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  چکیده

 و آگاهی مستلزم گردشگري، کارآفرینی ترویج آن دنبال به و شگريگرد صنعت مطلوب توسعۀ  
 ریزانبرنامه مدیران، ناآگاهی شکبی باشد.می حوزه این در موجود مشکالت و وانعم از کافی شناخت

 توسعۀ عدم دالیل ترینعمده از یکی ،بخش این در موجود مشکالت و موانع از سیاستگذاران و
 در تالشی حاضر پژوهش راستا، همین در است. بوده مرودشت رستانشه در گردشگري کارآفرینی

 مطالعه بنابراین، است. مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعه موانع شناسایی جهت
 روش از ابتدا مطالعه مورد هاينمونه انتخاب براي ،کیفی پارادایم از گیريبهره ضمن حاضر
 هفت انجام از پس نهایت، در .گرفت بهره ايشبکه گیرينمونه روش از ادامه در و هدفمند گیري نمونه

 ،مطالعه مورد شهرستان در گردشگري و کارآفرینی حوزة فعاالن و متخصصان صاحبنظران، با مصاحبه
 هاينمونه با انفرادي عمیق هايمصاحبه از حاصل يهاداده محتواي تحلیل گردید. حاصل داده اشباع

 توسعۀ رويپیش موانع تریناصلی که داد نشان نتایج .شد انجام NVivo8 افزارنرم محیط در برگزیده
 - تبلیغی زیرساختی، دولتی، -سیاسی موانع از: عبارتند مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی
 براي دستاوردهایی تواندمی مطالعه، این نتایج آموزشی. و طبیعی فرهنگی، -ارزشی ترویجی،

                                                             
  rezaei.azar@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 بخش در گذاريسرمایه به عالقمندان همچنین و مرودشت شهرستان گردشگري ةحوز سیاستگذاران
  باشد. داشته خصوصی

  

   Nvivo افزارنرم گردشگري، کارآفرینی ،اشتغال ،گردشگري کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 سو یک از پیش دهۀ سه در جنگل و معدن کشاورزي، نظیر سنتی اقتصاديِ هايفعالیت تضعیف  

)Andereck and Vogt, 2000; Reeder and Brown, 2005; Byrd et al., 2009( نگاه نبود و 
 يجدید راهکارهاي کارگیري به و وجو جست ضرورت )1384 هزارجریبی،( سو دیگر از کارآفرینی

 نموده ضروري پیش از بیش را تولیدي هايفعالیت به بخشیتنوع و اقتصادي هايپایه تقویت براي
 این در ).Andereck and Vogt, 2000; Reeder and Brown, 2005; Byrd et al., 2009( است
 منابع توسعۀ و محلی مردم توانمندسازي در تواندمی که است جدیدى رویکرد گردشگرى راستا،

 از زندگی استانداردهاي قاارت و شغلی هايفرصت خلق آن، رشد و اقتصادي بخشی تنوع انسانی،
 امروزه بنابراین، ).1387 همکاران، و (مهدوي نماید ایفا را ايعمده شقن اجتماعی خدمات تأمین طریق

 و کارآفرینی تقویت و شودمی گردشگري و کارآفرینان ،کارآفرینی به خاصی توجه کشورها اکثر در
 کشورهاي ویژه به کشورها ۀتوسع و پیشرفت ابزار از آن ۀتوسع براي مناسب بستر ایجاد و گردشگري

 و اجتماعی اقتصادي، ۀتوسع ،کارآفرینانه رویکرد با فعالیت یک که چرا ؛رودمی شمار به توسعه حال در
 دنبال به را )زیست محیط حفظ پذیري،رقابت ها،فعالیت در نوآوري ،زاییاشتغال جمله از( محیطی
  .)Verheu, 2002( داشت خواهد

 در خود کهن گذشته با ایران  قمناط ترین باستانی از یکی عنوان به مرودشت شهرستان میان، این در  
 مجموعه است. کرده جلب خود به را ایرانی تمدن و فرهنگ دوستداران از  بسیاري توجه تاریخ، طول
 جمشید، تخت هايکاخ مجموعه نظیر تاریخی برانگیز اعجاب آثار و تاریخ ماقبل مانده جاي به آثار
 آرامگاه رجب، نقش رستم، تخت یا گوهر تخت پهلوي، نبشته سنگ داریوش، کاخ صدستون، کاخ

 امیر بند پل سلیمان، زندان برج استخر، قلعه طاووس)، (تخت استخر قدیمی شهر سوم، و دوم اردشیر
 استان، فرهنگی میراث (سازمان آیند می حساب به شهرستان این تاریخی آثار ترین مهم از خان، پل و

