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  چکیده
کارآفرینی اکوتوریستی مفهومی نو در بحث گردشگري روستایی است که در راستاي گردشگري موافق با محیط زیست بـه  

فرینی اکوتوریسـتی از دیـدگاه   هدف از پـژوهش حاضـر تبیـین معیارهـاي مـوثر بـر کـارآ       . پردازد  می ایجاد مشاغل مناسب
 120معیـار و  29شـاخص،   6بـا  اي   ابراز پژوهش پرسشنامه محقـق سـاخته  . در منطقه کویري مرنجاب استها   اکوتوریست

توزیـع  هـا    نفر محاسبه و به طور تصادفی در بین اکوتوریسـت  349حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  .زیرمعیار است
ي آمـاري  هـا   و آزمـون  spssي، توصیفی، آماري و پاسخگویی به فرضیات پژوهش از نرم افزار ها  تحلیلبراي انجام . گردید

T-Test  و آنالیز واریانسANOVA نتایج آزمون تی اثر گذاري هر یک از عوامل مورد بررسی را تأیید کرده . استفاده شد
. ز لحاظ میانگین اثرگذاري بـا یکـدیگر تفـاوت داشـته انـد     دهد هر یک از ابعاد ا  می است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان

ي هـا   یافتـه . صـورت پـذیرفت  Amos شناسایی و تببین عوامل موثر بر کارآفرینی اکوتوریستی نیز با استفاده از نـرم افـزار   
- املی اثـر دهد، عامل اجتماعی بیشـترین بـار عـ     می بدست آمده از مدل عاملی مرتبه دوم مدلسازي معادالت ساختاري نشان

پس از آن عوامل زیرسـاختی بـار عـاملی    . به خود اختصاص داده است 94/0گذاري بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی را با 
مشترکاً جایگاه سوم را بـه خـود اختصـاص داده     86/0عوامل خدماتی و محیطی با بار عاملی . را دریافت داشته است 86/0
ي هـا   گذاري بر گسـترش فرصـت  ي بعدي تأثیرها  در رتبه 69/0و 70/0ا بارهاي عاملی ي نهادي و اقتصادي نیز بها  عامل. اند

 . کارآفرینی تشخیص داده شد

  . اکوتوریسم، کارآفرینی، کارآفرینی اکوتوریستی، مدلسازي، معادالت ساختاري :کلیدواژگان
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  مقدمه

رفت کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب براي توسعه از ابزارهاي پیش تقویت
 مزیت و امتیاز منجر (Verheul, 2004, 4)زیرا فعالیت کارآفرینی با اثر بخشی باال به توسعه اقتصادي. است
امروزه جهان از اقتصاد مدیریت محور با مقیاس بزرگ به اقتصاد کارآفرین با  (Ashomre, 2004, 6). گردد  می

مهمترین کلید کارآفرینی خالقیت و استفاده از فرصتهاي ). 102، 1393افتخاري، (ه است مقیاس کوچک روي آورد
باشد به عنوان   می ها و چشم اندازهاي متنوع طبیعی که اغلب در قلمرو مناطق روستاییوجود جاذبه. موجود است

به همین دلیل، در . فراهم آورد ي کارآفرینانهها  تواند زمینه مناسبی براي فعالیت  می فرصت جدید اقتصادي است که
ي مطرح در ارتباط با کارآفرینی گردشگري از هنگام ظهور و بروز این مفهوم، به ها  بررسی ادوار تاریخی و دیدگاه

برونو و ( رویکردهاي متعددي در رابطه با کارآفرینی در حوزه ي گردشگري و به ویژه اکوتوریسم توجه شده است
هاي کارآفرینی و هاي محیطی در فعالیتري که محیط زیست، منابع طبیعی و جذابیتبه طو) 19  ،1982تایبجی،

 1993رینولدز وهمکاران، (؛)377، 1991بانکس،(کنند   می هاي مختلف ایفاتجاري نقش کلیدي را از جنبه
محیط زیست و  به) 1985( 1با این دیدگاه و رویکرد است که محققانی مانند گارتنر ). 110، 1986آیدالوت، (؛)32،

 2یا از دیدگاه فریدگن) 698، 1985گارتنر، (اند   ي گردشگري مرتبط با محیط زیست توجه عمیقی داشتهها  فعالیت
درآمدي، ) 67، 1395کیانی و همکاران، ( ي شغلیها  جذب گردشگر از این طریق زمینه ساز ایجاد فرصت) 1984(

، 1984فریدگن، (شود و انزواي جغرافیایی را کاهش خواهد داد   می فضایی و نیز پیوندهاي اجتماعی - پیوندهاي مکانی
شکل گیري بازارهاي جدید اقتصادي به لحاظ : ازاند   ي کارآفرینی حاصل از تقویت اکوتوریسم عبارتها  فرصت). 42

