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بنهدی بین روستاهای منطقهه و اووویهتدر های کارآفرینی اکوتوریستی، شناخت تفاوتاز انجام تحقیق حاضر هدف اساسی هدف:
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کارهها، وب نظرات خبرگهان و صهاحبان کسهبقاوای درهای پرسشنامهکارگیری دادههشناسی توصیفی و تحلیلی با باز روش: روش
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 تفاوتی درزمینهةبا یکدیگر ارها، روستاهای موردمطاوعه در سطح منطقه وکدهد که ازنظر صاحبان کسبها نشان مییافته: هایافته
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نشهده شده و حفاظتدو گروه حفاظتها بین روستاهای با یکدیگر است که پراکندگی رتبه وحاظ کارآفرینی اکوتوریستیمسیرها به

  می باشد. Tآزمون  تأییدکنندة نتیجة

یف و اکوتوریسم و اقتصاد اکوتوریستی به مفهوم واقعی آن کهه در تعهارهنوز به  ،مطاوعه: در منطقة موردها/ راهبردهامحدودیت

عنهوان شهده در دنیها بهههوم که مناطق حفاظتوجه به این مفبا ت ،دیگرعبارتادبیات نظری به آن اشاره شده، توجه نشده است. به

و  انهدتوجهه قهرار نگرفتهههای اقتصادی ناشی از آن هستند، در منطقهة موردمطاوعهه موردفعاویت اکوتوریسم و ای برای توسعةپایه

شهده تفهاوت فاظهت در روستاهای خارج از مناطق کارهای موجود ووکارها ازنظر نوع و کیفیت با کسبهای اقتصادی و کسبشیوه
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و  اسهت جدیهد ،ای کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستاییرشتهدویل پرداختن به مسئلة میانبه : این مطاوعهاصالت و ارزش
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله1. 1

اصهلی جوامها انسهانی  دغدغهة های کارآفرینانه بهفعاویت توسعة

ورد مسهتننی است کهه جوامها روسهتایی نیهز از ایهن مهتبدیل شده 

ههای در زمینهه سو کارآفرینان با شناسایی فرصهتیک، اززیرا نیستند؛

سهازند. تصاد روستایی هموار میسازی اقمتفاوت، زمینه را برای متنوع

 ی بهاوقوةههاتیظرفبهودن وحهاظ دارابهه ، محهی  روسهتادیگرازسوی

ی اقتصهادی ههاینوآوردارای محی  بکر اقتصادی و  ،انسانی و طبیعی

ت، دامهداری، باغهداری، شهی ت، صهنایا ی مختلف زراعههانهیزمر د

 ،اسهاسنیبهرا اسهت؛خهدمات گردشهگری  روستایی، صنایا دستی و

-دویهل نیازههای جههانی بههی جدید اقتصادی که بههافرصتیکی از 

. باشهدیمهصهنعت گردشهگری  است،شدت درحال رشد و گسترش 

گردشههگری  ایهههظرفیههتدویههل برخههورداری از نقههار روسههتایی بههه

گردشگری در قلمهرو سهرزمینی  یهاکانونعنوان یکی از به توانندیم

ی گردشگری موجهود در منهاطق هافرصتبین دویل ازهمینباشند. به

ههوای وآب بکهر و یاهانهدازی طبیعی، چشمهاجاذبهوجود  ،روستایی

اکوتوریسهم در روسهتاها بهیش از سهایر  زمینه را برای توسعةمناسب 

ایهن، منطبهق بها منهاطق کهه  دنینمایمگردشگری تقویت  یهاجنبه

شده رابطهة ، بین اکوتوریسم و مناطق حفاظتزیرا شده است؛حفاظت

شهده درآمهد مسهتقیم همزیستی وجود دارد و برای نهواحی حفاظهت

اوبته بایهد توجهه داشهت  (؛13، ص. 3111، )درام و مور کندیمایجاد 

ی هاگونههوتوریسهم دارای اکبراسهاس موقعیهت مکهانی و زمهانی، که 

ی یها ادرهاکوتوریسهم  ههاآن نیترپرجاذبههکه یکی از  متعددی است

وسهتاهای منهاطق ویژه در راین پدیده به .باشدیمی گردشگری هادره

-، پیشهرفتزیهرا ؛ابهدییمپیش اهمیت ازبیش حاشیة شهرهای بزرگ

ی روانهی و خسهتگی ههاتنششدن زمان کهار و های تکنوووژیک، کم

ای از زمهان ن بخهش عمهدهی شهری، آزادشدهایآوودگاشی از انواع ن

صورت روزانه و هفتگهی، سهبب ایجهاد به عنوان اوقات فراغت و آزادبه

-)روستاها و مناطق طبیعی با چشهم به حرکت از شهر به پیرامون نیاز

 یهافرصهت ،اسهاس( شهده اسهت؛ بهراینهایآوودگانداز زیبا و دور از 

منبعهی بهرای  ،شهرهای بهزرگ تی روستاهای حاشیةمتعدد اکوتوریس

و مکههانی موقههت بههرای فههرار از  ی شههغلی جههدی هسههتندهههاتیموقع

، 3111)شههابیان،  دنباشیمفشارهای مختلف زندگی ماشینی شهری 

بهها رویکههرد و درسههتی بههه هههای اکوتوریسههتی(. اگههر فرصههت11 ص.

بهرای  ینهدنیروم ند، فراینهدریهزی و مهدیریت شهو، برنامهکارآفرینانه

 وری اقتصادی پایدار و بدون ایجهاد خسهارات محیطهی و تقویهتبهره

 ند بهود کهه نتیجهةحفاظت از منابا زیستی در مناطق روستایی خواه

شههر ک ن اقتصادی و پایداری روستاهای حاشیة ، کمک به توسعةآن

روابهه  درون  کننههدةدهنههده و تقویههتشههکل  بههراین، افههزوناسههت و 

جهه ب  ی شهههری و روسههتایی درزمینههةهههانونکای بههین امنطقههه

 ،زیهرا ی شهری به روستاها است؛هاکانون، درآمدهای سرریز هافرصت

عنههوان ، بهههی اکوتوریسههتیهههادرهکههارآفرینی روسههتاهای واقهها در 

اسههت کههه ی از جغرافیههای اقتصهادی نههوین و کهاربردی ارمجموعههیز

( 33 ص.، 3118)تهوییی،  فضهایی -ی مکهانیههایژگهیو دربرگیرندة

شهر تههران  د تووید اکوتوریسم روستاهای حاشیةجدی هایبرای شکل

بهه  توانهدیمهو  ی معیشهتی وابسهته بهه گردشهگری اسهتهانظامبا 

کهارآفرینی در  ی مکانی توسهعةهابازتابو  هایژگیوارتباطات فضایی، 

ارائهه  ی اکوتوریسهتی در جه ب گردشهگر،ههادرهروستاهای واقا در 

ی امنطقههگیری بازارهای جدیهد محلهی و و شکل خدمات و توویدات

بها نگهاهی جدیهد، اکوتوریسهم گفهت  تهوانیمه ،رومنجر گردد؛ ازاین

ورت بهاوقوه یهک فعاویهت کارآفرینانهة صی در مناطق روستایی بهادره

و فضهاهای جدیهد اقتصهادی  هافرصهتتصهرف  اقتصادی درراسهتای

در  ههاآنادغهام شهرهای بزرگ و  یی حاشیةموجود در مناطق روستا

درراسهتای اقتصهاد زیباشهناختی و  تواندیمکه  استاقتصادی  چرخة

)اقتصهاد  شهدن طبیعهتبه کایییمحیطی معاصر عمل کند و زیست

 گهرددمنجهر محیطی بها رویکهرد پایهداری( نهواحی روسهتایی زیست

داد و تحهول کارآفرینانهه، برآیند این رخه(. 281 ، ص.2113)نیفسی، 

 ههادره اکوتوریسهتی در حاشهیة ارای پتانسهیلی دبازساخت روسهتای

محیطهی منهاطق پ یری اقتصادی، اجتمهاعی و زیسهتدرقاوب کنش

نی اکوتوریسهتی های کهارآفریآگاهی از تفاوت رو،است؛ ازاین روستایی

 عنهوان پایهة، بههشهدهشهده در منهاطق حفاظهتبین روستاهای واقا

سهطح کهارآفرینی  ،اکوتوریسم و روستاهای بیهرون از آن و همچنهین

ر وضا موجهود ای داکوتوریسم دره پتانسیلستاهای با یستی روراکوتو

ههای مکهانی و فضهایی ، از این طریق تفهاوتزیرا بسیار ضروری است؛

شهود؛ ارآفرینی اکوتوریسهتی مشهخص مهیکه ناشی از مرحلة توسعة

ههای شهناخت تفهاوتش، هاز انجهام ایهن پهژو هدف اساسی بنابراین،

بنهدی در بهین روسهتاهای منطقهه و اووویهت اکوتوریسهتیکارآفرینی 

سههطح  ای ازحیهه دره -گردشههگری رود روسههتاهای بهها ظرفیههت

راسههتا، وریسههتی و تحلیههل فضههایی آن اسههت. درایههنکههارآفرینی اکوت

کهه صهورتاین؛ بهندگیرشکل میهای پژوهش نیز السؤ  ترینکلیدی

شهده در ی واقهابهین روسهتاهاوحاظ کهارآفرینی اکوتوریسهتی، بهآیا 

تفهاوت  شدهشده و روستاهای خارج از منطقة حفاظتمنطقة حفاظت

سههطح کههارآفرینی وجههود داردا از دیههدگاه جامعههة موردمطاوعههه، 
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های فضایی آن در بهین روسهتاهای چگونه است و تفاوتاکوتوریستی 

