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  چکیده 
بنـدي هاي کارآفرینی اکوتوریستی دربین روستاهاي منطقه و اولویتهدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، شناخت تفاوت هدف:

  ها است.لحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی و تحلیل فضایی آناي بهگردشگري روددرهروستاهاي با پتانسیل 
وکارهـا، اي درقالب نظرات خبرگان و صاحبان کسبهاي پرسشنامهکارگیري دادهشناسی توصیفی و تحلیلی با به: از روشروش

  یی استفاده شده است.براي تحلیل فضا Arc GISو درنهایت،  TOPSISاي، ، تکنیک توان رتبهTآزمون 
وکارها، روسـتاهاي موردمطالعـه در سـطح منطقـه بـا یکـدیگر تفـاوتی دهد که ازنظر صاحبان کسبها نشان می: یافتههایافته

نیـز گویـاي امتیـازات دقیـق  TOPSISسازي تکنیـک درزمینۀ کارآفرینی اکوتوریستی ندارند. همچنین، نتایج حاصل از پیاده
شـده و ها بین روستاهاي دو گروه حفاظتلحاظ کارآفرینی اکوتوریستی با یکدیگر است که پراکندگی رتبهروستاها و مسیرها به

   می باشد. Tنشده تأییدکنندة نتیجۀ آزمون حفاظت
: در منطقۀ موردمطالعه، هنوز به اکوتوریسم و اقتصاد اکوتوریستی به مفهوم واقعی آن که در تعـاریف ها/ راهبردهامحدودیت

-شـده در دنیـا بـهدیگر، با توجه به این مفهوم که مناطق حفاظـتعبارتدبیات نظري به آن اشاره شده، توجه نشده است. بهو ا
-هاي اقتصادي ناشی از آن هستند، در منطقۀ موردمطالعه موردتوجه قرار نگرفتهاي براي توسعۀ اکوتوریسم و فعالیتعنوان پایه

شـده وکارهاي موجود در روستاهاي خارج از مناطق  فاظتارها ازنظر نوع و کیفیت با کسبوکهاي اقتصادي و کسبو شیوه اند
  ویژه اکوتوریسم تأکید داشت.توان بر اقتصاد گردشگري بهتفاوت چندانی ندارند؛ بنابراین، در تحقیقات بعدي می

مسیرهاي شلوغ و با مقاصد دوم گردشـگري  توان گفت روستاهایی که درآمده میدستبا توجه به نتایج بهراهکارهاي عملی: 
   قرار دارند، بیشترین سهم را دربین کل عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی اکوتوریستی نسبت به سایر روستاها دارند.

 و است اي کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی، جدیدرشتهدلیل پرداختن به مسئلۀ میان: این مطالعه بهاصالت و ارزش
  هاي آن استفاده کنند. توانند از یافتهریزي روستایی، توسعۀ گردشگري و کارآفرینی میمحققان برنامه
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  . مقدمه1
  . طرح مسئله1. 1

اصـلی جوامـع انسـانی  دغدغۀ رآفرینانه بههاي کافعالیت توسعۀ
است که جوامـع روسـتایی نیـز از ایـن مـورد مسـتثنی تبدیل شده 

هـاي در زمینـه سو کارآفرینان با شناسایی فرصتیک، اززیرا نیستند؛
سازند. تصاد روستایی هموار میسازي اقمتفاوت، زمینه را براي متنوع

 ي بـالقوةهـاتیظرفن بـودلحـاظ دارابـه ، محیط روسـتادیگرازسوي
ي اقتصـادي هاينوآورداراي محیط بکر اقتصادي و  ،انسانی و طبیعی

ت، دامـداري، باغـداري، شـیالت، صـنایع ي مختلف زراعهانهیزمدر 
 ،اسـاسنیبـرا اسـت؛خدمات گردشـگري  روستایی، صنایع دستی و

- دلیل نیازهـاي جهـانی بـهي جدید اقتصادي که بههافرصتیکی از 
. باشـدیمـصـنعت گردشـگري  است،رشد و گسترش شدت درحال 

گردشــگري  هــايظرفیــتدلیــل برخــورداري از نقــاط روســتایی بــه
گردشگري در قلمرو سـرزمینی  يهاکانونعنوان یکی از به توانندیم

ي گردشگري موجود در منـاطق هافرصتبین دلیل ازهمینباشند. به
هـواي وآب ر وبکـ ياهاندازي طبیعی، چشمهاجاذبهوجود  ،روستایی
اکوتوریسم در روسـتاها بـیش از سـایر  زمینه را براي توسعۀمناسب 
ایـن، منطبـق بـا منـاطق که  دنینمایمي گردشگري تقویت هاجنبه

شده رابطۀ ، بین اکوتوریسم و مناطق حفاظتزیرا شده است؛حفاظت
شـده درآمـد مسـتقیم همزیستی وجود دارد و براي نواحی حفاظـت

البته باید توجـه داشـت  )؛34، ص. 1388، رام و مور(د کندیمایجاد 
ي هاگونـهاکوتوریسـم داراي براساس موقعیـت مکـانی و زمـانی، که 

ي یـا ادرهاکوتوریسـم  هـاآن نیترپرجاذبهکه یکی از  متعددي است
وستاهاي منـاطق ویژه در راین پدیده به .باشدیمي گردشگري هادره

- ، پیشـرفتزیـرا ؛ابدییمت پیش اهمیازبیش حاشیۀ شهرهاي بزرگ
ي روانـی و خسـتگی هـاتنششدن زمان کار و هاي تکنولوژیک، کم

اي از زمـان ن بخش عمـدهي شهري، آزادشدهایآلودگناشی از انواع 
صورت روزانه و هفتگی، سـبب ایجـاد به عنوان اوقات فراغت و آزادبه
- چشم (روستاها و مناطق طبیعی با به حرکت از شهر به پیرامون نیاز

 يهافرصـت ،اسـاس) شده اسـت؛ بـراینهایآلودگانداز زیبا و دور از 
منبعی بـراي  ،شهرهاي بزرگ متعدد اکوتوریستی روستاهاي حاشیۀ

و مکـانی موقـت بـراي فـرار از  ي شـغلی جـدي هسـتندهاتیموقع
، 1383(شهابیان،  دنباشیمفشارهاي مختلف زندگی ماشینی شهري 

بــا رویکــرد و درســتی بــه وریســتیهــاي اکوت). اگــر فرصــت30 ص.
بـراي  ينیرومنـد ند، فراینـدریزي و مـدیریت شـو، برنامهکارآفرینانه

 وري اقتصادي پایدار و بدون ایجاد خسـارات محیطـی و تقویـتبهره

 ند بود کـه نتیجـۀحفاظت از منابع زیستی در مناطق روستایی خواه
شهر کالن اقتصادي و پایداري روستاهاي حاشیۀ ، کمک به توسعۀآن

روابـط درون  کننـدةدهنـده و تقویـتشـکل  بـراین، افـزوناست و 
ــه ــین امنطق ــاکانوني ب ــۀه جــذب  ي شــهري و روســتایی درزمین
 ،زیرا ي شهري به روستاها است؛هاکانون، درآمدهاي سرریز هافرصت

عنــوان ، بــهي اکوتوریســتیهــادرهکــارآفرینی روســتاهاي واقــع در 
اسـت کـه اقتصـادي نـوین و کـاربردي  ي از جغرافیـايارمجموعهیز

) 14 ، ص.1386(تـوالیی،  فضـایی - ي مکـانیهـایژگیو دربرگیرندة
شهر تهران  د تولید اکوتوریسم روستاهاي حاشیۀجدی هايبراي شکل

بـه  توانـدیمـو  ي معیشتی وابسـته بـه گردشـگري اسـتهانظامبا 
رینی در کـارآف ي مکانی توسعۀهابازتابو  هایژگیوارتباطات فضایی، 

ارائـه  ي اکوتوریسـتی در جـذب گردشـگر،هادرهروستاهاي واقع در 
ي امنطقـهگیري بازارهاي جدید محلـی و خدمات و تولیدات و شکل

بـا نگـاهی جدیـد، اکوتوریسـم گفـت  تـوانیم ،رومنجر گردد؛ ازاین
ورت بالقوه یـک فعالیـت کارآفرینانـۀ صي در مناطق روستایی بهادره

و فضـاهاي جدیـد اقتصـادي  هافرصـتتصـرف  ياقتصادي درراستا
در  هـاآنشهرهاي بزرگ و ادغام  یی حاشیۀموجود در مناطق روستا

درراستاي اقتصـاد زیباشـناختی و  تواندیمکه  استاقتصادي  چرخۀ
(اقتصـاد  شدن طبیعـتبه کاالییمحیطی معاصر عمل کند و زیست
 گـردد منجـرمحیطی با رویکـرد پایـداري) نـواحی روسـتایی زیست

داد و تحـول کارآفرینانـه، برآیند این رخ). 763 ، ص.2001(نیفسی، 
 هـادره اکوتوریسـتی در حاشـیۀ اراي پتانسـیلبازساخت روستایی د

محیطـی منـاطق پذیري اقتصادي، اجتماعی و زیسـتدرقالب کنش
نی اکوتوریسـتی هاي کارآفریآگاهی از تفاوت رو،است؛ ازاین روستایی

 عنـوان پایـۀ، بـهشـدهشده در منـاطق حفاظـتبین روستاهاي واقع
سـطح کـارآفرینی  ،اکوتوریسم و روستاهاي بیرون از آن و همچنـین