 باالي هايظرفیت از بودن برخوردار رغم به مرودشت ستانشهر که است حالی در این ).1392
 مشکالت تبلیغات، ضعف رفاهی، و زیربنایی امکانات کمبود با طبیعی و تاریخی بخش در گردشگري
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 با را شهرستان این در گردشگري کارآفرینی توسعۀ لذا و کندمی نرم پنجه و دست و... مدیریتی
 قابل هايفرصت از مرودشت شهرستان چهاگر ،دیگر بیانی به است. نموده مواجه ايعدیده مشکالت

 برخی وجود اما است، برخوردار گذاريسرمایه و ارز ورود و منطقه جوانان زاییاشتغال براي توجهی
 است نموده مواجه جدي مشکالت با منطقه این در را گردشگري کارآفرینی توسعۀ ،مشکالت و موانع

 مناسب مدیریت اعمال و ریزيبرنامه نبود و نونیک روند ادامۀ با که است واضح پر .)1392 (احمدي،
 کارآفرینانۀ هايپتانسیل و هاظرفیت از آتی سال چند در موجود، مشکالت و موانع حل براي

 رسدمی نظر به شده، اشاره مطالب به توجه با .شودمی کاسته شدت به تاریخی شهرستان این گردشگري
 است نظر مورد منطقۀ در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع شناخت و مطالعه زمینه، این در گام اولین

 و راهبردها ارائۀ به نسبت ،آن از حاصل هايیافته براساس تا )1394 اسدپاسکی، و (رضایی
 گردشگري کارآفرینی توسعۀ نتیجه در و موجود مشکالت و موانع رفع جهت در مناسبی راهکارهاي

 این در چندانی مطالعات تاکنون مذکور، موضوع اهمیت رغمعلی اما نمود. اقدام مرودشت شهرستان در
 نظر در با ،بنابراین است. نشده انجام اخص صورت به مرودشت شهرستان در و یلک طور به زمینه

 در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع شناسایی هدف با حاضر پژوهش ،مسئله ضرورت گرفتن
  شد. انجام شیراز مرودشت شهرستان

 موضوع خصوص در شده انجام مطالعات از برخی نتایج مرور به ادامه در: پژوهش ادبیات بر مروري
 تحلیل« عنوان با پژوهشی در )1394( اسدپاسکی و رضایی راستا، این در .است شده پرداخته پژوهش

 چهار ،»گازرخان) روستاي مطالعه: مورد( قزوین استان روستایی مناطق در گردشگري توسعۀ مشکالت
 عنوان به را فرهنگی -اجتماعی و شناختی -انگیزشی زیرساختی، پشتیبانی، -رسانیاطالع عامل
 و زنپاپ برشمردند. گازرخان روستاي در گردشگري توسعۀ مشکالت ترینمهم و ترین اصلی

 ۀچرمل روستاي در را روستایی توریسم مشکالت و هامحدودیت ايمطالعه در نیز )1391( همکاران
 روستاي در روستایی گردشگري مشکالت که یافتند دست نتیجه این به و دادند قرار کاويوا مورد علیا

 از مسئوالن و روستاییان صحیح درك عدم رفاهی، و زیربنایی امکانات فقدان :از عبارتند مذکور
 هب و صحیح رسانیاطالع شبکه فقدان روستا، فرهنگی هايجاذبه شدن کمرنگ روستایی، گردشگري

 دست نتیجه این به خود مطالعات در )2013( همکاران و اگبی .دولت کافی توجه و حمایت معد موقع،
 آنان از حمایت و افراد اي حرفه هاي مهارت توسعه کارآفرینی، توسعه راهبرد ترینمهم که یافتند

 در گردشگري کارآفرینی هايچالش ترینمهم ايمطالعه در )2013( همکاران و فرد باقري باشد. می
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 گردشگري، به مربوط هايسیاست و قوانین نبودن کافی و عدم ها،زیرساخت فقدان را مازندران استان
  برشمردند. المللیبین هايتحریم و اقتصادي مشکالت درگیر، مختلف يهاسازمان بین ارتباط عدم
 عدم را روستایی مناطق در کارآفرینی توسعه ضعف و موانع ترینمهم پژوهشی در )2002( مارکلی  

 کارآفرینی، از حمایت فرهنگ نبود مکانیکی، ساختار وجود شفاف، و موثق اطالعات به دسترسی
 ارتباطی و اي شبکه هاي فرصت کاهش سرمایه، به دسترسی در نابرابري خدمات، و بازار با فاصله

