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 چکيده

 روساتايی  توساعه  راهبردهاای  ينتار  شاده   شاناخته  از يکای  كاه  دهد می نشان روستايی ريزی برنامه و توسعه ادبيات محالعه
 مقولاه  و روساتايی  كاارآفرينی  نقاش  باه  دادن اهميات  اسات، توجاه   ماورد  ميان در اين كه چيزی آن رو ينا از. است كارآفرينی

 ناواحی  گردشاگری  بخاش  در ينیمؤثر بر كاارآفر  عوامل تحليلهدف ا ب پژوهش اين منظور ينبه هم. است روستايیوكار  كسب
 ايان  در آمااری  جامعاه . اسات  كااربردی  اهاداف  به توجه با و تحليلی ا توصيفی روش و ماهيتلحاظ  از كهشده  انجام روستايی
 .پرسشنامه تهيه شد 030كوكران  شده  اصالحفرمول  بر اساساست كه  زوارم دهستان روستاهای در ساكن افراد شامل پژوهش

 صاورت ( پرسشانامه  تکميال  و مشاهده) ميدانی و ایكتابخانه محالعات با استفاده از 0351در سال  هاداده و اطالعات آوریجمع
 از پاس آماده   دسات  باه  یهاا  داده گياری تصاادفی سااده،    پرسشنامه با استفاده از نمونه راه از اطالعات آوری جمع از پس. گرفت

 نتايج. گرفت قرار وتحليل يهتجز مورد تحليلی و توصيفی آماری هایروش از استفاده با Amos و spssافزار  رمراه ن از كدگواری،

-مای  يرگاوار تأث روساتايی  گردشگری فضای ايجاد برای سازمانی و اكولوژيک –طبيعی اجتماعی، اقتصادی، عوامل كه داد نشان

 فضاای  يجااد در ا منفای  يرتاأث  كاه  اسات  موضاوع  ايان دهنده  آمده نشان  دست به مقدار ترين ك  با فردی شرايط ضع ؛ و باشند
كرد، اين در شارايحی اسات كاه     تلقی يرگوارتأث مانع يک عنوانبه را آن توانمی حتی كه ایگونه به دارد، گردشگری كارآفرينی

 .به يک فرصت تبديل كرد و شرايط را بهبود بخشيد توان آن را رو با تقويت ذهنی خالق و كارآفرين می باوجود مانع پيش
 

 وكار، گردشگری روستايی كسب پايدار، زايی، توسعه اشتغال :كليدی كلمات
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 مقدمه

 ،0اندرساون ) دارناد جويی و نوآوری  زايی، رقابت با رشد سريع نقش مهمی در اشتغال یوكارها كسبدر عصر حاضر 
است كه امروزه دنيای اقتصاد، از اقتصاد ماديريت محاور باا مقيااس      یحال دراين (. 0101، 0كاپلراس و هوكسا؛ 0113

كوچک  یوكارها  كسبخصوص در به  بزرگ به اقتصاد كارآفرين محور با مقياس كوچک روی آورده است و كارآفرينی
 ضيايی) است شده  شناختهعنوان راهکاری برای سازگاری با محيط متغير پيرامون و نيروی محركه اقتصاد و متوسط به

ای كه فرآيند خالقيت و كارآفرينی كه يکی از موضوعات زيربنايی تغيير و تحاول و پيشارفت    گونه به (.0351، گرجی و
در هماين راساتا تارويج و    (. 0350، عحاايی  و ايازدی ) كند ای روشن را ايفا می  به آينده دنيرس درنقش كليدی ، است

نتيجه كاهش  عنوان يکی از راهکارهای اجرايی برای دستيابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و درتوسعه كارآفرينی به
بر وجود رابحاه علای باين كاارآفرينی، رشاد       شواهد محکمی مبنی رو اين از .(0350 زارع يکتا،) شودبيکاری تلقی می

های شهرها، مملو از فرصت همچون ه روستاها ط ارتبا  نيا در. (0117 ،3چاودوری) دارداقتصادی و كاهش فقر وجود 
پوير  جديد و رقابت وكارهای كسبها و ايجاد موقع از اين فرصتبرداری بهجديد و كش  نشده هستند كه كش  و بهره

 در(. 0353 همکااران،  و زاده  يكار ) آورد همراه بهتواند مزايای اقتصادی چشمگيری برای روستاييان بر مبنای آن، می
 هاای  فرصات  و موجود هایظرفيت ها وتوان اساس بر روستا اقتصادی هایفعاليت به بخشیشرايط است كه تنوع نيا

 كاارآفرينی  باه  توجاه  كاه  یطاور  باه (. 0110، 1ورهاول ) اسات  توسعه اقتصادی روستاها كننده تيتقو ها آن در رو پيش

 در چناين شارايحی  . (0353، افتخاری و همکااران ) گرددروستايی  پايدار هتوسع ساز نهيزم تواند یم روستايی گردشگری
ای ها اع  از طبيعی و مصنوعی از اهميت ويژهها و وجود جاذبه تبيين وضع موجود روستاها به لحاظ جمعيت، زيرساخت

 و كاارآفرينی  ذهنيات  گردشاگری،  كاارآفرين  روساتاييان  اين اساس، بر(. 0353 زاده و همکاران،كري ) استبرخوردار 
 روساتايی  گردشاگری تحت عنوان  را افتهيارتقاء يا و جديد اقتصادی فعاليت يک و كرده را تركيب موجود هایظرفيت

 نيا ا در(. 0351 افتخااری و همکااران،  ) كناد مای  توليد ها آن برای را ثروت و درآمد از مداومی جريان كه كنند یمخلق 
تواند در تجدياد  های طبيعی و فرهنگی موجود در روستاها، میبه ظرفيت توجه باميان كارآفرينی گردشگری روستايی 

توسعه  نهايت درحيات روستاها، ايجاد اشتغال و درآمد برای روستاييان، حفاظت از ميراث طبيعی، تاريخی و فرهنگی و 
 و ناشهرساتان شايرو  كه  نابراين با توجه به اينب ؛(0350كرد و آبتين، ) كندايفا روستايی نقش مهمی  يکپارچه و پايدار

وياژه  باه  های بااليی در زمينه طبيعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیها و پتانسيلمحالعه از توانمندی دهستان موردنيز 
عنوان يک هسته  بههای موجود  تواند با پتانسيلمیاست،  برخوردار نخورده دستبالقوه طبيعی و مناظر بکر و  هایتوان

