
تحقيق انتخاب شدند .با توجه به مشكالت مربوط به شناسايي اينگونه افراد ،استفاده از روش نمونهگيري تصادفي
امكان پذير نبود .بر اين اساس از روش نمونهگيري تركيبي شامل نمونهگيري از افراد با تجربه ،شناخته شده ،افراد
معرفي شده از سوي ساير نمونهها و نمونههاي در دسترس بهره گرفته شده است ،كه در نهايت  176پرسشنامه قابل
استفاده از نمونهها به دست آمد و در تحليل مورد استفاده قرار گرفت .وسيله تحقيق پرسشنامهاي بود كه در چند
يهاي شخصي پاسخگويان ،ويژگيها و ساختار
بخش تنظيم شد .بخش از پرسشنامه شامل سواالتي درباره ويژگ 
شهاي ديگر سواالتي راجع به انگيزهها و اهداف ورود به اين نوع كسب و
كسب و كار و پيشينه كاري بود .در بخ 
كار و نشانگرهاي مربوط به موفقيت و پيشرفت كسب و كارها بود كه در قالب طيف ليكرت اندازهگيري شدند .الزم
به ذكر است كه روايي پرسشنامه تحقيق از طريق مصاحبه با پنج نفر از افراد با تجربه و شناخته شده در حيطه كسب
و كارهاي مرتبط با گردشگري كه توان و آمادگي ارايه اطالعات مورد نياز را داشتند و چند نفر از خبرگان روستايي
كه اغلب از اعضاي شوراي روستا بودند و همچنين جمعي از پژوهشگران حوزه گردشگري در سطح استان تأييد
شد .پايايي تحقيق نيز از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ  0/ 86به دست آمد كه بيانگر پايايي مناسب براي
سازههاي تحقيق است .برای تحليل دادههاي تحقيق از آمارههای توصیفی مانند؛ فراوانی ،درصد ،میانگ نی  ،انحراف
معیار و ضر بی

تغ یی رات برای شناسا یی اولویت مسائل و مشکالت كسب و كارها و همچن نی تكنيك تحليل عاملي

نوع اكتشافي برای تب نیی عوامل موثر بر موفقيت بر كسب و كارها بهره گرفته شد.

Krejcie and Morgan,

1
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 -5معرفی روستاي مورد مطالعه
روستاي زيارت با مساحتي حدود  33 /8هكتار از روستاهاي تابعه دهستان استرآباد جنوبي بخش مركزي شهرستان
گرگان است .اين روستا در جنوب شهر گرگان و در فاصله  7كيلومتري جاده نهارخوران واقع گرديده است (ش لك
 .)1جمعيت روستاي زيارت بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مس نك سال  1385معادل  64 91نفر بوده است.
كوههاي كولي چال ،لندي كوه ،سردانسر و تلنبار كه اطراف روستا را احاطه كردهاند به همراه رودخانه خاصهرود به
روستاي زيارت چشمانداز زيبايي بخشيده است (بنياد مس نك انقالب اسالمي .) 388 1 ،عالوه بر اقليم خنك و مناسب
بودن وضعيت هوا در تابستانها ،روستاي زيارت به دليل داشتن جاذبههاي طبيعي و دلانگيز و چشماندازهاي بديع و
زيبا موردتوجه خيل گسترده گردشگران است .فاصله نزديك آن به شهر گرگان نيز اهميت آن را براي بازديدكنندگان
دو چندان كرده است ،به طوري كه در حال حاضر به عنوان يكي از شناختهشدهترين تفرجگاه روستايي استان
يرود ،و در سطح كشور براي بسياري از گردشگران شناخته شده است .مهمترين قابليت و
گلستان به شمار م 
يتوان به شرح زير برشمرد :مسير دسترسي جنگلي بسيار زيبا از جاده
امكانات گردشگري روستاي زيارت را م 
نهارخوران با درختان راش ،انجيلي ،بلوط ،افرا ،ممرز ،توسكا ،ملچ و بلندمازو؛ اقليم مناسب و خنك در فصل
تابستان؛ وجود آبشارهاي زيبا در جنوب و شرق روستا؛ وجود چشمههاي آب گرم و سرد در داخل و اطراف روستا؛
وجود مقبرههاي امامزاده عبداهلل و صالح در روستا؛ برخورداري از معماري و بافت ويژه نقاط كوهستاني؛ وجود
چشمانداز طبيعي با درختان زيباي گردو ،فندق ،آلو جنگلي ،وليكا ،زالزالك ،تمشك و بادام؛ برخورداري از مناطق
بسيار زيبا و محورهاي مناسب براي كوهنوردان؛ وجود كارگاههاي صنايع دستي در روستا؛ برخورداري از توليدات
كشاورزي ،دامي ،لبني و انواع ميوههاي جنگلي.

