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Abstract 

The purpose of the current research is identification and design of 

tourism entrepreneurship ecosystem model in Khalkhal city. This 

research is applied in terms of the purpose and mixed in terms of the 

methodology and nature. The statistical population consists of 15 local 

experts active in the entrepreneurship and tourism field. The results 

show that each factor can have a different position in the two analysis 

methods based on their relationship with other factors, which is direct, 

indirect, or potential relationship. However, the final model design 

results showed that the two factors of governance and leadership and 

physical infrastructure and attractions are the most fundamental factors 

of the ecosystem. In contrast, the elements of quality of life, contextual 
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factors, human resources, and financial infrastructure are the most 

superstructure factors of the tourism entrepreneurship ecosystem in the 

region. 

Introduction: 

Today, attention to entrepreneurship in tourism research shows the 

critical role of entrepreneurship and new businesses in innovation and 

value creation in tourism activities. The position and role of small and 

medium businesses in tourism activities and their relationship with rural 

areas' social and economic development highlight the development of 

entrepreneurial opportunities as a dynamic factor in the development of 

local communities. Therefore, increasing attention to small businesses 

in tourism has led experts' attention to the importance of 

entrepreneurship in such businesses. 

With its many attractions, Khalkhal city has attracted the attention of 

local and non-local entrepreneurs in recent years. After 1390, Khalkhal 

city faced a massive volume of tourists, which was part of the influx of 

tourists related to the geographical situation in this region. This city is 

located near the north of the country, and due to its location, it is a 

tourist crossing point from the north of the country to Ardabil Province 

and vice versa. Therefore, in the current situation, many tourism 

entrepreneurs have been engaged in activities in this city in various 

forms, and it is necessary to pay attention to the approach of the tourism 

ecosystem. 

To achieve this, it is necessary to plan and take action within the 

paradigm of the entrepreneurial ecosystem because the entrepreneurial 

ecosystem provides a growth model for entrepreneurs and by 

identifying relevant indicators and elements, identifies opportunities 

and threats and the ground for the growth of activities provides 

entrepreneurship. Therefore, supporting and strengthening the 

entrepreneurship and innovation ecosystem is one of the essential 

measures in identifying and strengthening some desirable strategies to 

meet economic changes and social needs in rural areas. 
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Materials and Methods: 

The present research is applied in terms of purpose and mixed in terms 

of method and nature. Its purpose is to identify and design a model for 

the tourism entrepreneurship ecosystem in Khalkhal city. The study's 

statistical population included 15 local experts active in 

entrepreneurship and tourism, which were collected using the Delphi 

method. Then, after matching the information with the theoretical 

foundations of the research, the identified ecosystem elements were 

classified. For this purpose, the opinions of 5 participating academic 

experts and entrepreneurs were used. 

Discussion and Results: 

According to the results obtained from the direct influence and effect 

situation, the elements of governance and leadership with a score of 

1639 and networks / social capital with a score of 1475 have the most 

influence on other elements, respectively. In interviews with 

entrepreneurs and experts, the existence of a complex administrative 

bureaucracy is one thing that entrepreneurs mentioned as an essential 

obstacle to the development of tourism in the city. Issuing a license in 

the tourism sector requires numerous inquiries from various 

departments, to which delays of inefficient administration must be 

added. 

According to the results, the first floor of the matrix of influence and 

effect are the two elements of governance and leadership and physical 

infrastructure and attractions, which significantly impact other 

elements. However, the elements of community culture, networks and 

social capital, education, and transmission, and business support 

services are located on the second floor, which shows these elements' 

high impact and effectiveness in the ecosystem. Also, the elements of 

human resources, financial infrastructure, and quality of life are in the 

second class, which indicates the high impact of these elements on the 

elements of the previous two classes. The first category also includes 

the element of contextual and general factors that act autonomously and 

have little influence on other elements. 
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Conclusions: 

Nowadays, with the introduction of a hybrid and systematic view of 

issues by thinkers, especially in the field of humanities, the need to pay 

attention to studies of the entrepreneurial ecosystem, which is the 

dominant paradigm in entrepreneurship studies, is felt more than ever. 

Therefore, in the present article, an attempt was made to deal with rural 

entrepreneurship in Khalkhal city with an ecosystem approach. 

According to the results of the analysis of information obtained from 

local experts in two complementary steps of the research, it was found 

that the element of governance and leadership is the most fundamental 

element of the rural tourism entrepreneurship ecosystem in the study 

area. This issue can be justified considering the broad dimensions of 

government in Iran, which play the same role in both designed models. 

Therefore, it can be said that the initiative of tourism entrepreneurship 

in the region is in the hands of the government and the reform of the 

legal environment, especially the laws supported and encouraged by the 

government, is the first step to the success of the tourism 

entrepreneurship ecosystem. 

Keywords: Entrepreneurship Ecosystem, Tourism, Interpretive 

Structural Modeling, MicMac Software, Khalkhal City. 
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 یگرگردش ینیکارآفر ستمیاکوس یالگو یو طراح ییشناسا

 ییروستا

 ربیعي مندجین  محمدرضا
 آزاد دانشگاه مدیریت دانشکده دولتی مدیریت گروه استادیار

 ، تهران، ایرانمرکزی تهران واحد اسالمی،
  

 یراناریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، دکتری جغرافیا و برنامه علي غالمي 
  

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب یگردشگر یدکتر محمد علیزاده
  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری فاطمه محمدزاده الريجاني

 چكیده
است.  لخالخ شهرستان در گردشگری کارآفريني اکوسيستم الگوی طراحي و شناسايي حاضر تحقيق هد 
 تحقيق آماری جامعهاست.  آميخته نوع از ماهيت و روشازنظر  و کاربردی هد برحسب  حاضر تحقيق
 از يک ره که داد نشان نتايجاست.  گردشگری و کارآفريني حوزه در فعال محلي خبرگان از نفر 1۱ شامل
 متفاوتي جايگاه ،ستا بالقوه و ميرمستقيغ مستقيم، رابطه نوع از که عناصر ساير با ارتبا  نوع به بسته عناصر
 و تحاکمي عنصر دو که داد نشان نهايي الگوی طراحي نتايج حالني. باادارند ادشدهي تحليل روش دو در

 عناصر مقابل رد. روندمي شمار به اکوسيستم عناصر ترينزيربنايي هاجاذبه و فيزيکي هایزيرساخت و رهبری
 کارآفريني ستماکوسي عناصر ترينروبنايي مالي هایزيرساخت و انساني منابع ای،زمينه عوامل زندگي، کيفيت

 .هستند منطقه در گردشگری

 مک،کیزار مافنرم ،یریتفس یساختار یسازمدل ،یگردشگر ،ینیکارآفر ستمی: اکوسها: کلیدواژه

   .شهرستان خلخال

                                                           
  :نويسنده مسئولgholami@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ان اصلي کي از ارکبه ي شدنليتبدگردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال 

گردشگری يکي از ارکان  درواقع(. 1۷3: 182۴اقتصاد تجاری جهان است )ترکاشوند، 
رود )ميرواحدی و به شمار مي توسعهدرحالاساسي فرايند توسعه در کشورهای 

ند توا(. در اين راستا، گردشگری رويکرد جديدی است که مي۱8: 182۱بيات، اسفندياری
، خلق ي اقتصادی و رشد آنبخشتنوعی منابع انساني، محلي و توسعه در توانمندسازی مردم

ای های شغلي و ارتقاء استانداردهای زندگي از طريق خدمات اجتماعي نقش عمدهفرصت
(. با توجه به اينکه جوامع روستايي در سراسر ۱3: 182۱را ايفا نمايد )رضايي و همکاران، 

، 1هنسنادی قرار دارند )گاناسدوتير و جاناقتص –جهان در معرض تغييرات اجتماعي 
و در حال تجربه کردن مشکالت ناشي از رکود، ايستايي و کساد اقتصادی هستند  (۷: 101۱

ای بين شهر و روستا مواجه ی توسعههای راهبردی افزايش فاصلهو هر روز با چالش
ه گردشگری (، اهميت توجه ب33: 1828ی و همکاران، افتخار نيالدرکنباشند )مي
ای که در از بين بردن انزوای منبع جديد درآمد و اشتغال و همچنين نقش عمده عنوانبه

 شده است )گاناسدوتير و دوچنداناجتماعي و تشويق جمعيت به زندگي در روستاها دارد 
 (.۷: 101۱هنسن، جان

ني و ينقش مهم کارآفر دهندهنشانامروزه توجه به کارآفريني در تحقيقات گردشگری 
 1های گردشگری است )سولوولی جديد در نوآوری و ايجاد ارزش در فعاليتوکارهاکسب

ی کوچک و متوسط در فعاليت وکارهاکسب(. جايگاه و نقش ۷: 101۱و همکاران، 
های ی اجتماعي و اقتصادی مناطق روستايي، توسعه فرصتگردشگری و ارتبا  آن با توسعه

و  8ياناکند )ايولمل پويا در توسعه جوامع محلي برجسته مييک عا عنوانبهکارآفريني را 
های اقتصادی کوچک در حوزه بنابراين افزايش توجه به بنگاه؛ (1۱۷: 101۱همکاران،

يي شده رهاوکاکسبنظران به اهميت کارآفريني در چنين گردشگری منجر به توجه صاحب
تلفيق مناسب و دقيق گردشگری و  هانآبه اعتقاد  درواقع(. 22: 1018، ۷است )ويليامز و شاو

گری ی پايدار گردشکارآفريني، ضمن پاسخگويي به نيازهای روستاييان، موجب توسعه

                                                           
1. Gunnarsdóttir & Jóhannesson 

2. Solvoll 

3. Iuliana 
4. Williams & Shaw 
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(. کارآفريني با توجه به ماهيت خود، مستلزم ۱0۷: 182۱شود )حسام و همکاران، روستايي مي
ق در بسياری از مناط شود.ای ناآشناست که معموالً با ابهام و خطر شناخته ميورود به حوزه

يک روش معيشتي جديد برای مردم محلي است  عنوانبه، گردشگری هنوز هم توسعهدرحال
ن گيری توانايي کارآفريچشم طوربهتواند که در صورت وجود شرايط و منابع کافي مي

و  1سنجي آن افزايش دهد )ژائوهای جديد و ارزيابي و امکانبالقوه را برای درک فرصت
نظران، داليل جذابيت کارآفريني (. از سوی ديگر برخي صاحب1۱۴1: 1011ران، همکا