ر وضع موجود اي داکوتوریسم دره پتانسیلستاهاي با یستی روراکوتو
هـاي مکـانی و فضـایی ، از این طریق تفاوتزیرا بسیار ضروري است؛

شـود؛ مشـخص مـی ارآفرینی اکوتوریسـتیک ناشی از مرحلۀ توسعۀ
هـاي شـناخت تفـاوتش، هاز انجام ایـن پـژو هدف اساسی بنابراین،

بنـدي در بـین روسـتاهاي منطقـه و اولویـت کارآفرینی اکوتوریستی
ــت ــا ظرفی ــتاهاي ب ــگري رود روس ــثدره - گردش ــطح  اي ازحی س

راســتا، وریســتی و تحلیــل فضــایی آن اســت. درایــنکــارآفرینی اکوت
کـه صورتاین؛ بهندگیرشکل میش نیز هاي پژوهالسؤ  ترینکلیدي

شـده در بـین روسـتاهاي واقـعلحاظ کارآفرینی اکوتوریسـتی، بهآیا 
تفاوت  شدهشده و روستاهاي خارج از منطقۀ حفاظتمنطقۀ حفاظت

ــه،  ــۀ موردمطالع ــدگاه جامع ــود دارد؟ از دی ــارآفرینی وج ــطح ک س
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تاهاي هاي فضایی آن در بین روسـچگونه است و تفاوتاکوتوریستی 
از  بـا اسـتفاده ،اي در اسـتان تهـراندره - با پتانسیل گردشگري رود

  چگونه است؟ تاپسیس گیري چندشاخصۀتکنیک تصمیم

  شناسی تحقیق. روش2
  تحقیق. قلمرو جغرافیایی 1. 2

تا  34تر مربع بین کیلوم 18956استان تهران با وسعتی حدود  
قی واقـع شـده شـردرجۀ طول 53تا  50شمالی و درجۀ عرض 5/36

 و داردهـاي البـرز قـرار کوهرشته ياست. این استان در جنوب مرکز
ه برخـوردار اسـت.  ايموقعیـت جغرافیـایی از جایگـاه ویـژهلحـاظ ـب

و  یهاي البرز، منابع سرشار آبکوهرشته هاي جنوبیاستقرار در دامنه
- دره ها وارمغان آورده است. دامنهوهوایی معتدلی را بهشرایط آبنیز 

براي گریز از گرما و خشـکی اي را شرایط ویژه ،اي البرزهاي کوهپایه
 ،البرز مرکـزيهاي قسمت بیشتر اند.وجود آوردهبههاي جنوبی بیابان
هاي موازي و بسیار طوالنی بـه مـوازات سـاحل دریـاي أسالراز خط

هـاي بسـیار عمیقـی . درهانـدشدهغربی) تشکیل  - (شرقی مازندران
هاي عمیقی را در میان شکافکرج  و شاهرود ،هراز ،لوسهمچون چا

اما نکتۀ درخور توجه این اسـت کـه  ؛نداها پدید آوردهسأالراین خط
بـر تـأمین ، عالوهجنوبی البرز هاي عمیق و پرآب در دامنۀوجود دره

 سـاختارهاي ،وجـود آب و همچنـین دلیـلمنابع آب براي استان، به
در  نظیـري راي طبیعی بسیار زیبا و کـماندازهاشناختی، چشمزمین

بز، غارهـاي متعـدد، هـاي سرسـشمال اسـتان تهـران از جهـت دره
 اسـت کـه زمینـۀهاي سنگی و غیره فـراهم سـاخته آبشارها، صخره

نـوان کـانون جمعیتـی در عافراد بسیاري را از شهر تهران، بـهجذب 
- دل و زیبـا هـايدرهسـازد. ویژه فصول گرم فراهم مـیطول سال به

 در الله غرق هايسبز، دشت هايدامنه بر فراز سفید هايقله فریب،
 و حاصـلخیز هايمعدنی، زمین آب گواراي هايچشمه ها،کوه دامنۀ
 درطبیعـی  هايجاذبهبا  پرمیوه و تنیدهدرهم هايشاخه با هاییباغ

هـا، موقعیـتایـن  همـۀ .اندشده گسترده جنوبی و مرکز البرز دامنۀ
هـاي طبیعـی، فرهنگـی و ی با جـذابیتگیري روستاهایکلزمینۀ ش

عنوان روسـتاي اند که تعدادي از روستاها را بهشده  اي تاریخی ویژه
یکی از  اند؛ بنابراین،ساخته هدف و نمونۀ گردشگري در استان مطرح

گردشــگري در اســتان، هــاي جــذب تــرین و بــارزترین زمینــهمهــم
سـبب هـاي البـرز اسـت کـه بـهدره - ودگرفته در راکوتوریسم شکل

تنـوع  طبیعی، وجود تنوع گیـاهی و جـانوري وزیبا و  ياندازهاچشم
هاي روستایی واقع جذب افراد بسیاري به این محدوده اقلیمی، سبب

هاي کوهسـتانی، ازجملـه هاي سرسبز شده است. در محدودهدر دره

دلیل شیب بها هالبرز که در برخی از قسمت هاي جوانخوردگیچین
العبوربـودن ر بسیار سخت است و صعبمروها، عبور و تند دامنۀ کوه

بهتـرین  ،اساس تجربیـات بـومیباشد، برها میهاي بارز آناز ویژگی
ها و مسـیرهاي هاي ارتباطی در چنین مناطقی راهمسیرها و جریان 

 ها که تا حدوديهایی از این درهها هستند. در محدودهطبق با درهمن
اي شـکل درههـاي میـانو دشـتاسـت کاسته شده  هااز شیب دره

مسـیرهاي  ،لحاظ فضاییاند که بهاند، روستاهایی ایجاد گردیدهگرفته
هـا و کنـاره .اي اسـتهـاي کنـار رودخانـهراه طریقها ازارتباطی آن

رانـدن هاي مطلوب و دلپذیري براي گذها مکانسواحل این رودخانه
 دلیلتقریباً در تمام طول سال به و هستندمنطقه اوقات فراغت مردم 

 بـه، روایـناز ؛شـودها استفاده میموقعیت اقلیمی و جغرافیایی از آن
در محدودة سیاسی استان تهـران کـه در مهم اکوتوریستی هاي دره
هاي پایکوهی ارتفاعات البرز قرار دارند  و داراي رودخانۀ دائمی امنهد

  ساختارهاي جغرافیایی، اکولوژیـک، نای مود.اشاره نتوان ، میهستند
در محـدودة اسـتان کـه شـناختی شناختی، اقلیمی و جمعیتزمین
قصـد خـاص ساز مسـافرت مـردم بـه یـک مزمینه ،قرار دارند تهران
تواننـد عنـوان عامـل کشـش میهاي گردشـگري بـه. جاذبههستند

و  نندسمت خود جذب کهاي دور بهگردشگران را از نقاط و سرزمین
تر و جذاب ترفردتر و منحصربههاي گردشگري متنوعبههر چقدر جاذ

حوزة  ،نتیجهباالتري برخودار خواهند بود و دراز قدرت کشش  ،باشند
شناسـایی و معرفـی  ،بنـابراین داشت؛تري خواهند نفوذ بسیار وسیع

از ارکـان ها هاي بالقوه و بالفعل جاذبـهییها و تواناها، جذابیتویژگی
و معیـاري بـراي تعیـین ظرفیـت  اساسی صنعت گردشـگري اسـت

بـراي توسـعۀ بـازار، ایجـاد اشـتغال،  ریزيپذیرش گردشگران، برنامه
 است.رسانی و ... کنندة سرمایه، خدماتجذب

  . روش تحقیق2. 2
شـافی، کـاربردي، اکت استفاده در ایـن مقالـهشناسی موردروش 

یـق شـامل خبرگـان و تحق آمـاري توصیفی و تحلیلی است. جامعـۀ
هاي اسـتان ي مرتبط با اکوتوریسم در رود درهکارهاوصاحبان کسب

انتخـاب روسـتاهاي نمونـه در تهران هستند. در ایـن مطالعـه بـراي 
معیاري تاپسـیس گیري چنـدقی تحلیل تصمیماز روش تلفی ،منطقه

هـاي اکوتوریسـتی در یـک فعالیتکه  شداستفاده  GISدر محیط 
هاي با پتانسیل اکوتوریستی از بسیار ضعیف به پهنه بندي کلیطبقه

شده در ، با استفاده از تابع تعریفسپساند. تقسیم شده تا بسیار قوي
اي، پـنج رابطه با انتخاب روستاهاي اکوتوریستی با پتانسـیل رود دره

- ازطریق محاسبه و همپوشـانی الیـه GISاساسی در محیط  مرحلۀ
روسـتاي  17، نهایـتراي الگـوریتم، درآمدة ناشی از اجدستهاي به
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  ). 1جدولو ند (شکل اي انتخاب شدمسیر اصلی رود دره 7وتوریستی در اک نمونۀ
  ايوتوریسم رود درهاک گانۀگی روستاهاي نمونه در مسیرهاي هفتپراکند -1 جدول

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

  

  
  دل پتانسیل اکوتوریستیاساس مشده برروستاهاي نمونۀ اکوتوریستی انتخاب -1 شکل

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
عنـوان روسـتا بـه 9، شـدهگانـۀ انتخـابازبین روستاهاي هفـده