شكل ( )1موقعيت جغرافيايي دهستان استرآباد جنوبي و روستاي زيارت در كشور
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 -6يافتههاي تحقيق
 -1-6ویژگیهای توصیفی
متوسط سنی پاسخگویان  42 / 31سال ،متوسط طول اقامت آنها در روستا  21 /5سال و به طور متوسط  9/ 02سال
سابقه شغلي بودند 63 /6 .درصد پاسخگويان را مرد و  83درصد نيز متأهل بودند .از نظر سطح تحصيالت نيز 32 /2
درصد پاسخگويان در سطح كمتر از ديپلم 42 /6 ،درصد ديپلم و  25 /2درصد نيز داراي تحصيالتي باالتر از سطح
ديپلم بودند 57 /9 .پاسخگويان كسي را در كسب و كار خود استخدام نكرده بودند و  35 /5درصد فاقد تجربه در
هنگام آغاز شروع كسب و كار فعلي خود بودهاند ،به عالوه  59 /6درصد پاسخگويان از ابتدا كسب و كار خود را
شروع كردهاند و بقيه آن را خريد يا اجاره كرده يا آن را به ارث بردهاند .از مجموع پاسخگويان  49 /7درصد از
مشاركت همسر 31 /3 ،درصد از مشاركت والدين و بقيه از مشاركت ساير اعضاي خانوار در اداره امور كسب و كار
يبرند 93/8 .درصد پاسخگويان مدت اقامت گردشگران در روستا را بين يك تا دو روز ذكر كردهاند ،و
خود بهره م 
به طور كلي  52 /4درصد از معتقدند كه ورود گردشگران به روستا توانسته براي آنها داراي سود و منفعت باشد.
 -2-6نوع فعاليت
يدهد .اطالعات مندرج در
جدول ( )1فعالیتهای غالب در بين کسب و کارهای گردشگری روستا یی را نشان م 
جدول بيانگر آن است كه فعاليت غالب در بين ساكنان روستايي ارائه خدمات خردهفروشي به گردشگران است .در
همين زمينه ميتوان اذغان داشت كه  84 /3درصد پاسگويان منبع اصلي كسب درآمد خود را از طريق عرضه خدمات
خردهفروشي به گردشگران ميدانند .در واقع اين نوع كاال و خدمات خردهفروشي كه از طريق مغازههاي بقالي عرضه
يشود به علت اينكه قابليت تأمين فوري نيازهاي بازديدكنندگان را دارد همواره براي مردم روستايي جذابيت داشته
م
است .عالوه بر نياز فوري به اين نوع كاال ،قيمت مناسب آنها نيز باعث شده تا همراه با افزايش بازديد افراد بيرون از
روستا از ناحيه ،تعداد دكهها و مغازهها بقالي نيز به سرعت افزايش يابد .بايد توجه داشت كه تعداد ورود گردشگران
يرسد .بنابراين بيشتر
لهاي بهار و تابستان تا بيش از  1 000نفر بازديدكننده در روز نيز م 
به روستا زياد بوده و در فص 
كسب و كارهاي ش لك گرفته مبتني بر تقاضاي گردشگران بوده و براي تأمين نياز آنها راهاندازي شده است.
پس از ارئه خدمات خردهفروشي ،اولويت دوم مربوط به فروش توليدات كشاورزي با  79 /1درصد به گردشگران و
يباشد ..اين گزينه همراه با فروش توليدات دامي بخشي از روشهاي تأمين معيشت خانوارهاي
بازديدكنندگان م 
يدهد .قيمت ارزان ،ارائه بدون واسطه و تازهگي محصول از جمله داليل جذابيت آنها براي
روستايي را تشكيل م 
بازديدكنندگان است .به اين علت همواره در مسيرهاي بازديد فروش محصوالت كشاورزي و دامي به وفور وجود
دارد .گزينههايي مانند پخت نان محلي و صنايع دستي روستايي در اولويتهاي بعدي تأمين درآمد روستاييان قرار
دارند .قيمت ارزان و جذابيت اين كاالها از جمله داليل توجه بازديدكنندگان است .گزينههايي مانند راهنماي تور
گردشگري هتلداري و رستورانداري كه در نواحي پيشرفته گردشگري به اولويت اصلي براي تأمين اشتغال ساكنان
يروند در ناحيه مورد مطالعه به علت نياز به سرمايهگذاري گسترده اولويت اندكي داشتند.
محلي به شمار م 
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جدول ( )1فعالیتهای غالب کسب و کارهای گردشگری روستا یی
فراواني

