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پژوهشینوع مقاله: 

گردشگريکارآفرینی يهاسامانهبوم و گسترشسرعت بخش توسعهمدلیطراح
در محیط روستایی ایران از دیدگاه نخبگان

٢آبادي، وحید علی*١نیاغالمحسین حسینی

)30/6/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

و کشوري را مورد توجه قرار داد و از کپی يامنطقهيهاتیمزاکوسیستم کارآفرینی قابل تقلید و تکثیر نیست و در توسعه کارآفرینی باید 
در ، بایـد موفق از جمله سیلیکون ولی اجتناب شود. با توجه بـه اهمیـت کـارآفرینی روسـتایی    هاي کارآفرینی اکوسیستميهانمونهکردن 

،افتـه یتوسـعه در مناطق کمتر ي قرار گرفتهروستاهايهاچالشو کاهش گردشگري در توسعه روستاییکلیدي شي و نقحیطه گردشگر
آیزنبـرگ افتهیرییتغمدل بر اساساکوسیستم کارآفرینی گردشگري مؤثر برعواملتحلیل به دنبال حاضرپژوهشداشت.مندنظامنگاهی 

گـذاران استیاز سنفر 285يآمارتوصیفی است. جامعه کاربردي و پیمایشیهاينوع پژوهشازعه . این مطالدر بستر روستایی ایران است
ها پرسشنامه هوري دادآد. ابزار گرددنگردشگري روستایی بوکارآفرینی گردشگري، کارآفرینان حیطه گردشگري و صاحبان کسب و کارهاي

از عوامـل وجـود دارد   يامجموعهکهن دادنشانتایج شد. تحلیلبا استفاده از نظرات متخصصان و آزمون پایلوت تأییدو پایاییییروابود.
و یتیحمـا عوامـل  ند. این عوامل بـه ترتیـب شـامل   دهیمقرار تأثیرکه اکوسیستم کارآفرینی گردشگري در بستر روستایی ایران را تحت 

يهـا تیـ ظرف،و ارتباطات، سـرمایه انسـانی  يسازشبکهی، بازار، مالی اقتصادي،تیحاکم-یاستیسيهانظامپشتیبانی، فرهنگی اجتماعی، 
.هستندیرساختیزطبیعی و توان 

.روستاییيگردشگر، اکوسیستم،ینیکارآفر،آیزنبرگمدلاکوسیستم کارآفرینی،هاي کلیدي:واژه

، تهران، ایران.دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، گروه کسب و کارهاي جدید١
آموخته دکتري ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.دانش٢

hosseininia@ut.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده *
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مقدمه
يهـا استیسناکارآمديبابود.دیدگاه سیستمیکيجابهبخشیيهادگاهیدگرفتارکارآفرینی،هبکافیتوجهومنابعتخصیص

نادگرودکیویچ.شداحساس آنعناصرازيادهیتندرهمروابطبااکوسیستمرویکردیکوجودبهنیازکارآفرینی،توسعهدربخشی
)Nadgrodkiewicz, ژهیوبهکارآفرینیيهااستیسطراحیبرايمبناییعنوانبهفرینیکارآاکوسیستمپارادایمبنابراین)؛ 2013

ابـداع شـد و در   1993سـال درجیمزمـور توسـط کـه کـارآفرینی دراکوسیستمیافت. بحثظهورجدیدکارهايوکسببراي
Mason،2015وبرون (یافت. میسونگسترشواژهاین 2011ي بعد توسط آیزنبرگ هامهروموم & Brown یگل() و اشـپSpigel,

کـالن اقتصـادي کـه از آن    يهایژگیو ویفرهنگاقتصادي؛يهایژگیوهم چون بر اساس ادبیات موجود عوامل اثرگذار ).2015
Cefisدهد (یمقرارتأثیرتحترااقتصاديبنگاهیکحیاتاکوسیستمیيهایژگیبه و et al., 2005; Agarwal et al., 1998;

Boheim, et al., 2009; Dunneetal, 1989; Cressy, Robert, ,Kauffman Foundation؛2006 2010; Research Series

سـتم یو اکوسبـازار سطوح سازمان،تواندیمدر مطالعاتی واحد تحلیل نیکارآفري واژه اکوسیستم ریگشکلبا توجه به ) 2010,
بـر  ریپـذ انعطافابزاري حیاتی براي ایجاد اقتصادي عنوانبهادبیات رایج کسب و کارها اکوسیستم در.)Overholm,2015باشد (
,Stamاست (ي کارآفرینانه نوآوراساس ي عرصـه  هـا يگـذار اسـت یسي سـاز ادهیـ پبدیهی است اولین گام در شناخت و ).2015

زیـ برانگچـالش و نقـاط  هاگلوگاهي و تشخیص امنطقهملی، سطحدر کارآفرینی در کشور شناخت درست اکوسیستم کارآفرینی
,Isenberg. ایزنبرگ (کندیماست که مزایاي رقابتی کشور را فرسوده و تلف  ) معتقد است که اکوسیستم کارآفرینی قابـل  2011

و کشـوري را مـورد توجـه قـرار داد و از کپـی کـردن       يامنطقـه ي هـا تیـ مزتقلید و تکثیر نیست و در توسعه کارآفرینی بایـد  
مله سیلیکون ولی اجتناب شود. با توجه به اهمیت کارآفرینی روستایی در حیطه گردشـگري و  ي اکوسیستم موفق از جهانمونه
منـد نظامباید نگاهی افتهیتوسعهي روستاهاي در مناطق کمتر هاچالشو کاهش با اهمیت گردشگري در توسعه روستایینفس

توسـعه  يهـا استیستوجه کرد و در تدوین زمانهمطوربهی، مالی و حمایتی فرهنگي که تمام عوامل اقتصادي، طوربهداشت. 
کارآفرینی گردشگري در قالب یک اکوسیستم در نظر گرفته شود. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی عوامل اکوسیسـتم  

ی گردشـگري شـود و   نیکارآفرکه منجر به توسعه مدل مفهومی اکوسیستم گردشگري روستایی است،کارآفرینی ایران در بستر
ي باالدستی کشور منظور گردد.هايگذاراستیسر د

و اعتبارگردشگري روستایی در بستریی الگویی اکوسیستم کارآفرینی شناسااز:اندعبارتبر این اساس اهداف اساسی تحقیق 
صر افراد، کارآفرینی به عناستمیاکوس.باشدیمیابی ساختار عاملی الگوي اکوسیستم کارآفرینی در بستر گردشگري روستایی 

تیاحتمال موفقایشدن نیفرد براي کارآفرمیمانع تصمایمحرك کهاشاره داردنیمؤسسات خارج از فرد کارآفرایها سازمان
ههاي کارآفرینانکه تالشکندیمجادیرا ایطیکارآفرینی محستمیاکوس،استهکار کارآفرینانوکسبياندازاو در صورت راه

,Pistrui(کندقیتشورا et al., 2008; Cohen, 2006; Roberts & Eesley, 2009; Neck, et al., 2004; Isenberg, 2011;

Forfas, 2009(.
& Suresh(سورش و رامجا Ramraj, ریانتخـاب مسـ  برايافراديریگمیعامل بر تصم8یستمیاز اکوسیچارچوب مفهوم)2012

شبکه، ،یتکنولوژي، بازار، اجتماع،یمال،یاخالقتیحما؛دهندیملیرینی را تشککارآفستمیکه اکوسگذارندیکارآفرینی اثر م
,Dahshan(. داشان و همکـاران یطیمحتیدولت و حما et al., بـا هـم تعامـل دارنـد و     کیـ نامیطـور د بـه سـتم یاکوس)2010

,Overholm)(اورهـولم نظـر . ازوجـود دارد سـتم یاکوسعناصـر نیبییافزاو همفیوظامیاقدامات، تقسنیبیهماهنگ ؛2015
,World Economic Forum(مجمـع جهـانی اقتصـاد    ,Feld(فیلـد )،2013 & 2012Hwang(هوروویـت وهوانـگ ؛)2012