شـده روستا بیرون از محـدودة حفاظـت 8شده و روستاهاي حفاظت
رهـاي مـرتبط بـا کاورار گرفتند. براي تعیین حجم نمونـه از کسـبق

دلیل نبـود به ،ي نمونهروستاها گانه و نیزگردشگري مسیرهاي هفت
شـده در آوريهـاي جمـعتالش شد تا ازطریق داده هاي رسمیداده

مرتبط با گردشگري در منطقـه کارهاي ورابطه با وضع موجود کسب
بـا  هـاداده به تعیین حجم نمونه اقدام گردد. الزم اسـت ذکـر شـود

طریـق ها بـراي مسـیرها و ازطریق بخشداريمحوري ازرهرویکرد خب
 نـد.دست آمـده بودها در سطح روستاهاي نمونه بهها و دهیاريشورا

شــده در ســطح وکارهــاي ذکربــا توجــه بــه مجمــوع تعــداد کســب
کارهاي مـرتبط وشداري روستاهاي نمونه، تعداد کسبکارشناسی بخ

بود.  مورد 1873منطقه، برابر با  گانۀري در مسیرهاي هفتبا گردشگ
به نظرهاي شـوراها و دهیـاران،  روستاهاي نمونه با اتکا در سطح کل

وکارهـاي مـرتبط بـا گردشـگري دربـین روسـتاهاي کسب  مجموع
بـر بـا مورد بود که مجمـوع ایـن دو سـطح برا 730گانه برابر با هفده

وکارهـا در منطقـۀ گیري از بین کسـبمورد است. براي نمونه 2603
 %95ل با احتما هاي معلوماز فرمول کوکران براي نمونه ،مطالعهمورد

هـا توزیـع نمونـه .نمونـه بـود 335آن برابر با  استفاده شد که نتیجۀ

  نام روستا  نام مسیر
 جند، اهنزهرانده، جلیز  رودفیروزکوه حبله
 مراي  دماوند

 افجه، کمرد، برگ جهان  جاجرود و لواسانات
 گچسر، والیترود، آسارا، شهرستانک  رود کرج و چالوس

 جوستان، گلینک  طالقان -شاهرود
 درهرغان، سیبانب  کردان -برغان
 آهار، الالن  فشم -میگون
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بـودن دلیـل کـمها بـهکارهاي موجود در آنوبراساس تناسب کسب
مورد)  730( شده در مناطق روستایی نمونهوکارهاي ذکرتعداد کسب

- دلیل تعداد نمونـههمینبود. به مورد) 1873( نسبت به کل مسیرها
فته براي مجموع روستاهاي نمونه بسیار پایین و برابر یاهاي اختصاص

وزیع ت ،براینبود. افزون مورد  241نمونه و براي مسیرها برابر با  94با 
کارهـاي وبراسـاس تناسـب کسـب روسـتاي نمونـه 17در نمونه 94

و  کنـدمـیرا کـم  روستا هردر موجود  ها، تعداد نمونهموجود در آن
را پـایین نمونه بر جامعه آماري  دهیت تعمیمقدرت و قابلی بنابراین، 

براي تمرکز بیشتر به نقاط روستایی نمونه با توجـه  آورد؛ بنابراین،می
هـا تناسب استفاده نکردیم و حداقل نمونـه به هدف مطالعه، از شیوة

مورد درنظر گـرفتیم. در  10را  کارهاوبراي هر روستا  درزمینۀ کسب
، ا مانند روستاي جلیزجنـد بسـیار بـودکارهومواردي که تعداد کسب

و در مواردي که ماننـد سـیباندره کمتـر یافت ها افزایش تعداد نمونه
مورد درنظـر گرفتـه شـد تـا تناسـب  10ر از ها کمت، تعداد نمونهبود

دهی نتایج نیز وجـود نسبی نیز برقرار گردد و تاحدودي امکان تعمیم
 داشته باشد.

بــودن کــارآفرینی ايرشــتهیکــرد میــانبنــابراین، بــا توجــه بــه رو   
چـون کـارآفرینی، هـایی هماکوتوریستی، افرادي که داراي تخصـص

محـیط روسـتایی، گردشـگري، اکوتوریسـم و  ریـزيجغرافیا و برنامه
در ارتبـاط بـا یت بودند یا افرادي که پژوهشی زیست، اقتصاد و مدیر

رسـی بـه و دست بودنـد یا بخشی از آن انجام دادهگردشگري  موضوع
صـورت تصـادفی هپذیر بود، بـراي تکمیـل پرسشـنامه بـها امکانآن

اي تهیـه گردیـد و نفره 43، لیست مجموعهدفمند انتخاب شدند. در
هـا قـرار گرفـت و آن شماري دراختیار همۀصورت تمامپرسشنامه به

 سخ دادند. در ایـن مطالعـه بـرايها پانفر به پرسشنامه 32، نهایتدر
هـاي اي و روشهاي اسـنادي و کتابخانـهات از روشگردآوري اطالع

- هاي استخراجبراساس شاخص همیدانی مشاهده و تکمیل پرسشنام
تفاده شـد. در گـام اول، بـراي شده در چارچوب الگـوي نظـري، اسـ

ــه ــات موضــوع از روش اســنادي و کتابخان ــدوین ادبی اي (بررســی ت
ها و ...) اسـتفاده ها و گزارشها، طرحاینترنت، مقاالت، مجالت، کتاب

 ۀمراجعـهـاي فضـایی و توصـیفی روسـتاها بـا  هاطالعات و داد شد.
و هـاي شهرسـتانی آمارنامـه اسـتفاده ازآمـاري و  مستقیم به مراکـز

ــادي ، ســازمان میــراث فرهنگــی، صــنایع دســتی و هــاي کشــورآب
کشـور، هاي ها و شهرداريشگري استان تهران، سازمان دهیاريگرد

. ندشـدتهیـه زیست و منابع طبیعی سازمان محیط جهاد کشاورزي،
- هاي مطـرحبراساس شاخص پرسشنامهطریق تدوین از ،در گام دوم

اطالعـات مربـوط بـه  و مطالعـات میـدانی شده در فرضیه، مصاحبه

، از ابزارهـاي مختلفـی همچنـین .ندگردید کمیلت حقیقمتغیرهاي ت
دات میدانی از گیري از مدارك و آمارهاي موجود، مشاههمچون بهره

ها، شوراها رسشنامه در سطح کارشناسی بخشداريروستاها، تکمیل پ
بـا توجـه بـه  وستاهاي نمونه اسـتفاده گردیـد؛ بنـابراین،و دهیاران ر

وتحلیل، پرسشنامۀ موردنظر هاي تجزیهمتغیرهاي تحقیق و نیز روش
قالب طیـف هایی درطیف حاوي هاي بسته و باز و نیزالصورت سؤبه
اي تهیه گردیـد و اي و فاصلهدر مقیاس سنجش اسمی، رتبهرت لیک
  اختیار نمونه ها قرار گرفت.در

  . مبانی نظري تحقیق3
اکوتوریسـم جدید گردشگري  هايدر ادبیات علمی یکی از صورت

و در ادبیـات  است که اغلب در محدودة قلمروي مناطق روستایی است
و  هاجاذبهباشد. وجود یشده ممنطبق با مناطق حفاظت جهانی عمدتاً

شدة روسـتایی اي متنوع طبیعی ازجمله در مناطق حفاظتاندازهچشم
ي هانـهیزم توانـدیمـکـه  اسـتي جدید اقتصادي هافرصتعنوان به

در  دلیـل،آفرینانه فراهم آورد. بـه همـیني کارهاتیفعالمناسبی براي 
رآفرینی ي مطـرح در ارتبـاط بـا کـاهادگاهیـدبررسی ادوار تـاریخی و 

دي رویکردهـاي متعـدبه گردشگري از هنگام ظهور و بروز این مفهوم، 
ویـژه اکوتوریسـم توجـه در رابطه با کارآفرینی در حوزة گردشگري و به

در چـارچوب  محیطـی، رویکـرد زیسـتترین آنشده است که مرتبط
رهیافت سیستمی است. محققان مختلف بر اهمیت محـیط و شـرایط 

رونو و تایبجی، باند (ي کارآفرینی تأکید کردههانهیزممحیطی در زیست
که محیط زیست و طوريهب ؛)42 ، ص.1982پنینگز،  ؛19 ، ص.1982
ي جدیـد هـاتیفعالي هالیپتانسها، بسترها و پایه دهندةشکل هامکان

ي کـارآفرینی و هـاتیفعالدر و  باشـندیمـدر یک فضـاي جغرافیـایی 
ي مختلـف هاجنبهرا از نقش کلیدي محیطی ي زیستهامکانتجاري، 

، ؛ رینولدزف میلر، و ماکی377- 363 ، ص.1991(بانکس،  کنندیم ایفا
از  این بعـدبه کنون ؛ اما تا)110 ، ص.1986آیدالوت،  ؛32، ص. 1993

وجود منابع طبیعـی و  ،زیرا کارآفرینی در اکوتوریسم توجه نشده است؛
سـاز جـذب زمینـه وانـدتیمـ هامکانهاي محیطی موجود در تیجذاب

کارهـاي وي کوچک مقیاس شود و بـه توسـعۀ کسـبهايگذارسرمایه
کوچک مرتبط با اکوتوریسم کمک کند. با این دیدگاه و رویکـرد اسـت 

ي هـاتیفعال) بـه محـیط زیسـت و 1985( 1که محققانی مانند گارتنر
(گـارتنر،  اندداشـتهگردشگري مرتبط با محیط زیست توجـه عمیقـی 