 و موانع ساییشنا« عنوان تحت ايمطالعه در نیز )1394( منوچهري و فراهانی .)1394 (حیدري، داند می
 نتیجه این به »مریوان شهرستان غرب گردشگري هدف روستایی نواحی در گردشگري توسعه مشکالت

 ضعف ها،زیرساخت ضعف و موجود امکانات رسانی،خدمات پایین کیفیت که یافتند دست
 به مربوط معضالت کنار در آموزش و رسانیاطالع تبلیغات، کمبود نقل، و حمل ساختارهاي

 بخش در چندروزه توقف براي بازدیدکنندگان کم انگیزه و تمایل عرضه، بخش در منطقه هاي جاذبه
 سوي از که هایینارسایی و مردم مشارکت عدم تأثیرگذار، خارجی عوامل بخش در و تقاضا

 هدف روستاهاي پویایی روي پیش مشکالت و موانع ترینمهم شده، عنوان دولتی هاي سازمان
 ،مشابه پژوهشی در نیز )1394( همکاران و تقدیسی راستا، این در روند.می شمار به منطقه گردشگري

 روستایی مناطق در گردشگري گسترش نیازپیش امکانات و هازیرساخت توسعه که دادند نشان
 شده مشاهده رضایتمندي میزان بین معناداري تفاوت و نیست بخشرضایت چندان جیرفت، شهرستان

 محققان يهابررسی همچنین .دارد وجود متوسط رضایتمندي میزان یا نظري میانه با کارشناسان نزد
 يمعنادار رابطۀ منطقه این اقتصادي توسعۀ و گردشگري توسعۀ بین هرچند که بود آن از حاکی مذکور
 اقتصادي توسعه در باید که گونهآن است نتوانسته کنونی شرایط در گردشگري توسعه اما دارد، وجود
   .باشد مؤثر شهرستان، این روستایی مناطق

 کارآفرینی توسعه بین متقابل رابطه بررسی« عنوان تحت ايمطالعه در )،1392( همکاران و فیروزي  
 نشان ،)»بهبهان شهرستان خارستان روستاي :بازنگري موردي؛ مطالعه( روستایی پایدار گردشگري و

 داد نشان نتایج چنینهم .دارند آشنایی کارآفرینی هايمهارت با روستا اهالی درصد ده از ترکم که دادند
 توسعه در تأثیرگذار و مهم عامل دو کارآفرینی، هايزیرساخت ایجاد و کارآفرینی با آشنایی میزان که

 نتایج در )2004( همکاران و ادوراد که است حالی در این .دنباشمی خارستان روستاي در کارآفرینی
 نقطه ترینمهم کشاورزي جامعه میان درونی انسجام عدم که یافتند دست تیجهن این به خود هايبررسی
 ترینمهم محیط در موجود هاي شبکه منابع و دانش از استفاده چگونگی زمینۀ در ناآگاهی و ضعف
   باشد. می کشاورزي و روستایی جوامع در کارآفرینی توسعه تهدید
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  تحقیق روش
 جامعۀ .است کاربردي هدف لحاظ از و کیفی هايپژوهش نوع از ماهیت نظر از حاضر پژوهش  
 شهرستان در گردشگري و کارآفرینی حوزة متخصصان و کارشناسان کلیۀ پژوهش این در مطالعه مورد

 1تجربه تناسب معیار دو گرفتن نظر در با پژوهش این در مطالعه مورد هاينمونه .بودند مرودشت
 مطّلع یک هايویژگی از برخورداري و باشند) داشته فیکا تجربه پژوهش موضوع خصوص در (یعنی
 و هدفمند صورت به ابتدا پژوهش) در همکاري به وي تمایل و کننده شرکت شخصی (کیفیت 2خوب

 هايپژوهش در که است رویکردي داده عاشبا شدند. انتخاب داده اشباع تا ايشبکه روش به ادامه در
 داده اشباع نقطه پژوهش، این در گیرد.می قرار استفاده وردم یريگنمونه کفایت تعیین براي کیفی

 پرسیدن با پژوهشگر که افتی ادامه ییجا تا گیرينمونه و بود ملموس کامالً محقق خود توسط
 نهایت، در کند.نمی آشکار را ايتازه بینش هیچ جدید هايداده که شد متوجه مکرر طور به سؤاالت

 داده اشباع بود، دقیقه 30- 50 مصاحبه هر زمان مدت میانگین طور به که مصاحبه هفت انجام از پس
 عمیق هايمصاحبه از تحقیق، هدف و موضوع ماهیت به وجهت با حاضر پژوهش در گردید. حاصل