های اقتصادی در داخل جامعه، بسيج حلی راهگردشگری برای مناطق روستايي را در ارائه
ی محلي و حمايت از توليدات محلي ای، توسعهاستعدادهای محلي، ايجاد هويت منطقه

تند که ارتبا  کارآفرينان محلي با جامعه بخصوص در معتقد هس هاآندانند. همچنين مي
های مادی و معنوی از ديگر داليل جذابيت کارآفريني در مناطق روستايي است حوزه
 (.118: 1003، 1گي و کالين)مک

نان کارآفري موردتوجههای اخير های فراوان، در سالشهرستان خلخال با دارا بودن جاذبه
، شهرستان خلخال با حجم عظيمي از ورود 1820بعد از سال ي شده است. ربوميغبومي و 

شد که بخشي از هجوم گردشگران مربو  به وضعيت جغرافيايي اين  روروبهگردشگران 
ی موقعيت هواسطبهمنطقه بوده است. اين شهرستان با قرار گرفتن در نزديکي شمال کشور و 

. لذا ستاتان اردبيل و بالعکس اش، محل عبور گردشگران از شمال کشور به اسگذرگاهي
با وضعيت موجود، انبوهي از کارآفرينان گردشگری، در اشکال مختل  به فعاليت در اين 

که مستقيماً  هايي استاند. طي  فعاليت اين کارآفرينان بيشتر در حوزهشهرستان مشغول شده
های خمس، های اقامتي و هتلداری که در روستامانند حوزه؛ به گردشگری مرتبط است
 ت.اس دادهرخو منطقه نمونه گردشگری ازناو به شکل گسترده  اندبيل، خوجين، کزج

ی جوامع، با توجه به اهميت کارآفريني و بخصوص کارآفريني گردشگری در توسعه
د هستند که چگونه يک اقتصا سؤالبه دنبال پاسخگويي به اين  گذاراناستيسامروزه 

 هاآن(، به اعتقاد 18۷: 101۴و همکاران،  مقدم یجعفراد کنند )کارآفريني پويا و رقابتي ايج
مرکز بر تواند باعث تگيری کيفيت کارآفريني برای توسعه ضروری است، زيرا مياندازه
و  (100: 101۱و همکاران،  8ی کوچک و جديد با رشد باال )بوسکو وکارهاکسب

                                                           
1. Zhao 

2. McGehee & Kline 

3. Boskov 
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عه توانند بر توسي که ميشناسايي طي  وسيعي از عوامل اقتصادی، اجتماعي و سياس
سازد تا بگذارند، کمک کند. همچنين کارآفرينان را قادر مي ريتأ باال  تيفيباککارآفريني 

و  1نقش حياتي کارآفريني را در رشد اقتصادی و توسعه روستايي درک کنند )ديميترو 
م (. برای رسيدن به اين مهم الزم است تا در چارچوب پاراداي۷۱0: 1013همکاران، 

ی ريزی و اقدام گردد، چراکه اکوسيستم کارآفريني يک الگواکوسيستم کارآفريني، برنامه
ها و ها و عناصر مرتبط، فرصتکند و با تعيين شاخصرشد را برای کارآفرينان فراهم مي

کند های کارآفرينانه فراهم ميتهديدها را شناسايي کرده و زمينه را برای رشد فعاليت
بنابراين حمايت و تقويت اکوسيستم کارآفريني و ؛ (130: 182۴ران، )نوروزی و همکا
مطلوب  های شناسايي و تقويت برخي استراتژینهيدرزماقدامات  نيترمهمنوآوری يکي از 

، 1است تا پاسخگوی تغييرات اقتصادی و نيازهای اجتماعي در مناطق روستايي باشد )النا
101۱ :11۱.) 

 هامرور پیشینه
ی ی ادبيات توسعه گردشگردر حوزه طورمعمولبهی کارآفريني گردشگری هبحث دربار

 عنوانبهامروزه کارآفرين  کهييازآنجا حالنيباا(. 811: 8،1010قرار دارد )کالين و ميلبرن
ی (، لزوم توجه به مقوله۱۷2: 100۱، ۷رود )الزارتنها بازيگر مهم در اقتصاد مدرن به شمار مي

نمايد. از سوی ديگر زماني که موضوع ی گردشگری نيز ضروری ميکارآفريني در حوزه
اکوسيستم کارآفريني گردشگری مطرش است، توجه به ابعاد و عناصر اکوسيستم کارآفريني 

عامل اصلي در ايجاد محصوالت  عنوانبهزيرا اوالً کارآفرينان گردشگری ؛ يابداهميت مي
: 1011و همکاران،  ۱روند )رايانه شمار ميگردشگری و تحريک و تهيج اقتصاد روستايي ب

 های مديريتنقشي که سازمان اندازهبهتواند های کارآفرينان ميو حمايت از تالش (111
و  انياً بررسي ادبيات  (8۱1: 101۷، ۱مقصد در ايجاد مزيت رقابتي دارند، مهم باشند )کامپوال

                                                           
1. Dimitrov 

2. Elena 

3. Kline & Milburn 

4. Lazear 

5. Ryan 

6. Komppula 



 072 | و همکاران نیمندج يعیرب

 

ن در فهم ني و کيفيت فعاليت آدهد که اکوسيستم کارآفريگسترده کارآفريني نشان مي
 (. 1100: 101۷، 1چگونگي ظهور و رشد کارآفرينان مهم است )اتيو

مطرش شد )غالمي و  1220توسط جيمزمور در سال  کارآفريني در اکوسيستم بحث
در يک فضای تکاملي، تعاملي و  وکارهاکسبوی ادعا کرد که  ،(3۷: 182۱محمدزاده، 

ذاران تعامل گ، مشتريان و سرمايهکنندگاننيتأمها با و شرکت شوندروابط متقابل ايجاد مي
ت های جديد فرصدارند. استدالل جميز مور اين بود که در اکوسيستم پويا برای شرکت

ود شها در شرايط ديگر ايجاد ميبهتری جهت رشد و ايجاد اشتغال در مقايسه با شرکت
 (. 31: 101۷، 1)ماسون و براون

ني نيز از . اکوسيستم کارآفرياست ازيموردنکوسيستم چند عامل کليدی برای توسعه هر ا
مده های جديد و نوآور به وجود آاين امر مستثنا نيست و برای توسعه آن الزم است تا شرکت

  (.1۱2: 101۱، 8کالينزو جايگزين بخش سنتي توليدی گردند )
ير های اخد اما در سالدر حال حاضر تعدادی مدل برای اکوسيستم کارآفريني وجود دار

تراتژی يک اس عنوانبهوی از آن  آنچهرويکردی ويژه توسط آيزنبرگ آغاز شد که به بيان 
قد است کند، معرو  است. آيزنبرگ معتاکوسيستم کارآفريني برای توسعه اقتصادی ياد مي

 . ستابرای تحريک اقتصاد  صرفهبهمقرونی استراتژی منزلهبهکه چنين رويکردی 

طي برای شربالقوه، جايگزين يا پيش طوربها توجه به ادعای آيزنبرگ، اين رويکرد ب
های های نوآوری، اقتصاد دانش و يا سياستای، سيستمهای خوشهاستقرار موفق استراتژی

شود. وی شش حوزه در درون سيستم کارآفريني را شناسايي کرد که رقابت ملي مي
کان سياست و رهبری، دسترسي به منابع مالي مناسب، سرمايه از: فرهنگ مساعد، ام اندعبارت
برگ های سازماني گسترده. به اعتقاد آيزنگذاری و حمايت، بازارهای سرمايهتيفيباکانساني 

ديدار پ واحوالاوضاعی از شرايط، فردمنحصربهی هر اکوسيستم کارآفريني تحت مجموعه
اين اکوسيستم کارآفريني به مجموعه مرتبطي از بنابر؛ (31: 101۷گردد )ماسون و براون، مي

های فرهنگي اشاره دارد که ، ساختارهای اجتماعي و ارزشمؤسساتبازيگران، نهادها و 
(. بدين معني که چارچوب 11۱1: 101۴، ۷کنند )روآندیهای کارآفريني را ايجاد ميفعاليت

                                                           
1. Autio 

2. Mason & Brown 

3. Collins 

4. Roundy 
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وامل مؤ ر در ستم و همچنين عاکوسيستم کارآفريني، تعامل کارآفرينان و ساير بازيگران سي
 (.1: 101۱، 1)استام و اسپيگل گردديبرمهای کارآفريني مولد را در فعاليت

محققان عوامل مؤ ر بر جامعه روستايي کارآفرينانه را که تحت عنوان عوامل مؤ ر در 
لي و الملدهند؛ به عوامل کالن )بيني قرار ميموردبررسفضای کارآفريني در اين مناطق 

 اند. اينبندی کردهها و ...( تقسيمای و محلي )خانواده، افراد، شرکتي(، عوامل منطقهمل
طح های بازنشستگي ملي، سنرخ بيکاری ملي، طرش ازجملهمحققان متغيرهای کليدی مهمي 

(، ۱۱: 1001، 1مزايای بيکاری، بيکاری جوانان و سهولت ورود به بازار )کولينگ و بيگراو
وتستاني، نوسان نرخ بهره، افزايش نرخ مهاجرت، رشد اقتصادی، نرخ افزايش اخالق پر

، پيشرفت تکنولوژی و ميانگين سني جمعيت را در سطح کالن وکارهاکسبشکست 
 (.۴۴8: 122۱، 8اند )شينشناسايي کرده

رند، های کارآفرينانه دازيادی در فعاليت ريتأ ای با جود اينکه عناصر کالن و منطقه 
ماعي و پيدايش رهبران اجت وکارهاکسبکارآفريني نيز سهم بسزايي در ايجاد  عوامل محلي

ينان در دهد که اين کارآفراند. اين موضوع در ارتبا  با کارآفرينان روستايي نشان ميداشته
رسي به ی مالي، دستی سرمايهنهيدرزمهای متفاوتي مقايسه با همتايان شهری خود با موقعيت

های حامي ، فناوری، الگوی نقش و شبکهونقلحملمشتريان، نيروی انساني،  و کنندگاننيتأم
(. همچنين وابستگي خارجي، ۱۷-۱8: 100۷، ۷روبرو هستند )پيجيز و مارکلي نانيکارآفر

، کنندگان کاالها و خدماتکارانه نسبت به تغييرات، سطح درآمد مصر فرهنگ محافظه
در اقتصاد  تر است و نبود تنوعاطق شهری پايينسطح تحصيالت روستاييان که نسبت به من

، ۱روند )شيلدزی کارآفرينان روستايي به شمار ميشدهييشناساهای روستايي از ديگر چالش
100۱ :۱0-۱1.) 