ي تفریحی هاتیفعال) 1984( 2نگیا از دیدگاه فرید ؛)698 .، ص1985
آن  يو استفاده از اوقات فراغت پیوند عمیقی با محیط زیسـت و اجـزا

ي هافرصـتسـاز ایجـاد که جذب گردشگر از این طریـق زمینـهد ندار
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بـین   اجتمـاعیفضایی و نیز پیوند  - پیوندهاي مکانی شغلی، درآمدي،
ن، گ(فریـد ي جغرافیایی را کـاهش خواهـد دادو انزوا شود می هامکان

 طـور گسـترده دربرگیرنـدةطبیعی بهي اهانداز. چشم)42 ، ص.1984
- ي سطح زمین هستند کـه درقالـب آبهادهیپدابعاد بسیار وسیعی از 

بـر را در هاآتشفشـان شناسـی نظیـر غارهـا ووهوا، ساختارهاي زمـین
ي هـاارزشدلیـل داشـتن بهي محیطی اندازهاچشم ،بنابراین ؛ردیگیم

- ساز توسعۀ کسـبزمینه تواندیم محیطیاقتصادي، اجتماعی و زیست
 .طریــق کــارآفرینی باشــندمقیــاس اکوتوریســتی ازوکارهــاي کوچــک

- اند از: شـکلاصل از تقویت اکوتوریسم عبارتي کارآفرینی حهافرصت
تقاضـا، جلـب توجـه لحاظ عرضـه و گیري بازارهاي جدید اقتصادي به

دي و ي اقتصـاهـاارزشي کالن ملی بـه محـیط زیسـت و هاتاسیس
 هارسـاختیز براي ایجاد و توسـعۀسازي اجتماعی پنهان در آن، زمینه

ي ارتبـاطی، آب و بـرق، افـزایش ارزش هـاجادهنقـل و وهمانند حمل
ــا فعالیــت  ي محلــی وهــانیزم ــراد مــرتبط ب ــراي اف ایجــاد درآمــد ب

ــابراین ؛)136 ، ص.1989(اســمیت، اکوتوریســتی  ــان ،بن ــه هم طورک
و  هالیپتانســي از اجنبــهکــدام از رویکردهــا بــه مشــاهده شــد، در هر

ه اسـت. ایـن در کارآفرینی گردشگري توجه شد براي توسعۀ هاتیظرف
ــارآفرینی در هر ــعۀ ک ــه توس ــت ک ــورتی اس ــک از بخــشص ــا و ی ه

پـذیر نعوامـل امکـا ي بدون توجه بـه همـۀگردشگري هارمجموعهیز
ی فرایندي اسـت کـه از فعالیتعنوان سو کارآفرینی بهیک، ازازیر یست؛ن

پایدار گردشـگري و  ، توسعۀدیگراست و ازسويمتعدد برخوردار  اجزاي
که بدون درنظرگرفتن  دنباشیمي آن داراي ابعاد متعدد هارمجموعهیز

کـارآفرینی و  تـوانینمـگرا و یکپارچـه صورت کلبه هاآنعناصر  همۀ
رویکـرد  نیترمناسـب گردشگري را دنبال کرد؛ بنـابراین،توسعۀ پایدار 
ویـژه ي گردشـگري روسـتایی بـههـاحوزهکـارآفرینی در  براي توسعۀ

پایدار در صـنعت گردشـگري  کنندة اهداف توسعۀاکوتوریسم که دنبال
تا به امروز تصـور ایـن بـاور  ،زیرا ؛باشدیممحیطی است، رویکرد زیست
- نیتأمر سودآوري و فروش، نگران سالمت بعالوه که روزي کارآفرینی

امـا پویـایی و رقابـت  کننده نیز باشد، غیـرممکن بـود؛کننده و مصرف
قررات دولتـی و م نگرانی نسبت به محیط زیست و نیزشدید و افزایش 

کننــده، دهنــده و مصــرفافــزایش آگــاهی جامعــۀ تولیدکننــده، ارائــه
ی زگیپـاکی و روانی و کارآفرینان را بر آن داشت که در سالمت جسمان

محیط زیست درکنـار سـودآوري نیـز تأمـل کننـد؛ بنـابراین، امـروزه 
یابی به پایداري اکولوژیـک کارهاي مختلف براي دستوصاحبان کسب

فشـار هسـتند تـا و مشتریان تحت هادولتسوي از ،وکار خوددر کسب
- سـت باشـد. بـهیی را شناسایی کنند که مرتبط با محیط زیهافرصت
- و اصـطالحاتی نظیـر کـارآفرینی زیسـتکم مفـاهیم ، کمدلیلهمین

ــک و ــارآفرینی اکولوژی ــراي تشــویق  محیطــی، ک ــارآفرینی ســبز ب ک
وارد ادبیـات  ،محیطـیي زیسـتهاتیولؤمسـعمل بـه در  کارآفرینان
؛ دیـن و 441 ، ص.2005نـد (مارسـدن و اسـمیت، دیگردکارآفرینی 

 ، ص.1389یـداري، قسـیفتخاري و سجاا؛ 50 ، ص.2007مولن، مک
). 2010، هال، گریگوریـف و دانـک؛ 66 ، ص.1386حسینی، ؛ شاه78
مطالعـات و جدیـد در  یـک زمینـۀنسـبتاً  3محیطـیرآفرینی زیستکا

- ي زیسـتهاتیولؤمسـو  4راستاي پایـداريتحقیقات دانشگاهی و در
ي اجتمـاعی و اقتصـادي هـاارزشمـرور زمـان ، بهزیرا است؛ 5محیطی

، ص. 2004و هلسـن،  ماساکی(اند ارآفرینی تغییر یافتهتوجه در کمورد
ی کارآفرینی بیشتر از گذشته توجه شده محیطو به اثرات زیست )148
ی اجتماعی از اهمیت محـیط افزایش آگاه دلیلسو به، ازیکزیرا است؛

ارتباط تنگاتنگ سـالمتی اجتمـاعی و روانـی بـا دیگر، ازسويو زیست 
کنندگان کاالهـا و خـدمات در في از مصرمحیط زیست، امروزه بسیار

و  )52 ، ص.1992(بـوي و تیـل،  انـدالگوهاي مصرفی بازاندیشی کرده
 ،کننـدیممحیطی را رعایت ي زیستاستانداردهاسمت کاالهایی که به

توجه بـه . )364 ، ص.1999(کاتلر و آرمسترانگ،  اندکردهگرایش پیدا 
 اهمیـت حفـظ محـیط نگرشی است که بـهمحیطی کارآفرینی زیست

منطقی از منابع و حفـظ  ةهاي بهینه و استفادتفاده از روشزیست و اس
محیطـی یـا کـارآفرینی زیسـت .شـدیاندیزیست م و نگهداري محیط

بـرداري حفظ، بهرهخاصی که توانایی کارآفرینی یعنی نظام  اکولوژیک؛
یـن ا. صورت پایدار داشـته باشـدرا بهمحیط زیست بازسازي مناسب و 

. کـارآفرینی اسـتمحیطـی کارآفرینی زیسـتاي از تعریف بسیار ساده
یی متشـکل از فنـاوري سـبز، بازاریـابی هادهیـا اکولوژیک دربرگیرنـدة
کارهـاي وکشاورزي ارگانیک و اجتماعی، کسـب تجاري عادالنه و سبز،
کـارآفرینی  محـور)، مـدیریت سـازمانی،(اجتمـاع 6متعهد بـه اجتمـاع

ي اندازدر چشم 7نهادي مردمهاتیفعالانتفاعی و ف غیراجتماعی با اهدا
تعبیـر است. کارآفرین سبز  و بـه 8از پایداري اجتماعی عملی اکولوژیک

بر سودآوري و منفعـت، دیگر، کارآفرین اکولوژیک فردي است که عالوه
. )2007(مایکـل، کنـد مـیتوجه ئل اجتماعی و محیط زیستی مسابه 

طریق خالقیت و ازدانشی است که » محیطیزیستکارآفرینی «دانش 
کند و با میگیري پایدار از منابع طبیعی کمک به توسعه و بهرهنوآوري 

بر شرایط و  اشاره در مطالعات کارآفرینی کهبعد محیط کارآفرینی مورد
 ؛ مانند:ساختارهاي محیطیزیر .1 ساز کارآفرینیمحیط پیرامونی زمینه

 يهـایآشفتگ .2؛ تدارکاتی، سیاسی، مالی، قانونی، اقتصادي، اجتماعی
 يهـاییایـپو، تهدیـدات محیطـی، پیچیدگی محیطیمانند:  ؛محیطی
، نقــش يهامــدل: ؛ ماننــدتجربیــات محیطــی شخصــی .3؛ محیطــی

(مـوریس و  خانواده، محیط آموزشی و تحصیلی، تجربیات مرتبط با کار
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کوه، ؛ 33 ، ص.2001الندستروم و استیونسون، ؛ 36 ، ص.1995، پامال
ــدز، 38- 39 ، صــص.1995 ــرد کیپانی موریســون، ؛ 31 ، ص.2002؛ ل
) 2 ، ص.1386هاشــمی، ؛ 96 ، ص.1384مقیمــی، ؛ 195 ، ص.2006

محیطـی زیسـتمسائل همیت توجه به ا ،زیرا ، تفاوت دارد؛تأکید دارند
محیطـی در رعایـت مسـائل زیسـت و مشـتریانبراي افـراد محلـی و 

