مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه 55۷ـ5۲3

در اکوسیستمهای بیابانی (نمونۀ موردی :مرنجاب)
محسن شاطریان ،2صدیقه کیانی سلمی ،*3پریناز زورمند
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تاریخ پذیرش5931/51/59 :

تاریخ دریافت5931/8/6 :

چکیده
ارزشآفرینی یک مفهوم جدید ،ارزشمند و بسیار گسترده است .نظریهپردازان ،آن را ایجاد یک چیزِ ارزشمند از هیچ میدانندد.
بدون شک ،تلفیق مناسب و دقیق طبیعتگردی و ارزشآفرینی میتواند فرصتهای بدیع اقتصادی بههمراه داشته باشد که یکی
از پیامدهای آن توسعۀ فرصتهای اشتغال است تا توریسم در رویکردی اکوسیستمی ،از لحاظ بدومشناسدی در طدوننیمدد
قابلقبول و از لحاظ مالی ،خودکفا و از نظر دیدگاههای اجتماعی و اخالقی بدرای جوامدع محلدی مفیدد و ندوی بخد
پژوه

باشدد.

حاضر با هدف ارزیابی عوامل اثرگذار بر فضای ارزشآفرینی طبیعتگردی در اکوسیستم کویری بدا اسدتفاده از روش

دلفی انجام شد .ابزار پژوه

پرس نامهای با  6شاخص 22 ،معیار و  221زیرمعیار بود که توسط  21کارشناس خبره در قالب

پرس نامۀ دو مرحلهای دلفی و طیف پنج گزینهای لیکر

پاسخ داده شد .یافتههدا نشدان داد کده معیدار فرهنیدیآموزشدی بدا

میانیین وزنی  2/696دارای بیشترین ضریب تأثیرگدذاری بدر کدارآفرینی اکوتوریسدتی در کدویر مرنجدا

بدوده اسدت .معیدار

اجتماعی با میانیین امتیاز وزنی  6/946در رتبۀ دوم قرار داشت و معیارهای طبیعتگردی ،زیرساختهای اولیده ،حمدلونقدل،
اقامتی و رفاهی تفریحی بهترتیب با میانیین امتیاز وزنی  6/119 ،6/166،6/155 ،6/661و 6/124در جاییاههای سدوم تدا هفدتم
قرار گرفتند .معیار بازار محلی با میانیین امتیاز  6/165نیز هشتمین معیار مؤثر بر کدارآفرینی اکوتوریسدتی تشدخیص داده شدد.
معیارهای ویژگیهای خاک ،سیمای فیزیکدی ،اقتصدادی ،پوشد

گیداهی ،اقلدیم من،قده ،حیدا

وحد  ،نهدادی ،تبلیغدا

و

اطالعرسانی ،بهداشتیدرمانی ،غذا و نوشیدنی ،منابع آ  ،ارتباطید الکترونیکی و حساسیت محی،ی بهترتیدب در جاییداههدای
بعدی اثرگذاری بر فرصتهای کارآفرینی اکوتوریستی قرار داشتند.
واژههای کلیدی :اکوسیستمهای بیابانی ،اکوتوریسم ،روش دلفی ،فضای ارزشآفرینی.

.1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریستی (م،العۀ موردی :کویر مرنجا ) اسدت کده در
دانشیاه کاشان انجام شده است .
 .2دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشیاه کاشان
 .3نویسندۀ مسئول ،استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشیاه کاشانEmail: s.kiani@kashanu.ac.ir /

 .4کارشناسی ارشد اکوتوریسم ،دانشیاه کاشان
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تبدیل شود ،صنعت گردشیری است (رفیعی دارانی و همکداران،