(، از کارآفريني گردشگری مقياس 1222) ۱حدود دو دهه قبل پيج، فورر و الوتن
رک ما از اين موضوع را توسعه دادند. و د ادکردندي« ی کش  نشدهزمينه» عنوانبهکوچک 

های يریگای از عوامل در انگيزش و تصميممطالعات بيشتر نشان داد که مجموعه گسترده

                                                           
1. Stam & Spigel 

2. Cowling & Bygrave 
3. Shane 

4. Pages & Markley 

5. Shields 

6. Page, Forer and Lawton 
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ها کارآفرينان گردشگری نقش دارند که روابط ميان کارآفرينان، بروکراسي اداری و روايت
 1کوشکوون ارتبا نيدرا (.۷: 1013، 1روند )آدامز و سانداراپابه شمار مي هاآنی ازجمله
ای بر نقش کارآفرينان گردشگری داشته است. با توجه محققاني بود که توجه ويژه ازجمله
سرعت  يتوجهقابلهای وی حضور کارآفرينان گردشگری در يک جامعه به ميزان به يافته

 ر توسعههای علّي دکند و کارآفرينان شخصيتو موفقيت توسعه گردشگری را تعيين مي
 گردشگری هستند. 

فرهنگي، شرايط فيزيکي، شرايط  –(، پنج دسته عوامل شرايط اجتماعي 1001کوش )
ي مؤ ر در عوامل محيط عنوانبهاقتصادی، شرايط نظارتي و قانوني و شرايط لجستيکي را که 

(. عالوه بر اين ويلسون، فسنماير و 81۷: 1010کند )کالين و ميلبرن،کارآفريني شناسايي مي
نيز تعداد ده عامل مؤ ر در توسعه کارآفريني گردشگری در مناطق روستايي را  8اسون

های کامل گردشگری، رهبری خوب جامعه، کنند که عبارت است از بستهشناسايي مي
ريزی حمايت و مشارکت دولت محلي، منابع مالي کافي برای توسعه گردشگری، برنامه

های ، کمکوکارهاکسببران محلي و صاحبان استراتژيک، همکاری و هماهنگي ميان ره
متولي  ها و اداراتتکنولوژيکي و اطالعاتي برای ترويج و توسعه گردشگری، وجود سازمان

ها و حمايت گسترده مردم از گردشگری ها و همايشامور گردشگری و برگزاری کنفرانس
 (.18۷: 1001و همکاران،  ۷)ويلسون

که تعداد  گي و کالينگردشگری را در مطالعه مک رويکرد اکوسيستمي به کارآفريني
 های مالي، خدمات پشتيباني تجاری،های فيزيکي، زيرساختعنصر کليدی زيرساخت 11
سازی، منابع مالي، خدمات آموزشي، ظرفيت سازماني، حاکميت و رهبری، بازاريابي، شبکه

گي و کالين، مکهای عمومي )فرهنگي و زمينه –کيفيت زندگي، هنجارهای اجتماعي 
توان مشاهده کرد. اين محققين از معدود محققاني هستند که ي ميخوببه(، 181-188: 1003

ناصر شناسي مناسب اقدام به شناسايي عدر چارچوب پارادايم اکوسيستم کارآفريني و با روش
 اند. اکوسيستم کارآفريني کرده

                                                           
1. Adams & Sandarupa 

2. Koon Koh 

3. Wilson, Fesenmaier and Van Es 

4. Wilson 
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سيستمي تعدد ده طبقه از عوامل با رويکرد اکو 1010در سال  1همچنين کالين و ميلبرن
ي، های فيزيککنند که شامل زيرساختمؤ ر در کارآفريني گردشگری را معرفي مي

های ها و فرصتهای مالي، خدمات پشتيباني تجاری، سرمايه انساني، شبکهزيرساخت
سازی، سرمايه اجتماعي، آموزش، حاکميت و رهبری، فرهنگ جامعه، کيفيت زندگي شبکه
های عمومي کلي )اندازه جامعه، ، تعادل در کار و زندگي و ...( و زمينهمتيقرزانا)مسکن 

و همکاران،  1باشند )کاليننزديکي به مناطق شهری، ميزان توسعه گردشگری و ...( مي
(. از ديگر مطالعات حوزه اکوسيستم کارآفريني گردشگری مربو  به مطالعه کالين 8: 1013

عنصر اکوسيستم کارآفريني را در کارآفريني  2ه تعداد ک است(، 101۷و همکاران )
از کيفيت زندگي، حاکميت و رهبری، فرهنگ  اندعبارتدانند که گردشگری مؤ ر مي
ها، آموزش و مشاوره، سرمايه مالي، خدمات پشتيباني های فيزيکي، شبکهجامعه، زيرساخت

که از مطالب  طورهماننابراين ب؛ (810: 101۷تجاری و سرمايه انساني )کالين و همکاران، 
نظران تفاوت چنداني در عناصر اصلي اکوسيستم ، از ديدگاه صاحبديآيبرمفوق 

ری ها تنها به ماهيت کارآفريني گردشگکارآفريني گردشگری وجود ندارد و تمامي تفاوت
ای( روستايي و تفاوت آن با کارآفريني گردشگری شهری و ماهيت جغرافيايي )منطقه

دارد  ديتأک ایهای جغرافيايي محلي و منطقهدايم اکوسيستم کارآفريني که بر ويژگيپارا
 .استمربو  

 روش
د  که ه استروش و ماهيت از نوع آميخته  ازنظرهد  کاربردی و  برحسبتحقيق حاضر 

آن شناسايي و طراحي الگوی اکوسيستم کارآفريني گردشگری در شهرستان خلخال است. 
ی کارآفريني و نفر از خبرگان محلي فعال در حوزه 1۱ق شامل جامعه آماری تحقي

بعد  گردآوری گرديد. سپس ازيموردنگردشگری بود که با استفاده از روش دلفي اطالعات 
بندی گرديد بقهط شدهييشناسااز مطابقت اطالعات با مباني نظری تحقيق، عناصر اکوسيستم 

کننده دانشگاهي و کارآفرينان خبرگان مشارکتنفر از  ۱که برای اين منظور نيز از نظرات 
 (.1استفاده شد )جدول شماره 

                                                           
1. Kline and Milburn 
2. Kline 
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 الگوي سیستم کارآفريني گردشگري شدهييشناساهاي : عناصر و مؤلفه0جدول شماره 
 مؤلفه عنصر

 های فیزیکیزیرساخت

 ؛وکارهاکسبفضای ساختمانی مناسب و زمین / وجود مناطقی برای توسعه 
 ها،ها و فرودگاهراهدسترسی به بزرگ

؛ االبسرعتخدمات مناسب آب و فاضالب، خدمات تلفن مناسب، اینترنت با 
ساخت مناسب تا چه حد و عوامل فیزیکی انسان اندازچشمطراحی خوب و 

ی نهیرزمدو مهم است، حمایت محیط طبیعی  مؤثری کارآفرینی روستایی نهیدرزم
، جذابیت منطقه و محیط طبیعی نساالبزرگاز جوانان و  وکارکسباشتغال و 

 های تفریحی و فرهنگی.محل زندگی، وجود جاذبه

 های مالیزیرساخت

گذاری/ های سرمایههای مالی جامعه )توان مالی افراد جامعه(، انگیزهسرمایه
الحسنه برای ایجاد و های قرضهای کمک مالی، دسترسی به وام/ صندوقبرنامه

مالی  نیتأمهای مالی، خدمات و ابزارهای سرمایه ی جدید /وکارهاکسبتوسعه 
/ سواد مدیریت مالی، آشنایی با منابع ارائه وام، میزان درآمد شخص و خانواده 

 ی کافی.وی، وجود بودجه

 خدمات پشتیبانی تجاری
ای، خدمات خدمات قانونی، خدمات حسابداری، خدمات چاپ، خدمات حرفه

 بازاریابی.
 .ی(شناستیجمعو سواد نیروی کار، تنوع در ترکیب جمعیت ) هارتسطح م منابع انسانی

 ها / سرمایه اجتماعیشبکه

ی/ مکانی برای دیدار افراد با ررسمیغهای رسمی و های ایجاد شبکهفرصت
های اجتماعی/ های اجتماعی کارآفرینانه قدرتمند/ شبکهیکدیگر/ زیرساخت

و مهم است؛  مؤثررینی روستایی ی کارآفنهیدرزمسرمایه اجتماعی تا چه حد 
ی که هایهماهنگی میان کارآفرینان / سازمان رسمی کارآفرینی روستایی، شبکه

کنان، ، کارکنندگاننیتأمداران )منابع سرمایه(، ی ارتباط فرد را با سرمایهزمینه
های مختلف و ادارات هایی که با بخششریکان و مشتریان ایجاد کند/ شبکه

های ها از ورود اعضای جدید، برنامهنی داشته باشد، استقبال شبکهدولتی همپوشا
 ی کوچک و بین نسلی.وکارهاکسبی نهیدرزمآموزشی 

آموزش، انتقال آموزش و 
ی نهیدرزمتوان ارائه کمک 

 کارآفرینی

های مختلف کارآفرینی، تعهد آموزش و پشتیبانی فنی و مشاوره در زمینه
به حمایت از  بلندمدترآفرینی / تعهد سازمانی و خدمات به کا دهندگانارائه

های آموزشی با توجه به سبک زندگی و برنامه ریپذانعطافهای کارآفرینی، برنامه
ی خدمات ارتباطی و همکاری / سهولت دسترسی به اطالعات/ کارآفرینان، ارائه
های زشخدمات و کارآفرینان، ارائه آمو دهندگانارائه نیبروشنجریان اطالعات 

آموزش عالی، در دسترس بودن  مؤسساتتجربی به کارآفرینان از سوی 
های تجربی به جوانان از کارآموزی برای جوانان و دانشجویان، ارائه آموزش

 ها، تمرکز جامعه بر دانشگاهیان.سوی مدارس و آموزشگاه
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 .0جدول شماره ادامه 
 مؤلفه عنصر

 حکومت و رهبری

 دهدحکومت تا چه اندازه اجازه دسترسی به نوآوری را میسیستم باز حکومتی / 
و مهم است؛ رویکرد متعادل  مؤثری کارآفرینی روستایی نهیدرزمتا چه حد 

، میزان همکاری هاآنها، حفظ و ایجاد نهادهای متولی گردشگری نسبت به جاذبه
 عدالتی شهری و روستایی مانند مزارع، میزان وکارهاکسبهای دولتی با ارگان

؛ میان مناطق شهری و روستایی وکارهاکسبی گذاران در ارتباط با توسعهسیاست
، توسعهدرحالی کوچک و جدید و وکارهاکسبحمایت ساختارهای مالیاتی از 

پاسخگو بودن حکومت محلی در قبال مسائل مختلف، حمایت دولت محلی از 
قرراتی از ی کوچک/ پشتیبانی محیط سیاسی، قانونی و موکارهاکسب
 یوکارهاکسبی کوچک و جدید، حمایت دولت استانی )ایالتی( از وکارهاکسب

کوچک وجدید، نبود بوروکراسی اداری در سیستم دولتی، صرف منابع دولتی 
گذاری در جامعه، نفوذ گسترده رهبری در جامعه / حمایت ی سرمایهنهیدرزم

ی وکارهاکسبن با انجمن جامعه و نهادها از توسعه اقتصادی / همکاری رهبرا
گیری مشارکتی )بین اعضای محروم و ضعیف جامعه محلی، وجود فرایند تصمیم

ها، کارکرد ریزیو اعضای قدرتمند( در جامعه، مشارکت جامعه محلی در برنامه
و  بر توسعه، تمایل دیتأکای با های منطقهای رهبری و تمرکز آن بر خوشهمنطقه

ی نهیدرزمی تحقیق و توسعه، همکاری میان رهبران نهیدرزمفعالیت رهبری 
 توسعه.