زايی در حوزه گردشگری موفاق عمال    و اشتغال وكار كسبو در راستای شروع  خاص گردشگری در منحقه محرح شود
محيحای،  فرهنگای،  يک از عوامل اقتصادی، اجتمااعی،   كدامتوان اين پرسش را محرح كرد كه در اين ارتباط می. كند

  هستند مؤثرترگردشگری روستايی  ینيكارآفر بر نهادی، فردی

                                                                                                                                                         
1- Anderson 
2- Capelleras and Hoxha 

3- Chowdhury 

4- Verheul 
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 تغييرات آن، طی و ؛(0100 ،0وانگ) كرد مرتبط ه  به را كارآفرينان و منابع ها،فرصت كه است كارآفرينی فرآيندی

فرينی تالشی است برای ايجاد ارزش از طرياق شاناخت   آكارهمچنين،  (.0100، 0هارلی) دهد یم رخ اقتصادی نظام در
منظور بسايج   های مديريتی و ارتباطی به ها و از طريق مهارت های شغلی، مديريت ريسک مناسب با آن فرصت فرصت

حيادری مکارر و ساارانی،    ) استنمودن منابع انسانی، مالی و جنسی كه برای به ثمر رسيدن و تحقق يک پروژه الزم 
0351.) 

وياژه اقتصاادی، در منااطق روساتايی تشاويق      ها، بهگويی به چالشترين راهبرد پاسخكارآفرينی روستايی مناسب
 از طرفای ديگار، كاارآفرينی   (. 0110، 3هريوت) استبه شيوه كارآفرينی « تجارت خانگی»روستاييان برای گرايش به 

باالتر باودن   جمله ازفقط شرايط خاص مناطق روستايی، . روستايی در اصل هيک تفاوتی با مفهوم عام كارآفرينی ندارد
های كارآفرينی در اين نواحی متفااوت   شود كه زمينهريسک، كمبود امکانات و ضع  مديريت، در اين نواحی باعث می

 (.0351 زارع احمدآبادی و عربشاهی،) باشدها با ساير نواحی و فعاليت

 گردشگری روستایی

گردشگری روستايی يکی از انواع گردشگری است كه شاکل پايادار آن در ابعااد مختلا  اقتصاادی، اجتمااعی و       
به اين مها ، نيازمناد طراحای،     یابي دست، رو نيازا. شود یميابی به توسعه پايدار جوامع محلی محيحی، بسترساز دست

و ماديران   انرياز الگوی راهبردی، به همراه راهبردهای مناسب و ويژه اين نواحی از سوی برناماه  یريكارگ بهتدوين و 
 يد مکملای بارای اقتصاادهای شاکوفا و    ، گردشگری روستايی بارو نيازا(. 0351و همکاران،  اعظمی) گردشگری است

ی پايادار گردشاگری نياز باه ابعااد اقتصاادی        در ادبيات توساعه . ی اتکايی برای توسعه روستايی متنوع باشد نه نقحه
ساازی  متناوع كه موضوعات اصلی پايداری اقتصادی شامل مناافع اقتصاادی،    بيترت نيا بهگردشگری توجه شده است 

ای شاامل توزياع عادالناه مناافع اقتصاادی در       منحقهشده، بهبود روابط محلی و  اقتصاد محلی، رشد اقتصادی كنترل 
ريازان، گردشاگری روساتايی را فعااليتی     لوا در عصر حاضر بسياری از برناماه (. 0101هرناندز، ) باشد اقتصاد محلی می

ايان  . اناد صادرات ناامرئی نامياده  دانان صنعت گردشگری را  و اقتصاد اند كردهبسيار مه  برای توسعه روستاها معرفی 
 مهمی را با خود به همراه دارد یحيمح ستيزفرهنگی و  -است كه تأثيرات اقتصادی، اجتماعی صنعت، فعاليتی گسترده

 (.0350همکاران،  زر افشانی و)

 عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی

 و ماهيت نوآوری و كارآفرينان به دليال داشاتن تفکار واگارا و     یا رشته انيمبعدی، كارآفرينی به دليل ماهيت چند
صاورت مناساب هادايت شاوند و     اگار باه   زماان،  طاور ها   همگرا، تفکر مثبت، تفکر جانبی، تفکر عمودی و جانبی به

گونااگون زنادگی فاردی و     هایتواند آثار مختلفی در زمينه گونه افراد فراه  شود، میهای الزم برای فعاليت اين زمينه

                                                                                                                                                         
1- Wang 

2- Hurley 

3- Heriot 
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 (.0110، 0آليسون) باشداجتماعی داشته 

 عوامل اقتصادی

بار   مجادداً  یالملل نيبشده است و در بسياری از مؤسسات ملی و  دنظريتجدامروزه در راهبردهای توسعه روستايی 
دليال، توساعه اقتصاادی در منااطق روساتايی نيازمناد        نيهما  باه شاود،  كاهش فقر از طريق رشد اقتصادی تأكيد می

، 0داوياس ) باشاد های محيحی ممکن میراهبردهای جديدی است كه اين امر با توسعه كارآفرينی و تواناسازی سياست
تواناد باا اساتفاده از    مای های مردم مناطق روستايی برای دستيابی به پايداری اقتصادی بنابراين امروزه تالش ؛(0111

های كارآفرينان محلی افزايش يابد؛ زيرا تمركز بر منابع اقتصادی محلی از طريق توسعه كارآفرينی محلی يکی از شيوه
 .(0110، 3هيتون) استتوسعه اين مناطق 

 عوامل اجتماعی

بعدی به كارآفرينی تاا باه   ی از نگاه تکشكارآفرينی، عوامل اجتماعی است كه نا شده  فراموشيکی ديگر از ابعاد 
های خاانوادگی،  های اجتماعی، مانند ويژگیپردازد، دارای زمينههای نو میامروز بوده است؛ زيرا فردی كه به خلق ايده

توانناد در دساتيابی باه    كاه مای  جامعه، ميزان مشاركت و همکاری، دوستان و اقوام و همسايگان اسات   رسوم و  آدا 
شود كه است و بر آن تأكيد می گرفته  شکلبر همين اساس، امروزه نوع جديدی از كارآفرينی . موفقيت او را ياری كنند

