
 

 

انجمن جغرافياي ايران(المللی بينـ پژوهشی و  فصلنامه علمی جغرافيا )  

 8931بهار ، 06شماره ، سال هفدهم

 

 منطقه سبالن( ی)مطالعه مورد ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یها تیقابل نییتب

 3يكردوان زيپرو، 2ياستعالج رضايعل، 1ييفرزانه عقبا

 27/23/1337تاريخ تاييد: ، 25/22/1337تاريخ وصول: 

 

 چکیده

العه ابعاد و شاخصه به مط، پژوهش حاضر با هدف تبيين قابليت هاي كارآفريني در منطقه روستايي سبالن نگارش يافته و در اين راستا

ابليت با توجه به ق، كارآفريني و اصول و روش هاي آن در روستاهاي منطقه پرداخته و در نهايت، هاي توسعه پايدار مناطق روستايي

و  توسعه اقتصادي، راهكارهاي بهينه به منظور كارآفريني در اين منطقه، هاي ايجاد اشتغال و كارآفريني موجود در منطقه سبالن

 تحليلي مي -اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي بوده و به لحاظ روش انجام از نوع توصيفي توسعه پايدار آن را ارائه مي دهد.

داده هاي خام با استفاده از ، دو روش كتابخانه اي و ميداني )پرسشنامه( استفاده شده است. در نهايت باشد. در گردآوري داده ها از

مورد تجزيه  22spssضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون تك متغيره در نرم افزار ، آزمون هاي آماري تحليل واريانس يك طرفه

كه مناطق روستايي سبالن از قابليت هاي كارآفريني متعددي برخوردارند كه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق حاكي از آن است 

توريسم مذهبي و توريسم ورزشي؛ قابليت جغرافياي پزشكي در زمينه ، عبارت است از قابليت هاي گردشگري در زمينه اكوتوريسم

 غير فلزي و مصالح ساختماني.، عسل درماني و آب درماني؛ منابع معدني از قبيل كاني هاي فلزي، كشت گياهان دارويي

 . ييمناطق روستا، داريتوسعه پا، ينيكارآفر: يديواژگان كل
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 مقدمه

محور قابليت سنجي و ظرفيت سنجي توان هاي محيطي منطقه مورد مطالعه در راستاي كارآفريني و ، مهمترين محور

ه و منطقه سبالن به عنوان منطقه اي روستايي مورد مطالع محيطي و مديريتي مي باشد، توسعه پايدار مولفه هاي اقتصادي

و به تبع  ،قرار گرفته تا بر اساس ارزيابي و قابليت سنجي منطقه براي كارآفريني و ارتقاي سطح اشتغال و درآمد پايدار

ه ر منطقآن توسعه اقتصادي منطقه و توسعه پايدار آن راهكارهاي مناسب ارائه گردد. بررسي روند وضعيت موجود د

سبالن نشان مي دهد كه علي رغم قابليت هاي زيادي كه در راستاي برنامه هاي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه 

وجود دارد از اين قابليت ها به نحو بهينه استفاده نشده است و فضا هاي موجود نشانگر عدم توسعه يافتگي و محروميت 

فقر محيطي و عدم استفاده بهينه از اين قابليت ها چالش ، محروميت، شتغالمي باشد. در مولفه هاي اقتصادي كمبود ا

 هاي زيادي را از ديد گاه توسعه پايدار ايجاد نموده است. تا حدي كه اين شرايط را مي توان بحراني ناميد.

نامه ريزي انسان باشد بر يكي از موارد حائز اهميت در ديدگاه جغرافيايي كه براي انجام هر فعاليتي كه محيط در تعامل با 

ها و پتانسيل ها محيطي بالقوه سرزمين ما كه متاسفانه كمتر مورد توجه بوده است محيطي مي باشد و تبيين و قابليت

خدماتي و اجتماعي منابع طبيعي ، بنابراين كارآفريني در تمامي عرصه هاي اقتصادي و محيطي  از جمله: توليدي

ي باشد و در اين راستا با توجه به مباحث مذكور جهت گيري اصلي در اين تحقيق پاسخ گردشگري و ... بسيار اندك م

وان تهاي كار آفريني منطقه مورد مطالعه چيست و چه راهبردهايي را ميبه سواالت ذيل در اين زمينه خواهد بود. قابليت