 فرهنگ جامعه

حمایت جامعه از نوآوری،  نگرش مثبت افراد محلی به کارآفرینی و گردشگری،
ی جدید، درک جامعه از کارآفرینی، میزان وکارهاکسبی و ریپذسکیرتغییر، 

جشن بگیرند، حس ها را هایی در جامعه که موفقیتوجود برنامه تحمل شکست،
ی تحمل جامعه در ارتباط مشترک افراد جامعه در ارتباط با هویت جامعه، آستانه

ی پذیرش های مختلف و ...، منطق جامعه دربارههای مختلف، دیدگاهبا قومیت
مسائل مختلف، تمایل افراد محلی به خرید محصوالت محلی، تمایل جامعه به 

ماعی، تمایل جامعه به هزینه کردن مالیات های اجتگذاری در زیرساختسرمایه
ها، نگرش مثبت ساکنان به مسائل و مشکالت ی زیرساختنهیدرزمپرداختی خود 

 ها نماینده تمام اقشار جامعه هستند.در حل مسائل، رسانه هاآنو توانایی 

 کیفیت زندگی

، دسترسی به مراکز بهداشتی و سالمت، وجود متیقارزاندسترسی به مسکن 
امنیت عمومی و میزان پایین جرم و جنایت، شرایط مناسب محیط طبیعی محل 

های تفریحی و فرهنگی، زندگی، حفاظت جامعه از منابع طبیعی، وجود فرصت
روهای مناسب، وجود نهادهای و پیاده وجوشپرجنبوجود مراکز تجاری 

 ی بهبود کیفیت زندگی.نهیدرزمی فعال ردولتیغ

 میای عموعوامل زمینه
 هایای از اقتصاد محلی، نزدیکی به ایستگاهاندازه جامعه )تراکم جامعه( / درجه

 عمومی، سطح توسعه گردشگری در جامعه. ونقلحمل
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برای طراحي الگوی اکوسيستم کارآفريني گردشگری دو گام پيموده شد که به ترتيب 
خبرگان محلي  نظرات شدهيطراح MicMacو پرسشنامه  ISMبا استفاده از پرسشنامه 

 قرار ليوتحلهيتجزافزارهای فوق، مورد گردآوری گرديد و پس از ورود به محيط نرم
 گردد:اشاره مي هاآندر ذيل به  ؛ کهگرفت

ای از ( به روابطي که بين اعضای مجموعهISMتکنيک الگوسازی ساختاری تفسيری )
اشاره داد. در اين تکنيک کند، شود و آن را تسهيل ميها و پارامترها ايجاد ميايده

در  رموردنظمستقيم و غيرمستقيم با موضوع  صورتبهای از عناصر مختل  که مجموعه
-با بهره شوند. در اين تکنيکآوری ميارتبا  هستند تحت قالب يک مدل سيستماتيک جمع

يي تقسيم هااهدستگگيری از تجربيات عملي و دانش کارشناسان يک سيستم پيچيده به زير 
نمايد. مراحل تکنيک الگوسازی ساختاری تفسيری به شود که ساخت مدل را راحت ميمي

 :استشرش زير 

 (0SSIMالف( تشكیل ماتريس خودتعاملي ساختاري )
ژوهش از در پ کنندهمشارکتدر روش الگوسازی ساختاری تفسيری کارشناسان و خبرگان 

خص قابل ميان عوامل و عناصر را مشهای مربوطه روابط متطريق طوفان فکری و ساير تکنيک
 شود. اين ماتريس يک ماتريس، بهنمايند که نتيجه آن به شکل يک ماتريس ظاهر ميمي

اه روابط شود. آنگکه در سطر و ستون اول آن متغيرها به ترتيب ذکر مي استابعاد متغيرها 
 از: اندعبارتگردد. اين نمادها نمادهايي مشخص مي لهيوسبهمتغيرها  دودوبه

V يعني :i  منجر بهj شود؛مي X يعني بين :i  وj  وجود دارد؛ دوطرفهمتقابل و  ريتأ A يعني :
j  برi  دارد؛ و طرفهکي ريتأ Oای ميان دو شاخص وجود ندارد.: يعني هيچ رابطه 

 (2RMماتريس دسترسي اولیه و نهايي ) لی( تشكب

 اين و شودداده مي توسعه تعاملي خود ساختاری ماتريس از استفاده با دسترسي ماتريس

 اساسي يک فرضيه محتوايي یرابطه تسری .شودمي بررسي بودن تسری منظوربه ماتريس

 در ارتبا « ب»متغير  با« ال »متغير  اگر يعني تسری .است تفسيری ساختاری یسازمدل در

در ارتبا  « ج»با متغير « ال »متغير  جهيدرنتدر ارتبا  باشد « ج»با متغير « ب»و متغير  باشد

                                                           
1. Structural self-interaction matrix 

2. Reachability matrix 
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دار جهت گرا  يک ،اندشدهنييتع دسترسي ماتريس در که روابطي اساس است. سپس بر
-شوند. برای تشکيل ماتريس دستيابي در محيط نرممي حذ  تسری روابط و شودمي رسم

تعاملي ساختاری به يک  –های ماتريس خود تفسيری داده –افزار الگوسازی ساختاری 
ها به صفر و يک به ( تبديل شد. برای تبديل داده1و  0دو ارزشي صفر و يک ) ماتريس

و عدد صفر  Vو  Xهای شود که در هر سطر عدد يک را جايگزين عالمتعمل مي گونهنيا
 کنيم.مي Oو  Aهای را جايگزين عالمت

 0هاي شاخصبندسطحپ( تعیین روابط پسین، پیشین و  
 یو مجموعه هاخروجي یمجموعه بايد هاو شاخص ابعاد ندیبو سطح روابط تعيين برای
ا هخروجي یمجموعه .نمود استخراج ماتريس دريافتي از شاخص/بعد هر برای را هاورودی
ا هورودی یمجموعه .پذيردمي ريتأ  آن از هايي کهشاخصو ابعاد/ شاخص/بعد خود شامل

گذارند. سپس مي ريتأ  ه بر آنهايي کشاخص/ابعاد شاخص و مجموعه/بعد شامل خود
يعني تعداد . شودمي مشخص هاشاخص/بعد از يک هردوطرفه  روابط یمجموعه
بر  هاشاخص/ابعاد. استتکرار شده  خروجي و ورودی مجموعه در دو که هایشاخص/بعد
که  ييهاشاخص/ابعاد ،طورمعمولبهشوند. مي بندیسطح حاصله هایمجموعه اساس
 هایشاخص/ ابعاد باشند، داشته يکساندوطرفه  روابط یمجموعه و جيخرو یمجموعه

منشأ  االييب سطح هایشاخص/ابعاد بنابراين .دهندمي تشکيل رامراتب سلسله سطح بااليي
ديگر  از گرديد، تعري  بااليي سطح کهيهنگام بود. نخواهند ديگری شاخص/هيچ بعد
 دیبع سطوش همسان، فرآيند يک یهواسطبه سپس .شودمي تفکيک هاشاخص/ابعاد

 .شوندمشخص مي

ي تعامالت عوامل مؤثر در اکوسیستم کارآفريني گردشگري ت( ترسیم شبكه
 (2روستايي )ماتريس مخروطي

در اين مرحله با استفاده از روابط پسين و پيشين و امتياز سطح هر شاخص موقعيت آن در 
ن در گردد. همچنيترسيم مي هاآنعامالت ی تو شبکه شدهمشخصها تعامل با ديگر شاخص

يابي به تگردد. برای دسی عناصر ارزيابي ميريرپذيتأ اين مرحله امتياز قدرت نفوذ و ميزان 

                                                           
1. Level partitions 
2. Conical matrix 
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ی هر عنصر ريرپذيتأ امتياز نفوذ هر عنصر اعداد مربو  به سطر و برای به دست آوردن ميزان 
 ايي جمع شده است.اعداد ستون مربو  به آن عنصر در ماتريس دستيابي نه

دهد و تنها نوع و جهت روابط ميان عناصر را نشان مي ISMبا توجه به اينکه تکنيک 
شخص دقيق م صورتبه)بالقوه و مستقيم( در اين روش  راتيتأ شدت اين روابط و سطوش 

ميک مک  ليوتحلهيتجزمک استفاده گرديد. ميک افزارنرمنيست، برای رفع اين مشکل از 
اين منظور  دهد. برایی( عناصر را نشان ميريرپذيتأ ی و وابستگي )رگذاريتأ درت ق درواقع
 ورداستفادهمو خبرگان خواسته شد تا عناصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری  مسئوالناز 

حت ماتريس ت هاآنی )روابط متقابل( ريرپذيتأ ی و رگذاريتأ در تحقيق را بر اساس ميزان 
بندی کنند که بعد از امتياز 1ایو بر اساس طي  پنج گزينه در پرسشنامه شدهيطراح
رار ق ليوتحلهيتجزمک مورد افزار ميکمحلي در محيط نرم مسئوالنبندی نظرات جمع
 گرفت.