مقدمه
بسدیاری از ندواحی روسدتایی در سد ،جهدانی ،بدهویدژه در

 .)2624گردشیری یکی از بخ های اقتصدادی اسدت کده بده

کشورهای در حال توسعه ،در حال تجربه کردن مشکال ناشی

کدارآفرینی نیداز دارد .بدرای

درجدۀ بدانیی از مشدارکت بخد

 )2662که ازجمله دنیل آن ،کاستی در تنوع اقتصادی ،نبود نیاه

توریسددتی نیداز اسددت

از رکود ،ایستایی و کساد اقتصادی هسدتند (هیلید

بدده تنددوع خدددما

و محصددون

4

کدارآفرینی و همانندد آن اسدت (رکدنالددین افتخداری.)2624 ،

(لوردکیپاندیز  .)2661 ،ایدن صنعت در هدزارۀ سدوم بده یکدی از

درنتیجه ،هر روز مناطق روستایی با چال های راهبردی افزای

پررونقترین ،جذا ترین ،اشتغالزاترین و پردرآمددترین صدنایع

فاصلۀ توسعۀ بین شهر و روستا ،کمبدود مندابع انسدان سداخت،

جهان تبدیل شده است (نیوسدام و داولیند

1

 )2669 ،کده نقد

مهداجر ،

ویژهای در اقتصاد جهانی دارد و یکی از زمینههدای مهدم توسدعۀ

پسرفتهای زیستمحی،ی و ...مواجهاندد (هزارجریبدی.)2661 ،

پایدار من،قه ای و عاملی جاییزین برای توسعۀ نواحی حاشدیه ای

بیکاری ،درآمد کم ،بهدرهوری پدایین ،فقدر ،افدزای

6

مثبت اقتصدادی

تاکنون راهبردهای متفاوتی در دورههدای مختلدف بدرای توسدعۀ

و دورافتاده بهشمار میرود (رید  .)2663 ،اثرا

روستایی م،رح شده است .با توجه به تجار جهانی و شدرایط

گردشیری برای جوامع ،عالوه بر سودهای حاصدل از مبدادن

کنونی حاکم بر کشور ،نیاز به کارگیری راهبدرد جدیددی بدرای

ارز خارجی و مالیدا هدای حکدومتی ،ایجداد اشدتغال و توسدعۀ
7

 .)2992 ،طبق تخمدین سدازمان جهدانی

توسعۀ روستاهای کشور وجود دارد که در این مورد میتوان بده

من،قه است (لیکوری

راهبرد توسعۀ کارآفرینی اشاره کرد (دادورخانی .)2622 ،تقویدت

گردشیری ،حدود  7/76میلیون شدغل در دنیدا در ایدن صدنعت

کددارآفرینی و ایجدداد بسددتر مناسددب بددرای توسددعه ،از ابزارهددای

بهصدور مسدتقیم وجدود دارندد کده اگدر مشداغل غیرمسدتقیم

پیشرفت کشدورها بدهویدژه کشدورهای در حدال توسدعه اسدت

اقتصادی نیز به آنهدا اضدافه شدود ،ایدن مقددار بده حددود 234
5

(تقدیسددی و همکدداران .)2621 ،زیددرا فعالیددت کددارآفرینی بددا

میلیددون خواهددد رسددید (سددازمان جهددانی گردشددیری .)2667 ،

اثربخشی بان به توسعۀ اقتصادی منجر میشود (ورهول)2664 ،2

گردشیری و کارآفرینی ازجمله موضوعا نوپدا در نوشدتارهای

کارآفرینی 9در واقع فرایند ایجاد و تأسیس کسبوکار یا سدازمان

علمی جهان محسو میشوند .کارآفرینی با رشد گردشیری و

جدید اسدت کده یکدی از اثدرا قابدلتوجده آن ایجداد اشدتغال
میباشد .بر این اساس ،گرچه مفهوم اشتغال ،مفهوم کارآفرینی را
نمیرساند ،کدارآفرینی و رفتدار کارآفرینانده یدک منبدع ندوآور و
انع،افپذیر است که بهعنوان ایجادکنندۀ کسبوکارهدای جدیدد
در اقتصاد بهشمار میآید (صیدایی و صادقی )2624 ،و بده یکدی
از پرطرفدارتدرین رشدتههدای دانشدیاهی تبددیل شدده اسدت
(پرداختچی و شفیعزاده .)2666 ،کارآفرینی بهعنوان ابزاری است
در دست برنامهریزان که جوامع را بهسدمت توسدعه پدی

ببرندد

(م،یعی لنیرودی .)2622 ،ازجمله بخد هدایی کده در عرصدۀ
اقتصدادی جهدان طدی سدالهدای اخیدر ،از رشدد چشدمییر و
قابلتوجهی برخوردار بوده و پی بیندی مدیشدود طدی دو دهدۀ
آینده به پردرآمدترین و تأثیرگذارترین بخ

اقتصادی کشدورها
1. Heilig & Gerhard
2. Verheul
3. Entrepreneurship

افزای

تقاضاهای جدید نسدب بده اندواع مختلدف گردشدیری

وابسته است (نجفی نوه خشکه .)2622 ،شواهد محکمدی مبندی
بر وجود راب،ۀ علّی بین کارآفرینی ،رشد اقتصادی و کاه

فقر

وجود دارد(چودهاری .)2667 ،9بددون شدک ،تلفیدق مناسدب و
دقیق گردشیری و کارآفرینی مدیتواندد ضدمن پاسدخیویی بده
نیازهای روستاییان ،متضمن گردشدیری ایمدن و م،لدو بدرای
گردشیران باشد .نکتۀ اساسی در تحقدق فعالیدت کارآفرینانده در
س ،اجتماع ،فراهم بودن زمینهها در جامعه ،یدا درواقدع چیدزی
است که امروزه از آن بهعنوان «فضای کارآفرینی» یداد مدیشدود.
نق

کارآفرینی در گردشیری و توسعۀ پایدار من،قهای میتواندد

از طریق توجه و بررسی پتانسیل اثرگذاری مثبدت کدارآفرینی بدر
4. Lordkipanidze
5. Dowling & Newsome
6. Reid
7. Lickorish
8. UNWTO
9. Chowdhury
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شود (ایمنی قشالق .)2669 ،توسعۀ گردشیری در نیاه نخسدت،

بخ

در قالب روش مشارکتی دلفی ،به شناسایی عوامل مؤثر بدر

باید پاسخی برای برآورده کردن نیازهای اقتصادی سداکنان باشدد

فضای ارزشآفرینی طبیعدتگدردی کدویری در من،قده بپدردازد.

که کارآفرینی گردشیری میتواند زمینهساز دستیابی به ایدن مهدم

انتظددار مددیرود نتیجددۀ تحقیددق بدده شناسددایی بسددترهای مناسددب

باشد .یکی از عرصدههدای مسدتعد بدرای توسدعۀ گردشدیری و

کارآفرینی با توجه بده امکاندا و تسدهیال برآوردشدده بدرای

بهدنبال آن ،اشتغالزایی برای جوامع بومی ،توانداییهدای ندواحی

بارگزاری در من،قه بینجامد.