از  بها اسهتفاده ،ای در اسهتان تههراندره -با پتانسیل گردشهگری رود

 چگونه استا تاپسیس یری چندشاخصةگتکنیک تصمیم

 شناسی تحقیق. روش2

 تحقیق. قلمرو جغرافیایی 1. 2

تها  13تر مربا بهین کیلوم 31318استان تهران با وسعتی حدود 

شهرقی واقها شهده درجة طهول 11تا  11شماوی و درجة عرض 1/18

 و داردههای اوبهرز قهرار کهوهرشته یاست. این استان در جنوب مرکز

برخههوردار اسههت.  ایموقعیهت جغرافیههایی از جایگههاه ویهژهوحههاظ بههه

و  یهای اوبرز، منابا سرشهار آبهکوهرشته های جنوبیاستقرار در دامنه

-هها و درهارمغان آورده است. دامنهوهوایی معتدوی را بهشرای  آبنیز 

برای گریز از گرمها و خشهکی ای را شرای  ویژه ،ای اوبرزهای کوهپایه

 ،اوبهرز مرکهزیهای قسمت بیشتر اند.وجود آوردهبهنوبی های جبیابان

های موازی و بسیار طهوینی بهه مهوازات سهاحل دریهای أساوراز خ 

ههای بسهیار عمیقهی . درهانهدشهدهغربی( تشهکیل  -)شرقی مازندران

های عمیقی را در میهان شکافکرج  و شاهرود ،هراز ،همچون چاووس

اما نکتة درخور توجه ایهن اسهت کهه  ؛نداها پدید آوردهسأاوراین خ 

بهر تهأمین ، عه وهجنوبی اوبهرز های عمیق و پرآب در دامنةوجود دره

 سهاختارهای ،وجهود آب و همچنهین دویهلمنابا آب برای استان، بهه

در  نظیهری رااندازهای طبیعی بسیار زیبها و کهمشناختی، چشمزمین

متعههدد،  بز، غارهههایهههای سرسههشههمال اسههتان تهههران از جهههت دره

 اسهت کهه زمینهةهای سنگی و غیهره فهراهم سهاخته آبشارها، صخره

نهوان کهانون جمعیتهی در عافراد بسیاری را از شهر تههران، بههج ب 

-دل و زیبها ههایدرهسهازد. ویژه فصول گرم فهراهم مهیطول سال به

 در یوهه غرق هایسبز، دشت هایدامنه بر فراز سفید هایقله فریب،

 و حاصهلخیز ههایمعدنی، زمین آب گوارای هایچشمه ها،کوه دامنة

 درطبیعهی  ههایجاذبههبا  پرمیوه و تنیدهدرهم هایشاخه با هاییباغ

هها، موقعیهتایهن  همهة .انهدشده گسترده جنوبی و مرکز اوبرز دامنة

ههای طبیعهی، فرهنگهی و ی بها جه ابیتگیری روستاهایزمینة شکل

عنهوان روسهتای ی از روستاها را بههاند که تعدادشده  ای تاریخی ویژه

یکهی از  اند؛ بنابراین،ساخته هدف و نمونة گردشگری در استان مطرح

گردشههگری در اسههتان، هههای جهه ب تههرین و بههارزترین زمینهههمهههم

سهبب ههای اوبهرز اسهت کهه بههدره -گرفتهه در روداکوتوریسم شکل

تنهوع  طبیعی، وجود تنهوع گیهاهی و جهانوری وزیبا و  یاندازهاچشم

های روستایی واقها ج ب افراد بسیاری به این محدوده اقلیمی، سبب

ههای کوهسهتانی، ازجملهه های سرسبز شده است. در محدودهدر دره

دویل شهیب ا بههاوبرز که در برخی از قسمت های جوانخوردگیچین

اوعبوربهودن ر بسیار سخت است و صهعبمروها، عبور و تند دامنة کوه

بهتهرین  ،اسهاس تجربیهات بهومیباشد، برها میبارز آنهای از ویژگی

هها و مسهیرهای های ارتباطی در چنین مناطقی راهمسیرها و جریان 

ها که تا حهدودی هایی از این درهها هستند. در محدودهطبق با درهمن

ای شهکل درهههای میهانو دشهتاسهت کاسته شهده  هااز شیب دره

مسهیرهای  ،وحاظ فضهاییاند که بهدهاند، روستاهایی ایجاد گردیگرفته

هها و کنهاره .ای اسهتههای کنهار رودخانههراه طریهقها ازارتباطی آن

رانهدن های مطلوب و دوپ یری بهرای گ ها مکانسواحل این رودخانه

 دویهلتقریباً در تمام طول سال به و هستنداوقات فراغت مردم منطقه 

 بهه، روایهناز ؛شهودده مهیها استفاموقعیت اقلیمی و جغرافیایی از آن

در محدودة سیاسهی اسهتان تههران کهه در مهم اکوتوریستی های دره

های پایکوهی ارتفاعات اوبرز قرار دارند  و دارای رودخانهة دائمهی امنهد

  ساختارهای جغرافیهایی، اکوووژیهک، نای اشاره نمود.توان ، میهستند

دة اسهتان در محهدوکهه شهناختی شناختی، اقلیمی و جمعیهتزمین

قصهد خهاص سهاز مسهافرت مهردم بهه یهک مزمینه ،قرار دارند تهران

تواننهد عنهوان عامهل کشهش میهای گردشهگری بهه. جاذبهههستند

و  سمت خود ج ب کننهدهای دور بهگردشگران را از نقار و سرزمین

تر و جه اب ترفردتر و منحصربههای گردشگری متنوعبههر چقدر جاذ

حهوزة  ،نتیجهبایتری برخودار خواهند بود و دراز قدرت کشش  ،باشند

شناسهایی و معرفهی  ،بنهابراین داشهت؛تری خواهند نفوذ بسیار وسیا

از ارکهان ها های بهاوقوه و باوفعهل جاذبههییها و تواناها، ج ابیتویژگی

و معیهاری بهرای تعیهین ظرفیهت  اساسی صهنعت گردشهگری اسهت

ة بهازار، ایجهاد اشهتغال، بهرای توسهع ریزیپ یرش گردشگران، برنامهه

 است.رسانی و ... کنندة سرمایه، خدماتج ب

 . روش تحقیق2. 2

شههافی، کههاربردی، اکت اسههتفاده در ایههن مقاوهههشناسههی موردروش 

تحقیهق شهامل خبرگهان و  آمهاری توصیفی و تحلیلی اسهت. جامعهة

ههای اسهتان ی مرتب  با اکوتوریسهم در رود درهکارهاوصاحبان کسب

انتخهاب روسهتاهای نمونهه در د. در ایهن مطاوعهه بهرای تهران هسهتن

معیاری تاپسهیس گیهری چنهدقی تحلیل تصمیماز روش تلفی ،منطقه

ههای اکوتوریسهتی در یهک فعاویهتکهه  شداستفاده  GISدر محی  

های با پتانسیل اکوتوریستی از بسیار ضهعیف به پهنه بندی کلیطبقه

شهده در تفاده از تابا تعریف، با اسسپساند. تقسیم شده تا بسیار قوی

ای، پهنج رابطه با انتخاب روستاهای اکوتوریستی بها پتانسهیل رود دره

-ازطریق محاسهبه و همپوشهانی ییهه GISاساسی در محی   مرحلة

روسهتای  32، نهایهتآمدة ناشی از اجهرای اوگهوریتم، دردستهای به
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 دنای انتخههاب شههدمسههیر اصههلی رود دره 2وتوریسههتی در اک نمونههة

 (.  3جدولو  )شکل 

 

 ایوتوریسم رود درهاک گانةگی روستاهای نمونه در مسیرهای هفتپراکند -1 جدول
 3132های پژوهش، مأخ : یافته

 

 

 
 اساس مدل پتانسیل اکوتوریستیشده برروستاهای نمونة اکوتوریستی انتخاب -1 شکل

 3132های پژوهش، مأخ : یافته
عنهوان روسهتا بهه 3، دهشهگانهة انتخهابازبین روسهتاهای هفهده