 مصاحبه کلی، طور به شد. استفاده اطالعات گردآوري منظور به عرصه هايیادداشت و ساختارمندنیمه
 در شد.می پرسیده بعدي سؤاالت شده ارائه هايپاسخ مبناي بر ادامه در و شدمی آغاز باز سوال یک با

 کارآفرینی توسعۀ راستاي در مشکالتی و موانع چه« که شد سؤال مطالعه مورد افراد از کلی طور به ابتدا
 پایایی و دقت ايرایانه افزارهاينرم کهاین به نظر »دارد؟ وجود مرودشت شهرستان در گردشگري

 پژوهش در لذا )،Kondracki et al., 2002( دهندمی افزایش محتوا تحلیل در را کدگذاري آیندفر
 افزارنرم شد. استفاده مصاحبه از اصلح هايداده تحلیل و تجزیه براي NVivo8 افزارنرم از حاضر

Nvivo ايمحتو تحلیل و رودمی شمار به کیفی هايداده تحلیل و تجزیه براي قدرتمند ابزاري 
 از پس منظور، این براي .)Hutchisona et al., 2010( کندمی تسهیل را میدانی هايمصاحبه

 فراخوانی به اقدام ،Word افزارنرم در ايجداگانه هايفایل در هامصاحبه از یک هر متن سازي پیاده
 منظور به .گردید کدگذاري و محتوا تحلیل مراحل انجام و NVivo8 افزارنرم در مذکور هايفایل

 محققان از استفاده اعضا، هايکنترل هايتکنیک از نیز پژوهش از حاصل نتایج اعتبار قابلیت بررسی
  .شد استفاده محقق خودبازبینی و هاداده تحلیل در مختلف

  

                                                             
1- Experiential fit 
2- Good informant 
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  پژوهش يهایافته
 در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع شناسایی منظور به شد گفته نیز ترپیش که گونههمان  

 گردشگري و کارآفرینی حوزة فعاالن و متخصصان نظران، صاحب از نفر 7 با مرودشت هرستانش
 هايمصاحبه از حاصل شدة گردآوري هايداده محتواي تحلیل .شد انجام هاییمصاحبه شهرستان

 اصلی طبقۀ شش و باز کدگذاري در مفهوم 23 استخراج به منجر NVivo8 افزارمنر محیط در مذکور
  ).1 (جدول شد محوري اريکدگذ در

  

  .تحلیل محتواي موانع توسعۀ کارآفرینی در شهرستان مرودشت -1جدول 
 محوري/ کدگذاري
  مفاهیم باز/ کدگذاري  گسترده طبقات

 - سیاسی موانع
  دولتی

  توریست جذب و گريشگرد امر در ویژه به منطقه این به دولت توجهی کم
  ردشگريگ با مرتبط مختلف هايارگان همکاري عدم

  منطقه در گردشگري توسعۀ براي بلندمدت ریزيبرنامه فقدان
  شیراز شهر به استان بودجۀ غالب بخش تخصیص

  زیرساختی موانع

  هواپیمایی دفاتر کمبود
  و...) بهداشتی (سرویس بهداشتی تسهیالت کمبود

  پارکینگ کمبود
  ...)و هتل رستوران، (نظیر رفاهی تجهیزات و تسهیالت کمبود

  عمومی نقل و حمل خدمات بودن نامناسب و کمبود
  مسافر موقت اسکان براي هاییمکان کمبود

  شهر ورودي نماي بودن نامناسب

 - تبلیغی موانع
  ترویجی

  منطقه توریستی هايجاذبه خصوص در اندك و نامناسب رسانیاطالع و تبلیغات
  شهرستان ريگردشگ هايتوانمندي از بسیاري ماندن ناشناخته

  منطقه در گردشگران به مشاوره و راهنمایی خدمات ضعف یا نبود

 - ارزشی موانع
  فرهنگی

  فرهنگی هايجشنوار و هامراسم گرفتن نادیده و توجهیبی
  منطقه دستی صنایع به نسبت توجهیبی

  محلی تولیدات بر مبتنی و بومی غذاهاي تولید به نسبت توجهیبی

  طبیعی موانع
  شیراز شهر سایۀ زیر مرودشت انگاري نادیده و شدن گم و شیراز شهر به مرودشت دیکینز

  سال طول در گردشگران حضور نامناسب توزیع
  گردشگري هايجاذبه بودن فصلی

  آموزشی موانع
  آنان جذب هايروش و گردشگران با برخورد نحوة زمینۀ در محلی مردم آموزش عدم

