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 تبیین عوامل موثر  بر توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی 

 1در ایران

 ****، محمدتقی رضویان***، علی عبدالهی**،  ژیال سجادي*محمدجوادعباسی
 

 2/3/1399تاریخ پذیرش:   2/7/1398تاریخ دریافت:

 چکیده
تحقیق حاضر با  هدف تبیین عوامل مؤثر در  توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی انجام شده است. پژوهش از 

نفر از  174 نامه محقق ساخته است. جامعه آماريها، پرسشاکتشافی و ابزار اصلی گردآوري داده -نوع توصیفی
گیري ی کشور بوده که براي اندازهوکار در حوزه کارآفرینی گردشگري روستایکارآفرینان و صاحبان کسب

افزار  از نرم  و  "اس پی اس اس " افزارگیري شامل پایایی، روایی واگراي بررسی از نرمهاي فنی ابزار اندازهویژگی
جهت مدل یابی معادالت ساختاري در راستاي کشف روابط بین متغیرها، تعیین اهمیت و اثرگذاري  "پی ال اس "

ر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی و ارزیابی  برازندگی مدل مفهومی پژوهش استفاده گانه مؤثابعاد سه
ها از دیدگاه خبرگان؛ از تکنیک تحلیل شده است . همچنین؛ جهت بررسی میزان اهمیت و سنجش اعتبار شاخص

ر توسعه قل مکنون ب) استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل میزان تأثیر متغیرهاي مستAHPسلسله مراتبی(
یطی و هاي خاص بستر محکارآفرینی گردشگري روستایی از دید پاسخگویان، بعد بهبود و توجه به ویژگی

است و  بعدازآن،  40/0هاي نیروي انسانی روستایی در بین سه بعد کالن داراي بیشترین وزن با اهمیت با ویژگی
است و نتایج  35/0گردشگري روستایی با وزن با اهمیت   بعد کالن ساختار نهادي و قانونی مناسب کارآفرینی

 دهد.کنندگی، معناداري مدل مفهومی و روابط آن را نشان میحاصل از پژوهش، تبیین
 ، مدل یابی معادالت ساختاري.توسعه کارآفرینی، گردشگري روستاییواژگان کلیدي: 

  

چارچوب بررسی پیامدهاي فضایی توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی،  "مقالۀ حاضر مستخرج از رسالۀ دکتري تحت عنوان  - 1

 در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. "مورد پژوهی: نواحی شیت و شیرین سو شهرستان طارم، استان زنجان
د بهشتی یریزي فضایی کارآفرینی مناطق روستایی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشگاه شهدکتري، جغرافیا و برنامه *

  MO_Abbasi@sbu.ac.irنویسندة مسئول)  تهران، ایران (
 دانشیار، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران  **

 حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایراناستادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و  ***
 استاد، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران ****
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 مقدمه

ع طبیعی همچون ویژه اقتصاد مبتنی بر منابهاي اقتصادي سنتی در مناطق روستایی بهتضعیف فعالیت
کشاورزي، معادن و نظایر آن در طی چند دهه اخیر، جستجوي راهکارهاي جدید براي تقویت 

ورت اجتماعی در مناطق روستایی را ضر-هاي اقتصاديبخشی به فعالیتهاي اقتصادي و تنوعپایه
نه تواند زمیهاي گردشگري روستایی میتوسعه فعالیت) 3:1395تري بخشیده است.(کریمی، بیش

) امروزه 89:1398(باباخانزاده و لطفی، اقتصادي فراهم سازد  -ایجاد پویایی اجتماعیرا براي 
) ؛  با توجه به پیامدها و 212:  2014انولز و همکاران ، گردشگري نیز درحکم صنعتی پویا (کاست

ند؛ کهاي اقتصادي، نه تنها در نقش موتور محرك رشد عمل میارتباط پیچیده آن با سایر بخش
) و  42: 2014هاي اشتغال و درآمد نیز مطرح است (ناگراجو ، بلکه به عنوان ایجاد کننده فرصت

جدید، تنوع بخشی به اقتصاد، کاهش هاي ت و ایجاد فرصتدهی به  فرآیندهاي بازساخدر شکل
 ). 3: 2011فقر و ... توجه ویژه دارد (فیگریدو و همکاران ، 

تواند به توسعه اقتصاد روستایی و موجب تسهیل در فرایند باز ساخت و گردشگري روستایی می 
گردشگري پایدار در  توسعه ؛وجود). بااین3:1396اقتصادي مناطق روستایی (شاهسوند اینانلو، 

هاي و سیستم المللیدلیل وابستگی گردشگري به اقتصاد سیاسی بین عمل و به لحاظ نظري به
خارجی و همچنین نگاه رو به درون در فرایند مدیریت مقصد، دستیابی به این اصول را تا  پیچیده

 )31:  1397(ضیایی و همکاران، .سازدحدي غیرممکن می
 هاي رایج توسعه گردشگري، ناشی از پرداختن به این موضوع ازوق؛ کاستی رهیافتبا تفاسیر ف

شران سان فرض کردن میزان اثرگذاري پی ه نقش توجهی بها و بیدریچه یک دیدگاه نظري، یک
هاي مرسوم به سو و ناممکن بودن تعمیم مدلاز یک گر در تدوین روابط سببیمتغیرهاي مداخله

سترهاي جغراف سوي دیگر؛ به عنوان دغدغه در تدوین چارچوب یکپارچهکلیه ب سعه  یایی از  تو
کارآفرینی گردشــگري روســتایی اســت؛ بنابراین؛ موضــوعی که به انتخاب این مســئله به عنوان 

اند از: اول موضوع پژوهش پیش رو منجر شده؛ به خاطر چند دغدغه علمی مهم است که عبارت
ـــعه - ـــتایی و لزوم تعیین واحد  تفاوت تعریف و راهکارهاي توس ـــگري روس کارآفرینی گردش

ــطح کالن، میانی و خرد.  دوم ــورت:  س ــه ص رأیی و وجود نبود هم -تحلیل و ارزیابی آن؛ به س
سومدیدگاه ستیابی وجود رویکردها و رهیافت -هاي مختلف.  هاي مختلف در زمینه چگونگی د



 3 عباسی و همکاران
 

گیري ندازههاي مناسب براي اشاخص به توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی پایدار و چیستی
 ی.روستای نبود دیدگاه یکپارچه در توسعه کارآفرینی گردشگري -و ارزیابی آن. چهارم