شهده روستا بیهرون از محهدودة حفاظهت 1شده و روستاهای حفاظت

رههای مهرتب  بها کاورار گرفتند. برای تعیین حجهم نمونهه از کسهبق

دویهل نبهود بهه ،روستاهای نمونه گانه و نیزگردشگری مسیرهای هفت

شهده در آوریههای جمهات ش شد تا ازطریهق داده های رسمیداده

مرتب  با گردشهگری در منطقهه کارهای وبا وضا موجود کسب رابطه

بها  ههاداده به تعیین حجم نمونه اقهدام گهردد. یزم اسهت ذکهر شهود

طریهق هها بهرای مسهیرها و ازطریق بخشداریمحوری ازرهرویکرد خب

 نهد.دسهت آمهده بودها در سطح روستاهای نمونه بهشوراها و دهیاری

شههده در سههطح کارهههای ذکروبهها توجههه بههه مجمههوع تعههداد کسههب

کارههای مهرتب  وشداری روستاهای نمونه، تعداد کسبکارشناسی بخ

بهود.  مورد 3121منطقه، برابر با  گانةری در مسیرهای هفتبا گردشگ

روستاهای نمونه با اتکا به نظرههای شهوراها و دهیهاران،  در سطح کل

وکارههای مهرتب  بها گردشهگری دربهین روسهتاهای کسهب  مجموع

بهر بها مورد بود کهه مجمهوع ایهن دو سهطح برا 211گانه برابر با هفده

وکارهها در منطقهة گیری از بهین کسهبمورد است. برای نمونه 2811

 نام روستا نام مسیر

 هرانده، جلیزجند، اهنز رودفیروزکوه حبله

 مرای دماوند

 افجه، کمرد، برگ جهان جاجرود و وواسانات

 گچسر، وییترود، آسارا، تانکشهرس رود کرج و چاووس

 جوستان، گلینک طاوقان -شاهرود

 درهرغان، سیبانب کردان -برغان

 آهار، یین فشم -میگون
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 %31با احتمهال  های معلوماز فرمول کوکران برای نمونه ،مطاوعهمورد

هها توزیها نمونهه .نمونهه بهود 111آن برابر بها  استفاده شد که نتیجة

بهودن دویهل کهمهها بههکارهای موجود در آنوبراساس تناسب کسب

مهورد(  211) شده در مناطق روستایی نمونهوکارهای ذکرتعداد کسب

-دویل تعهداد نمونهههمینبود. به مورد( 3121) نسبت به کل مسیرها

یافته برای مجموع روستاهای نمونه بسیار پایین و برابهر های اختصاص

وزیها ت ،براینبود. افزون مورد  233 نمونه و برای مسیرها برابر با 33با 

کارهههای وبراسههاس تناسههب کسههب روسههتای نمونههه 32در نمونهه 33

و  کنهدمهیرا کهم  روسهتا هردر موجود  ها، تعداد نمونهموجود در آن

را پهایین نمونه بر جامعه آمهاری  دهیقدرت و قابلیت تعمیم بنابراین، 

ر روستایی نمونه بها توجهه برای تمرکز بیشتر به نقا آورد؛ بنابراین،می

هها تناسب استفاده نکردیم و حهداقل نمونهه به هدف مطاوعه، از شیوة

مورد درنظهر گهرفتیم. در  31را  کارهاوبرای هر روستا  درزمینة کسب

، کارها مانند روسهتای جلیزجنهد بسهیار بهودومواردی که تعداد کسب

باندره کمتهر و در مواردی کهه ماننهد سهییافت ها افزایش تعداد نمونه

مهورد درنظهر گرفتهه شهد تها تناسهب  31ر از ها کمت، تعداد نمونهبود

دهی نتایج نیهز وجهود نسبی نیز برقرار گردد و تاحدودی امکان تعمیم

 داشته باشد.

بههودن کههارآفرینی ایرشههتهبنههابراین، بهها توجههه بههه رویکههرد میههان   

نی، چهون کهارآفریههایی هماکوتوریستی، افرادی کهه دارای تخصهص

محهی  روسهتایی، گردشهگری، اکوتوریسهم و  ریهزیجغرافیا و برنامهه

در ارتبهار بها یت بودند یا افرادی که پژوهشهی زیست، اقتصاد و مدیر

و دسترسهی بهه  بودنهد یا بخشی از آن انجهام دادهگردشگری  موضوع

صهورت تصهادفی هپ یر بهود، بهرای تکمیهل پرسشهنامه بهها امکانآن

ای تهیهه گردیهد و نفهره 31، ویست مجموعدرهدفمند انتخاب شدند. 

هها قهرار گرفهت و آن شماری دراختیار همهةصورت تمامپرسشنامه به

 سخ دادنهد. در ایهن مطاوعهه بهرایها پانفر به پرسشنامه 12، نهایتدر

ههای ای و روشههای اسهنادی و کتابخانههگردآوری اط عات از روش

-های اسهتخراجاخصبراساس ش همیدانی مشاهده و تکمیل پرسشنام

تفاده شهد. در گهام اول، بهرای شده در چهارچوب اوگهوی نظهری، اسه

ای )بررسههی تههدوین ادبیههات موضههوع از روش اسههنادی و کتابخانههه

هها و ...( اسهتفاده ها و گزارشها، طرحاینترنت، مقایت، مج ت، کتاب

 ةمراجعهههای فضهایی و توصهیفی روسهتاها بها  هاط عهات و داد شد.

و ههای شهرسهتانی آمارنامهه اسهتفاده ازآمهاری و  ه مراکهزمستقیم به

، سههازمان میههراه فرهنگههی، صههنایا دسههتی و هههای کشههورآبههادی

کشهور، ههای ها و شهرداریشگری استان تهران، سازمان دهیاریگرد

. ندشهدتهیهه زیست و منابا طبیعهی جهاد کشاورزی، سازمان محی 

-ههای مطهرحشاخصبراساس  پرسشنامهطریق تدوین از ،در گام دوم

اط عهات مربهور بهه  و مطاوعهات میهدانی شده در فرضیه، مصهاحبه

، از ابزارههای مختلفهی همچنهین .نهدگردید کمیلت حقیقمتغیرهای ت

گیری از مدارک و آمارهای موجود، مشاهدات میهدانی از همچون بهره

ها، شهوراها رسشنامه در سطح کارشناسی بخشداریروستاها، تکمیل پ

بها توجهه بهه  وستاهای نمونهه اسهتفاده گردیهد؛ بنهابراین،و دهیاران ر

وتحلیل، پرسشنامة مهوردنظر های تجزیهمتغیرهای تحقیق و نیز روش

قاوهب طیهف هایی درطیف حاوی های بسته و باز و نیزالصورت سؤبه

ای تهیهه گردیهد و ای و فاصلهدر مقیاس سنجش اسمی، رتبهویکرت 

 اختیار نمونه ها قرار گرفت.در

 . مبانی نظری تحقیق3

اکوتوریسم جدید گردشگری  هایدر ادبیات علمی یکی از صورت

و در ادبیات  است که اغلب در محدودة قلمروی مناطق روستایی است

و  هاجاذبهباشد. وجود شده میمنطبق با مناطق حفاظت جهانی عمدتاً

شدة روستایی ای متنوع طبیعی ازجمله در مناطق حفاظتاندازهچشم

ی هانههیزم توانهدیمهکهه  اسهتی جدید اقتصادی هافرصتعنوان هب

در  دویهل،آفرینانه فراهم آورد. بهه همهینی کارهاتیفعاومناسبی برای 

ی مطهرح در ارتبهار بها کهارآفرینی هادگاهیهدبررسی ادوار تاریخی و 

دی رویکردهای متعهدبه گردشگری از هنگام ظهور و بروز این مفهوم، 

ویژه اکوتوریسهم توجهه فرینی در حوزة گردشگری و بهدر رابطه با کارآ

در چهارچوب  محیطهی، رویکرد زیسهتترین آنشده است که مرتب 

رهیافت سیستمی است. محققان مختلف بر اهمیت محی  و شهرای  

رونو و تایبجی، باند )ی کارآفرینی تأکید کردههانهیزممحیطی در زیست

که محی  زیست و طوریهب ؛(32 ، ص.3312پنینگز،  ؛33 ، ص.3312

ی جدیهد هاتیفعاوی هالیپتانسها، بسترها و پایه دهندةشکل هامکان

ی کهارآفرینی و ههاتیفعاودر و  باشهندیمهدر یک فضای جغرافیهایی 

ی مختلف هاجنبهرا از محیطی نقش کلیدی ی زیستهامکانتجاری، 

، و ماکی ؛ رینوودزف میلر،122-181 ، ص.3333)بانکس،  کنندیم ایفا

از  این بعدبه کنون ؛ اما تا(331 ، ص.3318آیداووت،  ؛12، ص. 3331

وجود منابا طبیعی و  ،زیرا کارآفرینی در اکوتوریسم توجه نشده است؛

سهاز جه ب زمینهه توانهدیم هامکانهای محیطی موجود در تیج اب

کارههای وی کوچک مقیاس شود و به توسهعة کسهبهایگ ارسرمایه

با اکوتوریسم کمک کند. با این دیدگاه و رویکرد اسهت  کوچک مرتب 

ی ههاتیفعاو( به محهی  زیسهت و 3311) 3که محققانی مانند گارتنر

)گهارتنر،  اندداشهتهگردشگری مرتب  با محی  زیست توجه عمیقهی 

ی تفریحی هاتیفعاو( 3313) 2نگیا از دیدگاه فرید ؛(831 ، ص.3311
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آن  یعمیقی با محی  زیسهت و اجهزا و استفاده از اوقات فراغت پیوند