  گردشگري و کارآفرینی با مرتبط هايزمینه در دیده آموزش و متخصص نیروهاي کمبود
  گردشگري کارآفرینی منافع و مزایا با محلی مردم آشنایی عدم
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 در گردشگري کارآفرینی روي پیش هايچالش و موانع ترینمهم ،پژوهش هايیافته براساس  
 موانع دولتی، -سیاسی نعموا از: عبارتند که گرفتند قرار گسترده طبقۀ شش در مرودشت شهرستان

 .)1 (جدول آموزشی موانع و طبیعی موانع فرهنگی، -ارزشی موانع ترویجی، -تبلیغی موانع زیرساختی،
  شود.می پرداخته موانع این از یک هر تشریح و توصیف به ادامه در

 در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع از یکی مطالعه، مورد افراد نظر از :دولتی -سیاسی موانع
 توجهی کم« که بودند معتقد آنان بود. یدولت هايریزيبرنامه و هاگذاريسیاست مرودشت، شهرستان

 فقدان« دلیل به »توریست جذب و گريشگرد زمینۀ در خصوصاً مرودشت شهرستان به دولت
 شهرستان در گردشگري که شده موجب »منطقه این در گردشگري توسعۀ براي بلندمدت ریزي برنامه

 سوي از بخش این در که مشکالتی ترینعمده از یکی باشد. نداشته چندانی پیشرفت ودشتمر
 شهر به استان بودجۀ غالب بخش تخصیص« شد، اشاره آن به گردشگري بخش فعاالن و صاحبنظران

 شهر به استان، گردشگري بودجۀ از توجهی قابل بخش که بودند باور این بر آنان واقع، در بود. »شیراز
 است. ناچیز بسیار مرودشت نظیر هاییشهرستان سهم و یابدمی اختصاص استان مرکزیت دلیل به ازشیر

 این دارد، وجود شهرستان این در که زیادي توریستی هايجاذبه رغمعلی شده موجب امر همین
 موجب نیز »گردشگري با مرتبط مختلف هايارگان همکاري عدم« بماند. باقی جانبی چنانهم صنعت

 و کسب اندازيراه زمینۀ در بخواهند خصوصی بخش گذارانسرمایه و محلی افراد چهچنان شده
 بعضاّ و پاگیر و دست اداري قوانین دلیل به شوند، وارد گردشگري بخش در کارآفرینانه کارهاي
  شوند. منصرف عرصه این به ورود از متناقض

 مورد افراد نگاه از مرودشت شهرستان در دموجو هايزیرساخت به مربوط مشکالت :زیرساختی موانع
 به بود. نموده مواجه چالش با را گردشگري کارآفرینی توسعۀ که بود موانعی از دیگر یکی مطالعه،
 کمبود« »و...) بهداشتی (سرویس بهداشتی تسهیالت کمبود« ،»هواپیمایی دفاتر کمبود« مثال عنوان

 بودن نامناسب و کمبود« ،»و...) هتل رستوران، (نظیر رفاهی تجهیزات و تسهیالت کمبود« ،»پارکینگ
 نماي بودن نامناسب« و »مسافر موقت اسکان براي هاییمکان کمبود« ،»عمومی نقل و حمل خدمات
 چند و مدت طوالنی اقامت یا و حضور براي چندانی تمایل گردشگران شده موجب »شهر ورودي

 ساعته دو یکی حضور به گردشگران اغلب« که ايونهگ به باشند. نداشته مرودشت شهرستان در روزه
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 ترطوالنی اقامت براي ترمناسب و بهتر هايزیرساخت دلیل به را شیراز و نموده بسنده شهرستان در
  »کنند. انتخاب
 در اندك و نامناسب رسانیاطالع و تبلیغات« مطالعه، مورد افراد دید از :ترویجی -تبلیغی موانع

 شهرستان گردشگري هايتوانمندي از بسیاري« شده موجب »منطقه توریستی هايجاذبه خصوص
 شهرستان گردشگري هايجاذبه تعدد و تنوع از مردم از عظیمی خیل و »بماند باقی ناشناخته مرودشت،
 در نامناسب تبلیغات بر افزون که بودند معتقد مطالعه، مورد افراد از برخی باشند. اطالعبی مرودشت
 از »منطقه در گردشگران به مشاوره و راهنمایی خدمات ضعف یا نبود« منطقه، هايمنديتوان خصوص