کارآفرینـان ایجـاد مزیـت رقـابتی بـراي باعـث کارآفرینی  يهاتیفعال
ند بـه ایجـاد یـک پایگـاه نتوامیکارآفرینان خواهد شد و از این طریق 

در ، فرصـت جدیـد کارآفرینانـه نیـز بنابراین ؛دنخوب در بازار دست یاب
محیطی شکل گرفته اسـت. محیطی و اقتصاد زیستي زیستهاعرصه

بسـیار  هاآني اقتصادي هاتیفعالویژه در مناطق روستایی و این امر به
زنـدگی و نـوع  دلیـل شـیوةاست؛ زیرا، روسـتاییان بـهمهم و ضروري 

(اراضـی، آب،  برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعیمعیشت خود، بهره
ي هاعرصـهاز  %70شوند که حدود ع) محسوب میخاك، جنگل و مرت
د (رضـوانی، کننبرداري میبهره اختیار دارند و از آنطبیعی کشور را در

هاي ریزيزیسـت در برنامـهحفاظت از محیط ،)؛ بنابراین5 ، ص.1390
ت. بـراي توسـعۀ روسـتایی، گـرایش بـه روستایی بسیار ضـروري اسـ

ک و انگیـزش کارآفرینـان محلـی باشـد. مبناي تحریکارآفرینی باید بر
ایجاد اشـتغال و افـزایش ارزش اقتصـادي جوامـع و بر همچنین، عالوه

 ، ص.2002کیپانیـدز، (لرد دند منابع کمیاب نیز حفـظ شـومناطق، بای
بهینـه از منـابع  دنبـال اسـتفادةبـه همـوارهکارآفرینان سو، ازیک). 31

هـاي روسـتایی، فعالیتدیگر، با ایجاد تنوع در موجود هستند و ازسوي
 دهنـدمـیرویه و فشار بر منـابع طبیعـی را کـاهش بی جلوي استفادة

با اسـتفاده از  ،). همچنین79 ، ص.1389اري، قید(افتخاري و سجاسی
شـود، در حومـۀ شـهرها نامیـده می 9فرایندي که کارآفرینی اکولوژیک

کردن و افزایش کیفیت، همچون تخصصی هاي ترکیبیراهبرد طریقاز
(مارسـدن و اسـمیت،  بخشـندمـی  سـهولتپایدار روستایی را  توسعۀ
هـایی روستایی باید برنامـه ریزان توسعۀبرنامه البته)؛ 441 ، ص.2005

داشته باشند تا همگـان  زیست براي حفاظت از منابع طبیعی و محیط
(وایلنـت و الفوئنـت،  زیستی باشندو   ملزم به حفاظت از منابع طبیعی

 تر بیان شد، یکی از جدیـدترین،طورکه پیش. همان)313 ، ص.2007
ي روسـتایی هاطیمحفعالیت اقتصادي در  نیترمتداولو  نیترگسترده
لحـاظ کـارآفرینی بـراي ي زیادي را بـهي اقتصادهافرصتسو یککه از

پیونـد عمیقـی بـا محـیط  ،دیگراست و ازسوي روستاییان فراهم آورده
شـکل عـام و اکوتوریسـم بـه طـوربهگردشگري  ،زیست روستایی دارد

ایـن وجـود  دلیل، بهي اخیرهاسال. در استخاص در مناطق روستایی 
کارآفرینانـه  يهاتیفعالگیري ر مناطق روستایی، زمینۀ شکلفرصت د
شده است. امـروزه کـارآفرینی در ایجاد  گردشگري روستایی  در حوزة

توریسم اهمیت زیادي پیـدا کـرده اسـت. نقـش کـارآفرینی ناشـی از 
بسیار حیـاتی باشـد؛  تواندیمنواحی روستایی  ، براي توسعۀگردشگري
 جدیـدي از معیشـت بـراي روسـتاییان جوي مفهـوموجست بنابراین،

ي انـدازهاا، بسترها و چشـمزیر است؛طریق اکوتوریسم بسیار ضروري از
ي هاتیولؤمسـعـالوه، سـتایی غلبـه دارنـد و بـهمحیطی در نواحی رو
منـابع طبیعـی مبنایی بـراي اسـتفاده از  دنتوانیممحیطی کارآفرینی 
ي هاارزشاین نگاه بر  د و بانطریق اکوتوریسم باشموجود در روستاها از

ي اژهیـوي بکـر روسـتاها توجـه اندازهاغیرمادي منابع طبیعی و چشم
بنابراین، کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی کـه ویژگـی  شود؛

 هـایژگـیوایـن ، باید داراي استبارز آن سازگاري با محیط و پایداري 
ایع دسـتی و حلی، توجه به صنباشد: توجه به محیط طبیعی، بومی و م

ریسـتی بـا مقیـاس کوچـک و فـرد، تشـکیالت اقتصـادي تومنحصربه
نی کـارآفریسـو یک، اززیرا مقیاس اکوتوریستی؛وکارهاي کوچککسب

اسـت فرد مرتبط بهي بکر و منحصراندازهاچشم در بخش گردشگري با
، دیگـرو ازسوي )378 ، ص.2005، ینسن - (ماتسون، ساندبو، فوسینگ

ـلی  گردشگري عمدتاً حوزةکارآفرینان در  افرادي هستند که ویژگی اص
 اسـت؛ي محـیط اطـراف هـاییبـایزنگاه هنرمندانه و خالقانه به  هاآن

گـذاري بـر هاي هنري و سرمایهو توزان هاییبایزشناخت این  ،بنابراین
کـار وي کسبهاطیمح کنندةخلق تواندیمبین مشتریان در هاآنروي 

ق مشتریان و شد. این نوع کارآفرینان بین سالئاجدید براي کارآفرینی ب
- برقـرار مـیي موجود ارتباط هافرصتبا منابع و  هاآني هنري هاذوق
کـه بـیش از  کننـدیمخدماتی  یا ارائۀ هاتیفعالو اقدام به ایجاد  کنند

 ،رو؛ ازایـن)32 ، ص.2002کیپانیدز، (لرد را برطرف سازد هاآننیازهاي 
سم روستایی یک فعالیـت کارآفرینانـۀ اقتصـادي اکوتوریگفت  توانیم
جهت تصرف فضاهاي جدید اقتصادي موجود در مناطق روسـتایی و در

اقتصاد زیباشناختی راستاي است که دراقتصادي  در چرخۀ هاآنادغام 
شدن طبیعت نـواحی روسـتایی کند و منجر به کاالییمعاصر عمل می

در چــارچوب ) 763 ، ص.2001(نیفســی،  بــا رهیافــت اقتصــاد ســبز
ــارآفرینی ــمحیطــی زیســت  ک ــرددیم ــزون. گ ــراین، اف ــارآفب رینی ک

عنوان افراد محلـی در بهرا کارگیري روستاییان هپتانسیل باکوتوریستی 
نوازي، راهنماي تورهاي مختلف، فروشی، مهمانیی مانند خردههانهیزم

 فروش صنایع دستی و هنري فـراهم ي ملی و نیزهاپاركاستخدام در 
بـراین، عـالوه ).893 ، ص.2005، (فـولر، بـولتینز، و کـامینگز سازدیم

فعالیـت کارآفرینانـۀ خـود را  تواننـدیمـگردشـگري  کارآفرینان حوزة
- ي منتخب براي کمپ، باغهامکانسرا، مهمان درزمینۀ هتلداري، ادارة

رسـانی ، تـورگردانی و خـدماتهـاپاركي طبیعـی، هـاموزه، هاوحش
حـدودي شخصـی در زمینه، تادراین هاآناصلی  انگیزةگسترش دهند. 
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جـویی دلیل صـرفهوسعۀ صنعت گردشگري و تاحدي نیز اقتصادي بهت
آوردن نفـوذ بیشـتر درمـورد توسـعۀ دستدر منابع محیطی با امید به

آوردن مزیت رقابتی در آینده است؛ اما بایـد دستگردشگري و شاید به
رآفرینی، توجـه کارآفرینـان بـه ماهیـت کـا دلیـلتوجه داشت که بـه

 هاجنبـهگردشـگري پایـدار بـیش از سـایر  عۀي اقتصادي توسهاجنبه
جـوي بازارهـاي مناسـب بـراي گردشـگري وکه دلیل آن جست است

ــدار  ــتاســت کــه درپای ــراي را ي اقتصــادي مثبتــی هــاتیمز ،نهای ب
حاضر بیشتر ، درحالبنابراین ؛کندیمفراهم  محیطیي زیستهاتیفعال
ي هـاچالشپیشگیرانه نسبت بـه  اياستراتژيین کارآفرینان عالقه به ا

 .  )157 ، ص.2005(کرنل، محیطی و اجتماعی دارند زیست
تـوان گفـت کـارآفرینی اکوتوریسـتی ، میشد براساس آنچه ذکر    
گیـري از ي جدید اقتصـادي بـا بهـرههافرصتیند کشف و ایجاد فرا

تن نیازهاي گردشگران اسـت.  گرفي اکوتوریستی و درنظرهالیپتانس
ي هــامحركبهینــه از  همچنــین، کــارآفرینی اکوتوریســتی اســتفادة

- دسـت و اقدام در زمان و مکان مناسب برايمحیط درونی و بیرونی 
به محصول و خدمت  یابییند دستازطریق فرا ،یابی به ارزش افزوده