Horowitt,(ي نوآوربر اساسریپذانعطافابزاري حیاتی براي ایجاد اقتصادهاي عنوانبه. در ادبیات رایج کسب و کار اکوسیستم
,Amolo & Migiro(میگیـرو وآمولـو اسـت. کارآفرینانـه   و فضـایی  افـراد ،منـابع کارآفرینانـه را تسـهیالت،  سـتم یاکوس)2014

که براي تحقق کارآفرینی ضروري است.کندیمکارآفرینانه تعریف 
میمـانع تصـم  ایـ که محـرك  .اشاره داردنیخارج از فرد کارآفر-مؤسساتایها افراد، سازمان-کارآفرینی به عناصرستمیاکوس

کـارآفرینی  سـتم یاسـت. اکوس هکـار کارآفرینانـ  وکسـب يانـداز او در صـورت راه تیاحتمال موفقایشدن نیفرد براي کارآفر
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,Forfasکند (قیرا تشوهکارآفرینانيهاکه تالشکندیمجادیرا ایطیمح وجـود  اريیبسـ يهـا بیـ ). ممکـن اسـت ترک  2009
نیـ همـراه باشـند. ا  شـرفت یو پتیکه با موفقيطورمتفاوت و متناوب گردد بهيهاستمیکوساجادیبه ایداشته باشد که منته
باشـند یمـ غیـره مؤسسـات و  ،یپژوهشـ يهاسازمانگذاران،هیسرمان،یمشاورها،شگاهیها، آزماها، دانشگاهعناصر شامل شرکت

)Cohen, 2006.(
,Regele & Neckرگله و نک ( یو حـوادث هـا سـازمان ،هـا رساختیز،هانقشمردم،تعاملنتیجهرایکارآفریناکوسیستم)2012

Pistrui(پیسـتروي و همکـاران   .کننـد یمـ ایجادکارآفرینانهفعالیتسطوحبردنباالبرايرامحیطیکهدانندیم et al., 2008(
ازبحرانـی انبـوه وجـود :اسـت شـده تشـکیل کلیـدي فاکتورسهازکارآفرینی،اکوسیستممفهومجزئیات،ازنظرقطعمعتقدند

کهکارآفرینیفرهنگوعوامل؛اینبینروابطازمتراکمشبکهتوسعهویژه؛مکانخصوصی درمؤسساتوهاشرکتکارآفرینان،
ی را توسـعه  نیکارآفرموسسه جهانی بابسون واژه اکوسیستم در2011نهایت آیزنبرگ در.کندیمجمعهمباها راتکهاینهمه

يهـا کـارآفرینی و شـرکت  يهـا همچـون شـبکه  ییهـا و شـبکه هیها اولبازار (مشترياد و معتقداست که اکوسیستم را شاملد
یاز ساختارهاي دولت در چـارچوب نهادهـا؛ چـارچوب مقرراتـ    یبانیرهبري مستحکم و پشتيهاوهی(شاستی) س2)؛یالمللنیب

گـذاران هیو سرماریپذسکیريگذارهیبودجه سرمانیخرد، تأميها(وامیمالهی) سرما3پسند)؛ هیسرمايگذارها و قانونمشوق
هـا  تیـ ) حما5کارآفرینـان)؛  یاجتمـاع تیـ و شکسـت و موقع سـک یتحمـل ر مشـاهده، قابليهاتی) فرهنگ (موفق4آنجل)؛ 

(مؤسسـات  یانسـان هی) سـرما 6)؛یدولتـ ریـ غيهـا و حسـابداري و سـازمان  یهمچون قانونياحرفهيهاتی، حماهارساختی(ز
نقـش ایفـا کنـد از جملـه     تواندیمدریک اکوسیستم کارآفرینی در یک کسب و کار یعوامل مختلفاست.کاررويیو نیآموزش

منـابع  تیـ و ظرفیمـال نیبه تأمیدسترسن،یقوانراهبرديیو چاالکییپاسخگوران،یآموزش مد،یتیریعوامل مديهایژگیو
هـا و  دادهریو مـد کوچـک يهـا بنگاهبانکیتسهیالتنقشفناورييهاتیظرفوی ابیبازاريهاارتمهت،یریمدتیظرفی انسان

تسهیالت،دانشگاهباصنعتتعاملنحوةوآموزشو روشنوعدرتغییراتیي،هايگذارهیسرما،اطالعاتیيهاستمیاطالعات و س
فـروش محصـوالت، هدربـار یرسانو اطالععمومیروابطهتوسعفروشندگان،افزایشراهبردهاي،غیرمالیومالیيهاتیحماو

،کمکـی خدماتسایروآموزشیمؤسساتباروابطبهبودوکنونی توسعهمحصوالتاصالحوبهبودوجدیدمناطقدرمحصوالت
وکسـب هرشد و توسـع ندیدر فرایجامعه نقش مهمیکتعاونینظاموتعاونفرهنگظرفیتتقویت،فنّاورانهيهاتیقابلارتقا

؛تقدسـی  1396؛ایمانی و همکاران،Acs؛etal,2017؛Obasan,2014؛Salimzadehetal,2013؛Regasa,2015(کارها بر عهده دارند.
).1395؛ سروي و همکاران،1394؛خسروي،1395؛جمالی و همکاران،1395و همکاران،
ی و همکـاران وراسـخ ) 1396(فالحـی نیـا و سـینی )؛ح1398(ایـزدي و همکـاران  )؛1398(ي و همکـاران دیجمشدر مطالعه 

بررسـی بایـد کـارآفرینی اکوسیستمدرکرد.ی اشارهشناختبوموطبیعینهادي،اجتماعی،رفرهنگیفردي،عواملبه)1395(
غیـر ومسـتقیم طـور بـه تواندیمعناصرازیکهردرضعفزیرادهندیمانجامراوظایف خودشانچگونهعناصرازهریکشود

اثرگذارند که این در یـک اکوسیسـتم کـارآفرینی در بسـتر گردشـگري روسـتایی از       اکوسیستمقابلیتیایستگیبر شامستقیم
اهمیت دو چندانی برخوردار است.

یی هسـتند کـه کلیـه عوامـل فـردي و      هـا چـارچوب عمـده  طوربهینانهکارآفري اکوسیستم کسب و کار و یا اکوسیستم هامدل
,Isenberg؛Vogel,2013(انددادهگذار بر کسب و کار را مورد کنکاش قرار یرتأثمحیطی  ,Olssonet al؛2010 ,Peltoniemi؛2005

2006; Stam, ,Rostedروستد (به نقل از ).2015 کـه در  انـد کـرده گونه استدالل یناها یدگاهد)، وجه مشترك عمده این 2012
یگـر دیی هامکانیی که در هاشرکتبراي رشد و ایجاد اشتغال در مقایسه با ي بهتريهافرصتي جدید هاشرکتها، یستماکوس

,Rostedدارند (، اندشدهیجاد ا هاي خاص آن منطقـه  ییداراشوند که یمیی ظاهر هامکانینانه در کارآفرهاي یستماکوس). 2012
ي و احتمـال  اندازراهتواند عملکرد یمگذارند و یمتأثیرینان کارآفرگیري یمتصمبرهاي کشور یا منطقه یژگیورا داشته باشند.