، «كارآفرينی اجتمااعی »آن با عنوان  عنوان موتور توسعه، نقش اساسی دارد و ازدر آن، نگاه اجتماعی به كارآفرينان به
-دسازی اجتماعی، افزايش ميازان مشااركت  ناز اين طريق، زمينه توانم ه تواند در جوامع روستايی  ه میبرند كنام می

 دهاد را گساترش   غياره  ها و تجربيات، امنيت وپويری، سواد، پويرش خحر، گرايش به نوآوری در كنار اعتقاد به سنت
 (.0350سجاسی قيداری، افتخاری و )

 عوامل محیطی

به بعد، لازوم   0511های آتی در قالب نظريه توسعه پايدار، از دهه با افزايش توجه به منابع زيستی و نيازهای نسل
هاای  در محايط  كاارآفرينی . در نظر گرفتن اين بعد از توسعه و عوامل مؤثر آن در فرآيند توسعه اهميت باااليی يافات  

امر باشد؛ زيرا جوامع روستايی به دليل ماهيات وجاودی و كااركردی و سااختاری     تواند مستثنا از اين روستايی نيز نمی
های مه  روساتايی در  عنوان يکی از فعاليتخود، ارتباط تنگاتنگی با محيط پيرامونی دارند از طرف ديگر، كشاورزی به

نتيجه، توجه باه   شود؛ درمیمحيط طبيعی و در يک فضای باز و متأثر از عوامل طبيعی، مانند نوع خاک و اقلي  انجام 
عوامل محيحی در توسعه كارآفرينی روستايی و كشاورزی اهميت بااليی در جهت كاهش مخاطرات محيحی، اساتفاده  

 (.0110، 0مايا ؛0110، 1مک) دارد غيرهمناسب از منابع و 

                                                                                                                                                         
1- Alison 

2- Davis 
3- Heaton 

4- Macke 

5- Maia 
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 (سازمانی)عوامل نهادی 

ها نهادهای گونااگون انجاام شاود؛ زيارا هرگوناه فعااليتی       تواند بدون در نظر گرفتن نقش سازمانكارآفرينی نمی
هاای  ها و ارگاندولت، سازمان. چه محلی، نياز دارد الت در سحوح مختل ، چه ملی ويو تشک یده سازماننوعی به  به

 شاکل صاورت خودجاوش   محلی ه  كه باه  یردولتيغدهای از اين نهادها هستند و از طرفی ديگر، نها یکي  آنذيربط 
علت از ديادگاه ماياا ارتبااط     نيهم به. اندهای كارآفرينی، دارای تأثيرگواری بااليی در رشد و گسترش فعاليتاند گرفته 

شاوند وجاود   ه  به كارآفرينی منجر مای  هايی كه همگی باای بين عناصر بخش عمومی و خصوصی و فعاليتپيچيده
تقاويتی   اما در خصوص كارآفرينی روستايی بايد گفت برخی از اين عوامل در كارآفرينی بعد مثبت و ؛(0110، مايا) دارد

برای ايجاد كارآفرينی ماؤثر روساتايی باياد باه     در اين ميان . شوندو بعضی ديگر بعد منفی دارند و موانع محسو  می
 كال علت امروزه، نگااه   نيهم به. تر نمود يابدشمحيط روستا بي جه كرد تا تأثيرگواری آن دربی از عوامل مؤثر تويترك
دهد كه نگاه چرخشی در توسعه كاارآفرينی روساتايی بايش از نگااه خحای      ها نشان می ريزی و يکپارچه در برنامه گرا
 (.0350سجاسی قيداری، افتخاری و ) استبعدی مؤثر  تک

 عوامل فردی

های بازار كه در دساترس كاارآفرين هساتند، ازجملاه ساود و مناافع       از ديد اقتصادی، تمايل فردی، از راه محرک
يکی از تعابير . سته استبوا بنابراين، كارآفرين به عوامل فردی و شرايط اقتصادی عمومی ؛اقتصادی تأثير پويرفته است

به اين نکته پی برد كه افراد نيازمند ( 0530) 0لنده مک كل. ی، نياز به موفقيت استهای كارآفرينقديمی درباره محرک
هاای  ها كمتر است، بسايار حسااس هساتند تاا فرصات     هايی كه نياز به موفقيت در آنبه موفقيت بيشتر، نسبت به آن

. كارهايی را شروع كنند وسبها را بشناسند و ككند تا فرصت ها كمک میاين حساسيت به آن. اقتصادی را تغيير دهند
، كارآفريناان تحمال قادرت    (0510) 0هاای هااگن  طبق گفتاه . های كارآفرينی، ميل به استقالل استاز ديگر محرک

كنند كه عدم رضايت شاغلی ازجملاه   بسياری از محالعات گوشته اشاره می. باالسری ندارند و به دنبال استقالل هستند
وجود نقش كارآفرينانه نيز از عوامال  . وكار جديدی را شروع كنند كارآفرينان كسبشود هايی است كه باعث میمحرک

چناين، عمومااً درصاد زياادی از كارآفريناان،      ه . كند وكاری ترغيب میشروع كسب ديگری است كه كارآفرينان را به
پويری اساس كارآفرينی  پويری است، ميل به ريسکهای ديگر، ميل به ريسکازجمله محرک. پدران كارآفرين داشتند

 (.0350سجاسی قيداری، افتخاری و ) است

 ناه يزم درصورت جداگانه  دهد كه تاكنون محالعات متعددی به تحليل و بررسی اسناد و تحقيقات مختل  نشان می
در كارآفرينی گردشگری در ادبيات داخلی و جهانی صاورت   مؤثركارآفرينی، گردشگری، كارآفرينی گردشگری، عوامل 

 :باشد  در اين زمينه به شرح زير می شده انجامترين تحقيقات  پويرفته است كه مه 

در توساعه كاارآفرينی گردشاگری     ماؤثر تحليال عوامال   ه نا يزم دردر پژوهش خود  (0353) و همکاران افتخاری

                                                                                                                                                         
1- Maccleland 

2- Hagen 
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 گروهاز ديدگاه هر دو و آزمون تعقيبی توكی و تکميل پرسشنامه  طرفه کيروستايی با استفاده از روش تحليل واريانس 
تاری در توساعه    داشتند كه عامل اقتصاادی باا مياانگين بااال از اهميات بايش       انيب( و مسئوالن وكار كسبصاحبان )

