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 چکیده 

امروزه با شناسایی ظرفیت ها ی گردشگری در مناطق روستایی می تواند زمینه ساز ایجاد فضای کارآفرینی در اینگونه مناطق 

روستایی با شد زیرا گردشگری صنعتی خدماتی است که نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی در مقایسه با سایر بخش ها دارد . 

رابر مبالغ سرمایه گذاری شده بسیار باال است . به عبارت دیگر گردشگری صنعتی کار طلب و نسبت کارکنان این صنعت در ب

اشتغال زا است .صنعت گردشگری افرادی با مهارت های گوناگون به اشتغال در می آورد ویکی از طرق مؤثر برای غلبه بر 

ایی ظرفیت ها وتوانایی های )بالقوه و بالفعل( مشکل بیکاری است . در این پژوهش سعی بر این بوده است که از طریق شناس

بتوانیم میزان نقش آفرینی صنعت گردشگری را بر کارآفرینی روستایی   swotمنطقه دهستان شیرکوه  با استفاده از تکنیک 

( تهیه  ) مردم محلی، مدیران وگردشگرانرای انجام تحقیق سه سطح پرسشنامهمنطقه مورد مطالعه را بسنجیم .در این راستا ب

    . گردیده است

 

 .ینی روستایی،توسعه روستاییگردشگری ،گردشگری روستایی،کارآفر واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر وآسیب پذیر اجتماع روستایی 

ازجمله راهکار های منجر به توسعه روستایی که پژوهشگران فراوانی را به خود جلب نموده (. 88،1،22) ازکیا وغفاری، است .

کارآفرینی روستایی است زیرا کارآفرینی به عقیده شومپیتر موتور و محرکه اصلی توسعه اقتصادی است ومورد نیاز هر بخشی 

ایی از آن جهت ناشی می شود که فرد ( اهمیت کارآفرینی در توسعه روستLordkipanidze,et.al,2005می باشد. )

 .کارآفرین می تواند با شناسایی فرصت ها و مشکالت موجود به ابداع راهکارهای نوین در جهت رشد وتوسعه همت گمارد 

کارآفرینی روستایی به دنبال یافتن ترکیبی مناسب از منابع برای فعالیت های اقتصادی اعم از کشاورزی وغیر کشاورزی برای 

شناسایی وکشف فرصت های کارآفرینی در صنعت ( 1،22) حسینی وهمکاران ، بی به بیشترین سود ممکن استتیادس

گردشگری کمک می کند تا تالش های این گونه موسسات منجر به درآمد زایی وکسب مزیت رقابتی شود .این کسب وکارها از 

ن بیشتر لکرد خود، به خصوص از طریق جذب گردشگرابه دنبال بهبود عم –که عجین با نوآوری است  –طریق کار آفرینی 

(در مقاله خود باعنوان سرمایه 8111صاحب نظران در این زمینه همچون ویبینگ ژائو ) (1،21هستند )اردکانی وهمکاران،

 اجتماعی وکارآفرینی گردشگری به این مهم اشاره دارد که سرمایه اجتماعی کمک می کند به توسعه  کارآفرینی گردشگری

وسرمایه اجتماعی خود عامل ومحرکی است که منجر به ایجاد کسب وکار گردشگری می شود به ویژه در مناطق روستایی می 

 (Weibing zhao ,2011)شود. 

(درمقاله خود تحت عنوان مدیریت گردشگری در چین به این نتیجه رسیده است که توسعه گردشگری  8111)بارن سو.آ

ضافی و فرصتهای شغلی ایجاد می کند بلکه صنایع دستی روستا را  نیز زنده میسازد. روستایی  نه تنها درآمد ا

(2010،Baroens) 

خود با عنوان توسعه کارآفرینی مشکالت عمده ای را که در توسعه کارآفرینی روستایی در نواحی   ( در کتاب8111خانکا ) _

روستایی دیده است ، چنین بیان می کند : جریان ناکافی اعتبارات مالی وسرمایه ای ، استفاده از فناوری ، ماشین آالت 

 khanka,2007)هیزات زیربنایی ناکافی )وتجهیزات قدیمی و از کارافتاده ، کیفیت پایین استاندارد ها وتج

( دو مورد تک نگاری های اخیر را توضیح می دهدوبیان می دارد ، کلید هایی برای تشویق وحمایت 8118گزارش دان مک) _

جوامع ومناطق باید بر پرورش های منحصر به فرد تمرکز نمایند  -1کارآفرینی روستایی وجود دارند که عبارت است از: 

ارآفرینان را در اقتصاد محلی درک کنند . دیدگاهای استخدام صنعتی به شیوه سنتی ،اصرار بر نگهداری کسب وکار واهمیت ک

در یک محیط کارآفرینانه ، جست وجو در جذابیت های  -8ودستیاری فنی ، چندان مطابق بر نیاز های کارآفرینان نیست 

درک، شناخت  -،از منابع انسانی وسرمایه ای ، مورد نیاز است صنعتی نتیجه ای ندارد توسعه چنین محیطی برای حفاظت 

گوش دادن به کارآفرینان به ایجاد تمرکز  -4وایجاد ساختاری با کارآفرینی ، در داخل نواحی روستایی ، اساسی هستند 

پرورش منابع نیاز کارآفرینان به شبکه ای شدن، رو در رو شدن با بازار وتفکر و  -5برمبنای چنین دیدگاهی کمک می کند 

دارند . جوامع ومناطقی که چنین منابعی رو ساخته باشند ، به کارآفرینان کمک می کنند تا بهتر کار کنند وتوسعه اقتصادی را 

  (Dan.mak ,2002)در هر منطقه ای بهتر احساس کنند .