، آب و برق، هاي ارتباطیها همانند حمل و نقل و جادهي زیرساختعرضه و تقاضا، زمینه سازي براي ایجاد و توسعه
یکی از ). 136، 1989اسمیت، (ي محلی و ایجاد درآمد براي افراد مرتبط با فعالیت اکوتوریستی ها  افزایش ارزش زمین

هاي مناطق اندازهاي متنوع طبیعی از جمله پتانسیلها و چشمبسترهاي جدید کارآفرینی اکوتوریستی وجود جاذبه
هاي هاي اقتصادي منطقه را بر اساس توان، ظرفیتع بخشی به فعالیتکویري است که در صورت انجام، زمینه تنو

ي گردشگري بدون توجه ها  اما توسعه کارآفرینی در هریک از زیرمجموعه. آورد  می موجود و فرصتهاي پیش رو فراهم
ري و افتخا) (50، 2007دین و مک مولن، (؛)441، 2005مارسدن و اسمیت، (به همه ي عوامل امکان پذیر نیست 

-محدوده مورد مطالعه با وجود کویر مرنجاب قابلیت برنامه). 2010هال، گریگورف و دانک، ) (87، 1389همکاران، 
هاي کارآفرینانه را داراست و به عنوان یک فرصت جدید اقتصادي، با ارائه گذاري براي توسعه فعالیتریزي و سرمایه

راستاي  در جدید بینش و دانش توسعۀ براي الزم تواند سازوکارهاي  می رقابتی، ایجاد مزیت ضمن نوآور، راهبردهاي
به . آورد به وجود )335، 1394کنعانی، (، توسعه محصول )314، 1394شریعت نژاد، (کارآفرینانه  يها  فعالیت ارتقاي

بهترین شکل تواند به   می ي کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهاي خرد مقیاسها  ویژه در مناطق روستایی، فعالیت
گام اول براي حصول به این هدف شناسایی ). 434، 1394رضایی و همکاران، ( توسعه پایدار را بستر سازي نماید

ي ها  به این ترتیب با شناسایی فرصت. هاي کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه اکوتوریستهاستعوامل موثر بر فرصت
 :سواالت تحقیق عبارتند از.را فراهم خواهد نموداي   هجدید در یک رویکرد خالقانه موجبات توسعه ناحی

  عوامل اثر گذار بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مرنجاب کدامند؟ - 

  آیا میزان اثر گذاري عوامل با یکدیگر داراي تفاوت است؟ - 

                                                 
1- Gartner 
2- Fridgen 



   85              توریسماکوتو کردیبا رو يریدر مناطق کو ینیکارآفر يها  عوامل موثر بر فرصت یعلّ نییو تب ییشناسا

 

  اولویت بندي اثر هر یک از عوامل چگونه است؟ - 

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

اقع فرآیند ایجاد و تأسیس کسب و کار یا سازمان جدید است که یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد در و 1کارآفرینی
کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه یک منبع نوآور و انعطاف پذیر است که به عنوان ایجادکننده کسب و . باشد  می اشتغال

ي ها  و به یکی از پرطرفدارترین رشته) 27 :1393صیدایی و صادقی، (آید   می کارهاي جدید در اقتصاد به شمار
از آنجایی که صنعت گردشگري کارطلب و ). 17 :1385پرداختچی و شفیع زاده، (است دانشگاهی تبدیل شده 

کارآفرینی ). 3 :1394قنبري و همکاران، (تواند افراد داراي مهارتهاي گوناگون را به اشتغال درآورد   می اشتغالزاست،
ي ها  و مسئولیت 3زمینه نسبتاً جدید در مطالعات و تحقیقات دانشگاهی و در راستاي پایداري یک 2زیست محیطی
دلیل این توجه فزاینده از یک سو به دلیل افزایش آگاهی ). 148 :2004ماساکی و هلسن، (است  4زیست محیطی

انی با محیط زیست است اجتماعی از اهمیت محیط زیست و ازسوي دیگر، ارتباط تنگاتنگ سالمتی اجتماعی و رو
شریعت (باشد   می مدیریت پایدار منابع تفریحی مشخصاً با واژه اکوتوریسم مترادف). 364 :1999کاتلر و آرمسترانگ، (

پروازي، (ي گردشگرپذیر این نوع از گردشگري است ها  چشم اندازها و مناظر زیباي طبیعت از جاذبه). 1 :1376نژاد، 
ي مورد ها  ي طبیعی و توسعه جوامع محلی از گزینهها  اهوي به اهداف بنیادي حفاظت از عرصهکه با التزام م) 8 :1381

  ). 80: 1377کهن، (باشد  می توجه در کارآفرینی

دهد مطالعاتی در زمینه کارآفرینی گردشگري در ادبیات داخلی و جهانی صورت   می بررسی اسناد و مطالعات نشان 
به بررسی کارکرد گردشگري روستایی در ایجاد اشتغال در منطقه ي اورامانات استان ) 1388(میرزایی. پذیرفته است