,Butler, Garg, & Stephensبخشد (موفقیت کسب و کار را بهبود  ی و یا نسبهاي مطلق،يبرتریی، هامنطقهاي یتمز). 2015
میلـز و  ايي اخیـر توسـعه منطقـه   هـا پژوهشینانه هستند. بر اساس کارآفري هافرصتبسترسازرقابتی موجود در یک منطقه 

Miles(موریس & Morrison, ,Roundyروندي()؛2018 2017.(
Asheimباشـد ( هاي خاص یـک کشـور یـا منطقـه     یتمزگذاري باید بر اساس یاستس et al., ) نـه بـر مبنـاي تبعیـت از     2011

ي و توسعه کسـب و کـار و   اندازراهینان براي کارآفرگیري یمتصمهاي منطقه بر یژگیوسازي نشده سایر کشورها، یبومتجربیات 
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Butlerدارد (احتمال موفقیت کسب و کار تأثیر  et al, ,Stam(استام).2015 هـاي  یـت فعالکهدارد یمي اظهار امقالهدر )2016
رهبـران  وگـذاران  یاستسینانه در مراحل اولیه توسعه بوده و مدل آیزنبرگ مدلی است که میان کارآفراخیر بر روي اکوسیستم 

یستم کارآفرینی در محافـل علمـی وجـود    اکوسبا این وجود هنوز تعریفی جامعه و دقیق در مورد اماوبیت بیشتري دارد.از محب
,Stam & Spigelندارد ( در بسـترهاي  انـد نمـوده که بیشتر مقاالت و مطالعات از ابعاد مشابه و تکراري اسـتفاده  آنجا). از 2016

,Isenbergبیشتر مدل آیزنبرگ (توجه به شهرتمطالعه بامختلف در این  مبنا مورد توجه قرار گرفـت.  عنوانبه)این مدل 2011
,Isenbergآیزنبرگ ( سـتم یدر اکوسیکـه چـه عـوامل   دگاهیـ دنیـ وجـود ا ،معتقد است در قلـب اسـتراتژي کـارآفرینی   )2011

در مشـاهده  شـه یرسـتم یي اسـتراتژي اکوس براازی. نستینیزبرانگتعجب،گردندیو چطور استنتاج مشوندیکارآفرینی شامل م
ایـ دهیـ چیپطیمحـ جهیدر نتنظیریبتیموفقنیاقتیها در حال رشد است، در حقدر آنوقفهیدارد که کارآفرینی بیجوامع
لیـ هـا بـه دل  اسـت کـه اگرچـه آن   اديیـ کارآفرینی شامل عناصر زستمیاکوسنیکرده است. اداینمود پکهاستیستمیاکوس

بـه خـود باشـد؛    یمتکـ وجود دارنـد اگـر کـارآفرینی   شهیها همآنیهستند ولايژهیوهايیتوابسته به موقعدهیچیپتعامالت
يهـا مهـارت ه،یبـازار، سـرما  اسـت، یسخـود، بـه یهستند براي وجود کارآفرینی متکنظیریبشهیهمهایباگرچه ترکنیبنابرا
هـر اگرچـه .اسـت نظیـر یبـ کـارآفرینی اکوسیستمهرکهاستاینمهمتهنکالبتهالزم هستند.هایتفرهنگ و حما،یانسان

صدها عناصريازايیجهنتاکوسیستمهرولیشود،توصیفقلمروششاینازاستفادهباتواندیمکارآفرینی جامعاکوسیستم
داشتن اطالعات و بروز نگهستمیساکويبردارنقشهنیبنابرادارندتعاملیکدیگرباخاصیشیوهوپیچیدهيهاروشبهکهاست

ممکـن کـه ییافزاممکن از همکاري و هميهاو شکلگرددیاجرا مستمیاکوسنیدر ایتوسط هرکسکهدر رابطه با هر کاري
).Isenberg.2011(باشد یاز کارآفرینی میمطلوبجهیبه نتدنیها باشد مرحله ضروري براي رسسازماننیانیاست ب

,Isenberg(آیزنبرگتم کارآفرینی مدل اکوسیس 2011(

در ایـن پـژوهش بـه    شدهیادروستایینواحیاجتماعیواقتصاديتوسعهوبازسازيبرايکارآمدکاتالیزوريعنوانبهگردشگري
م از ابعـاد اکوسیسـتم کـارآفرینی گردشـگري هـ     ارائهباتادر بستر گردشگري روستایی بوددنبال ترسیم اکوسیستم کارآفرینی

کمکی به رشد گردشگري روستایی نماید.يگذاراستیسبخش و درجنبه نظري 
روش پژوهش

وکاربردينوعازهدفمبنايبرشناسایی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در بستر گردشگري روستایی ایران است کهحاضرپژوهش
مطالعات تطبیقی متعـدد در حـوزه کـارآفرینی    ر اساسبرویکرد پژوهش .استپیمایشی-توصیفینوعازهادادهگردآورينظراز

ن مدل مفهومی جدیدي در زمینه اکوسیستم کارآفرینی گردشگري تدوین شده است. ابزار گرداوري آبر اساساستوار است که 
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رینی مـدل اکوسیسـتم کـارآف   بر اساسپرسشنامه نیا.باشدیمنقطه لیکرت 5با مقیاس اطالعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه
,Isenberg(زنبرگیآ ن حیطه کارآفرینی پس از اصالحات الزم و بررسی صانظرسنجی با متخصبعد ازکه استخراج شد)2011

متغیرهـاي  يگردشـگر ابعـاد در بسـتر   يسـاز و متناسـب مؤلفـه زیـر 8ن استفاده شد در نتیجه بعد از حذف آروایی محتوایی 
و هـا یـت حمابعـد بعـد مـالی اقتصـادي،   ،بـازار بعـد انسـانی، یهبعد سرمای، جتماعای فرهنگبعدهاي سیاستی مورد نیاز،نظام
پژوهش در عرصه کارآفرینی گردشگري يآمارجامعه شد.یريگاندازهتقسیم و و ظرفیت طبیعیو تعامالتهاشبکه،یبانیپشت

و يگردشـگر هـاي یـه اتحادنـان کارکمـدیران و  )2یفرهنگـ و مـدیران میـانی اداره کـل میـراث     يسـتاد ) کارکنـان  1شامل 
گردي روسـتایی در اسـتان همـدان    افراد روستایی درگیر در پروژه بوم)3ییروستاغیر دولتی در حیطه گردشگري يهاسازمان

حـداقل حجـم   S =10%وp=q=0.5وZ=1.96استفاده شد.n=(Z2pq)/S2فرمول دقیق با استفاده از يآمارتشکیل داد. جامعه 
بـا انتسـاب   يخوشهبا رویکرد پرسشنامه در بین جامعه نمونه220تعداد تعیین شد براي افزایش دقت پژوهش نفر 195نمونه 

بررسـی  اسـتفاده شـد.  PLS3وSPSS22يافزارهانرمتجزیه و تحلیل اطالعات با کاربرد منظوربهمتناسب تقسیم و تکمیل شد.
بـراي ارزیـابی پایـایی    ...گرفـت قـرار  تأییـد فرینی گردشگري مـورد  وجو توسط هیئت متخصصین کارآبا پرساعتبار پرسشنامه

پرسشنامه نیـز دو  روایییابیارز) استفاده شد. براي CR(یبیترکو شاخص پایایی هاي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخگویه
ي بـراي ترسـیم   تأییـد املی از تحلیل عـ هاداده) به کار گرفته شد. در بخش تجزیه و تحلیل AVEشاخص (معیار روایی همگرا

الگو استفاده شد.
و بحثهایافته

و خوانـدن و  سـواد یبـ درصـد  39التیتحصـ زانیـ شرح اسـت: از لحـاظ م  نیبه ادهندگانپاسخیشناختتیجمعمشخصات
43سال، 35-25ردهدرصد در 27یبودند؛ از لحاظ سنارشددرصد417و سانسیلفوقدرصد 22،دیپلمدرصد35نوشتن،

کمتـر  کاريسابقهيدرصد دارا30يکارسابقهسال قرار داشتند؛ از نظر 46از باالتر درصد20سال و 45-36ردهدرصد در 
سـاکن هـا آنازدرصـد 74سـال بودنـد.  20باالي سابقهيدرصد دارا24و سال20-11سابقهيدارادرصد46، سال10از 

هر سکونت داشتند.در صد در ش26و مناطق روستایی هستند 
روستاییيگردشگربستردرکارآفرینی ستمیاکوسيبندتیاولو

حاصـل گویـاي   نتـایج وضعیت ابعاد اکوسیستم کارآفرینی گردشگري از آزمون فریدمن استفاده شد.فیو توصیبررسمنظوربه
بـه  کـه يطـور بـه وجـود دارد  يمارآاکوسیستم کارآفرینی گردشگري در بین جامعه نیبيداریمعنتفاوت آماري ن است کهآ