درصد

رتبه

گزينهها
فروش توليدات كشاورزي

139

79 /1

2

فروش توليدات دامي

87

49 /4

5

پخت و فروش نان محلي

99

56 /1

3

مغازهداري و خردهفروشي

841

84 /3

1

راهنماي تور گردشگري

24

13 /6

7

آژانس مس نك

5

2/8

9

فروش صنايع دستي

94

53 /2

4

هتلداري و رستورانداري

8

4/5

8

تأمين محل اقامت ،سوئيت و خدمات مرتبط با خانه روستايي

68

38 /6

6

منبع :يافتههاي تحقيق

 -3-6اهداف کسب و کار (دالئل و انگیزهها)
در پژوهش حاضر ،شناسايي انگيزههاي كسب و كارهاي گردشگري و تعيين اولويت آنها از اهداف مهم بر سر راه
پژوهش مورد نظر محسوب ميشود ،در همين زمينه جدول ( )3اولویت دالئل و انگيزههاي شروع كسب و كار را از
يدهد .با توجه به جدول مشاهده میشود که مهمترين دالئل و انگيزههاي شروع و ادامه
نظر پاسخگويان نشان م 
فعاليتها و كسب و كارهاي مرتبط با گردشگري در ناحيه مورد مطالعه اقتصادي و مالي است .به طوري كه بيشتر
تهاي اول مانند «تأم نی استقالل مالی شخصی»« ،مشاهده موفقیت کسب و کارهای مشابه دیگران»« ،کسب
اولوي 
درآمد و پسانداز اضافی»« ،وجود تقاضای بازار برای اين نوع خدمات» و «تأم نی پسانداز براي دوران بازنشستگی»
يكند .در واقع ورود بازديدكنندگان به روستا و تقاضايي كه براي كاال و
به انگيزههاي مالي و اقتصادي اشاره م 
يكنند انگيزه مهمي براي شروع كسب و كارها بوده است .در كنار اين فرصت ساير انگيزههاي مالي،
خدمات ايجاد م 
نيازهاي اقتصادي و آيندهنگري براي دوران پيري نيز باعث شده تا افراد مختلفي براي ارائه كاال و خدمات به
بازديدكنندگان داوطلب شده و انگيزهها و اهداف خود را از اين طريق برآورده سازند .گزینههای «ایجاد سرگرمي
شخصی»« ،نامطمئن بودن درآمد کشاورزی» و «مالقات با مردم و بازديدكنندگان» نيز كمترين اهميت را داشته است.
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فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول ( )2دال زیگنا و لئ هههای شروع کسب و کار
میانگ نی