دارد گردشگري روستایی زمینه اشتغال فصلی در منطقه را   می پردازد و بیان  می 1386 تا 1381ي ها  کرمانشاه در سال
مقصودي و . جذب کرده استهاي اقتصادي و به ویژه کشاورزي را به سوي خود فراهم ساخته و شاغالن دیگر بخش

هاي ژئومورفولوژیکی در پتانسیل سنجی مناطق بهینه توسعه ژئومورفوتوریسم به شناسایی دقیق جاذبه) 1390(همکاران
هکتار مساحت منطقه  32000دهد از مجموع   می نتایج نشان. مناسب براي توسعه ژئوتوریسم و اکوتوریسم پرداخته اند

در ارزیابی ) 1390(غنیان و همکاران . منطقه پتانسیل اکوتوریستی متوسط و باالتر دارددرصد از  7/3مورد مطالعه، 
کند، عواملی چون عالقمندي به تأسیس بنگاههاي اقتصادي مرتبط با   می فضاي کارآفرینی گردشگري روستایی بیان

ت مناسب در سطح منطقه ي تولید محلی بین صاحبان کسب و کار و وجود امنیها  گردشگري، تأسیس و گسترش شبکه
براي کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی، در قیاس با دیگر عوامل مرتبط با فضاي کارآفرینی جایگاه و 

هاي خرد کارآفرینی گردشگري مذهبی داخلی در شناسایی فرصت) 1393(شفیعیان و همکاران . اهمیت باالتري دارد
دي این فرصتها به عنوان گامی براي آغاز نظریه پردازي در حوزه گردشگري مشهد اقدام به شناسایی و اولویت بن

 بر تأکید با روستایی مناطق توسعه در کارآفرینی در پژوهش نقش) 1395(محمدي یگانه و همکاران . مذهبی نموده اند
 مورد هايروستا در گردشگري توسعه که است نکته این آوج، بیانگر شهرستان ولیعصر حصار گردشگري دهستان

سیتومورنگ و . کند ایجاد محلی ساکنین بین در کارآفرینی شرایط بهبود در مهمی نقش توانسته است مطالعه،
دو محقق اندونزیایی، در مقاله دستاوردهاي اجتماعی براي ارتقاي اکوتوریسم، ابتدا به معرفی ) 2012(میرزانتی

نتایج حاکی از آن است . کند  می آن، براي اکوتوریسم اشاره يها  اکوتوریسم و اهمیت آن پرداخته و سپس به دستاورد

                                                 
1- Entrepreneurship  
2- Ecopreneurship / Environmental Entrepreneurship 
3- Sustainability  
4- Environmental Responsibility 
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تغییرات اجتماعی حاصله در جهت بهبود رفاه و آموزش در خصوص تعهد مردم نسبت به طبیعت به عنوان سرمایه 
از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش مشخص است بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر . اجتماعی کارآفرینی است

اکوتوریستی موضوعی نسبتاً جدید است که اگر به درستی و با رویکرد کارآفرینانه، برنامه ریزي و مدیریت  کارآفرینی
شود، فرآیند نیرومندي براي بهره وري اقتصادي پایدار، بدون ایجاد خسارات محیطی و تقویت حفاظت از منابع 

تیجه آن، کمک به توسعه ي اقتصادي و پایداري ن. زیستی در مناطق طبیعی هجوار با مناطق روستایی پدید خواهد آمد
ي ها  بین کانوناي   روستاهاي حاشیه کالن شهرهاست و افزون بر این، شکل دهنده و تقویت کننده روابط درون منطقه

  .ي شهري به روستاهاستها  ، درآمد سرریز کانونها  شهري و روستایی در زمینه ي جذب فرصت

  روش شناسی پژوهش 

بر این اساس بنابر روند رایج در اینگونه تحقیقات عالوه بر . تحلیلی از نوع پیمایشی است -توصیفی پژوهش حاضر 
. ي میدانی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده استها  ي کتابخانه اي، از روشها  استفاده از روش

حجم جامعه . کویر مرنجاب سفر کرده اند به 1394جامعه آماري گردشگرانی هستند که در بازه زمانی زمستان 
نفر اعالم و با استفاده از فرمول  20000گردشگران با توجه به آمار به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی حدود 

 6، پرسشنامه اي محقق ساخته با ها  ابزار اصلی گردآوري داده. نفر برآورد شد 349کوکران حجم نمونه به تعداد
زیرمعیار است که با بهره گیري از طیف لیکرت میزان اثرگذاري هر یک از معیارها بر  120معیار و29شاخص، 

حاکی از اعتبار ابزار  93/0میزان آلفاي . کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب را مورد سنجش قرار داده است
و براي مدلسازي تبیین  spssافزار  و فریدمن در نرم T-Testي ها  از آزمونها   در تجزیه و تحلیل داده. تحقیق است

