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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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مقدمه
گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال تبديلشدن به يکي از ارکان اصلي
اقتصاد تجاری جهان است (ترکاشوند .)1۷3 :182۴ ،درواقع گردشگری يکي از ارکان
اساسي فرايند توسعه در کشورهای درحالتوسعه به شمار مي رود (ميرواحدی و
اسفندياریبيات .) ۱8 :182۱ ،در اين راستا ،گردشگری رويکرد جديدی است که ميتواند
در توانمندسازی مردم محلي و توسعه ی منابع انساني ،تنوعبخشي اقتصادی و رشد آن ،خلق
فرصت های شغلي و ارتقاء استانداردهای زندگي از طريق خدمات اجتماعي نقش عمدهای
را ايفا نمايد (رضايي و همکاران .) ۱3 :182۱ ،با توجه به اينکه جوامع روستايي در سراسر
جهان در معرض تغييرات اجتماعي – اقتص ادی قرار دارند (گاناسدوتير و جانهنسن،1
 )۷ :101۱و در حال تجربه کردن مشکالت ناشي از رکود ،ايستايي و کساد اقتصادی هستند
و هر روز با چالش های راهبردی افزايش فاصلهی توسعه ای بين شهر و روستا مواجه
ميباشند (رکنالدين افتخار ی و همکاران ،)33 :1828 ،اهميت توجه به گردشگری
بهعنوان منبع جديد درآمد و اشتغال و همچنين نقش عمده ای که در از بين بردن انزوای
اجتماعي و تشويق جمعيت به زندگي در روستاها دارد دوچندان شده است (گاناسدوتير و
جانهنسن.)۷ :101۱ ،
امروزه توجه به کارآفريني در تحقيقات گردشگری نشاندهنده نقش مهم کارآفريني و
1
کسبوکارهای جديد در نوآوری و ايجاد ارزش در فعاليتهای گردشگری است (سولوول
و همکاران .)۷ :101۱ ،جايگاه و نقش کسبوکارهای کوچک و متوسط در فعاليت
گردشگری و ارتبا آن با توسعهی اجتماعي و اقتصادی مناطق روستايي ،توسعه فرصتهای
کارآفريني را بهعنوان يک عا مل پويا در توسعه جوامع محلي برجسته ميکند (ايوليانا 8و
همکاران)1۱۷ :101۱،؛ بنابراين افزايش توجه به بنگاههای اقتصادی کوچک در حوزه
گردشگری منجر به توجه صاحبنظران به اهميت کارآفريني در چنين کسبوکارهايي شده
است (ويليامز و شاو .)22 :1018 ،۷درواقع به اعتقاد آنها تلفيق مناسب و دقيق گردشگری و
کارآفريني ،ضمن پاسخگويي به نيازهای روستاييان ،موجب توسعهی پايدار گردشگری
1. Gunnarsdóttir & Jóhannesson
2. Solvoll
3. Iuliana
4. Williams & Shaw
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روستايي ميشود (حسام و همکاران .)۱0۷ :182۱ ،کارآفريني با توجه به ماهيت خود ،مستلزم
ورود به حوزهای ناآشناست که معموالً با ابهام و خطر شناخته ميشود .در بسياری از مناطق
درحالتوسعه ،گردشگری هنوز هم بهعنوان يک روش معيشتي جديد برای مردم محلي است
که در صورت وجود شرايط و منابع کافي ميتواند بهطور چشمگيری توانايي کارآفرين
بالقوه را برای درک فرصتهای جديد و ارزيابي و امکانسنجي آن افزايش دهد (ژائو 1و
همکاران .)1۱۴1 :1011 ،از سوی ديگر برخي صاحبنظران ،داليل جذابيت کارآفريني
گردشگری برای مناطق روستايي را در ارائهی راهحلهای اقتصادی در داخل جامعه ،بسيج
استعدادهای محلي ،ايجاد هويت منطقهای ،توسعهی محلي و حمايت از توليدات محلي
ميدانند .همچنين آنها معتقد هستند که ارتبا کارآفرينان محلي با جامعه بخصوص در
حوزه های مادی و معنوی از ديگر داليل جذابيت کارآفريني در مناطق روستايي است
(مکگي و کالين.)118 :1003 ،1
شهرستان خلخال با دارا بودن جاذبههای فراوان ،در سالهای اخير موردتوجه کارآفرينان
بومي و غيربومي شده است .بعد از سال  ،1820شهرستان خلخال با حجم عظيمي از ورود
گردشگران روبهرو شد که بخشي از هجوم گردشگران مربو به وضعيت جغرافيايي اين
منطقه بوده است .اين شهرستان با قرار گرفتن در نزديکي شمال کشور و بهواسطهی موقعيت
گذرگاهياش ،محل عبور گردشگران از شمال کشور به استان اردبيل و بالعکس است .لذا
با وضعيت موجود ،انبوهي از کارآفرينان گردشگری ،در اشکال مختل به فعاليت در اين
شهرستان مشغول شدهاند .طي فعاليت اين کارآفرينان بيشتر در حوزههايي است که مستقيماً
به گردشگری مرتبط است؛ مانند حوزههای اقامتي و هتلداری که در روستاهای خمس،
اندبيل ،خوجين ،کزج و منطقه نمونه گردشگری ازناو به شکل گسترده رخداده است.
با توجه به اهميت کارآفريني و بخصوص کارآفريني گردشگری در توسعهی جوامع،
امروزه سياستگذاران به دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستند که چگونه يک اقتصاد
کارآفريني پويا و رقابتي ايجاد کنند (جعفری مقدم و همکاران ،)18۷ :101۴ ،به اعتقاد آنها
اندازهگيری کيفيت کارآفريني برای توسعه ضروری است ،زيرا ميتواند باعث تمرکز بر
کسبوکارهای کوچک و جديد با رشد باال (بوسکو  8و همکاران )100 :101۱ ،و
1. Zhao
2. McGehee & Kline
3. Boskov
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شناسايي طي

وسيعي از عوامل اقتصادی ،اجتماعي و سياسي که ميتوانند بر توسعه

کارآفريني باکيفيت باال تأ ير بگذارند ،کمک کند .همچنين کارآفرينان را قادر ميسازد تا
نقش حياتي کارآفريني را در رشد اقتصادی و توسعه روستايي درک کنند (ديميترو  1و
همکاران .)۷۱0 :1013 ،برای رسيدن به اين مهم الزم است تا در چارچوب پارادايم
اکوسيستم کارآفريني ،برنامهريزی و اقدام گردد ،چراکه اکوسيستم کارآفريني يک الگوی
رشد را برای کارآفرينان فراهم ميکند و با تعيين شاخصها و عناصر مرتبط ،فرصتها و
تهديدها را شناسايي کرده و زمينه را برای رشد فعاليتهای کارآفرينانه فراهم ميکند
(نوروزی و همکاران)130 :182۴ ،؛ بنابراين حمايت و تقويت اکوسيستم کارآفريني و
نوآوری يکي از مهمترين اقدامات درزمينهی شناسايي و تقويت برخي استراتژیها مطلوب
است تا پاسخگوی تغييرات اقتصادی و نيازهای اجتماعي در مناطق روستايي باشد (النا،1
.)11۱ :101۱