گويهها

انحراف معیار

ضريب تغييرات

رتبه

تأم نی استقالل مالی شخصی

3/ 68

1/ 23

0/ 335

1

مشاهده موفقیت و سودآوري كسب و كارهاي مشابه

3/ 38

1/ 19

0/253

2

کسب درآمد اضافی و پسانداز

3/ 56

1/ 27

0/753

3

وجود تقاضای بازار برای اين نوع خدمات

3/ 61

1/31

0/ 364

4

تأم نی پسانداز براي دوران بازنشستگی

3/ 80

1/ 43

0/ 375

5

استفاده کامل از منابع در دسترس

3/ 19

1/ 24

0/ 390

6

حمایت و حفاظت از اعضای خانواده

3/ 48

1/ 37

0/ 393

7

حفظ اعضای خانواده در کنار همدیگر

3/ 54

1/ 57

0/344

8

همراهی و مصاحبت با مهمانان و سایر بازدیدکنندگان

2/ 82

1/ 25

0/444

9

رئیس خود بودن

3/ 28

1/ 48

0/154

01

حفظ ا نی نوع اشتغال و دارائی در خانواده

3/ 05

1/ 43

0/ 468

11

بهرهمندي از اوقات فراغت خود

3/ 03

1/44

0/ 475

12

2/18

1/ 34

0/ 477

13

متنوع سازی روشهای کسب درآمد

2/ 83

1/ 35

0/ 478

14

حمایت از عالئق و سرگرمیها و اوقات فراغت
سرگرم کننده بودن اين نوع كسب و كارها

2/ 73

1/ 33

0/ 486

15

2/ 88

1/ 51

0/ 524

3/ 19

1/96

0/ 530

17

ايجاد اشتغال برای اعضای خانواده

2/29

1/ 35

0/ 532

81

مالقات با مردم و بازديدكنندگان

2/ 52

1/ 36

0/245

19

کسب اعتبار اجتماعي از طر قی ایجاد کی

راک و   

کسب

شخصی
سرمایهگذاری در فرصتهای کسب و کار

16

نامطمئن بودن درآمد کشاورزی و دامداري

2/ 73

1/ 58

0/945

20

يهاي شخصی
ایجاد سرگرم 

2/ 24

1/ 50

0/9 66

21

منبع :يافتههاي تحقيق

 -4-6تب يي ن عوامل موفقيت (نتايج تحليل عاملي)
به منظور شناسا یی عوامل تب نیی کننده موفقیت در کسب و کارهای مبتني بر گردشگری روستا یی و کاهش تعداد
متغیرهای تب نیی کننده موفقيت در ابعاد جدید ،از تکن کی

تحل لی عاملی اکتشافی (نوع  )Rبه روش تحل لی مولفههای

اصلی استفاده شده است .بر ا نی اساس در گام اول به بررسي مناسب بودن مجموعه موردنظر براي تحليل عاملي
پرداخته شده است .در اين رابطه ،مقدار  KMOبرابر با  0/ 697محاسبه شده است و مقدار بارتلت در سطح 0/10
يدار شده است برابر با  4631 / 78محاسبه شده است که بیانگر مناسب بودن دادهها برای انجام تحل لی
درصد معن 
عاملی است .پس از اطمينان از مناسب بودن مجموعه موردنظر ،به انجام تحليل عاملي اقدام شده است .در اين
خصوص چرخش وريماكس براي ايجاد يك ساختار عاملي متناسب به علت اينكه جداسازي عاملها را بطور شفاف
لها براساس مقادير ويژه بیشتر از کی
يدهد بهره گرفته شده است و براي تعيين تعداد عام 
و واضح انجام م 

عمل

شده است .جدول ( )3نشانگرهاي پنج عامل استخراج شده با فرض معنیداری بارهای عاملی بیش از  0/5را در هر
عامل نشان میدهد .بر اين اساس ،عامل نخست با مقدار ويژه  4/55به تنهايي تبيينكننده  21 / 67درصد واريانس كل
يباشند .بهطور كلي
لهاي دوم و سوم نيز به ترتيب تب نیی کننده  15 /96و  15 / 03درصد واريانس كل م 
يباشد .عام 
م
سه عامل نخست رويهم رفته توانستهاند حدود نيمي (  52 / 38درصد) از كل واريانس مجموعه مورد تحليل را توضیح

شناسایی و تب يي ن عوامل مؤثر بر موفقيت03 1 ...