منطقه مورد . و مدل عاملی مرتبه دوم استفاده گردید Amosمعیارهاي موثر بر کارآفرینی اکوتوریستی از نرم افزار 
این کویر از توابع منطقه ي کاشان است که در استان . مطالعه،کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران وبیدگل قرار دارد

  .دهد  می موقعیت منطقه را نشان) 1(شکل شماره ). 58 :1391جمعه پور و نماینده، (ستاصفهان واقع ا

  
  موقعیت جغرافیایی شهرستان آران و بیدگل :1شکل 

  بحث اصلی

در بررسی میانگین . درصد متأهل هستند 1/24درصد مجرد و  8/59درصد مرد،  7/30 درصد گردشگران زن و 3/69
درصد سه روز در کویر  9/0درصد دو روز و  2/28درصد افراد کمتر از یک روز، 3/69 مدت زمان حضور در منطقه،

درصد در 4درصد در کاروانسراي مرنجاب،  42درصد از افراد درکمپ،  21محل اقامت . مرنجاب اقامت داشته اند
هدف از سفر به منطقه در بررسی . درصد از سایر خدمات اقامتی استفاده کرده اند 9/0 ي کویر وها  اقامتگاه ستاره شب

درصد براي بازدید علمی  5/7درصد جهت انجام امور شغلی و  7/3درصد براي تفریح، 9/87مورد مطالعه، هدف سفر 
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پاسخ گو، بیشترین تعداد طبیعت گردان را طبیعت گردان اصفهانی و گیالنی  349در بین . به این منطقه سفر کرده اند
  .ي بعدي را به خود اختصاص داده اندها  ن کاشان، شیراز و کیش رتبهتشکیل داده و پس از آن طبیعت گردا

جهت بررسی معناداري اثر عوامل مورد بررسی بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب از آزمون تی تک 
اد از به این ترتیب عوامل اثر گذار در شش دسته تدوین و به منظور سنجش هر یک از ابع.اي استفاده شدنمونه

نماگر  22نماگر خدماتی،  41نماگر اقتصادي،  13به این منظور . نماگر استفاده گردید 120نماگرهاي آن به تعداد 
در ادامه نماگرهاي هر دسته با . نماگر نهادي طراحی گردید 5نماگر محیطی و  26نماگر اجتماعی،  13زیرساختی، 

براي بررسی معناداري اثرگذاري از آزمون تی . جاد گردیدیکدیگر تلفیق شده و یک شاخص جدید براي هر بعد ای
ي اقتصادي، ها  تأثیرگذاري شاخص دهدنشان می) 1(در جدول اي   نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه. استفاده گردید

ح ي استیودنت و نیز سطtها، عوامل اجتماعی، طبیعی و نهادي با توجه به مقداره آماره آزمون خدماتی، زیرساخت
  . معناداري، مورد تأیید است

  نتایج آزمون تی براي بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اکوتوریستی   :1جدول 
میانگین  درصد 95اطمینان در سطح  اثرگذاري

 تفاوت
سطح 
 معناداري

درجه 
 کرانه پایین کرانه باال زیر معیار  آماره تی آزادي

917/0 تأیید  668/0  792/0  0.00 347 554/12  اقتصادي 
096/1 تأیید  928/0  012/1  0.00 347 758/23  خدماتی 
956/0 تأیید  724/0  849/0  0.00 347 626/15  زیرساختها 
013/1 تأیید  810/0  911/0  0.00 347 626/17  اجتماعی 
982/0 تأیید  858/0  920/0  0.00 347 142/29  طبیعی 
8030/0 تأیید  565/0  684/0  0.00 347 324/11  دينها 

به منظور سنجش برابري میانگین عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب از آنالیز واریانس 
دهد، سطح آماره معناداري   می نشان) 2(چنانچه نتایج حاصل از تحلیل در جدول . استفاده گردید  ANOVAیکراهه
ار بر کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب است و حاکی از عدم برابري میانگین عوامل اثرگذ) 0.003(آزمون 

  .گردد  می ي مشاهده شده، تأییدها  وجود تفاوت در بین میانگین
  ي عوامل اثرگذار برکارآفرینی اکوتوریستی ها  نتایج آزمون برابري میانگین :2جدول 

ANOVA 
 سطح معناداري F آماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

یان گروهیم  19.509 5 3.902 3.571 0.003 
   1.093 1778 1942.495 درون گروهی

    1783 1962.004 جمع

در ادامه فرایند تحقیق جهت تشخیص میزان اثرگذاري متغیرها و عوامل مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه از 
هانی همچون اقتصادي، خدماتی، زیرساختها، مدل سازي معادالت ساختاري استفاده گردید و اثرات متغیرهاي پن