مرور پیشینهها
بحث دربارهی کارآفريني گردشگری بهطورمعمول در حوزهی ادبيات توسعه گردشگری
قرار دارد (کالين و ميلبرن .)811 :1010،8بااينحال ازآنجاييکه امروزه کارآفرين بهعنوان
تنها بازيگر مهم در اقتصاد مدرن به شمار ميرود (الزار ،)۱۷2 :100۱ ،۷لزوم توجه به مقولهی
کارآفريني در حوزهی گردشگری نيز ضروری مينمايد .از سوی ديگر زماني که موضوع
اکوسيستم کارآفريني گردشگری مطرش است ،توجه به ابعاد و عناصر اکوسيستم کارآفريني
اهميت مييابد؛ زيرا اوالً کارآفرينان گردشگری بهعنوان عامل اصلي در ايجاد محصوالت
گردشگری و تحريک و تهيج اقتصاد روستايي به شمار ميروند (رايان ۱و همکاران:1011 ،
 )111و حمايت از تالشهای کارآفرينان ميتواند بهاندازه نقشي که سازمانهای مديريت
مقصد در ايجاد مزيت رقابتي دارند ،مهم باشند (کامپوال )8۱1 :101۷ ،۱و انياً بررسي ادبيات

1. Dimitrov
2. Elena
3. Kline & Milburn
4. Lazear
5. Ryan
6. Komppula
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گسترده کارآفريني نشان ميدهد که اکوسيستم کارآفريني و کيفيت فعاليت آن در فهم
چگونگي ظهور و رشد کارآفرينان مهم است (اتيو.)1100 :101۷ ،1
بحث اکوسيستم در کارآفريني توسط جيمزمور در سال  1220مطرش شد (غالمي و
محمدزاده ،)3۷ :182۱ ،وی ادعا کرد که کسبوکارها در يک فضای تکاملي ،تعاملي و
روابط متقابل ايجاد ميشوند و شرکتها با تأمينکنندگان ،مشتريان و سرمايهگذاران تعامل
دارند .استدالل جميز مور اين بود که در اکوسيستم پويا برای شرکتهای جديد فرصت
بهتری جهت رشد و ايجاد اشتغال در مقايسه با شرکتها در شرايط ديگر ايجاد ميشود
(ماسون و براون.)31 :101۷ ،1
برای توسعه هر اکوسيستم چند عامل کليدی موردنياز است .اکوسيستم کارآفريني نيز از
اين امر مستثنا نيست و برای توسعه آن الزم است تا شرکتهای جديد و نوآور به وجود آمده
و جايگزين بخش سنتي توليدی گردند (کالينز.)1۱2 :101۱ ،8
در حال حاضر تعدادی مدل برای اکوسيستم کارآفريني وجود دارد اما در سالهای اخير
رويکردی ويژه توسط آيزنبرگ آغاز شد که به بيان آنچه وی از آن بهعنوان يک استراتژی
اکوسيستم کارآفريني برای توسعه اقتصادی ياد ميکند ،معرو است .آيزنبرگ معتقد است
که چنين رويکردی بهمنزلهی استراتژی مقرونبهصرفه برای تحريک اقتصاد است.
با توجه به ادعای آيزنبرگ ،اين رويکرد بهطور بالقوه ،جايگزين يا پيششرطي برای
استقرار موفق استراتژیهای خوشهای ،سيستمهای نوآوری ،اقتصاد دانش و يا سياستهای
رقابت ملي مي شود .وی شش حوزه در درون سيستم کارآفريني را شناسايي کرد که
عبارتاند از :فرهنگ مساعد ،امکان سياست و رهبری ،دسترسي به منابع مالي مناسب ،سرمايه
انساني باکيفيت ،بازارهای سرمايهگذاری و حمايتهای سازماني گسترده .به اعتقاد آيزنبرگ
هر اکوسيستم کارآفريني تحت مجموعهی منحصربهفردی از شرايط ،اوضاعواحوال پديدار
ميگردد (ماسون و براون)31 :101۷ ،؛ بنابراين اکوسيستم کارآفريني به مجموعه مرتبطي از
بازيگران ،نهادها و مؤسسات ،ساختارهای اجتماعي و ارزشهای فرهنگي اشاره دارد که
فعاليتهای کارآفريني را ايجاد ميکنند (روآندی .)11۱1 :101۴ ،۷بدين معني که چارچوب
1. Autio
2. Mason & Brown
3. Collins
4. Roundy
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اکوسيستم کارآفريني ،تعامل کارآفرينان و ساير بازيگران سيستم و همچنين عوامل مؤ ر در
فعاليتهای کارآفريني مولد را در برميگردد (استام و اسپيگل.)1 :101۱ ،1
محققان عوامل مؤ ر بر جامعه روستايي کارآفرينانه را که تحت عنوان عوامل مؤ ر در
فضای کارآفريني در اين مناطق موردبررسي قرار ميدهند؛ به عوامل کالن (بينالمللي و
ملي) ،عوامل منطقهای و محلي (خانواده ،افراد ،شرکتها و  )...تقسيمبندی کردهاند .اين
محققان متغيرهای کليدی مهمي ازجمله نرخ بيکاری ملي ،طرشهای بازنشستگي ملي ،سطح
مزايای بيکاری ،بيکاری جوانان و سهولت ورود به بازار (کولينگ و بيگراو،)۱۱ :1001 ،1
افزايش اخالق پروتستاني ،نوسان نرخ بهره ،افزايش نرخ مهاجرت ،رشد اقتصادی ،نرخ
شکست کسبوکارها ،پيشرفت تکنولوژی و ميانگين سني جمعيت را در سطح کالن
شناسايي کردهاند (شين.)۴۴8 :122۱ ،8
با جود اينکه عناصر کالن و منطقهای تأ ير زيادی در فعاليتهای کارآفرينانه دارند،
عوامل محلي کارآفريني نيز سهم بسزايي در ايجاد کسبوکارها و پيدايش رهبران اجتماعي
داشتهاند .اين موضوع در ارتبا با کارآفرينان روستايي نشان ميدهد که اين کارآفرينان در
مقايسه با همتايان شهری خود با موقعيتهای متفاوتي درزمينهی سرمايهی مالي ،دسترسي به
تأمينکنندگان و مشتريان ،نيروی انساني ،حملونقل ،فناوری ،الگوی نقش و شبکههای حامي
کارآفرينان روبرو هستند (پيجيز و مارکلي .)۱۷-۱8 :100۷ ،۷همچنين وابستگي خارجي،
فرهنگ محافظهکارانه نسبت به تغييرات ،سطح درآمد مصر کنندگان کاالها و خدمات،
سطح تحصيالت روستاييان که نسبت به مناطق شهری پايينتر است و نبود تنوع در اقتصاد
روستايي از ديگر چالشهای شناساييشدهی کارآفرينان روستايي به شمار ميروند (شيلدز،۱
.)۱1-۱0 :100۱
حدود دو دهه قبل پيج ،فورر و الوتن ،)1222( ۱از کارآفريني گردشگری مقياس
کوچک بهعنوان «زمينهی کش نشده» يادکردند و درک ما از اين موضوع را توسعه دادند.
مطالعات بيشتر نشان داد که مجموعه گستردهای از عوامل در انگيزش و تصميمگيریهای
1. Stam & Spigel
2. Cowling & Bygrave
3. Shane
4. Pages & Markley
5. Shields
6. Page, Forer and Lawton