ی هافرصهتسهاز ایجهاد که ج ب گردشگر از این طریق زمینههد ندار

بهین   اجتماعیفضایی و نیز پیوند  -پیوندهای مکانی شغلی، درآمدی،

ن، گ)فریهد و انزوای جغرافیایی را کاهش خواههد داد شود می هامکان

 ه دربرگیرنهدةطور گسهتردطبیعی بهی اهانداز. چشم(32 ، ص.3313

-ی سطح زمین هستند که درقاوهب آبهادهیپدابعاد بسیار وسیعی از 

بهر را در هاآتشفشهان شناسهی نظیهر غارهها ووهوا، ساختارهای زمهین

ی ههاارزشدویل داشهتن بهی محیطی اندازهاچشم ،بنابراین ؛ردیگیم

-ساز توسعة کسبزمینه تواندیم محیطیاقتصادی، اجتماعی و زیست

 .طریهق کهارآفرینی باشهندمقیهاس اکوتوریسهتی ازای کوچهکوکاره

-اند از: شکلاصل از تقویت اکوتوریسم عبارتی کارآفرینی حهافرصت

تقاضها، جلهب توجهه وحاظ عرضه و گیری بازارهای جدید اقتصادی به

دی و ی اقتصهاههاارزشی ک ن ملی بهه محهی  زیسهت و هااستیس

 هارسهاختیز ی ایجاد و توسعةبراسازی اجتماعی پنهان در آن، زمینه

ی ارتبهاطی، آب و بهرق، افهزایش ارزش ههاجادهنقهل و وهمانند حمل

ایجههاد درآمههد بههرای افههراد مههرتب  بهها فعاویههت  ی محلههی وهههانیزم

طورکههه همههان ،بنههابراین ؛(318 ، ص.3313)اسههمیت، اکوتوریسههتی 

و  هالیپتانسهی از اجنبههکهدام از رویکردهها بهه مشاهده شهد، در هر

ه است. ایهن در کارآفرینی گردشگری توجه شد برای توسعة هاتیرفظ

ههها و یههک از بخههشصههورتی اسههت کههه توسههعة کههارآفرینی در هر

په یر نعوامهل امکها ی بدون توجه به همهةگردشگری هارمجموعهیز

ی فرایندی است کهه از فعاویتعنوان سو کارآفرینی بهیک، اززیرا یست؛ن

پایدار گردشگری و  ، توسعةدیگرزسویاست و امتعدد برخوردار  اجزای

که بدون درنظرگرفتن  دنباشیمی آن دارای ابعاد متعدد هارمجموعهیز

کهارآفرینی و  تهوانینمهگرا و یکپارچه صورت کلبه هاآنعناصر  همة

رویکهرد  نیترمناسهب توسعة پایدار گردشگری را دنبال کرد؛ بنابراین،

ویهژه ردشهگری روسهتایی بههی گههاحوزهکارآفرینی در  برای توسعة

پایدار در صنعت گردشهگری  کنندة اهداف توسعةاکوتوریسم که دنبال

تا به امروز تصور ایهن بهاور  ،زیرا ؛باشدیممحیطی است، رویکرد زیست

-نیتأمبر سودآوری و فروش، نگران س مت ع وه که روزی کارآفرینی

یهایی و رقابهت امها پو کننده نیز باشد، غیرممکن بهود؛کننده و مصرف

قررات دووتی و م نگرانی نسبت به محی  زیست و نیزشدید و افزایش 

کننههده، دهنههده و مصههرفافههزایش آگههاهی جامعههة توویدکننههده، ارائههه

ی زگیپاککارآفرینان را بر آن داشت که در س مت جسمانی و روانی و 

محی  زیست درکنار سهودآوری نیهز تأمهل کننهد؛ بنهابراین، امهروزه 

یابی به پایداری اکوووژیک کارهای مختلف برای دستوکسبصاحبان 

فشار هسهتند تها و مشتریان تحت هادووتسوی از ،وکار خوددر کسب

-سهت باشهد. بههیی را شناسایی کنند که مرتب  با محی  زیهافرصت

-و اصهط حاتی نظیهر کهارآفرینی زیسهتکم مفاهیم ، کمدویلهمین

فرینی سههبز بههرای تشههویق کههارآ محیطههی، کههارآفرینی اکوووژیههک و

وارد ادبیهات  ،محیطهیی زیسهتهاتیووؤمسهعمل بهه در  کارآفرینان

؛ دیهن و 333 ، ص.2111نهد )مارسهدن و اسهمیت، دیگردکارآفرینی 

 ، ص.3113قیهداری، سهیفتخاری و سجاا؛ 11 ، ص.2112موون، مک

(. 2131، هال، گریگوریهف و دانهک؛ 88 ، ص.3118حسینی، ؛ شاه21

مطاوعهات و جدیهد در  یهک زمینهةنسهبتاً  1محیطییسترآفرینی زکا

-ی زیسهتهاتیووؤمسهو  3راستای پایهداریتحقیقات دانشگاهی و در

ی اجتمهاعی و اقتصهادی ههاارزشمرور زمهان ، بهزیرا است؛ 1محیطی

، ص. 2113و هلسن،  ماساکی)اند توجه در کارآفرینی تغییر یافتهمورد

نی بیشتر از گ شته توجه شده ی کارآفریمحیطو به اثرات زیست (331

ی اجتماعی از اهمیت محی  افزایش آگاه دویلسو به، ازیکزیرا است؛

ارتبار تنگاتنگ س متی اجتمهاعی و روانهی بها دیگر، ازسویو زیست 

کنندگان کایها و خهدمات در فمحی  زیست، امروزه بسیاری از مصر

و  (12 ، ص.3332)بهوی و تیهل،  انداوگوهای مصرفی بازاندیشی کرده

 ،کنندیممحیطی را رعایت ی زیستاستانداردهاسمت کایهایی که به

توجه به . (183 ، ص.3333)کاتلر و آرمسترانگ،  اندکردهگرایش پیدا 

 نگرشی است که به اهمیهت حفهم محهی محیطی کارآفرینی زیست

منطقی از منابا و حفم  ةهای بهینه و استفادتفاده از روشزیست و اس

محیطهی یها کهارآفرینی زیسهت .شدیاندیزیست م هداری محی و نگ

بهرداری حفم، بهرهخاصی که توانایی کارآفرینی یعنی نظام  اکوووژیک؛

ایهن . صورت پایدار داشته باشهدرا بهمحی  زیست بازسازی مناسب و 

. کهارآفرینی اسهتمحیطهی کارآفرینی زیستای از تعریف بسیار ساده

یی متشهکل از فنهاوری سهبز، بازاریهابی هادهیها اکوووژیک دربرگیرندة

کارههای وکشاورزی ارگانیک و اجتماعی، کسب تجاری عادینه و سبز،

کهارآفرینی  محهور(، مهدیریت سهازمانی،)اجتمهاع 8متعهد به اجتمهاع

ی اندازدر چشم 2نهادی مردمهاتیفعاوانتفاعی و اجتماعی با اهداف غیر

تعبیهر است. کارآفرین سبز  و به 1از پایداری اجتماعی عملی اکوووژیک

بر سودآوری و منفعت، دیگر، کارآفرین اکوووژیک فردی است که ع وه

. (2112)مایکهل، کنهد میتوجه ئل اجتماعی و محی  زیستی مسابه 

طریق خ قیت و ازدانشی است که « محیطیزیستکارآفرینی »دانش 

کند و با میی کمک گیری پایدار از منابا طبیعبه توسعه و بهرهنوآوری 

بر شرای  و  اشاره در مطاوعات کارآفرینی کهبعد محی  کارآفرینی مورد

 ؛ مانند:ساختارهای محیطیزیر .3 ساز کارآفرینیمحی  پیرامونی زمینه

 یههایآشفتگ .2؛ تدارکاتی، سیاسی، ماوی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی

 یههاییایهپو، تهدیهدات محیطهی، پیچیدگی محیطیمانند:  ؛محیطی



 41                                                           ...    بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطقاووویت                                                   سال سوم              

 