هدف از انجام این کار . اجتماعی، محیطی و نهادي بر متغیر پنهان کارآفرینی اکوتوریستی موردسنجش قرار گرفت
شناسایی مهم ترین و اثرگذارترین متغیرهایی است که کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه مرنجاب را تحت تأثیر قرار 

راین با توجه به مبانی تئوریکی تحقیق مدل عاملی مرتبه دوم بر مبناي شش عامل پنهان اقتصادي، بناب. داده است
 که شود  می اطالق مدلهایی به دوم مرتبه ي عاملیها  مدل .خدماتی، زیرساختی، اجتماعی، محیطی و نهادي تنظیم گردید

در این تحقیق تک ). 174 :1394بسحاق، (کند   می یرياندازه گ را دیگري پنهان متغیر پنهان، متغیرهاي از تعدادي آن در
به صورت مجزا وارد فرایند مدل اند   تک متغیرهایی که قابلیت شناسایی هر کدام از عوامل پنهان چهارگانه را داشته
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 )2(در شکل . انددر مدل باقی مانده یا حذف گردیدهي برازش و سطح معنی داري ها  و بر مبناي شاخصاند   گردیده
  .هاي کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب نشان داده شده استمدل نهایی تبیین عوامل موثر بر فرصت

  
  مدل نهایی عوامل موثر بر کارآفرینی اکوتوریستی :2شکل 

بیشترین نقش را به خود اختصاص داده  94/0رگرسیونی، عوامل اجتماعی با بار عاملی هاي   طبق نتایج حاصل از وزن
جایگاه دوم را  86/0پس از آن عوامل زیرساختی قرار دارد که با بار عاملی . شتر از سایر عوامل اثرگذار بوده استو بی

به یک اندازه در فرصت آفرینی  84/0ي محیطی و خدماتی با وزن رگرسیونی ها  عامل. به خود اختصاص داده است
در  69/0و 0/و7و اقتصادي نیز به ترتیب با بارهاي عاملی عوامل نهادي . اکوتوریستی در کویر مرنجاب نقش داشته اند

توان گفت توسعه عوامل اجتماعی بیش از سایر عوامل بر توسعه فرصتهاي   می لذا. ي بعدي قرار گرفته اندها  رتبه
اده کد هر کدام از متغیرهاي موجود در مدل نهایی نشان د) 3(در جدول . کارآفرینی اکوتوریستی اثرگذار خواهد بود

 .شده است
  متغیرهاي نهایی شناسایی شده در مدل عاملی مرتبه دوم: 3جدول 

 کد شاخص عامل الیه اول
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 عوامل اقتصادي

 

  اقتصادي -1
 بازارهاي محلی -2
 خدمات مهمان یاري  -3

A1  
A2 
A3 

 عوامل خدماتی
 

  خدمات اقامتی -1
 مات رفاهی، فرهنگی، تفریحیخد -2
 خدمات طبیعت گردي -3

B1  
B2 
B3 
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 عوامل زیرساختی
 

  حمل و نقل و ارتباطات -1
 )آب، برق، گاز، تلفن، مخابرات( زیرساختهاي اولیه -2
 ارتباطات الکترونیک ، تبلیغات و اطالع رسانی -3

D1  
D2 
D3 

 عوامل اجتماعی
 

  فرهنگ ومهمان پذیري و فرهنگ مهمان نوازي -1
 شناختیمسائل روان -2
 امنیت -3

F1  
F2 
F3 
 

 عوامل محیطی
 

  اقلیم و سیماي فیزیکی محیط -1
  منابع آب و خاك -2
 پوشش گیاهی و حیات وحش -3

G1  
G2 
G3 

 عوامل نهادي
 

  نهادهاي دولتی -1
 ي مردم نهادها  بخش خصوصی و سازمان -2

H1  
H3 
 

 شده داده نشان )Pمقدار( پوشش تحت سطح و نینسبت بحرا معیار، خطاي غیراستاندارد، مقادیر )4( جدول شماره در
مقدار . باشند  می نتایج جدول حاکی از آن است که کلیه پارامترهاي المدا داراي تفاوت معنی داري با مقدار صفر .است

P  ي تجربی ها  دهد کلیه روابط موجود در مدل مورد حمایت داده است که نشان می 05/0در کلیه روابط فوق کمتر از
  .و اثرات مشاهده شده متغیرها بر یکدیگر معنادار استاند   گرفته قرار

  برآوردهاي غیراستاندارد با سطح تحت پوشش :4جدول 
 سطح پوشش مقدار بحرانی خطاي معیار تخمین متغیرها و مسیر تأثیر

000/1 کارآفرینی اکوتوریستی ---> اقتصادي  
157/1 کارآفرینی اکوتوریستی ---> خدماتی     109/0  638/10  *** 