در 14/4یاجتمـاع ی فرهنگـ بعـد و26/4و تعـامالت ي سازشبکه،32/4هایتحما،45/4سیاستیهاي سیاستینظامب،یترت
سیاسـتی از  يهـا نظـام دست اندرکاران گردشگري روستایی معتقدند کهدهدیمنشان هاافتهینیادارند.قراراولویت اولچهار
بعـد ی،انسـان هیسـرما بعـد ی،اجتمـاع یبعد فرهنگدر سطح جامعه روستایی برخوردار هستند در مقابليترمطلوبنسبتاًحد 

دخیل در گردشـگري روسـتایی از سـطح مطلوبیـت کمتـري برخـوردار       نظر افرادبازار و توان طبیعی و زیر بنایی از و بعدی مال
روستاها وجود دارد.در یک اکوسیستم کارآفرینی گردشگري درو تقویت این ابعاد ياندازپوستهستند و احتیاج به 

ییروستاي گردشگربستردربومستیزيبندتیاولو-1جدول 
sigکايمربع mdfابعادابعاد

اکوسیستم کارآفرینی گردشگري

45/4هاي سیاستی حاکمیتینظام

24/357001/0

32/4حمایت و پشتیبانی
26/4طاتي و ارتباسازشبکه
14/47یاجتماعی فرهنگ

48/3سرمایه انسانی
39/3مالی اقتصادي

27/3طبیعی و زیر بناییتوان
19/3بازار
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بـه  ییروسـتا يگردشـگر در بسترزن و مرددست اندرکاراندگاهیاز د،اکوسیستم کارآفرینی گردشگريابعاد یبررسمنظوربه
.گرفته شداستیودنتیتآزمونجنسیتکیتفک

جنسیتکیبه تفکییروستايدربستر گردشگرابعاداکوسیستم کارآفرینی سهیمقا-2جدول 
.T. valueSigمردانزنانابعاد

Sd.MeanSd.Mean21/2091/0
94/043/303/142/362/2008/0هاي سیاستی حاکمیتینظام

12/176/396/011/353/2001/0حمایت ها
98/033/324/182/351/2002/0وتعامالتهاشبکهنهادها،
12/128/306/161/372/2101/0یاجتماعی فرهنگ

02/118/313/122/323/2109/0سرمایه انسانی
22/108/391/001/302/2088/0مالی
21/118/394/021/381/2124/0طبیعی و زیر بناییتوان
20/107/301/104/323/2091/0بازار

2کـه در جـدول   گونـه همـان . دیـ گردنیانگیـ مسهیاقدام به آزمون مقاو مردانزناننیبقیتحقرهايیمتغنیانگیمسهیمقامنظوربه
دسـت انـدرکار گردشـگري    زنان و مرداننیبیتماعاجی فرهنگوو تعامالتهاشبکهنهادها،،هایتحمانیانگیمنی، بشودیممالحظه 
مـردان بیشـتر از  یاجتمـاع ی فرهنگـ وو تعامالتهاشبکهبعد در دووجود دارد. میانگین نمره زنانيداریمعنتفاوت آماري روستایی

ییروسـتا گردشـگري  ی در حیطـه اجتمـاع ی فرهنگـ مسائل وو تعامالتيسازشبکهنسبت بهشتریبنگرشزنانگر،یدیه عبارتببود 
حساسـیت بیشـتري   هاتیحمادر مقابل مردان نسبت به بعد برخوردارندمقابل مردان از حساسیت کمتري نسبت به این ابعاد در.دارند
دارند.

مدلبرازشمعیارهاي
از صـحت و دقـت   تـا شـود یمـ یبررسـ ، برازش مدلهاهیفرضآزمودن يمدل برايقبل از اجرايمعادالت ساختاریابیدر روش مدل 

، )AVE(اسـتخراج شـده   انسیـ وارنیانگیـ ، م)CR(یبـ یترکییایـ پايهـا شاخصسنجش مدل ازيحاصل شود. برانانیاطمهاافتهی
استفاده شد.یعامليبارها

گردشگري روستاییدر بستراصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی ابعادییگراهمییو رواارزیابی پایایی -3جدول

هامتغیرابعاد
تحلیل عاملی پایایی

تحلیل عاملی تأییدياکتشافی
نتیجه فرضیه

پایایی آلفا کرونباخ
AVEKMOترکیبی

درصد 
واریانس

ریمسضریب 
)C(Tاماره

تأیید75/083/055/071/051/079/032/17هاي سیاستی حاکمیتینظام
تأیید71/082/054/072/057/084/031/23هایتحما

تأیید75/085/053/075/050/051/031/8و تعامالتهاشبکهادها،نه
تأیید78/086/056/071/051/081/031/21یاجتماعی بعد فرهنگ

تأیید73/081/052/077/053/054/031/6سرمایه انسانی
تأیید69/082/056/072/051/050/025/4طبیعی و زیر بناییتوان

تأیید73/082/053/065/056/066/031/9تصاديمالی اق
تأیید77/085/051/098/055/077/031/15بازار

تأیید96/1≤4/0≤50/0≤7/0≤50/0≤7/0≤7/0≤معیار پذیرش

,Hullandاست (قبولقابلپایاییدهندهنشانمعیاراینيبرا7/0بااليمقدارترکیبی،پایاییمورددر بررسـی بـراي ،نیهمچن.)1999
& 1981Fornellاسـت ( 5/0آنقبـولی سـطح بـراي مـالك شد. مقـدار استفادهشدهاستخراجانسیوارنیانگیماریاز معهمگراروایی
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Larcker,،اگـر کـه شـوند یمـ محاسبهآن متغیربامتغیریکيهاشاخصهمبستگیمقدارمحاسبهطریقازعاملیبارهاي). همچنین
,Hullandباشد (4/0مقدارازبیشتریابرابرمقداراین اسـت قبـول قابـل يریـ گانـدازه مدلآندر موردپایاییکهکندیمدییتأ).1999

ذکـر انیدارنـد. شـا  یکننـدگ ینـ یبشیپقدرتزانیبه چه مقیزا در مدل تحقدرونيهاسازهدهندینشان مزیننییتعبیضرریمقاد
يهـا بعد بـا پرسـش  ایپنهان ریمتغکیرابطه زانیواگرا، میی. رواشودیممحاسبهمدليزادرونيرهایمتغياست مقدار آن فقط برا
,Fornell & Larckerفورنـل و الرکـر (  . به اعتقادکندیمیپنهان را بررسيرهایمتغریبا ساریرابطه آن متغسهیمربوط به خود، در مقا

از مقـدار تـوان   شـتر یبعـد ب هري شده برااستخراجانسیوارنیانگیجذر مزانیست که مدر سطح قابل قبول ایواگرا وقتییروا) 1981
شـده اسـت   اسـتفاده AVEروایـی واگـرا از شـاخص   منظور سنجشبه.ابعاد در مدل باشدریآن بعد و ساانیمیهمبستگبیدوم ضرا

بایـد از واریـانس بـین آن    AVEشد. بر این اساسهسیمقاگریدی آن سازه با سازهاي با همبستگهر سازه AVEجذر براي این بررسی 
.باشندیمAVEقطر جذراعداد روي 4جدولباشد. در تربزرگسازه یا متغیر مکنون با سایر سازها یا متغیر مکنون 

یست بوم کارآفرینی گردشگريزابعاد ازشدهاستخراجواریانس نیانگیجذر ممقایسه ضریب همبستگی و -4جدول
12345678غیرهامتابعاد

76/0هاي سیاستی حاکمیتینظام.1
76/0هایتحما.2
79/0و تعامالتهاشبکه،نهادها.3
77/0یاجتماعی فرهنگ.4
76/0یه انسانیسرما.5
78/0یمال.6
77/0بازار.7
75/0اییطبیعی و زیر بن. توان8

همچنـین  .اسـت داشـته مطالعـه يهـا دادهباخوبیبرازشمذکورمدلکهنمودبرداشتگونهنیامذکوريهاشاخصمجموعاز
.اندشدهگزارش5جدول درAGFIنیزوGFIو NFIو RFIو CFIیگريدمهميهاشاخص