کویری و بهدرهبدرداری از آن اسدت کده بدهعندوان شداخۀ نسدبتا

با بررسی نتایج م،العا گذشته ،اگرچه پژوهشدیرانی نظیدر

جدیدی از اکوتوریسم ،بدا عندوان گردشدیری منداطق بیابدانی و

کرمی و مدیری ()2626به بررسی نق

کویر 2م،رح میشود (سازمان جهانی گردشیری .)2621 ،شدناخت

من،قهای کلپورگان پرداختدهاندد ،مقصدودی و همکداران ()2622

جاذبههای توریستی و اکوتوریستی این مناطق هنوز بهطور کامدل

شناسایی دقیق جاذبههای ژئومورفولوژیکی مناسب بدرای توسدعۀ

مورد توجه قدرار نیرفتده اسدت بندابراین ،نزم اسدت م،العدا

ژئوتوریسم و اکوتوریسدم و معرفدی مسدتعدترین قسدمتهدای

دقیقی دربارۀ ویژگیهای جاذبهها ،راههای بهدرهبدرداری و ایجداد

من،قه برای تمرکز تأسیسا گردشدیری در من،قدۀ مرنجدا را

زیرساختهای مناسب با هدف توسعۀ فرصدتهدای کدارآفرینی

انجددام دادهانددد ،غنیدان و همکدداران ()2622بدده ارزیدابی فضددای

اکوتوریسددتی در نددواحی مددذکور صددور گیددرد (مقصددودی و

کارآفرینی در زمینۀ گردشدیری روسدتایی پرداختدهاندد ،ممیدز و

جاذبههای طبیعی و تداریخی

همکاران ()2622آیندۀ فرصتهای کدارآفرینی در حدوزۀ زمدین

بسیاری دارد که در نوع خود ،کمنظیر یا حتی بینظیدر اسدت کده

گردشیری (م،العۀ موردی :من،قۀ جلفا) را مدورد بررسدی قدرار

میتواند بهعنوان پاییاه مهمی در توسعۀ فعالیتهای گردشدیری

دادهاند ،سدیتومورن

و میرزانتدی )2622( 2کدارآفرینی اجتمداعی

کویری در س ،کشور بهشمار آید .رسیدن به این مهم ،مسدتلزم

برای ارتقای اکوتوریسدم را بررسدی کدردهاندد .کمتدر پژوهشدی

ساماندهی و برنامهریزی مناسب و بهکارگیری راهبردهایی اسدت

عوامل اثرگذار بر توسعۀ فرصتهای ارزشآفرینی طبیعتگدردی

گردشدیری من،قده بدا

حاضدر مدورد

عمادالدین .)2624 ،من،قۀ مرنجا

که ضمن بهبدود تدوان و فرفیدت بخد

گردشدیری در توسدعۀ

در اکوسیستمهای کویری را به گستردگی پژوه

رویکردی کارآفرینانه بتواند منابع جدید درآمد و اشتغال را بدرای

توجه قرار داده است .در این پژوه  ،با مرور تحقیقدا پیشدین

ساکنان فراهم آورد و ضمن متنوعسازی اقتصداد ،آسدیبپدذیری

و درک شرایط من،قه مرنجا بهعنوان یدک اکوسیسدتم کدویری

اقتصادی و اجتماعی و فرهنیی من،قه را تا حدد زیدادی کداه

توانمند برای توسعۀ طبیعتگردی ،عوامل اثرگذار برای دسدتیابی

دهد و با رونق بخشیدن به فعالیتهدای گردشدیری ،تسدهیلگدر

به فضای کارآفرینی بهطور گسترده و همهجانبه ،مورد بررسدی و

روند توسعه متوازن و همهجانبه در س ،من،قه گردد .اما بهدلیل

تحلیل قرار گرفته است .بهنظر میرسد شکاف موجود در زمیندۀ

نبود زیرساختهای مناسب این نوع گردشدیری ،از قبیدل عددم

فرایند بومیسازی شاخصهای کارآفرینی اکوتوریستی که امکان

اطالعرسانی در زمینۀ جاذبههای کویر ،عدم توجده دسدتیاههدای

تحلیدل توسدعۀ کدارآفرینی اکوتوریسدتی روسدتایی را فدراهم

مربوط و مسئونن محلدی بده ایدن ندوع گردشدیری و یدا عددم

میسازد ،بدا توجده بده گسدترش شدتابان حدوزۀ گردشدیری و

آشددنایی بددا ایددن نددوع گردشددیری ،نبددود تأسیسددا مددورد نیداز

زیرشاخههای مربوط به آن ،بهویژه اکوتوریسدم ،چشدمییر باشدد

گردشیران و مدواردی ازایدندسدت ،تداکنون اقدداماتی جددی و

(سجاسی قیداری .)2624 ،از سوی دییدر ،بعضدی از م،العدا

اساسی در ارتباط بدا گردشدیری کدویر در ایدن من،قده صدور

موجود در حوزۀ کارآفرینی گردشیری ،برخی از شاخصهدا را

بر آن اسدت بدا مددنظر قدرار دادن

در بررس دی توسددعۀ کددارآفرینی گردشددیری روسددتایی و

نیرفته است .لذا این پژوه

ویژگیهای ژئومورفولوژیک و اکوتوریستی من،قه در رویکدردی

زیرمجموعههای آن مورد استفاده قدرار دادهاندد ،بددون اینکده از

1. Desert Tourism

2. Situmorang & Mirzanti
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120

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان 5931

صحت و اعتبار آنها اطمینان داشته باشند .پیچیده و میا رشتهای

اکوتوریسم در یکی از مناطق کویری ایدران (کدویر مرنجدا ) و

بددودن موضددوعهددایی ماننددد کددارآفرینی اکوتوریسددتی ،پیونددد

بددومیسددازی آنهددا در رویکددردی همددهجانبدده و بددا تدددوین

کارآفرینی ،اقتصاد و محیط زیست ،همچنین لزوم کمدی و قابدل

شاخصهای گسترده و مؤثر بپردازد.

شاخصهای مناسب و بدومی بدرای بررسدی مسدائل مدرتبط بدا
کارآفرینی اکوتوریستی را نشان میدهد .بنابراین ،مسئلۀ اصلی در
این م،العه ،لزوم حرکتی جدید بهمنظور سداختن شداخصهدای
سیستماتیک برای عملیاتی کردن ابعاد مختلف توسعۀ کدارآفرینی
اکوتوریستی متناسب با شدرایط منداطق کدویری ایدران اسدت تدا
محققان و برنامهریزان مسائل روستایی بتوانند در م،العا خود،
از این شاخصها استفاده کنند .عالوه بر این ،شاخصهدا ارزش
و اعتبدار بدانیی در فرایندد برنامدهریدزی و توسدعۀ کدارآفرینی
گردشیری و بهویژه اکوتوریسم دارندد ،زیدرا آنهدا مدیتوانندد
اطالعا دقیقتدر و کداربردیتدری از مسدائل و نحدوۀ توسدعۀ
کارآفرینی اکوتوریسم ارائه دهند .بندابراین ،ایدن مقالده در صددد

منطقۀ موردمطالعه
من،قۀ مرنجا در شمال شهرستان آرانوبیددگل قدرار دارد .ایدن
کویر از توابع شهرستان آران وبیدگل است که در اسدتان اصدفهان
واقع است (جمعهپور و نماینده .)2622 ،محدودۀ تعریفشده در
کویر مرنجا در مسداحتی بدالب بدر  363151هکتدار قدرار دارد
(زورمند )2626 ،که از شمال به دریاچۀ نمک ،از غر بده کدویر
مسیله و دریاچههای نمدک حدو
شرق به کویر بندری

سدل،ان و حدو

مدره ،از

و پارک ملی کدویر و از جندو بده شدهر

کاشان محدود میشود (جمعهپور و نمایندده .)2622 ،شدکل ()2
موقعیت من،قه را نشان میدهد.

است تا بده تددوین شداخصهدای مدؤثر در توسدعۀ کدارآفرینی

شکل ( :)5موقعیت جغرافیایی شهرستان آرانوبیدگل
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گددردآوری داده در ایدن تحقیدق ،بددا اسددتفاده از منددابع م،العدداتی

برای پی بینی آینده است که براساس آن میتوان نتایج مختلدف

کتابخانهای ،بازدیدهای مکرر میدانی و استفاده از منابع اطالعداتی

را استخراج کدرد (فتحدی .)2622 ،روش دلفدی در مدواردی کده

سازمانهای مربوطه نظیر شدهرداری ،شدورای شدهر ،ادارۀ مندابع

محدودیتهایی از لحاظ کاربرد قوانین ،فرمدولهدا و مددلهدای

طبیعی ،سازمان میراثفرهنیی ،صنایع دستی و گردشدیری بدود.

ریاضی مشاهده میشدود ،نیدز کداربرد عمددهای دارد (احمددی،

ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرس نامۀ محققساختهای بدود کده

 .)2997طبق تعریف هادر و همکاران ،روش دلفی یدک فرایندد

برای تدوین آن در گام نخست ،با بررسی پیشینه و ادبیا نظری

قوی مبتنی بر سداختار ارتبداطی گروهدی اسدت ،بدهطدوریکده

تحقیق شاخصهدای مدؤثر بدر کدارآفرینی اکوتوریسدتی منداطق

در مواردی که دانشی ناکامل و نام،مئن در دسترس است ،مورد

کویری مشخص شد.