 هاي گردشــگري درهاي مرســوم گذشــته در بحث رشــد و توســعه فعالیتکه رهیافتازآنجایی 
ر گرفتن اثر و ظمناطق روســتایی تنها به بررســی پراکنده و متفرقه توســعه گردشــگري  بدون در ن

ـــران کارآفرینی پرداخته ـــی عوامل عاملیت پیش اند؛ لیکن قبالً کمتر به اراده تدوین الگو و بررس
کلیدي زیر در  مؤثر  توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی پرداخته شده است؛ بنابراین سؤال

ستاي این تحقیق مطرح می سعه کارآفرینی را شگري گشود: چگونه تبیین عوامل مؤثر در تو رد
 پذیر است؟صورت یکپارچه امکانروستایی به

 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش 
ــگري: الف: رهیافت ــعه گردش ــتیابی به توس ها درباره پژوهشهاي موجود در زمینه دس

گردشــگري عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم و با ظهور و رشــد گردشــگري انبوه گســترش یافته 
ست شگري بنا به1960و طی دهه  ا شی از الگوي ، گرد سیده که بخ سعه به تعادل ر ضرورت تو

سازي به ساب مینو شامل  195 دهه نوگرایی هاي محققین  برخالف تمرکز رهیافتآید. ح که 
سطحی و یک "هواداري و حمایت " شگري با نگرش  ست؛ نظریهاز گرد ري پردازان  تئوجانبه ا

ــتگی در دهه  ــاختارگرایی و نگرش محتاطانه و  در 1960وابس ــداري "قالب  رهیافت س به  "هش
شگري متمرکز بودند  شگري؛ بر روي اثرات نامطلوب گرد سی پوالتفعالیت گرد : 2015، 1(نا

ـــعه جایگزین یا تعدیل که بر روي ) 438 ـــعه ". همچنین؛ محققان رهیافت توس ـــکال توس  "اش
) اما در نهایت 35: 2016کز بودند (جعفري، هاي قبلی متمروتعدیل و دیدگاهگردشگري با جرح

ــگري بر پردازان با دیدگاه دانشدر رهیافت چهارم، نظریه ــعه گردش امع و تفکر ج"مدار در توس
شگري نیز هاي گردتأکید نمودند و بحث زیرساخت "نگر گردشگري به عنوان یک سیستم کل

شده صول پایداري مطرح  ست از دیدگاه ا سعه  1دول ج ) 51: 2008، 2شن (ا چهار الگوي تو

1. Naci Polat 
2. Shen 
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صلی و مؤلفه شان ا شگري را ن سعه گرد سی تو هاي آن از زمان پایان جنگ جهانی، مرتبط با برر

 دهد:می
 هاي مربوط به توسعه، توسعه روستایی و توسعه گردشگري روستایی. سیر تحول نظریه1جدول 

توالی 
 زمانی

رویکردهاي  توسعه
 نظري

 مفاهیم / راهبردهاي کلیدي
توسعه 

 روستایی

 توسعه گردشگري
 روستایی

هاي دهه
1950-
1960 

 نوسازي 
مراحل 
 توسعه

اي شبیه جوامع از مراحل توسعه
به کشورهاي غربی عبور 

 کنند.می

جمعیت و 
 مدل فنّاوري

(تکنو 
 مرکزي)

 /دیدگاه طرفدارانه

 حمایتی
طور کامل گردشگري را به

کند(نگاهی تائید می
جانبه به سطحی و یک

 انتشار پدیده گردشگري)

هاي رشد از گسترش انگیزه
اي هیافته، قطبنواحی توسعه

رشد، اثر جریان سرمایه از باال 
به پایین، مشارکت دولت، 

 ايتوسعه اقتصادي منطقه

هاي دهه
1960-
1970 

تئوري 
 استعمار نو وابستگی

مار نیافتگی ناشی از استثتوسعه
وسیله کشورهاي توسعه به

 یافته

اقتصاد 
سیاسی 

 تغییر اراضی

 دیدگاه محتاطانه/ نظارتی
با گردشگري مخالف 
است(تأکید بر تهاجم 
فرهنگی و مالحظات 

 امنیتی)
به دلیل اشتغال فصلی و 
عدم تخصص، تخریب 

زیست طبیعی و محیط
تفرقه در ساختار اجتماعی 

 جامعه میزبان

مکتب 
 دوگانگی

فقر تابعی از رشد اقتصاد جهانی 
رها بین کشو–است؛ غنی و فقیر 

هاي و درون کشورها، نابرابري
 ايمنطقه

 ساختارگرایی

بازارهاي داخلی، جایگزینی 
واردات، اصالحات اجتماعی، 
حمایت از تولید، مشارکت 

 دولت

دهه 
1980 

توسعه 
 جایگزین

 بازار آزاد
حمایت از اقتصاد کالن، بازار 

 سازيآزاد رقابتی، خصوصی

توسعه 
 کشاورزي

دیدگاه سازشکارانه، 
تالش براي ارائه راهکار 
براي تعدیل تبعات منفی 
گردشگري به دنبال 

براي  توسعه جایگزین
گردشگري انبوه؛ در 
واکنش به افزایش 

تعدیل 
 ساختاري

تمرکز بر نیروهاي صادرات 
 رقابتی بازار

 سیستم مالی جهانی جدید تک جهانی
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ها در مورد اثرات نگرانی
 منفی گردشگري 

دهه 
1990 
 تاکنون

توسعه 
 پایدار

 نیازهاي پایه
هاي غذا، مسکن، آب، اولویت

 بهداشت و آموزش

رویکرد 
معیشت 

پایدار 
(مردمی و 

 محور)انسان

 محوردیدگاه دانش
دیدگاهی است که 

صورت گردشگري را به
سیستمی و در چهارچوب 

و معلولی  روابط علت
مطالعه و مدیریت 

 نگر)کند.(کلمی

 مردم

توسعه مردم محور، کنترل 
ها، قدرت سازيمحلی تصمیم

 هاي غیردولتیبخشی، سازمان

 جنسیت
زنان در توسعه، روابط 

 جنسیتی، قدرت بخشی

 توسعه پایدار

مدیریت محیطی، تأمین 
نیازهاي نسل حاضر بدون 

 آیندهضربه زدن به نیازهاي 

 )35: 2016؛ جعفري، 2-4: 1394؛ حاجی پور،52: 2009؛ شن، 438: 2015منبع: (ناسی پوالت، 

 