 از ديد گاه كار آفريني ارائه نمود؟

 مباني نظري تحقيق

 5توسعه

« لفاف»خروج از ، پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. معناي لغوي توسعه، ه به صورت فراگيراصطالح توسع

(. مايكل تودارو معتقد است كه توسعه را بايد فرايندي چند بعدي دانست كه مستلزم 7: 1335، است )ازكياء و غفاري

رابري كاهش ناب، يز تسريع رشد اقتصاديطرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و ن، تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي

، (. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي11: 1331، و ريشه كن كردن فقر مطلق است )ملكات

از حالت نامطلوب زندگي ، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته هاي افراد و گروه هاي اجتماعي در داخل نظام

، (. البته37: 1332، حركت مي كند )اطاعت _از نظر مادي و معنوي _ه سوي وضعيتي بهتر گذشته خارج شده و ب

يك ، تووالت روس، اصطالح توسعه از آغاز پيدايش به اين مفهوم نبوده و در ابتدا تنها جنبه مادي داشت. به عنوان مثال

ه فراگير درمورد توسعه تدوين كرد . او به دولت كندي ملحق شد و يك نظري 1312اقتصاددان آمريكايي بود كه در دهه 

را به عنوان معياري براي سنجش رشد و توسعه كشورها مطرح كرد و ادعا كرد كه اگر  2شاخص تولسد ناخالص ملي

خواسته هاي خود را براي كاالهاي مصرفي افزايش دهند و به طور كلي براي كسب درآمد بيشتر ، ملل جهان سوم

 (.25: 1331، دست خواهند يافت )گروه مهندسي خرد به توسعه، برانگيخته شوند

 توسعه روستايي

فرايند آباد شدن مناطق روستايي )محل كار و زندگي( است. صنايع كشاورزي و روستايي همواره به ، توسعه روستايي

 جهت عنوان يكي از فعاليت هاي محوري و مؤثر در توسعه روستايي و كمك به عمران و توسعه پايدار روستاها در

و  فراهم نمودن زمينه اشتغال، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي روستانشينان از طريق مشاركت مردم در سرمايه گذاري

                                                           
1- Development 

2- GNP 



 31     منطقه سبالن( ي)مطالعه مورد يیدر مناطق روستا ینيکارآفر يها تيقابل نييتب

رشد خالقيت  ،تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي در روستاها، پشتيباني از بخش كشاورزي، افزايش درآمد براي آن ها

(. از جمله مسائل كليدي در توسعه روستايي 124: 1334، مي نمايد )كريمو ارتقاء دانش فني آن ها نقش مؤثري را ايفا 

 عبارتند از:

وضعيت تغذيه و اميد به ، شاخص هايي مانند سواد، عالوه بر سطح درآمد، براي ارزيابي و محاسبه ماهيت فقر . 1

 زندگي مؤثر مي باشد؛

ا و بهره وري در بلند مدت امكان پذير فقرزدايي در كوتاه مدت امكان پذير نيست و تنها با افزايش ظرفيت ه . 2

 خواهد بود؛

شامل تقاضاي نيروي كار و جهت دادن درآمد به سوي تقويت بنيه مالي روستائيان كم ، نقش دولت در توسعه . 3

 (.31: 1331، درآمد و انتقال دارايي هاي فيزيكي براي آن ها )ركن الدين افتخاري و سجاسي قيداري

ايد در چهارچوب توسعه ملي و استراتژي كاهش فقر باشد و تصميمات آن بايد مشاركتي توسعه روستايي ب، بنابراين

 (.52: 1334، بوده و ديدگاه هاي گروه هاي اقليت در آن مورد توجه قرار گيرد )ازكياء و ايماني

 5كارآفريني

مي گيرد. كارآفريني است كه مفهوم تعهد كردن كاري را در بر  Entreprendreواژه كارآفريني از ريشه فرانسوي 

يت جامعه شناسي و مدير، مردم شناسي، روان شناسي، موضوعي ميان رشته اي ات كه رشته هاي مختلفي همچون اقتصاد

(. كارآفريني به عنوان يك رشته علمي از اهميت زيادي برخوردار 2: 1331، در تكامل آن نقش اساسي داشته اند )مقيمي

بلكه  ،نوآوري و توليد محصوالت و خدمات جديد نقش ايفا مي كند، تصال بين اختراعاست كه نه تنها به عنوان حلقه ا