استفاده قرار میگیرد و قضداو بده متخصصدان آن امدر سدپرده
میشود (نوری و همکاران.)2667 ،

روش دلفی
واژۀ دلفی از یک اس،ورۀ کهن یونان به نام پیشیویی دلفی گرفته

روش پژوهش

شددده اسددت .در ایددن افسددانه ،فددردی برگزیددده از جزیددرۀ دلفددی

پژوه

میتوانسته آینده را پی بینی کند (اسماعیلی شداهرخت.)2622 ،

آماری ،کارشناسان آشنا به من،قه و فعدال در حدوزۀ کدارآفرینی و

این روش برای نخستین بار از سوی داکلدی و هلمدرد ،2در سدال

گردشیریاند .در پژوه

رو ،براساس تخصصهای مورد

 ،2916برای مؤسسۀ راند تدوین شدد (فتحدی 2662 ،چدولس،2

نیاز ،اعضای گروه دلفی در دو مرحله و با اسدتفاده از روشهدای

 )2662و بددرای بررسددی نیددرشهددا و قضدداو هددای افددراد و

نمونهگیری غیراحتمالی ،شناسایی و انتخا شدند .شاخصهدای

گروههای متخصص ،بدون نیاز به حضور افراد در محلدی معدین

تدوینشده در مرحلۀ اول در اختیار کارشناسان قدرار داده شدد و

است .اساس این روش ،استفاده از پرسد نامده اسدت کده طدی

پس از جمعآوری نظریا کارشناسان ،مدورد تحلیدل و ارزیدابی

چندین مرحله و ایجاد هماهنیی بین دیدگاههدا ،بده جمدعآوری

نهایی قرار گرفت .پدس از گذرانددن روش دو مرحلدهای دلفدی،

ایدههای ایدن افدراد پرداختده مدیشدود .در پایدان ،جمدعبنددی،

معیارهای اثرگذار بر فضای ارزشآفرینی اکوتوریستی در قالب 6

ارزشگذاری و تحلیل مجموعۀ دیدگاهها و ایدههای افراد ،مبنای

شاخص 22 ،معیار و  221زیرمعیار ،تکمیل و به تأییدد جمدع 21

هدفگذاری ،تددوین برنامده یدا تصدمیمگیدری قدرار مدیگیدرد

نفرۀ کارشناسان رسید 21 .کارشناس م،لع از سازمانهایی چدون

(احمدددی .)2997 ،در روش دلفددی ،پرسشددیری در دو دوره یددا

شهرداری مرکدزی شهرسدتان آرانوبیددگل ،شدورای شهرسدتان،

بیشتر انجام میشود و در هدر دوره ،از نتدایج بدهدسدتآمددۀ بدا

میراثفرهنیی ،صنایع دستی و گردشیری شهرستان و راهنمایان

اسدتفاده مدیگدردد (مظفدری و دوسدتی2622 ،

گردشیری زیر نظدر سدازمان میدراثفرهنیدی جهدت تددوین و

مظفری .)2626 ،میتوان گفت این روش یدک فرایندد قدوی بدر

ارزشدهی عوامل مؤثر بدر ارزشآفریندی اکوتوریسدتی در کدویر

پایۀ ساختار ارتباطی گروهی اسدت ،بدهگوندهای کده در مدواردی

مرنجا

شدند .متخصصان منتخب همزمدان مسدلط بده

مورد استفاده قدرار مدیگیدرد کده دانشدی ناکامدل و ندام،مئن در

علوم محیط زیست ،گردشیری طبیعی و مناطق کویری با سدابقۀ

دسترس است و قضاو به متخصصان آن امر سدپرده مدیشدود

فعالیددت مددرتبط بودنددد .پاسددخیویان میددزان اهمیددت هریددک از

(هددادر .)2991 ،3ب دهعددالوه ،تمددرین ارتبدداط گروهددی در میددان

معیارهای مورد بررسی را در قالب طیف پدنج گزیندهای لیکدر

دورههای پدی

متخصصانی اسدت کده از لحداظ جغرافیدایی دور از یکدییرندد

حاضراز نوع تحلیلی ،توصیفی و پیمایشی است .جامعدۀ

انتخا

مورد سنج

پی

قرار دادند .نحوۀ امتیازدهی به گزینهها بهصور 2

تا  ،1بهازای اثرگذاری «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» بود .اولین نکته
1. Dakly & Helmerd
2. cuhls
3. Hader

در تشکیل گروه دلفی ،چیونیی انتخدا اعضدای آن اسدت .در
این حالت ،اعضا بهمنظور کاربرد دان

آنان در مسدئلهای خدا
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مسئلۀ پژوه

نشئت گرفتهاند .بدر ایدن اسداس ،اعضدای گدروه

شاخصهای خدماتی ،شاخصهای زیرساختی ،شاخصهدای

دلفی بهصور

نمونهگیری غیراحتمالی و ترکیبدی از روشهدای

اجتماعی ،شاخصهای محی،ی و شاخص نهادی تدوین شد.

هدفدار یا قضداوتی و زنجیدرهای برگزیدده شددند (اسدماعیلی

ضریب آلفای محاسبهشده به میزان  ،6/93نشانگر پایایی ابزار

حاضددر ،بددا توجدده بدده

تحقیق بود .پرس نامه این امکان را برای متخصصدان فدراهم

و تخصص کارشناسان ،آشدنایی بدا من،قدۀ

کددرد تددا نظددر خددود را راجددعبدده میددزان اهمیددت معیارهددا و

موردم،العه و پتانسیلهای گردشیری آن و نیز تمایدل بده تدداوم

زیرمعیارها با یکی از پنج درجۀ اهمیت (اهمیت بسیار کدم بدا

تحقیدق ،از نظریدا  21کارشدناس

امتیاز  ،2معرف دامنۀ وزن بین  6تا  ،2اهمیت کم بدا امتیداز 3

واجد شرایط موجود در من،قه استفاده شد .در شکل ( ،)2نمودار

معرف دامنۀ وزن  2تا  ،4اهمیت متوسط بدا امتیداز  1معدرف

شدداهرخت .) 2622 ،لددذا در پددژوه
معیارهایی نظیر دان

همکاری در طی تماممدد
فرایند پژوه

ارائه شده است.