وتوسعه فراگیر خوشه های صنعتی در  زوهایی هوآنگ در مقاله ای با عنوان همکاری کارافرینان وتشکیل(،8111)فنگ وانگ _

اندکه یکی از عامل های اصلی  ایجاد وتکامل خوشه های صنعتی وتوسعه  چین به این نتیجه رسیده shanxiahaمنطقه 

فراگیر آن در روستاهای منطقه مورد مطالعه مشارکت وهمکاری کارآفرینان کشاورز با کمک کارآفرینان دولتی است که باعث 

روستا شده است و این امر خود موجب افزایش انگیزه وتوانایی رهبران محلی به منظور حفظ وترویج کارآفرینی  توسعه اقتصاد

 :(مبتنی بر منابع محلی، منطبق با شرایط محیط می شود که در نهایت منجر به رشد اقتصادی بلند مدت می شود

2001،(Feng-wang,zuhui-huang 
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در  هنگ کنگ به  وب سایت های گردشگری روستایی درارزیابی اکتشافی خود تحت عنوان (در مقاله 8118سریکند بلدونا ) _

این نتیجه رسیده است که  ویژگی روستائی در همه جا یکسان است  و تنها ویژگی مهم مکانی که دارای مزیت نسبی باشد 

 2002)گردشگری را رشد دهد وهمچنین  جمعیت روستایی برتر که بتواند منابع سرمایه های روستا را جمع کند تا

،Srikanth,Beldona) 

(در مقاله خود با نام بررسی گردشگری روستایی در ایرلند  به این نتیجه رسیده است که به طور 1999الین .بی و برامول.بی) _

گردشگری در کلی اصول گردشگری،اصول مهمی برای گردشگری روستائی در آینده هستند و همین طور ارتباط ویژه ای بین 

 Line,B&Bramwell)ییالقات حومه شهر وجود دارد به همین جهت باید تدابیر مناسب جهت توسعه آن اتخاذ گردد.)

B,1999 شناخت ظرفیت ها وقابلیت های گردشگری روستایی در رابطه با کارآفرینی روستایی  هدف از انجام این پژوهش

مشخص ، الگویی را طراحی وتدوین نمود که در آن قابلیت های گردشگری است، به نحوی که بتوان بر اساس یک روش مدون و

راهبردهای موثر در رشد و توسعه  ،شناسایی روستایی برای ایفای نقشی موثر در زمینه کارآفرینی روستایی بهبود وتوسعه یابد

اکولوژیکی منطقه وبا توجه به روند باتوجه به شرایط کاآفرینی گردشگری در دهستان شیرکوه ،بخش مرکزی ،شهرستان تفت 

افزایشی جمعت  وکمبود مشاغل در بخش های صنعت وکشاورزی ،برای کاهش بیکاری وجلوگیری از خروج جمعیت فعال و 

تحصیل کرده از روستا باید به دنبال منبع دیگری برای کسب درآمد واشتغال باشیم که صنعت گردشگری می تواند این خال را 

دهستان شیرکوه یکی از بخش های مورد توجه به لحاظ آب و هوای بسیار مناسب و موقعیت دسترسی، جایی که از آن ر کند پ

نزدیکی به مرکز استان یزد می باشد که به دلیل نبود فرصت های شغلی و در نتیجه کمبود منابع درآمدی ،با مشکل بیکاری 

ان یزد از دست می دهد در این راستا با توجه ویژه به مواجه است و این بخش به مرور جمعیت خود را به سمت شهرست

قابلیتهای موجود گردشگری و کمرنگ نمودن تنگناها ، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه صنعت گردشگری می توان 

و  تثبیت زمینه را برای ایجاد فضای مناسب کارآفرینی ایجاد و به بهبود وضع درآمد خانوارهای روستاهای دهستان شیرکوه 

 فرضیات تحقیقجمعیتی بخش کمک کرد.

به نظر می رسد درسطح منطقه مورد مطالعه وضعیت موجود شاخص های گردشگری با رویکرد کارآفرینی با وضعیت مطلوب .1

 فاصله دارد.

های جاری به نظر می رسد ارزیابی دو گروه مورد مطالعه )مردم محلی ومدیران( ازنقاط قوت، ضعف، فرصت تهدید برنامه .8

 گردشگری با یگدیگر متفاوت است .

ی کارآفرینی راهبردهامردم محلی ومدیران روستاهای دهستان شیرکوه در رابطه با اولویت بندی  دیدگاه به نظر می رسد.،

 متفاوت است. مرتبط با گردشگری

 

 روش تحقیق 

توصیفی ،استنباطی است. ابتدا پتانسیل   -توسعه ای است و از بعد ماهیت ،تحلیلی -کاربردی  ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف

های بالقوه وبالفعل گردشگری روستاهای دهستان شیرکوه از طریق دونمونه پرسشنامه )روستایی واداری(مورد ارزیابی واقع شد. 

برآورد گردید و در نهایت اثرات  (spss)  تحلیل های آماری.سپس روایی وپایایی آن توسط چند تن از اساتید وهمچنین تجزیه 

 ستان تفت مورد بررسی قرار گرفت.گردشگری روستایی بر کارآفرینی روستایی در دهستان شیرکوه شهر

 

 جامعه آماری و تعداد نمونه 

شهرستان تفت( نمونه آماری دهستان شیرکوه از توابع بخش مرکزی ماری می باشد )نمونه  درپژوهش مورد نظر تمام جامعه آ

 در این منطقه بر حسب نیاز وبا توجه به اهداف تحقیق به روش های زیر انتخاب گردید:

 

 سرپرست که در میان .دهستان شیرکوه می باشد مامی خانوار های ساکن در جامعه آماری این بخش ت مردم محلی : -

فر از ن 121می گردد در مجموع در این بخش تعداد توزیع   تصادفی صورت به پرسشنامه ها خانوارهای روستایی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

که فعالیت اجتماعی آنها در راستای خدمت به عرصه گردشگری بود را برای شرکت در مردم محلی واقشار اجتماعی 

 انتخاب شدند.  swot گارگاه 

  

مربوط به گردشگران در فصل بهار که در منطقه هدف به دلیل طبیعت چشم نواز و همچنین فصل گالب   پرسشنامه -

که پذیرای تعداد زیادی گردشگر می باشد، در قالب روش نمونه گیری تصادفی  1،38گیری در نیمه اول اردیبهشت 

 نامه مربوط را تکمیل نمودند. انتخاب وپرسش  01از بین گردشگرانی که در سطح منطقه حضور داشتند . تعداد 

شامل دهیاران واعضای شورای اسالمی روستا می باشند و تعدادی کارشناس وبرنامه ریز بخش  مدیران محلی -

نفر از پرسنل سازمان گردشگری که شامل )مدیر سازمان  4گردشگری بخش سوم جامعه آماری بودند . نظر به اینکه 

نفر کارشناس بخشداری شهرستان که همگی به طور مستقیم با  1ری( وگردشگری و سه نفراز کارشناسان گردشگ

فعالیت های گردشگری در منطقه مورد مطالعه ارتباط داشتند در یک دسته مورد بررسی قرار گرفتند.در مجموع 

همچنین  نفر می باشد که تمامی آنها به صورت سرشماری)تمام شماری( انتخاب و 1،تعداد افراد این دسته شامل 

 م نمودند. نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدا swotدر کارگاه شرکت 

 

 روش تجزیه تحلیل اطالعات 

های جمع آوری در نمونه کارگیری ابزارهایی که از طریق بهای است که طی آن دادهها فرایندی چند مرحلهتجزیه و تحلیل داده

