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چکیده
نیا. گرددیاقتصادي محسوب مهايتیهاي مهم فعالاز بخشیکیی امروزه یردشگري روستاگ

عنوان سو آن را بهکیمورد توجه قرار گرفته است، از یمختلفهايدگاهیاقتصادي از دمهمتیفعال
ايلهیوسگریدر قالب صنعت گردشگري و از طرف دییسازي اقتصاد جوامع روستامتنوعبرايیاستیس

ویژه ها و امکاناتی را بهفرصتتواندگردشگري روستایی می.پندارندیمیملاقتصادو رشدكبراي تحر
ی رانیکوچک و کارآفروکارهايکسبتوسعه زمینهبراي اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کند، و

رایطی بر توسعه اصلی این است که، گردشگري با چه ابزار و در چه شسؤالدر این راستا . فراهم سازد
بر توسعه مؤثرگذارد؟ لذا هدف اصلی پژوهش، تحلیل و ارزیابی عوامل کارآفرینی روستایی اثر می

- توصیفی،روش پژوهش. باشدکارآفرینی در گردشگري روستاهاي بخش مرکزي شهرستان انار می
. استفاده شده است) امهپرسشن(اي و میدانی ها از مطالعات کتابخانهو براي گردآوري دادهتحلیلی است

باشد، که نفر از ساکنین روستایی می90نفر از مدیران و مسئولین محلی و 30جامعه آماري تحقیق شامل 
SWOTاز تکنیک هاتحلیل یافتهمنظوربه. گیري تصادفی ساده انتخاب شدندبا استفاده از روش نمونه

در گردشگري ینیکارآفرتوسعهبا نقاط قوت، از آن است که عوامل مرتبط یحاکجینتا. استفاده شد
منطقه بر سر راه گرفتنقرار"ارهايیرمعیزن،یهمچن. اندرتبه را داشتهنیروستاهاي موردمطالعه باالتر

قصور "و "منطقهنیساکنانیدر مینیکارآفرفیفرهنگ ضع"نقاط قوت،انیدر م"کشور یمواصالت
تري براي کسب هاي متنوعوجود راه"نقاط ضعف،انیمدر"اندرکار دستنیمسئولیو کوتاه

و یاراضيکاربررییتغ"و"یو باستانیخیتارهیآثار و ابنبیتخر"ها و فرصتانیدر م"درآمد
هاي حاصل از به نمرهبا توجهو .شناخته شدندتیاهمنیشتریحائز بدهایتهدانیدر م"انداز روستاچشم

. باشدجی، راهبرد استخراجی حفظ و نگهداري میماتریس عوامل داخلی و خار

.، شهرستان انارSWOTکیتکن،ینیتوسعه کارآفر،ییروستايگردشگر: واژگان کلیدي

زاهدان، دانشگاه سیستان بلوچستان، ایراني محیطی،زیربرنامهی، دانشکده جغرافیا و یي روستازیربرنامهجغرافیا و اریاستاد*
sghanbari2004@yahoo.com)لنویسنده مسئو(

، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانآماراریاستاد**
ي روستایی، دانشگاه سیستان بلوچستانزیربرنامهدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و ***
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مقدمه
زیست، مشکالتانسانی، حفظ محیطتوسعههايشاخصبهبودروستایی،اقتصادبهبخشیتنوع
هايمهاجرتبزرگ،شهرهايویژهبهشهرهااستانداردازحدبیشآلودگیوشدنصنعتیناشی از

کهاستهاییاز دغدغهپایدارتوسعهمجموعدروهاگفتمانوهافرهنگو تبادلتعاملروستایی،
هاي پاسخ به دغدغه.روبروستآنباخصوص نواحی روستایی کشورهاي جهان سومامروز بهجهان

در این راستا سیاست . ورهاستریزي در این کشترین ارکان برنامهمذکور یکی از ضروري
محصولی مورد اتخاذ رفت از اقتصاد تکمنظور برونحلی بهعنوان راهتواند بهسازي اقتصادي میتنوع

کشورهاي ویژهبهگردشگري است که اغلب کشورها،هاروشنیاز ایکی. ریزان قرار گیردبرنامه
خود ی هاي توسعه ملرند آن را در برنامهبرخورداتیمزنیاز ایمکانتیکه به لحاظ موقعییایآس

نیدر ا).  22:1387افتخاري، (خود را تحقق بخشندیبتوانند توسعه ملقیطرنیاند؛ تا از اگنجانده
ها و منابع موجود و قابل فرصتییو شناسانهیبهيریگبا بهره،ییروستاینواحنانیکارآفرنهیزم

یکیراید، زنرا به ارمغان آورییروستايهاطیاقتصاد محییفاتنوع اشتغال و شکودنتوانیاستفاده، م
رشد ساززمینهخود، يو کار برایخوداشتغال. استیتغالخوداش،ینیکارآفريهاتیاز مز

سطح يارتقا،ينوآورشیافزا،ینیکارآفريهآثار توسعنیترمهم. در جامعه استینیکارآفر
عیو توزدیاشتغال، تولجادیا،یدانش فندیابداعات، تولتعداد ثبت اختراعات وشیافزا،يفناور

گسترش .را در برداشته باشدیثروت ملشیافزاتواندیمجهیدرآمد در سطح جامعه است که در نت
توجه قرار موردهیتوسعه در هر ناحیاز ابزارهاي اصلیکیعنوان بهدتوانیمصنعت گردشگري 

ازتريوسیعحوزهایجادبرايهاییفرصتگردشگري،محصوالتدامنهسریعرشدبا.ردیگ
بامرتبطتقاضايوزمینهایندر.استآمدهوجودبهیافتهتخصصگردشگري کوچکهايبنگاه