در  مؤثرشناسايی عوامل در تحقيق خود در راستای  (0353)ه و همکاران زاد كري  .كارآفرينی گردشگری برخوردار است
با استفاده بيان داشتند ( SEM)های كارآفرينی در بخش گردشگری با استفاده از مدل معادالت ساختاری  ايجاد فرصت

نی گردشاگری عوامال قاانونی و    كارآفري نهيزم درعوامل  نيتر مه  از روش تحليل عاملی اكتشافی و رگرسيون خحی
بررسی عوامل ماؤثر بار توساعه كاارآفرينی روساتايی در       در پژوهشی كه در زمينه ،(0350) آبتينو  كرد .سياسی است

 اند بيان داشاتند انجام داده استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش رگرسيون چندگانه و مدل معادالت ساختاری
 متغيرهای توانمندساازی زناان و دختاران روساتايی اساتان و توساعه       كنندگان مشاركتكه در هر دو روش به اعتقاد 

ندارند اماا متغيار    یدار یمعنكارآفرينی روستايی ارتباط  اطالعات و ارتباطات در روستاهای استان با توسعه یها یفناور
 0اختار و ساومی  . دارد یدار یمعنا رشد روستايی در روستاهای استان با توسعه كارآفرينی روساتايی رابحاه    ايجاد مراكز

بيان داشتند برای توساعه   های كارآفرينی بر فعاليت مؤثرفرهنگی  -عوامل اجتماعیدر مقاله خود تحت عنوان ( 0101)
دهند، قرار می ريتأثجديد را تحت  وكار كسبی برای ايجاد ريگ  يتصمهنگی را كه فر -تحقيقات آينده، عوامل اجتماعی

بار   ماؤثر عوامال محيحای   در پاژوهش خاود باا عناوان     ( 0101) 0آوسيلکای و ميهای نااكو . باشد الزم و ضروری می
و بررساای تأثيرگااواری عواماال مختلاا   ليا وتحل هيااتجزبياان داشااتند كااه،   (چااارچو  تحقيااق و نتااايج)كاارآفرينی  

گاواری در زميناه   كاه پاس از سارمايه    كاارآفرين  (بالقوه)ی ها یژگيو یا حرفهی، تحليل روابط شخصی و حيمح ستيز
ی گاوار  هيسارما تواند برای ارزيابی پتانسيل موفقيت در راستای كارآفرينی فناورانه موفقيت به بار آوردند، می وكار كسب
 .آوری استفاده شودكارآفرينی فن وكار كسب

بررسی رابحه متقابل بين توساعه كاارآفرينی و گردشاگری     ، در پژوهش خود با عنوان(0350) همکارانفيروزی و 
درصد اهالی روستا با  01از  تر ك بيان داشتند كه  (تای خارستان شهرستان بهبهانمحالعه موردی؛ روس)پايدار روستايی 

های نهاايی تحليال فرآيناد سلساله مراتبای، ميازان        با توجّه به خروجی نيچن ه . های كارآفرينی آشنايی دارند مهارت
در توساعه كاارآفرينی در روساتای     رگاوار يتأثهای كارآفرينی، دو عامل مها  و   آشنايی با كارآفرينی و ايجاد زيرساخت

 .باشد خارستان می

بار   ماؤثر در اين بخاش باه نحاوی عوامال      شده یبررسكه در ابتدای اين مبحث اشاره شد، تحقيقات  گونه همان
حاضار را   پژوهشتحبيقی كه انجام شد، آنچه  محالعه با .ی قرار داده بودندموردبررسكارآفرينی گردشگری روستايی را 

ی هار ياک از عوامال مختلا  اقتصاادی،      رگاوار يتأث، تأكيد اين تحقيق بر بررسای  كند میپيشين متمايز از تحقيقات 
 .ی كارآفرينانه در حوزه گردشگری روستايی استها تيفعال براجتماعی، طبيعی، سازمانی و فردی 

 

                                                                                                                                                         
1- Akhter and Sumi 

2- Avasilcăi and Mihai Nacu 

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-175-fa.pdf
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-175-fa.pdf
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-175-fa.pdf
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  ها مواد و روش

از  ازيا ن ماورد های گردآوری داده برای. استتحليلی  -توصيفی استفاده موردشناسی  نوع پژوهش كاربردی و روش
در ادامه برای عملياتی ساختن محالعه . است شده  استفاده( مشاهده و تکميل پرسشنامه)ای و ميدانی محالعات كتابخانه

از ديادگاه سااكنين در   ( باا رويکارد توساعه پايادار    )گردشاگری روساتايی    ینيكاارآفر  درتحليل عوامل مؤثر  منظور به
 یحا يمحو متغيرهايی در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی،  ها شاخصابتدا ا اتکا به مبانی نظری تحقيق بروستاهای نمونه، 

 ایپرسشانامه آن باه تادوين    اساس برو سپس  هيته 0 جدولبه شرح و فردی  (سازمانی) ینهاد ،(یکياكولوژطبيعی )
تحقياق   ساؤال ت كارآفرينی در بخش گردشگری دهستان با توجه به اهاداف و  طالعاآوری اجمعو شناسايی  منظور به

تعداد پرسشنامه بر . بندی شد دسته( (يک)تا خيلی ك   (پنج)خيلی زياد )در پنج طي  طي  ليکرت  اساس بر كهتدوين 
 ماورد تأيياد قارار    نيمتخصصا  ازتوسط گروهای  آن روايی پرسشنامه بود كه  030اساس فرمول اصالح شده كوكران 

در باين  ( پرسشانامه درصاد تعاداد    01حادود  )عادد پرسشانامه    31برای تعيين ضريب اعتبار يا پايايی تعاداد  و گرفته 
ها وارد رايانه شد و با  ها، داده های پرسشنامه آوری داده پس از جمع. محالعه توزيع شد سرپرستان خانوار روستاهای مورد

كرونباخ اساتفاده شاد كاه     یآلفابرای همبستگی درونی بين سؤاالت پرسشنامه از ضريب  spss16 افزار نرماستفاده از 
لوا با توجه به  (.0350كالنتری، ) گردد یممحلو  تلقی  7/1برای همگنی سؤاالت پرسشنامه غالباً ضريب آلفای باالی 