462/1 کارآفرینی اکوتوریستی ---> زیرساختی  285/0  123/5  *** 
147/1 کارآفرینی اکوتوریستی ---> اجتماعی  085/0  511/13  *** 
639/0 کارآفرینی اکوتوریستی ---> محیطی  063/0  141/10  *** 
054/1 کارآفرینی اکوتوریستی ---> نهادي  100/0  577/10  *** 
A1 <--- دياقتصا  000/1  

   
A2 <--- 131/1 اقتصادي  066/0  062/17  *** 
B1 <--- 000/1 خدماتی  

   
B2 <--- 851/0 خدماتی  051/0  824/16  *** 
B3 <--- 776/0 خدماتی  061/0  818/12  *** 
D1 <--- 000/1 زیرساختی  

   
D2 <--- 640/1 زیرساختی  119/0  390/5  *** 
D3 <--- 731/0 زیرساختی  135/0  426/5  *** 
F2 <--- 278/1 اجتماعی  068/0  763/18  *** 
F3 <--- 096/1 اجتماعی  060/0  366/18  *** 
G1 <--- 000/1 محیطی  

   
G2 <--- 346/1 محیطی  124/0  815/10  *** 
G3 <--- 341/1 محیطی  100/0  459/13  *** 
H1 <--- 000/1 نهادي  

   
H3 <--- 068/1 نهادي  067/0  945/15  *** 
F1 <--- 000/1 اجتماعی  

   
A3 <--- 647/0 اقتصادي  038/0  927/24  *** 

هاي برازش پرداخته  داري پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط شاخص پس از بررسی معنی
د ان هاي پژوهش به خوبی توانسته دهد که داده هاي اصلی برازش مدل نشان می شاخص) 5(در جدول شماره. شود می
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برقراري ارتباط رگرسیونی بین متغیرهاي اقتصادي و خدمات اقامتی، بازارهاي . مدل مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند
 .محلی و فرهنگ مهمانپذیري، امنیت و نهادهاي خصوصی بهبود دهنده مدل برازش شده است

 هاي اصلی برازش مدل  عاملی مرتبه دوم شاخص :5جدول 

 برازش اختصاري اخصش برازش اختصاري شاخص
  PRATIO 809/0 شاخص نسبت اقتصاد CMIN/DF 068/4 خی دو بهنجار

 PNFI 720/0 شاخص برازش مقتصد هنجار  PGFI 630/0 نیکویی برازش مقتصد
 PCFI 739/0 برازش تطبیقی مقتصد RFI 864/0 شاخص برازش نسبی
  CFI 914/0 شاخص برازش تطبیقی IFI& DELTA2 915/0 شاخص برازش افزایشی

شماره  طبق جدول. گیرد  می هاي ساختاري به دو صورت برازش کلی و برازش جزئی مورد انجام قرار برازش مدل
شاخص نیکویی برازش مقتصد . و نشان از برازش قابل قبول مدل دارد 068/4برابر با ) CMIN/DF(، شاخص)5(

در بررسی شاخص . زان مناسب را به دست آورده استدهد مدل مذکور می  می به دست آمده است و نشان 630/0مدل 
 915/0مقدار شاخص برازش افزایشی نیز . شاهد دامنه قابل قبولی براي این عدد هستیم 864/0برازش نسبی با وجود 

است و 914/0برابر با ) CFI(شاخص برازش تطبیقی . بوده و از این حیث مدل در وضعیت قابل قبولی قرار دارد
براي شاخص نسبت اقتصاد نیز وضعیت خوب مدل  809/0کسب امتیاز .گردد  می براي مدل فوق تلقیمقدار مطلوب 

بوده  720/0برابر با ) PNFI(ي مقتصد همچنین در جدول فوق مقدار شاخص برازش هنجار شده.  دهد  می را گزارش
ی از وضعیت رضایتبخش مدل حاک 739/0مقدار شاخص برازش تطبیقی مقتصد . نماید  می و مقدار مطلوب را گزارش

  . است

  نتیجه گیري 

اکوتوریسم، نتایج حاصل از آزمون تی تک  بررسی و سنجش اثرگذاري عوامل کارآفرینی مبتنی بر بستر راستاي در
 محیطی نهادي، خدماتی، زیرساختی و اجتماعی، عامل اقتصادي، شش مطالعه منطقه مورد در دهد  می نمونه اي نشان

نتایج بدست آمده از مدل . البته میانگین اثر هر کدام از عوامل مذکور با یکدیگر متفاوت بوده است است که اثرگذار
موثرترین عامل بر  94/0معیار اجتماعی با بار عاملی،  دهد  می عاملی مرتبه دوم مدلسازي معادالت ساختاري نشان

روانشناختی و هاي   پذیري ساکنان، ویژگیاین عامل با سه شاخص ترکیبی فرهنگ مهمان . گسترش کار آفرینی است
بارهاي عاملی نشانگر آن است فرهنگ مهمانپذیري ساکنان با برخورداري از نیروهاي . امنیت شناسایی شده است