ربیعي مندجین و همکاران | 077

کارآفرينان گردشگری نقش دارند که روابط ميان کارآفرينان ،بروکراسي اداری و روايتها
ازجملهی آنها به شمار ميروند (آدامز و سانداراپا .)۷ :1013 ،1دراينارتبا کوونکوش

1

ازجمله محققاني بود که توجه ويژهای بر نقش کارآفرينان گردشگری داشته است .با توجه
به يافته های وی حضور کارآفرينان گردشگری در يک جامعه به ميزان قابلتوجهي سرعت
و موفقيت توسعه گردشگری را تعيين ميکند و کارآفرينان شخصيتهای علّي در توسعه
گردشگری هستند.

کوش ( ،)1001پنج دسته عوامل شرايط اجتماعي – فرهنگي ،شرايط فيزيکي ،شرايط

اقتصادی ،شرايط نظارتي و قانوني و شرايط لجستيکي را که بهعنوان عوامل محيطي مؤ ر در
کارآفريني شناسايي ميکند (کالين و ميلبرن .)81۷ :1010،عالوه بر اين ويلسون ،فسنماير و
وناس 8نيز تعداد ده عامل مؤ ر در توسعه کارآفريني گردشگری در مناطق روستايي را
شناسايي ميکنند که عبارت است از بستههای کامل گردشگری ،رهبری خوب جامعه،
حمايت و مشارکت دولت محلي ،منابع مالي کافي برای توسعه گردشگری ،برنامهريزی
استراتژيک ،همکاری و هماهنگي ميان رهبران محلي و صاحبان کسبوکارها ،کمکهای
تکنولوژيکي و اطالعاتي برای ترويج و توسعه گردشگری ،وجود سازمانها و ادارات متولي
امور گردشگری و برگزاری کنفرانسها و همايشها و حمايت گسترده مردم از گردشگری
(ويلسون ۷و همکاران.)18۷ :1001 ،
رويکرد اکوسيستمي به کارآفريني گردشگری را در مطالعه مکگي و کالين که تعداد
 11عنصر کليدی زيرساختهای فيزيکي ،زيرساختهای مالي ،خدمات پشتيباني تجاری،
شبکه سازی ،منابع مالي ،خدمات آموزشي ،ظرفيت سازماني ،حاکميت و رهبری ،بازاريابي،
کيفيت زندگي ،هنجارهای اجتماعي – فرهنگي و زمينههای عمومي (مکگي و کالين،
 ،)188-181 :1003بهخوبي ميتوان مشاهده کرد .اين محققين از معدود محققاني هستند که
در چارچوب پارادايم اکوسيستم کارآفريني و با روششناسي مناسب اقدام به شناسايي عناصر
اکوسيستم کارآفريني کردهاند.

1. Adams & Sandarupa
2. Koon Koh
3. Wilson, Fesenmaier and Van Es
4. Wilson
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همچنين کالين و ميلبرن 1در سال  1010با رويکرد اکوسيستمي تعدد ده طبقه از عوامل
مؤ ر در کارآفريني گردشگری را معرفي ميکنند که شامل زيرساختهای فيزيکي،
زيرساختهای مالي ،خدمات پشتيباني تجاری ،سرمايه انساني ،شبکهها و فرصتهای
شبکه سازی ،سرمايه اجتماعي ،آموزش ،حاکميت و رهبری ،فرهنگ جامعه ،کيفيت زندگي
(مسکن ارزانقيمت ،تعادل در کار و زندگي و  )...و زمينههای عمومي کلي (اندازه جامعه،
نزديکي به مناطق شهری ،ميزان توسعه گردشگری و  )...ميباشند (کالين 1و همکاران،
 .)8 :1013از ديگر مطالعات حوزه اکوسيستم کارآفريني گردشگری مربو به مطالعه کالين
و همکاران ( ،)101۷است که تعداد  2عنصر اکوسيستم کارآفريني را در کارآفريني
گردشگری مؤ ر ميدانند که عبارتاند از کيفيت زندگي ،حاکميت و رهبری ،فرهنگ
جامعه ،زيرساختهای فيزيکي ،شبکهها ،آموزش و مشاوره ،سرمايه مالي ،خدمات پشتيباني
تجاری و سرمايه انساني (کالين و همکاران)810 :101۷ ،؛ بنابراين همانطور که از مطالب
فوق برميآيد ،از ديدگاه صاحبنظران تفاوت چنداني در عناصر اصلي اکوسيستم
کارآفريني گردشگری وجود ندارد و تمامي تفاوتها تنها به ماهيت کارآفريني گردشگری
روستايي و تفاوت آن با کارآفريني گردشگری شهری و ماهيت جغرافيايي (منطقهای)
پارادايم اکوسيستم کارآفريني که بر ويژگيهای جغرافيايي محلي و منطقهای تأکيد دارد
مربو است.