پرسشنامه،  راهآوری اطالعات از جمعز پس ا. باشد نسجام درونی میپرسشنامه دارای پايايی و ا 13/1 آمده دست به مقدار
Amos و 0Apss افزار نرمز طريق ا پس از كدگواری، آمده دست بههای داده

0
های آماری توصايفی و  با استفاده از روش 

 . قرار گرفت ليتحل و  هيتجزتحليلی مورد 

 ها آنها و آزمون با استفاده از اين نوع مدل سو کاز ي. پژوهشگران هستند توجه موردهای عاملی، از دو جهت مدل
بناابراين  . آورد دست بهتوسط محقق  شده   يتعرهای شواهدی برای اعتبار مقياس توان یمی تجربی ها دادهبر مبنای 

هاای عااملی   يگر مادل از طرف د. های استاندارد به لحاظ علمی استها ساخت مقياسيکی از اهداف اصلی كاربرد آن
در تحليال عااملی تأييادی    . كناد  گيری عمل مای  های اندازهی معادله ساختاری در نقش مدلها مدلجزئی از  عنوان به

و سق  ساختار  كند و درصدد است تا صحت  شده دنبال می  محقق محالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پيش تعيين
دهد تا به آزمون به محقق اجازه می تکنيکاين . شده را مورد آزمون قرار دهد  مشاهدهای از متغيرهای عاملی مجموعه

بناابراين، بار    ؛ای وجود دارد را مورد بررسای قارار دهاد   های نهفته رابحهو سازه 3اين فرضيه كه بين متغيرهای آشکار
-های از ديدگاهگيری از ديدگاهبا بهرهها و محالعات قبلی و اساس اين تکنيک محقق ابتدا بايد از طريق بررسی تئوری

تحليال   رو ايناز . (0 شکل)های خود ابتدا به تدوين مدل نظری اقدام كند تا در عمل بتواند آن را به محک تجربه زند 
ياا مادل رواباط     0است، كاه باه سااختار كووارياانس     (SEM) 1ای از مدل معادالت ساختاریمورد ويژه تأييدیعاملی 

                                                                                                                                                         
1- Statistical package for social science 
2- Analysis of moment structures 
3- Manifest Variables 
4- Structural Equation Model 

5- Covariance 
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 .نيز معروف است (LISREL) 0ساختاری خحی

 
 مدل نظری تحقيق . شکل 

 نگارندگان، با استفاده از منابع در دسترس: منبع

 

دهساتان زوارم باه تحليال عااملی      گردشاگری روساتايی   ينیتحليل عوامل مؤثر در كاارآفر در همين راستا برای 
در قالاب پانج متغيار نهفتاه     ( شااخص ) آشکارمتغير  01در اين راستا بر اساس مدل نظری تحقيق . است شده پرداخته

شارايط  ( 0اكولاوژيکی   –وضعيت طبيعای ( 1شرايط اجتماعی ( 3اقتصادی  تيوضع( 0شرايط فردی ( 0شامل ( عامل)
 . اند گرفته قرارمدنظر ( خصوصی و دولتی) یسازمان

سرشماری نفوس و مسکن  اساس بركه باشد، جامعه آماری تحقيق حاضر شامل افراد ساكن در دهستان زوارم می
باا اساتفاده از    تمام شماری و صورت بهروستاها . باشند یمروستا ساكن  01در  7011خانوار با جمعيت  0150، 51سال 

نموناه   030 شده  انتخا است كه نمونه  شده  پرداختهكوكران به تعيين حج  نمونه برای روستاها  شده  اصالحفرمول 
 .(0و  0 فرمول) باشد می

                                                                                                                                                         
1- Linear Structural Relations  
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 تعري  عملياتی متغيرهای پژوهش:  جدول 

 شاخص مؤلفه       ابعاد   

ی
صاد

اقت
 

 اشتغال   
 
 درآمد  

بسترسازی اشتغال در منحقه توسط گردشگری بوجودآمدن تقاضا برای محصوالت بومی از  
 زايیگردشگران در راستای كسب درآمد و اشتغالی سو
متنوع شدن ، هاگردشگری نسبت به ساير بخشهای وابسته به بخش فزونی درآمد فعاليت

 .محصوالت داخلی روستا
 .وكارهای مختل  در ارتباط با گردشگری امکان دريافت وام در زمينه كسب اعتبارات    

 .واسحه كارآفرينی در حوزه گردشگری غيردولتی در روستا به هایگواریسرمايه گواری سرمايه

ی
اع
تم
اج

 

 مشاركت
دن مردم ت داهای اقتصادی و اجتماعی، مشاركدختران روستايی در فعاليت مشاركت زنان و

 .آموزش مکانيس های گردشگری با تأكيد بر  بومی در فعاليت

 آگاهی
وكارهای جديد، دانش و مهارت كافی مردم برای انجام  های كارآفرينی و كسبآشنايی با زمينه

 .خدماتی مرتبط با گردشگری –فعاليت توليدی 

 آموزش
 ادارهاندازی و های آموزشی مرتبط با كارآفرينی در منحقه، آموزش جهت راهطراحی دوره

 .وكارهای مرتبط با گردشگری كسب

 نهادسازی
های محلی، نگرش مثبت نسبت به اشاعه فرهنگ كارآفرينی در روستا از طريق رسانه

 .های كارآفرينی و گردشگری در روستا سياست

ی
يح
مح

 

(
ی 

بيع
ط

- ی
يک
وژ
كول

ا
) 

 كيفيت
ها و منابع طبيعی  سالمت و كيفيت مکانی مناطق گردشگری از آلودگی، كيفيت اكوسيست 

 .(تنوع زيستی، وضعيت ايستگاه) گردشگری
 .های گردشگری طبيعی و مصنوعی تنوع جاذبه تنوع

 .فرد منحصربهو  انگيز شگفتزيبا،  اندازهای چش اقلي  مناسب گردشگری،  وجود  های طبيعیجاذبه

ی
مان
ساز

 

 گواری سياست
 ريزی برنامهو  گواری سياستحمايتی از كارآفرينی در بخش گردشگری،  های طرحتصويب 

 .های منحقه متناسب با پتانسيل

 .های دولتی برای كارآفرينان در راستای گردشگری روستايی وجود مشوق حمايت

 مشاركت
های مرتبط با گردشگری  ها و برنامه طرح افزايش تمايل بخش خصوصی برای مشاركت در