و نـوآور افته به بازار گردشـگري در بسـتري خالقانـه یجدید و ارتقاء
 ؛باشدیممحیطی ي محیط اجتماعی و زیستهاارزشبا حفظ همراه 

ر بسـتري ارآفرینی اکوتوریستی برآیند توسعۀ کارآفرینی دبنابراین، ک
وکارهاي جدید در بخش اکوتوریسم است که منجر به ایجاد کسباز 

ي شغلی، درآمـدي، هافرصتي تقویت هانهیزمو  شوداکوتوریسم می
. امـا سـازدیمـو ... را براي روستاییان فـراهم  هاارزشلق بازاریابی، خ

- کارآفرینی اکوتوریسم بـه هکیتر بیان شد، ازآنجایکه پیشطورهمان

رآینـد سازي و بلحاظ مدل فرآیند کارآفرینی، منطبق با مرحلۀ پیاده
کـارآفرینی  فعالیت کارآفرینانـه در حـوزة اکوتوریسـم اسـت، نتیجـۀ

در سـه  یابد.می ت و خدمات نمود و عینیتستی در محصوالاکوتوری
- الف. نوآوري: رها و پیامدهاي آن توجه کردنتایج، اثبه توان شکل می

(شـومپیتر،  اکوتوریسـم گرفتـۀ درزمینـۀهـاي شـکلها و خالقیـت
ق اکوتوریسم در سطح طریگرفته از؛ ب. رشد و توسعۀ صورت)1934

 ه گذشـته دارداي که اشـاره بـه تغییـرات نسـبت بـمحلی و منطقه
)؛ 1380نی، احمدپور داریا؛ 2001، ونرکرز، ادرسچ، و ثاریک، (ورهول

- گرفته که از ویژگیوکارهاي شکلمحیطی کسبج. سازگاري زیست
فعالیـت کـارآفرینی اکوتوریسـتی  یـک هاي اساسی و متمایزکننـدة

بـا فعالیـت عـادي کـارآفرینی اسـت. ازطریـق پایـدار  برپایۀ توسـعۀ
ند مصرف انرژي پـایین، کـاهش حجـم مـواد خـام هایی مانشاخص
پذیري تولیدات، ، استفاده از مواد تجدیدپذیر، قابلیت برگشتمصرفی

محیطــی، مــدیریت پســماندها، اســتفاده از رعایــت اخــالق زیســت
تـوان مـیهاي سازگار با محیط زیست ي سبز و زیرساختهايفناور

؛ 2007؛ کوهن  و وین، 2002کرد (اسمیت، ارزیابی هر سه مرحله را 
هـوکرت و ؛ 1992، مپ، ونر، و وامـزبویتنک؛ 2007مولن، دین و مک

؛ 1995؛ کـوه، 2009، ؛ پـاچیکو، دیـن، و پـاینی2010وستنهاگن، و
؛ )2000شین و ونکاتارامن، ؛ 2012، ، گئورگی، لرما و پتروسلّیآلیون

ت نظـري کـارآفرینی شـده و ادبیـابنابراین، با توجـه بـه مـوارد ذکر
ط بـا کـارآفرینی هـاي مـرتبها و شاخصتوان مؤلفهاکوتوریستی، می
 ):2 (جدول بندي کردستهد  زیر صورتاکوتوریستی را به

  کارآفرینی اکوتوریستی وکارهاي ناشی از توسعۀهاي کسبها و شاخصمؤلفه -2جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 هاشاخص هامؤلفه متغیر اصلی

کوت
ار ا

و ک
ب 

کس
تی

ریس
و

 

 نوآوري و خالقیت

 ارائۀ کاال یا محصول جدید و سبز
 ارائۀ خدمات جدید و سبز
 یافتن منابع جدید و سبز

 هاي جدید و سبزایجاد تشکیالت و زیرساخت
 هاي جدید و سبزارائۀ روش

 گشایش بازارهاي جدید و سبز

 رشد و توسعه
 ارتقاي سطح زندگی

 وريافزایش بهره

 محیطیسازگاري زیست
 حفظ تنوع زیستی
 بهداشت محیط

 هاحفظ میراث طبیعی و جاذبه

- ه سطح جغرافیـایی الزم بـراي پیـادهالبته باید توجه داشت ک 
هـاي مـرتبط بـا کـارآفرینی گردشـگري و سازي و پیگیري شاخص

ي و محلی است تا بتواند اثر امنطقهاکوتوریسم، نیازمند تالشی ملی، 

فـرد  ،خصـوص تنهـابازارهاي گردشگري ایجاد کند. دراین تی درمثب
 ه باشد؛داشت تواندینمکارآفرین امکان تغییر در رویکرد گردشگري را 

مناسب براي گردشگري پایدار و ي امنطقهبلکه وجود رویه و سیاست 
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آوردن دسـتکنندة کارآفرینـان بـراي بـهي آن تشویقهامجموعهزیر
یـا اسـتاندارد گـل  11نـد نشـان کلیـد سـبزمان 10ي سـبزهابرچسب
البته باید توجه داشت که  ؛)157 ، ص.2005(کرنل،  است 12اروپایی

تـوان شده مـیهاي مطرحها و شاخصدرصورت تحقق مجموع مؤلفه
وجـود ینی اکوتوریستی را در جامعـه داشـت؛ امـا بـااینانتظار کارآفر

پتانسـیل تاهاي بـا هـاي کـارآفرینی در روسـکـردن تفـاوتمشخص
رینی ســنجش ســطح کــارآف اکوتوریســتی و ســایر روســتاها و نیــز

کردن ها، براي مشخصریق شاخصطاکوتوریستی در وضع موجود از
- هـاي آینـده درایـنوکارهاي جاري، براي برنامـهجایگاه فعلی کسب

  بسیار مهم است.گذاري و مدیریت لحاظ سیاستزمینه به

  هاي تحقیق. یافته4
  لیلتحوتجزیه. 1. 4

ــارآفردر ــطح ک ــنجش س ــتاي س ــتی در راس ینی اکوتوریس
بـه مقایسـۀ تفـاوت بـین شـده، ابتـدا روستاهاي نمونۀ انتخـاب

ا روستاهاي بیـرون شده بشده در مناطق حفاظتروستاهاي واقع
کارآفرینی لحاظ شده در منطقۀ موردمطالعه بهاز مناطق حفاظت

هـاي ، وزن هریـک از شـاخصسـپس اکوتوریستی پرداخته شد.
در  تی از دیدگاه خبرگـان اسـتخراج شـد وکارآفرینی اکوتوریس

بنـدي روسـتاهاي منطقـۀ ، اولویتطریق مدل تاپسیس، ازادامه
 لحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی انجام شد. موردمطالعه به

کردن براي دو گروه مستقل براي مشخص Tآزمون . 2. 4
  تفاوت بین روستاهانبود 

ــخص ــتاي مش ــردن درراس ــارآفرینی ک ــعۀ ک ــعیت توس وض
نبـود وجـود یـا اکوتوریستی در منطقـۀ موردمطالعـه و بررسـی 

لحـاظ شـده بـهین روستاهاي واقع در منـاطق حفاظـتبتفاوت 
-شـده و بـهنی اکوتوریستی با روستاهاي حفاظتسطح کارآفری

ینی کــه تفــاوتی بــین ســطح کــارآفر، بررســی ایندیگــرعبــارت
مطالعه نسبت به یکدیگر ورداکوتوریستی در روستاهاي منطقۀ م

بـراي ایـن منظـور از  وجود ندارد، از آزمون آماري استفاده شد.
ین فرضـیه کارهـا بـراي تبیـوهاي سـطح صـاحبان کسـبداده

براي تبیین این فرضیه، آزمون  شدهاستفادهاستفاده شد. آزمون 
T از تکنیـک تاپسـیس  ،براي دو گروه مستقل است. همچنـین

لحـاظ دي روستاها و مسیرهاي موردمطالعه بهبننیز براي اولویت
نیز استفاده شده اسـت. براسـاس نتـایج کارآفرینی اکوتوریستی 

ظ متغیـر کـارآفرینی لحـاوکارهـا، بـهپرسشنامۀ صاحبان کسب
ه بـه فرضـیمطالعه با توجـه اکوتوریستی دربین روستاهاي مورد

طورکه در چارچوب نظـري همان ،زیرا شود؛تفاوتی مشاهده نمی
شدة تمطالعه اشاره شد، در مناطق حفاظو واکاوي منطقۀ مورد

وابط تبـع آن روسـتاهاي واقـع در ایـن منـاطق، ضـمنطقه و به
کار یا جذب گردشگري مشاهده وخاصی در رابطه با ایجاد کسب

ز جهـت ا شده در ایـن منـاطق صـرفاًشود و مفهوم حفاظتنمی
، دیگـرعبارتصورت ضعیف است. بهممانعت از شکار و آن هم به

 مفهــوم اکوتوریســتی آن شــده در منطقــه، بــامنــاطق حفاظــت
منـاطق در برخی از کشورها ، زیرا گردند؛مدیریت و کنترل نمی

-شمار مـیهمهم اکوتوریستی بهاي عنوان مکانشده بهحفاظت
شـده و منطبـق بـا ریزيبرنامه کامالًها گردشگري آیند و در آن

زیســت و فرهنــگ و محــیط یعنــی حفــظ  ؛اهــداف اکوتوریســم
-فع اقتصـادي اسـت؛ بـراینکنار کسب منـااجتماعات محلی در