 هايافته
از نظرات کارشناسان در طراحي مدل اکوسيستم کارآفريني  آمدهدستبهاطالعات 
بندی اين نظرات ماتريس خودتعاملي قرار گرفت و از جمع مورداستفادهگردشگری 

در محيط  1و  0سپس با تبديل مفاهيم به اعداد  (.1ساختاری ترسيم گرديد )جدول شماره 
 مشاهدهقابل 8افزار اقدام به تشکيل ماتريس دستيابي گرديد که نتايج آن در جدول شماره نرم
 است.

ی هر ريرپذيتأ درت نفوذ و ی امتياز قمحاسبهبعد از تشکيل ماتريس دستيابي نهايي و 
مشخص و  ۷مطابق جدول شماره  هاآنيک از عناصر، روابط پسين و پيشين برای هر يک از 

شود عنصر که مالحظه مي طورهمان (.۱صورت گرفت )جدول شماره  هاآنی بندسطح
عناصر خدمات  و نيرگذارتريتأ ی از عناصر ديگر ريرپذيتأ حاکميت و رهبری به دليل عدم 

ی از هفت عنصر ريرپذيتأ ها/سرمايه انساني و فرهنگ جامعه به دليل شتيباني تجاری، شبکهپ
 باشند.عناصر مي نيرتريرپذيتأ پيشين خود 

  

                                                           
 ريتأ = Pقوی و حر   ريتأ متوسط؛ عدد سه =  ريتأ ضعي ؛ عدد دو =  ريتأ ؛ عدد يک = ريأ ت. عدد صفر= بدون  1

 بالقوه
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 هاي تحقیقتعاملي ساختاري شاخص –: ماتريس خود 2جدول شماره 
J 

 
I 

7 0 4 3 9 7 1 9 83 

 A V O X O A X V X هاهای فیزیکی و جاذبهزیرساخت 8

 V A A O A X V A - های مالیزیرساخت 7

 A X A A X O O - - خدمات پشتیبانی تجاری 0

 X X A X V A - - - منابع انسانی 4

 X X X V X - - - - ها/سرمایه اجتماعیشبکه 3

9 
آموزش، انتقال آموزش و توان ارائه 

 ی کارآفرینینهیدرزمکمک 
- - - - - A A V A 

 X V X - - - - - - حاکمیت و رهبری 7

 X X - - - - - - - فرهنگ جامعه 1

 A - - - - - - - - کیفیت زندگی 9

 - - - - - - - - - عمومی() یاعوامل زمینه 83
 

 : ماتریس دستیابی نهایی و قدرت نفوذ و میزان وابستگی عناصر0جدول شماره 

 83 9 1 7 9 3 4 0 7 8 عناصر شماره
قدرت 

 نفوذ
 9 8 8 8 3 3 8 3 8 3 8 هافیزیکی و جاذبههای زیرساخت 8
 7 8 8 8 3 3 8 3 8 8 8 های مالیزیرساخت 7
 0 3 3 8 3 3 8 3 8 3 3 خدمات پشتیبانی تجاری 0
 9 3 8 8 3 8 8 8 8 3 3 منابع انسانی 4
 0 3 3 8 3 3 8 3 8 3 3 ها/سرمایه اجتماعیشبکه 3

9 
آموزش، انتقال آموزش و توان ارائه 

 ی کارآفرینینهیزمدرکمک 
3 3 8 8 8 8 3 8 8 3 9 

 83 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 حاکمیت و رهبری 7
 0 3 3 8 3 3 8 3 8 3 3 فرهنگ جامعه 1
 8 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 کیفیت زندگی 9
 7 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 عمومی() یاعوامل زمینه 83

  4 7 1 8 0 1 0 1 7 0 میزان وابستگی
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 : روابط پسین و پیشین عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري4جدول شماره 
 مشترک پسینه پیشینه عنصر شماره

 - 83و  9و  1و  3و  0 7و  7 هاهای فیزیکی و جاذبهزیرساخت 8

 7 های مالیزیرساخت 7
و  9و  1و  3و  0و  8

83 
- 

 خدمات پشتیبانی تجاری 0
 9و  3و  4و  7و  8

 1و  7و 
 1و  3 1و  3

 - 9و  1و  9و  3و  0 7و  9 منابع انسانی 4

 ها/سرمایه اجتماعیشبکه 3
 9و  4و  0و  7و  8

 1و  7و 
 1و  0 1و  0

9 
آموزش، انتقال آموزش و توان 

 ی کارآفرینینهیدرزمارائه کمک 
 4 9و  1و  3و  4و  0 7و  4

 - حاکمیت و رهبری 7
و  3و  4و  0و  7و  8

 83و  9و  1و  9
- 

 امعهفرهنگ ج 1
 3و  4و  0و  7و  8

 7و  9و 
 3و  0 3و  0

 کیفیت زندگی 9
 7و  9و  4و  7و  8

 83و 
- - 

 - 9 7و  7و  8 عمومی() یاعوامل زمینه 83

 بندي عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري: سطح7جدول شماره 

 عنصر
امتیاز 
 پیشینه

امتیاز 
 پسینه

امتیاز 
 نقش

خالص امتیاز 
پسینه و 
 پیشینه

وع مجم
امتیاز 
 خالص

 سطح

 0 9 0 7 3 7 هاهای فیزیکی و جاذبهزیرساخت
 4 9 3 7 9 8 های مالیزیرساخت

 7 -0 -3 9 7 7 خدمات پشتیبانی تجاری
 4 7 0 7 3 7 منابع انسانی

 7 -0 -3 9 7 7 ها/سرمایه اجتماعیشبکه
آموزش، انتقال آموزش و توان 

 ی کارآفرینینهیدرزمارائه کمک 
7 3 7 0 7 4 

 3 84 9 9 9 3 حاکمیت و رهبری
 7 -0 -3 9 7 7 فرهنگ جامعه
 8 -3 -9 9 3 9 کیفیت زندگی

 7 3 -7 4 8 0 ای )عمومی(عوامل زمینه
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 دمطالعهموري اکوسیستم کارآفريني گردشگري براي منطقه ترسیم مدل اولیه
ش مؤ ر ی نقدهنده، عنصر حاکميت و رهبری که نشان1با توجه به شکل شماره 

های کارآفرينانه گردشگری، وضعيت ها، ميزان حمايت دولت از فعاليتگذاریسياست
ساالری، ميزان مشارکت مردم در سيستم مالي و مالياتي، ميزان فساد اداری و شايسته

های متولي گردشگری با يکديگر و کارآفرينان های ارگانها، ميزان همکاریگيریتصميم
رود. ترين عنصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری به شمار ميزيربنايي عنوانبه، استو ... 

قال های مالي، آموزش کارآفريني و انتمستقيمي که بر زيرساخت ريتأ اين عنصر از طريق 
 های فيزيکي وبرداری از زيرساختآن و منابع انساني دارد، زمينه را برای بهبود و بهره

بهبود  بر ريتأ های مالي از طريق نقش عنصر زيرساخت نيبنيدراکند که ها فراهم ميجاذبه
يشتر است. منابع مالي، ب کنندهارائهتوان مالي افراد جامعه و آشنايي و دسترسي با افراد و مراکز 

های کارآفريني در بهبود وضعيت خدمات پشتيباني تجاری ی آموزشهمچنين از طريق ارائه
ي )ارائه خدمات بازاريابي، قانوني و ... توسط سمرريغرسمي )آموزش رسمي( و  صورتبه

 نمايد.کارآفرينان( به کارآفرينان بالقوه نقش ايفا مي
ها، عاليت شبکهسازی و فی که در شبکهريتأ های فيزيکي نيز با توجه به عنصر زيرساخت

رد، ای دابهبود فرهنگ کارآفريني در جامعه، ارائه خدمات پشتيباني تجاری و عوامل زمينه
 بر نيازهای ضروری نهيهزکمدر باال رفتن کيفيت زندگي از طريق دسترسي آسان و 

کارآفرينان و کارآفرينان بالقوه مانند مراکز تفريحي و تجاری نقش مؤ ری دارد که در اين 
توان گفت که بنابراين مي؛ ای نسبت به ساير عناصر بيشتر استميان نقش عنصر عوامل زمينه

ترين عنصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه دگي روبناييعنصر کيفيت زن
 نظران است.از ديدگاه صاحب موردمطالعه
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 ISM: الگوي اکوسیستم کارآفريني گردشگري منطقه با استفاده از روش 0شكل شماره 

 

ي مدل )طراحي ســناريو عناصــر اکوســیســتم  و توســعه MicMacتحلیل 
 کارآفريني گردشگري(

برای هر يک از عناصر  ISMاز تحليل  آمدهدستبهی و وابستگي رگذاريتأ به امتياز  با توجه
( که بر اين اساس عناصر در چهار طبقه عناصر خودمختار، عناصر ۱)جدول شماره 

: 101۷، 1شوند )باگ و آناندبندی ميطبقه رگذاريتأ ، عناصر وابسته و عناصر ونددهندهيپ
دهد است که نشان مي قرارگرفته( 10ای )س عنصر عوامل زمينهی اول ماتري(، در طبقه10۱0

وامل عنصر ع گريدعبارتبهکند. خودمختار و مستقل در مدل عمل مي صورتبهاين عنصر 
ی دوم که ی چنداني نسبت به ديگر عناصر ندارد. در طبقهريرپذيتأ ای قدرت نفوذ و زمينه
اال(، به ديگر عناصر دارند )امتياز وابستگي ب که وابستگي زيادی استی عناصری دهندهنشان

( 3( و فرهنگ جامعه )۱ها/سرمايه اجتماعي )(، شبکه8سه عنصر خدمات پشتيباني تجاری )
عناصری است که با ديگر عناصر رابطه  دهندهنشانی سوم که قرار دارند. در مقابل در طبقه

                                                           
1. Bag & Anand 
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(، ۴عنصر حاکميت و رهبری ) دارند، هيچ عنصری جای نگرفته است. همچنين پنج دوطرفه
( و آموزش و انتقال ۷(، منابع انساني )1های فيزيکي )(، زيرساخت1های مالي )زيرساخت
ي توجهلقاب ريتأ ( در طبقه چهارم که جايگاه عناصری است که بر روی عناصر ديگر ۱آن )

ی را بر رگذاريأ تين اين عناصر بيشتر گريدعبارتبه. اندقرارگرفتهدارند )امتياز نفوذ باال(، 
 (.1روی ساير عناصر دارند )شکل شماره 

ي عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري با ريرپذیتأث –: ماتريس قدرت نفوذ 2شكل شماره 
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   کم یریرپذیتأث زیاد

 بندی و ماتريسسلپس نظرات حاصلل از مقايسله زوجي عناصر توسط کارشناسان جمع   
 (.۱ترسيم گرديد )جدول شماره  هاآنروابط 
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 : ماتريس روابط عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري از ديدگاه خبرگان5ره جدول شما

 
يم، عناصر ی مستقريرپذيتأ ی و رگذاريتأ از وضعيت  آمدهدستبهبا توجه به نتايج 

به ترتيب  1۷۴۱ها / سرمايه اجتماعي با امتياز و شبکه 1۱82حاکميت و رهبری با امتياز 
 ساير عناصر دارند.  ی را بر رویرگذاريتأ بيشترين 

ی ي اداربوروکراسهای صورت گرفته با کارآفرينان و خبرگان، وجود در مصاحبه
مانع مهمي در توسعه گردشگری  عنوانبهپيچيده، يکي از مواردی است که کارآفرينان 

شماری ی يک مجوز در بخش گردشگری نيازمند استعالمات بيشهرستان ذکر کردند. ارائه
کاری ادرات نيز بايد به آن افزود. اين ی حاصل از کمرهايتأخل  است که از ادارات مخت

بيشترين وابستگي را نيز به  1828ها/ سرمايه اجتماعي با امتياز در حالي است که عنصر شبکه
 ساير عناصر دارد. 