هابنگاهاهمیت،)ماشینیوايکارخانهنهو(دستیصنایعوگردشگري متمایزمحصوالتجهتآن
ازجمله1کارآفرینی روستایی(Ateljevic , 2008: 287).درك استقابلخوبیبهکوچکمقیاسدر

موتور و محرکه اصلی ،راهکارهاي منجر به توسعه روستایی است؛ زیرا کارآفرینی به عقیده شومپیتر
و ینیکارآفر.(Lordkipanidze,et.al,2005: 2)باشدیاز هر بخشی میموردنتوسعه اقتصادي است و 

مستمر و توسعه صنعت تیموفقيبرایدو فاکتور اصلو يدر گردشگريدیدو عوامل کلينوآور
.)Eduardo lopzeh, 2009: 1(هستندياو هم منطقهیهم در عرصه جهانيگردشگر

، تحت عنوان (UNWTO)بینی درازمدت سازمان گردشگري جهانیبر اساس گزارش پیش
میلیارد گذشته و تا از رقم یک 2010ورود گردشگران تا سال "2020انداز سالچشم: گردشگري"

صنعت نیسوما،یگردشگري در دنصنعتامروزه. بالغ خواهد شدنفریلیاردم56/1به 2020سال 

1. Rural Entrepreneurship
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طور مثال کشور یونان که دچار رکود به. )208: 1388قاسمی، (نفت و خودرو استازبعد،پردرآمد
قدرت رقابت دارد و هاي اقتصادي و تولیدش تنها گردشگري اقتصادي شده است از بین تمام بخش

Karoulia(هاي ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادي در این کشور گردیده استترین زمینهیکی از اصلی

and Tsionou 2013;Stylidis and Terzidou 2014 .(که دومین مقصد در دریاي مدیترانه و طوريبه
دتولیاز٪4/16ست توان2012در سال وناني یبخش گردشگربر این اساس جنوب اروپاست و

. (Sardianou et al, 2015: 2)این کشور را به خود اختصاص دهددرصد از اشتغال20و یناخالص داخل
یو اجتماعاقتصاديکارآمد براي بازسازي و توسعهزوريیعنوان کاتالگردشگري بهازبر این اساس، 

هاي ر اروپا براي رفع چالشدر سراسریاخهايسالی طکهطوريبهشده و ادیییروستاینواح
کشاورزي هايفعالیتکاهشکه باییروستاهاایاي و هیحاشییروستاینواحیاجتماعاقتصادي و

از آنجایی که .(Sharply,2002: 23)کانون توجه قرار گرفته استدراند، گردشگريشدهروروبهیسنت
هاي گوناگون و متوسط را ي مهارتتوان افراد دارازاست، میصنعت گردشگري کارطلب و اشتغال

هاي جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایر همچنین با ایجاد یک مجموعه فعالیت. به اشتغال درآورد
که یطیدر شرا. گردد) سوخت و انرژيدستی، صنایعغذایی، ونقل، موادحمل(هاي اقتصاديبخش

در ریاخيهادهیط،يدرآمد کشاورزو سطح ییاقتصاد روستايهاتیاز فعالياریبسکشور ما در 
از کردهتحصیلخروج نسل جوان و جهیو در نتيکارینرخ بشیشده و افزادیدچار افول شدکشور

کامل در طوربهياست، اگر توسعه گردشگرهتوسعه روستاها را به مخاطره انداخت،ییجامعه روستا
ناطق را از رکود و انزوا خارج کرد و منیايتا حدودتوانیشود، ميزیرطرحییروستاینواح

).70: 1390،يلنگرودیعیمط(شد ییو گسترش توسعه روستایموجب تنوع فرهنگ
مورد مطالعه پژوهش، روستاهاي بخش مرکزي شهرستان انار؛ که معیشت غالب يهمحدود

درپی هاي پیخشکسالی: اي همچونباشد و با مشکالت عدیدهکشاورزي و باغداري میساکنانش
رو هستند؛ که  درنهایت منجر به کاهش درآمد روستاییان گردیده هاي زیرزمینی روبهو افت آب

بر سر استان کرمان از سمت شمال است که يورودنینخستاز طرفی منطقه موردمطالعه . است
باعث شده که ساالنه صدها ژهیواستراتژیک تیموقعنیقرار دارد و اکرمان- بندرعباسدوراهی

يمتعددیخیو آثار تاریعیطبيهاجاذبهيداراشهرستاناین . شهر عبور کنندنیهزار مسافر از ا
لذا بایستی . ، قرار گیردکنندیانار عبور مشهرستان که از یمسافرانتواند مورد بازید میاست که 

ن به ایجاد مورد مطالعه قرار گیرد تا از طریق آن بتوافرآیند گردشگري روستایی در این منطقه،
نوعی کارآفرینی روستایی را از کانال توسعه وکارهاي جدید در روستا پرداخت و بهکسب

ی برايمنطقیپاسخافتنیبه دنبال در همین چارچوب پژوهش حاضر . گردشگري تقویت کرد
:استسؤاالت زیر
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مورد محدوده در ییدر گردشگري روستاینیتوان به توسعه و ارتقاء کارآفریچگونه م- 
؟افتیدست مطالعه 

ها و رفع نقاط ضعف و تهدیدها گیري از نقاط قوت و فرصتراهکارهاي احتمالی با بهره- 
جهت توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگري در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان انار چیست؟

نظريمبانی
هنر، ،ییوستامردم ریزندگنیتریکه ویتیعبارت از هرگونه فعال1ییگردشگري روستا

اقتصادي و ريیگبا بهرهوگذاشتهشیبه نماییروستانقاطرا دریفرهنگراثیفرهنگ و م
گردشگري .سازدیمفراهمرایگردشگران و مردم محلنیامکان تعامل بیاز جامعه محلیاجتماع
ودرآمدجادیا،یاي را در اقتصاد جوامع، توانمندسازي مردم محلنقش عمدهتواندیمییروستا