(. شواهد محكمي مبني بر Dobrev & Branett, 2015: 25به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي نيز عمل مي كند )

، (. از طرفيChowdhury, 2007: 240رشد اقتصادي و كاهش فقر وجود دارد )، وجود رابطه علي بين كارآفريني

كارآفريني فرايند بلند مدت آموزشي و پرورشي است كه مستلزم برنامه ريزي در نظام آموزشي و پرورشي است و اجراي 

برنامه هاي آن از سطح خانواده و مدريه تا سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده است و باعث مي شود تا افراد با استفاده 

اشتغال مولد و درآمد زا ، فرصت ها و توانمندي ها، يت و خطر پذيري و نيز امكاناتخالق، از تخصص و قدرت ابتكار

كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده (. Dutta & Crossan, 2015: 13ايجاد كنند )

سازمان هاي جديد و ، نوبه ايجاد كسب و شركت هاي ، خالق و شناسايي فرصت هاي جديد با بسيج منابع، هاي نو

نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارئه 

نياز  ،خدمات به جامعه مي شود. انگيزه هاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر مي باشد كه از جمله آنها : نياز به موفقيت

و مهمتر از همه نيازمندي به احساس مفيد بودن و استقالل طلبي را مي ، از به داشتن شهرتني، به كسب درآمد و ثروت

 (.Chowdhury, 2007: 240) توان نام برد

 روش تحقيق

از  ،تحليلي بوده و براي گردآوري اطالعات جهت تدوين مدل نظري –از نوع توصيفي ، روش تحقيق پژوهش حاضر

ي قابليت هاي كارآفريني در منطقه سبالن نيز از شيوه كتابخانه اي و ميداني )پرسشنامه( و براي شناساي، شيوه كتابخانه اي

كه در دو مرحله و با استفاده از پرسشنامه هاي جداگانه )خبرگان و جامعه نمونه( صورت گرفته ، استفاده شده است

 است.

                                                           
1- Entrepreneurship 
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 متغيرهاي تحقيق :5نمودار 

 هاي تحقيقيافته

 محيط شناسي تحقيق

مختصات  ،اردبيل و گيالن است، يي كه منطقه سبالن تركيبي از بخش هاي مختلف در سه استان آذربايجان شرقياز آنجا

( موقعيت رياضي اين سه 1جغرافيايي آن نيز حدوداً منطبق با طول و عرض جغرافيايي اين سه استان مي باشد. جدول )

 استان را بيان مي كند.
 سبالن : طول و عرض جغرافيايي منطقه5 جدول

 نام استان

 عرض شمالي طول شرقي

 حداكثر حداقل حداكثر حداقل

 درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه

 33 25 31 45 43 21 45 25 آذربايجان شرقي

 33 42 37 21 43 55 47 17 اردبيل

 33 27 31 34 52 31 43 34 گيالن

 5320، منبع: مركز آمار ايران

رق به استان گيالن و از غرب به آذربايجان شرقي و از جنوب به شهرستان كوثر خلخال و از شمال به از شاين منطقه 

متر از  4311 – 322شامل محدوده رشته كوه سبالن بوده و در دامنه ارتفاعي  شهرستان مشكين شهر ختم مي شود و

 سطح دريا قرار گرفته است.



 37     منطقه سبالن( ي)مطالعه مورد يیدر مناطق روستا ینيکارآفر يها تيقابل نييتب

 
 : منطقه سبالن5نقشه 

 اجتماعي و جمعيتي كه در ادامه تشريح، سياسي، فرهنگي، طقه عبارت اند از: وضعيت اقتصاديويژگي هاي انساني من

مركز آمار  1332جمعيت منطقه را بر اساس داده هاي آماري سرشماري نفوس و مسكن سال ، (2مي گردد. جدول )

 ايران بيان مي كند.
 : جمعيت مناطق روستايي سبالن9 جدول

 نام شهرستان نام استان
 عيت استانجم

 روستايي شهري كل

 آذربايجان شرقي
 53123 32322 143532 اهر

 77233 51523 133117 سراب

 اردبيل

 123214 425513 543332 اردبيل

 17374 1314 24233 نير

 37731 21353 53142 نمين

 32353 13521 153242 مشگين شهر

 32442 47434 73374 آستارا گيالن

 437535 717121 1154111 مجموع

 5325، منبع: مركز آمار ايران

جمعيت مناطق روستايي سبالن حدوداً ، مركز آمار ايران 1332طبق آمار حاصل از سرشماري عمومي نفوس مسكن سال 