 عنصر مهمي در عنوانبهها و سرمايه اجتماعي، در اين خصوص بايد گفت که شبکه
. تجربه موفق برخي از کارآفرينان گردشگری استشهرستان خلخال توسعه گردشگری 

ها شبکه دهد کهي است نشان ميربوميغگذار آن مثال هتل پرنيان( که سرمايه طوربهمنطقه )
و سرمايه اجتماعي، عنصر مهمي در اکوسيستم کارآفريني شهرستان خلخال هستند. در مقابل 

ها هرچند با امتياز های فيزيکي و جاذبهتي عنصر زيرساخموردبررساز ميان عناصر 
ل خود نسبت به عناصر ماقب کهييازآنجااست اما  قرارگرفتهدر رتبه پنجم  11۷۴ی رگذاريتأ 
 گيرد. ی کمتری دارد در کنار عنصر حاکميت و رهبری قرار ميريرپذيتأ 
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ی فيزيکي بايد گفت که بسياری از مناطق گردشگری، اين هارساختيزدر خصوص 
هايي در خصوص های مناسبي برخوردار نيستند. البته تالششهرستان، از زيرساخت

ام ب ها مانند پل معلق در منطقه ازناو وهای اوليه برای برخي مگا پروژهسازی زيرساختآماده
 است.  دهمانيباقدر حد راه دسترسي  تاکنونها خلخال صورت گرفته است اما اين زيرساخت

ناطق گردشگری خلخال، نبود دسترسي به آنتن تلفن همراه و اينترنت ترين مشکل ماصلي
 ربطیذهای صورت گرفته توسط فعاالن گردشگری و مسئوالن است که عليرغم پيگيری

ی رگذاريتأ کامل محقق نشده است. در کنار اين دو عامل، آموزش با امتياز  صورتبه تاکنون
يس تر نسبت به عنصر فرهنگ در طبقه چهارم ماتری کمريرپذيتأ قرار دارد که به دليل  1811
ياز ها / سرمايه اجتماعي و فرهنگ به ترتيب با امتگيرد. در طبقه سوم دو عنصر شبکهجای مي
تيب که به تر هاآنی ريرپذيتأ قرار دارند که با توجه به امتياز  1828و  1۷۴۱ی رگذاريتأ 

 نيز نسبت به ساير عناصر دارند. ی بااليي ريرپذيتأ ، است 11۷۴و  1828برابر با 
االی آن ی برگذاريتأ ی سوم ماتريس امتياز، دليل جايگيری عنصر فرهنگ در طبقه

نسبت به عناصر کيفيت زندگي و منابع انساني است. در خصوص عنصر فرهنگ هم بايد 
ی برخورد با هنيدرزماستثنائاتي، از آموزش کافي  جزبهگفت که فعاالن بخش گردشگری 

ر های پايداری گردشگری درسد يکي از چالشردشگران، برخوردار نيستند. به نظر ميگ
ی دوم ماتريس، سه عنصر منابع انساني، کيفيت زندگي و باشد. در طبقه مسئلهمنطقه همين 
ی ريرپذيتأ و امتياز  81۴، ۷02، 201ی رگذاريتأ های مالي به ترتيب با امتياز زيرساخت
روند. در مقابل در عناصر به شمار مي نيرتريرپذيتأ رار دارند که ق 10۱۱و  1811، 11۷۴
رتيب ای )عمومي( به تی اول ماتريس دو عنصر خدمات پشتيباني تجاری و عوامل زمينهطبقه

که به دليل  اندقرارگرفته ۱۱۱و  238ی ريرپذيتأ و امتياز  ۱۴8، 302ی رگذاريتأ با امتياز 
 آيند.مي حساببهن جزو عناصر خودمختار ی پاييريرپذيتأ ی و رگذاريتأ 

تغيير بنيادی را  بندی عناصر،نيز رتبه ميرمستقيغی ريرپذيتأ ی و رگذاريتأ امتياز  ازنظر
ی ريرپذيأ تی و رگذاريتأ توان گفت جايگاه عناصر در ماتريس بنابراين مي؛ دهدنشان نمي

ن تنها رضي بوده است. در اين مياع صورتبهتغيير اساسي نکرده است و اين تغييرات عمدتاً 
عنصر خدمات پشتيباني تجاری از طبقه اول ماتريس به طبقه چهارم تغيير مکان داده است که 

)شکل  ستاباالی اين عنصر بر روی ساير عناصر  ميرمستقيغ ريتأ ی دهندهنشاناين موضوع 
 (.۷شماره 
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غیرمستقیم عناصر اکوسیستم ي مستقیم و ريرپذیتأث –: ماتريس قدرت نفوذ 4شكل شماره 
 کارآفريني گردشگري

 

ولت به ترتيب ی چهارم عنصر دی مستقيم بالقوه نيز در طبقهريرپذيتأ ی و رگذاريتأ  ازنظر
ی اررگذيتأ ی دهندهنشاناست که  قرارگرفته ۷۱1و  1120ی ريرپذيتأ ی و رگذاريتأ با امتياز 

ني عنصر مهمي از اکوسيستم کارآفري عنوانبهباالی اين عنصر بر ساير عناصر است. دولت 
توسط دولت، انگيزه  شدهارائههای طرش کهیطوربهشود شهرستان خلخال محسوب مي
ی سوم پنج عنصر فرهنگ جامعه، آموزش و کند. در طبقهوافری نزد کارآفرينان ايجاد مي

ي به های مالها/سرمايه اجتماعي، خدمات پشتيباني تجاری و زيرساختانتقال آن، شبکه
، 11۱1، 208ی ريرپذيتأ و امتياز  1081، 11۱1، 111۱، 1120ی رگذاريتأ ترتيب با امتياز 

ی اين ی بالقوه باالريرپذيتأ ی و رگذاريتأ ی دهندهنشانجای دارند که  111۱و  2۱۴، 102۱
کيفيت عنصر  ، سهاستی بالقوه باال ريرپذيتأ ی دوم که شامل عناصر با عناصر است. در طبقه
 111۱ی بالقوه ريرپذيتأ ای )عمومي( و منابع انساني به ترتيب با امتياز زندگي، عوامل زمينه

ی اول ها در طبقههای فيزيکي و جاذبهعنصر زيرساخت تيدرنهاقرار دارند.  102۱و 
به ترتيب  کهآنن ی بالقوه پاييريرپذيتأ ی و رگذاريتأ است که با توجه به امتياز  قرارگرفته
ی و رگذاريتأ است تنها عنصر با عملکرد خودمختار اکوسيستم در شرايط  ۴۴۷و  208برابر 
 (.۱آيد )شکل شماره مي حساببهی بالقوه ريرپذيتأ 
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بالقوه و  مستقیم راتیتأثي به ترتیب در شرايط ريرپذیتأث –: ماتريس قدرت نفوذ 7شكل شماره 
 سیستم کارآفريني گردشگريمستقیم و غیرمستقیم بالفعل عناصر اکو راتیتأث

 
ی ذاررگيتأ در ادامه برای مشخص شدن جايگاه نهايي هر يک از عناصر، مجموع امتياز 

و جايگاه  محاسبه گرديد تا نقش هاآنو مستقيم بالقوه  ميرمستقيغی مستقيم، ريرپذيتأ و 
 (.۴عناصر در مدل نهايي مشخص گردد )جدول شماره 

ر حاکميت و ی دو عنصريرپذيتأ ی و رگذاريتأ اول ماتريس  یبا توجه به نتايج، در طبقه
ی ساير را بر رو ريتأ ها قرار دارند که بيشترين های فيزيکي و جاذبهرهبری و زيرساخت
ها و سرمايه دهند. اين در حالي است که عناصر فرهنگ جامعه، شبکهعناصر نشان مي

اند که ری در طبقه دوم جای گرفتهاجتماعي، آموزش و انتقال آن و خدمات پشتيباني تجا
همچنين عناصر  .استی باالی اين عناصر در اکوسيستم ريرپذيتأ ی و رگذاريتأ ی دهندهنشان

 ی دوم قرار دارند که گويایهای مالي و کيفيت زندگي در طبقهمنابع انساني، زيرساخت
نصر عوامل ی اول نيز عپيشين است. در طبقه دوطبقهی باالی اين عناصر از عناصر ريرپذيتأ 
 ی وريرپذيتأ خودمختار عمل کرده و  صورتبهشود که ای و عمومي را شامل ميزمينه
 (.۱ی چنداني روی ساير عناصر ندارد )شکل شماره رگذاريتأ 
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 و بالقوه عناصر میرمستقیغي مستقیم، ريرپذیتأثي و رگذاریتأث: امتیاز 5جدول شماره 
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 ي مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه عناصر اکوسیستمريرپذیتأث –: ماتريس قدرت نفوذ 5شكل شماره 
 کارآفريني گردشگري شهرستان خلخال
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ريني، از تحليل سناريوی عناصر اکوسيستم کارآف آمدهدستبهبنابراين با توجه به نتايج 
 (.۴مدل نهايي تحقيق ارائه گرديد )شکل شماره 