در این زمینه فرهنگ.کندفایهاي اقتصادي ابخشریدر ارتباط تنگاتنگ با سایهاي شغلفرصت
وهاجشنمحلی،ادبیاتموسیقی،ورقصمحلی،هايبازيقدیمی،رسوموآدابسنتی،
. رودمیشماربهگردشگرانبرايروستاییمحیطهايجاذبهجملهازسنتی،هاي مختلفمراسم
روستاییهايجاذبهدیگرازمصالح سنتی،وفردمنحصربهمعماريباروستاهاقدیمیوسنتیبافت

قدیمیمیراثیوارزشمند استفرهنگیلحاظازهموتخصصیلحاظازهمکهرودمیشماربه
حفظ منابعبهروستاهااینطبیعیوفرهنگیارزشخاطربهیونسکوامروزه. شودمیمحسوب

داده انجامزمینهایندرهاییحمایتودهدمیخاصیاهمیتقدیمیسننوهنگفروبشري
نمودنفراهمدرکلیدينقشیهاSME2در گردشگري امروز، ). 24- 29: 1383قادري، (است

آنانعالئقونیازهاترینخاصبهتوجهباگردشگران،برايمناسبوکافیخدماتومحصوالت
شوند میمحسوبسطح جهاندرمسافرتوگردشگريصنعتاصلیشریانSMEs. کنندمیایفا

هايبنگاهاینکهدر(Novelli, et.al, 2006: 1141).گذارندمیتأثیرشدتبهايمنطقهتوسعهبرو
تردیديدارند،گردشگريمقاصدپذیريرقابتدرمهمینقش(SMEs)متوسطوکوچک

خاصبازارهايبرايکهآنچهاهمیتدرؤثريمنقشبزرگهايبنگاهاینکهوجودبا. نیست
مهمتریناما،)انبوهگردشگريباارتباطدرهاتورگردانمثالعنوانبه(دارندگردد،فراهم می

این. هستندخردهايشرکتاغلبگردشگري،هاي مختلفقسمتکنندهواحدهاي حمایت
یافتاقامتگاهیاگردشگريژانسآرستوران،مغازه،تاکسی،مانندمختلفیاشکالبههابنگاه

داشتهبستگیوکارهاییکسبچنینکارکیفیتبهشدتگردشگري بهخدماتکیفیت. شوندمی

1. Rural Tourism
2. Small and Medium Enterprise
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گردشگريحوزههايSMEمیانتنگاتنگارتباطایجادموجبمسئلهاین.هاستآنازمتأثرو
کمبودازشهرها،بهافرادعلت مهاجرتبهروستایینواحی(Cooper, et al., 2007: 17).شودمی

کلیديعاملاز کارآفرینی،معینحجمیایجادآن،نتیجهدروبرندمیرنجبالقوهکارآفرینان
فرینی بسیاري از محققان،کارآ(Nemirschi, et.al, 2010: 139).شودمحسوب میاقتصاديتوسعه

هاي تخریبزار مانند،هاي باشکستتوانتوسط آن میکهکنندیماي معرفی عنوان وسیلهرا به
کارآفرینیدر حوزه توسعه. (Hall, et al., 2010: 440)اجتماعی را اصالح نمودمحیطی و

برخی از ) 1(هاي مختلفی صورت گرفته است که در جدول پژوهشروستاییگردشگري
.ها فهرست شده استمهمترین تحقیقات صورت گرفته و نتایج آن

پیشینه و سوابق تحقیق. 1جدول

نتیجهعنوانمؤلف

Ateljevic
)2008(

ورشدهايمحدودیت
کوچکهايموفقیت بنگاه

گردشگري نیوزیلند

محیطازمحلی، حمایتزیرساختارهايبهبود
هايشرکتتوسعهبرايسازمانیحمایتطبیعی،

خاصرویدادهايومراسمازحمایتکوچک،
منجر به پایداري ...) غذا وهايجشنوارهمانند(

.گرددگردشگري می

Jaafar
)2011(

صنعتدرکارآفرینی
برتأکیدباتوریسم
توسعهدرحالکشورهاي

عنوان ضعف مدیران در کسب مهارت و دانش به
مانعی براي رسیدن به کارآفرینی و در مقابل  

در این زمینه مؤثرعنوان ابزاري نقش دولت به
. گرددمحسوب می

Weibing
Zhao

)2011(
ه اجتماعی و کارآفرینی سرمای

گردشگري
سرمایه اجتماعی عامل و محرکی است که منجر به 

.شودگردشگري میوکارکسبایجاد 
Dohar Bob

)2012(
کارآفرینی اجتماعی براي 

توسعه اکوتوریسم
در ي مناسب براي توسعه اکوتوریسم هاروشبررسی
پانوراما، اندونزينخوردهدستزیبا و منطقه

Randi
Bredvold

(2016)

نانیکارآفریزندگوهیشبررسی 
ي ریگشکلبر مؤثرعوامل و 
آنان در راستاي توسعه تیهو

يگردشگر

هویت کارآفرینان، سبک زندگی آنان را شکل 
اساس هویت کارآفرینان به چهار نیبر ادهد و می

کارآفرین مدرن، وفادار،: شودیمدسته تقسیم 
مدرنپستو طلبيآزاد

قشالقایمنی 
و همکاران 

)1389(
نقش کارآفرینی در توسعه 

پایدار گردشگري

به کاهش کشاورزي منطقه و مهاجرت مردم با توجه
رشد روزافزون گردشگري،هايو تنوع فعالیت