به صورت  منطقه مورد مطالعهروش نمونه گیری در  .شوندپردازش میبندی و در نهایت گذاری و دستهخالصه، کد ،فراهم آمده

استنباطی( و از طریق نرم افزار -تصادفی می باشد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش های آماری)توصیفی

Excel،,Spss وف، ضریب از تکنیک های زیر استفاده شد: آزمون کولموگروف اسمیرنهد گرفت. در این پژوهش صورت خوا

مون فریدمن و آزمون تک نمونه ای، آز tهمبستگی پیرسون، آزمون خی دو و اتا، آزمون کندال، آزمون تی مستقل ، آزمون 

جهت تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیه های  SPSSهمچنین از نرم افزار و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد

( در نظر گرفته شده  </. 15/.  )15سطح خطا( برای آزمون فرضیه ها نیز مقدار  پژوهش بهره گرفته شد. حداکثر سطح آلفا )

 نفر است.. 815است. حجم نمونه تحقیق برابر با 

 

 یافته ها :

  spssاینجا یافته های حاصل از بررسی های میدانی که پس از جمع آوری کدگذاری و ورود به نرم افزار وکمک از نرم افزار 

و در قالب جدول ، شکل ونمودار آماری همراه با تحلیل های مکتوب آورده شده است که ورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است م

  می باشد .  swotشامل سه بخش : بخشی یافته های توصیفی ، بخشی یافته های استنباطی و بخشی مربوط به تحلیل ماتریس 

 

 یافته های توصیفی 

ارائه شده است مجزا اختصار و  بخش برای سه گروه جامعه آماری ) مردم محلی ، مدیران و گردشگران ( بهآمار توصیفی در این 

. 

 مردم محلی:

( زنان تشکیل می دهند .  افراد بومی در سطح %192،نفر ) 51( مرد، %0398نفر ) 182نفر افراد مورد مطالعه ، 125از تعداد 

به  ه گردشگری اطالع وآگاهی دارند و مایل به مشارکت در فعالیت های مربوطتحصیالت متفاوتی وجود دارند که در زمین

ه نشان دهنده این گردشگری می باشند . البته بیشترین سطح سوادمربوط به افراد با تحصیالت سیکل تا دیپلم می باشد . ک

از طریق   ای کارآفرینیاست که ساکنین محلی روستا های منطقه هدف از تحصیالت قابل قبول برای بسط وگسترش فض

رای گسترش گردشگری در سطح روستا را دارا می باشد وهمچنین حاکی از این موضوع مهم است که روستا زمینه الزم را ب

 گسترش کارآفرینی روستایی می باشد . 
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از سبد درآمدی  از طرفی برای پی بردن به این مسأله که میزان درآمد حاصل از مشارکت در برنامه های گردشگری چند درصد

خانوارهای ساکن روستایی را به خود اختصاص داده است . بدین منظور از افراد خواسته شده است که تعیین نمایند که چند 

  درصد از درآمد آنان از طریق فعالیت های مرتبط با گردشگری تأمین می شود.
 

 حسب فراوانی ودرصد : میزان وابستگی درآمد مردم محلی به فعالیت های گردشگری بر1جدول

 

 بوده است.نشاندهنده انگیزه بسیار قوی در هر یک از این گویه ها  11نشان دهنده نداشتن انگیزه وعدد  1عدد

 فضای کارآفرینی:

مودن همان گونه که بیان شد راه اندازی کسب وکارهای کوچک وفعالیت های کارآفرینانه در هر منطقه مستلزم وجود وفراهم ن

 برخی پیش نیازها ومقدمات می باشد که اصطالحا آن را فضای کارآفرینی می نامند.
از دیدگاه مردم محلیآمار توصیفی میزان وجود فضای کارآفرینی  :2جدول   

متوسط امتیاز پاسخ  عوامل انگیزاننده مردم محلی جهت مشارکت در برنامه های گردشگری

 دهندگان

 رتبه انحراف معیار

.فضای خوبی برای عرضه تولیدات محلی وبومی برای گردشگران ومصرف 1

 کنندگان وجود دارد 

03/5 42/، 2 

ومحلی از سوی گردشگران وجود .تقاضای مناسبی برای محصوالت بومی 8

 دارد.

8،/0 18/، 4 

.عالقه مندی به تاسیس شرکتی مرتبط با فعالیت های گردشگری در ،

 روستا وجود دارد

41/0 02/، ، 

.عالقه مندی به تشکیل یک شبکه تولیدی محلی در سطح روستا وجود 4

 دارد

85/1 83/، 1 

 8 ،/85 0/،4 .افراد ترجیح می دهند که یک شبکه تولید خانوادگی را اداره کنند 5

.مردم منابع مالی برای انجام فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با 0

 گردشگری را در اختیار دارند

0 5،/، 1 

.مردم دانش ومهارت مکانی برای انجام یک فعالیت تولیدی وخدماتی 1

 را در اختیار دارندمرتبط با گردشگری 

،5/5 11/، 1، 

.عالقه مندی به استفاده از تسهیالت بانکی برای راه اندازی یک فعالیت 2

 تولیدی وخدماتی مرتبط با گردشگری می باشند

03/5 42/، 3 

.مردم با راه اندازی فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با گردشگری 3

 آشنایی کافی دارند

18/0 11/، 0 

.ارگان ها وسازمان های دولتی حمایت مطلوبی از توسعه فعالیت های 11

 مرتبط با گردشگری به عمل می آورند

51/5 11/4 11 

.مردم اعتقاد دارند که توسعه فعالیت های اقتصادی مرتبط با گردشگری 11

 باید به صورت خودجوش ومحلی وبدون دخالت دولت انجام گیرد

40/5 31/، 18 

 5 ،/1، 11/0 مناسبی در بین مردم برای پذیرش گردشگران وجود دارد.فرهنگ 18

 11 ،/02 52/5مردم با قوانین ومقررات راه اندازی یک فعالیت تولیدی خدماتی  -،1

 درصد فراوانی فراوانی میزان وابستگی درآمد

 2190 151 %11کمتر از 

 ،119 13 %85تا  11بین 

 898 4 %51تا  85بین 

 593 11 %15بیشتر از 

 111 125 مجموع
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 مرتبط با گردشگری آشنایی کافی دارد 

 

 عدد صفر نشان دهنده عدم وجود وعدد ده بیانگر وجود تمام وکمال هر یک از عناصر

 

( باال در سطح منطقه مورد مطالعه به دلیل وجود تقاضای مطلوب برای سفر به این منطقه  بر 2)یافته های جدول بر اساس