 درصد كل جمعيت منطقه ساكن روستا ها هستند. 33نفر مي باشد. يعني چيزي در حدود  437535
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، يباغدار، نظير كشت و زرع، ت هاي منطقه در زمينه انواع فعاليت هاي كشاورزياز لحاظ اقتصادي عمده ترين فعالي

( نرخ بيكاري و نرخ 3و فعاليت هاي زمينه صنعت و معدن مي باشد. جدول )، پرورش ماكيان، دامداري، پرورش آبزيان

ميانگين داده هاي سه استان مركز آمار ايران بيان مي كند.  1333و  1332مشاركت اقتصادي سه استان را طبق آمار سال 

 به عنوان نرخ مربوط به منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته مي شود.

 نرخ بيكاري و نرخ مشاركت اقتصادي :3جدول 

 1332نرخ بيكاري  نام
نرخ مشاركت اقتصادي 

1332 
 1333نرخ بيكاري 

نرخ مشاركت اقتصادي 

1333 

 4114 713 3315 313 آذربايجان شرقي

 4213 1113 3314 1217 اردبيل

 3314 1312 4317 1111 گيالن

 4112 12171 42153 1217 منطقه سبالن

 5325، منبع: مركز آمار ايران

بوده كه در مقايسه با نرخ بيكاري كل  7/12، 1333(: نرخ بيكاري منطقه مورد مطالعه در سال 3طبق جدول شماره )

 باالتر است.، (52/3) 1333كشور در سال 

 ميداني تحقيق هاييافته

جاذبه هاي ، صنايع دستي، عشاير، هاي مذهبي( ميان جاذبه4طبق نتايج حاصل از آزمون واريانس يك طرفه در جدول )

قابليت اسكي و كوهنوردي موجود در منطقه سبالن و كارآفريني در اين منطقه ، قابليت هاي گردشگري محيطي، طبيعي

 رابطه معني داري برقرار است. 
 خالصه نتايج آزمون واريانس يك طرفه: 4 جدول

 متغيرها
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداري

 21522 41152 11442 4 251772 سن

 21122 21754 21533 4 21331 جنسيت

 21212 1321411 1131312 4 4531443 رشته تحصيلي

 21123 11323 11271 4 241234 سطح تحصيالت

 21242 31123 71571 4 321322 ينه شغليزم

 21222 2451132 131222 4 721227 فرهنگي -اجتماعي

 21222 5771323 111172 4 711133 نگاه بوميان

 21222 1321151 111372 4 171331 جاذبه مذهبي

 21222 331153 131275 4 771121 عشاير

 21222 1211412 171113 4 131171 صنايع دستي

 21222 1141275 211515 4 311253 دنيمنابع مع



 31     منطقه سبالن( ي)مطالعه مورد يیدر مناطق روستا ینيکارآفر يها تيقابل نييتب

 21222 171543 111247 4 141333 كاني فلزي

 21222 1131273 241731 4 331114 كاني غيرفلزي

 21222 2221731 241333 4 371353 مصالح ساختماني

 21222 2311171 171137 4 131732 جغرافياي پزشكي

 21222 1431553 131171 4 541723 آب درماني

 21222 1721334 131377 4 731523 درمانيعسل 

 21222 2111251 171327 4 741332 گياهان دارويي

 21222 2231734 151231 4 121141 گردشگري محيطي

 21222 1531752 121573 4 521313 جاذبه طبيعي

 21222 1331313 151372 4 111473 اسكي

 21222 1251177 171333 4 711553 كوهنوردي

 رندگانمنبع: نگا

نشان داد كه رابطه ميان ، ( قابل مشاهده است5آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن كه نتايج آن در جدول )، در مرحله بعد

اين متغيرها با كارآفريني در منطقه سبالن از نوع همبستگي مثبت )مستقيم( بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقويت و 

 شدت و ضعف ايند موجب تقويت كارآفريني در منطقه مورد مطالعه گردد. تمركز بر هر يك از اين متغيرها مي توان