هاي کارآفرینانه گردشگري پایدار در قالب فعالیت
.شوداحساس می
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دادورخانی
و همکاران

)1390(

تحلیل نقش گردشگري در 
هاي کارآفرینانه و ویژگیسعهتو

گرایش به کارآفرینی در بین 
روستاي (روستاییجوانان

)کندوان و اسکندان

با رونق گردشگري میزان تقاضاي جدید و  به تبع آن 
یابد، که در نیاز به کاالها و امکانات جدید افزایش می

ي جدید و موجب وکارهاکسبنهایت منجر به ایجاد 
.شودینی در بین روستاییان میگسترش روحیه کارآفر

زادهکیوانی
)1392(

نقش گردشگري در 
با استفاده کارآفرینی روستایی

دهستان (SWOTاز مدل 
)شیرکوه، شهرستان تفت

ي در زمینه کارآفرینی شنهادیراهبرد پبهترین 
ي تولیدي کوچک وکارهاکسبگردشگري، ایجاد 

.هاي گردشگري استو محلی در رابطه با فعالیت

1394نگارندگان،: منبع

دستیابی به کارآفرینی در حوزه منظوربهموضوع،اتیو مطالعه ادبينظریبا توجه به مبان
گردشگري روستایی، لزوم شرایط و بستر مناسب در محیط، وضع قوانین و مقررات مناسب و 

یمفهوممدل) 1(در شکل.استپذیر امري ضروري یسکرهاي کارآفرینانه و گسترش ویژگی
.باشدیمورد توجه مریژوهش زپ

)1394نگارندگان،: منبع(مدل مفهومی پژوهش. 1شکل
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پژوهشمطالعهموردمنطقهمعرفی
کهداشتهنام"آبان"اسالم،ازپیشهايدورهدرشهرستان انار محدوده مطالعاتی پژوهش، 

که این استنیابه خاطرشهر، کنونی هیتسموجه.استبودهاوستاکتاب"یشتآبان"ازبرگرفته
منطقه در دوران ساسانی مرکز زرتشتیان و داراي آتشکده بوده، که پس از ورود اعراب به ایران از 

این شهرستان . نام گرفته است"انار"زمانمروربه. به معناي آتش نامیده شده است"النار"سوي آنان
از نظر . استان را به خود اختصاص داده استدرصد مساحت 1,2معادل لومترمربعیک2139با وسعت 

واقع یطول شرققهیدق55درجه و 18و یعرض شمالقهیدق53درجه و 30نیبییایجغرافتیموقع
2بخش، 1يشهرستان دارانیا1390سال انیدر پا). 1393،19،ینسب عبدالله(استدهیگرد

).1390،36،يسالنامه آمار(باشدیه ماز سکنیخاليآباد41سکنه و يدارايآباد51دهستان، 

)1394ترسیم نگارندگان، (نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان انار . 2شکل

جاده ، بندرعباس- تهران- مهم کشور، کرمانیشهرستان با قرار گرفتن در سه راه مواصالتاین 
استان در شگريهاي گردقطبنیتراز مهمیکیعنوان بهتواند،یمی و ورودي استانتیترانز

تعطیالت عید نوروز  خصوصاًي که در تعطیالت طوربه.ردیکالن مدنظر قرار گيهايزیربرنامه
پنج میلیون مسافر نوروزي مورد بازدید حدود ،کشوري سفر گردشگران به سواحل جنوبی واسطهبه

دنبال به منطقه و گردشگري هايظرفیتاین بهترین فرصت براي شناسایی و معرفی . گیردقرار می
اثر 30از شیبيشهرستان دارااین . ي ساکنین محلی استبراآن کسب درآمد و ایجاد اشتغال 

سازمان میراث فرهنگی شهرستان (.استدهیاثر به ثبت رس24آنها حدود نیاست که از بیخیتار
.دهدیمن نشامنطقه مورد مطالعه را يگردشگريهااز جاذبهیبرخریجدول ز). 1394انار،
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هاي گردشگري روستاهاي بخش مرکزي شهرستان انارجاذبه.2جدول
هایژگیوجاذبهوعن

یارگ ساسان
انیقرار گرفته، متعلق به دوره ساسانيادر مرکز شهر و بر فراز تپه

یمحلیمرکز حکومتکیارگ نیاست که انیاست و نشانگر ا
.از آن بوده استشیپیو حتانیدر زمان ساسان

)ع(امامزاده محمدصالح 

یعنییلخانیمربوط به دوره ا) ع(امامزاده محمدصالح یاصليبنا
ياقهیمتعدد عتيایاشيکهن دارايبنانیا. سال قبل است800

وجود نیرفته اما با اغمایبه خیها در طول تاراز آنیبوده که بخش
.مانده استیباقایاشنیاز ايهنوز تعداد

بادقلعه داوودآ
يداراوباشدیمنظامی و مرتفع مربوط به دوره صفویه قلعهنیا

چهار برج در چهارگوشه يدارا. مترمربع مساحت است3074
.متر ارتفاع دارند9است که هر کدام 

به و متعلق. همین نام قرار داردي تاریخی که در روستایی بهاقلعهاضیقلعه ب
.دوره قاجاریه است

یبقعه بشر حاف
از اصحاب امام جعفر صادق یکیانار که متعلق به یبقعه بشر حاف

و در روستاي  . رسدیمیلخانیبنا به دوره انیقدمت ا. است) ع(
.بشرآباد قرار دارد

این کاروانسرا در مجاورت امامزاده قرار دارد و متعلق به دوره یعباسشاهي کاروانسرا
. قدیمی داردکه داراي معماري سنتی و . باشدصفویه می

متعلق به انبار آب. یخدان و بادگیر مربوط به دوره قاجاریه استانبارآبو بادگیر خدانی
.قرار داردشهرنیامي و دردوره پهلو