 : مدل نهایی تحقیق7شماره  شكل
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شود در سطح سوم، دو عنصر حاکميت و رهبری و که مالحظه مي طورهمان
آفريني ترين عناصر اکوسيستم کارها قرار دارند که زيربناييبههای فيزيکي و جاذزيرساخت

دهند. در اين ميان، عنصر حاکميت و رهبری با را تشکيل مي موردمطالعهگردشگری منطقه 
زش ها و سرمايه اجتماعي، آموی باالی خود بر روی فرهنگ جامعه، شبکهرگذاريتأ توجه به 

 ريأ تهای فيزيکي های مالي و زيرساخترساختو انتقال آن، خدمات پشتيباني تجاری، زي
رينانه و های کارآفها و برنامهی دارد. اين عنصر با توجه به سياستاکنندهنييتعمستقيم و 

، هانآها، حفظ و ايجاد های دولتي نسبت به جاذبهگردشگری همچون رويکرد مناسب ارگان
ه ی رشد و توسعنهيدرزمبخصوص گذاری در جامعه ی سرمايهنهيدرزمصر  منابع دولتي 

بر  ای رهبری و تمرکز آنهای گردشگری و کارکرد منطقههای فيزيکي و سايتزيرساخت
های فيزيکي و نرم ( بر عنصر زيرساختوکارکسبهای ای )خوشههای منطقهخوشه
 است.  رگذاريتأ 

در  ی محليدهي به مشارکت جامعههمچنين اين عنصر با توجه به ميزان اهميت
گيری مشارکتي )بين اعضای محروم و ضي  جامعه و ها و توجه به فرايند تصميمريزیبرنامه

، در استای های عمدهدارای ضع  موردمطالعهی اعضای قدرتمند( در جامعه که در منطقه
ش کند. اين موضوع در ارتبا  با نقبهبود فرهنگ کارآفرينانه جامعه نقش مؤ ری ايفا مي

های های اجتماعي عالوه بر سياستها و توسعه سرمايهبری در ساماندهي شبکهحاکميت و ره
ی وکارهاکسبهای دولتي با ها، ميزان همکاری ارگانالذکر از طريق استقبال از نوآوریفوق

نفوذ گسترده رهبری در جامعه و حمايت جامعه و نهادها از توسعه شهری و روستايي، 
. از طرفي، نقش استی محلي وکارهاکسبان با انجمن اقتصادی در کنار همکاری رهبر

بق اما ط؛ در مدل اکوسيستم کارآفريني منطقه بسيار باالست های گردشگریجاذبه
يری از چنين گهای صورت گرفته با خبرگان و کارآفرينان بر نقش مديريت در بهرهمصاحبه
 شد.  ديتأکهايي گردشگری جاذبه

اخص و  صورتبهد روندی که در کارآفريني گردشگری البته اين نکته را بايد افزو
زيادی حاصل وضعيت  اندازهبهاست  شدهشروعهای شهرستان کارآفريني در ساير حوزه

رکود اقتصادی کالن در کشور است که قشرهای مختل  جامعه را مجبور به استفاده از منابع 
گذاران با سرمايه ربطیذای همختل  برای درآمدزايي کرده است. حتي تغيير رفتار ارگان

های حوزه نگذاراهيسرمامثال دعوت از  طوربهکند. مي ديتائو کارآفرينان، اين تغيير روند را 
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های مختل . از طرفي، زمينه آموزش و انتقال آن نيز در همايش هاآنمختل  و تجليل از 
حقيق و ی تنهيرزمدتمايل و فعاليت کننده عنصر حاکميت و رهبری از طريق نقش تعيين
 پذير خواهد بود. توسعه امکان

البته در حوزه آموزش و انتقال آن، اقداماتي توسط نهادهای دولتي مانند جهاد کشاورزی 
توان به پرورش گل محمدی و زنبورداری اشاره کرد. البته در حال انجام است از آن ميان مي

دستي و گردشگری خلخال نيز ايعی ميراث فرهنگي، صنتوسط اداره شدهانجاماقدامات 
ي اگر های آموزشتوجه داشت که برگزاری چنين دوره مسئلهاست اما بايد به اين  ذکرانيشا
 های بيشتری در مرکز استانهمراه نباشد، خروجي خوبي نخواهد داشت. تالش تيفيباک

 ي که با مجوز و نظارت اداره کل ميراث فرهنگي،ردولتيغهای مختل  توسط شرکت
های وزهی در حرگذاريتأ اين عنصر عالوه بر  دستي و گردشگری در حال انجام است.صنايع
های نقش مؤ ری در ايجاد و بهبود خدمات پشتيباني تجاری که يکي از کمبود ادشدهي

های کاهش ، از طريق سياستاستبرجسته اکوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه 
ی کوچک و جديد، وکارهاکسبولتي، حمايت از های دي اداری در ارگانبروکراس

ايد. کاهش نمپاسخگو بودن حکومت محلي در قبال مسائل مختل  و ضابطه گرايي ايفا مي
ي اداری يکي از مواردی است که در صورت اصالش آن، شاهد شکوفايي بيشتر بروکراس

 گردشگری در اين شهرستان خواهيم بود. 
گردشگری خلخال و کو ر، پيچيدگي بروکراسي  ساتيتأسبا تشکيل دومين جامعه  
و مجوزهای مراکز اقامتي توسط شهرستان صادر خواهد شد. از طرفي،  افتهيکاهشاداری 

ری در گردشگ ي ودستعيصناهای ميراث فرهنگي، نبود کارشناس متخصص در تمام حوزه
رينان ای کارآفای را برشهرستان و ارجاع امورات گردشگری به مرکز استان، روند پيچيده

ند. لذا به کگذاری دلسرد ميبرخي کارآفرينان را از سرمايه مسئلهايجاد کرده است که اين 
ي و گردشگری خلخال، نياز به جذب نيروی دستعيصنارسد، اداره ميراث فرهنگي، نظر مي

حاکميت و رهبری در دسترسي به  تيدرنهاهای تخصصي، دارد. متخصص در تمام حوزه
های مالي از طريق حمايت ساختارهای مالياتي از لي و بهبود زيرساختمنابع ما
، ارائه منابع مالي قرضي )وام و يارانه( و توسعهدرحالی کوچک و جديد و وکارهاکسب

های مناسب تجاری مؤ ر است. در خصوص اعطای تحريک بازار از طريق تدوين استراتژی
کارآفرينان در شورای اشتغال شهرستان و  دنظرمهای وام ديتائوام و تسهيالت نيز عليرغم 
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زنند. به انحای مختل  از ارائه تسهيالت به کارآفرينان سر باز مي هاحتي استان، بانک
های هها و برنامی از سياستريرپذيتأ های فيزيکي نيز ضمن همچنين عنصر زيرساخت

 ريأ توزش و انتقال آن ي و آماجتماع هيسرماها و گردشگری دولت، بر روی دو عنصر شبکه
 مستقيم و قدرتمندی دارد. 
 و طبيعت بکر و جذاب های اخير به دليل موقعيت گذرگاهيشهرستان خلخال در سال

ز های مرکگذاریاست. بخشي از سرمايه قرارگرفتهدولت و کارآفرينان  موردتوجهآن 
ر موقعيت ( است و اين اماستان، در اين شهرستان به دليل جاده دسترسي به مرکز کشور )تهران

ويژه و خاصي را برای اين شهرستان فراهم آورده است لذا اين شرايط موقعيت مناسبي را 
های اجتماعي که يکي از ارکان اصلي اکوسيستم ها و سرمايهبرای بهبود و ساماندهي شبکه

ز سويي، اآورد. روند، فراهم ميبه شمار مي افتهيتوسعهکارآفريني بخصوص در اقتصادهای 
 -اده دارممانند ج ونقلحملاينترنت و شبکه خطو   خصوصبههای ارتباطي )بهبود شبکه

های های کارآفريني و توسعه سرمايههای گردشگری در ايجاد شبکهکلور( و ارائه جاذبه
، نقش مؤ ری در منطقه استها و ارتباطات اجتماعي که عمدتاً حاصل بهبود در زيرساخت

  کند.ايفا مي
ها که نقش مؤ ری در آموزش کارآفريني در جامعه محلي همچنين با بهبود شبکه

های مجازی دارد و وجود دسترسي و فعاليت کارآفرينان و دسترسي به آموزش واسطهبه
کي های فيزيآموزشي(، عنصر زيرساخت مؤسساتمراکز آموزشي کارآفريني در منطقه )

در  کند. با گسترش گردشگریينانه نيز ايفا ميهای کارآفرنقش مؤ ری در بهبود آموزش
گردشگری  ساتيتأسی گردشگری با تشکيل جامعه منطقه، اولين گام برای بهبود شبکه

ها کي و جاذبههای فيزيی که عنصر زيرساختريتأ خلخال و کو ر، برداشته است. با توجه به 
اری و خدمات پشتيباني تج در بهبود عملکرد دو عنصر مذکور دارد، در بهبود فرهنگ جامعه

 واسطهبهاز طريق ايجاد و بهبود آموزش کارآفريني و ساماندهي روابط و عملکردها 
 ی محلي مؤ ر است. سازی کارآفرينان و جامعهشبکه

های ای، زيرساختعوامل زمينه چهارعنصردر سطح نخست الگوی نهايي اکوسيستم نيز 
 وطرفهداند که ميان سه عنصر اخير روابط گرفته مالي، منابع انساني و کيفيت زندگي جای

. با بهبود فرهنگ کارآفريني در جامعه که حاصل تغيير نگرش و رفتار جامعه استبرقرار 
ه ، زمينه برای توسعاست هاآنهای محلي نسبت به کارآفريني، کارآفرينان و فعاليت
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عوامل  اين عنصر بر عنصر ريتأ گردد که اين موضوع از طريق گردشگری در جامعه فراهم مي
است. از سوی ديگر بهبود عملکرد عنصر فرهنگ کارآفريني  مشاهدهقابلای در مدل زمينه

د. در اين خواهد ش هاآندر جامعه باعث بهبود عملکرد عناصر منابع انساني و کيفيت زندگي 
ی هارابطه فرهنگ کارآفريني در جامعه از طريق تسهيل مشارکت مردم در فعاليت

های امکان افزايش دانش و مهارت هاآنسازی کارآفرينانه و افزايش مهارت شبکه
تنوع  های کارآفرينانه و ايجادکند و با افزايش فعاليتکارآفرينانه جامعه محلي را فراهم مي