روش
تحقيق حاضر برحسب هد کاربردی و ازنظر روش و ماهيت از نوع آميخته است که هد
آن شناسايي و طراحي الگوی اکوسيستم کارآفريني گردشگری در شهرستان خلخال است.
جامعه آماری تحقيق شامل  1۱نفر از خبرگان محلي فعال در حوزهی کارآفريني و
گردشگری بود که با استفاده از روش دلفي اطالعات موردنياز گردآوری گرديد .سپس بعد
از مطابقت اطالعات با مباني نظری تحقيق ،عناصر اکوسيستم شناساييشده طبقهبندی گرديد
که برای اين منظور نيز از نظرات  ۱نفر از خبرگان مشارکتکننده دانشگاهي و کارآفرينان
استفاده شد (جدول شماره .)1

1. Kline and Milburn
2. Kline
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جدول شماره  :0عناصر و مؤلفههاي شناساييشده الگوي سیستم کارآفريني گردشگري
مؤلفه

عنصر

فضای ساختمانی مناسب و زمین  /وجود مناطقی برای توسعه کسبوکارها؛
دسترسی به بزرگراهها و فرودگاهها،
خدمات مناسب آب و فاضالب ،خدمات تلفن مناسب ،اینترنت با سرعتباال؛
زیرساختهای فیزیکی

طراحی خوب و چشمانداز و عوامل فیزیکی انسانساخت مناسب تا چه حد
درزمینهی کارآفرینی روستایی مؤثر و مهم است ،حمایت محیط طبیعی درزمینهی
اشتغال و کسبوکار از جوانان و بزرگساالن ،جذابیت منطقه و محیط طبیعی
محل زندگی ،وجود جاذبههای تفریحی و فرهنگی.
سرمایههای مالی جامعه (توان مالی افراد جامعه) ،انگیزههای سرمایهگذاری/
برنامههای کمک مالی ،دسترسی به وام /صندوقهای قرضالحسنه برای ایجاد و

زیرساختهای مالی

توسعه کسبوکارهای جدید  /سرمایههای مالی ،خدمات و ابزارهای تأمین مالی
 /سواد مدیریت مالی ،آشنایی با منابع ارائه وام ،میزان درآمد شخص و خانواده
وی ،وجود بودجهی کافی.

خدمات پشتیبانی تجاری
منابع انسانی

خدمات قانونی ،خدمات حسابداری ،خدمات چاپ ،خدمات حرفهای ،خدمات
بازاریابی.
سطح مهارت و سواد نیروی کار ،تنوع در ترکیب جمعیت (جمعیتشناسی).
فرصتهای ایجاد شبکههای رسمی و غیررسمی /مکانی برای دیدار افراد با
یکدیگر /زیرساختهای اجتماعی کارآفرینانه قدرتمند /شبکههای اجتماعی/
سرمایه اجتماعی تا چه حد درزمینهی کارآفرینی روستایی مؤثر و مهم است؛

شبکهها  /سرمایه اجتماعی

هماهنگی میان کارآفرینان  /سازمان رسمی کارآفرینی روستایی ،شبکههایی که
زمینهی ارتباط فرد را با سرمایهداران (منابع سرمایه) ،تأمینکنندگان ،کارکنان،
شریکان و مشتریان ایجاد کند /شبکههایی که با بخشهای مختلف و ادارات
دولتی همپوشانی داشته باشد ،استقبال شبکهها از ورود اعضای جدید ،برنامههای
آموزشی درزمینهی کسبوکارهای کوچک و بین نسلی.
آموزش و پشتیبانی فنی و مشاوره در زمینههای مختلف کارآفرینی ،تعهد
ارائهدهندگان خدمات به کارآفرینی  /تعهد سازمانی و بلندمدت به حمایت از

آموزش ،انتقال آموزش و
توان ارائه کمک درزمینهی
کارآفرینی

کارآفرینی ،برنامههای انعطافپذیر آموزشی با توجه به سبک زندگی و برنامههای
کارآفرینان ،ارائهی خدمات ارتباطی و همکاری  /سهولت دسترسی به اطالعات/
جریان اطالعات روشنبین ارائهدهندگان خدمات و کارآفرینان ،ارائه آموزشهای
تجربی به کارآفرینان از سوی مؤسسات آموزش عالی ،در دسترس بودن
کارآموزی برای جوانان و دانشجویان ،ارائه آموزشهای تجربی به جوانان از
سوی مدارس و آموزشگاهها ،تمرکز جامعه بر دانشگاهیان.
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ادامه جدول شماره .0
مؤلفه

عنصر

سیستم باز حکومتی  /حکومت تا چه اندازه اجازه دسترسی به نوآوری را میدهد
تا چه حد درزمینهی کارآفرینی روستایی مؤثر و مهم است؛ رویکرد متعادل
نهادهای متولی گردشگری نسبت به جاذبهها ،حفظ و ایجاد آنها ،میزان همکاری
ارگانهای دولتی با کسبوکارهای شهری و روستایی مانند مزارع ،میزان عدالت
سیاستگذاران در ارتباط با توسعهی کسبوکارها میان مناطق شهری و روستایی؛
حمایت ساختارهای مالیاتی از کسبوکارهای کوچک و جدید و درحالتوسعه،
پاسخگو بودن حکومت محلی در قبال مسائل مختلف ،حمایت دولت محلی از
کسبوکارهای کوچک /پشتیبانی محیط سیاسی ،قانونی و مقرراتی از
حکومت و رهبری

کسبوکارهای کوچک و جدید ،حمایت دولت استانی (ایالتی) از کسبوکارهای
کوچک وجدید ،نبود بوروکراسی اداری در سیستم دولتی ،صرف منابع دولتی
درزمینهی سرمایه گذاری در جامعه ،نفوذ گسترده رهبری در جامعه  /حمایت
جامعه و نهادها از توسعه اقتصادی  /همکاری رهبران با انجمن کسبوکارهای
محلی ،وجود فرایند تصمیم گیری مشارکتی (بین اعضای محروم و ضعیف جامعه
و اعضای قدرتمند) در جامعه ،مشارکت جامعه محلی در برنامهریزیها ،کارکرد
منطقهای رهبری و تمرکز آن بر خوشههای منطقهای با تأکید بر توسعه ،تمایل و
فعالیت رهبری درزمینهی تحقیق و توسعه ،همکاری میان رهبران درزمینهی
توسعه.
نگرش مثبت افراد محلی به کارآفرینی و گردشگری ،حمایت جامعه از نوآوری،
تغییر ،ریسکپذیری و کسبوکارهای جدید ،درک جامعه از کارآفرینی ،میزان
تحمل شکست ،وجود برنامههایی در جامعه که موفقیتها را جشن بگیرند ،حس
مشترک افراد جامعه در ارتباط با هویت جامعه ،آستانهی تحمل جامعه در ارتباط

فرهنگ جامعه

با قومیتهای مختلف ،دیدگاههای مختلف و  ،...منطق جامعه دربارهی پذیرش
مسائل مختلف ،تمایل افراد محلی به خرید محصوالت محلی ،تمایل جامعه به
سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی ،تمایل جامعه به هزینه کردن مالیات
پرداختی خود درزمینهی زیرساختها ،نگرش مثبت ساکنان به مسائل و مشکالت
و توانایی آنها در حل مسائل ،رسانهها نماینده تمام اقشار جامعه هستند.
دسترسی به مسکن ارزانقیمت ،دسترسی به مراکز بهداشتی و سالمت ،وجود
امنیت عمومی و میزان پایین جرم و جنایت ،شرایط مناسب محیط طبیعی محل

کیفیت زندگی

زندگی ،حفاظت جامعه از منابع طبیعی ،وجود فرصتهای تفریحی و فرهنگی،
وجود مراکز تجاری پرجنبوجوش و پیادهروهای مناسب ،وجود نهادهای
غیردولتی فعال درزمینهی بهبود کیفیت زندگی.