دامنۀ وزن  4تا  ،6اهمیت زیاد با امتیاز  7معرف دامندۀ وزن 6
تا  5و اهمیت بسیار زیاد با امتیداز  9معدرف دامندۀ وزن  5تدا
 )26بیان کنند و در صور

لزوم ،معیار یا زیرمعیاری جدیدد

به لیست اضافه نمایند .روند امتیازدهدی در شدکل ( )4نشدان
داده شده است.

شکل ( :)۲نمودار فرایند پژوهش

پس از تکمیل و ارائۀ پرس نامههای اولیه ،بدا توجده بده
نظر کارشناسان ،پرس نامههدا مجدددا اصدالح شدد و بدرای
نظرسنجی ثانویه در اختیار آنها قرار گرفدت .در شدکل (،)3
مراحل اجرای روش دلفی نشان داده شده است.

شکل ( :)4نحوۀ تعیین درجهاهمیت معیارها و زیرمعیارها

در نهایت ،طی دو مرحله پرسشدیری ،پرسد نامده بدا 6
شاخص 22 ،معیار و  221زیرمعیار مدورد تأییدد کارشناسدان
قرار گرفت .در جدول ( ،)2شاخصهای مدورد بررسدی و در
جدول ( ،)3معیارهای م،العهشده ارائه شدهاند.
برای جمعبندی آرای پرس شوندگان ،امتیاز وزندار هدر
معیار محاسبه شد .تعداد انتخا های صور گرفته بدرای هدر
درجدهاهمیدت ،معدرف امتیداز آن درجدهاهمیدت ( )nقلمددداد
گردید .وزن معیارها در دامنۀ بین  2تا  1در نظر گرفته شدد و
همانطور که گفته شد هر درجۀ اهمیت معرف یدک دامنده از
وزن بود.

شکل ( :)9مراحل اجرای روش دلفی

روایی ابزار پژوه

بهمنظور تعیین درصدد اهمیدت ( )pابتددا حدداکثر امتیداز
وزندار قابل حصول ،از ضر

بانترین امتیاز قابل انتظار (در

با استفاده از نظر متخصصدان ،مدورد

این بررسی  ،21معادل کل پرسد شدوندگان  )Nدر حدداکثر

تأییددد قددرار گرفددت .بددرای تعیددین اعتبددار پرسدد نامدده از

وزن تعدیلشده ( )wبهدست آمد .سدپس از تقسدیم حدداکثر

ضریبآلفای کرونباخ استفاده شد .بدرای انجدام تحلیدلهدای

وزن تعدیلشده بر مجموع وزنهای هدر معیدارِ دارای امتیداز،

آماری نزم از نرمافزارهای  Excelو  SPSSاستفاده شد.

ضریب وزن تعدیلشده ( )cمحاسبه شد .بدا اسدتفاده از ایدن
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در آخرین گام ،درصد اهمیت هدر معیدار از تقسدیم مجمدوع

سوم اثرگذاری در کارآفرینی اکوتوریستی را با کسب میانیین

امتیاز وزندار هر معیار بر حداکثر امتیاز وزندار قابدلحصدول

امتیاز وزندی  2/923بده خدود اختصدا

داد .شداخصهدای

هر معیار ( )Aبهدست آمد .هر معیار از تقسیم مجموع امتیداز

اجتماعی و اقتصادی بده ترتیدب بدا میدانیین وزندی  6/914و

وزندار قابلحصول هر معیار ( )Aبهدست آمد.

 6/946ردههای چهارم و پنجم را کسدب کردندد .در نهایدت،

ضریب وزن تعدیلشده:

∑=C

امتیاز وزندار:

(zi) = yi ،ni

حداکثر امتیاز وزن دار قابل حصول:

A=N.W

درصد اهمیت معیار:

شاخص نهادی با وزن  6/396بهعنوان کماثرترین شاخص در

∑

کارآفرینی اکوتوریستی تشخیص داده شد (جدول .)2
جدول ( :)5رتبهبندی شاخصهای مؤثر

=P

رتبه

شاخص

درجهاهمیت معیار

امتیاز:

n

2

خدماتی

3/3

وزن اولیه:

xi

2

ویژگیهای محی،ی

2/457

حداکثر وزن تعدیلشده:

w

3

زیرساختی

2/923

تعداد پرس شوندگان:

N

4

اجتماعی

6/914

1

اقتصادی

6/946

6

نهادی

6/396

سپس میانیین وزنی اهمیت هدر معیدار از جمدع حاصدل
امتیاز در وزن (درجهاهمیت) تقسدیم بدر مجمدوع کدل

ضر

امتیازها (برابر با تعداد کل پرس شدوندگان ،در ایدن م،العده
برابر با  )21محاسبه و بهعنوان درجۀ اهمیت ( )Dهدر معیدار
در نظر گرفته شد.
درجۀ اهمیت معیار:

∑

=D

اولویتبندی معیارهای مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریستی
نتددایج حاصددل از کدداربرد روش دلفددی بددهمنظددور گددزین

و

اولویتبندی معیارهای مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریسدتی در کدویر
مرنجا

در جدول ( )2ارائه شده است .طبق محاسبا  ،میانیین

امتیاز کسبشده برای هریک از معیارها ،بدین ترتیب ارائده شدد:

نتایج

از نظر کارشناسان پاسخیو ،معیار فرهنیدیآموزشدی بدا میدانیین

اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر فضای ارزشآفرینی

وزنددی  ،2/696دارای بیشددترین ضددریب تددأثیرگددذاری و معیددار

طبیعتگردی

حساسیت محی،ی با میدانیین وزندی  ،6/263دارای پدایینتدرین
و

اثرگذاری بر کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجدا بدودهاندد.

اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریسدتی در

معیار اجتماعی با میانیین امتیاز وزندی  6/946جاییداه دوم را بده

کویر مرنجا  ،در جدول ( )2ارائه شده است .طبق یافتدههدا،

خود اختصا

داده است و معیارهای طبیعدتگدردی (،)6/661

بیشددترین درجددۀ اثرگددذاری شدداخصهددا بددر کددارآفرینی

زیرسدداختهددای اولیدده ( ،)6/155حمددلونقددل ( ،)6/16اقددامتی

اکوتوریستی در کویر مرنجا  ،مربوط به شاخص خددماتی و

( )6/119و رفاهی تفریحدی بدا میدانیین امتیداز وزندی  6/124در

کمترین آن مربوط به شاخص نهادی است .شاخص خددماتی

جاییاههای سوم تا هفتم قرار گرفتدهاندد .معیدار بدازار محلدی بدا

با داشتن  3معیار و  32زیرمعیار و کسب میدانیین امتیداز 3/3

میددانیین امتیدداز  ،6/165هشددتمین معیددار مددؤثر بددر کددارآفرینی

اثرگددذارترین شدداخص در کددارآفرینی اکوتوریسددتی کددویر

اکوتوریستی تشخیص داده شد .معیارهدای ویژگدیهدای خداک،

نتددایج حاصددل از کدداربرد روش دلفددی بددهمنظددور گددزین

مرنجا

تشخیص داده شد .شاخص محی،ی بدا دارا بدودن 7

سیمای فیزیکی ،اقتصادی ،پوش

گیاهی ،اقلدیم من،قده ،حیدا

و اطالعرسانی ،بهداشتیدرمدانی ،غدذا و

معیار و  26زیرمعیار بدهعندوان دومدین شداخص اثرگدذار بدر

وح  ،نهادی ،تبلیغا

کارآفرینی اکوتوریستی با کسب امتیاز  2/457مشدخص شدد.