حسب وجود  آب وهوای مناسب نزدیکی به شهر ومرکز استان،  میزان تمایل روستاییان به تشکیل وتأسیس یک شبکه تولیدی 

ن دهنده امنیت باال در این منطقه وهمچنین وجود فضای مناسب محلی در اولیت اول مردم محلی قرار گرفته است که نشا

 کارآفرینی می باشد

 

 مدیران محلی :

بخش دوم جامعه آماری مدیران محلی ) دهیاران واعضای شورای اسالمی روستا( ودست اندر کاران گردشگری بودند که 

درصد زن ،  ،1،9از مدیران محلی مرد بوده است  ودر صد  1نفر را شامل می شدند که مورد پرسش قرار گرفتند.  1،مجموعا 

 که نشان دهنده سهم نداشتن زنان در مدیریت محلی در سطح روستاهای منطقه مورد مطالعه می باشد

در این بخش میزان وسطح مشارکت مدیران محلی در فعالیت های گردشگری ونیز میزان وابستگی درآمد آنها به فعالیت 

 ( آورده شده است . 1پاسخ ها در قالب شکل )  قرار گرفتگردشگری مورد پرسش 

همانطور که مشاهده می شود ، تنها تعداد انگشت شماری درآمد قابل توجهی از طریق انجام فعالیت های مرتبط با گردشگری 

در  درآمد زایی برای  به دست می آورند. این امر تاییدی بر یافته های پیشین مبنی بر ناتوانی فعالیت های  مرتبط با گردشگری

 ساکنین روستاهای منطقه مورد مطالعه می باشد.

 

 
 : توزیع فراوانی میزان وابستگی درآمد مدیران محلی به فعالیت های گردشگری1شکل 

 

مدیران بیشتر عناصر موجود در این زمینه در سطح منطقه را عالقه مندی به ایجاد بنگاه های اقتصادی در سطح روستا ، 

 د به را اندازی شبکه های تولیدی محلی  وحتی خانوادگی در سطح روستا رابیان داشته اندعالقمن

 
 : آمار توصیفی عوامل موجود در فضای کارآفرینی از دیدگاه مدیران محلی3جدول 

 

 رتبه انحراف معیارمتوسط امتیاز پاسخ  عوامل انگیزاننده مردم محلی جهت مشارکت در برنامه های گردشگری
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 دهندگان

.فضای خوبی برای عرضه تولیدات محلی وبومی برای گردشگران ومصرف 1

 کنندگان وجود دارد 

03/5 42/، 2 

.تقاضای مناسبی برای محصوالت بومی ومحلی از سوی گردشگران وجود 8

 دارد.

11/0 ،1/، 5 

.عالقه مندی به تاسیس شرکتی مرتبط با فعالیت های گردشگری در ،

 روستا وجود دارد

4،/0 85/، 8 

.عالقه مندی به تشکیل یک شبکه تولیدی محلی در سطح روستا وجود 4

 دارد

85/1 83/، 1 

 ، ،/،، 40/0 .افراد ترجیح می دهند که یک شبکه تولید خانوادگی را اداره کنند 5

.مردم منابع مالی برای انجام فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با 0

 دارندگردشگری را در اختیار 

03/5 42/، 3 

.مردم دانش ومهارت مکانی برای انجام یک فعالیت تولیدی وخدماتی 1

 مرتبط با گردشگری را در اختیار دارند

،5/5 11/، 1، 

.عالقه مندی به استفاده از تسهیالت بانکی برای راه اندازی یک فعالیت 2

 تولیدی وخدماتی مرتبط با گردشگری می باشند

18/0 11/،   0 

.مردم با راه اندازی فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با گردشگری 3

 آشنایی کافی دارند

40/5 31/، 18 

.ارگان ها وسازمان های دولتی حمایت مطلوبی از توسعه فعالیت های 11

 مرتبط با گردشگری به عمل می آورند

0 5،/، 1 

با گردشگری  .مردم اعتقاد دارند که توسعه فعالیت های اقتصادی مرتبط11

 باید به صورت خودجوش ومحلی وبدون دخالت دولت انجام گیرد

52/5 02/، 11 

 4 ،/18 0/،8 .فرهنگ مناسبی در بین مردم برای پذیرش گردشگران وجود دارد18

مردم با قوانین ومقررات راه اندازی یک فعالیت تولیدی خدماتی  -،1

 مرتبط با گردشگری آشنایی کافی دارد 

51/5 11/4 11 

 

  : گردشگران

 

  ویژگی های شخصیتی 

گردشگر پاسخ  01درصد ( زن بوده اند . از بین  8091نفر معادل) 10درصد ( مرد و ،1،9نفر ) 44گردشگر  01از مجموع 

 سال می باشند. 41-01( در رنج سنی %091،نفر ) 88سال قرار دارند و  81-41( از آن ها در رنج سنی %،0،9نفر) 2،دهنده، 

از گردشگران خواسته شده تا نظر خود را در نسبت به انگیزه سفر به منطقه مورد مطالعه بیان کنند . همانطور که در  همچنین

نشان می دهد عمده انگیزه سفر به این منطقه استفاده از طبیعت و بعد از آن استراحت می باشد که در جدول ذیل  3))جدول 

 می توان مشاهده کرد. 

 
 آمار توصیفی دالیل سفر به منطقه دهستان شیرکوه: 4جدول

 
میانگین رتبه اعطایی  دالیل مراجعه گردشگران به روستاها

 گردشگران

 رتبه

 1 1 طبیعت زیبا

 8 5/1 استراحت

 ، 5/8 خرید ملک و اراضی
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 4 3/8 ساخت و ساز

 5 ،/،4 زیارت

موجود منطقه نشان از آن دارد که بین دیدگاه دو گروه در مقایسه دیدگاه مدیران ومردم محلی در خصوص فضای کارآفرینی 

خصوص عناصری از فضای کارآفرینی همانند عالقه  به تشکیل یک شبکه تولیدی محلی در سطح روستا ، عالقه مندی به اداره 

گری و عدم یک شبکه تولید خانوادگی ، عدم وجود منابع مالی برای انجام فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با گردش

 حمایت مطلوب می باشد

 

 

 

 
 مستقل جهت مقایسه دیدگاه مردم محلی و مدیران در خصوص عناصر فضای کارآفرینی t : آزمون5جدول 

سطح معنی  tآماره  میانگین فضای کارآفرینی

 داری
مردم 

 محلی

مدیران 

 محلی

.فضای خوبی برای عرضه تولیدات محلی وبومی برای گردشگران 1

 ومصرف کنندگان وجود دارد 

591، 5901 1951 1908 

.تقاضای مناسبی برای محصوالت بومی ومحلی از سوی گردشگران 8

 وجود دارد.