  رود.می شمار به مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعۀ مشکالت دیگر
 منطقۀ یک به را گردشگران از بسیاري توجه تواندمی که هاییجاذبه از یکی :فرهنگی -ارزشی موانع

 هايجشنواره محلی، غذاهاي دستی، صنایع نظیر فرهنگی و ارزشی واردم کند، جلب خصوص به
 شهرستان در کارآفرینی و گردشگري نظران صاحب از بسیاري راستا، این در است. و... فرهنگی

 موانع از یکی منطقه محلی و بومی فرهنگ و فرهنگی امور به توجهیبی که بودند باور این بر مرودشت
 بودند معتقد آنان دیگر، بیانی به رود.می شمار به مرودشت شهرستان در گريگردش کارآفرینی توسعۀ

 دستی صنایع به نسبت توجهیبی« ،»فرهنگی هايجشنوار و هامراسم گرفتن نادیده و توجهیبی« که
 که است مواردي از »محلی تولیدات بر مبتنی و بومی غذاهاي تولید به نسبت توجهیبی« و ،»منطقه
  است. نموده مواجه چالش با منطقه در را گردشگري کارآفرینی ۀتوسع و رشد

 است. شده مرودشت انگاري نادیده و شدن گم موجب شیراز شهر به مرودشت نزدیکی :طبیعی موانع
 در که ايگسترده تبلیغات و شیراز شهر مرکزیت به توجه با بودند معتقد مطالعه مورد افراد واقع، در

 که دهندمی ترجیح گردشگران از بسیاري گیرد،می صورت شیراز شهر توریستی هايجاذبه خصوص
 آن از بازدید و مرودشت در حضور براي کمتري تمایل و بگذرانند تاریخی شهر این در را خود وقت
 به مردم که شده موجب »سال طول در گردشگران حضور نامناسب توزیع« دیگر، سوي از .دارند

 چنینی این کارهاي و کسب از حاصل درآمد که چرا باشند؛ نداشته تیرغب چندان گردشگري کارآفرینی
 چندانی درآمد اوقات سایر و شودمی محدود نوروز) عید و تابستان (نظیر سال از خاصی ایام به تنها

 علت بر مزید نیز »گردشگري هايجاذبه بودن فصلی« واقع، در شود.نمی حوزه این کارآفرینان عاید
   دهد.می کاهش منطقه در زمستان) و (پاییز سرد و بارانی فصول در را گرانگردش حضور و است
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 در را گردشگري کارآفرینی توسعۀ که موانعی از یکی مطالعه، مورد افراد نگاه از :آموزشی موانع
 با برخورد نحوة زمینۀ در محلی مردم آموزش عدم« است، نموده مواجه مشکل با مرودشت شهرستان

 در دیده آموزش و متخصص نیروهاي کمبود« واقع، در است. »آنان جذب هايروش و گردشگران
 منافع و مزایا با محلی مردم آشنایی عدم« همچنین، و »گردشگري و کارآفرینی با مرتبط هايزمینه

 و کسب اندازيراه دنبال به شاید و باید که چنانآن محلی مردم شده موجب »گردشگري کارآفرینی
  نباشند. گردشگري حوزة در نانهکارآفری کارهاي

 از شده استخراج مختلف طبقات میان روابط ترسیم در NVivo افزارنرم قابلیت به توجه با ادامه در  
 شماتیک صورت به مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع ،میدانی هايمصاحبه

  ).1 شکل( گردید ترسیم

  
 .دشگري در شهرستان مرودشتموانع توسعه کارآفرینی گر -1 شکل

  
  پیشنهادها و گیرينتیجه

 با مرودشت، شهرستان در گردشگري کارآفرینی موانع ترینمهم شناسایی ضمن حاضر، پژوهش  
 در را گردشگري کارآفرینی توسعۀ تواندمی که کندمی ترسیم را شرایطی کاربردي، پیشنهادهاي ارائه

 زیرساختی، موانع دولتی، - سیاسی موانع که بود آن از حاکی نتایج راستا، این در بزند. رقم مزبور منطقۀ
 موانع ترینعمده از آموزشی موانع و طبیعی موانع فرهنگی، -ارزشی موانع ترویجی، -تبلیغی موانع
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 - سیاسی موانع میان، این در روند.می شمار به مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعۀ
 موانع از یکی اند،نموده اشاره آن به خود پژوهش در نیز )2013( مکارانه و فردباقري که دولتی
 و اساسی مانع این حل منظور به رود.می شمار به مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعۀ
 براي کافی بودجه تخصیص ضمن شود،می توصیه ریزانبرنامه و گزارانسیاست دولتمردان، به کلیدي
 توسعۀ براي شفافی و مدون مدت، بلند برنامۀ مرودشت، شهرستان در ردشگريگ توسعۀ و رونق