، نقههش یهامههدل: ؛ ماننههدتجربیههات محیطههی شخصههی .1؛ محیطههی

)موریس و  خانواده، محی  آموزشی و تحصیلی، تجربیات مرتب  با کار

کوه، ؛ 11 ، ص.2113یندستروم و استیونسون، ؛ 18 ، ص.3331، پام 

موریسههون، ؛ 13 ، ص.2112؛ وههرد کیپانیههدز، 11-13 ، صههص.3331

( 2 ، ص.3118هاشهمی، ؛ 38 ، ص.3113مقیمی، ؛ 331 ، ص.2118

محیطهی زیستمسائل همیت توجه به ا ،زیرا ، تفاوت دارد؛تأکید دارند

محیطهی در رعایهت مسهائل زیسهت و مشهتریانبرای افراد محلهی و 

کارآفرینهان باع  ایجهاد مزیهت رقهابتی بهرای کارآفرینی  یهاتیفعاو

اد یهک پایگهاه ند به ایجهنتوامیکارآفرینان خواهد شد و از این طریق 

در ، فرصت جدیهد کارآفرینانهه نیهز بنابراین ؛دنخوب در بازار دست یاب

محیطی شکل گرفته اسهت. محیطی و اقتصاد زیستی زیستهاعرصه

بسیار  هاآنی اقتصادی هاتیفعاوویژه در مناطق روستایی و این امر به

زنهدگی و نهوع  دویهل شهیوةاست؛ زیرا، روستاییان بههمهم و ضروری 

)اراضی، آب،  برداران اصلی و مستقیم منابا طبیعیعیشت خود، بهرهم

ی هاعرصهاز  %21شوند که حدود ا( محسوب میخاک، جنگل و مرت

کنند )رضوانی، برداری میبهره اختیار دارند و از آنطبیعی کشور را در

های ریزیزیست در برنامههحفاظت از محی  ،(؛ بنابراین1 ، ص.3131

ت. بهرای توسهعة روسهتایی، گهرایش بهه ر ضروری اسهروستایی بسیا

ک و انگیزش کارآفرینهان محلهی باشهد. مبنای تحریکارآفرینی باید بر

ایجاد اشتغال و افهزایش ارزش اقتصهادی جوامها و بر همچنین، ع وه

 ، ص.2112کیپانیهدز، )ورد دنمناطق، باید منابا کمیاب نیز حفم شهو

بهینهه از منهابا  دنبهال اسهتفادةبهه هموارهکارآفرینان سو، ازیک(. 13

های روسهتایی، فعاویتدیگر، با ایجاد تنوع در موجود هستند و ازسوی

 دهنهدمهیرویه و فشار بر منابا طبیعهی را کهاهش بی جلوی استفادة

با استفاده از  ،(. همچنین23 ، ص.3113قیداری، )افتخاری و سجاسی

د، در حومهة شههرها شهونامیده می 3فرایندی که کارآفرینی اکوووژیک

کردن و افزایش کیفیت، همچون تخصصی های ترکیبیراهبرد طریقاز

)مارسهدن و اسهمیت،  بخشهندمهی  سهووتپایدار روستایی را  توسعة

ههایی روستایی باید برنامه ریزان توسعةبرنامه اوبته(؛ 333 ، ص.2111

 داشته باشند تا همگان زیست برای حفاظت از منابا طبیعی و محی 

)وایلنت و یفوئنهت،  زیستی باشندو   ملزم به حفاظت از منابا طبیعی

 تر بیان شد، یکی از جدیدترین،طورکه پیش. همان(131 ، ص.2112

ی روسهتایی ها یمحفعاویت اقتصادی در  نیترمتداولو  نیترگسترده

وحهاظ کهارآفرینی بهرای ی زیادی را بهی اقتصادهافرصتسو یککه از

پیوند عمیقهی بها محهی   ،دیگراست و ازسوی راهم آوردهروستاییان ف

شهکل عهام و اکوتوریسهم بهه طوربهگردشگری  ،زیست روستایی دارد

ایهن وجود  دویل، بهی اخیرهاسال. در استخاص در مناطق روستایی 

کارآفرینانه  یهاتیفعاوگیری فرصت در مناطق روستایی، زمینة شکل

شده است. امروزه کهارآفرینی در   ایجادگردشگری روستایی  در حوزة

توریسم اهمیت زیادی پیهدا کهرده اسهت. نقهش کهارآفرینی ناشهی از 

بسیار حیاتی باشهد؛  تواندیمنواحی روستایی  ، برای توسعةگردشگری

 جوی مفهوم جدیهدی از معیشهت بهرای روسهتاییانوجست بنابراین،

ی انهدازهاا، بسترها و چشمزیر است؛طریق اکوتوریسم بسیار ضروری از

ی هاتیووؤمسهعه وه، ستایی غلبهه دارنهد و بههمحیطی در نواحی رو

منهابا طبیعهی مبنایی برای اسهتفاده از  دنتوانیممحیطی کارآفرینی 

ی هاارزشد و با این نگاه بر نطریق اکوتوریسم باشموجود در روستاها از

ی اژهیهوی بکر روسهتاها توجهه اندازهاغیرمادی منابا طبیعی و چشم

بنابراین، کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی که ویژگهی  د؛شو

 ههایژگهیوایهن ، باید دارای استبارز آن سازگاری با محی  و پایداری 

حلی، توجه به صنایا دستی و باشد: توجه به محی  طبیعی، بومی و م

ریسهتی بها مقیهاس کوچهک و فرد، تشهکی ت اقتصهادی تومنحصربه

نی کهارآفریسو یک، اززیرا اس اکوتوریستی؛مقیوکارهای کوچککسب

است فرد مرتب  بهی بکر و منحصراندازهاچشم در بخش گردشگری با

، دیگرو ازسوی (121 ، ص.2111، ینسن -)ماتسون، ساندبو، فوسینگ

افرادی هستند که ویژگی اصلی  گردشگری عمدتاً کارآفرینان در حوزة

 اسهت؛ی محهی  اطهراف ههاییابیزنگاه هنرمندانه و خ قانه به  هاآن

گ اری بهر های هنری و سرمایهو توزان هاییبایزشناخت این  ،بنابراین

کار وی کسبها یمح کنندةخلق تواندیمبین مشتریان در هاآنروی 

ق مشتریان و اشد. این نوع کارآفرینان بین س ئجدید برای کارآفرینی ب

-برقرار مهیجود ارتبار ی موهافرصتبا منابا و  هاآنی هنری هاذوق

کهه بهیش از  کنندیمخدماتی  یا ارائة هاتیفعاوو اقدام به ایجاد  کنند

 ،رو؛ ازاین(12 ، ص.2112کیپانیدز، )ورد را برطرف سازد هاآننیازهای 

سم روستایی یک فعاویت کارآفرینانهة اقتصهادی اکوتوریگفت  توانیم

طق روستایی و جهت تصرف فضاهای جدید اقتصادی موجود در منادر

اقتصاد زیباشناختی راستای است که دراقتصادی  در چرخة هاآنادغام 

شدن طبیعت نواحی روسهتایی کند و منجر به کایییمعاصر عمل می

در چههارچوب ( 281 ، ص.2113)نیفسههی،  بهها رهیافههت اقتصههاد سههبز

رینی کههارآفبههراین، افههزون. گههرددیمههمحیطههی زیسههت  کههارآفرینی

عنوان افراد محلی در بهرا کارگیری روستاییان هیل بپتانساکوتوریستی 

نوازی، راهنمای تورهای مختلف، فروشی، مهمانیی مانند خردههانهیزم

فروش صنایا دستی و هنری فهراهم  ی ملی و نیزهاپارکاستخدام در 

بهراین، عه وه (.131 ، ص.2111، )فوور، بهووتینز، و کهامینگز سازدیم

فعاویهت کارآفرینانهة خهود را  تواننهدیمهگری گردش کارآفرینان حوزة

-ی منتخب برای کمپ، باغهامکانسرا، مهمان درزمینة هتلداری، ادارة
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رسهانی ، تهورگردانی و خهدماتههاپارکی طبیعهی، ههاموزه، هاوحش