5935 09،1 1901 1954 

.عالقه مندی به تاسیس شرکتی مرتبط با فعالیت های گردشگری ،

 وجود دارددر روستا 

1918 0984 1942 1912 

.عالقه مندی به تشکیل یک شبکه تولیدی محلی در سطح روستا 4

 وجود دارد

5911 ،915 8910 191، 

 1911 5911 1904 89،1 .افراد ترجیح می دهند که یک شبکه تولید خانوادگی را اداره کنند 5

مرتبط .مردم منابع مالی برای انجام فعالیت های تولیدی وخدماتی 0

 با گردشگری را در اختیار دارند

،942 4900 1924 1911 

.مردم دانش ومهارت مکانی برای انجام یک فعالیت تولیدی 1

 وخدماتی مرتبط با گردشگری را در اختیار دارند

5918 ،91، ،9531 111./ 

.عالقه مندی به استفاده از تسهیالت بانکی برای راه اندازی یک 2

 وخدماتی مرتبط با گردشگری وجود دارد .فعالیت تولیدی 

0910 5911 1924 1911 

.مردم با راه اندازی فعالیت های تولیدی وخدماتی مرتبط با 3

 گردشگری آشنایی کافی دارند

4911 4941 1955 1952 

.ارگان ها وسازمان های دولتی حمایت مطلوبی از توسعه فعالیت 11

 های مرتبط با گردشگری به عمل می آورند

4918 ،901 1911 1913 

.مردم اعتقاد دارند که توسعه فعالیت های اقتصادی مرتبط با 11

گردشگری باید به صورت خودجوش ومحلی وبدون دخالت دولت 

 انجام گیرد

،901 ،934 1904 1950 

.فرهنگ مناسبی در بین مردم برای پذیرش گردشگران وجود 18

 دارد

5924 0983 190، 195، 

بیانگر انگیزه بسیار قوی در هر یک از گویه ها بوده است 11دهنده عدم انگیزه وعدد عدد صفر نشان   
 

 swotتحلیل 
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یکی از مهم ترین بخش های انجام این پژوهش ، انجام کارگاه سوات به منظور تعیین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید های 

می باشد . برای دو گروه از جامعه آماری ) مردم محلی و مدیران  swotبرنامه های در حال اجرای گردشگری در داخل تکنیک 

به قرار زیر ارائه  swot( یک کارگاه برگزار گردید ودیدگاه این گروه ها در مورد موضوع در داخل ماتریس مرتبط با تحلیل 

 گردید.

 

 

 

 
 

 تحلیل فعالیت های گردشگری از دیدگاه مردم محلی به ترتیب اولویت swot: ماتریس  6جدول 

 

 

که ارائه دهنده نظرات مردم محلی در خصوص نقاط قوت وضعف برنامه های گردشگری در حال اجرا در منطقه  (0)جدول

است، به روشنی جنبه های مختلف این برنامه را از دیدگاه مردم بیان می دارد .در کل می توان این نظرات را در بند های زیر 

 دسته بندی نمود : 

دم محلی از گسترش فعالیت گردشگری ونیز داشتن باالترین میزان مشارکت در انجام ـ مهم ترین نقاط قوت استقبال مر

که کمک به توسعه منطقه می کند و  ایجاد اشتغال درآمد معرفی منطقه به گردشگران چه  فعالیت های مرتبط با گردشگری

 در سطح ملی وچه در سطح بین المللی و درنهایت امنیت عمومی باال ی منطقه از جمله نقاط قوت معرفی نموده اند .

ین درآمدزایی اندک فعالیت های ـ  کم توجهی سازمان ها وادارات ذیربط و نبود زیرساخت های ارتباطی مناسب وهمچن

گردشگری در منطقه وپایین بودن سطح امکانات رفاهی واقامتی در سطح منطقه از دیدگاه مردم محلی مهم ترین نقاط ضعف 

 می باشند.

 (sنقاط قوت)

 ـ عالقه مندی مردم محلی  به گسترش فعالیت های گردشگری 

 ـ ایجاد اشتغال

 ـ ایجاد درآمد

 ـ شناسانده شدن در سطح ملی وجذب گردشگر بیشتر

 ـ امنیت عمومی باال  

 (wنقاط ضعف )

ـ عدم حمایت مالی واعتباری موسسات دولتی وغیر دولتی در 

 منطقه 

ـ  کم عرض بودن مسیر مواسالتی و بدون حفاظ وتابلو های 

 عالئم راهنمایی با توجه به گردنه هاو کوهستانی بودن منطقه(

 ـ کم بودن درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری 

 ـ کمبود  هتل ،اماکن اقامتی .پارکینگ مناسب

 گره های ترافیکی در زمان پیک گردشگری  ـ

 (oفرصت )

ـ عالقه مندی سرمایه گذاری مردم بومی غیر ساکن در روستای 

 خود

 ـ گسترش ارتباط با جوامع خارج از روستا

 ـ نزدیکی به مرکز استان

ـ تعدد وتنوع جاذبه های به خصوص طبیعت گردی)اکوتوریسم 

 ) 

 

 (tتهدید)

 ـ کمبود منابع مالی مردم محلی 

 ـ فعال شدن دالالن در سطح منطقه 

ـ  امکان تحقق نیافتن برنامه های گردشگری در زمینه طبیعت 

 گردی با توجه به آلودگی محیطی رو به تزاید در منطقه
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ـ تمایل ساکنان قبلی روستا که اهل آن منطقه می باشند ولی در شهر زندگی می کنند به سرمایه گذاری در منطقه مانند 

اث هتل ،رستوران ویا اماکن رفاهی وتفریحی ( ، گسترش ارتباطات با بیرون از منطقه وهمچنین نزدیک بودن به شهر تفت )احد

ومرکز استان ،یزد وامکان رونق یافتن فعالیت ها ی گردشگری وهمچنین جلب توجه بیشتر  سازمان ها وادارات وشناسانده 

 فرصت ها توسعه فعالیت های گردشگری بوده است. شدن بهتر منطقه، از دیدگاه مردم محلی بهترین

ـ مهم ترین تهدید های موجود در مقابل گسترش فعالیت های گردشگری منطقه از دیدگاه مردم محلی ، کمبود منابع مالی  

ن ویا سرمایه اولیه مردم منطقه که به دنبال آن سرمایه گذاری در منطقه هم کاهش می یابد وحضور دالالن بخصوص دالال