هاي موجود توسعه گردشگري روستایی؛ کارآفرینی و نوآوري (دیدگاه ب: معرفی پیشران

میالدي  1940انگاشت کارآفرینی از دهه ها): نظري اقتصاددانان تکاملی و نئوشومپیترین
) 20: 2004، 1ي اقتصادي شد (لی و همکارانهاي توسعهها و کاربستشومپیتر وارد نظریهتوسط 

 دیدگاه -1: کرد ردیابی اصلی نظري دیدگاه دو قالب در توانمی را ادعا این پیروان باورهاي .
-نظریه هايکاستی رفع براي تالش در دو هر که نئوشومپیتري؛ اقتصاددانان-2 تکاملی اقتصاددانان

ا در ه: تفاوت نگرش اقتصاددانان تکاملی با نئوکالسیکاندبرآمده هانئوکالسیک اقتصادي ي
دقیق به  طوري سیاه ندانسته و بهرابطه با نوآوري و فناوري این است که ایشان نوآوري را جعبه

د یپردازند و کارآفرینی را در گرو اقتصاد مبتنی بر دانش و تولتشریح فرآیندهاي تولید آن می
). گروه دوم (رهیافت نئوشومپیتري)، 1: 2003، 2دانند (آدریچ و فلدمنمبتنی بر پژوهش می

آورند. اي به شمار میپذیري و توسعه منطقهنوآوري و کارآفرینی را عنصر ضروري براي رقابت
در دیدگاه نخست که ایجاد نوآوري را اصلی  -در این زمینه دو دیدگاه قابل شناسایی است: 

 هاي کارآفرین و نوآور، ایجادهاي فضایی فعالیتی و در گرو عوامل سختی مانند تجمعفضای

1. Lee et al 

2. Audretsch & Feldman, 
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داند که جغرافیاي نوآوري فلدمن اي شدن را؛ از نوع فضایی میهاي نوآورانه و شبکهمحیط

-ها را براي فعالیت)  از این دسته است. در دیدگاه نظري دیگر، رویکرد خوشه19: 2000(فلدمن، 

) که بیشتر بر نقش 1005: 2004، 1دانند؛ از جمله آشم و بوشما (بوشماصحیح می هاي صنعتی
ا جواري فضایی رهاي غیر فضایی تأکید داشته و همجواريعوامل نرم مانند نوآوري از طریق هم

گذاري توسعه کارآفرینی در کشورهاي مقایسه تطبیقی سیاست داند. همچنینشرط الزم نمی
. ترویج کارآفرینی با 1بندي کرد: توان در شش گروه به شرح زیر دستهمیمختلف در گذشته را 

آموزش کارآفرینی در سیستم آموزشی با هدف  .2  هدف ارتقا نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی؛
هاي نوپا، تسهیل ورود، بهبود محیط شرکت .3افزایش تأکید بر کارآفرینی در سیستم تحصیلی؛  

وسیله کاهش الزامات اداري ک به ورود، بقاء و رشد و خروج آسان بهها، کمبقاء و رشد شرکت
اندازي با هدف افزایش تأمین مالی کارآفرینان جدید و . تأمین سرمایه اولیه و راه4و نظارتی؛ 

از  هاي نوپا، افزایش کمیت و کیفیت حمایتوکار شرکت. پشتیبانی از کسب5هاي نوپا؛ شرکت
هاي توجه به گروه هدف با . استراتژي6نان در حال ظهور و جدید؛ وکارها براي کارآفریکسب

هاي جامعه کمتر مورد توجه جوانان و بانوان و یا وکار بین گروهاندازي کسبافزایش نرخ راه
افزون بر این در  )؛42: 2005، 2آور(الند استرم و استیونسونبراي افزایش تعداد کارآفرینان نو

کارآفرینی گردشگري  و در ارتباط با موضوعات تخصصی توسعه هاي مطالعاتی مختلفحوزه
 )2ها متناسب با هدف مطالعه ارائه شده است. (جدول هاي سنجش آنسطوح تحلیل و شاخص

 

 هاي کارآفرینی. توسعه و شاخص2جدول 

نگرش به توسعه  سال محقق
 کارآفرینی

 ي کارآفرینیهاي مؤثر در توسعهشاخص

 1990 3آلیسون
 
 

 
اي، سازمانی زمینه

 و محیطی

ژنتیک، خانواده، آموزش، تجربیات، مکان جغرافیایی، 
شده، ارتباط افراد کارآفرین، مهارت و دانش کسب

تجربه فعالیت در کارهاي کوچک، شرایط اقتصادي، 
هاي دسترسی به هاي موجود، فرصتدسترسی به سرمایه

1. Boschma 

2. Lundstrom and Stevenson 

3. Alison 
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 دمشاوره، دسترسی به خدمات حمایتی، مشتریان و افرا
 مورد نیاز

ساختارهاي  2003 1آلن و همکاران
محلی و  جامعه

 ملی

ها، محیط اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی، برنامه
ها، صنعت و کننده، زیرساختهاي حمایتسازمان

 فناوري

وري سازمان بهره
 2آسیا

آموزش  2007
 کارآفرینانه

 آگاهی و آموزش

زاالتان و 
 3سزرب

ترکیب متغیرهاي  2010
 نهادي و فردي

درك فرصت، کسب مهارت، نترسیدن از شکست، 
یابی، هاي ارتباطی، حمایت فرهنگی، فرصتشبکه

پذیري، زیرساخت فنّاورانه، کیفیت منابع انسانی، رقابت
 پذیريتولید جدید، رشد باال،  ریسک

حمایت بخش  2009 4دابسون
 عمومی

آموزش، دسترسی به وام و سرمایه، تحقیق و توسعه، 
 هاي اجتماعیهاي کارآفرینی، محیطشبکه

فعالیتی  2011 5آیزنبزگ
 اکوسیستمی

رهبري، مشتریان، دولت، سرمایه مالی، ویژگی فردي، 
ها، نیروي کار، نهادهاي هنجارهاي اجتماعی، شبکه

 هاآموزشی، نهادها، زیرساخت

جیانزهونگ و 
 6اسمالبون

فروش، حمایت فنّاورانه و تحقیق، هاي بازار و راهنمایی فعالیت سیستمی 2011
حمایت خدماتی، حمایت مالی و اعتباري، حمایت 

 سازمانی

1. Allen et al. 

2. Asian Productivity Organization,   

2. Stevenson and Lundstorm 

3. Zoltan and Szerb 
4. Dabson 
5. Isenberg 
6. Jianzhong and Smallbone 
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ناریما و 
 ۱اندرسون