دهند .دو عامل بعدي بهترتيب  14 / 79و  13 /81درصد كل واريانس مجموعه مورد تحليل (عوامل موثر بر موفقيت
كسب و كارها) را تبيين نمودهاند .در كل ،اين پنج عامل توانستهاند  80 /36درصد واريانس كل را تبيين نمايند.
جدول ( )3نتایج تحلیل عامل عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارها
مقادير

درصد

ویژه

واریانس

4/55

21 / 67

3/92

15 /96

3/ 16

15 / 03

3/01

14 / 79

2/ 77

13 /81

بار عاملی
برخورداری از منابع و امکانات فیزیکی براي تأسيس كسب و كار
(زمين و )...
دسترسي كافي به منابع مالي و سرمايه
دسترسي به خدمات حمايتي

نام پیشنهادی

0/9 67
0/ 696
0/447

داشتن زمینه خانوادگی در اين شغل

0/ 663

وجود حمایت کافی از طرف خانواده

0/857

امكانات و منابع

دسترسي به منابع و امكانات دولتي

0/ 862

بهبود وضعیت جاده و راههاي روستايي و افزايش دسترسي

0/ 516

بهبود وضعیت خدمات بهداشتي و درماني در روستا

0/ 817

تها و
زيرساخ 

بهبود وضعیت خدمات ارتباطي در روستا

0/ 676

خدمات

بهبود تسهيالت اقامتي و پذيرايي در روستا

0/ 765

داشتن تجربه و مهارت قبلی

0/ 612

مبادله اطالعات با ديگر كارآفرينان

0/ 908

برخورداری از آموزش تخصصی و عمومي در زمينه کسب و کار

0/ 724

آشنايي با شيوههاي بازاريابي

يادگيري و
حرفهآموزي

0/056

كسب موقعيت اجتماعي مناسب

0/ 533

داشتن مهارت و روابط اجتماعي مناسب

0/ 685

ارتباطات و

روابط و پيوندهاي كاري ،شغلي و آشنايي با ارگانهای مرتبط

0/ 620

پيوندها

بومي بودن در روستا

0/348

كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري

0/947

بهبود مستمر در كيفيت كاال و خدمات قابل عرضه

0/645

افزایش تنوع در توليد و عرضه كاال و خدمات

0/1 80

مديريت كسب و
كا ر

منبع :يافتههاي تحقيق

با توجه به اطالعات جدول و مشاهده گویههای معنیدار در هر عامل میتوان شش عامل معنیدار شده را نامگذاری
کرد .ا نی عوامل به ترت بی

تها و خدمات ،يادگيري و حرفهآموزي ،ارتباطات و پيوندها و
امكانات و منابع ،زيرساخ 

مديريت كسب و كار نامگذاری شدند .بطور كلي مجموع واریانس تب نیی شده توسط پنج عامل تبيين كننده موفقيت
كسب و كارهاي مبتني بر گردشگري  80 / 36درصد است که سهم درصدی هر کی
است.

از عوامل در ش لك ( )1ارائه شده
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عامل امكانات و منابع
12/76

عامل زيرساختها و خدمات
51/ 69

عوامل تبيينكننده موفقيت كسب و
كارهاي مبتني بر گردشگري

عامل يادگيري و حرفهآموزي
51/30

عامل مديريت كسب و كار 31/81
6/50

عامل ارتباطات و پيوندها
41/97

شکل ( :)2مدل تحلیلی سهم عوامل تبیینکننده موفقيت كسب و كارهاي مبتني بر گردشگري
منبع :يافتههاي تحقيق