زمین در زمینه ویال سازی  واز همه مهم تر مشکل سیستم دفع زباله وتزاید آن در منطقه به ویژه در فصول گردشگری منطقه 

 که می تواند تهدید برای تحقق یافتن برنامه های گردشگری شود   

ر را به عنوان برآیند دیدگاه شرکت داشته اند جدول زی swotمدیران به عنوان گروهی دیگر از افرادی هستند که در کارگاه  

( 1ردشگری ارائه نموده اند. جدول )گروه خود در خصوص تحلیل نقاط ضعف ، قوت ، فرصت و تهدید فعالیت های جاری گ

 همان طور که جدول نشان می دهد ، مهم ترین نقاط قوت فعالیت های گردشگری در سطح منطقه عبارت بودند از :

منطقه وعدم تخصیص اعتبارات به موقع و مکفی در زمینه گسترش فعالیت های گردشگری در  کم توجهی ارگان های دولتی به

منطقه وهمچنین اشتغال زایی وافزایش درآمد که در نهایت موجب ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم وتوسعه منطقه  می شود و 

ودر نهایت توسعه منطقه را به ارمغان از طرف دیگر گسترش فعالیت های گردشگری موجب ارتقاء سطح آگاهی وبینش مردم 

 می آورد .
 

 تحلیل فعالیت های گردشگری از دیدگاه مدیران محلی به ترتیب اولویت swot: ماتریس  7جدول 

 

منطقه در سطح کشوری وبین المللی را که نشان از ضعف اطالع رسانی وتبلیغات می دانند و مدیران در عین حال عدم شناخت 

ضعف زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های ارتباطی منطقه ، ضعف در عرضه محصوالت وتولیدات محلی به دلیل نبود مکان 

درآمد زایی اندک فعالیت های گردشگری  مناسب  وعدم تخصیص اعتبارات دولتی وسرمایه کافی از خارج از روستا ودر نهایت

 در منطقه را از مهم ترین نقاط ضعف آن برشمردند.

ـ وجود سطح باالی تحصیالت در مردم محلی وموقعیت قرارگیری منطقه نسبت مناطق همجوار خود که موجب نزدیکی به 

م فرصت های گردشگری منطقه از مرکز استان وشهرستان شده و همچنین تعدد وتنوع جاذبه های گردشگری از موارد مه

 دیدگاه مدیران محلی  برشمرده اند.

 (sنقاط قوت)

 ـ توجه ارگان ها دولتی 

 ـ افزایش  درآمد 

 ـایجاد اشتغال 

 ـ توسعه منطقه

 ـ افزایش آگاهی وبیش مردم 

 (wنقاط ضعف )

 در زیرساخت های ارتباطیـ ضعف 

ـ عدم وجود مکان مناسب برای عرضه محصوالت وتولیدات 

 محلی

 ـ درآمد اندک 

 ـ عدم شناخت منطقه در سطح کشور وبین الملل 

 ـ عدم تعلق سرمایه واعتبارات مالی   

 

 (oفرصت )

 ـ وجود افراد با تحصیالت متعارف ورو به باال 

 ـ نزدیکی به مرکز استان 

 ـ تعدد جاذبه های گردشگری 

 

 (tتهدید)

ـ موقعیت جغرافیایی منطقه که در دل کویر بودن وامکان 

 خشکسالی 

 ـ کمبود منابع آبی 

 ـ مشکالت زیست محیطی ودفع زباله 

ـ کمبود زمین  مسطح برای احداث اماکن رفاهی وتفریحی به 

 دلیل کوهستانی منطقه   
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ـ در عین حال مدیران تهدیداتی برای فعالیت های جاری گردشگری می دانند که از آن جمله می توان به موقعیت جغرافیایی 

سیل ،مشکل کمبود  منطقه که در یک منطقه گرم وخشک قرار گرفته وامکان بروز بالیای طبیعی همچون خشکسالی و وقوع

آب به ویژه آب شرب که کل استان در این زمینه دچار کمبود می باشند ومشکالت زیست محیطی فعالیت های گردشگری ) 

دفع زباله( ونهایتا مشکل کمبود زمین مسطح که قابلیت احداث اماکن مورد نیاز از جمله ) اماکن رفاهی ،اقامتی ،تفریحی و 

 انی بودن منطقه اشاره کرد .پارکنیگ (  به خاطر کوهست

به منظور استخراج راهبرد های مناسب و مطلوب  منطبق بر دیدگاه ها ی هر دو گروه مورد مطالعه  از شیوه توافق سنجی 

استفاده شد به همین منظور پس از تطبیق محتوای نکات بیان شده بر حسب درجه اولوبت از هر یک از راهبرد های تهاجمی 

(so( تنوع )st )( بازنگریwo(و تدافعی )wt  دو راهبرد مشترک بین دو گروه استخراج و در این مرحله )راهبرده شناسایی  2

شد. در مرحله بعد از هر گروه مورد مطالعه مردم محلی و مدیران یک راهبرد اختصاصی که داری اولویت باال برا ی آن گروه بود 

راهبرد تعیین شده  15و تا این مرحله یازده راهبرد استخراج شد بدین ترتیب اما مورد توافق سایر گروه ها نبوده نیز استخراج

درقالب چک لیست به مردم محلی و مدیرانی که پرسشنامه ها را تکمیل نموده  بودند جهت اولویت بندی ، انتخاب مطلوب 

 راهبرد استخراجی عبارت بودند از :  15ترین  راهبرد ارائه  شد .

 ت های گردشگری بزرگ مرتبط با فعالی -1

 تأسیس و راه اندازی شرکت های کوچک مرتبط با فعالیت های گردشگری  -2

 راه اندازی شرکت های شبکه های تولیدی ـ خدماتی با محوریت گردشگری  -3

 آموزش مردم محلی در خصوص فعالیت های مرتبط با گردشگری  -4

 حمایت از سرمایه گزاران بخش خصوصی  -5

 ازی کسب و کارهای خانوادگی در زمینه  مرتبط  با گردشگری راه اندایجاد شرکت های خصوصی  -6

 تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری منطقه  -7

 ایجاد اماکن اقامتی با کیفیت های مختلف به منظور استفاده تمام اقشار -8

 ارائه تسهیالت به دانش اموختگان محلی برای فعالیت های درگردشگری -9

 وضعیت بهداشتی روستابهبود وارتقای  -11

 تعویض وبهسازی جاده های ارتباطی به منطقه -11

 تاسیس مراکز تفریحی در کنار جاذبه های موجود -12

 معافیت های مالیاتی ومشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران در منطقه -13

 ایجاد بازارچه های محلی در مسیر حضور گردشگران -14

 سنتی روستا نوسازی وبهسازی بافت روستا با توجه به معماری -15

 اولویت بندی و انتخاب راهبرد نهایی

این مرحله مرحله نهایی مطالعه در واقع به لحاظ تعیین مناسب ترین راهبرد جهت توسعه گردشگری با اهداف کارآفرینانه در 

راهبرد شناسایی شده در قالب چک لیستی جهت اولویت بندی در  15سطح منطقه مورد مطالعه بود.همانطور که اشاره شد 
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ه ها را تکمیل نموده بودند قرار گرفت که از افراد خواسته شد مطلوبیت هر یک از اختیار نمونه آماری مطالعه که قبال پرسشنام

 راهبرد ها را از صفر تا ده نمره گذاری نمایند. 