هاي کارآفرینانه، فنّاورانه، فرهنگ کارآفرینی، توانایی کارآفرینانه 2008
گذاري و تحقیق و توسعه، شرایط بازار، سیاست

 گذاريقانون

هاي شخصیتی، امکانات، مهارت، الگوي محیط، ویژگی کارکرد _ساختار 2011 2اگانیسجان
 رفتاري، آموزش

 

 
تلفی هاي مخي انگاشت کارآفرینی از رهیافتطورکلی در متون مختلف به منظور مطالعهبه  

دازند. پرهایی که به تعریف کارآفرینی میمجموعه پژوهش-استفاده شده است: رهیافت اول 
مطالعاتی که به کارکردهاي کارآفرینی و عملکردهاي اقتصادي آن توجه  مجموعه-رهیافت دوم: 

پردازد اي میرینی بر خردمایه توسعه منطقهي اثرات کارآفکارکردگرایانه به مطالعهدارد؛ رهیافت 
). در مورد این رهیافت که تأکید بر پیامدهاي کارآفرینی گردشگري 102: 1393(ندایی طوسی،

)، مدل 1384، 3؛ توسط نویسندگانی همچون مدل چرخه حیات گردشگري باتلر(وال و بشریلدارد
) و 5،2001کارآفرینی(فادیو و هالما )، الماس1377، 4تکامل فضایی بورتون(هال کالین و جنکینز

صورت گرفته است و ابعاد مختلف توسعه کارآفرینی   )2004، 6نظریه آشوب (راشل و فالکر
مجموعه مطالعاتی که با فرض  -رهیافت سوم اند. گردشگري و پیامدهاي آن را تبیین کرده
مل اثرگذار بررسی عوااي، به پذیري و توسعه منطقهاثرگذاري کارآفرینی گردشگري بر رقابت

هاي هاي کارآفرینی در منطقهبر توسعه کارآفرینی گردشگري به منظور درك علت تفاوت
)؛  102:1393پردازد (ندایی  طوسی،گذاري میمختلف و در نتیجه پیشنهاد راهکارهاي سیاست

لعات هاي اساسی در مطارهیافت و چالش ) و موارد فوق؛ در گذشته2010، 7(نیلسن و همکاران
 این حوزه بوده است.

1. Narima and Anderson 
2. Oganisjan 

3. Vala and Bicheril, 

4. Hal Kalin & Jenkinz, 

5. Fadeeva, & Halme 

6. Russell and Faulker 

7. Nielsen et al. 
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 استنتاج چارچوب مفهومی توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی
ر واقعی دهد و امساختن یک مفهوم در گام اول عبارت است از تعیین ابعادي که آن را تشکیل می

هایی است که به کمک آن سازد. گام بعدي در ساخت مفهوم، تعریف شاخصرا منعکس می
سازي در ) به منظور مفهوم119: 1391گیري کرد. (کیوي و کامپنهود، م را اندازهبتوان ابعاد مفهو
هاي توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی در مرحله نظري به شیوه قیاسی مشیزمینه نظام خط

اره ها اشهایی که در مبانی نظري به آنمدل مفهومی و چارچوب تئوریک بر اساس مرور تئوري
 .ی به شرح آتی ساخته شده استشد، با سه بعد اصل

اتلر، ب هایی همچون؛ مدل چرخه حیات گردشگريمفهوم توسعه کارآفرینی گردشگري در مدل
مدل تکامل فضایی بورتون، مدل الماس کارآفرینی و نظریه آشوب اشاره شده اما چارچوب 

د و دلیل آن انهاي تأثیرگذار توسعه کارآفرینی گردشگري ارائه ندادهمشخصی از ابعاد و شاخص
هاي فوق از عوامل کششی مؤثر بر تقاضاي گردشگري(رضوانی و تبعیت مدل

اند؛ بازار گرایی بوده که کمتر توسعه فرایندي کارآفرینی را مدنظر داشته) و 276:1397همکاران،
.  براي نمونه؛ جعفر و ها پیامدهاي خاص خود را در پی خواهد داشترو هرکدام از مدلازاین

پایداري سطح عملکردي فعالیت گردشگري در طول سال با وجود رکود فصلی ) 2015همکاران (
هاي خاص در زمینه هاي فقدان دانش و مهارتاي، رفع چالشیهتعداد گردشگران و سود حاش

هاي کمی براي مشارکت جامعه محلی؛ گردشگري را مستلزم حمایت مالی یا آموزشی  و مشوق
) که 17: 2015دانند(جعفر و همکاران، ربط را بسیار مؤثر میهاي ذيتوسط  دولت و سازمان

 ست.دیدگاه یکپارچه و فرایندي در آن مطرح نی
اي مطرح شده هبنا بر نکته کلیدي ذکر شده فوق؛ اگر کارآفرینی را یک فرآیند بدانیم؛ اکثر مدل

هایی هستند که چندین عامل از هم گسیخته؛ بدون در نظر داشتن در زمینه کارآفرینی، صرفاً مدل

ید ذکر کرد ه باها؛ در کنار هم قرار داده تا نوعی از کارآفرینی شکل گیرد. البتروابط و پیوند آن

داشته  هاي صرفاً کارآفرینیهاي کارآفرینی گردشگري تا حدودي شکل متفاوتی از مدلکه مدل

ند هایی مانها، گردشگري و فرآیند توسعه آن را بر اساس مدلجهت که در این مدلاست. بدین
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ارهاي وکچرخه حیات باتلر، مدل تکامل فضایی بورتون، مدل الماس کارآفرینی، نظریه کسب

) و نظریه آشوب بیان شده است و تنها به 68: 1395خانگی پایدار (سجاسی قیداري و همکاران، 

ا از هنقش و جایگاه کارآفرینی در این فرآیند اشاره شده است که دلیل آن ناشی از تبعیت مدل

بر اساس  کل گرفتههاي شدیگر کارآفرینیعبارتیفلسفه تولید گرایی و بازار گرایی بوده است؛ به

کند که ها بسیار ضعیف عمل میفشار فنّاورانه و جذب نیازهاي بازار بوده و نگاه فرایندي در آن

بازتاب و پیامدهاي خاص خود را در پی خواهد داشت. شاید دلیل چنین نگاهی به کارآفرینی در 