 -7بحث و نتيجهگيري
تهاي كارآفرينانه براي پاسخ به اين
با افزايش تقاضا براي انواع مختلف گردشگري در نواحي روستايي ،توسعه فعالي 
ينمايد .كسب و كارهاي كوچك اغلب به سرعت به تقاضاي جديد بازار پاسخ
تقاضاي رو به افزايش ضروري م 
يدهند و منبعي براي تأمين معيشت و بهبود رفاه خانوارهاي روستايي هستند .به همين علت بررسي ويژگيهاي اين
م
كسب و كارها و اهداف و انگيزههاي مالكان و همچنين عوامل تعيين كننده موفقيت آنها براي برنامهريزان روستايي و
تصميمگيران اين حوزه ضروري است .بر اين اساس تحقيق حاضر با هدف بررسي ويژگيهاي اين كسب و كارها،
شناسايي مهمترين اهداف و انگيزهها موجود در اين كسب و كارها و تبيين عوامل موفقيت كسب و كارها به صورت
موردي در روستاي زيارت استان گلستان به انجام رسيده است .نتايج نشان داد كه بيشتر كسب و كارهاي فعال براي
يشد و اغلب آنها مشاركت همسر و اعضاي
ارائه خدمات به بازديدكنندگان توسط خود فرد اداره و مالكيت م 
يبردند .همچنين فعاليت غالب در بين پاسخگويان ارائه خدمات خردهفروشي به بازديدكنندگان
خانواده خود بهره م 
بود .پس از آن فروش محصوالت كشاورزي ،باغي و دامي ،نان سنتي و همچنين فروش صنايع دستي قرار داشت.
ب و كارهاي مرتبط با گردشگري
نتايج نشان داد كه اهداف و انگيزههاي غالب براي شروع و ادامه فعاليتها و كس 
در ناحيه مورد مطالعه اقتصادي و مالي است .در اين زمينه پاسخگويان به مواردي مانند تأم نی استقالل مالی ،مشاهده
سانداز براي آينده اشاره
موفقیت کسب و کارهای دیگران ،کسب درآمد اضافی ،وجود تقاضای بازار و تأم نی پ 
يكردند .اين نتايج بر خالف مطالعاتي است كه انگيزههاي غيراقتصادي را در شروع و ادامه كسب و كارهاي مبتني
م

بر گردشگري گزارش كردهاند ( .)Shaw and Williams, 1998ساير مطالعات عالوه بر بهبود سبك زندگي،

سود بلند مدت مالي را نيز گزارش كردند ( .)Bransgrove and King, 1996در منطقه مورد مطالعه به علت
وجود تقاضا ،كسب و كارهاي مرتبط نيز براي تأمين اين تقاضا وارد عرصه رقابت با يكديگر شدهاند و در بيشتر
يدهند ،به همين علت اهداف و انگيزههاي اقتصادي
موارد اين مشاغل بخش اصلي معيشت خانوارها را تشكيل م 

غالب شده است .هر چند در ساير مطالعات اهداف و انگيزهاي اجتماعي مانند؛ بهبود زندگي اجتماعي ( Pearce,

شناسایی و تب يي ن عوامل مؤثر بر موفقيت105 ...

 ،)1990; Frater, 1982كسب موقعيت اجتماعي بهتر ،ايجاد موقعيت بهتر براي وارثان ،دارايي بازنشستگي

( )Smith, 1998نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين نتایج تحل لی

تها و خدمات ،يادگيري و
عاملي نشان داد که پنج عامل امكانات و منابع ،زيرساخ 

حرفهآموزي ،ارتباطات و پيوندها و مديريت كسب و كار  80 / 36درصد عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارها را
میکنند .مواردی از قب لی

تب نیی

تهاي گردشگري :تسهيالت دسترسي (جاده ،وسايل و حمل و نقل و
زيرساخ 

تهاي خدمات :رستوران ،هتل،
خدمات ارتباطي) ،برق و تسهيالت بهداشتي و آب سالم ،تسهيالت رفاهي و زيرساخ 
كافي شاپ ،امكانات اقامتي ،كسب و كارهاي خرده فروش براي پاسخگويي به نيازهاي بازديدكنندگان در برخي