 همبستگي در متغيرهاي مختلف متفاوت بوده و  از شديد ترين تا ضعيف ترين همبستگي به ترتيب عبارتند از: 

 (21357گردشگري محيطي ) -

 (21323اسكي ) -

 (21327جاذبه هاي طبيعي ) -

 (21312چاذبه هاي مذهبي ) -

 (21322صنايع دستي ) -

 (21333كوهنوردي ) -

 (. 21313عشاير ) -

 اسپيرمن همبستگي ضريب آزمون نتايج : خالصه1 جدول

 (sigسطح معناداري ) (Sضريب همبستگي ) متغيرها

 21222 21355 فرهنگي -اجتماعي

 21222 21334 نگاه بوميان

 21222 21312 جاذبه مذهبي

 21222 21313 عشاير

 21222 21322 صنايع دستي

 21222 21357 ابع معدنيمن

 21222 21331 كاني فلزي

 21222 21353 كاني غيرفلزي

 21222 21354 مصالح ساختماني

 21222 21313 جغرافياي پزشكي
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 21222 21327 آب درماني

 21222 21322 عسل درماني

 21222 21372 گياهان دارويي

 21222 21357 گردشگري محيطي

 21222 21327 جاذبه طبيعي

 21222 21323 كياس

 21222 21333 كوهنوردي

نشان داد كه هر يك از اين موارد به ميزان متفاوتي در كارآفريني ، ( نيز1نتايج آزمون رگرسيون تك متغيره در جدول )

ويژگي ها و امكانات گردشگري محيطي در منطقه سبالن بيشترين ، منطقه نقش و تأثير دارد. بر اساس نتايج اين آزمون

اثرگذاري و عشاير منطقه كمترين قدرت اثرگذاري را بر كارآفريني اين منطقه دارا مي باشد. اما اين مطلب به قدرت 

معناي كمرنگ و كم اهميت بودن نقش عشاير در قابليت هاي كارآفريني گردشگري منطقه نيست. چراكه بر اساس آزمون 

 بالن مي تواند تحت تأثير تمركز بر عشاير منطقه باشد. درصد از تغييرات كارآفريني در منطقه س 7713، انجام گرفته

 : خالصه نتايج آزمون رگرسيون تك متغيره6 جدول 

ضريب همبستگي چندگانه  متغير

(R) 

ضريب تعيين  (R Squareضريب تعيين )

 تعديل شده

شاخص خطاي 

 معيار تخمين

 21327 21322 21323 21352 فرهنگي -اجتماعي

 21234 21321 21327 21313 نگاه بوميان

 21417 21342 21342 21317 جاذبه مذهبي

 21434 21771 21773 21332 عشاير

 21432 21733 21732 21333 صنايع دستي

 21411 21322 21322 21335 منابع معدني

 21127 21111 21114 21315 كاني فلزي

 21437 21324 21321 21323 كاني غيرفلزي

 21413 21323 21325 21337 مصالح ساختماني

 21324 21315 21311 21357 جغرافياي پزشكي

 21421 21343 21352 21322 آب درماني

 21333 21312 21313 21323 عسل درماني

 21317 21323 21323 21353 گياهان دارويي

 21354 21335 21331 21341 گردشگري محيطي

 21451 21313 21315 21323 جاذبه طبيعي

 21427 21343 21352 21322 اسكي

 21453 21327 21323 21333 كوهنوردي

 : قدرت اثرگذاري متغيرهاي گردشگري بر قابليت كارآفريني در منطقه سبالن5 جدول

 قدرت اثرگذاري )درصد( متغيرها

 3311 گردشگري محيطي

 35 اسكي

 3412 جاذبه مذهبي

 3115 جاذبه طبيعي

 3213 كوهنوردي

 73 صنايع دستي



 19     منطقه سبالن( ي)مطالعه مورد يیدر مناطق روستا ینيکارآفر يها تيقابل نييتب

 7713 عشاير

مي توان مهم ترين متغيرهاي مرتبط با كارآفريني با محوريت گردشگري را بر اساس قدرت اثرگذاري هر ، به اين ترتيب

طي منطقه متعلق به قابليت هاي گردشگري محي، شناسايي و رتبه بندي كرد. رتبه اول، يك از متغيرها بر كارآفريني منطقه

رآفريني منطقه مي باشد كه صنايع دستي موجود در منطقه با قدرت درصدي بر كا 3311سبالن با قدرت اثرگذاري 