 دولتمردان، به همچنین، نمایند. تدوین و طراحی منطقه در گردشگري کارآفرینی و گردشگري
 بخش گذارانسرمایه و محلی افراد تشویق ضمن شودمی توصیه ریزانبرنامه و گزارانسیاست

 گرفتن نظر در طریق از( کارآفرینانه کارهاي و کسب اندازيهرا و گذاريسرمایه به خصوصی
 که افرادي تا نمایند فراهم را بستري ،و...) اندك سود با مدت بلند هايوام اعطاي مالیاتی، هاي معافیت

 و کسب زيانداراه راستاي در يادار گیرپا و دست قوانین ترینکم با شوندمی وارد عرصه این به
  شوند. همواج خود کارهاي

 شهرستان در موجود هايزیرساخت به مربوط مشکالت که بود آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج  
 مواجه چالش با منطقه این در را گردشگري کارآفرینی توسعۀ که است موانعی دیگر از ،مرودشت

 انهمکار و فردباقري )،1391( همکاران و زنپاپ پژوهش، این هايیافته تأیید در .است نموده
 هازیرساخت ضعف به خود مطالعات در نیز )1394( منوچهري و فراهانی و )2002( مارکلی )،2013(
 مانع کاهش یا و حذف براي .اندنموده اشاره گردشگري کارآفرینی توسعه موانع از یکی عنوان به

 ارتقاي به شهر، ورودي زیباسازي ضمن شودمی توصیه مرودشت شهرستان شهرداري به مذکور،
 توجه عمومی هايپارکینگ و بهداشتی هايسرویس ،عمومی نقل و حمل ناوگان کیفیت و کمیت

 گذاريسرمایه با شودمی توصیه نیز خصوصی بخش گذارانسرمایه به همچنین، نماید. مبذول ايویژه
 ،گردشگران و مسافران مدت کوتاه و موقت اسکان براي هاییمکان و هارستوران ها،هتل احداث در

  آورند. ارمغان به را مرودشت شهرستان در اشتغالزایی خود، سرمایۀ بازگشت و توسعه از اطمینان ضمن
 که است مواردي دیگر از ترویجی -تبلیغی موانع مطالعه، مورد افراد نگاه از داد نشان پژوهش نتایج  

 مطالعات هايفتهیا است. نموده مواجه مشکل با مرودشت شهرستان در را گردشگري کارآفرینی توسعۀ
 نتایج با نیز )1394( منوچهري و فراهانی و )1391( همکاران و زنپاپ )،1394( اسدپاسکی و رضایی

 اندك و نامناسب رسانیاطالع و تبلیغات واقع، در دارد. تطابق و سوییهم حاضر مطالعۀ از بخش این
 به گردشگري کارآفرینی تبع به و گردشگري رشد براي مانعی منطقه توریستی هايجاذبه خصوص در
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 و هتهی ضمن شودمی توصیه مرودشت شهرستان فرهنگی میراث سازمان به بنابراین، رود.می شمار
 به را مشاوره و راهنمایی به مربوط خدمات و... گردشگري هاينقشه پالکاردها، بروشورها، توزیع

  نمایند. ارائه منطقه در حاضر گردشگران
 به منطقۀ یک به را گردشگران از بسیاري توجه تواندمی فرهنگی هايجاذبه کهآن رغمعلی  

 به توجهیبی مرودشت شهرستان در که بود آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج اما کند، جلب خصوص
 رود.می شمار به منطقه این در گردشگري کارآفرینی توسعۀ موانع از یکی فرهنگی و ارزشی موارد

 هایییافته به خویش هايپژوهش در نیز )1391( همکاران و زنپاپ و )1394( اسدپاسکی و رضایی
 میراث سازمان به مذکور، مشکل رفع منظور به و راستا این در یافتند. دست مطالعه این نتایج همشاب

 عرضۀ براي هاییبازارچه اندازيراه به نسبت شودمی توصیه مرودشت شهرستان شهرداري و فرهنگی
  نمایند. اقدام محلی هايخوراکی و غذاها دستی، صنایع فرهنگی، محصوالت

 نامناسب توزیع و گردشگري هايجاذبه بودن فصلی نظیر طبیعی موانع کهاین به نظر همچنین،  
 براي را محلی افراد انگیزة که بود مواردي از مطالعه مورد افراد نگاه از سال طول در گردشگران حضور