دیریت با توجه به نبـود برنامـه و مـکه فرض بر این بود  ،اساس
شـدة منطقـه، براسـاس علـوم اکوتوریستی در منـاطق حفاظـت

گرفتـه وکارهاي شـکلریزي و مدیریتی تفاوتی بین کسببرنامه
-شده با منـاطق حفاظـتحفاظتدر روستاهاي واقع در منطقۀ 

سطح  ، تفاوتی ازنظراساس فرضیه، بربنابراین نشده وجود ندارد؛
-ین روستاهاي واقع در مناطق حفاظتکارآفرینی اکوتوریستی ب

نشـده حفاظتمناطق  با مناطق روستایی خارج از محدودة شده
هـاي شدن معناداربودن نبـود تفـاوتوجود ندارد. براي مشخص

کـارآفرینی و متغیـر مسـتقل  مـؤثر در توسـعۀ میانگین عوامـل
بـراي دو  Tلحـاظ آمـاري، از آزمـون ی اکوتوریسـتی ازکارآفرین
دهـد گردید. نتایج این آزمون نشـان مـی مستقل استفاده نمونۀ

ي لحاظ سطح معنـادارمتغیر کارآفرینی اکوتوریستی به  میانگین
بـا لعه تفاوت معنـاداري مطادر سطح روستاها و مسیرهاي مورد

در سـطح اطمینـان  0 /01گـرفتن آلفـا هم ندارد؛ زیرا با درنظر
ــه99% ینی آمــده در متغیــر کــارآفردســت، ســطح معنــاداري ب

-، فرضیۀ تحقیق بـهو درنتیجه است 01/0اکوتوریستی کمتر از 
شود؛ بنابراین، روستاهاي موردمطالعه نفع فرضیۀ صفر تأیید می

تفاوتی بـا یکـدیگر وکارها در سطح منطقه ازنظر صاحبان کسب
، نتـایج دیگـرعبـارتفرینی اکوتوریستی ندارند. بـهکارآ درزمینۀ

در روستاهاي واقع در مناطق ها حاصل از بررسی میانگین مؤلفه
شـده واقـع با روستاهایی کـه در منـاطق حفاظـت شدهحفاظت
، تفاوتی ندارند و یکسان هستند؛ البته بایـد ذکـر کـرد اندنشده

تـر از آلفـا مون لـون کـه پـایینآمده از آزدستبراساس نتایج به
هاي دو گروه نیز دربین عوامل موردبررسی واریانساست،  01/0

آمده بـراي دستهاي به، از روي میانگینینن. همچبرابر هستند
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-نشده میحفاظتشده و دو گروه روستاها و مسیرهاي حفاظت
ر، بـین دلیل زیادنبودن تفاوت دو گـروه بـا یکـدیگتوان گفت به

تفـاوت نشـده شده و حفاظتروستاهاي واقع در منطقۀ حفاظت
  :)3 (جدول وجود نداردچندانی 

  نظر کاسبانینی اکوتوریستی در روستاهاي موردمطالعه ازتفاوت میانگین متغیر کارآفر -3 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

Independent Samples Test 

کارآفرینی  متغیر
 اکوتوریستی

 

راي برابري مون لون بآز
 هاواریانس

  هابراي برابري میانگین Tآزمون 
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25/
12  

00
2

/0 

99/2- 

22 00
7

/0 

32
27

/0- 

10
7

/0 

54
6

/0- 

09
9

/0 - 

بافرض نابرابري واریانس 
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15/
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 خطاي انحراف معیار انحراف معیار هامیانگین تعداد شده و نشدهروستاهاي حفاظت 
 10638/0 3528/0 557/3 9 شدهاظتحف اي منطقۀروستاه کارآفرینی اکوتوریستی

 04241/0 1529/0 88/3 8 نشدهروستاهاي منطقۀ حفاظت 

در بنـدي سـطح کـارآفرینی اکوتوریسـتی اولویت .3. 4
  مطالعهمورد منطقۀ

بندي مسـیرها و روسـتاهاي منطقـۀ اولویت در این گام الزم بود
- اینانجام شود؛ از سطح کارآفرینی اکوتوریستی موردمطالعه درزمینۀ

تاپسیس استفاده شـد. بـراي  گیري چندمعیارة، از تکنیک تصمیمرو
- هـاي بـهوکارها از میـانگین، دربین گروه صاحبان کسباین منظور

- ، براي به. همچنینها استفاده شدآمده براي هریک از شاخصدست
آمده از میانگین خبرگان براي دستها از امتیازات بهآوردن وزندست

- ایـنهبـ اي اسـتفاده گردیـد؛ها با مدل توان رتبههرکدام از شاخص

ها براساس تکنیـک تاپسـیس شاخصکه ابتدا امتیاز استاندارد ترتیب
 صــورت جداگانــه در زیرمجموعــۀهــا بــهبــراي هرکــدام از شــاخص

، براسـاس امتیـازات کارآفرینی اکوتوریستی محاسبه گردیـد. سـپس
هـا ، وزن شـاخصهـایـک از شـاخصرآمده براي هدستاستاندارد به

هـاي ، وزننتیجـهمحاسـبه شـد؛ در 13ايبراساس روش تـوان رتبـه
دست آمد کـه ها در گروه خبرگان بهمستقلی براي هریک از شاخص

بنـدي مسـیرها و روسـتاهاي ها براي اولویتدهی شاخصمالك وزن
   ):4 (جدول مطالعه قرار گرفتندمورد

  رینی اکوتوریستی از دیدگاه خبرگانهاي کارآفوزن شاخص - 4 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  وزن هاشاخص

 160/0 کاال یا محصول جدید و سبز ارائۀ
 002/0 ارائه خدمات جدید و سبز
 049/0 یافتن منابع جدید و سبز

 126/0 هاي جدید و سبزایجاد تشکیالت و زیرساخت
 239/0 هاي جدید و سبزارائۀ روش
 097/0 بازارهاي جدید و سبز گشایش

 032/0 ارتقاي سطح زندگی
 018/0 وريافزایش بهره

 198/0 حفظ تنوع زیستی
 071/0 بهداشت محیط

 008/0 هاحفظ میراث طبیعی و جاذبه
 1  مجموع وزن
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دهـد آمده از محاسبۀ تکنیک تاپسـیس نشـان مـیدستنتایج به
ارهـا متعلـق بـه روسـتاي کوکسـب       بین صاحبانباالترین رتبه در

روستاي والیترود بـا  ،دوم است و در رتبۀ 83/0برابر با  CIجلیزجند با 
CI  روستاي هرانده بـا  ،سوم و در رتبۀ 79/0برابر باCI  67/0برابـر بـا 

 CI، روسـتاي مـراي بـا 26/0برابر بـا  CI. روستاهاي افجه با قرار دارد
هاي آخـر قـرار در رتبه 5/0با  برابر CIو روستاي کمرد با  31/0برابر با 

وکارهـا ، دربـین مسـیرها نیـز ازنظـر صـاحبان کسـبدارند. همچنین

و  اسـت 72/0برابـر بـا  CIمتعلق به مسیر فیروزکـوه بـا  باالترین رتبۀ
 CIدوم و مسـیر جـاجرود بـا  در رتبۀ 62/0برابر با  CIمسیر دماوند با 

برابر  CIمسیرهاي برغان با  ،عالوهدارند بهسوم قرار  در رتبۀ 6/0برابر با 
 هاي آخر قـرار دارنـدنیز در رتبه 34/0برابر با  CIو طالقان با  0 /28با 

  ):5 (جدول
  

  لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه کاسبانبه روستاهامسیرها و  رتبۀ -5جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

    خوشه  رتبه CI  روستاها
 نشدهتحفاظ 2 3 67/0 هرانده

 نشدهحفاظت 1 1 83/0 جلیزجند
 نشدهحفاظت 2 13 53/0  اهنز
 نشدهحفاظت 3 16 31/0 مراي

 نشدهحفاظت 2 5 64/0 برگ جهان
 شدهحفاظت 2 15 50/0 کمرد
 شدهحفاظت 3 17 26/0 افجه

 شدهحفاظت 2 12 54/0 شهرستانک
 شدهحفاظت 2 7 60/0 آسارا

 شدهاظتحف 1 2 79/0 والیترود
 شدهحفاظت 2 4 66/0 گچسر
 نشدهحفاظت 2 11 56/0 گلینک

 نشدهحفاظت 2 10 56/0 جوستان

 نشدهحفاظت 2 9 57/0 برغان
 نشدهحفاظت 2 14 53/0 درهسیبان
 شدهحفاظت 2 6 61/0 آهار
   شدهحفاظت 2 8 58/0 الالن

    خوشه  رتبه CI  مسیرها
 نشدهحفاظت  1 1 72/0 مسیرفیروزکوه

 نشدهحفاظت 2 5 55/0 ماوندمسیرد
 شدهحفاظت  2 3 60/0 مسیرجاجرود
 شدهحفاظت  2 2 62/0 مسیرچالوس
 نشدهحفاظت  3 7 28/0 مسیرطالقان
 نشدهحفاظت  3 6 34/0 مسیر برغان
   شدهحفاظت  2 4 56/0 مسیر فشم

تـوان گفـت روسـتاهایی با توجه به آنچه ذکر شد، درمجموع می
عنوان کانون جمعیتی قرار هاي نزدیک به تهران بهکه نسبتاً در فاصله