باشد  دگرایی اقتصادي محض از طریق ترکیب عوامل تولیهاي طراحی شده، به جهت منفعتمدل

گام اساسی در تبیین عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري توان به سه؛ بنابراین می

 روستایی اشاره کرد:

ته ساز که نقش عناصر پایه در مدل را داشانسانی بسترساز و زمینه -گام اول توجه به عوامل محیطی

و جمعی کارآفرینانه هاي فردي اي)ویژگیو متشکل از دو بعد شرایط محیطی(بعد زمینه

 ).83: 2011؛ آیزنبرگ،16: 1،2005انسانی(بعد رفتاري کارآفرین) است (استیونسون و النداسترم

البته در زمینه شرایط محیطی نیز به مواردي از قبیل وجود فرهنگ کارآفرینی، تشویق و ترغیب، 

هاي ید. در ویژگهاي گردشگري، مشارکت افراد محلی تمرکز دارشرایط بازار، وجود پتانسیل

نه در زمینه هاي کارآفریناکارآفرینانه نیز به عالیق فردي و اجتماعی کارآفرین به انجام فعالیت

گردشگري روستایی، درك کارآفرینانه از گردشگري روستایی و مواردي از این قبیل توجه 

 گردد.می

این گام توجه اساسی آن ) است؛ در 1396:31گام دوم توجه به ساختار قانونی و نهادي (ضیایی، 

و  کننده و مشوق کارآفرینی در مناطق با پتانسیلهایی است که تسهیلها و رویهدسته از سیاست

هاي دولتی ایتها و حمظرفیت گردشگري روستایی است و دربرگیرنده تبعیت از قوانین، سیاست

 ) 12: 1396همکاران، )، (ضیایی و 88: 2011)؛ (آیزنبرگ، 392: 2010است. (زواالتان و سزرب،

1. Stevenson & Lundstorm 
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وکارها، بدهنده کسگام سوم برآیند فعالیت کارآفرینانه گردشگري روستایی است که نشان

استارت آپ و خدمات شکل گرفته ناشی از کارآفرینی است. در این مرحله پیامد توسعه 

 :1،2007کند (احمد و هافمنکارآفرینی گردشگري در محصوالت و خدمات؛ نمود عینی پیدا می

، 3)، (اتحادیه کمسیون اقتصادي اروپا 21: 2،2009)؛ (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي18

  توان بازتاب، اثرات و پیامدهاي آن را مورد توجه قرار داد:) و در چهار شکل می219: 2008

 )138: 4،1934هاي شکل گرفته در زمینه گردشگري روستایی(شومپیترها و خالقیتالف) نوآوري
ت شکل گرفته، رشد و توسعه صورت گرفته از طریق گردشگري در سطح محلی و ب) فرص

؛جمشیدي 40: 2001، 5اي که اشاره به تغییرات نسبت به گذشته دارد (ورهیول و همکارانمنطقه
 ). 135: 1397و همکاران، 

ایی مانند هتوان از طریق شاخصوکارهاي شکل گرفته که میج) سازگاري محیط زیستی کسب 
رف انرژي پایین، کاهش حجم مواد خام مصرفی، استفاده از مواد تجدید پذیر، قابلیت مص

پذیري تولیدات، حفاظت و رعایت اخالق محیط زیستی، مدیریت پسماندها، استفاده از برگشت
زیست هر سه مرحله را مورد ارزیابی قرار داد. هاي سازگار با محیطهاي سبز و زیرساختفناوري

؛ ضیایی  و 65:1395؛ هاشمی و حبیبی، 116: 7،2011؛ سکرکا4999: 2009؛ 6انگن(بورر و ویست
 ) 33:  1395همکاران، 
: 1394آفرینی اقتصادي و اجتماعی در زمینه گردشگري روستایی(امینی و همکاران، د) ارزش

19( 
 شبنابراین با توجه به نظریات مطرح شده و تحقیقات صورت گرفته در گذشته؛ مدل مفهومی پی

 ).1گردد (شکل رو به عنوان مدل تبیینی اولیه پژوهش ارائه می

1. Ahmad & Hoffman 

2. OECD 

3. UNECE 

4. Schumpeter 
5. Verheul et al. 
6. Burer and Wustenhagen  

7. Sekerka 
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 توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی. مدل مفهومی اولیه عوامل مؤثر 1شکل 
 

آمده از توسعه کارآفرینی عملهاي تفسیري بهدر ادامه؛ بر اساس مجموعه مباحث نظري، تحلیل
هاي و شاخص هاگانه مدل مفهومی اولیه تحقیق، مؤلفهگردشگري روستایی و تبیین ابعاد کالن سه

 )3و ارائه شده است (جدول  نهایی مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی تدوین
 هاي توسعه کارآفرینی گردشگري روستاییهاي بسترها و زمینهها و شاخص. مؤلفه3جدول 

 هاشاخص هامؤلفه متغیر اصلی

بستر 

 -محیطی

انسانی 

کارآفرینی 

 گردشگري

 روستایی

ها و فنّاوري سازگار زیرساخت
با کارآفرینی گردشگري 

 روستایی

هاي  هاي جدید و پایدار، فناوريزیرساختوجود تشکیالت و 
 زیستوسازهاي سازگار با محیطساخت

هاي محیطی و بستر ظرفیت
اکولوژیکی کارآفرینی گردشگري  

 روستایی

 اثربخشی و بسندگی اکولوژیکی، زیستی -تنوع  جغرافیایی 
پذیري در گردشگري، نزدیکی حجم تقاضاي گردشگري، رقابت

 به بازار مصرف

بستر  اقتصادي کارآفرینی 
 گردشگري

 آمیز، گذاري مخاطرهدسترسی به اعتبارت بانکی، سرمایه

 کنندهبستر اجتماعی تقویت
 کارآفرینی گردشگري

ي محلی، وضعیت رضایت جامعهرواج فرهنگ کارآفرینی،  
 هاي اجتماعیشبکه

برخورداري از قابلیت 
 کارآفرینانه در گردشگري

دانش تخصصی کارآفرینی گردشگري،، برخورداري از 
 برخورداري از تجربه

 مشارکت  مردم  و نهادهاقصد و انگیزه کارآفرینی گردشگري،  درك کارآفرینانه از گردشگري

اجتماعی  -هاي رفتاريویژگی
 کارآفرینان گردشگري

توفیق طلبی، هوشیاري و خالقیت کارآفرینانه، احساس تعلق، 
 هاطلبی و تحمل ابهام، تشخیص فرصتاستقاللپذیري، ریسک