حدودی شخصهی در زمینه، تادراین هاآناصلی  گسترش دهند. انگیزة

جهویی دویل صرفهی بهوسعة صنعت گردشگری و تاحدی نیز اقتصادت

آوردن نفهوذ بیشهتر درمهورد توسهعة دستدر منابا محیطی با امید به

آوردن مزیت رقابتی در آینده است؛ اما باید دستگردشگری و شاید به

ماهیهت کهارآفرینی، توجهه کارآفرینهان بهه  دویهلتوجه داشت که بهه

 اهجنبههگردشگری پایهدار بهیش از سهایر  عةی اقتصادی توسهاجنبه

جوی بازارههای مناسهب بهرای گردشهگری وکه دویل آن جست است

بههرای را ی اقتصههادی منبتههی هههاتیمز ،نهایههتاسههت کههه درپایههدار 

حاضر بیشتر ، درحالبنابراین ؛کندیمفراهم  محیطیی زیستهاتیفعاو

ی ههاچاوشپیشگیرانه نسبت به  ایاستراتژیاین کارآفرینان ع قه به 

 . (312 ، ص.2111)کرنل، ارند محیطی و اجتماعی دزیست

تهوان گفهت کهارآفرینی اکوتوریسهتی ، مهیشد براساس آنچه ذکر    

گیهری از ی جدیهد اقتصهادی بها بههرههافرصتیند کشف و ایجاد فرا

تن نیازههای گردشهگران اسهت.  گرفی اکوتوریستی و درنظرهالیپتانس

ی هههامحرکبهینههه از  همچنههین، کههارآفرینی اکوتوریسههتی اسههتفادة

-دسهت و اقدام در زمان و مکان مناسب بهرایمحی  درونی و بیرونی 

به محصهول و خهدمت  یابییند دستازطریق فرا ،یابی به ارزش افزوده

افته به بهازار گردشهگری در بسهتری خ قانهه و نهوآور یجدید و ارتقاء

 ؛باشهدیممحیطی ی محی  اجتماعی و زیستهاارزشبا حفم همراه 

ر بسهتری اکوتوریستی برآیند توسعة کهارآفرینی د ارآفرینیبنابراین، ک

وکارهای جدید در بخهش اکوتوریسم است که منجر به ایجاد کسباز 

ی شهغلی، درآمهدی، هافرصتی تقویت هانهیزمو  شوداکوتوریسم می

. امها سهازدیمهو ... را برای روسهتاییان فهراهم  هاارزشبازاریابی، خلق 

-کارآفرینی اکوتوریسهم بهه هکینجایتر بیان شد، ازآکه پیشطورهمان

رآینهد سهازی و بوحاظ مدل فرآیند کارآفرینی، منطبق با مرحلة پیهاده

کههارآفرینی  فعاویهت کارآفرینانهه در حهوزة اکوتوریسههم اسهت، نتیجهة

در سهه  یابهد.می ستی در محصویت و خدمات نمود و عینیتاکوتوری

-اوف. نهوآوری: ه کردرها و پیامدهای آن توجنتایج، اثبه توان شکل می

)شههومپیتر،  اکوتوریسههم گرفتههة درزمینههةهههای شههکلههها و خ قیههت

ق اکوتوریسم در سهطح طریگرفته از؛ ب. رشد و توسعة صورت(3313

 ای کهه اشهاره بهه تغییهرات نسهبت بهه گ شهته داردمحلی و منطقه

(؛ 3111نی، احمدپور داریها؛ 2113، ونرکرز، ادرسچ، و ثاریک، )ورهول

-گرفته که از ویژگهیوکارهای شکلمحیطی کسبی زیستج. سازگار

فعاویهت کهارآفرینی اکوتوریسهتی  یهک های اساسهی و متمایزکننهدة

بهها فعاویههت عههادی کههارآفرینی اسههت. ازطریههق پایههدار  برپایههة توسههعة

هایی مانند مصرف انهرژی پهایین، کهاهش حجهم مهواد خهام شاخص

په یری توویهدات، گشت، استفاده از مواد تجدیدپ یر، قابلیت برمصرفی

محیطههی، مههدیریت پسههماندها، اسههتفاده از رعایههت اخهه ق زیسههت

تهوان مهیهای سازگار با محی  زیسهت ی سبز و زیرساختهایفناور

؛ 2112؛ کوهن  و ویهن، 2112کرد )اسمیت، ارزیابی هر سه مرحله را 

ههوکرت و ؛ 3332، مپ، ونهر، و وامهزبویتنک؛ 2112موون، دین و مک

؛ 3331؛ کههوه، 2113، ؛ پههاچیکو، دیههن، و پههاینی2131 وسههتنهاگن،و

؛ (2111شین و ونکاتهارامن، ؛ 2132، ، گئورگی، ورما و پتروسلّیآویون

ت نظهری کهارآفرینی شهده و ادبیهابنابراین، بها توجهه بهه مهوارد ذکر

  بها کهارآفرینی ههای مهرتبها و شهاخصتوان مؤوفهاکوتوریستی، می

 (:2 )جدول بندی کردهستد  زیر صورتاکوتوریستی را به

 کارآفرینی اکوتوریستی وکارهای ناشی از توسعةهای کسبها و شاخصمؤلفه -2جدول
 3132های پژوهش، مأخ : یافته

 هاشاخص هامؤلفه متغیر اصلی

ی
ست
وری
وت
 اک
کار
 و 
ب
کس

 

 نوآوری و خ قیت

 ارائة کای یا محصول جدید و سبز

 ارائة خدمات جدید و سبز

 منابا جدید و سبزیافتن 

 های جدید و سبزایجاد تشکی ت و زیرساخت

 های جدید و سبزارائة روش

 گشایش بازارهای جدید و سبز

 رشد و توسعه
 ارتقای سطح زندگی

 وریافزایش بهره

 محیطیسازگاری زیست

 حفم تنوع زیستی

 بهداشت محی 

 هاحفم میراه طبیعی و جاذبه

-ه سهطح جغرافیهایی یزم بهرای پیهادهباید توجه داشت کاوبته  

ههای مهرتب  بها کهارآفرینی گردشهگری و سازی و پیگیری شهاخص

ی و محلی است تا بتوانهد اثهر امنطقهاکوتوریسم، نیازمند ت شی ملی، 

فهرد  ،خصهوص تنههابازارهای گردشگری ایجاد کند. درایهن منبتی در
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 ه باشهد؛داشت تواندینمشگری را کارآفرین امکان تغییر در رویکرد گرد

مناسب برای گردشگری پایهدار و ی امنطقهبلکه وجود رویه و سیاست 

آوردن دسهتکننهدة کارآفرینهان بهرای بههی آن تشویقهامجموعهزیر

یهها اسههتاندارد گههل  33ماننههد نشههان کلیهد سههبز 31ی سههبزهابرچسهب

شهت کهه اوبته باید توجه دا ؛(312 ، ص.2111)کرنل،  است 32اروپایی

تهوان شده مهیهای مطرحها و شاخصدرصورت تحقق مجموع مؤوفه

وجهود ینی اکوتوریسهتی را در جامعهه داشهت؛ امها بهااینانتظار کارآفر

تاهای بها پتانسههیل ههای کهارآفرینی در روسهکهردن تفهاوتمشهخص

رینی سههنجش سههطح کههارآف اکوتوریسههتی و سههایر روسههتاها و نیههز

کهردن ها، برای مشخصشاخص ریقطاکوتوریستی در وضا موجود از

-ههای آینهده درایهنوکارهای جاری، بهرای برنامههجایگاه فعلی کسب

 بسیار مهم است.گ اری و مدیریت وحاظ سیاستزمینه به

 های تحقیق. یافته4

 تحلیلوتجزیه. 1. 4

ینی اکوتوریسههتی در راسههتای سههنجش سههطح کههارآفردر

تفهاوت بهین بهه مقایسهة شهده، ابتهدا روستاهای نمونة انتخهاب

ا روستاهای بیهرون شده بشده در مناطق حفاظتروستاهای واقا

کارآفرینی وحاظ شده در منطقة موردمطاوعه بهاز مناطق حفاظت

ههای ، وزن هریهک از شهاخصسهپس اکوتوریستی پرداخته شد.

در  تی از دیدگاه خبرگهان اسهتخراج شهد وکارآفرینی اکوتوریس

بنهدی روسهتاهای منطقهة ت، اووویطریق مدل تاپسیس، ازادامه

 وحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی انجام شد. موردمطاوعه به

کردن برای دو گروه مستقل برای مشخص Tآزمون . 2. 4

 تفاوت بین روستاهانبود 

کههردن وضههعیت توسههعة کههارآفرینی درراسههتای مشههخص

نبهود وجهود یها اکوتوریستی در منطقهة موردمطاوعهه و بررسهی 

وحهاظ شهده بهههای واقا در منهاطق حفاظهتین روستابتفاوت 

-شهده و بههنی اکوتوریستی با روستاهای حفاظهتسطح کارآفری

ینی کههه تفههاوتی بههین سههطح کههارآفر، بررسههی ایندیگههرعبههارت

مطاوعه نسبت به یکدیگر اکوتوریستی در روستاهای منطقة مورد

بهرای ایهن منظهور از  وجود ندارد، از آزمون آماری استفاده شد.