 
 : میزان مطلوبیت راهبرد های پیشنهادی از دیدگاه مردم محلی 8جدول

متوسط امتیاز پاسخ  راهبرد ها

 دهندگان

 رتبه انحراف معیار

 5 1930 2941 های تولیدی وخدماتی با محوریت گردشگریراه اندازی شبکه 

 11 8984 ،،19 ایجاد شرکت های بزرگ مرتبط با گردشگری

 1 ،890 3913 راه اندازی شرکت های کوچک مرتبط با گردشگری

 15 89،2 4982 حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی

 4 8902 2920 آموزش مردم محلی در خصوص فعالیت های مرتبط با گردشگری

تشکیل شرکت های خانوادگی در زمینه فعالیت های مرتبط با 

 گردشگری

1934 ،915 11 

ایجاد اماکن اقامتی با کیفیت های مختلف به منظور استفاده تمام 

 اقشار

3910 1940 8 

 ، 89،3 2938 تعویض وبهسازی جاده های ارتباطی به منطقه

 3 911، 1940 های موجودتاسیس مراکز تفریحی در کنار جاذبه  

ارائه تسهیالت به دانش اموختگان محلی برای فعالیت های 

 گردشگری

3931 ،984 1، 

 0 ،890 29،1 بهبود وارتقای وضعیت بهداشتی روستا

تبلیغات واطالع رسانی در مورد جاذبه های منطقه در داخل وخارج 

 از آن

191، 1922 18 

 14 1931 ،090 به معماری سنتی روستا نوسازی وبهسازی بافت روستا با توجه

معافیت های مالیاتی ومشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران در 

 منطقه 

2983 ،9،0 1 

 2 1933 1910 ایجاد بازارچه های محلی در مسیر حضور گردشگران

راهبردها است .نشان دهنده اهمیت باالتر برای هر یک از  11عدد صفر نشان دهنده بی اهمیت بودن و عدد  

 

 همانطور که جدول نشلن می دهد پنج راهبرد اولویت دار از دیدگاه مردم محلی به ترتیب عبارت بودند از:

 تأسیس و راه اندازی شرکت های کوچک مرتبط با فعالیت های گردشگری  .1

 ایجاد اماکن اقامتی با کیفیت های مختلف به منظور استفاده تمام اقشار .8

 ه های ارتباطی به منطقهتعویض وبهسازی جاد .،

 آموزش مردم محلی در خصوص فعالیت های مرتبط با گردشگری .4

 راه اندازی شرکت های شبکه های تولیدی ـ خدماتی با محوریت گردشگری  .5

 راهبردهای انتخابی مدیران محلی  نیز به ترتیب اهمیت و نمره کسب نموده عبارت بودند از :

 راه اندازی شرکت های شبکه های تولیدی ـ خدماتی با محوریت گردشگری  .1

 ایجاد اماکن اقامتی با کیفیت های مختلف به منظور استفاده تمام اقشار .8

 تعویض وبهسازی جاده های ارتباطی به منطقه .،
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 تأسیس و راه اندازی شرکت های کوچک مرتبط با فعالیت های گردشگری  .4

 شتی روستابهبود وارتقای وضعیت بهدا .5

 : میزان مطلوبیت راهبرد های پیشنهادی از دیدگاه مدیران محلی 9جدول

متوسط امتیاز پاسخ  راهبرد ها

 دهندگان

 رتبه انحراف معیار

 1 8900 3913 راه اندازی شبکه های تولیدی وخدماتی با محوریت گردشگری

 11 8984 ،،19 ایجاد شرکت های بزرگ مرتبط با گردشگری

 4 8902 2920 شرکت های کوچک مرتبط با گردشگری راه اندازی

 0 ،890 29،1 حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی

 1 9،0، 2983 آموزش مردم محلی در خصوص فعالیت های مرتبط با گردشگری

تشکیل شرکت های خانوادگی در زمینه فعالیت های مرتبط با 

 گردشگری

1934 ،915 11 

کیفیت های مختلف به منظور استفاده تمام ایجاد اماکن اقامتی با 

 اقشار

3910 1940 8 

 ، 89،3 2938 تعویض وبهسازی جاده های ارتباطی به منطقه

 3 911، 1940 تاسیس مراکز تفریحی در کنار جاذبه های موجود 

ارائه تسهیالت به دانش اموختگان محلی برای فعالیت های 

 گردشگری

3931 ،984 1، 

 5 1930 2941 وضعیت بهداشتی روستابهبود وارتقای 

تبلیغات واطالع رسانی در مورد جاذبه های منطقه در داخل وخارج 

 از آن

191، 1922 18 

 14 1931 ،090 نوسازی وبهسازی بافت روستا با توجه به معماری سنتی روستا

معافیت های مالیاتی ومشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران در 

 منطقه 

4982 89،2 15 

 2 1933 1910 ایجاد بازارچه های محلی در مسیر حضور گردشگران

 نشان دهنده اهمیت باالتر برای هر یک از  راهبردها است .11عدد صفر نشان دهنده بی اهمیت بودن و عدد

همانطور که مشاهده می شود نزدیکی زیادی بین دیدگاه مردم محلی و مدیران در خصوص مناسب ترین راهبرد توسعه فعالیت 

های گردشگری با محوریت کارآفرینی در سطح منطقه وجود دارد و چهار راهبرد دو گروه مشابه و یک راهبرد متفاوت است . 

دام اولویت اول و مطلوب ترین راهبرد را به ترتیب  تأسیس و راه اندازی ضمن این که دو گروه مردم محلی ومدیران هر ک

شرکت های کوچک مرتبط با گردشگری و راه اندازی شبکه های تولیدی وخدماتی با محوریت گردشگری انتخاب کرده اند که 

بنگاه های اقتصادی کوچک  نشان از آن دارد که هر دو گروه معتقدند که بهترین ومناسب ترین راهبرد تأسیس وراه اندازی

 ومحلی در رابطه با فعالیت های گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه می باشد . 