 و گذارانسیاست به داد،می کاهش گردشگري بخش در آفرینانهکار کارهاي و کسب اندازيراه
 به نسبت گذارانسرمایه مشارکت جلب براي هاییمشوق گرفتن نظر در با شودمی توصیه ریزان برنامه

 براي را بستري ،و... وحشباغ کابین،تله نظیر غیرطبیعی هايجاذبه و مصنوعی هايپارك احداث
 و افتخاري الدین رکن راستا، این در نمایند. فراهم مرودشت شهرستان در گردشگري کارآفرینی توسعۀ

 گردشگري کارآفرینی توسعۀ در را طبیعی و محیطی عوامل خود مطالعات در نیز )1393( همکاران
   اند.دانسته مؤثر
 کارآفرینی توسعۀ که است موانعی دیگر از آموزشی، موانع که داد نشان حاضر پژوهش نتایج  

 از بسیاري مطالعات نتایج .است نموده مواجه مشکل با مرودشت شهرستان در را يگردشگر
 درك عدم ،)1391( همکاران و زنپاپ مثال، عنوان به مدعاست. این بر تأییدي مهر نیز پژوهشگران

 و اگبی اند.برشمرده گردشگري توسعۀ موانع از یکی را روستایی گردشگري از روستائیان صحیح
 .انددانسته افراد ايحرفه هايمهارت توسعه را کارآفرینی توسعۀ راهبرد ترینمهم نیز )2013( همکاران
 به خویش مطالعات نتایج در یک هر نیز )1394( منوچهري و فراهانی و )1392( همکاران و فیروزي

 اند.نموده اشاره گردشگري کارآفرینی توسعۀ روي فرا هايچالش از یکی عنوان به آموزشی موانع
 توصیه فرهنگی میراث سازمان و کشاورزي جهاد سازمان اي،حرفه و فنی آموزش سازمان به بنابراین،
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 با برخورد نحوة زمینۀ در محلی مردم آموزش به نسبت آموزشی مختلف هايدوره برگزاري با شودمی
 و ريگردشگ حوزة در کارآفرینانه کارهاي و کسب اندازيراه آنان، جذب هايروش و گردشگران

  ورزند. اهتمام کارآفرینی و پردازيایده هايمهارت آموزش
  

  قدردانی و تشکر
 مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه مالی حمایت و تصویب با مقاله این  
  داریم.می اعالم دانشگاه این هايحمایت از  را خود تشکر و تقدیر مراتب وسیله بدین و گردیده اجرا

  
  منابع ستفهر

 ولینا .مرودشت :پژوهی مورد شهري گردشگري تنگناهاي و هاقابلیت بررسی .1392 م. احمدي، .1
 .هگمتانه زیست محیط ارزیابان انجمن ،پایدار زیست محیط و جغرافیا گردشگري، ملی همایش

 مشکالت و هامحدودیت واکاوي .1391 .ش ،گراوندي .،ك ،زرافشانی .،پ ،قبادي .،ع ،زنپاپ .2
 آمایش و جغرافیا .علیا ۀچرمل روستاي شناسی: مورد بنیانی تئوري از استفاده با روستایی توریسم
  .89 -104 ):5( 2 اي،منطقه - شهري

 بر مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی .1394 ح. عسگري، م.، احمدیان، ح.ر.، وارثی، ا.، تقدیسی، .3
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 ):2( 46 ایران، کشاورزي توسعۀ و اقتصاد تحقیقات گازرخان). وستاير مطالعه: مورد( قزوین
284-277.  

 اماکن و گردشگري وضعیت آخرین .1392 فارس. استان گردشگري و فرهنگی میراث سازمان .5
  فارس. استان مرودشت، مرودشت. شهرستان تفریحی
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Abstract 
The development of tourism industry in general and entrepreneurship tourism 

calls for identifying the constraints in this industry. Policymakers in tourism 
industry in Marvdasht Township need to be aware of constraints inhibiting the 
development of tourism industry as well as tourism entrepreneurship. This study 
sought to investigate constraints in developing and expanding tourism and tourism 
entrepreneurship in Marvdasht Township. Using qualitative paradigm, purposeful 
and network sampling was used to collect data from experts in entrepreneurship 
and tourism. Theoretical sampling was reached after seven interviews with experts. 
Content analysis was used to analyze deep individual interviews using NviVo8 
Software. Results revealed that major constraints inhibiting tourism 
entrepreneurship development include: political, infrastructural, advertising, 
cultural, natural and educational. Result of this study has implications for 
policymakers in tourisms entrepreneurship and private investors. 
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