کشسیخي هااچهیدر

واسطهبهجاي منطقه است  که نیترپستخروجی حوزه ابریز و 
که محل . دهاي زیبا و طبیعی را به وجود آورکشی دریاچهشیب زه

و محل تولید و گان مهاجر متنوعی در طول سال است زیست پرند
.باشدپرورش آرتمیا می

هایی زیبا و طبیعی حاصل فرسایش آب و باد که در شمال پدیدههاي شنیو تپههاکلوت
.زیبایی را به وجود آورده استاندازچشمو منطقه قرار دارد

خانتاریخی ابوالحسنخانه

یشاه قاجار توانست والنیدر دوره ناصرالديحسن خان انارابوال
به سبک سنتی و بومیبزرگ يادر انار خانه.انار و رفسنجان شود

. که هنوز پابرجاستساخته
1394ي نگارندگان،اکتابخانهمطالعه میدانی و : منبع
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پژوهششناسیروش
و از منظر هدف از نوع یلیلتحيهااز نوع پژوهشیبررسوهیرو از منظر ششیپژوهش پ

يهااز روشیبیها و اطالعات، ترکدادهيگردآوريبرا. استياتوسعه_يکاربرديهاپژوهش
روش قیاز طرینیکار رفته در توسعه کارآفرهاي بهشاخص. استفاده شده استیدانیو مياسناد

با انجام نیق ساخته و همچنو بعضاً محققیتحقاتیبر ادبیاستخراج شده و مبتنیلفديساده شده
اي جهت پرسشنامهی، اقدام به طراحنظرانصاحببا کارشناسان و رساختارمندیهاي غمصاحبه

توسعه دهايیها و تهداز عوامل شامل نقاط قوت، ضعف، فرصتکیهر تیاهمزانیسنجش م
ه از پرسشنامه با استفادونموده استییارهایرمعیزدر قالب ییروستايدر گردشگرینیکارآفر

.اطالعات شده استآوريجمعاقدام به 
دهیاران و اعضاي شوراي اسالمی شهر و (محلیرانیمدبینازنمونه آماري پژوهش حاضر؛

کارکنان میراث فرهنگی، کارشناسان بخشداري (ریزان بخش گردشگريو برنامه) روستا
ایام نوروز از منطقه بازدید داشتند، در بین گردشگرانی که در و از انتخاب گردیده نفر30)شهرستان

از هاافتهیلیتحلمنظوربهدر نهایت. انتخاب شدندنفر90گیري تصادفیقالب روش نمونه
از ابزارهاي راهبردي تطابق نقاط قوت و ضعف یکیسوات، لیتحل. استفاده شدSWOTکیتکن

از ابتداي کلمات SWOTطالح اص. استسازمانیبروندهايیها و تهدبا  فرصتیسازماندرون
Strength ،به معناي قوتWeakness ،به معناي ضعفOpportunity به معناي فرصت وThreat به

نقاط قوت، (عواملییمنظم براي شناسایلیسوات، تحللیتحل. گرفته شده استدیمعناي تهد
دگاهیداز. استهاآننیراهبرد در راستاي تطابق مناسب بنیو تدو)دهایها و تهدضعف، فرصت

دهايیاز دل تهدهافرصتنقاط قوت و ضعف و فراهم نمودن ییمدل، راهبرد مناسب با شناسانیا
چهار )3شکل(منظور در نیبراي ا. گرددیمییدر جهت توسعه روستایراتییموجود، منجر به تغ

).Chang, 2005: 27(داده شده استوندیپریبه شرح زSO, WO, ST, WTیحالت کل
تهاجمی/رقابتیراهبردهاي(SO)بیرونیهايفرصتودرونیقوتنقاطبرهاآنتمرکز، که
.) حداکثر- حداکثر(است
بازنگريراهبردهاي(WO)ازگیريبهرهبرسعیدرونی،ضعفنقاطبرتأکیدضمنکه

.) حداکثر- حداقل(استروستاییگردشگريضعفنقاطرفعجهتدربیرونیهايفرصت
بخشیتنوعراهبردهاي(ST)حداکثر(استمتمرکزبیرونیتهدیدهايودرونیقوتنقاطبر -

. ) حداقل
تدافعیراهبردهاي(WT)ارائهبیرونیتهدیدهايودرونیهايضعفبامقابلهبرايکه

.)حداقل- حداقل(شودمی
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SWOT ماتریسبندي در چارچوب تحلیل و طبقه : 3شکل

:پذیردمیانجام ریروش در چند مرحله به شرح زنیدر الیتحلندیفراخالصهطوربه
؛کنیمیوارد مEFE1)یعوامل خارجیابیارز(عوامل فرصت و عوامل تهدید را در جدول- 1
؛کنیمیوارد مIFE2) یعوامل داخلیابیارز(عوامل قوت و عوامل ضعف را در جدول- 2
.WTيهاو استراتژيSTيها، استراتژيWOيها، استراتژيSOاستراتژيیطراح- 3

ياز راهبردهایککدامدر قالب دیشده، بانییتعيشود که راهبردهایمنییمرحله آخر تعدر
اعرابی، و (نوع راهبردها حرکت کندنیدر جهت ایا سیستمچهارگانه باشد تا روند بهبود منطقه

.)29: 1388مشایخ، 

هاي تحقیقیافته
هابه وزن نسبی شاخصمحاس) الف

یهندسنیانگیبا استفاده از م) پاسخگو(گیرندهتصمیم12یزوجساتیمقاسیماتر
ابتدا ،یزوجساتیمقاسیماترلیروش، بعد از تشکنیدر ا. شده استمحاسبهریزصورتبه
سیشود؛ سپس در مرحله دوم ماتریمحاسبه مسیماترسطرهايازکیهر یهندسنیانگیم