 نظرو رفت و آمد واقع هستند، ازتردد اند و نیز در مسیرهاي پرگرفته
   ):2 (شکلهاي باالتري دارند وجود مقاصد دوم گردشگري رتبه

    
اساس سطوح ارتفاعی ي فضایی کارآفرینی اکوتوریستی بربنداولویت -2 شکل

  مطالعهریستی در روستاهاي موردیل اکوتوو پتانس
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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(سطح کارآفرینی  هاCIاساس امتیازات شده بربندي انجامخوشه
که  دهدگانه نشان میدربین روستاهاي هفدهباال، متوسط و ضعیف) 

و از  وستاي جلیزجنـد و والیتـرود در خوشـۀ اول واقـع هسـتنددو ر
باشند؛ اما بیشـتر باالتري برخوردار میکوتوریستی سطح کارآفرینی ا

طح کـارآفرینی متوسـط سـروستاهاي موردمطالعه در خوشۀ دوم با 
روستا نیـز  2، . همچنینروستا است 13ها که تعداد آن اندقرار گرفته
امل انـد کـه شـگرفتهسوم با سطح کارآفرینی ضعیف قرار  در خوشۀ

تـوان فرضـیه مـیعـالوه، براسـاس روستاهاي افجه و مراي است. به
پـراکنش  ،تاپسـیسبندي با تکنیک ازطریق اولویت که مشاهده کرد

ین روسـتاهاي واقـع در منـاطق هاي کارآفرینی اکوتوریسـتی بـرتبه
نشده نظم خاصـی و روستاهاي واقع در مناطق حفاظت شدهحفاظت
جهـان جلیزجند و جلیزجند، هرانده و برگو روستاهایی مانند  ندارند

ــدحفاظــت کــه در منــاطق ــرار دارن ــارآفرینی نشــده ق ، از ســطح ک
ــــتند ــــوردار هس ــــاالتري برخ ــــتی ب ــــکل اکوتوریس ):3 (ش

  

  
  لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه کاسبانبه مطالعهمورد يروستاهامسیرها و  رتبۀ -3 شکل

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته 

  پیشنهادها ارائۀ و گیري. نتیجه5
هـاي نشان داد اکوتوریسـم یکـی از شـکلمطالعۀ ادبیات نظري 

شود و جدید گردشگري است که در مناطق روستایی به آن توجه می
هـاي طبیعـی در محیطـی و جاذبـههاي زیستدر ارتباط با پتانسیل
- شـده مـیمنطبق با مناطق حفاظت و عمدتاً پهنۀ جغرافیایی است

اطق طبیعـی موجـود در منـهـاي باشد. استفادة اقتصادي از جاذبـه
وکارهـا و دهنـدة کسـبروستایی ازطریق توسعۀ گردشـگري، شـکل

تـوان دي جدیدي در مناطق روستایی است که میهاي اقتصافعالیت
آفرینی یاد کرد؛ خالقیت و کشف فرصت کار لیل نوآوري،دها بهاز آن

اما باید توجه داشت که انجام هرگونـه فعالیـت اقتصـادي و ازجملـه 
منطبق با مناطق اکوتوریسـتی  شده کهفاظتکارآفرینی در مناطق ح

ها و استانداردهایی است که آن را از سـایر باشد، داراي محدودیتمی
سازد. رعایت چنـین مناطق دیگر جغرافیایی متمایز می ها درفعالیت
نـام کـارآفرینی اکوتوریسـتی اردهایی شکلی از کارآفرینی را بهاستاند

ظري کـارآفرینی پایـدار اسـت. دهد که درراستاي رویکرد نشکل می
هـاي اقتصـادي هاي اقتصادي متفاوت از فعالیتبرآیند چنین فعالیت

باشد که آگـاهی از هایی میها و شاخصمعمول است و داراي ویژگی
- یابی به اهداف را سرعت میریزي براي دستبرنامه ها، صاین شاخ
شهر تهـران از مناطق روستایی کالن ،با این نوع نگاه بنابراین، بخشد؛

اي در مناطق هاي گردشگري رود دره؛ یعنی وجود پتانسیلدو جهت
یازمند بـراي وجود حجم انبوه جمعیت ن شده و نیزروستایی حفاظت

ند. مطالعـه انتخـاب شـدمنطقۀ موردعنوان تفریح و اوقات فراغت، به
کردن وضعیت توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسـتی در درراستاي مشخص
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ین روستاهاي واقع تفاوت ب طالعه و بررسی وجود یا نبودمنطقۀ موردم
کوتوریسـتی بـا لحـاظ سـطح کـارآفرینی اشده بهدر مناطق حفاظت

که تفاوتی بـین ررسی اینب ،دیگرعبارت(یا به روستاهاي حفاظت شده
مطالعـه ینی اکوتوریسـتی در روسـتاهاي منطقـۀ موردسطح کـارآفر

آماري استفاده شد. براي این  از آزمون )نسبت به یکدیگر وجود ندارد
ین فرضـیه کارها براي تبیـوهاي سطح صاحبان کسب، از دادهمنظور

 Tاستفاده براي تبیین این فرضـیه، آزمـون استفاده شد. آزمون مورد
، از تکنیـک تاپسـیس بـراي براي دو گروه مستقل اسـت. همچنـین

ی لحـاظ کـارآفرینبندي روستاها و مسیرهاي موردمطالعـه بـهاولویت
، Tبا توجـه بـه آزمـون  ،بنابراین اکوتوریستی بهره گرفته شده است؛

در سـطح  01/0گرفتن آلفـا دهد با درنظرنتایج این آزمون نشان می
ینی آمـده در متغیـر کـارآفردسـت، سطح معناداري به%99اطمینان 

نفـع ، فرضیۀ تحقیـق بـهو درنتیجه است 01/0اکوتوریستی کمتر از 
وکارهـا، کسـب  شود؛ بنابراین، ازنظر صـاحبانفرضیۀ صفر تأیید می

ــۀ ــدیگر درزمین ــا یک ــه ب ــه در ســطح منطق ــتاهاي موردمطالع  روس
بـراین، نتـایج حاصـل از تفاوتی ندارند. افزونکارآفرینی اکوتوریستی 

تیـازات دقیـق روسـتاها و نیز گویاي ام تاپسیسسازي تکنیک پیاده
گر اســت کــه بــا یکــدی لحــاظ کــارآفرینی اکوتوریســتیمســیرها بــه

- حفاظـتشـده و ها بین روستاهاي دو گروه حفاظتپراکندگی رتبه
- می باشد. با توجه به این نتایجمی Tآزمون  نشده تأییدکنندة نتیجۀ

ــوان گفــت در منطقــۀ مورد ــوز مطالعــهت کوتوریســم و اقتصــاد ا هن
یف و ادبیات نظري بـه آن مفهوم واقعی آن که در تعاراکوتوریستی به
وجـه بـه ایـن با ت ،دیگرعبارتاند. بهردتوجه قرار نگرفتهاشاره شد، مو

 اي بـراي توسـعۀعنوان پایهشده در دنیا بهمفهوم که مناطق حفاظت
منطقـۀ اي اقتصادي ناشـی از آن هسـتند، در هفعالیتاکوتوریسم و 

- هاي اقتصادي و کسباند و شیوهتوجه قرار نگرفتهموردمطالعه مورد
در روسـتاهاي کارهـاي موجـود ویت با کسبوکارها ازنظر نوع و کیف
توان ، میبنابراین د؛نشده تفاوت چندانی ندارخارج از مناطق حفاظت

- رهاي موجود در روستاهاي حفاظـتکاواستدالل کرد که نوع کسب
ا کمترین تناسـب بـا محـیط ب کارهاي گسترده ووشده از نوع کسب

ي انبـوه و یز از نوع گردشـگرگردشگري ن ،و همچنین زیست هستند
رخۀ حیـات لحاظ چباشد که بهگردي میآن طبیعت در زیرمجموعۀ
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Abstract 
Purpose: the main purpose in this paper is, the identifying of ecotourism entrepreneurship 
differences among rural of this region and ranking them, based on river- valley tourism 
potentials in ecotourism entrepreneurship and special analysis methods.   
Methodology: For attain to this goal, descriptive and analytical methodology using data from a 
questionnaire in the form of experts and business owners, Exam T, power ratings technique, 
TOPSIS and the Arc GIS software for spatial analysis, is used. 
Findings: The result shows that rural haven’t any difference in ecotourism entrepreneurship 
field. The result of TOPSIS technique indicate the precise grant of rural and paths based on 
ecotourism entrepreneurship characters that prove the result of T experiment in SPSS. 
Practical implications: Ecotourism and ecotourism economic, in it’s actually concept has not 
been considered in case study area. On the other word, based on this concept that protected area 
in the word are the bases of ecotourism activities and economic, has not been considered in this 
area and has not been different of the economic activities and enterprises out of there. 
Therefore, in the future researches could emphasis on tourism economy spatially ecotourism. 
Scientific Solutions: Finally, the rural that are be posited in busy path with the second purpose 
of tourism, have a most share in affective factors of ecotourism entrepreneurship development. 
Original/value: This study is innovation for emphases to the ecotourism entrepreneurship in 
interdisciplinary problem, and can use by rural planning, tourism development and 
entrepreneurship researchers.    
Keywords: ecotourism, sustainable entrepreneurship, ecotourism entrepreneurship, river- 
valley tourism, MCDM, rural areas of Tehran province. 
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