ارآفرینی گردشگري روستاییپیشنهادي اکوسیستم کنظريمدلبرازندگیيهاشاخص-5جدول
ChiChi/dfCFIRFIGFIAGFIRMSEAتئوري

3/153556/291/091/092/090/068/0اکوسیستم کارآفرینی

،هاشاخصاینمقدارفوق،جدولدرکهشودیمقلمدادقبولقابلمقادیرعنوانبه0.90برازش،هاشاخصایندرمنابعاغلبدر
کـه اسـت RMSEAدیگر شاخص.باشدیمشدهتدوینمدلباهادادهقبولقابلوخوببسیاربرازشازحاکیکههشدبیشتر90/0از 
مـورد در8از کمترتاصفرریمقاد.دیآیمحساببهمدلبرازندگیبرآوردمعتبريهاشاخصازیکیوشودیمگزارشاعشاريصورتبه

بـه برازش مـدل کهاستاینازشده حاکیRMSEA68/0مقدارتحقیقاین). درHooper et al.,2012است (قبول قابلشاخصاین
خـوبی بـرازش ازمـدل کـه گرفـت نتیجـه تـوان یمآمدهبدستنتایجاساسبرنیبنابرا.باشدیمقبولقابلوخوببسیارآمده،دست

Standardized Rootي آمارهـا ژهیـ وبـه 9در جـدول  شـد  بـرآورده ي مدل تخمین زده شده با مدل آمارهامقایسه .باشدیمبرخوردار

Mean Square Residual وNormed Fit Indexیعنـی  اسـت برخـوردار ي آن است کـه مـدل از بـزارش مناسـبی     ایدو گودر کنار خی
.اندشدهي ریگاندازهشاخص مناسب و بااندشدهي اکوسیستم کارآفرینی گردشگري مناسب چیده هاشاخص

پیشنهادينظريمدلبرازندگیيهاشاخص-6جدول 
شدهبرآوردهمدل مدل اشباحآماره

SRMR09/0093/0
Chi-Square05/166/418/262/4

NFI432/0416/0
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همکـاران  تننهـاوس مطـابق بـا نظـر   GOFاریـ مـدل از مع یبـرازش کلـ  یابیـ ارزيبـرا ت،یـ درنهاازحاکیآمدهدستبهنتایج
)Tenenhaus et al., .شودیماستفاده ) 2004

است:گونهیناقیتحقیتناسب مدل کلهمحاسب

اسـت  36/0شـاخص ایـن بـراي قابل قبـول مقدارحداقلآنجاکهاز.است633/0بابرابرمدلبرازششاخصبرايآزمونحاصل
)Wetzels et al., در ی مدل اکوسیستم کارآفرینی ارزیاب8دارد جدول قويوباالبرازشپژوهش،مدلکردادعاتوانیم).2009

ی بار عاملاین جدول نتایج تحلیل عاملی تأییدي و اکتشافی نشان داده شده است.دردهدیمگردشگري وستایی را نشان بستر
کـه همـه   دهـد یمنیز نشان نتایج تحلیل عاملی تأییدينیهمچن.است4/0يباالدر تحلیل اکتشافی همگی شدهدرجشاخص 
حـذف  شدهدرجي ارهایمعبه علت نداشتن هاشاخصدارد و تعدادي از 4/0از تربزرگو بار عاملی t≥1.96ر از باالتهاشاخص
انجام شد.PLSافزاربا نرمو تحلیل عاملی تأیید spssبا عاملی اکتشافی لیتحلشدند.

گردشگري روستاییدر بستراصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی ي ابعادتأییدارزیابی اکتشافی و -7جدول

شاخصبعد
تحلیل عاملی 

اکتشافی
4/0≥

تحلیل عاملی تأییدي
T

96/1≥
C

4/0≥

نظام سیاستی حاکمیتی

77/021/1067/0روستاییگردشگريکارآفرینیازمالیيهامشوقتصویب
ظورمنبهکارآفرینانه هاي طرحها و گذاريیهاز سرماايیمهبحمایتیي کارهاووجود ساز

کاهش ریسک
71/044/965/0

70/011/768/0ي گردشگري روستاییهاطرحی اداري در روند تصویب بوروکراسسادگی نظام 
روستایی در سطوح باالي گردشگريي و توسعهاندازراهبراي مناسبقوانینوجود 

يریگمیتصم
67/021/865/0

68/017/1173/0ی و تولیدات روستاییدستعیصناسببه بازار منادسترسیمناسبکارهايوسازوجود
69/012/1575/0گردشگري روستاییبراي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات يهانظامی آمادگ

77/041/873/0شفافیت قوانین دولتی در زمینه گردشگري و بوم گردي
71/013/672/0رهاي گردشگري روستاییي مادي و معنوي براي ایجاد و توسعه کسب و کاهامشوقوجود 

ي هاطرحي و توسعه اندازراهي اداري و سیاسی محلی براي حمایت از هانظامآمادگی 
کارآفرینانه گردشگري

69/018/570/0

بوم گردي مندانعالقهي اداري و سیاسی مناسب براي ورود گردشگران و هانظامسهولت 
خارجی

67/025/1362/0

ي و تبلیغاتی به واحدهاي ارسانههاي یفتخفهایی براي ارائه امکانات و یاستسوجود
گردشگري روستایی

72/028/767/0

فرهنگ
ی 

اجتماع
ی

61/014/1071/0گردشگرياز کارآفرینیياحمایت رسانه
68/012/1170/0در جامعه روستایی، نوآوري و خالقیتيریپذسکیحمایت فرهنگی از ر
72/045/774/0روستاییلیل از کارآفرینان موفقتج

73/017/870/0گردشگري روستاییبه کارآفرینیيگذاراصالحات فرهنگی براي ارزش
67/017/772/0گردشگريایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی

و فعاالن عرصه گردشگري مدیرانهايگیريیمکارآفرینانه در تصمهايیريگوجود جهت
روستایی و بوم گردي

65/028/1368/0

74/028/965/0پذیري مدیران و فعاالن عرصه گردشگري روستایی و بوم گرديیسکر
63/018/977/0وجود فرهنگ موافق با جذب گردشگر در بین روستاییان کشور
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7ادامه جدول 

شاخصبعد
تحلیل عاملی 

اکتشافی
4/0≥

تحلیل عاملی تأییدي
T

96/1≥
C

4/0≥

سرمایه انسانی

هاي گردشگري روستایی یتظرفي عمومی و آشنایی مردم با سازآگاهیی براي هابرنامهوجود 
کشور

68/014/965/0

63/015/877/0هاي متنوع گردشگري روستایییتظرفي پژوهشی و مطالعاتی براي شناسایی هابرنامهوجود 
77/014/1065/0ن عرصه گردشگري روستاییفعاالبراي آشنایی مدیران و ي مناسب و هدفمندهاآموزشوجود 

75/027/1162/0جایگاه و وجهه اجتماعی فعاالن و کارآفرینان گردشگري روستایی و بوم گردي
هاي یتصالحبرخورداري مدیران دولتی صنعت گردشگري و صنایع وابسته از بینش و 

مدیریتی الزم
69/028/974/0

68/017/1169/0یان و نوآوربندانشي هاشرکتیی و بوم گردي براي ورود روستاجذابیت حوزه گردشگري 
در حیطه نوآورو خالق هايیدهاز ادولتی صنعت گردشگري و صنایع وابسته حمایت مدیران 

گردشگري روستایی
71/019/866/0

بازارها

78/013/1075/0افشفنظام اطالعات بازارسالمت بازار و وجود
73/015/967/0گردشگري روستاییمحصوالتتدوین قوانین مناسب صادرات و واردات

71/015/775/0گردشگري روستاییمحصوالت افزایش دسترسی به بازارهاي داخلی و خارجی
65/047/872/0گردشگري روستاییمحصوالتيبندو بستهيبندافزایش امکانات درجه
68/037/1164/0گردشگري روستاییمحصوالتتوزیع و فروشندگانيهادسترسی و سهولت کانال

74/058/1173/0کشورو خارج دسترسی به شبکه کارآفرینان در داخل 

مالی اقتصادي

در بخش ي دولتیهابخشنامهو قوانیني سازمانی و اداري مربوطه با هامجموعهآشنایی
گردشگري روستایی