نوشیدنی ،ارتباطیالکترونیکی و حساسیت محی،دی و مندابع آ
بهترتیب در جاییاههای بعدی قرار گرفتند (جدول )2
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ضریب و امتیاز هر معیار ( ،)niامتیاز وزندار ( )ziحاصل شد.

پس از آن ،شاخص زیرساختهای من،قدۀ موردم،العده رتبدۀ
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جدول ( :)۲میانگین وزنی معیارهای مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریستی در

جدول ( :)4نحوۀ دستهبندی زیرمعیارها

کویر مرنجاب
میانگین

میانگین

بسیار زیاد

6/696

بانتر از 6/696

وزنی

زیاد

6/671

6/696

22

طبیعتگردی

6/661

متوسط

6/666

6/671

اجتماعی

6/946

کم

کمتر از 6/666

6/666

6/363
6/479

شماره

معیار

شماره

معیار

2

اقتصادی

6/421

2

بازارمحلی

6/165

23

3

بهداشتیدرمانی

6/292

24

اقلیم من،قه

4

حملونقل

6/16

21

سیمای

1

زیرساختهای

6/155

26

وزنی

فیزیکی
اولیه

حیا

6/362

6

ارتباطیالکترونیکی

6/267

27

7

تبلیغا و

6/291

25

6/263

محی،ی
منایع آ

6/233

اطالعرسانی
5

اقامتی

6/119

29

9

غذا و نوشیدنی

6/249

26

26

رفاهیتفریحی

6/124

22

22

فرهنییآموزشی

2/696

ویژگیهای

6/49
6/325

گیاهی
نهادی

از پژوه  21 ،زیرمعیدار بدهعندوان زیدرمعیدارهدای بدا درجدۀ
میزبان با اختصا

امتیاز  ،6/24اثرگذارتدرین زیرمعیدار مدورد

بررسی در این پدژوه

بدهشدمار مدیرود .شداخص احدداث

اکوکمپ با دریافت امتیاز  ،6/231دومین زیرمعیدار اثرگدذار در
کددارآفرینی اکوتوریسددتی کددویر مرنجددا بددود .زیرمعیارهددای
اقامتیدداه بددین راهددی ،صددنایع دسددتی ،سیسددتم دفددع فاضددال ،

خاک
پوش

بهتفکیک دستهبندی آن ارائه شده است .طبق یافتههای حاصدل
اثرگذاری بسیار زیاد تشخیص داده شددهاندد .آمدوزش جامعدۀ

وح
حساسیت

در جدول ( ،)1میانیین امتیداز وزندی هریدک از معیدارهدا

6/362

انرژیهای تجدیدپذیر ،آموزش مسئونن ،شکار ،مزارع ،جهدت
شیب ،کیفیت زیستیاه ،رطوبت نسدبی ،ویژگدیهدای زیسدتی،
ترکیب و هتلها رتبههای سوم تا پانزدهم را بهخود اختصدا
دادهاند .زیرمعیدار ارتفداع بدا میدانیین وزندی  6/656در دسدتۀ

اولویتبندی زیرمعیارهای مؤثر بر فضای ارزشآفرینی

اثرگذاری بده میدزان زیداد ،بیشدترین و بعدد از آن ،وسدعت بدا

طبیعتگردی

میددانیین وزنددی  6/679و سددایر زیددرمعیارهددا ،مثددل داروخاندده،

بددهمنظددور شناسددایی اثرگددذارترین زیرمعیارهددای مددؤثر بددر

سیستم برقرسانی تا آخرین آنها یعنی ارائۀ محصون

کارآفرینی اکوتوریستی بده جهدت تعدداد بدانی زیرمعیارهدا

با میانیین وزنی  6/671بهعندوان کمتدرین مقددار درجدهبنددی

( 223زیرمعیار) با استفاده از میانیین و انحرافمعیار مجمدوع

شدند .اثرگذاری متوسط در بازۀ  6/666تا  6/671قدرار گرفتده

کسبشده ،دسدتهبنددی انجدام شدد .در جددول ()3

است که شروع آن با زیرمعیار ارائدۀ غدذای سدنتی بدا میدانیین

میانیین و انحرافمعیار مجموع امتیاز وزنی کسبشده توسط

وزنی  6/674شروع و با بازارچههای صنایع دستی ،میزان منبدع،

امتیازا

تعار

هریک از زیرمعیارها ارائه شده است.
جدول ( :)9میانگین و انحرافمعیار زیرمعیارها

محلی

بین واقعیا  ،تعمیرگاه اتومبیل ،تنوع ادامده یافتده و بده

ماسهدرمانی با میانیین وزنی  6/666خدتم مدیشدود .بیشدترین

شاخص

مقدار

تعداد زیرمعیار در این قسمت ،بدا  46داده تقسدیمبنددی شدده

میانیین

6/671

انحرافمعیار

6/621

است .دستهبندی آخر مربوط به زیرمعیارهای با اثرگدذاری کدم

زیرمعیارهای مورد بررسی بدا توجده بده میدانیین امتیداز

است .در این دسته ،زیرمعیار ماجراجویی ،روحیۀ مهماننوازی،
فرهن

گردشیرپذیری ،بخ

خصوصیهرکددام بدا میدانیین

کسبشده در چهار دستۀ اثرگدذاری بسدیار زیداد ،اثرگدذاری

وزنی  6/619و سازمان های مردمنهاد با میانیین وزندی ،6/617

زیاد ،اثرگذاری متوسط و اثرگدذار کدم دسدتهبنددی شدد .در

سازمانهدای مدرتبط بدا بخد

گردشدیری و در انتهدا نیدروی

جدول ( )4نحوۀ دستهبندی مذکور ارائه شده است.