. هاي کارآفرینی داشته استتري در ایجاد فرصتنقش پر رنگ 88/0آموزش دیده و روحیه مهمان نوازي با بارعاملی 
، خطر پذیري و تعارض بین انتظارات و واقعیات از سوي ها  ختی از ترکیب متغیرهاي انگیزهروانشناهاي   ویژگی

هاي کارآفرینی همبستگی قوي با توسعه فرصت 8/0این متغیر با وزن رگرسیونی . گردشگران تبیین شده است
این متغیر . یزیکی بوده استامنیت در برگیرنده امنیت روانی، آَشنایی با قوانین و امنیت ف. اکوتوریستی داشته است

  . با متغیر پنهان خود همبستگی داشته است 76/0ترکیبی مشاهده شده نیز با وزن 
پس از عامل اجتماعی گسترش زیرساختهاي گردشگري به عنوان دومین عامل براي توسعه کارآفرینی مبتنی بر 

ترکیب . نماگر استفاده گردید 14ین عامل از براي تبیین ا. فرصتهاي اکوتوریستی در کویر مرنجاب برگزیده شده است
توسعه ارتباطات الکترونیک با . این متغیرها شکلدهنده سه متغیر ترکیبی بوده که وارد فرآیند مدلسازي گردیده است

داشته  88/0ترکیب متغیرهاي خدمات پرداخت الکترونیکی، اینترنت و خط تلفن بیشترین اثرگذاري را با بار عاملی 
رسانی، آب تصفیه، پمپ بنزین، دفع فاضالب، رسانی، گازساختهاي اولیه با بهره گیري از سیستمهاي برقزیر. است

همبستگی قوي با عامل پنهان  82/0و دفع ضایعات با وزن ...) انرژي خورشیدي،باد و (استفاده از انرژي تجدیدپذیر 
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سازي جاده سازگار با محیط زیست و نصب تابلوهاي ایجاد تعمیرگاه اتومبیل، کرایه خودرو، مناسب . خود داشته است
از نظر گردشگران مورد نیاز تشخیص داده شده  30/0راهنماي راه در قالب متغیر آشکار حمل و نقل نیز با بار عاملی 

 .است
داشته است و در شناسایی بسترهاي کارآفرینی  84/0گسترش فرصتهاي عرضه خدمات به گردشگران بارعاملی 

متغیر آشکار . این متغیر پنهان با سه متغیر آشکار مورد سنجش قرار گرفته است. ی رتبه سوم را داراستاکوتوریست
فرهنگی با ترکیب ایجاد امکانات شترسواري، کویر نوردي، شکار، رالی، حمام آفتاب، تفریح، رصد  - خدمات رفاهی 

ي فرهنگی، ها  گویش محلی، ایجاد نمایشگاهستارگان در شب، عکاسی، آموزش و ارائه انتشارات زبان و اصطالحات 
، مرکز اطالع رسانی طبیعت گردي با ضریب اثرگذاري ...)قاشق زنی، رسم هوربابا، تعزیه و (ي سنتی ها  اجراي آیین

هاي خدمات اقامتی با گسترش اکوکمپ، اقامتگاه. معنادار شده و اثرگذار ترین شاخص بعد خدماتی بوده است 88/0
را براي سرمایه گذاري و  78/0ي مردم محلی شناسایی شده و بار عاملی ها  ل، مسافرخانه و خانهبین راهی، هت

سرمایه گذاري در توسعه خدمات طبیعت گردي شامل پرنده نگري، گیاه شناسی، زمین . کارآفرینی دریافت کرده است
یعت، مزارع، مراتع، ذخایر نمک، شناسی، جانور شناسی، کویر شناسی، جمع آوري گیاهان دارویی، ایجاد موزه طب

مناسب براي  68/0ي جانوران، گیاهان دارویی، کویر درمانی، ماجراجویی و ماسه درمانی با مقدار ها  حفاظت گونه
 .سرمایه گذاري و کارآفرینی بوده است

ات محیطی کویر مرنجاب در عرصه خدمهاي   هاي کارآفرینی مبتنی بر جاذبهبستر مناسب دیگر براي توسعه فرصت
را از حیث  84/0است که با وجود سه عامل اقلیم و سیماي زمین، منابع آب و خاك و پوشش گیاهی با رعاملی 

اثرگذارترین بوده است و تراکم،  88/0در این متغیر پنهان نقش پوشش گیاهی با وزن . اثرگذاري دریافت کرده است
اقلیم و سیماي زمین با ترکیب . رآفرینی تأثیر داشته استتنوع، ترکیب و وسعت پوشش گیاهی منطقه در فرصتهاي کا