1. External Factor Evaluation
2. Internal Factor Evaluation
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) Normalized(حاصل دیجدیستونسیماتر. گرددیمازکیهر میحاصل با تقسینستو
هاي مسئله وزن شاخصسیهمان ماترشدهزهیهاي موجود نرمالهاي آن بر مجموع مؤلفهمؤلفه

.نمودمشاهدهتوانیمریروش را در رابطه زنیایاضیفرم ر. مورد نظر است

اهمحاسبه وزن نسبی شاخص):1(رابطه 

بر رگذاریهاي منتخب تأثبندي شاخصتیاولومنظوربه)SWOT(اریمعچهارپژوهشنیدر ا
یزوجساتیمقاسیشده است که ماترییشناساییدر گردشگري روستاینیکارآفری توسعه اصل

.باشدیم3جدولصورتبهExpert Choiceدر برنامه رندهیگمیتصمدوازده ادغام شده از 
SWOTی معیارهاي اصلیزوجساتیمقاسیماتر. 3جدول

SWOTنقاط قوتنقاط ضعفهافرصتتهدیدها

نقاط قوت5/18/22/11
نقاط ضعف1/16/31
هافرصت2/11

تهدیدها1

وزن معیارها و زیرمعیارها منتخب تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی به 
و ) IFE(یعوامل داخلر و ورود ماتریس مقایسات زوجی در قالب دو جدولافزاکمک نرم

. نشان داده شده است)EFE(یعوامل خارج

)IFE(یعوامل داخلیابیارزسیماتر-ب
دربرگیرندهدیعوامل بانیاکهشوندمیعوامل فهرست نیمهمتر،یعوامل داخلیپس از بررس

ی در عوامل داخلیابیارزسیماتريهاافتهی.باشندرموردنظطینقاط قوت و ضعف محنیمهمتر
،یدرونطیبه لحاظ محکارآفرینی گردشگري توسعه يکه در راستادهدمینشان 4جدول

.نسبت به نقاط ضعف وجود دارديترقیعممراتببهيهاقوت
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شهرستان اناربر کارآفرینی گردشگري در روستاهايمؤثر، (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی. 4جدول

م
لی

داخ
ط 

حی

وت
ق

ضریب هامؤلفهکد
اهمیت

ارزش 
اولویتنهایی

S 1052/0217/01منطقه بر سر راه مواصالتی کشورقرار گرفتن

S 2
بامرتبطمهارتوتحصیالتبودندارا

044/0183/04ساکنانوکارکسب

S 3
بهدهیبراي سرویساطالعاتفناوريازاستفاده

043/0144/07گردشگران

S 4047/0187/03منطقهگردشگريبالفعلوبالقوهبااليقابلیت
S 5051/0101/09مناسبونقلحملوسایلوجود
S 640/0162/05آشنا شدن با فرهنگ و آداب و رسوم خاص منطقه
S 7033/0134/08منطقهدرعمومیامنیتوجود
S 8043/0086/010دولتنظرازمنطقهگردشگريتوسعهاهمیت
S 9 050/0199/02ی متنوع و فراوان در منطقهدستعیصناوجود

S 10
ایجادبرايمنطقهدرکافیمکانوفضاوجود

051/0159/06وکارکسب

ف
ضع

W1037/0075/08زمیناجارهیاخریدبااليهزینه
W 2051/0101/06مجوزفتنگراداريمشکالت

W 3
بازاربهارائهجهتگردشگريمحصولمهیانبودن

055/0055/09تقاضا

W 4050/0101/04عدم ثبات قوانین
W 5052/0106/03وامگرفتنزمانبودنطوالنی

W 6
تخصیصدرروابطبودنحکمفرماوتبعیضوجود

051/0101/05هاموا

W 7053/0107/01منطقهساکنینمیاندرکارآفرینیضعیفرهنگف
W 8050/0092/07مغازهساختوبازسازيقانونیواداريمشکالت
W 9 053/0107/02در این زمینهاندرکاردستقصور و کوتاهی مسئولین
W
10

051/0051/010وکارهاي جدیدایجاد کسببااليهزینه
00/1251/2ط داخلیامتیاز محی

1394محاسبات نگارندگان،: مأخذ
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قوت، يهمهمترین نقط217/0، با ارزش نهایی کشوریقرارگرفتن منطقه بر سر راه مواصالت
انیدر مینیکارآفرفیفرهنگ ضعهمچنین بر اساس این ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، 

هر دو با ارزش نهایینهیزمنیر در ااندرکادستنیمسئولیقصور و کوتاهو منطقهنیساکن
.شودمهمترین نقاط ضعف مهم منطقه موردنظر محسوب می107/0

)EFE(یعوامل خارجیابیارزسیماتر-ج
محدوده يروشیپداتیعوامل فرصت و تهدنیمهمتر،یخارجطیمحیپس از بررس

با هم برابر است، دیدتعداد فرصت و تهس،یماترنیکه طبق ا؛ شوندیمورد مطالعه فهرست م
.)5جدول(استيشتریارزش بيداراهافرصتبه نسبت داتیتهديرگذاریتأثیلو

بر کارآفرینی گردشگري در روستاهاي شهرستان انارمؤثر، )EFE(یعوامل خارجماتریس ارزیابی . 5جدول

ط خ
محی

ا
جی

ر
صت

فر

ضریب هامؤلفهکد
اهمیت

ارزش 
نهایی

اولو
یت

O1055/0106/07بهرهکمهايوامتنگرفامکان
O 2051/0153/04مقصدمورددررسانیتبلیغات و اطالع
O 345/0083/09گردشگريدرموفقوکارکسبصاحبانمعرفی
O 4062/0168/01درآمدکسببرايتريمتنوعهايراهوجود
O 5