 حمایت مالی  از کارآفرینی گردشگري روستایی هاي حمایتی مالی دولت سیاست

 انسانی کارآفرینی گردشگري -بستر محیطی

 

 ساختار نهادي و قانونی 

 

توسعه 

کارآفرینی 

گردشگري 

 

 پیامدهاي کارآفرینی گردشگري روستایی
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ساختار 

نهادي و 

 قانونی 

اي و سیاست حمایت بیمه
 مالیاتی

 اعمال معافیت و تخفیف مالیات  و بیمه

آموزش و ترویج کارآفرینی 
 گردشگري 

 آموزش مهارت کارآفرینی گردشگري روستایی 

 ترتیبات قانونی مناسب 
 کارآفرینی گردشگري  روستایی

بسترهاي قانونی، خوانایی قوانین کارآفرینی گردشگري 
 روستایی

 مشاوره کارآفرینی گردشگري روستایی،  خدمات پشتیبان فنی

 سیستم نظارت مردمی، محلی و باالدستی  نظارت  حین اجرا

 

 

 

پیامدهاي 

کارآفرینی 

گردشگري 

 روستایی

آفرینی اقتصادي و ارزش
 اجتماعی

 -افزایش تناسب، کارایی، سودمندي و اثربخشی اقتصادي 
اجتماعی و کارآفرینی گردشگري، افزایش قابلیت کارآفرینانه 

 در گردشگري، افزایش درك کارآفرینانه از گردشگري

محصول نوآورانه و پایدار، ارائه  روش و خدمات ارائه کاال یا  نوآوري و خالقیت
جدید و پایدار، یافتن منابع  و گشایش بازارهاي جدید و 

 هاي جدید و پایدارپایدار، ایجاد تشکیالت و زیرساخت

هاي ناشی از بازار فرصت 
کارآفرینی گردشگري،  رشد و 

 توسعه

هاي ناشی از بازار ارتقاي سطح زندگی، افزایش فرصت
 هاي محیطی منطبق بافرینی گردشگري، افزایش ظرفیتکارآ

 وريکارآفرینی گردشگري، افزایش بهره

افزایش تناسب، کارایی، سودمندي و اثربخشی اکولوژیکی.  سازگاري محیط زیستی
کاهش آلودگی، آگاهی محیط زیستی، حفظ تنوع زیستی، 

 هابهداشت محیط، حفظ میراث طبیعی و جاذبه

 

 پژوهششناسی روش
هدف اصلی این پژوهش، تبیین و نگاشت عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی  

و سپس آزمون ارزیابی مناسب بودن عناصر روابط این مدل مفهومی است. این پژوهش از نوع 
اکتشافی است. رویکرد پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه کارآفرینی  -توصیفی

مشی گذاري ها مدل مفهومی جدیدي در زمینه خطر است که بر اساس آنگردشگري استوا
 5سؤالی با مقیاس  82توسعه کارآفرینی تدوین شده است. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه 

اي لیکرت و همچنین پرسشنامه مقایسه زوجی ابعاد اصلی مدل پیشنهادي است. جامعه گزینه
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وکار در حوزه کارآفرینی گردشگري روستایی احبان کسبنفر از کارآفرینان و ص 174 آماري 

ز که هدف پژوهش حاضر؛ تمرکگیري غیر احتمالی هدفمند  بوده؛ ازآنجاییکشور با روش نمونه
فرادي ها باید ابر روي عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی است، لذا نمونه

هاي مورد مطالعه فعالیت اقتصادي را انجام داده نوعی در حوزه گردشگري در روستاباشند که به
دهنده و موانع ایجاد کارآفرینی درگیر و مرتبط باشند. با توجه به و یا از نزدیک با شرایط شکل

𝑁𝑁نامشخص بودن حجم جامعه از فرمول = 𝑍𝑍2 𝑝𝑝𝑝𝑝/𝑆𝑆2 𝑒𝑒   استفاده شد که در سطح اطمینان
و میزان خطا بر اساس تحقیقات دیگر  5/0برابر با  q و    Pاست.  96/1برابر با  Zمقدار  95%

نفر محاسبه گردید ( سالنامه آماري  146است. با توجه به فرمول باال حجم نمونه  10/0معادل 
 190). به منظور افزایش دقت 114: 1396دستی و گردشگري؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع

آوري شده؛ پرسشنامه جمع 174در نهایت پرسشنامه با روش هدفمند غیر احتمالی توزیع شد و 
ی اس اس پ"،"پی ال اس"افزارهاي ها از نرموتحلیل دادهتحلیل گردید. همچنین به منظور تجزیه

مل پایایی، گیري شاهاي فنی ابزار اندازهاستفاده شد که نتایج ویژگی "اکسپرت چویس"و  "اس
له ، تحلیل مسیر و تکنیک تحلیل سلسروایی واگرا بررسی و در مرحله بعد از شاخص میانگین

 استفاده شده است.  مراتبی
 

 هاي پژوهشیافته
استخراج و  براي ارزیابی پایایی از  PLSافزار هاي پرسشنامه از طریق نرمارزیابی کلی سؤال 

آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و براي تعیین روایی از روش روایی تشخیصی به 
:  1999، 1هال لند () استفاده شده است AVEشاخص میانگین واریانس استخراج شده (روش تعیین 

شود تا مقدار حذف می 5/0هاي داراي بار عاملی کمتر از با استفاده از این ضریب، سؤال).  198
برسد. الزم به ذکر است که همه سؤاالت داراي  5/0شاخص میانگین واریانس استخراج شده باالي 

 ).4کدام در این مرحله حذف نشدند (جدول بودند و هیچ 5/0تر از بزرگ بار عاملی

1. Hulland 
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 .  ارزیابی کلی اعتبار مدل تبیینی اولیه4جدول 

پایایی  آلفاي کرونباخ شاخص
 ترکیبی

میانگین واریانس 
 استخراج شده

Alpha معیار پذیرش
> 0/7 

CR
> 0/7 

AVE > 0/5 

انسانی کارآفرینی گردشگري  -بستر محیطی
 روستایی

92/0 93/0 73/0 

 79/0 95/0 94/0 ساختار نهادي و قانونی

 89/0 91/0 88/0 پیامدهاي کارآفرینی گردشگري روستایی
 

(میانگین واریانس استخراج شده) استفاده  AVEسنجش روایی واگرا از شاخص  در ادامه جهت
ا یا هباید از واریانس بین آن سازه یا متغیر مکنون با سایر سازه AVEشده است. بر این اساس، 