مطالعات به عنوان ملزومات موفقيت در حوزه كارآفريني گردشگري گزارش شده است ( .)Gunn, 1988در
تهاي
رهيافتهاي اجتماعي نيز اعتقاد بر اين است كه گردشگري محصولي اجتماعي است و عالوه بر مهار 
كارآفرينانه و كسب و كار ،ضروري است تا توانايي محلي و اجتماعي مانند رهبري محلي ،شبكههاي رسمي و
غيررسمي نيز براي ارتقاء كسب و كار وجود داشته باشد ( .)Murphy, 1985اين موارد در عامل چهارم با عنوان
ارتباطات و پيوندها مورد تأكيد قرار گرفته است.
يتوان پيشنهادهاي زير را ارائه كرد.
با توجه به يافتههاي تحقيق م 
• حمايت از شبكهسازي و فراهم ساختن امكانات و زمينههاي الزم در برخورداري كارآفرينان از مشاوران
نهاي تخصصي ،تجاري ،صنفي به منظور بهبود روند بازاريابي و بهرهوري؛
متخصص ،مشاوره موسسات و انجم 
• اعطاي تسهيالت مناسب براي صاحبان ايده جهت توسعه كارآفريني مبتني بر بخش گردشگري؛
تها و خدمات گردشگري براي افزايش توقف و ماندگاري بازديدكنندگان
• تشويق به سرمايهگذاري در زيرساخ 
در نواحي روستايي؛
• آموزش مهارتهاي الزم براي بهبود كيفيت كاالها و خدمات گردشگري به ويژه توليدات محلي؛
• توانمندسازي كارآفرينان از طريق برنامههاي آموزشي رسمي و غيررسمي و ارتقاء مهارتها و صالحيتهاي
مرتبط با اين موضوع ،به منظور اثر بخشي و كارآيي بيشتر كارآفرينان و صاحبان كسب وكار محلي؛

تهاي توسعه كارآفريني مبتني بر گردشگري روستايي انجام شود
• الزم است تحقيقاتي در مورد موانع و محدودي 
تا ضمن شناخت تأثير فرهنگ ،جنسيت ،مالكيت و شرايط اقتصادي ،بتوان راهبردهاي اثربخشي در اين حوزه ارائه
كرد.

منابع
افتخاري ،ع .ر ،.سجاسي قيداري ،ح .) 1389 ( .توسعه روستايي با تأكيد بر كارآفريني (تعا ،فير

اگديد هه هههها )تايبرجت و 

... ..

انتشارات سمت .تهران.
بنياد مس نك انقالب اسالمي .) 388 1( .زيارت يادگاري از گذشته ميراثي براي آينده ،مروري بر فعاليتهاي بنياد مس نك انق بال
اسالمي در بهسازي بافت باارزش روستاي زيارت .بنياد مس نك انقالب اسالمي .معاونت عمران روستايي .تهران.
رضواني ،م .ر ،.نجارزاده ،م .) 1387 ( .بررسي و تحليل زمينههاي كارآفريني روستايي در فرآيند توسعه نواحي روستايي مطالعه
موردي :دهستان براآن جنوبي (شهرستان اصفهان) .توسعه كارآفريني. 161 - 182 :)2( 1 ،
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       موانع توسعه بنگاههاي كو فآراك طسوتم و كچ ر ناتسا رد يياتسور ني.)0931( . م، طهماسبي،. ع، اسدي،. ع،علي ميرزايي
. 165 - 184 :) 12 ( 3 ، توسعه كارآفريني.) صنايع تكميلي خرما:خوزستان (مطالعه موردي
تبن يد
 اولويت ت.)0931((( (( ركسع ه، ع.   شهدادي خواج،. ط، صادقلو،. ح، سجاسي قيداري،. ع. س، بدري،. ع. ح،فرجي سبكبار
     دهستان حومه ب ناتسرهش يزكرم شخ:توسعه كارآفريني در مناطق روستايي با استفاده از تكنيك پرومتي (مطالعه موردي
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