ي زیبا شناختی، رطوبت نسبی، شیب، وسعت، ارتفاع، پستی و بلندي، جهت ها  متغیرهاي بارش، دما، تابش، جاذبه
 69/0حیات وحش با وزن هاي   شیب، تنوع، جمعیت، پراکندگی، مخاطرات محیطی، کیفیت زیستگاه و حساسیت گونه

منابع آب و خاك نیز با توجه به نوع منبع آب، میزان منبع، کیفیت . ند در کارآفرینی نقش معناداري داشته باشدتوا  می
 .ي شیمیایی آن اثرگذار بوده اندها  ي زیستی و ویژگیها  ي فیزیکی خاك، ویژگیها  آب، ویژگی

هاي مرتبط با هاي دولتی و سازمانمدیریت یکپارچه گردشگري، فراهم سازي بستر فعالیت بخش خصوصی، اقبال نهاد
قابل سرمایه گذاري براي ایجاد  7/0ي مردم نهاد در قالب عامل نهادي با بار عاملی ها  گردشگري و توسعه سازمان

 .کارآفرینی اکوتوریستی بوده استهاي   فرصت
ن یاري مورد سنجش قرار عامل پنهان اقتصادي با سه متغیر آشکار ترکیبی، اقتصادي، بازارهاي محلی و خدمات مهما

در این عامل متغیر اقتصادي از ترکیب . تشخیص داده شد 69/0گرفته و به عنوان آخرین متغیر اثر گذار با بارعاملی 
هاي دولتی، بهبود سرمایه در گردش، کاهش قیمت تمام شده خدمات، رقابت بین ارائه دهندگان خدمات، افزایش یارانه

. در بهبود فضاي کارآفرینی اثر گذار بوده است 96/0تخفیفات مالیاتی با بارعاملی گذاري و کاهش ریسک سرمایه
همچنین ایجاد و . را دریافت نموده است 88/0گسترش فرصتهاي سرمایه گذاري در خدمات مهمان یاري بار عاملی 

تفاده از کارکنان بومی در گسترش بازارهاي محلی با ارائه صنایع دستی، ارائه غذاهاي محلی، ارائه محصوالت محلی، اس
 .ي صنایع دستی و بومی، راهنماي محلی بومی و ارائه لباس محلی الزم تشخیص داده شدها  ، بازارچهها  سایر بخش

نهایتاً باید بیان کرد امروزه اکوتوریسم در نواحی کویري و بیابانی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است و بسیاري 
در راستاي اند   ضی کویري و بیابانی به واسطه سیاستگذاري و برنامه ریزي مناسب توانستهازکشورهاي بهره مند از ارا

محدوده مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنی . موثري بردارندهاي   توسعه اکوتوریسم و کارآفرینی در این نواحی گام
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هاي کارآفرینی ممکن با وهش حاضر فرصتگردد در تحقیقات آتی با تکیه بر نتایج پژ  می در نتیجه پیشنهاد. نیست
 .رویکرد گردشگري پایدار مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد

 پیشنهادات کاربردي پژوهش

به منظور بهبود عملکرد توسعه اکوتوریسم و نشر اثرات آن در جامعه محلی و با استناد به نتایج حاصل از تحقیق 
  :گردد  می پیشنهادات ذیل ارائه

  .محلی با رویکرد ارائه محصوالت دامی و کشاورزي محلی و صنایع دستیهاي   زارچهتوسعه با - 1
افزایش امکانات و تسهیالت خدماتی رفاهی براي گردشگران از قبیل توسعه اقامتگاههاي بومگردي و اکولوژها،  - 2

  .ها  افزایش مراکز عرضه اغذیه و رستوران
، فرهنگی و تفریحی با برگزاري جشنواره و نمایشگاههاي گردشگري، رفاهیهاي   افزایش و تنوع بخشی به فعالیت - 3

  .مسیرهاي شترسواري، موتور سواري و آفرود
  .افزایش و بهبود کیفیت راههاي دسترسی با رویکرد حفاظت از محیط زیست و پایداري - 4
  .گردشگري کویر مرنجابهاي   افزایش تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص جاذبه - 5
  .ح و بازسازي کاروانسراي مرنجاباصال - 6
  .آموزش مردم محلی در خصوص نحوه برخورد با گردشگران و مهمان نوازي - 7
  .هاي مالی و تسهیالت حمایتیبستر سازي حضور جوامع محلی در حوزه گردشگري با ارائه مشوق  - 8
  .فراهم آوري امنیت فیزیکی و روانی گردشگران در منطقه - 9

  .رصد ستاره از سطوح مبتدي تا حرفه ايي ها  احداث کمپ - 10
  .آموزش نیروي محلی به منظور ارائه خدمات راهنماي گردشگر - 11
اکوتوریستی موجود در منطقه و هاي   تدوین طرح جامع گردشگري کویر مرنجاب با بهره گیري از همه فرصت - 12

  . انتنوع بخشی به انواع فعالیت با هدف افزایش ضریب ماندگاري طبیعت گرد
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