باید از قدر مطلق همبستگی بین آن  AVEدیگر، جذر بیانتر باشد. بهمتغیرهاي مکنون بزرگ
). در جدول 196:  1999تر باشد (هال لند، متغیر مکنون و سایر متغیرهاي مکنون آن مدل بزرگ

باشند و سایر اعداد یا میانگین واریانس استخراج شده می AVEر زیر اعداد روي قطر اصلی جذ
 ).5باشند (جدول قدر مطلق ضرایب همبستگی می

 . مقایسه ضرایب همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده5جدول 

 متغیرهاي اصلی پژوهش
  -بستر محیطی

 انسانی
 ساختار نهادي و قانونی

پیامدهاي 
کارآفرینی 
گردشگري 

 تاییروس
   85/0 انسانی   -بستر محیطی

  88/0 72/0 ساختار نهادي و قانونی
پیامدهاي کارآفرینی گردشگري 

 روستایی
75/0 74/0 95/0 

 

همچنین جهت تعیین میانگین متغیرهاي مدل پژوهش با هدف تلخیص و توصیف متغیرهاي مدل؛ 
است.  4تر از عناصر مدل بزرگدهد، میانگین همه طور که نتایج این جدول نشان میهمان

ها را همه آناند؛ زیدیگر از جنبه توصیفی، ابعاد مدل مفهومی از دید خبرگان مناسب بودهبیانبه
 ). 6است(جدول  5از  4حداقل داراي میانگین 
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 . میانگین متغیرهاي مدل مفهومی پژوهش6جدول 

 میانگین بعد مفهوم

 انسانی -بستر محیطی
گردشگري کارآفرینی 

 روستایی

 09/4 ها و فنّاوري سازگار با کارآفرینی گردشگري روستاییزیرساخت
هاي محیطی و بستر اکولوژیکی کارآفرینی گردشگري  ظرفیت

 روستایی

18/4 

 31/4 بستر  اقتصادي کارآفرینی گردشگري
 06/4 کننده کارآفرینی گردشگريبستر اجتماعی تقویت

 31/4 کارآفرینانه در گردشگريبرخورداري از قابلیت 
 28/4 درك کارآفرینانه از گردشگري

 52/4 اجتماعی کارآفرینان گردشگري -هاي رفتاريویژگی

 ساختار نهادي و قانونی

 29/4 هاي حمایتی مالی دولت سیاست
 41/4 اي و مالیاتیسیاست حمایت بیمه

 22/4 آموزش و ترویج کارآفرینی گردشگري 
 32/4 ترتیبات قانونی مناسب  کارآفرینی گردشگري 

 15/4 خدمات پشتیبان فنی
 00/4 نظارت  حین اجرا

پیامدهاي کارآفرینی 
 گردشگري روستایی

 16/4 آفرینی اقتصادي و اجتماعیارزش
 07/4 نوآوري و خالقیت

 22/4 هاي ناشی از بازار کارآفرینی گردشگري،  رشد و توسعهفرصت
 51/4 سازگاري محیط زیستی

 

در ادامه تحقیق؛ جهت ارزیابی مدل پژوهش از طریق تحلیل مسیر اقدام شده است که به منظور 
ضرب دو از جذر حاصل "پی ال اس "افزار ارزیابی کلی مناسب بودن مدل مفهومی در نرم

(در واقع ا هشاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازه
) است؛ استفاده شده است. اگر GoFمیانگین هندسی این دو شاخص) که بیانگر نیکویی برازش (

صورت کلی معنادار است (آماتو و توان گفت مدل بهشود می 36/0تر از این مقدار بزرگ



 17 عباسی و همکاران
 

محاسبه شد؛ بنابراین  79/0) که در مدل پژوهش مقدار نیکویی برازش برابر با 2004، 1همکاران
 توان گفت کل مدل داراي برازش مناسب است.یم
tاند (معنادار شده %95همچنین همه مسیرها در سطح اطمینان   > توان گفت؛ روابط ) و می1/96

توان می %95باشند. درمجموع بر اساس نتایج تحلیل مسیر در سطح قبول میمدل معنادار و قابل
 گفت:

ه هاي نیروي انسانی روستایی منجر بمهارت و ویژگیهاي خاص بستر محیطی، توجه به ویژگی -
 شود.نتایج کارآفرینی مثبت  می

ساختار نهادي و قانونی مناسب کارآفرینی گردشگري روستایی در جامعه منجر به نتایج  -
 شود.کارآفرینی مثبت می

ز اهاي نیروي انسانی روستایی هاي خاص بستر محیطی، مهارت و ویژگیتوجه به ویژگی   -
ج گذاري توسعه کارآفرینی؛ منجر به نتایطریق ساختار نهادي و قانونی مناسب در جهت سیاست

 شود.کارآفرینانه می
دهد. اعداد روي مدل ضرایب استاندارد مسیرها شکل زیر مدل تحلیل مسیر پژوهش را نشان می

 ). 2دهد(شکل را نشان می tو اعداد داخل پرانتز مقادیر 

1. Amato et al. 
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 لیل مسیر متغیرهاي پژوهش. مدل تح2شکل 

 

گانه تحقیق، وزن دهی به ابعاد مدل مفهومی بر نهایتاً جهت تعیین اهمیت و اثرگذاري ابعاد سه

رو به منظور وزن دهی به ابعاد انجام شده است.  ازاین  تحلیل سلسله مراتبی اساس تکنیک 

زن دهی به ابعاد استفاده و پرسشنامه مقایسۀ زوجی و و  پژوهش از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

). بدین منظور در پرسشنامه مقایسۀ زوجی از 509: 2004، 1؛ کندي198:  1999(هال لند،  شد

ایسه صورت زوجی مقپاسخگویان خواسته شد که با توجه به توضیحات ارائه شده، ابعاد را به

 ).7بیان شده است (جدول  7کنند. نتیجه اجراي این تکنیک در جدول 

  

1. Kennedy 
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 AHP. وزن گذاري ابعاد مدل مفهومی پژوهش با تکنیک 7جدول 
 وزن بعد مفهوم  وزن بعد مفهوم