 .ها ها در بهبود مديريت جاذبه زايی، همکاری سازمان منظور كارآفرينی و اشتغال به

ی  
رد
ف

 
 پويری ريسک
 

 خالقيت
 

 اعتماد و تحمل
 

 سرنوشت

داشتن ترس در ابتکار و پيشگام بودن، داشتن  هاها و سختیحاضر شدن در مواجه با چالش
 .به انجام كارهای جديد و غيرمعمولعالقه نسبت 

های جديد كنجکاو بودن نسبت به كش  چيزهای جديد، توانايی كش  و تلفيق راه و روش
  .برای حل يک مشکل

با طرح يا پروژه، مديريت مناسب فشار و  رويی روبهدر موقع  آميز موفقيتاطمينان به انجام 
 .استرس در شرايط مبه  و نامعلوم

 .داردنو ارتباطی با شانس و اقبال  است كوشی سختموفقيت حاصل 

 نگارندگان، با استفاده از منابع در دسترس :منبع
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 فرمول كوكران( 0) 

 
n = 

     

  

   
 

 
 
    

  
   

 

 
  

                  
       

   
 

    
 
                 

       
   

     

 

P  0/7      q  0/3      t  1/96      N  2095      d 0/1  

P   71احتمال وجود صفت در جامعه٪ 

q   31احتمال عدم وجود صفت در جامعه٪ 

d   0تفاضل بين سح  اطمينان باوجود يا عدم وجود كامل صفت در جامعه٪ 

t   51/0ضريب اطمينان 

n  تعداد حج  نمونه 

n΄  شده اصالحتعداد خانوار برآورد شده بر اساس فرمول كوكران  

 فرمول اصالح شده كوكران( 0)

nn΄/[2+n΄/N]  

247247/[2+247/2095]131 

، شاد  ساتفاده ا شاده   یبند طبقهتصادفی گيری داخل هريک از روستاها از روش نمونه برای انتخا  حج  نمونه در
اسات و بادين ترتياب باا      قرارگرفتاه تعداد خانوارهای ساكن در يک طبقه  اساس بر اهايک از روست بدين معنا كه هر

 شاده   دادهنماايش   0 لجدودر  كه ؛است شده  انتخا ( هااروست)يک از اين طبقات  استفاده از روش حج  در داخل هر
 .است

كيلاومتر باا    00باشد كه حادود  دهستان زوارم از توابع بخش مركزی شهرستان شيروان می محالعه موردمحدوده 
چنين از شمال به دهستان زياارت،  است، ه  گرفته قرارشهرستان  یغرب جنو  اين دهستان در. شهرستان فاصله دارد

جنو  به دهستان گليان و از غر  و جنو  غربای باه ارتفاعاات    از  و شرق جنو به دهستان حومه، از  شرق شمالاز 
  متصل است
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 تعيين حج  نمونه در روستاها . جدول 

 تعداد نمونه جمعيت تعداد خانوار نام روستا رديف

 01 3110 111 آبادحسين 0
 07 0301 117 زوارم 0
3 
1 

 عبدآباد
 فجرآباد

005 
010 

501 
101 

01 
00 

0 
1 

 باداملق
 ورقی

10 
73 

010 
010 

0 
0 

 1 053 10 شوريک عبدآباد 7
 3 011 15 خادمی فجرآباد 1
 3 011 31 قزل حصار 5
 0 70 00 شيرآباد 01

 0351مركز آمار ايران،: منبع
 

 نتایج و بحث

شود كه در ادامه باه تشاري  آن اقادام     یمهای تحليلی تقسي   های توصيفی و يافته اين بخش به دو قسمت يافته
 .گردد یم

 های توصیفی یافته

 0/31درصد را ماردان و   1/10 دهندگان پاسخپرسشنامه مورد ارزيابی قرار گرفت، كه از ميان  030در اين پژوهش 
نی در ميان ترين درصد سبيش. سال قرار داشتند 01-01افراد پاسخگو در محدوده سنی . انددرصد را زنان تشکيل داده

و  1/31ساله است كاه هار گاروه باه ترتياب       11- 01و  31- 11افراد پاسخگو در دهستان مربوطه به دو گروه سنی 
وضاعيت   ازنظار . درصد مجارد هساتند   0101و  متأهل ها آندرصد از  1/75. شوددرصد پاسخگويان را شامل می 1/31

درصاد   0/10باا   نقاره  1-7بعاد خاانوار، خانوارهاای     ظار ازن. درصد تحصيالت راهنمايی داشتند 10سواد پاسخگويان 
 . اند بودهدرصد از پاسخگويان كشاورز  1/10ترين، و  يشب

 های تحلیلی یافته

باا   11/011 برای بارازش مادل   ( x2)دهد، مقدار كای اسکوير نشان می 0ايج حاصل از تحليل عاملی در شکل نت
باشد حاكی می 11/1برابر با  RMSEAعالوه بر آن با توجه به اينکه مقدار آماره . است آمده  دست به 011ی آزاددرجه 

 از باود،  الزم پاياايی  و ساازه  روايی دارایآمده   دست به مدل اينکه به با توجه. است نظر مورداز برازش خو  در مدل 
  .شد پرداخته مدل برازش یها شاخص بررسی و مدل برازش آزمون به رو، ينا
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  تحليل عاملی مرتبه اول  . شکل 

 
 های برازشگيری با شاخص ميزان انحباق مدل اندازه نتايج.  جدول 

 نتايج در پژوهش يشنهاد شدهمعيار پ شاخص برازش

 11/0 3/1كمتر از  درجه آزادی \كای اسکوير
 501/1 5/1تر يا مساوی  بزرگ (CFI)شاخص برازندگی تحبيقی 

 505/1 5/1تر يا مساوی  بزرگ (IFI) يندهشاخص برازندگی فزا
 11/1 0/1تر از   كوچک (RMSEA)مقدار آماره ريشه ميانگين توان دوم خحای تقريب 

 های تحقيق يافته: منبع
 

باشد و می سهكمتر از  001/0مقدار كای اسکور درجه آزادی . است شده  دادهنشان  3جدول در  آمده  دست بهنتايج 
باشاد   تار  يکدر نوسان است و هر چه به يک نزد يکچون شاخص برازندگی تحبيقی و فزاينده مقدارشان بين صفر و 



 222      روستایی مطالعه موردی گردشگری ینیدر کارآفر مؤثر عوامل تحلیل

 