68/074/1165/0

ي کارآفرینی هاوهیشفعاالن و مسئوالن واحدهاي گردشگري روستایی با اصول و آشنایی
گردشگري

63/045/877/0

61/035/1465/0ي ارائه خدمات گردشگريهاتیظرفبرخورداري مناطق روستایی از امکانات و 
ي هاطرحي و توسعه اندازاي راهبانکی برسهولت استفاده کارآفرینان از منابع و تسهیالت

گردشگري
75/041/1162/0

78/045/1274/0براي کارآفرینان بخش گردشگري روستاییتسهیالت بانکیمناسب بودن نرخ 
کارآفرینانیزآممخاطرههاي یهسرماحمایت ازپولی مناسب برايومالیقوانینوجود

گردشگري
64/039/963/0

متولی گردشگري روستایی براي توسعه فضاهاي کالبدي مدیرانساسیت و حنیازاحساس
گرديبوم

68/035/865/0

63/027/1077/0و کارآفرینانگذارانهیسرماي بخش گردشگري روستایی براي هافرصتجذاب بودن 
ي و توسعه اندازراهي هاطرحسهولت قوانین و مقررات براي دریافت تسهیالت مرتبط با 

شگريگرد
61/029/865/0

هاي کارآفرینانه یتفعالي متولی گردشگري جهت توسعه هاسازماندر وجود گفتمان مناسب
در این بخش

75/033/1062/0

78/063/974/0موجود براي کارآفرینی در حوزه گردشگري روستاییثبات و پایداري قوانین و مقررات 
64/045/1163/0ي مالیهامشوقهاي مالیاتی و سایر یتمعافي گردشگري از هاطرحبرخورداري 

حما
تی

ها
و پشتیبانی

ربط يذارتباطی الکترونیکی براي ارتباط بین نهادها و کنشگران يهاشبکهمناسب بودن 
(دولتی، خصوصی)

65/070/972/0

تجهیزات مادي و بسترهاي فیزیکی براي توسعه کارآفرینی وامکاناتمناسب بودن
گردشگري

68/062/864/0

گذاري کالن براي توسعه کارآفرینی روستایی و یاستسویزيروجود یک نظام برنامه
گرديبوم

74/061/1073/0
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7ادامه جدول 

شاخصبعد
تحلیل عاملی 

اکتشافی
4/0≥

تحلیل عاملی تأییدي
T

96/1≥
C

4/0≥

حما
تی

ها
پشتیبانیو 

78/051/1175/0ي در حوزه گردشگري و بوم گرديگذارهیسرماتمایل روستاییان به 
73/044/1267/0در حیطه گردشگريمنظور توانمندسازي مردم محلیآموزشی بهيهاوجود برنامه
71/062/975/0ي توسعه گردشگريهابرنامهدر شارکت ي محلی روستایی براي مهانظامتمایل مردم و 

65/045/1372/0ي توسعه گردشگريهاطرحستا نظیر شورا از حمایت نهادي اجتماعی رو

شبکه
ساز

ي و تعامالت

76/025/974/0هاي بوم گردي و گردشگري روستایی ایرانیتظرفمیزان آشنایی مردم سایر کشورها با 
هاي بازاریابی و مدیریت کسب و کاریوهشآگاهی فعاالن گردشگري روستایی با اصول و 

گردشگري
64/071/1163/0

68/045/1265/0گردشگري روستایی و بوم گردي در کشوردیپلماسیمناسب بودن نظام
63/028/977/0وجود برندهاي مناسب در حوزه گردشگري روستایی

ارتباط مناسب بخش گردشگري روستایی با نظام دانش و نوآوري (براي جذب نوآوري و 
دانش جدید)

61/074/1065/0

77/085/974/0از سوي مسئوالنهاي نوآورانه کارآفرینی گردشگري روستایییدهبه ايگذارارزش

توانایی طبیعی 
یز

رساخت
75/076/873/0و غیره)مطلوبيوهوا(آبیعیطبي هاجاذبهی

69/035/1069/0یدستعیصنامراکز خرید و فروشگاه و نمایشگاهی 
71/018/1170/0دشگريمسافرتی و گردفاتر خدمات
78/015/877/0ساختانساني هاشاخص

72/035/971/0ي بهداشتی درمانیهاشاخص
76/074/1075/0ي خدمات ارتباطیهاشاخص

74/023/1172/0ي فرهنگیهاجاذبه

در گردشگري روستاییینیکارآفراکوسیستم الگوي-2نگاره

عوامل سرمایه انسانی

اکوسیستم کارآفرینی 
گردشگري روستایی

- ل اجتماعیعوام
فرهنگی

عوامل حمایتی 
پشتیبانی

نظام سیاستی حاکمیتی

عوامل مالی اقتصادي

ریزیعیطبییتواناعوامل 
یساخت

بازار

شبکه سازي و تعامالت
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هاو پیشنهادريگینتیجه
زمـان هـم طـور بـه رامقرراتیواجتماعیفرهنگی،اقتصادي،عواملکهيطوربهبوده،داریو پانگرکل،جانبههمهبایدکارآفرینیتوسعه
ـ ؛ دهـد قـرار زیرپوشـش راآنابعـاد همهبایدشودیمتدوینکارآفرینیتوسعهبرايکهییهااستیسبنابراین؛ دهدتوجه قرارمورد هب

تفکـر رهیافـت ایـن ازيریکـارگ بـه مبنـاي . وقوع بپیونـدد بهتواندیماکوسیستمرهیافتطریقازتنهاکارآفرینیتوسعهدیگرعبارت
فرینانـه  ارآکيهـا تیـ فعالاکوسیستم کارآفرینی براي توسعه پایدار عنوانبههاآثار آنو يهاشاخصمجموعه ییشناسااست.سیستمی

و اعتبـار یـابی اکوسیسـتم    يسـاز یبـوم ، ییسزایی برخوردار است به همین دلیل این پژوهش به دنبـال شناسـا  گردشگري از اهمیت ب
بـا رویکـرد   بـوده اسـت. در ایـن پـژوهش دادهـا     2012آیزنبـرگ مـدل  بر اسـاس کارآفرینی در بستر گردشگري روستایی ایران است 

در بین کارآفرینـان گردشـگري   شده بود ساختهينظرمبانی بر اساسه ه کبا استفاده از مصاحبه مبتنی بر پرسشنامپیمایشی-توصیفی
شد.يآورجمعکارآفرینی گردشگري روستایی گذاراناستیسروستایی و 

بعـد  و پشـتیبانی، هـا تیـ حماابعـاد  گردشـگري روسـتایی  در ینیکارآفريهاستمیاکوسهشت بعد نیپژوهش نشان داد از بهايافتهی
و تعـامالت و تـوان طبیعـی    يسـاز شبکهانسانی، سرمایهمالی اقتصادي ونیتأمبازار،سیاستی حاکمیتی،هاينظاماجتماعی،یفرهنگ

فرهنگـی ،هـا تیـ حماابعـاد آن اسـت کـه بحـث    انگریـ نماافتهینیااند.دادهاختصاصخودبهرااهمیتبه ترتیب بیشترینزیرساختی
توسـعه اکوسیسـتم   باشـد کـه بـه    ییهـا تیـ از اقـدامات و فعال اريیبسـ سرمنشـأ ندتوایممالینیتأموسیاستیهاينظاماجتماعی،
بـا  تـوان یمـ بعدي را حـذف کـرد ولـی    تواندینمدر یک اکوسیستم کارآفرینی در واقع کند. کمک میگردشگري روستایی کارآفرینی

سـتم یاکوسيداریـ و پاتوسـعه  را جهـت بهبـود  يچرخهتوجه به اهمیت ابعاد در شرایط مختص به خود با توجه به بستر مورد مطالعه 
ی گردشـگري در  عامـل اکوسیسـتم کـارآفرین   نیتـر مهـم هـا تیـ حمااین مطالعه نشـان داد کـه   .را تبیین نمودکارآفرینی گردشگري
ربـط يذنهادهـا و کنشـگران   نیارتبـاط بـ  يبرایکیالکترونیارتباطيهاشبکهمناسب بودن این سازه شامل کهروستاهاي ایران است