عوامل زمینهای عمومی

اندازه جامعه (تراکم جامعه)  /درجهای از اقتصاد محلی ،نزدیکی به ایستگاههای
حملونقل عمومی ،سطح توسعه گردشگری در جامعه.
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برای طراحي الگوی اکوسيستم کارآفريني گردشگری دو گام پيموده شد که به ترتيب
با استفاده از پرسشنامه  ISMو پرسشنامه  MicMacطراحيشده نظرات خبرگان محلي
گردآوری گرديد و پس از ورود به محيط نرمافزارهای فوق ،مورد تجزيهوتحليل قرار
گرفت؛ که در ذيل به آنها اشاره ميگردد:
تکنيک الگوسازی ساختاری تفسيری ( )ISMبه روابطي که بين اعضای مجموعهای از
ايدهها و پارامترها ايجاد ميشود و آن را تسهيل ميکند ،اشاره داد .در اين تکنيک
مجموعهای از عناصر مختل

که بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با موضوع موردنظر در

ارتبا هستند تحت قالب يک مدل سيستماتيک جمعآوری ميشوند .در اين تکنيک با بهره-
گيری از تجربيات عملي و دانش کارشناسان يک سيستم پيچيده به زير دستگاههايي تقسيم

ميشود که ساخت مدل را راحت مينمايد .مراحل تکنيک الگوسازی ساختاری تفسيری به
شرش زير است:

الف) تشكیل ماتريس خودتعاملي ساختاري ()SSIM0
در روش الگوسازی ساختاری تفسيری کارشناسان و خبرگان مشارکتکننده در پژوهش از
طريق طوفان فکری و ساير تکنيکهای مربوطه روابط متقابل ميان عوامل و عناصر را مشخص
مينمايند که نتيجه آن به شکل يک ماتريس ظاهر ميشود .اين ماتريس يک ماتريس ،به
ابعاد متغيرها است که در سطر و ستون اول آن متغيرها به ترتيب ذکر ميشود .آنگاه روابط
دوبهدو متغيرها بهوسيله نمادهايي مشخص ميگردد .اين نمادها عبارتاند از:
 :Vيعني  iمنجر به  jميشود؛  :Xيعني بين  iو  jتأ ير متقابل و دوطرفه وجود دارد؛ : Aيعني
 jبر  iتأ ير يکطرفه دارد؛ و : Oيعني هيچ رابطهای ميان دو شاخص وجود ندارد.

ب) تشكیل ماتريس دسترسي اولیه و نهايي ()RM2
ماتريس دسترسي با استفاده از ماتريس ساختاری خود تعاملي توسعه داده ميشود و اين
ماتريس بهمنظور تسری بودن بررسي ميشود .تسری رابطهی محتوايي يک فرضيه اساسي
در مدلسازی ساختاری تفسيری است .تسری يعني اگر متغير «ال » با متغير «ب» در ارتبا
باشد و متغير «ب» با متغير «ج» در ارتبا باشد درنتيجه متغير «ال » با متغير «ج» در ارتبا
1. Structural self-interaction matrix
2. Reachability matrix
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است .سپس بر اساس روابطي که در ماتريس دسترسي تعيينشدهاند ،يک گرا
رسم ميشود و روابط تسری حذ

جهتدار

ميشوند .برای تشکيل ماتريس دستيابي در محيط نرم-

افزار الگوسازی ساختاری – تفسيری دادههای ماتريس خود – تعاملي ساختاری به يک

ماتريس دو ارزشي صفر و يک ( 0و  )1تبديل شد .برای تبديل دادهها به صفر و يک به
اينگونه عمل ميشود که در هر سطر عدد يک را جايگزين عالمتهای  Xو  Vو عدد صفر
را جايگزين عالمتهای  Aو  Oميکنيم.

پ) تعیین روابط پسین ،پیشین و سطحبندي شاخصها

0

برای تعيين روابط و سطحبندی ابعاد و شاخصها بايد مجموعهی خروجيها و مجموعهی
ورودیها را برای هر بعد/شاخص از ماتريس دريافتي استخراج نمود .مجموعهی خروجيها
شامل خود بعد/شاخص و ابعاد/شاخصهايي که از آن تأ ير ميپذيرد .مجموعهی ورودیها
شامل خود بعد/شاخص و مجموعه ابعاد/شاخصهايي که بر آن تأ ير ميگذارند .سپس
مجموعهی روابط دوطرفه هر يک از بعد/شاخصها مشخص ميشود .يعني تعداد
بعد/شاخصهای که در دو مجموعه ورودی و خروجي تکرار شده است .ابعاد/شاخصها بر
اساس مجموعههای حاصله سطحبندی ميشوند .بهطورمعمول ،ابعاد/شاخصهايي که
مجموعهی خروجي و مجموعهی روابط دوطرفه يکسان داشته باشند ،ابعاد /شاخصهای
سطح بااليي سلسلهمراتب را تشکيل ميدهند .بنابراين ابعاد/شاخصهای سطح بااليي منشأ
هيچ بعد/شاخص ديگری نخواهند بود .هنگاميکه سطح بااليي تعري گرديد ،از ديگر
ابعاد/شاخصها تفکيک ميشود .سپس بهواسطهی يک فرآيند همسان ،سطوش بعدی
مشخص ميشوند.

ت) ترسیم شبكهي تعامالت عوامل مؤثر در اکوسیستم کارآفريني گردشگري
روستايي (ماتريس مخروطي)2
در اين مرحله با استفاده از روابط پسين و پيشين و امتياز سطح هر شاخص موقعيت آن در
تعامل با ديگر شاخصها مشخصشده و شبکهی تعامالت آنها ترسيم ميگردد .همچنين در
اين مرحله امتياز قدرت نفوذ و ميزان تأ يرپذيری عناصر ارزيابي ميگردد .برای دستيابي به
1. Level partitions
2. Conical matrix
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امتياز نفوذ هر عنصر اعداد مربو به سطر و برای به دست آوردن ميزان تأ يرپذيری هر عنصر
اعداد ستون مربو به آن عنصر در ماتريس دستيابي نهايي جمع شده است.
با توجه به اينکه تکنيک  ISMتنها نوع و جهت روابط ميان عناصر را نشان ميدهد و
شدت اين روابط و سطوش تأ يرات (بالقوه و مستقيم) در اين روش بهصورت دقيق مشخص
نيست ،برای رفع اين مشکل از نرمافزار ميکمک استفاده گرديد .تجزيهوتحليل ميک مک
درواقع قدرت تأ يرگذاری و وابستگي (تأ يرپذيری) عناصر را نشان ميدهد .برای اين منظور
از مسئوالن و خبرگان خواسته شد تا عناصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری مورداستفاده
در تحقيق را بر اساس ميزان تأ يرگذاری و تأ يرپذيری (روابط متقابل) آنها تحت ماتريس
طراحيشده در پرسشنامه و بر اساس طي

پنج گزينهای 1امتيازبندی کنند که بعد از

جمعبندی نظرات مسئوالن محلي در محيط نرمافزار ميکمک مورد تجزيهوتحليل قرار
گرفت.