انسانی با میانیین وزنی  6/616قرار دارد (جدول .)1
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میزان اثرگذاری

کرانۀ پایین امتیاز

کرانۀ باالی امتیاز

ارزیابی عوامل اثرگذار بر فضای ارزشآفرینی طبیعتگردی در اکوسیستمهای...
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جدول ( :)1اولویتبندی زیرمعیارها
میزان اثر

زیاد

متوسط

کم

حاضر بهمنظدور شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر فضدای

ارزشآفرینی طبیعتگردی در مناطق کدویری ایدران ،بدهطدور
نمونه در من،قۀ مرنجا

21
26
27
25
29
36
32
32
33
34
31
36
37
35
39
46
42
42
43
44
41
46

قیمت تمامشدۀ خدما
رقابت بین ارائهدهندگان خدما
رالی
دولت
محوطۀ برپایی چادر
و سایت
شبکههای اجتماعی
نیروی انسانی ماهر
اینترنت
انییزهها
کویردرمانی
ریسک سرمایهگذاری
استفاده از کارکنان بومی
آژانسهای گردشیری
رصد ستارگان
امنیت روانی
امنیت فیزیکی
سرمایه در گردش
گذران اوقا فراغت
شترسواری
راهنمای محلی بومی
ماسهدرمانی

7

و پیچیددگی م،العددا

بحث و نتیجهگیری
پژوه

26
22
22
23
24

ارائۀ لباس محلی
پمپ بنزین
مخاطرا محی،ی
سیستم آ تصفیه
ارائۀ محصون محلی

6/677
6/676
6/671
6/671
6/671

انجام شد .با توجه به ابعاد مختلدف

نیروی انسانی

6/665
6/665
6/665
6/665
6/666
6/666
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/664
6/664
6/664
6/664
6/664
6/662
6/662
6/662
6/666
6/666

6/616

در فضدداهای طبیعددی و لددزوم نیددرش

اکولددوژیکی بددهعنددوان زیرسدداخت توسددعه ،الزامددا
ارزشآفرینی در کدویر مرنجدا

فضددای

بدا بررسدی  6شداخص22 ،

معیار و  221زیرمعیدار ،عوامدل مدؤثر بدر فضدای کدارآفرینی
اکوتوریستی در کویر مرنجا

مورد بررسی قرار گرفت که از
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بسیار زیاد

شماره
2
2
3
4
1
6
7
5
2
2
3
4
1
6
7
5
9
2
2
3
4
1
6
7
5
9
26
22
22
23
24
21
26
27
25
29
26
22
22
23
24
2
2
3
4
1
6

زیرمعیار
آموزش جامعۀ میزبان
اکوکمپ
اقامتیاه بین راهی
صنایع دستی
سیستم دفع فاضال
انرژیهای تجدیدپذیر
آموزش مسئونن
شکار
ارتفاع
وسعت
داروخانه
سیستم برقرسانی
سیستم دفع ضایعا
تخفیفا مالیاتی
بارش
ویژگیهای فیزیکی
حساسیت گونه
ارائۀ غذای سنتی
بازارچههای صنایع دستی
میزان منبع
تعار بین انتظارا و واقعیا
تعمیرگاه اتومبیل
تنوع
کادر درمانی
جمعیت
گیاهان دارویی
دما
خط تلفن
خدما پرداخت الکترونیکی
حمام آفتا
فنآوری اطالعا
کرایۀ خودرو
مناسبسازی جاده
خ،رپذیری
آشنایی با قوانین
سرویس بهداشتی
تابلوهای راهنمای راه
خانههای مردم محلی
جاذبههای زیباشناختی
کیفیت آ
تاب
ماجراجویی
روحیۀ مهماننوازی
فرهن گردشیرپذیری
بخ خصوصی
سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مرتبط با گردشیری

میانگین وزنی
6/24
6/231
6/224
6/26
6/26
6/26
6/26
6/696
6/656
6/679
6/679
6/675
6/675
6/675
6/677
6/677
6/676
6/674
6/674
6/674
6/674
6/673
6/673
6/672
6/672
6/672
6/672
6/672
6/672
6/672
6/676
6/676
6/669
6/669
6/669
6/665
6/665
6/665
6/665
6/665
6/665
6/619
6/619
6/619
6/619
6/617
6/616

شماره
9
26
22
22
23
24
21

زیرمعیار
مزارع
جهت شیب
کیفیت زیستیاه
رطوبت نسبی
ویژگیهای زیستی
ترکیب
هتل

میانگین وزنی
6/692
6/659
6/655
6/656
6/656
6/651
6/651
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نظر حجم شاخصهای مورد بررسی در ندوع خدود کدمنظیدر

سیستم گازرسانی ،سیستم آ

است .شناسایی ایدن عوامدل گدامی مدؤثر در برنامدهریدزی و

دفع فاضدال  ،سیسدتم دفدع ضدایعا

سرمایهگذاری است و شرط نزم برای استقرار بهینۀ فعالیتها

تجدیدپددذیر (انددرژی خورش دیدی ،بدداد و )...بددرای گسددترش

و اسدتفاده از اندرژی

یافتددههددای حاصددل از پددژوه

شدداخصهددای خدددماتی،

معیار حملونقل در این پدژوه  ،امتیداز  6/16را کسدب

ویژگیهای محی،ی ،شاخص زیرساختی ،اجتماعی ،اقتصدادی

کرده است .ایجاد تعمیرگاه اتومبیل ،آژانسهای کرایۀ خودرو،

و نهادی ،بهترتیب بیشدترین میدزان اثرگدذاری بدر کدارآفرینی

مناسبسدازی جداده (سدازگار بدا محدیط زیسدت) و نصدب

دادهاندد.

تابلوهددای راهنمددای راه از دییددر عوامددل مددؤثر بددر گسددترش

را بهخدود اختصدا

در بررسی میزان اثرگذاری معیارهای مورد بررسی ،یافتههدای

ارزشآفرینی در کویر مرنجا

ضروری میباشد.

است.

حاصل از نظرسنجی انجام گرفته و تحلیل نتایج با اسدتفاده از

در بررسی معیدار اقدامتی ،نتدایج حداکی از کسدب امتیداز

روش دلفی حداکی از آن اسدت کده کارشناسدان معتقدندد در

 6/119است .در این معیار ،محوطۀ مخصو

برپایی چدادر،

من،قۀ موردم،العه (کویر مرنجا ) معیار فرهنییآموزشی بدا

آمادهسازی خانههای مردم محلی برای ارائۀ خددما

میانیین وزنی  ،2/696دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بدر

ایجاد مسافرخانه ،هتل ،اقامتیاههدای بدین راهدی و اکوکمدپ

کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجا

اسدت .معیدار مدورد

بررسددی بددا زیرمعیارهددای فرصددتهددای علمددیآموزشددی،

بهعنوان ضرور

اقدامتی،

برای گسترش کارآفرینی در من،قۀ مرنجا

تشخیص داده شد.