درصد از مهم ترين زيرمجموعه هاي آن مي باشند. رتبه  7713درصد و عشاير منطقه با قدرت اثرگذاري  73اثرگذاري 

 3412ر با رابتعلق به جاذبه هاي مذهبي موجود در منطقه سبالن است كه ميزان اثرگذاري آن بر كارآفريني منطقه ب، دوم

درصدي بر كارآفريني  3115متعلق به جاذبه هاي طبيعي منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري ، درصد مي باشد. رتبه سوم

درصدي اثرگذاري بر كارآفريني  3213درصدي و كوهنوردي با قدرت  35منطقه مي باشد كه قابليت انجام اسكي با قدرت 

 از زيرمجموعه هاي آن مي باشند.، منطقه

 
 : رتبه بدي مهم ترين قابليت هاي كارآفريني منطقه سبالن با محوريت گردشگري5 شكل

 : قدرت اثرگذاري متغيرهاي گردشگري بر قابليت كارآفريني در منطقه سبالن1جدول   

 قدرت اثرگذاري )درصد( متغيرها

 3111 جغرافياي پزشكي

 3211 قابليت كشت گياهان دارويي

 3113 عسل درماني

 35 درمانيآب 

مي توان مهم ترين متغيرهاي مرتبط با كارآفريني با محوريت جغرافياي پزشكي را بر اساس قدرت ، به اين ترتيب

ت گياهان متعلق به قابليت كش، شناسايي و رتبه بندي كرد. رتبه اول، اثرگذاري هر يك از متغيرها بر كارآفريني منطقه

متعلق به قابليت عسل ، درصدي بر كارآفريني منطقه است. رتبه دوم 3211ي دارويي در منطقه سبالن با قدرت اثرگذار

 متعلق به قابليت، درصدي بر كارآفريني منطقه مي باشد. و رتبه سوم 3113درماني در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

 درصدي بر كارآفريني منطقه مي باشد. 35آب درماني در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

 

 

 

 

 رتبه اول

 رتبه دوم

 رتبه سوم

 گردشگري محیطی

 جاذبه هاي طبیعی

 جاذبه هاي مذهبی

 كوهنوردي

 اسكی

 عشایر

 صنایع دستی
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 رتبه بدي مهم ترين قابليت هاي كارآفريني منطقه سبالن با محوريت جغرافياي پزشكي :9 شكل

 : قدرت اثرگذاري متغيرهاي منابع و كاني هاي صنعتي بر قابليت كارآفريني در منطقه سبالن 2جدول 

 قدرت اثرگذاري )درصد( متغيرها

 3211 كاني هاي غير فلزي

 3215 مصالح ساختماني

 3212 عدنيمنابع م

 1114 كاني هاي فلزي

مي توان مهم ترين متغيرهاي مرتبط با كارآفريني با محوريت منابع و كاني هاي صنعتي را بر اساس قدرت ، به اين ترتيب

ر فلزي متعلق به كاني هاي غي، شناسايي و رتبه بندي كرد. رتبه اول، اثرگذاري هر يك از متغيرها بر كارآفريني منطقه

 متعلق به مصالح ساختماني، درصدي بر كارآفريني منطقه است. رتبه دوم 3211منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري موجود در 

ني متعلق به منابع معد، درصدي بر كارآفريني منطقه مي باشد. رتبه سوم 3215موجود در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

متعلق به كاني ، ر كارآفريني منطقه مي باشد. و رتبه چهارمدرصدي ب 3212موجود در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

 درصدي بر كارآفريني منطقه است. 1114هاي فلزي موجود در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

 : رتبه بندي مهم ترين قابليت هاي كارآفريني منطقه سبالن با محوريت منابع و كاني هاي3 شكل

 
 

 فرهنگي و نوع نگاه بوميان بر قابليت كارآفريني در منطقه سبالن -ي اجتماعي: قدرت اثرگذاري متغيرها50 جدول

 قدرت اثرگذاري )درصد( متغيرها

 3213 ظرفيت اجتماعي و فرهنگي

 3217 نوع نگاه بوميان

 رتبه اول

 رتبه دوم

 تبه سومر

 كشت گیاهان دارویی

 آب درمانی

 عسل درمانی



 13     منطقه سبالن( ي)مطالعه مورد يیدر مناطق روستا ینيکارآفر يها تيقابل نييتب

 مي توان مهم ترين متغيرهاي مرتبط با ظرفيت سنجي اجتماعي و فرهنگي كارآفريني با محوريت گردشگري، به اين ترتيب