هايهاي خانوادگی در زمینه فعالیتتشکیل شرکت
042/0068/010گردشگري

O 6
ادارهواندازيراهجهتآموزشیهايبرنامه

054/0169/02وکارکسب

O 7
هاي ساکنین محلی در گیري از سرمایهبهره

052/0163/03گردشگري
O 8050/0083/08رسوم خاص و سنتی در منطقهوجود آداب و
O 9

درمحلیهجامعمشارکتزمینهسازيفراهم
041/0111/06گیريتصمیم

O10
هاي محلی براي فروش ها و بازارچهبرگزاري جشن

044/0126/05دستی صنایع

دید
056/0061/08نیمردم روستانشیمنفمهاجرتT1ته

T2
گذاري افراد غیربومی و خروج سرمایه سرمایه

044/0049/010حاصله از روستا
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1394محاسبات نگارندگان،: مأخذ

توسعه کارآفرینی در گردشگريبر مؤثریعوامل خارجیابیارزسیبراساس محاسبات ماتر
تر براي هاي متنوعوجود راهيمؤلفهرو، شیپيهامجموع فرصتانیاز م،روستاهاي شهرستان انار

مجموع نیمنطقه است و از بنیدر افرصتهنقطنیمهمتر168/0ییسب درآمد با ارزش نهاک
و یاراضيکاربرریی، تغیو باستانیخیتارهیآثار و ابنبیبه تخریتوجهیب،يدیتهدهايمؤلفه
منطقه يتوسعهيروشیپداتیتهدنیترمهم117/0ییبا ارزش نها) بکر بودن(انداز روستاچشم
.گیرندقرارها مدنظر يزیردر برنامهدید که باهستن

(IE)تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی) د

بایستی بر اساسSWOTماتریسازچهارگانهموضوعیراهبردهاياستخراجازپس
و ارزیابی داخلیماتریسقالبدروخارجیوداخلیعواملماتریسازحاصلامتیازات
توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگري روستاهاي واقع استراتژي)ايهخان9نمودار(خارجی

هاي منطقه در گذاريریزي و سیاستدر این راستا در امر برنامهنمود؛تعیینرادر شهرستان انار
، با مختصات نمره عوامل خارجی و  عوامل داخلی قرار )ينگهداروحفظ(و استراتژيVبخش 

).4شکل(گیردمی

T3045/0106/04ن گردشگري در منطقهبودیفصل
T4053/0117/01توجهی به تخریب آثار و ابنیه تاریخی و باستانیبی
T5

گسترش اثرات سوء فرهنگی ناشی از ورود افراد 
049/0054/09از سایر مناطق  

T6
در کپارچهیتیریاستاندارد مدفیتعرفقدان
056/0061/07گردشگريارتباط

T7
بکر (انداز روستاتغییر کاربري اراضی و چشم

048/0117/02) بودن روستا

T8
در رگذاریتأثهاي عدم هماهنگی بین ارگان

063/0068/06روستا

T9
هاي پتانسیلتوجهی تورهاي گردشگري دربی

053/0116/03گردشگري

T10
شهرگرایی ساکنین روستا و فراموش کردن آداب 

046/0094/05سوم سنتی و ر
00/1073/2یامتیاز محیط خارج
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(IE)ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی : 4شکل

SWOTتحلیل ماتریس-ن

هایی است این ماتریس، ابزاري تحلیلی از عوامل مهم داخلی و خارجی براي ایجاد استراتژي
ها و تهدیدات هاي داخلی با فرصتها و قوتکه مورد توجه هستند با استفاده از این ابزار ضعف

پیوندي بین عوامل داخلی و خارجی SWOTماتریس اقعدروشوند، کلیدي خارجی مقایسه می
عنوان استراتژي مناسب در راستاي اهداف تحقیق و بهSOهاي است، با توجه به تأیید استراتژي
هاي متعدد محیطی در راستاي توسعه کارآفرینی در ها و فرصتبا در نظر داشتن مجموعه قوت

).5جدول(حوزه گردشگري محدوده مورد مطالعه است

کارآفرینی در حوزه گردشگري روستاهاي شهرستان انار)SO(يحفظ و نگهداريراهبردها: 5جدول

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

گردشگريحوزهدر غاتیتبلانجامبرايفناوري اطالعات گیري ازبهره
هاي کوچک مرتبط با گردشگرياندازي شرکتراه

موجودهاي تأسیس مراکز تفریحی در کنار جاذبه
هاي محلی در مسیر حضور گردشگرانایجاد بازارچه

هاي مرتبط با گردشگريآموزش مردم محلی در خصوص فعالیت
گذاران بخش خصوصیسرمایهحمایت از

مندان در حوزه گردشگريارائه تسهیالت و امکانات به عالقه
هاي اقتصادي براي کارآفرینان در منطقههاي مالیاتی و مشوقمعافیت
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گیري نتیجه
، خصوصاً هیتوسعه در هر ناحیاز ابزارهاي اصلیکیعنوان گسترش صنعت گردشگري به

وکارهاي کوچک ي کسباز آنجا که گردشگري عمدتاً دربرگیرنده.نواحی روستایی است
اقتصادي است، ضرورت نقش کارآفرینان گردشگري براي توسعه گردشگري روستایی محرز 

تجربه . گرددین تشویق و ترویج کارآفرینی منجر به توسعه مناطق روستایی میباشد؛ و بنابرامی
راهبردهاينییو تعییسازي اقتصاد روستااز کشورها نشان داده است که متنوعاريیبسیقاتیتحق
به وجود ییهاي روستامتعددي را در سکونتگاهیهاي شغلمانند گردشگري، فرصتن،یگزیجا