يافتهها
اطالعات بهدستآمده از نظرات کارشناسان در طراحي مدل اکوسيستم کارآفريني
گردشگری مورداستفاده قرار گرفت و از جمعبندی اين نظرات ماتريس خودتعاملي
ساختاری ترسيم گرديد (جدول شماره  .)1سپس با تبديل مفاهيم به اعداد  0و  1در محيط
نرمافزار اقدام به تشکيل ماتريس دستيابي گرديد که نتايج آن در جدول شماره  8قابلمشاهده
است.
بعد از تشکيل ماتريس دستيابي نهايي و محاسبهی امتياز قدرت نفوذ و تأ يرپذيری هر
يک از عناصر ،روابط پسين و پيشين برای هر يک از آنها مطابق جدول شماره  ۷مشخص و
سطحبندی آنها صورت گرفت (جدول شماره  .)۱همانطور که مالحظه ميشود عنصر
حاکميت و رهبری به دليل عدم تأ يرپذيری از عناصر ديگر تأ يرگذارترين و عناصر خدمات
پشتيباني تجاری ،شبکهها/سرمايه انساني و فرهنگ جامعه به دليل تأ يرپذيری از هفت عنصر
پيشين خود تأ يرپذيرترين عناصر ميباشند.

 .1عدد صفر= بدون تأ ير؛ عدد يک = تأ ير ضعي ؛ عدد دو = تأ ير متوسط؛ عدد سه = تأ ير قوی و حر
بالقوه

 =Pتأ ير

 | 010مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 97شماره  | 77بهار 9019

جدول شماره  :2ماتريس خود – تعاملي ساختاري شاخصهاي تحقیق
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9
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زیرساختهای فیزیکی و جاذبهها

A

V

O

X

O

A

X

V

X

7
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0
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-

V
-

A

A

O

A

X

V

A

4
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-

-

A
-

X

A

A

X

O

O

3
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-

-

-

X
-

X

A

X

V

A

X

X

X

V

X

-

-

-

-

-

A

A

V

A

7

حاکمیت و رهبری

-

-

-

-

-

-

1

فرهنگ جامعه

-

-

-

-

-

-

X
-

V

X

9

کیفیت زندگی

-

-

-

-

-

-

-

X
-

X

83

عوامل زمینهای (عمومی)

-

-

-

-

-

-

-

آموزش ،انتقال آموزش و توان ارائه

9

کمک درزمینهی کارآفرینی

A
-

-

جدول شماره  :0ماتریس دستیابی نهایی و قدرت نفوذ و میزان وابستگی عناصر
قدرت

شماره

عناصر

8

7

0

4

3

9

7

1

9

83

8
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8

3

8

3

8

3

3

8

8

8

9

7
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8

8

8

3

8

3

3

8

8

8

7

0

خدمات پشتیبانی تجاری

3

3

8

3

8

3

3

8

3

3

0

4

منابع انسانی

3

3

8

8

8

8

3

8

8

3

9

3

شبکهها/سرمایه اجتماعی

3

3

8

3

8

3

3

8

3

3

0

3

3

8

8

8

8

3

8

8

3

9

7
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

83

1
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3

3

8

3

8

3

3

8

3

3

0

9
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3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

8
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3

3

3

3

3

3

3

3

8

8

7

میزان وابستگی

0

7

1

0

1

0

8

1

7

4

9

آموزش ،انتقال آموزش و توان ارائه
کمک درزمینهی کارآفرینی

نفوذ
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جدول شماره  :4روابط پسین و پیشین عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري
شماره

عنصر

پیشینه

پسینه

مشترک

8
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-

7
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7
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4
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-

3
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9
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4

7
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-

-
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عوامل زمینهای (عمومی)
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9

-

جدول شماره  :7سطحبندي عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري
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پیشینه

امتیاز
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نقش

خالص امتیاز
پسینه و
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مجموع
امتیاز
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سطح
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7

3

7

0

9

0
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8

9

7

3

9

4
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7

7

9
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7
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7

3

7

0

7

4
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7

7

9

-3
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7
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7

3

7

0

7

4
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3

9

9

9
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3
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7

7

9
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-0

7
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9

3

9

-9

-3

8
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0

8

4

-7

3

7
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ترسیم مدل اولیهي اکوسیستم کارآفريني گردشگري براي منطقه موردمطالعه
با توجه به شکل شماره  ،1عنصر حاکميت و رهبری که نشاندهندهی نقش مؤ ر
سياستگذاریها ،ميزان حمايت دولت از فعاليتهای کارآفرينانه گردشگری ،وضعيت
سيستم مالي و مالياتي ،ميزان فساد اداری و شايستهساالری ،ميزان مشارکت مردم در
تصميمگيریها ،ميزان همکاریهای ارگانهای متولي گردشگری با يکديگر و کارآفرينان
و  ...است ،بهعنوان زيربناييترين عنصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری به شمار ميرود.
اين عنصر از طريق تأ ير مستقيمي که بر زيرساختهای مالي ،آموزش کارآفريني و انتقال
آن و منابع انساني دارد ،زمينه را برای بهبود و بهرهبرداری از زيرساختهای فيزيکي و
جاذبهها فراهم ميکند که دراينبين نقش عنصر زيرساختهای مالي از طريق تأ ير بر بهبود
توان مالي افراد جامعه و آشنايي و دسترسي با افراد و مراکز ارائهکننده منابع مالي ،بيشتر است.
همچنين از طريق ارائهی آموزشهای کارآفريني در بهبود وضعيت خدمات پشتيباني تجاری
بهصورت رسمي (آموزش رسمي) و غيررسمي (ارائه خدمات بازاريابي ،قانوني و  ...توسط
کارآفرينان) به کارآفرينان بالقوه نقش ايفا مينمايد.
عنصر زيرساختهای فيزيکي نيز با توجه به تأ يری که در شبکهسازی و فعاليت شبکهها،
بهبود فرهنگ کارآفريني در جامعه ،ارائه خدمات پشتيباني تجاری و عوامل زمينهای دارد،
در باال رفتن کيفيت زندگي از طريق دسترسي آسان و کمهزينه بر نيازهای ضروری
کارآفرينان و کارآفرينان بالقوه مانند مراکز تفريحي و تجاری نقش مؤ ری دارد که در اين
ميان نقش عنصر عوامل زمينهای نسبت به ساير عناصر بيشتر است؛ بنابراين ميتوان گفت که
عنصر کيفيت زندگي روبناييترين عنصر اکوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه
موردمطالعه از ديدگاه صاحبنظران است.
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شكل شماره  :0الگوي اکوسیستم کارآفريني گردشگري منطقه با استفاده از روش ISM