نظـام  کیـ وجـود ي؛گردشـگر ینیتوسعه کـارآفر يبرایکیزیفيو بسترهايمادزاتیبودن امکانات و تجهمناسب،)یخصوص،ی(دولت
در حـوزه  يگـذار هیسـرما بـه  انییروسـتا لیـ تمایـد،  و بـوم گرد ییروسـتا ینیتوسعه کـارآفر يکالن برايگذاراستیسو يزیربرنامه

يهـا نظـام مـردم و  لیـ تماي، گردشگرطهیدر حیمردم محليتوانمندسازمنظوربهیآموزشيهاامهبرنوجودي، و بوم گرديگردشگر
توسـعه  يهـا طـرح شـورا از  ریـ روسـتا نظ یاجتمـاع ينهـاد تیو حماي توسعه گردشگريهابرنامهمشارکت در يبراییروستایمحل

, Spigel(مطالعـات اسـت کـه   يگردشـگر  2015; Fuerlinger et al., 2015; Isenberg, 2011; Groth, 2015; Wells, 2001; Lim,

2008; Bartlett & Bukvi, گردشـگري محـور   SMEهتوسعجامعطرحاز تدویناندعبارتعاملایندر جهتپیشنهادهابرخی)2008
بعـد فرهنگـی اجتمـاعی    ،روسـتایی گردشگريیک اکوسیستم کارآفرینی درمؤثربعدنام برد. دومینقانونیيهاتیو حماروستاهادر

روسـتایی، موفـق کارآفرینـان ازتجلیـل دادنشـان بنـدي رتبـه اسـت. شدهاشارهآنبهکمترارائه شدههايسایر چارچوبدراست که
وجـود گردشـگري، کـارآفرینی بـه مثبـت نگـرش جـاد یاروسـتایی، گردشـگري کـارآفرینی بهگذاريارزشبرايفرهنگیاصالحات

ومـدیران يریپـذ سـک یو رگـردي  بوموروستاییگردشگريعرصهفعاالنومدیرانيهايریگمیتصمدرفرینانهکارآيهايریگجهت
ابعـاد توجـه  رینسـبت بـه سـا   اجتمـاعی  یبعـد فرهنگـ  اهمیت بیشتري هستند. دارايگرديبوموروستاییگردشگريعرصهفعاالن
قلمـداد  یاتیـ مهـم و ح اریعامـل بسـ  فرهنـگ ،کـارآفرینی کننـده فیتضعایکنندهتیتقوعوامل نیدر بکهیشده است، درحاليکمتر

و هـا ارزش، هـا نگرشنوع جه،ی. درنتگذاردیمتأثیرکارآفرینی توسعهبر يادیزحدجامعه تايو هنجارهاهاارزشکه يطوربه، شودیم
ن،یبنـابرا زنـد یمـ رقـم  موجـود را فرهنگيورو نوآشرفتیرشد و پیآن چگونگتبعبهو کندیمنییفرهنگ را تعموجودي هنجارها

کـارآفرینی باشـد و در   توسعهدر یاصليهامؤلفهاز دیعنوان فرهنگ کارآفرینی باتحتهکارآفرینانيو رفتارهاهاارزشتیو تقوجادیا
يهـا رسـانه نـه، یزمنیـ ادرشـود. يریـ گیپیاجتمـاع يدر تمام سطوح و سـاختارها یجیو ترویقیتشويهابرنامهو هااستیسقالب
گرفـت بـا   جـه ینتتـوان یمکارآفرینیستمیابعاد اکوسیو بررسقیتحقاتیمتعدد در ادبيهایبررس.کنندیمفایاینقش مهمیجمع

,Batjargal & Liu(نـان یکارآفرتیـ در موفقی و سـرمایه اجتمـاعی  عنصـر اجتمـاع  تیـ و اهمرانیاطیتوجه به شرا 2004; Kwon &
Arenius, 2010; Lindstrand & et al., 2011; Jawahar & Nigama, 2011; Santarelli & Tran, 2012Feldman et al., 2005

Arruda et al., Fuerlinger؛2015 et al., ,Isenberg؛2015 ,Spigel؛2011 توجـه بـه معیارهـاي بعـد فرهنگـی اجتمـاعی       بـا ).2015
منظـور بـه الزميهـا تیحماازي روستاکسب و کارهاي گردشگريایجادکنندگانیناناطمسطحباال بردنپیشنهاد کرد که باتواندیم

کسـب  قالبدرتولیدييهاتیفعالشروعبهترغیببرايی جمعارتباطوسایلازاستفادهويسازنهینهاداولیه،يهاینگرانرفعیاکاهش
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فعـاالن بـه بخشیدنمنزلتووکارکسبشروعبرايالزمارتجسونفسبهاعتمادحستقویتوایجاد،يروستاو کارهاي گردشگري
يهـا شـرکت توسـعۀ درراعامـل ایـن کـه مطالعـاتی ازجملـه آنـان قیو تشـو روسـتاها دري روستاکسب و کارهاي گردشگريموفق

Sharifي هم چون شـریف و لونیکـا (  کارهاوکسبوتعاونیکارآفرینی، & Lonik., ,Sima، سـیما و همکـاران (  )2017 et al., 2015 ،(
Xuژو و همکاران( et al., Hsuو هاسو و همکاران()2007 et al., کرد.اشاره)2017

کـارآفرینی ازمـالی يهـا مشـوق سیاسـتی حـاکمیتی اسـت. تصـویب    هاياکوسیستم کارآفرینی گردشگري نظامدرمؤثربعدسومین
یسـادگ ریسـک، کاهشمنظوربهکارآفرینانهيهاو طرحهايگذارهیسرماازيامهیبحمایتیهايکاروسازوجودروستایی،گردشگري

گـردي  بـوم وگردشـگري زمینـه دردولتـی قـوانین شفافیتروستایی وگردشگرييهاطرحتصویبرونددراداريیبوروکراسنظام
Arruda(جملـه دیگر نیـز مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت از       يهادر پژوهشهاافتهینیااست. et al., 2015; Groth, 2015; OECD,

2014; Spigel, 2015; Isenberg, 2011  (
,Spigelافتـد ( یمـ هستند کـه دران کـارآفرینی اتفـاق    یاسیو سو کلیدي بخش اقتصادي نیترمهمعوامل سیاسی و قانونی از  2015 .(

نیتـدو شـفاف، بـازار اطالعاتنظاموجودوبازارتاکوسیستم کارآفرینی گردشگري بازارها است که شامل سالمدرمؤثربعدچهارمین
محصـوالت خـارجی وداخلـی بازارهـاي بـه دسترسـی شیافـزا روسـتایی، گردشـگري محصـوالت وارداتوصـادرات مناسبقوانین

,.Fuerlinger et al(يهـا پـژوهش کـه در  کشـور اسـت  خارجوداخلدرکارآفرینانشبکهبهدسترسیروستایی وگردشگري 2015;

Arruda et al., 2015; Isenberg, 2011; OECD, هسـتند. بازارهـا دو عنصـر الینفـک   هـا شبکهو انیمشترکردند.تأییدرا آن)2014
Spigel,2015پشـتیبانی و  نظـام مـالی، ینتـأم انسـانی موجـود و   یهسـرما ،المللـی ینبـ هاي محلی در دسترس و راست که بازامعتقد

مـؤثر پنجمـین بعـد   هسـتند.  ي یـک اکوسیسـتم کـارآفرینی   هاستونینترمهمبزرگ از يهادانشگاهو قانونی قويچارچوبمشاوره،
ومنـابع ازکارآفرینـان اسـتفاده شـامل سـهولت  اسـت کـه   ،روسـتایی يدر گردشـگر اکوسیستم کـارآفرینی  درمالی اقتصادينیتأم