سويبهیرا از مراکز تمرکز و ثقل صنعتتیتواند ثروت و جمعیمنیچنهمگردشگري.آوردیم
:اشاره کردریتوان به موارد زیتنوع منیاجادیاايیاز جمله مزا. کندجذبی عیروستاها و نقاط طب

یی؛تنوع در منابع درآمدي کشاورزان روستاایجادوگستردهییزااشتغالهايفرصت
ی؛گسترش خدمات محلایحفظ و ،یساختریزالتیتسهجادیبه اتوجه
اي؛ منطقهۀراهبردهاي توسعقیاي براي تلفنهیزم
یافتهتوسعهیحیو تفریهاي فرهنگاز راه فرصتیزندگتیفیبهبود ک.
دنبال بهو اناردر شهرستان ییروستايبا توسعه گردشگرآن استپژوهش حاضر بیانگرجینتا

یخواهد بود که تمامظرفیتنیايدارامنطقه موردنظريگردشگری،نیکارآفرشیافزاآن
جستجوگران و مستقل،گردشگران انبوه،یافتهسازمانگردشگران انبوه لیاز قبيگردشگريهاگونه
در زاتیتمرکز امکانات و تجهباويگردشگريهاتیساجادیبا ا. دیها را جذب نماهدفیهم ب

بر . دربه وجود آويگردشگرهايگونهیتمامي ب را براو جذابایزيسفري،گردشگريهاتیسا
اساس مدل و مبانی نظري تحقیق براي ایجاد گردشگري کارآفرین روستایی ضمن شناسایی نقاط 
قوت، ضعف، فرصت و تهدید گردشگري منطقه و آگاهی یافتن از وضع موجود گردشگري با 

هاي گردد ظرفیتائه گردیده، تالش میکارگیري راهبردهاي ارو با بهSWOTاستفاده از تکنیک 
محیطی منطقه ارتقا و بهبود هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیستتوجه به زمینهگردشگري با

در ینیعوامل مرتبط با نقاط قوت، توسعه کارآفراز بین SWOTبر اساس مدل راهبردي.یابد
ن،یهمچن. ستارتبه را داشتهنیالتربا)251/2(با ارزش نهایی مطالعهگردشگري روستاهاي مورد

نقاط انیدر م217/0با ارزش نهایی "کشور یقرارگرفتن منطقه بر سر راه مواصالت"ارهايیرمعیز
نیمسئولیو کوتاهرقصو"و "منطقهنیساکنانیدر مینیکارآفرفیفرهنگ ضع"قوت، 

براي کسب تريمتنوعهاي اهوجود ر"نقاط ضعف، انیدر م107/0با ارزش نهایی "اندرکاردست
رییتغ"و "یو باستانیخیتارهیآثار و ابنبیتخر"ها و فرصتانیدر م168/0ییبا ارزش نها"درآمد
حائز ،دهایتهدانیدر م117/0ییبا ارزش نها") بکر بودن روستا(انداز روستاو چشمیاراضيکاربر
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،یو خارجیعوامل داخلسیحاصل از ماتريهاو باتوجه به نمره. شناخته شدندتیاهمنیشتریب
.باشدیم"يحفظ و نگهدار"ی راهبرد استخراج

فضاي فرهنگ و ط،یمحکیجادیگرفت که با اجهیتوان نتیبندي مطالب فوق، مبا جمع
ینیبه توسعه بخش کارآفرازین. امر نائل شدنیتوان به ایمینیکارآفرتوسعهتوانمندساز براي

هاي گردشگري به علت تیدر منطقه و تنوع فعالکشاورزيبه کاهشییروستادر گردشگري
توسعه . گردشگري مرتبط استنیگزیجادیتقاضا براي انواع جدشیرشد گردشگري و افزا

مورد مطالعه، اول هیناحدرمواردنیممکن جهت نشان دادن احلراهکیعنوان بهنانهیکارآفر
ضروريی نیکارآفرزهیهمزمان بهبود انگطوربهو نانهیکارآفرفضاي از همه بهبود فرهنگ و 

: مانندیزشیدر منطقه، عوامل انگنانیاز کارآفرتیحماشیدر مرحله دوم، با توجه به افزا. است
تیفعالهیدر مراحل اولنانیتواند به کارآفریو آموزش که میهاي مالتیحماایها محرك

منظور ارتقاء نقش و اهمیت کارآفرینی و در این راستا به.استتیاهمحائزها کمک کند،آن
توانند نقش به ها و رخدادهاي اجتماعی میو کنفرانسهابین جامعه؛ رسانهایجاد آگاهی در

گردشگري روستایی درتوسعه کارآفرینیبهدستیابیمنظوربهپایاندر. سزایی را ایفا کنند
هاي آتی توسعه مناطق تواند در برنامهمیزیرهايپیشنهادمطالعه،مورديمحدودهسطح

:باشدروستایی راهگشا
گذاري؛گیري و سیاستهاي مشارکتی در امر تصمیماتخاذ سیاست
همچنین مراکز میراث فرهنگی، و: طریق نهادهاي دولتی چونهاي منطقه ازمعرفی جاذبه

ها؛ NGO:مردم نهادي مانند
منظور عرضه ارتباطی اصلی بهید کوچک در مسیر راهها و مراکز خراحداث بازارچه
دستی منطقه؛صنایع
محصوالت سنتی ي تولیدخانوادگی درزمینهوکارهاي خانگی  وسیاست گسترش کسب
روستا؛
 دردیجدوکارکسبجادیاندیبا فرآانییروستاییجهت آشنایهاي آموزشدورهبرگزاري

؛گردشگري
رآفرینی  در بین ساکنین روستاي کاتقویت فرهنگ  و روحیه.
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