 
بستر 
 -محیطی

انسانی 
کارآفرینی 
گردشگري 
روستایی 

)40/0( 

ها و فنّاوري زیرساخت
 سازگار 

16/0  
ساختار 
نهادي و 
قانونی 

)35/0( 

هاي حمایتی مالی سیاست
 دولت 

17/0 

اي و بیمهسیاست حمایت 
 مالیاتی

13/0 

هاي محیطی و ظرفیت
 بستر اکولوژیکی 

آموزش و ترویج کارآفرینی  19/0
 گردشگري 

24/0 

ترتیبات قانونی مناسب  
 کارآفرینی گردشگري 

19/0 

بستر  اقتصادي 
 کارآفرینی گردشگري

 15/0 خدمات پشتیبان فنی 11/0
 12/0 نظارت  حین اجرا

اجتماعی بستر 
کننده کارآفرینی تقویت

 گردشگري

پیامدهاي  10/0
کارآفرینی 
گردشگري 
روستایی 

)25/0( 

آفرینی اقتصادي و ارزش
 اجتماعی

17/0 

 21/0 نوآوري و خالقیت

برخورداري از قابلیت 
کارآفرینانه در 

 گردشگري

هاي ناشی از بازار فرصت  15/0
کارآفرینی گردشگري،  رشد 

 و توسعه

38/0 

 24/0 سازگاري محیط زیستی
درك کارآفرینانه از 

 گردشگري
11/0  

 -هاي رفتاريویژگی
اجتماعی کارآفرینان 

 گردشگري

18/0 

 

تر هاي خاص بسشود، از دید پاسخگویان، توجه به ویژگیطور که در این جدول مشاهده میهمان
 در بین سه بعد کالن داراي بیشترین وزن هاي نیروي انسانی روستاییمحیطی، مهارت و ویژگی

اعی اجتم -هاي رفتاريهاي ظرفیت محیطی و بستر اکولوژیکی، ویژگیاست که شاخص
کارآفرینان گردشگري بیشترین اهمیت را در این معیار دارند. در بعد کالن ساختار نهادي و 

نی کارآفریهاي آموزش و ترویج قانونی مناسب کارآفرینی گردشگري روستایی؛ شاخص
الی دولت  به هاي حمایتی مگردشگري، ترتیبات قانونی مناسب  کارآفرینی گردشگري، سیاست

 ترتیب داراي وزن اول تا سوم در این معیار هستند.
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 گیريبحث و نتیجه
تحقیق حاضر به دنبال شناخت و تبیین عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی 

هاي توسعه کارآفرینی گردشگري آن متفاوت از که ماهیت و روش بود. مناطق روستایی
هاي اثرگذار آن نیز؛ هاي دیگر اقتصاد است و از این منظر پیشرانهاي شهري و یا حوزهحوزه

هاي اخیر کارآفرینی در حوزه متفاوت و منتج از عناصر خاص این مناطق است. در سال
هاي اجرایی بوده وجه بوده و در زمره اولویتویژه در روستاهاي هدف مورد تگردشگري به
رو؛ ها و اقدامات پراکنده و با یک گسیختگی همراه بوده است. ازاینصورت فعالیتاست؛ منتها به

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی 
از پرسشنامه استفاده شد و آمار توصیفی  انجام شد؛ در این پژوهش در مرحله گردآوري اطالعات

و از دیدگاه خبرگان  4تر از عناصر پژوهش نشان داد که همه عناصر مدل داراي میانگین بزرگ
صورت کلی معنادار نشان داد که مدل به %95مناسب هستند. نتایج تحلیل مسیر در سطح اطمینان 

 د. همچنین وزن دهی به ابعاد پژوهشو نیز همه مسیرهاي اصلی (فرضیات پژوهش) پذیرفته شدن
 -دهد که از نظر پاسخگویان، بعد بستر محیطینشان می  با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

انسانی کارآفرینی گردشگري روستایی در بین سه مفهوم چارچوب مفهومی تحقیق، داراي 
شگري کارآفرینی گردبیشترین وزن است و نشانگر اهمیت بیشتر این بعد در جهت توسعه 

پیشین است؛  روستایی است. همچنین، نتایج این پژوهش داراي همگرایی با چند پژوهش
) نشان داد؛ سهولت 2012( 2) و مجمع جهانی اقتصاد2012( 1طور که بررسی بانک جهانیهمان

را  عوکار بر توسعه کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد و نتایج این پژوهش نیز این موضومحیط کسب
هاي کارآفرینانه یا ) نیز؛ نشانگر اهمیت ویژگی1391کند. نتایج تحقیق سجاسی قیداري(تأیید می

بستر و مهارت نیروي انسانی است که با نتیجه تحقیق حاضر همگرایی دارد. تفاوت این پژوهش 
 با مطالعات قبلی در این است که مدل پیشنهادي این پژوهش در قالب یک الگو درصدد بررسی

ري روستایی، انسانی کارآفرینی گردشگ -گانه کالن: بستر محیطیو تبیین تأثیرگذاري ابعاد سه
زمان ه و همصورت یکپارچساختار نهادي و قانونی و پیامدهاي کارآفرینی گردشگري روستایی به

1. World Bank 

2. World Economic Forum 
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وسعه انه در تگتوجه دارد؛ بنابراین؛ با توجه نتایج پژوهش حاضر مبنی بر  میزان تأثیر عوامل سه
کارآفرینی گردشگري روستایی بهتر است که موارد زیر در راستاي توسعه کارآفرینی 

 گردشگري  روستایی مورد توجه قرار گیرد:
هاي خاص دستی کشور به بستر و ویژگیتوجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع -

کارآفرینی  در توسعه هامحدوده مورد مطالعه و متفاوت بودن ضریب اهمیت اثرگذاري پیشران
 گردشگري روستایی کشور

گذاري توسعه استفاده از مدل مفهومی و الگوي نهایی پژوهش حاضر در راستاي سیاست -
 کارآفرینی روستایی کشور

وانین گذاري و طراحی سازوکار اجراي قتقویت تثبیت جایگاه وزارتخانه متبوع، در حد سیاست -
 ها و اموررنامهو عدم دخالت مستقیم در اجراي ب

طراحی سازوکار سهولت و افزایش دسترسی جوامع محلی روستایی کشور به منابع مالی و   -
 هاي نو و تشکیل استارت آپ ها.ها در جهت خلق ایدهفناوري و نوآوري

ضرورت آموزش و تغییر نگرش مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و  -
ارت تخصصی کارکنان در زمینه جریان سازي و تسهیلگري دستی جهت باال بردن مهصنایع

 کارآفرینی گردشگري روستایی.
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