گردشـگري بخـش کارآفرینـان بـراي بانکیتسهیالتنرخبودنمناسبگردشگري،يهاطرحتوسعهوياندازراهبرايبانکیتسهیالت
وو ثبـات بخـش  ایـن درکارآفرینانـه يهـا تیـ فعالتوسـعه جهـت گردشگريمتولیيهاسازماندرمناسبگفتمانوجودروستایی،
مطالعـات در بـین  ياژهیـ ومتغیـره جایگـاه   نیـ اروستایی است.گردشگريحوزهدرکارآفرینیبرايموجودمقرراتوقوانینپایداري

Arruda(کـه يطـور بـه دارد ینیکارآفراکوسیستم  et al., 2015; Fuerlinger et al., 2015; Spigel, 2015; OECD, 2015; Isenberg,

.کننداشاره میآن) به اهمیت2011
,Stamاستام ( بـا افـق   کارآفرینانه نـامطمئن يهاطرحدر گذاريیهسرمامالی و دسترسی به منابع مالی براي ینتأماست معتقد)2015

و هـا شـبکه بعـدي قـرار دارنـد.    هـاي یـت اهمو سرمایه انسانی نیـز در  و تعامالتهاشبکهنهادها،یتاًنها؛ وبسیار حیاتی استبلندمدت
هـاي یـده اهبـ يگـذار ارزشوایـران روستاییگردشگريوگرديبومهايیتظرفباکشورهاسایرمردمآشنایییزانشامل متعامالت
,Subrahmahyaسـابرهمایا ( يهـا پـژوهش مسئوالن اسـت کـه در   سويازروستاییگردشگريکارآفرینینوآورانه مجومـدار و  )،2010

Majumdarهمکـاران (  et al., ,Xu & Maas، ژو و مـاس ( )2007 ,Spigel & Harrison)، اشـپیگل و هریسـون (  2019 آنبـه  ) 2018
که مطالعات پیشـین  شودیميبنددستهفرینی گردشگري ارآاکوسیستم کبعد در یکنیآخرعنوانبهانی اشاره شده است. سرمایه انس

,Isenberg؛Fuerlinger et al.,2015؛Arruda et al ,2015.(انددادهقرار نظررا مد عواملنیز این  ,Spigel؛2011 ). سـرمایه انسـانی   2015
يهـا شـرکت جادیاوهم نیروي کار انبوه براي شودیمشدهانباشتهکارآفرینی آموزشاسطهوبهکه مهارتشان ياحرفههم شامل افرادي
ساختی یکی دیگر از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی است که بـراي اولـین بـار در ایـن     شرفت اقتصادي. توانایی طبیعی زیرجدید با هدف پی

یشـگاه یو فروشـگاه و نما دیـ خرمراکـز ، )غیـره مطلـوب و يآب و هـوا (یعـ یطبيهاجاذبهاشاره شده است که شامل آنپژوهش به 
خـدمات  يهـا شـاخص ی، درمـان یبهداشـت يهاشاخص، ساختانسانيهاشاخصي،و گردشگریمسافرتدفاتر خدمات، یدستعیصنا

رخـوردار اسـت.  که از نظر نخبگان از اهمیت بسزایی در یک اکوسیستم کارآفرینی گردشـگري ب باشدیمی فرهنگيهاو جاذبهی ارتباط
يهـا جاذبـه . کننـد یمـ بـازي هـر منطقـه  درگردشـگري بالقوةموقعیتدرياکنندهنییتعنقشگردشگريفردبهمنحصريهاجاذبه

انتخـاب توریستیمقصدهمنزلبهگردشگرانکهاندیعواملازنقلومناسب حمليهارساختیزوتاریخیفرهنگی،يهاجاذبهطبیعی،
حیـاتی يهـا محـرك عامـل وگردشگريرشدومنطقهتنوعباعثگردشگريمقصديهایژگیوشناساییبراييزیرمهبرنا؛ وکنندیم

فرهنگـی وتمـدنی تـاریخی پشـتوانۀ ازيریگبهرهو محیطیسرشارمنابعازبرخورداريبانیزماکشور.شودیممنطقههردراقتصادي
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درخـور جایگاهنتوانستهکارکرداینشکوفاییلحاظبهامابرخوردار است،گردشگريصنعتتوسعۀبرايياژهیوقابلیتازهزارسالهچند
درآمـدهاي بهبیشترکهایرانباکنندیمکسبگردشگريازراخودمنابع اقتصادينیترمهمکهکشورهاییمقایسۀ.کندکسبتوجهی

انـداز چشـم سـند ازششمبندبهتوجهبا.دهدیمنشانایراندرراگردشگريتوسعۀاهمیت اقتصادياست،متکینفتازحاصلارزي
نسـبی ارتقـاي اقتصـادي، مسـتمر رشدبرتکیهبامنطقهسطحدراقتصاديبرترجایگاهکسبآنهدفکه)1404رانیا(کشورتوسعه
ایـن  بـه رسـیدن بـراي گردشگرينعتصازحاصلدرآمدوییزااشتغالضریبازتوانیماست،کاملاشتغالبهدنیو رسسرانهدرآمد

.گرفتبهرهموقعیت

افـرادي ونـواحی وتشـخیص ازياجـه ینتمعمـوالً کارآفرینانه يهاستمیاکوسن است که آبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد اصلی 
زمینـه کـه کننـد پشـتیبانی اییجـ درراسـاختارها ودهنـد قـرار رادرستيهاستمیو سبگذارنداثرکارآفرینانهتغییربرکههستند

در.کننـد یمـ دنبـال راکـارآفرینی توسـعه ازناپـذیري دسترسـی آرمانهادولتازبسیاريمتأسفانه. کندجادیرا اهاآنبرايموفقیت
خـاص جغرافیـاي بـر دقتبهکشوري بایدهر. باشدیمموجوديهافرصتومشکالت،هاییدارابراکوسیستمرهیافتتأکیدکهحالی

راخـود شکسـت علـل جوامعازبسیاري. نکندکاردیگردر مناطقاستممکنکندیمکارمنطقهدریککهآنچه. کندتمرکزخودش
سیاسـی واقتصـادي فرهنگی،اجتماعی،شرایطپایهبريهر کشوربنابراین؛ کنندجستجودرون خودشاندربایدکارآفرینیزمینهدر

يهـا نـه یزميسـاز فـراهم نیازمنـد کـارآفرینی توسعه.باشدداشتهمتفاوتیکارآفرینیاکوسیستمتواندیمخود،جغرافیاییو موقعیت
کارهـاي وسـاز سـایر ومـالی واداريسـاختارهاي بـا آموزشـی يهـا نظـام طرفی همکاريازواقتصادياجتماعی،فرهنگی،مختلف
.باشدیمحمایتی
اري:زگسپاس

ـ از طرحیمستخرجاین پژوهش  در کسـب و کارهـاي گردشـگري    ینیکـارآفر طراحـی و تبیـین ابعـاد اکوسیسـتم     "ا عنـوان ب
اجتماعی صورت گرفته است.نیتأمسسه کار و ؤکه با حمایت مالی مباشدیم"روستایی
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Abstract
The entrepreneurial ecosystem cannot be imitated and reproduced and the regional and national advantages
should be considered in the development of entrepreneurship, and copying of successful ecosystem examples
like Silicon Valley cannot be done. Considering the importance of rural entrepreneurship in tourism and the
shortcomings of the importance of tourism in rural development and reducing the challenges of villages in less
developed areas, we should have systematic view. Present research seeks to analyze the factors affecting tourism
entrepreneurship ecosystem using the modified Eisenberg model in rural areas of Iran. This study is an applied,
descriptive, and survey-based research. The statistical population consisted of 285 tourism entrepreneurship
policy makers, tourism entrepreneurs, and rural tourism business owners. The data collection tool was a close-
ended questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by a panel of experts and pilot test. Based on the
findings of this study, the dimensions of the conceptual model were appropriate from the perspective of elits.
Analysis of the results revealed that there are a set of factors could affect the tourism entrepreneurship
ecosystem in rural communities of Iran. These factors are including supportive, socio-cultural, policy-
governance, market-oriented, economic-financial, networking and communication, human capital, natural
capacities, and infrastructure capacity factors, respectively.
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