تحلیل  MicMacو توســعهي مدل (طراحي ســناريو عناصــر اکوســیســتم
کارآفريني گردشگري)
با توجه به امتياز تأ يرگذاری و وابستگي بهدستآمده از تحليل  ISMبرای هر يک از عناصر
(جدول شماره  ) ۱که بر اين اساس عناصر در چهار طبقه عناصر خودمختار ،عناصر
پيونددهنده ،عناصر وابسته و عناصر تأ يرگذار طبقهبندی ميشوند (باگ و آناند:101۷ ،1
 ،)10۱0در طبقهی اول ماتريس عنصر عوامل زمينهای ( )10قرارگرفته است که نشان ميدهد
اين عنصر بهصورت خودمختار و مستقل در مدل عمل ميکند .بهعبارتديگر عنصر عوامل
زمينهای قدرت نفوذ و تأ يرپذيری چنداني نسبت به ديگر عناصر ندارد .در طبقهی دوم که
نشاندهندهی عناصری است که وابستگي زيادی به ديگر عناصر دارند (امتياز وابستگي باال)،
سه عنصر خدمات پشتيباني تجاری ( ،)8شبکهها/سرمايه اجتماعي ( )۱و فرهنگ جامعه ()3
قرار دارند .در مقابل در طبقهی سوم که نشاندهنده عناصری است که با ديگر عناصر رابطه
1. Bag & Anand
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دوطرفه دارند ،هيچ عنصری جای نگرفته است .همچنين پنج عنصر حاکميت و رهبری (،)۴
زيرساختهای مالي ( ،)1زيرساختهای فيزيکي ( ،)1منابع انساني ( )۷و آموزش و انتقال
آن ( )۱در طبقه چهارم که جايگاه عناصری است که بر روی عناصر ديگر تأ ير قابلتوجهي
دارند (امتياز نفوذ باال) ،قرارگرفتهاند .بهعبارتديگر اين عناصر بيشترين تأ يرگذاری را بر
روی ساير عناصر دارند (شکل شماره .)1
شكل شماره  :2ماتريس قدرت نفوذ – تأثیرپذيري عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري با
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سلپس نظرات حاصلل از مقايسله زوجي عناصر توسط کارشناسان جمعبندی و ماتريس
روابط آنها ترسيم گرديد (جدول شماره .)۱
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جدول شماره  :5ماتريس روابط عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري از ديدگاه خبرگان
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با توجه به نتايج بهدستآمده از وضعيت تأ يرگذاری و تأ يرپذيری مستقيم ،عناصر
حاکميت و رهبری با امتياز  1۱82و شبکهها  /سرمايه اجتماعي با امتياز  1۷۴۱به ترتيب
بيشترين تأ يرگذاری را بر روی ساير عناصر دارند.
در مصاحبههای صورت گرفته با کارآفرينان و خبرگان ،وجود بوروکراسي اداری
پيچيده ،يکي از مواردی است که کارآفرينان بهعنوان مانع مهمي در توسعه گردشگری
شهرستان ذکر کردند .ارائهی يک مجوز در بخش گردشگری نيازمند استعالمات بيشماری
از ادارات مختل است که تأخيرهای حاصل از کمکاری ادرات نيز بايد به آن افزود .اين
در حالي است که عنصر شبکهها /سرمايه اجتماعي با امتياز  1828بيشترين وابستگي را نيز به
ساير عناصر دارد.
در اين خصوص بايد گفت که شبکهها و سرمايه اجتماعي ،بهعنوان عنصر مهمي در
توسعه گردشگری شهرستان خلخال است .تجربه موفق برخي از کارآفرينان گردشگری
منطقه (بهطور مثال هتل پرنيان) که سرمايهگذار آن غيربومي است نشان ميدهد که شبکهها
و سرمايه اجتماعي ،عنصر مهمي در اکوسيستم کارآفريني شهرستان خلخال هستند .در مقابل
از ميان عناصر موردبررسي عنصر زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها هرچند با امتياز
تأ يرگذاری  11۷۴در رتبه پنجم قرارگرفته است اما ازآنجاييکه نسبت به عناصر ماقبل خود
تأ يرپذيری کمتری دارد در کنار عنصر حاکميت و رهبری قرار ميگيرد.
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در خصوص زيرساختها ی فيزيکي بايد گفت که بسياری از مناطق گردشگری ،اين
شهرستان ،از زيرساختهای مناسبي برخوردار نيستند .البته تالشهايي در خصوص
آمادهسازی زيرساختهای اوليه برای برخي مگا پروژهها مانند پل معلق در منطقه ازناو و بام
خلخال صورت گرفته است اما اين زيرساختها تاکنون در حد راه دسترسي باقيمانده است.
اصليترين مشکل مناطق گردشگری خلخال ،نبود دسترسي به آنتن تلفن همراه و اينترنت
است که عليرغم پيگيریهای صورت گرفته توسط فعاالن گردشگری و مسئوالن ذیربط
تاکنون بهصورت کامل محقق نشده است .در کنار اين دو عامل ،آموزش با امتياز تأ يرگذاری
 1811قرار دارد که به دليل تأ يرپذيری کمتر نسبت به عنصر فرهنگ در طبقه چهارم ماتريس
جای ميگيرد .در طبقه سوم دو عنصر شبکهها  /سرمايه اجتماعي و فرهنگ به ترتيب با امتياز
تأ يرگذاری  1۷۴۱و  1828قرار دارند که با توجه به امتياز تأ يرپذيری آنها که به ترتيب
برابر با  1828و  11۷۴است ،تأ يرپذيری بااليي نيز نسبت به ساير عناصر دارند.
دليل جايگيری عنصر فرهنگ در طبقهی سوم ماتريس امتياز ،تأ يرگذاری باالی آن
نسبت به عناصر کيفيت زندگي و منابع انساني است .در خصوص عنصر فرهنگ هم بايد
گفت که فعاالن بخش گردشگری بهجز استثنائاتي ،از آموزش کافي درزمينهی برخورد با
گردشگران ،برخوردار نيستند .به نظر ميرسد يکي از چالشهای پايداری گردشگری در
منطقه همين مسئله باشد .در طبقهی دوم ماتريس ،سه عنصر منابع انساني ،کيفيت زندگي و
زيرساختهای مالي به ترتيب با امتياز تأ يرگذاری  81۴ ،۷02 ،201و امتياز تأ يرپذيری
 1811 ،11۷۴و  10۱۱قرار دارند که تأ يرپذيرترين عناصر به شمار ميروند .در مقابل در
طبقهی اول ماتريس دو عنصر خدمات پشتيباني تجاری و عوامل زمينهای (عمومي) به ترتيب
با امتياز تأ يرگذاری  ۱۴8 ،302و امتياز تأ يرپذيری  238و  ۱۱۱قرارگرفتهاند که به دليل
تأ يرگذاری و تأ يرپذيری پايين جزو عناصر خودمختار بهحساب ميآيند.
ازنظر امتياز تأ يرگذاری و تأ يرپذيری غيرمستقيم نيز رتبهبندی عناصر ،تغيير بنيادی را
نشان نميدهد؛ بنابراين ميتوان گفت جايگاه عناصر در ماتريس تأ يرگذاری و تأ يرپذيری
تغيير اساسي نکرده است و اين تغييرات عمدتاً بهصورت عرضي بوده است .در اين ميان تنها
عنصر خدمات پشتيباني تجاری از طبقه اول ماتريس به طبقه چهارم تغيير مکان داده است که
اين موضوع نشاندهندهی تأ ير غيرمستقيم باالی اين عنصر بر روی ساير عناصر است (شکل
شماره .)۷
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شكل شماره  :4ماتريس قدرت نفوذ – تأثیرپذيري مستقیم و غیرمستقیم عناصر اکوسیستم
کارآفريني گردشگري