 زيار  توانناد  یم هاسازه از يک هر های گويه اوالً كه دهد یم نشان ما همچنين مدل باشد؛ وقبول می  برازش مدل قابل
 .دارد وجود همبستگیدو  دوبه پنج سازه هر بين ثانياً. گيرند قرار خود هایسازه چتر

 . در مدل باال سه نوع پارامتر آزاد وجود دارد

در مدل . ها يا متغيرهای پنهان بيرونی هستندهای عاملها و كوواريانسواريانس كننده  منعکسی كه پارامتر( ال 
فردی، شرايط اجتمااعی، وضاعيت    شرايط) پارامتر شامل هفت واريانس برای شش متغير پنهان بيرونی 07عاملی باال 

كووارياانس   01؛ (گاواری و حمايات  سياسات )و متغير آشکار ( اقتصادی، طبيعی اكولوژيکی و سازمان دولتی خصوصی
شارايط فاردی و طبيعای    )، (شارايط فاردی و وضاعيت اقتصاادی    )، (شرايط فاردی و اجتمااعی  ) برای همبستگی بين

شارايط اجتمااعی و   )، (شارايط اجتمااعی و وضاعيت اقتصاادی    )، (تیشرايط فردی و سازمان خصوصی دول)، (اكولوژی
وضاعيت  )، (وضاعيت اقتصاادی و طبيعای اكولاوژی    )، (شرايط اجتماعی و سازمان خصوصی دولتای )، (طبيعی اكولوژی

تارين  بايش . باشاد موجاود مای  ( يکی و سازمان خصوصی دولتای اكولوژطبيعی )، (اقتصادی و سازمان خصوصی دولتی
 . باشدیم 10/1( يکی و سازمان خصوصی دولتیاكولوژطبيعی ) بينضريب همبستگی 

كوواريانس يا ضريب همبستگی بين هر متغير آشاکار باا    دهنده نشانی كه نوعی وزن رگرسيونی است پارامتر(  
دهد كه چند درصاد از وارياانس ياک    است كه همان بار عاملی است و نشان می شده بارمتغير پنهانی است كه بر آن 

 .آمده است حسا  بهمتغير آشکار توسط واريانس متغير پنهان 

پويری، خالقيت، اعتماد و تحمل و تقديرگرايی باا توجاه باه مقاادير اساتاندارد       يسکراز بين چهار مقياس فرعی  
در مقابال مقيااس   . سات تاری باا نمارات فاردی ا     دارای همبساتگی بايش   0ضاريب  با  برآورد شده، مقياس خالقيت

ی كمتری با نمرات فردی دارد به همين ترتيب وزن كمتری را در تعري  همبستگ 0/1يرگرايی با دارا بودن ضريب تقد
گواری؛ اشتغال با توجاه باه    يهسرمااز بين چهار مقياس فرعی اشتغال، درآمد، اعتبارات و . باشداين متغير پنهان دارا می

همچناين   ؛ وترين وزن را در اين متغير پنهان داراسات  بيش 10/1متغير پنهان اقتصادی  باالترين ضريب همبستگی با
 71/1ترين و مشااركت باا ضاريب     بيش 50/1آموزش و آگاهی با متغير پنهان اجتماعی ( بار عاملی) یهمبستگميزان 

را تناوع باا ضاريب     تارين همبساتگی   در متغير پنهان طبيعی اكولوژی بيش. كمترين ضريب همبستگی را داشته است
 .باشد یم 11/1ترين همبستگی مشاركت نهادی با ضريب  داشته است و در متغير سازمان خصوصی دولتی بيش 11/1

گيری شده  های متغيرهای خحای مرتبط با متغيرهای آشکار و اندازهها و كوواريانسپارامتری كه نشانه واريانس( ج
 .است

گردشاگری   ينیبار كاارآفر   ساازمانی ، اكولوژيک -طبيعیدی، اجتماعی، اقتصا اثرات فردی، برای مشخص نمودن
كاارآفرينی  )ير يک عامل پنهانی ديگار  تأثخود تحت  عاملزيرا اين  ؛به تحليل عاملی مرتبه دوم پرداخته شد روستايی

 (. 3شکل )دارد  قرار( گردشگری
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 تحليل عاملی مرتبه دوم  . شکل 

 

 های برازشگيری با شاخص نتايج ميزان انحباق مدل اندازه .4جدول 

 نتايج در پژوهش يشنهاد شدهمعيار پ شاخص برازش

 07/0 3/1كمتر از  درجه آزادی \كای اسکوير
 50/0 5/1تر يا مساوی  بزرگ (CFI)شاخص برازندگی تحبيقی 
 51/1 5/1تر يا مساوی  بزرگ (IFI) شاخص برازندگی فزاينده

 11/1 0/1تر از   كوچک (RMSEA)آماره ريشه ميانگين توان دوم خحای تقريب مقدار 

 های تحقيقيافته: منبع
 

-اعالم مای  قبول  قابلمدل را  11/1زير  RMSEA 111/1=است مقدار  شده  مشخص 1جدول كه در  طور همان

باالی  CFI501/1= دارد و مقدار اعالم می قبول  قابلمدل را  3است كمتر از  X2/DF001/0=چنين مقدار  دارد و ه 
  .است كه برای تأييد مدل كافی است 5/1

است كاه وضاعيت    مؤثرتوان گفت كه ايجاد فضای كارآفرينی گردشگری وقتی می 3مدل نهايی شکل  بر اساس
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در ( دولتی و خصوصای )يط سازمانی و شرااكولوژيکی  -چنين شرايط اجتماعی، شرايط طبيعی اقتصادی باال باشد، و ه 
يط فردی منفای  و شراشود عدد مربوط به پيوند كارآفرينی گردشگری كه در مدل ديده می طور هماناما ؛ آن باال باشند
يک مانع  عنوان بهباشد كه عوامل فردی  یمبدين معنا  آمده  دست بهتوان گفت وقتی شرايط فردی منفی است، پس می

شود ايان  يرگوار فردی محسو  میتأثها و موانع گريزی، ضع  خالقيت جزو شاخصه ريسک كه چراشود  یممحسو  
ی در گردشاگر يجاد فضای كاارآفرينی  ای در توجه قابلتری و سه   يرگواری بيشتأثدر شرايحی است كه ساير عوامل 