پرندددهنیددری ،گی داهشناس دی ،زم دینشناس دی ،جددانورشناس دی،

فرصتهای رفاهیتفریحی با درنظرگدرفتن فرصدتهدای

کویرشناسدی ،جمدعآوری گیاهدان دارویدی ،عکاسدی ،مرکدز

شترسواری ،کویرنوردی ،شکار ،رالی ،حمام آفتا  ،تفدری و

اطددالعرسددانی طبیعددتگددردی ،ایجدداد مددوزۀ طبیعددت ،ایجدداد

رصددد سددتارگان در شددب ،امتیدداز  6/124را در فرصددتهددای

نمایشددیاههددای فرهنی دی ،آمددوزش ،ارائدده و انتشددار زبددان و

ارزشآفرینددی طبیعددتگددردی در کددویر مرنجددا  ،بددهخددود

اص،الحا

گوی

محلی ،اجرای آیینهای سنتی (قاشقزنی،

اختصا

رسم هوربابدا ،تعزیده و )...از نظدر کارشناسدان ،اثرگدذارترین
زمینههای گسترش کارآفرینی در من،قۀ موردم،العهاند.

داده است.

معیار بازار محلی با میانیین امتیاز  ،6/165هشتمین معیدار
مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریسدتی تشدخیص داده شدد .در ایدن

معیار اجتماعی با میانیین امتیاز وزنی  6/946جاییاه دوم

معیار ،فرصتهایی نظیر بازارچههای صنایع دسدتی و بدومی،

داده است .در ایدن معیدار ،زیرمعیارهدای

محلدی ،اسدتفاده از

را بهخود اختصا

ارائۀ غدذاهای محلدی ،ارائدۀ محصدون

روحیۀ مهماننوازی و نیروی انسانی اثرگدذارترین عوامدل در

کارکنان بومی در سایر بخ های مرتبط با گردشدیری ،ارائدۀ

توسعه و بارگذاری بسدترهای کدارآفرینی در کدویر مرنجدا

لباس محلدی ،راهنمدای تدور محلدی و ارائدۀ صدنایع دسدتی،

بودهاند.

عمدهترین زمینههای ارزشآفرینی طبیعت گردی است.

معیار طبیعتگردی ،امتیاز  6/661را کسب کدرده اسدت.
طبق نتایج حاصل از پژوه

معدادن ،مدزارع ،مراتدع ،ذخدایر

معیارهای ویژگیهای خاک ،سیمای فیزیکدی ،اقتصدادی،
پوش

گیاهی ،اقلیم من،قه ،حیا

وح  ،نهادی ،تبلیغدا

و

نمددک ،حفافددت از گونددههددای جددانوران ،گیاهددان دارویددی،

اطالع رسانی ،بهداشتیدرمدانی ،غدذا و نوشدیدنی ،مندابع آ ،

کویردرمانی ،ماسهدرمانی و ماجراجویی فرصتهدای طبیعدی

ارتبدداطیالکترونیکددی و حساسددیت محی،ددی ،بددهترتیددب در

توسعۀ کارآفرینی در کویر مرنجا

قلمداد میشود.

جاییاههای بعدی قرار گرفتهاند.

کسب امتیاز  6/155برای زیرساختهای اولیه ،بیانیدر آن

مسئلۀ اصلی در این م،العه ،لزوم حرکتی جدید بهمنظور

است از نظر کارشناسان ایجاد و بهبدود سیسدتم بدرقرسدانی،

ساختن شاخصهای سیستماتیک برای عملیاتی کدردن ابعداد
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و توسعۀ پایدار من،قدۀ مرنجدا

محسدو

اکوتوریستی در کویر مرنجا

مدیشدود .طبدق

کارآفرینی در کویر مرنجا

تصفیه ،پمدپ بندزین ،سیسدتم
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 زیدرا آنهدا مدیتوانندد اطالعدا،بهویژه اکوتوریسم دارندد

مختلف توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسدتی متناسدب بدا شدرایط

دقیقتر و کاربردیتری از مسائل و نحوۀ توسدعۀ کدارآفرینی

مناطق کویری ایران است تا محققدان و برنامدهریدزان مسدائل

 طبیعتددا معرفددی و اولویددتبندددی.اکوتوریسددم ارائدده دهنددد

خدود از ایدن شداخصهدا

معیارهای مؤثر بر ارزشآفرینی و کارآفرینی طبیعتگدردی در

 شاخصها ارزش و اعتبار بانیی، عالوه بر این.استفاده کنند

.سایر اکوسیسدتمهدا نیازمندد بررسدی جداگانده خواهدد بدود

در فرایند برنامدهریدزی و توسدعۀ کدارآفرینی گردشدیری و

العا،طبیعتگردی بتوانند در م
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Abstract
Tourism and entrepreneurship are including in new thread of world scientific literature. No doubt
accurate and appropriate compilation of tourism and entrepreneurship can not only meet the needs of
the villagers, involving secure tourism for tourists. The key issue in the realization of entrepreneurial
activity at the community level, providing entrepreneurial atmosphere. The relationship between
tourism and sustainable development of entrepreneurship in the region can be through consideration
the potential positive impact of entrepreneurship on various aspects of economic, cultural and social
environment to be determined. The present study aims to identify and prioritize the criteria for
ecotourism entrepreneurship desert regions have been conducted in Maranjab. The research instrument
was a questionnaire constructed with 6 index, 21 criteria and 125 sub-criteria Its validity by experts
and its reliability by using Cronbach's alpha test and was confirmed to the 0/93 and by 25 experts in
the field of tourism Maranjab answered. Data analysis was conducted using the Delphi technique. The
findings suggest, cultural and educational criteria with a weighted average of 1.096, the highest factor
influencing entrepreneurship is ecotourism in Maranjab. Social Criteria 0.946 Weighted average rating
criteria for eco-tourism, basic infrastructure, accommodation, transport and leisure facilities have been
0.665, 0.588, 0.560, 0.559 weight rating and 0.524 respectively in the second to seventh positions.
Local market benchmark with an average of 0.508 points eighth criteria of effective was influencing
entrepreneurship ecotourism. Criteria soil characteristics, physical appearance, economic, vegetation,
climate, wildlife, institutional, advertising and media, health - Medical treatment, food and beverage,
water resources, communications - electronic and environmental sensitivity weighted average 0.163
respectively in the subsequent positions ecotourism was diagnosed impact on entrepreneurial
opportunities.

Keywords: Desert ecosystem, ecotourism, Delphi method, the value creation ecotourism space.
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