تعلق به نوع م، شناسايي و رتبه بندي كرد. رتبه اول، را بر اساس قدرت اثرگذاري هر يك از متغيرها بر كارآفريني منطقه

، درصدي بر كارآفريني منطقه است. رتبه دوم 3217نگاه بوميان به پديده گردشگري در منطقه سبالن با قدرت اثرگذاري 

 درصدي بر كارآفريني منطقه مي باشد. 3213ه سبالن با قدرت اثرگذاري متعلق به ظرفيت اجتماعي و فرهنگي در منطق

 : رتبه بدي مؤثر ترين ويژگي هاي منطقه سبالن در كارآفريني با محوريت گردشگري4 شكل

 
 

 نتيجه گيري

، كيياي پزشجغراف، تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين قابليت هاي منطقه در زمينه گردشگري محيطي

فرهنگي منطقه با كارآفريني در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداري برقرار است. منطقه  -منابع معدني و ظرفيت اجتماعي

به لحاظ گردشگري محيطي داراي قابليت هايي چون جاذبه هاي اكوتوريسم و توريسم ورزشي از جمله اسكي ، سبالن

جغرافياي پزشكي نيز وضعيت مطلوبي داشته و از قابليت آب و كوهنوردي است. اين منطقه از لحاظ ظرفيت هاي 

ود توان به وجعسل درماني و كشت گياهان دارويي برخوردار است. از ديگر ظرفيت هاي كارآفريني منطقه مي، درماني

 .هاي غير فلزي و مصالح ساختماني اشاره كردكاني، هاي صنعتي از جمله فلزات معدنيمنابع معدني به ويژه كاني

فرهنگي نيز منطقه داراي ظرفيت هايي چون توريسم مذهبي و وجود عشاير و صنايع دستي  -به لحاظ اجتماعي، همچنين

نوع نگاه  ،مي باشد. ميزان موفقيت در استفاده از اين قابليت در كارآفريني منطقه به عامل ديگري نيز وابسته است. درواقع

ال آنان از گردشگران در استفاده از اين قابليت ها بسيار مؤثر مي باشد. طبق بوميان به توريسم و استقبال يا عدم استقب

همه موارد فوق از جمله قابليت هاي عمده كارآفريني در مناطق روستايي ، نتايج حاصل از آزمون هاي آماري تحقيق

ت اثرگذاري در روند اين عوامل در رابطه با ميزان اهميت و قدر، سبالن به شمار مي روند. طبق بررسي هاي محقق

ون طبق نتايج حاصل از آزمون رگرسي، كارآفريني در منطقه مورد مطالعه از قدرت يكساني برخوردار نيستند. بنابراين

 ( است:2خطي )ستون مربوط به ضريب تعيين( اولويت بندي اين عوامل بر مبناي قدرت اثرگذاري به شرح نمودار )

 رتبه اول

 رتبه دوم

 نوع نگاه بومیان به پدیده گردشگري

 ظرفیت اجتماعی و فرهنگی منطقه
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 ي كارآفريني در مناطق روستايي سبالن: اولويت بندي قابليت ها9 نمودار

رأس هرم بيانگر اولويت اول و باالترين قدرت اثرگذاري و قاعده هرم نشان دهنده اولويت آخر ، (2در نمودار شماره )

اين اولويت بندي جنبه مقايسه اي داشته و به معني كم اهميت بودن متغير ، و پايين ترين قدرت اثرگذاري مي باشد. البته

ز قدرت اثرگذاري همه آن ها باالتر ا، اييني هرم نمي باشد. چراكه طبق ضرايب تعيين به دست آمده براي متغيرهاهاي پ

 ( مي باشد:3بوده و به شرح نمودار ) 52%

کشت 

گياهان دارويي

ن هاي بالقوه توا
اکوتوريسم و توريسم 

ورزشي

قابلیت هاي عسل درمانی

قابلیت هاي آب درمانی

توریسم مذهبی

منابع معدنی به ویژه كانی هاي صنعتی

وجود عشایر و صنایع دستی
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 : قدرت اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته )درصد(3نمودار 
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