 

 گیرینتیجه

 

در راستای اهداف این پژوهش که شناسایی ظرفیت های گردشگری با رویکرد کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه وارائه راهبرد 

کانال گردشگری تحلیل های آماری انجام گرفت که حاکی از این مطلب بوده است که  وراه حل برای ایجاد فضای کارآفرینی از

مردم محلی ومدیران در بسیاری از موارد در مورد نقاط قوت ،ضعف ،فرصت وتهدید هم عقیده بوده اند وهمچنین در رابطه با 

چهار راهبرد دو گروه مشابه و یک راهبرد متفاوت  یز با یکدیگر هم نظر بوده اند به گونه ای کهنین راهبرد ها ارزیابی مطلوب تر
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است . ضمن این که دو گروه مردم محلی ومدیران هر کدام اولویت اول و مطلوب ترین راهبرد را به ترتیب  تأسیس و راه 

ه اندازی شرکت های کوچک مرتبط با گردشگری و راه اندازی شبکه های تولیدی وخدماتی با محوریت گردشگری انتخاب کرد

اند که نشان از آن دارد که هر دو گروه معتقدند که بهترین ومناسب ترین راهبرد تأسیس وراه اندازی بنگاه های اقتصادی 

همچین پژوهشگران بسیاری که کوچک ومحلی در رابطه با فعالیت های گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه می باشد .

به این نتیجه ( 8111)( بارن سو.آ8111همچون ویبینگ ژائو )ت وده اسپژوهش هایشان حول محور گردشگری کارآفرینی  ب

به ویژه در  به ایجاد کسب وکار گردشگری  عامل ومحرکی است که منجر خود  سرمایه اجتماعی مششابهی دست یافتند که 

دارد  می تواند کمک  . یعنی سرمایه اجتماعی و ایجاد فضای کارآفرینی گردشگری به این مهم اشارهمناطق روستایی می شود

  کند به توسعه  کارآفرینی گردشگری در روستا شود و نهایتا منجر به توسعه روستایی شود .

 :ین مطالعه به نتایج زیر دست یافتبر اساس یافته ها و در راستای اهداف، سواالت و فرضیه ها ی مطالعه می توان گفت که ا

خصوصی ، کیفیت پایین نظام خدمات رسانی و عدم ارائه خدمات مناسب  با . نازل بودن سطح سرمایه گذاری های بخش  1

 سطح توقع گروههای مختلف گردشگر.

 .گردشگران منطقه عمدتا از سفر به منطقه اظهار رضایت نموده و رفتن به منطقه را به گردشگران دیگر توصیه می نمایند .8

 بهره گیری از این پتانسیل های موجود .عدم شناسایی صحیح ظرفیت ها وپتانسیل های گردشگری ،

.فعالیت های جار ی مرتبط با گردشگری نتوانسته است نقش پررنگی در تامین نیازهای اقتصادی جامعه میزبان به عهده ، 

 بگیرد وسهم ناچیزی از سبد درآمدی خانوار واشتغال منطقه را به خود اختصاص داده است.

رهنگی و زیست محیطی فعالیت های منطقه از دیدگاه مردم محلی ومدیران عمدتا مثبت . پیامد های اقتصادی ،اجتماعی ـ ف4

 وجزء در موارد ناچیزی مشکلی را متوجه منطقه وساکنان ننموده است .

.در راستای توسعه گردشگری کارآفرین منطقه از وضعیت نسبتا مطلوبی به لحاظ شاخص های نرم افزاری مانند سطح مناسب 5

م محلی ، فرهنگ مطلوب ونهادینه شدن گردشگر پذیری ، امنیت .انگیزه کارآفرینی در میان ساکنان برخوردار تحصیالت مرد

 است .

. از نظر شاخص های سخت افزاری مرتبط با فضای کارآفرینی با محوریت گردشگری از جمله زیرساخت های ارتباطی ، 0

های اقتصادی کوچک وبزرگ ، منطقه از وضعیت مطلوبی بر خوردار  بهداشتی ،رفاهی ،سرمایه گذاری کالن وفعالیت های بنگاه

 نمی باشد .

 . درک مناسب ومطلوبی از مشکالت وتنگناهای وضع موجود در بین ساکنان ومدیران محلی وجود دارد .1

سعه .عدم توجه به ضرورت مشارکت مردمی، حمایت از سرمایه گذاریهای کوچک  محلی و ظرفیت های اشتغال زائی، تو2

عمومی و جلوگیری از تعمیق شکاف  درآمدی ، تقابل های اجتماعی در جامعه میزبان و ایجاد تجانس بین جامعه میزبان و 

 میهمان.

 در شده کارآفرینی ایجاد پروژههای در کارآفرینان توسط بومی انسانی نیروی کارگیری به و استخدام به دادن . اولویت3

 .مطالعه مورد روستاهای

تأسیس و راه اندازی شبکه های تولیدی ـ خدماتی محلی، تأسیس وراه اندازی بنگاه های اقتصادی کوچک وزودبازده ، . 11

آموزش مردم وفعاالن بخش وتبلیغات واطالع رسانی مناسب در سطح کشور وحتی بین المللی از مهم ترین راهبرد های 
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های گردشگری با محوریت کارآفرینی در سطح منطقه دهستان  پیشنهادی جامعه مورد مطالعه برای نیل به توسعه فعالیت

 شیرکوه بود .

 ارائه بهبود مدیریت گردشگری در منطقه گردشگری شیرکوه 

با وجود تمامی توان های موجود در منطقه، در صورت نبود یک سامانه کارآمد مدیریتی نمی توان تصور روشنی از طرح پیش 

ندازی که در افق طرح دیده شده در تمامی مراحلی که طی میشود برای توسعه ی بینی کرد و برای رسیدن به چشم ا

گردشگری از شناخت و ارزیابی منابع، رسیدن به طرح تا تجهیز و بهره برداری نیاز به یک سیستم مدیریت پایدار و هوشمند 

داوم کار را به صورت سنجیده تضمین میباشد. این مدیریت با ساز و کارهای خاص و با تدوین برنامه ی مدیریتی، وحدت و ت

می کند. بر این اساس تشویق و تثویت نهادهای عمومی و دولتی و اشخاص حقیقی)بخش خصوصی( برای مدیریت و هدایت 

 سرمایه گذاری در بافت تاریخی و تقویت گردشگری در منطقه از اهمیت برخوردار است. 
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