ین فرضههیه کارهها بهرای تبیهوی سهطح صهاحبان کسهبههاداده

برای تبیین این فرضیه، آزمون  شدهاستفادهاستفاده شد. آزمون 

T از تکنیهک تاپسهیس  ،برای دو گروه مستقل است. همچنهین

وحهاظ بندی روستاها و مسیرهای موردمطاوعه بهنیز برای اووویت

نتهایج نیز استفاده شده اسهت. براسهاس کارآفرینی اکوتوریستی 

ظ متغیهر کهارآفرینی وحهاوکارهها، بههپرسشنامة صاحبان کسب

ه بهه فرضهیمطاوعه با توجهه اکوتوریستی دربین روستاهای مورد

طورکه در چارچوب نظهری همان ،زیرا شود؛تفاوتی مشاهده نمی

شهدة تمطاوعه اشاره شد، در مناطق حفاظو واکاوی منطقة مورد

واب  ایهن منهاطق، ضه تبها آن روسهتاهای واقها درمنطقه و به

کار یا ج ب گردشگری مشاهده وخاصی در رابطه با ایجاد کسب

ز جههت ا شده در ایهن منهاطق صهرفاًشود و مفهوم حفاظتنمی

، دیگهرعبارتصورت ضعیف است. بهممانعت از شکار و آن هم به

 مفهههوم اکوتوریسههتی آن شههده در منطقههه، بههامنههاطق حفاظههت

منهاطق در برخی از کشهورها ، یراز گردند؛مدیریت و کنترل نمی

-شهمار مهیهمهم اکوتوریستی بهای عنوان مکانشده بهحفاظت

شهده و منطبهق بها ریزیبرنامه کام ًها گردشگری آیند و در آن

زیسههت و فرهنههگ و یعنههی حفههم محههی   ؛اهههداف اکوتوریسههم

-فا اقتصهادی اسهت؛ بهراینکنار کسب منهااجتماعات محلی در

دیریت با توجه بهه نبهود برنامهه و مهکه د فرض بر این بو ،اساس

شهدة منطقهه، براسهاس علهوم اکوتوریستی در منهاطق حفاظهت

گرفتهه وکارهای شهکلریزی و مدیریتی تفاوتی بین کسببرنامه

-شده با منهاطق حفاظهتدر روستاهای واقا در منطقة حفاظت

سطح  ، تفاوتی ازنظراساس فرضیه، بربنابراین نشده وجود ندارد؛

-ین روستاهای واقا در مناطق حفاظتینی اکوتوریستی بکارآفر

نشهده حفاظتمناطق  با مناطق روستایی خارج از محدودة شده

ههای شدن معناداربودن نبهود تفهاوتوجود ندارد. برای مشخص

کهارآفرینی و متغیهر مسهتقل  میانگین عوامهل مهؤثر در توسهعة

دو  بهرای Tوحهاظ آمهاری، از آزمهون ی اکوتوریسهتی ازکارآفرین

دههد گردید. نتایج این آزمون نشهان مهی مستقل استفاده نمونة

ی وحاظ سطح معنهادارمتغیر کارآفرینی اکوتوریستی به  میانگین

وعه تفاوت معنهاداری بها مطادر سطح روستاها و مسیرهای مورد

در سهطح اطمینهان  1 /13گهرفتن آوفها هم ندارد؛ زیرا با درنظر

ینی ر متغیههر کههارآفرآمههده ددسههت، سههطح معنههاداری بههه33%

-، فرضیة تحقیق بههو درنتیجه است 13/1اکوتوریستی کمتر از 

شود؛ بنابراین، روستاهای موردمطاوعهه نفا فرضیة صفر تأیید می

وکارها تفاوتی بها یکهدیگر در سطح منطقه ازنظر صاحبان کسب

، نتهایج دیگهرعبهارتفرینی اکوتوریستی ندارند. بههکارآ درزمینة

در روستاهای واقا در مناطق ها میانگین مؤوفهحاصل از بررسی 

شهده واقها با روستاهایی کهه در منهاطق حفاظهت شدهحفاظت

، تفاوتی ندارند و یکسان هستند؛ اوبتهه بایهد ذکهر کهرد اندنشده

تهر از آوفها مون وهون کهه پهایینآمده از آزدستبراساس نتایج به
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وردبررسی های دو گروه نیز دربین عوامل مواریانساست،  13/1

آمهده بهرای دستهای به، از روی میانگینینن. همچبرابر هستند

-نشده مهیحفاظتشده و دو گروه روستاها و مسیرهای حفاظت

دویل زیادنبودن تفاوت دو گهروه بها یکهدیگر، بهین توان گفت به

تفهاوت نشهده شده و حفاظتروستاهای واقا در منطقة حفاظت

 :(1 )جدول وجود نداردچندانی 

 نظر کاسبانینی اکوتوریستی در روستاهای موردمطالعه ازتفاوت میانگین متغیر کارآفر -3 دولج

 3132های پژوهش، مأخ : یافته
Independent Samples Test 

کارآفرینی  متغیر

 اکوتوریستی

 

رای برابری آزمون لون ب
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 خطای انحراف معیار انحراف معیار هامیانگین تعداد شده و نشدهروستاهای حفاظت 

 31811/1 1121/1 112/1 3 شدهاظتحف روستاهای منطقة کارآفرینی اکوتوریستی

 13233/1 3123/1 11/1 1 نشدهروستاهای منطقة حفاظت 

در بنددی سدطح کدارآفرینی اکوتوریسدتی اولویت .3. 4

 مطالعهمورد منطقة

بنهدی مسهیرها و روسهتاهای منطقهة اووویت در این گام یزم بود

-ایهنسطح کارآفرینی اکوتوریستی انجام شود؛ از موردمطاوعه درزمینة

تاپسیس اسهتفاده شهد. بهرای  گیری چندمعیارة، از تکنیک تصمیمرو

-ههای بههوکارهها از میهانگینبین گروه صاحبان کسب، دراین منظور

-، برای بهه. همچنینها استفاده شدآمده برای هریک از شاخصدست

آمده از میانگین خبرگان بهرای دستها از امتیازات بهآوردن وزندست

-ایهنهبه ای اسهتفاده گردیهد؛ها با مدل توان رتبهههرکدام از شاخص

ها براسهاس تکنیهک تاپسهیس شاخصرد که ابتدا امتیاز استانداترتیب

 صههورت جداگانههه در زیرمجموعههةههها بهههبههرای هرکههدام از شههاخص

، براسهاس امتیهازات کارآفرینی اکوتوریستی محاسهبه گردیهد. سهپس

هها ، وزن شهاخصههایهک از شهاخصآمده بهرای هردستاستاندارد به

هههای ، وزننتیجهههمحاسههبه شههد؛ در 31ایبراسههاس روش تههوان رتبههه

دست آمهد کهه ها در گروه خبرگان بهبرای هریک از شاخصمستقلی 

بنهدی مسهیرها و روسهتاهای ها برای اووویهتدهی شاخصم ک وزن

   (:3 )جدول مطاوعه قرار گرفتندمورد

 های کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه خبرگانوزن شاخص -4 جدول
 3132های پژوهش، مأخ : یافته
 وزن هاشاخص

381/1 حصول جدید و سبزکای یا م ارائة
112/1 ارائه خدمات جدید و سبز
133/1 یافتن منابا جدید و سبز

328/1 های جدید و سبزایجاد تشکی ت و زیرساخت
213/1 های جدید و سبزارائة روش

132/1 گشایش بازارهای جدید و سبز
112/1 ارتقای سطح زندگی

131/1 وریافزایش بهره
331/1 حفم تنوع زیستی
123/1 بهداشت محی 

111/1 هاحفم میراه طبیعی و جاذبه
3 مجموع وزن
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دههد آمده از محاسبة تکنیک تاپسهیس نشهان مهیدستنتایج به

کارهها متعلهق بهه روسهتای وکسهب  بهین صهاحبانبایترین رتبهه در

روستای وییترود با  ،دوم است و در رتبة 11/1برابر با  CIجلیزجند با 

CI روستای هرانده با  ،سوم و در رتبة 23/1ر با برابCI  82/1برابهر بها 

 CI، روسهتای مهرای بها 28/1برابر با  CI. روستاهای افجه با قرار دارد

های آخر قهرار در رتبه 1/1برابر با  CIو روستای کمرد با  13/1برابر با 

وکارهها ، دربین مسهیرها نیهز ازنظهر صهاحبان کسهبدارند. همچنین

و  اسهت 22/1برابهر بها  CIمتعلق به مسیر فیروزکوه بها  رتبةبایترین 

 CIدوم و مسیر جهاجرود بها  در رتبة 82/1برابر با  CIمسیر دماوند با 

برابر  CIمسیرهای برغان با  ع وه،دارند بهسوم قرار  در رتبة 8/1برابر با 

 نهدهای آخر قرار دارنیز در رتبه 13/1برابر با  CIو طاوقان با  1 /21با 

 (:1 )جدول

 

 لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه کاسبانبه روستاهامسیرها و  رتبة -9جدول
 3132های پژوهش، مأخ : یافته

  خوشه رتبه CI روستاها
 نشدهحفاظت82/112 هرانده

 نشدهحفاظت11/133 جلیزجند

 نشدهحفاظت11/1312 اهنز

 نشدهحفاظت13/1381 مرای

 نشدهحفاظت83/112 جهان برگ

 شدهحفاظت11/1312 کمرد

 شدهحفاظت28/1321 افجه

 شدهحفاظت13/1322 شهرستانک

 شدهحفاظت81/122 آسارا

 شدهاظتحف23/123 وییترود

 شدهحفاظت88/132 گچسر

 نشدهحفاظت18/1332 گلینک

 نشدهحفاظت18/1312 جوستان

 نشدهحفاظت12/132 برغان

 نشدهحفاظت11/1332 درهسیبان

 شدهحفاظت83/182 آهار

  شدهحفاظت11/112 یین

  خوشه رتبه CI مسیرها

 نشدهحفاظت 22/133 مسیرفیروزکوه

 نشدهحفاظت11/112 مسیردماوند

 شدهحفاظت 81/112 مسیرجاجرود

 شدهحفاظت 82/122 مسیرچاووس

 نشدهحفاظت 21/121 وقانمسیرطا

 نشدهحفاظت 13/181 مسیر برغان

  شدهحفاظت 18/132 مسیر فشم

تهوان گفهت روسهتاهایی با توجه به آنچه ذکر شد، درمجموع مهی

عنوان کانون جمعیتی قهرار های نزدیک به تهران بهکه نسبتاً در فاصله

 نظهراقا هسهتند، ازو رفت و آمد وتردد اند و نیز در مسیرهای پرگرفته

   (:2 )شکلهای بایتری دارند وجود مقاصد دوم گردشگری رتبه

  
اساس سطوح ارتفاعی ی فضایی کارآفرینی اکوتوریستی بربنداولویت -2 شکل

 مطالعهیل اکوتوریستی در روستاهای موردو پتانس
 3132های پژوهش، مأخ : یافته
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)سطح کهارآفرینی  هاCIاساس امتیازات شده بربندی انجامخوشه