 . دهستان زوارم دارا هستند

 گیری و پیشنهادات یجهنت

كند، بار ايان اسااس     توسعه روستايی نقش بسيار مهمی در توسعه جوامع ايفا میامروزه با توجه به تجربه جهانی، 
اند؛ كاه باه    های متنوعی را با توجه به شرايط و امکانات موجود در اين زمينه به كار گرفته كشورهای مختل  استراتژی

گی، اجتماعی و اقتصاادی  های فنی، فرهن ن شرايط و الزاماتی نظير توسعه زيرساختكردوجود آمدن آن مستلزم فراه  
و سارازير شادن تماامی ساود      یمحصاول   با توجه به شرايط اقتصادی حاك  بر كشورمان و تسلط اقتصاد تک .باشد می

 يازسانجی و اين ن ،كه روستاها به فکر ايجاد شرايحی متناسب با محيط خود باشند، طلبدحاصل از فروش به شهرها می
  بايستی با توجه به شرايط خاص مناطق روستايی صورت گيارد در ايان شارايط    راهبرد صحي يریكارگ در رابحه با به

شاود،   است كه كارآفرينی در مقياس خرد و كوچک جزو راهبردهای جديد توسعه در منااطق روساتايی محساو  مای    
 افاول در شارايحی كاه    .شود یروستايی محرح م گردشگری بخش در كارآفرينی توسعه به بنابراين در همين راستا نياز

پايدار  و جديد گردشگری انواع برای تقاضا افزايش خصوص جوانان، جمعيت به ازحد يش ب مهاجرت منحقه، در كشاورزی
پژوهش در ارتباط  نتايجدر ادامه بحث . وجود آورده است خصوص گردشگری طبيعی با توجه به پتانسيل منحقه را به به
كاارآفرينی   بار  محيحای، نهاادی، فاردی   فرهنگای،  كداميک از عوامل اقتصاادی، اجتمااعی،   ، كه شده  محرح سؤالبا 

 يحای محدر كاارآفرينی گردشاگری عامال     بررسای  ماورد ، نشان داد از بين عوامل گردشگری روستايی مؤثرتر هستند
تارين   بايش ( 13/1)ی و شرايط سازمان( 11/1)مقدار ، عامل اقتصادی و اجتماعی با (5/1)مقدار با ( اكولوژيک -طبيعی)

 عنوان به است ممکن گردشگری توسعه كه باشد حاكی اين وضعيت می نتايج. ير را در كارآفرينی دهستان زوارم دارندتأث

منجار   دهساتان زوارم  در مسائل و مشکالت اقتصادی ناشی از ضع  بخش كشاورزی به پرداختن برای استراتژی يک
روستايی در مناطق روستايی شهرستان شيروان و بالحبع آن افزايش كارآفرينی كه با توسعه گردشگری  یا گونه شود، به

اجتمااعی و  هاای گردشاگری طبيعای،    گردشگری، دهستان زوارم دارای اين پتانسيل خواهد بود كه در تماامی زميناه  
-و مواناع پايش  ها توان ضع ها می يرساختزصورت است كه با فراه  كردن شرايط اوليه و  ينبد. فعال باشد سازمانی

توان آن را به يک فرصت تبديل كارد   روی كارآفرينی گردشگری را از بين برد و با تقويت ذهنی خالق و كارآفرين می
 .و شرايط را بهبود بخشيد

 و مهاارتی  مشاکالت  حال  برای روستايی كارآفرينان پتانسيل به كارآفرينی با توجه توسعه برای آموزشی برنامه. 0
  .كرد خواهد كمک پايدار گردشگری توسعه مورد اهی درآگ بردن باال برای

 یهاا  فرصت به بهتر دسترسی و اساسی وكار كسب یها مهارت در بهتر طريق آموزش از زنان كارآفرينی ترويج .0
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 شود  تواند گنجانده بازار می

مركاز   ياک  یانداز و راه توسعه  درحال نظارتی هایبرنامه آموزشی، نظام سحوح تمام در كارآفرينی عناصر ادغام. 3
 .كرد خواهد كمک كارآفرينی به نسبت مثبت نگرش شکل به و كارآفرينی توسعه سح  افزايش به وكار كسب خدماتی

هاايی نظيار    يژگای وتاوان   یما ی در بين سااكنين منحقاه   آموز مهارتی آموزشی در راستای ها كارگاهبرگزاری . 1
 .های فردی را ترويج و تقويت كرد يژگیوپويری و خالقيت و مديريت شرايط سخت و ساير  يسکر

 منابع

تحليل اثرات اجتماعی، اقتصادی و محيحی گردشگری پايادار محالعاه   . 0351 .و هاشمی، ن. ، جليليان، س.اعظمی، م
 .071-001(: 01)1ريزی و توسعه گردشگری،  مجله برنامه. روستای نوره: موردی

  مفصالنامه نظاا  . كارآفرينی روستا و نقش ترويج و آماوزش كشااورزی در توساعه آن   . 0350. و عحايی، پ. ن ايزدی،
 .31-31(: 11)00مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی، 

. بررسی و تحليل عوامل مؤثر بار توساعه كاارآفرينی زناان در منااطق روساتايی      . 0351. ، او سارانی. حيدری مکرر، ح
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Abstract 

The study of literature on rural development and planning shows that one of the 

most well-known rural development strategies is entrepreneurship. Hence, what is 

at stake here is the importance of the role of rural entrepreneurship and rural 

business. In this regard, this research aims to analyze the factors affecting 

entrepreneurship in the rural tourism sector, which is descriptive-analytical in 

terms of its nature and method and with regard to its intended purposes. The 

statistical population in this study was the population living in the villages of 

Zoeram Township. According to the modified version of Cochran, 131 

questionnaires were prepared. The data and data were collected in 2017 using 

library and field studies (observation and completion of questionnaires). After 

collecting data from the questionnaire, using simple random sampling, data 

obtained after encoding were analyzed by descriptive and analytic statistical 

methods using the SPSS and AMOS software. The results showed that economic, 

social, natural - ecological and organizational factors are effective in creating rural 

tourism space. And the weakness of the individual situation with the least amount 

of evidence suggests that it has a negative effect on the creation of a tourism 

entrepreneurial environment, which can even be regarded as an effective barrier, in 

spite of a progressive barrier with creative intellectual enhancement and 

entrepreneurship can be transformed into an opportunity and improved conditions. 

Keywords: Employment creation, sustainable development, business, rural 

tourism. 
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