در اقتصاد محلي زمينه برای باال رفتن سطح رفاه اجتماعي و اقتصادی مردم با توجه به آ ار 
ها و منابع( و زيرساختي )ايجاد مراکز تجاری و ...( که به ش برای حفظ جاذبهفرهنگي )تال

 شود. دنبال دارد، فراهم مي
های مالي و منابع ها و سرمايه اجتماعي بر روی زيرساختاز سوی ديگر عنصر شبکه

ی ها و ارتباطات ميان کارآفرينان با يکديگر و جامعهانساني مؤ ر است. با ساماندهي شبکه
ح ضمن باال رفتن سط هاآنها و دانش محلي و امکان دسترسي کارآفرينان بالقوه به مهارت

ي های مالمهارت و دانش مردم، زمينه برای آگاهي بهتر مردم جهت استفاده از منابع سرمايه
د گردد. در اين مورد، بايکننده منابع مالي به کارآفرينان فراهم ميجامعه و مؤسسات ارائه

های کارآفرينان ای از همکاریدر برخي مناطق گردشگری شهرستان، شبکهگفت، 
است که موجبات رونق روستاهای اين شهرستان را فراهم آورده است. بهترين  گرفتهشکل

، زمينه های ویسازیي و شبکهربوميغمثال روستای خِمِس است که با ورود يک کارآفرين 
 شدهراهمفهای مرتبط با گردشگری در فعاليتمشارکت بخش اعظمي از کارآفرينان ديگر 

 صورتبهی فروش محصوالت خود را است. قبل از ورود اين کارآفرين، مردم محلي نحوه
دادند اما با ورود وی و انتقال دانش بازاريابي به مردم محلي، فروش سنتي انجام مي
د آموزش يجاد و بهبوهمچنين با ا به گردشگران بيشتر از گذشته شده است. هاآنمحصوالت 

در  های کارآفرينانه گردشگریدر شناسايي فرصت هاآنو انتقال مؤ ر آن به افراد توانايي 
زمينه برای دسترسي  هاآنجامعه افزايش خواهد يافت و ضمن افزايش مهارت و دانش 

هايي يتعاليک شاهد مثال، ف عنوانبهشود. کارآفرينان بالقوه به نيروی انساني ماهر بيشتر مي
قق اين با تح توان ذکر کرد.است را مي شدهانجاماست که توسط کارآفرين روستای خِمِس 

های شرايط زمينه برای باال رفتن کيفيت زندگي جامعه محلي و متعاقب آن ظهور فرصت
اني با بهبود عملکرد عنصر خدمات پشتيب تيدرنهاگردد. کارآفرينانه گردشگری فراهم مي
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های مالي و منابع انساني از طريق ارائه خدمات کرد عناصر زيرساختتجاری نيز عمل
در سطح اول مدل  هرچنديابد که اين موضوع ای و ... بهبود ميبازاريابي، حقوقي، حرفه

است اما با توجه به نقش مؤ ر آن در توسعه کارآفريني در اقتصادهای پيشرفته  شدهمطرش
 ای اکوسيستم نقش ايفا نمايد.عناصر پايهيکي از  عنوانبهتواند در آينده مي

 گیريبحث و نتیجه
ديدگاه ترکيبي و سيستمي به موضوعات از سوی انديشمندان بخصوص  شدنمطرشامروزه با 

در حوزه علوم انساني، ضرورت توجه به مطالعات اکوسيستم کارآفريني که پارادايم غالب 
ی الهبنابراين در مق؛ گردداحساس مي شيازپشيبرود، در مطالعات کارآفريني به شمار مي

حاضر نيز تالش شد تا با رويکرد اکوسيستمي به کارآفريني گردشگری روستايي شهرستان 
 خلخال پرداخته شود. 

از خبرگان محلي در دو گام  آمدهدستبهبا توجه به نتايج حاصل از تحليل اطالعات 
وسيستم ترين عنصر اکيربناييتکميلي تحقيق مشخص شد که عنصر حاکميت و رهبری ز

ع با دهد. اين موضوتشکيل مي موردمطالعهکارآفريني گردشگری روستايي را در منطقه 
نقش  شدهيطراحکه در هر دو الگوی  استتوجه به ابعاد گسترده دولت در ايران قابل توجيه 

نطقه در متوان گفت ابتکار عمل کارآفريني گردشگری در کند. لذا مييکساني را ايفا مي
دستان دولت است و اصالش محيط قانوني و بخصوص قوانين حمايتي و تشويقي از سوی 

ا با نتايج هدولت نخستين گام برای موفقيت اکوسيستم کارآفريني گردشگری است. اين يافته
( که رهبری خوب جامعه، حمايت و 1001اس )حاصل از مطالعات ويلسون، فسنماير و ون

ريزی استراتژيک، همکاری و هماهنگي ميان رهبران محلي و برنامه مشارکت دولت محلي،
های تکنولوژيکي و اطالعاتي دولت به کارآفرينان و وجود ، کمکوکارهاکسبصاحبان 
ترين عوامل مؤ ر در و زيربنايي نيترمهمها و ادارات تولي امور گردشگری را از سازمان

 د همسو است. داننتوسعه کارآفريني گردشگری روستايي مي
ساني جايگاه يک شدهيطراحها نيز در هر دو الگوی های فيزيکي و جاذبهعنصر زيرساخت

ش و بالقوه اين عنصر در الگوی نهايي نق ميرمستقيغی رگذاريتأ دارد، با اين تفاوت که 
 اعي، طبيعي،اجتم -های فرهنگيوجود پتانسيل گريدعبارتبهدهد. تر آن را نشان ميزيربنايي

های فيزيکي برای اقامت و تاريخي و ... برای جذب گردشگران و همچنين وجود زيرساخت
ترين عوامل در موفقيت کارآفريني گردشگری در منطقه از زيربنايي هاآن ونقلحمل



 9019بهار |  77شماره  | 97سال |  طالعات مديريت گردشگريم | 011

 

 در اکثر مطالعات صورت گرفته در هرچندباشند که بر ساير عوامل محيطي مؤ ر است. مي
ان ی تشخيص فرصت از سوی کارآفريننهيدرزمو بخصوص ی کارآفريني گردشگری حوزه

 زجملهااجتماعي، طبيعي و تاريخي  –های فرهنگي ها و پتانسيلگردشگری وجود زيرساخت
های کارآفريني گردشگری دارند، اما های کارآفرينان در شناسايي و ارزيابي ايدهمحرک
ي و گهای مکر را با يافتههای تحقيق حاضحاصل از بررسي جينتاتوان خاص مي طوربه

 –( که هنجارهای فرهنگي 101۷و  1013های کالين و همکاران )( و يافته1003کالين )
ناصر ع عنوانبههای فيزيکي را های عمومي و زيرساختاجتماعي، کيفيت زندگي، زمينه

رينانه ی کارآفوکارهاکسبدر تشخيص فرصت و همچنين شروع و موفقيت  رگذاريتأ 
از عناصری همچون شرايط  متأ راين عناصر را  حالنيدرعدانند و همچنين ی ميگردشگر

 کنند، مطابقت داد.جغرافيايي منطقه، دولت و دسترسي به آموزش ذکر مي
ها، هآموزش و انتقال آن، شبک چهارعنصرهمچنين ديگر نتايج نشانگر تغيير جايگاه  

ناصر ي مستقيم و ظاهری اين عنيآفرشنقفرهنگ و خدمات پشتيباني تجاری است. در حالت 
نتايج  کهيدرحالی بااليي در اکوسيستم دارند، ريرپذيتأ عمدتاً جزو عناصری هستند که 
ی رگذاريأ تو بالقوه توان بااليي در  ميرمستقيغ صورتبهنهايي مشخص نمود که اين عناصر 

يني سيستم کارآفرتری در اکوبر ساير عناصر نيز دارند که در آينده نقش بسيار قوی
ابع ی بر عناصر منرگذاريتأ گردشگری در منطقه ايفا خواهند کرد که اين مهم از طريق 

 رچنده حالنيبااای خواهد بود های مالي، کيفيت زندگي و عوامل زمينهانساني، زيرساخت
 ن عناصرروند و عملکرد ايترين عناصر اکوسيستم به شمار ميروبنايي الذکرفوق چهارعنصر

رد در صورت بهبود عملک حالنيباا، استبه عملکرد مناسب ساير عناصر وابسته  شدتبه
ر روی دو ب هاآنی بالقوه رگذاريتأ ای و منابع انساني و به فعل رسيدن عنصر عوامل زمينه

ها و سرمايه اجتماعي، جايگاه اين عناصر در اکوسيستم عنصر فرهنگ جامعه و شبکه
ی باالتری دارند ريرپذيتأ ی و رگذاريتأ توانند به عناصر ميانجي که است و مي رييتغقابل

تار خودمخ صورتبهای که در هر دو مدل تبديل شوند. اين موضوع برای عنصر عوامل زمينه
ي و گهای مککند اهميت باالتری دارد. اين نتايج نيز ضمن همسو بودن با يافتهعمل مي
(، شيلدز 100۷های پيجيز و مارکلي )(، با يافته1013( و کالين و همکاران )1003کالين )

زيادی در  ريتأ ( که معتقد هستند عناصر در سطح کالن و خرد 1001( و کوش )100۱)
توانند در ظهور رهبران کارآفريني در جامعه محلي و های کارآفرينانه دارند و ميفعاليت
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 سازی مؤ ر عمل نمايند همخوانيتغيير فرهنگ مردم از طريق انتقال دانش، آموزش و شبکه
 دارد. 

گي و کالين معتقد هستند که دسترسي به الذکر، مکهمچنين از ميان محققان فوق
در فضای کارآفريني است که در صورت  ريرپذيتأ عوامل  ازجملههای مالي سرمايه

ين مورد ای در اکوسيستم ايفا نمايد. لذا رگذارتريتأ تواند نقش توانمندسازی مردم محلي مي
ق از تحقيق حاضر مطابقت دارد. با توجه به اين نتايج، پيشنهاد تحقي آمدهدستبهنيز با نتايج 

ای متولي گردشگری، الگوی نهايي محلي و منطقه مسئوالنحاضر برای پژوهشگران و 
 های بومي بوده که ضمن شناساييها و تحليل دادهکه حاصل بررسي استتحقيق  شدهارائه

کوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه، الگوی روابط اين عناصر را در سطوش عناصر ا
 .دهدو بالقوه نمايش مي ميرمستقيغمستقيم،  صورتبهمختل  و 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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