کهه  دههدگانه نشان میدربین روستاهای هفدهبای، متوس  و ضعیف( 

و از  وسهتای جلیزجنهد و وییتهرود در خوشهة اول واقها هسهتنددو ر

باشهند؛ امها بیشهتر کوتوریستی بایتری برخوردار میسطح کارآفرینی ا

طح کهارآفرینی متوسه  سهروستاهای موردمطاوعه در خوشة دوم بها 

روسهتا نیهز  2، . همچنینروستا است 31ها که تعداد آن اندار گرفتهقر

امل انهد کهه شهگرفتههسوم با سطح کارآفرینی ضعیف قرار  در خوشة

تهوان عه وه، براسهاس فرضهیه مهیروستاهای افجه و مرای است. بهه

پهراکنش  ،تاپسهیسبندی با تکنیهک ازطریق اووویت که مشاهده کرد

ین روسهتاهای واقها در منهاطق وریسهتی بههای کهارآفرینی اکوترتبه

نشده نظهم خاصهی و روستاهای واقا در مناطق حفاظت شدهحفاظت

جههان جلیزجند و جلیزجند، هرانده و بهرگو روستاهایی مانند  ندارند

، از سههطح کههارآفرینی نشههده قههرار دارنههدکههه در منههاطق حفاظههت

(:1 )شههههکل اکوتوریسههههتی بههههایتری برخههههوردار هسههههتند
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 پیشنهادها ارائة و گیری. نتیجه9

ههای مطاوعة ادبیات نظری نشهان داد اکوتوریسهم یکهی از شهکل

شهود و جدید گردشگری است که در مناطق روستایی به آن توجه می

ههای طبیعهی در محیطهی و جاذبهههای زیسهتارتبار با پتانسیلدر 

-شهده مهیمنطبق با منهاطق حفاظهت و عمدتاً پهنة جغرافیایی است

طبیعهی موجهود در منهاطق ههای باشد. اسهتفادة اقتصهادی از جاذبهه

وکارهها و دهنهدة کسهبروستایی ازطریق توسهعة گردشهگری، شهکل

تهوان تایی است که مهیدی جدیدی در مناطق روسهای اقتصافعاویت

آفرینی یهاد کهرد؛ خ قیت و کشف فرصت کار ویل نوآوری،دها بهاز آن

اما باید توجه داشت که انجهام هرگونهه فعاویهت اقتصهادی و ازجملهه 

منطبق با منهاطق اکوتوریسهتی  شده کهکارآفرینی در مناطق حفاظت

ز سهایر ها و استانداردهایی است کهه آن را اباشد، دارای محدودیتمی

سهازد. رعایهت چنهین مناطق دیگر جغرافیایی متمایز می ها درفعاویت

نهام کهارآفرینی اکوتوریسهتی اردهایی شکلی از کارآفرینی را بههاستاند

دهد که درراستای رویکرد نظهری کهارآفرینی پایهدار اسهت. شکل می

ههای اقتصهادی های اقتصادی متفاوت از فعاویهتبرآیند چنین فعاویت

باشد کهه آگهاهی از هایی میها و شاخصت و دارای ویژگیمعمول اس

-یابی به اهداف را سهرعت مهیریزی برای دستبرنامه ها، صاین شاخ

شههر تههران از مناطق روستایی ک ن ،با این نوع نگاه بنابراین، بخشد؛

ای در منهاطق های گردشگری رود دره؛ یعنی وجود پتانسیلدو جهت

یازمنهد بهرای وجود حجم انبوه جمعیت ن زشده و نیروستایی حفاظت

ند. مطاوعهه انتخهاب شهدمنطقهة موردعنهوان تفریح و اوقات فراغت، به

کردن وضعیت توسعة کهارآفرینی اکوتوریسهتی در درراستای مشخص
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ین روستاهای واقها تفاوت ب منطقة موردمطاوعه و بررسی وجود یا نبود

وتوریسهتی بها کوحهاظ سهطح کهارآفرینی اشده بههدر مناطق حفاظت

که تفهاوتی بهین ررسی اینب ،دیگرعبارت)یا به روستاهای حفاظت شده

مطاوعههه ینی اکوتوریسههتی در روسههتاهای منطقههة موردسههطح کههارآفر

از آزمون آماری استفاده شد. برای ایهن  (نسبت به یکدیگر وجود ندارد

ین فرضهیه کارها بهرای تبیهوهای سطح صاحبان کسب، از دادهمنظور

 Tاستفاده برای تبیین ایهن فرضهیه، آزمهون شد. آزمون مورداستفاده 

، از تکنیهک تاپسهیس بهرای برای دو گروه مسهتقل اسهت. همچنهین

وحهاظ کهارآفرینی بندی روستاها و مسهیرهای موردمطاوعهه بههاووویت

، Tبها توجهه بهه آزمهون  ،بنابراین اکوتوریستی بهره گرفته شده است؛

در سهطح  13/1گهرفتن آوفها درنظردهد بها نتایج این آزمون نشان می

ینی آمهده در متغیهر کهارآفردسهت، سطح معناداری بهه%33اطمینان 

نفها ، فرضهیة تحقیهق بههو درنتیجه است 13/1اکوتوریستی کمتر از 

وکارهها، کسهب  شود؛ بنابراین، ازنظهر صهاحبانفرضیة صفر تأیید می

 روسههتاهای موردمطاوعههه در سههطح منطقههه بهها یکههدیگر درزمینههة

بهراین، نتهایج حاصهل از تفاوتی ندارنهد. افهزونرآفرینی اکوتوریستی کا

تیهازات دقیهق روسهتاها و نیهز گویهای ام تاپسیسسازی تکنیک پیاده

بهها یکههدیگر اسههت کههه  وحههاظ کههارآفرینی اکوتوریسههتیمسههیرها بههه

-حفاظهتشهده و ها بین روستاهای دو گروه حفاظهتپراکندگی رتبه

-مهی باشد. با توجه به این نتایجمی Tآزمون  نشده تأییدکنندة نتیجة

کوتوریسههم و اقتصههاد ا هنههوز مطاوعهههتههوان گفههت در منطقههة مورد

یف و ادبیات نظهری بهه آن مفهوم واقعی آن که در تعاراکوتوریستی به

وجهه بهه ایهن بها ت ،دیگرعبارتاند. بهاشاره شد، موردتوجه قرار نگرفته

 ای بهرای توسهعةن پایههعنواشده در دنیا بهمفهوم که مناطق حفاظت

منطقهة ای اقتصهادی ناشهی از آن هسهتند، در هفعاویتاکوتوریسم و 

-های اقتصادی و کسهباند و شیوهتوجه قرار نگرفتهموردمطاوعه مورد

در روسهتاهای کارههای موجهود ووکارها ازنظر نوع و کیفیت با کسهب

تهوان ، میبنابراین د؛نشده تفاوت چندانی ندارخارج از مناطق حفاظت

-رهای موجود در روسهتاهای حفاظهتکاواستدیل کرد که نوع کسب

ا کمتهرین تناسهب بها محهی  به کارهای گسترده ووشده از نوع کسب

یز از نهوع گردشهگری انبهوه و گردشگری ن ،و همچنین زیست هستند

رخهة حیهات وحاظ چباشد که بهگردی میآن طبیعت در زیرمجموعة
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Abstract 
Purpose: the main purpose in this paper is, the identifying of ecotourism entrepreneurship 

differences among rural of this region and ranking them, based on river- valley tourism 

potentials in ecotourism entrepreneurship and special analysis methods.   
Methodology: For attain to this goal, descriptive and analytical methodology using data from a 

questionnaire in the form of experts and business owners, Exam T, power ratings technique, 

TOPSIS and the Arc GIS software for spatial analysis, is used. 

Findings: The result shows that rural haven’t any difference in ecotourism entrepreneurship 

field. The result of TOPSIS technique indicate the precise grant of rural and paths based on 

ecotourism entrepreneurship characters that prove the result of T experiment in SPSS. 

Practical implications: Ecotourism and ecotourism economic, in it’s actually concept has not 

been considered in case study area. On the other word, based on this concept that protected area 

in the word are the bases of ecotourism activities and economic, has not been considered in this 

area and has not been different of the economic activities and enterprises out of there. 

Therefore, in the future researches could emphasis on tourism economy spatially ecotourism. 
Scientific Solutions: Finally, the rural that are be posited in busy path with the second purpose 

of tourism, have a most share in affective factors of ecotourism entrepreneurship development. 

Original/value: This study is innovation for emphases to the ecotourism entrepreneurship in 

interdisciplinary problem, and can use by rural planning, tourism development and 

entrepreneurship researchers.    

Keywords: Ecotourism, sustainable entrepreneurship, ecotourism entrepreneurship, river- 

valley tourism, MCDM, rural areas of Tehran province. 
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