ازنظر تأ يرگذاری و تأ يرپذيری مستقيم بالقوه نيز در طبقهی چهارم عنصر دولت به ترتيب
با امتياز تأ يرگذاری و تأ يرپذيری  1120و  ۷۱1قرارگرفته است که نشاندهندهی تأ يرگذاری
باالی اين عنصر بر ساير عناصر است .دولت بهعنوان عنصر مهمي از اکوسيستم کارآفريني
شهرستان خلخال محسوب ميشود بهطوریکه طرشهای ارائهشده توسط دولت ،انگيزه
وافری نزد کارآفرينان ايجاد ميکند .در طبقه ی سوم پنج عنصر فرهنگ جامعه ،آموزش و
انتقال آن ،شبکهها/سرمايه اجتماعي ،خدمات پشتيباني تجاری و زيرساختهای مالي به
ترتيب با امتياز تأ يرگذاری  1081 ،11۱1 ،111۱ ،1120و امتياز تأ يرپذيری ،11۱1 ،208
 2۱۴ ،102۱و  111۱جای دارند که نشاندهندهی تأ يرگذاری و تأ يرپذيری بالقوه باالی اين
عناصر است .در طبقهی دوم که شامل عناصر با تأ يرپذيری بالقوه باال است ،سه عنصر کيفيت
زندگي ،عوامل زمينهای (عمومي) و منابع انساني به ترتيب با امتياز تأ يرپذيری بالقوه 111۱
و  102۱قرار دارند .درنهايت عنصر زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها در طبقهی اول
قرارگرفته است که با توجه به امتياز تأ يرگذاری و تأ يرپذيری بالقوه پايين آنکه به ترتيب
برابر  208و  ۴۴۷است تنها عنصر با عملکرد خودمختار اکوسيستم در شرايط تأ يرگذاری و
تأ يرپذيری بالقوه بهحساب ميآيد (شکل شماره .)۱

 | 011مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 97شماره  | 77بهار 9019

شكل شماره  :7ماتريس قدرت نفوذ – تأثیرپذيري به ترتیب در شرايط تأثیرات مستقیم بالقوه و
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بالفعل عناصر اکوسیستم کارآفريني گردشگري

در ادامه برای مشخص شدن جايگاه نهايي هر يک از عناصر ،مجموع امتياز تأ يرگذاری
و تأ يرپذيری مستقيم ،غيرمستقيم و مستقيم بالقوه آنها محاسبه گرديد تا نقش و جايگاه
عناصر در مدل نهايي مشخص گردد (جدول شماره .)۴
با توجه به نتايج ،در طبقهی اول ماتريس تأ يرگذاری و تأ يرپذيری دو عنصر حاکميت و
رهبری و زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها قرار دارند که بيشترين تأ ير را بر روی ساير
عناصر نشان ميدهند .اين در حالي است که عناصر فرهنگ جامعه ،شبکهها و سرمايه
اجتماعي ،آموزش و انتقال آن و خدمات پشتيباني تجاری در طبقه دوم جای گرفتهاند که
نشاندهندهی تأ يرگذاری و تأ يرپذيری باالی اين عناصر در اکوسيستم است .همچنين عناصر
منابع انساني ،زيرساختهای مالي و کيفيت زندگي در طبقهی دوم قرار دارند که گويای
تأ يرپذيری باالی اين عناصر از عناصر دوطبقه پيشين است .در طبقهی اول نيز عنصر عوامل
زمينهای و عمومي را شامل ميشود که بهصورت خودمختار عمل کرده و تأ يرپذيری و
تأ يرگذاری چنداني روی ساير عناصر ندارد (شکل شماره .)۱
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جدول شماره  :5امتیاز تأثیرگذاري و تأثیرپذيري مستقیم ،غیرمستقیم و بالقوه عناصر
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شكل شماره  :5ماتريس قدرت نفوذ – تأثیرپذيري مستقیم ،غیرمستقیم و بالقوه عناصر اکوسیستم
کارآفريني گردشگري شهرستان خلخال
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بنابراين با توجه به نتايج بهدستآمده از تحليل سناريوی عناصر اکوسيستم کارآفريني،
مدل نهايي تحقيق ارائه گرديد (شکل شماره .)۴
شكل شماره  :7مدل نهایی تحقیق
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همانطور که مالحظه ميشود در سطح سوم ،دو عنصر حاکميت و رهبری و
زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها قرار دارند که زيربناييترين عناصر اکوسيستم کارآفريني
گردشگری منطقه موردمطالعه را تشکيل ميدهند .در اين ميان ،عنصر حاکميت و رهبری با
توجه به تأ يرگذاری باالی خود بر روی فرهنگ جامعه ،شبکهها و سرمايه اجتماعي ،آموزش
و انتقال آن ،خدمات پشتيباني تجاری ،زيرساختهای مالي و زيرساختهای فيزيکي تأ ير
مستقيم و تعيينکنندهای دارد .اين عنصر با توجه به سياستها و برنامههای کارآفرينانه و
گردشگری همچون رويکرد مناسب ارگانهای دولتي نسبت به جاذبهها ،حفظ و ايجاد آنها،
صر

منابع دولتي درزمينهی سرمايهگذاری در جامعه بخصوص درزمينهی رشد و توسعه

زيرساختهای فيزيکي و سايتهای گردشگری و کارکرد منطقهای رهبری و تمرکز آن بر
خوشههای منطقهای (خوشههای کسبوکار) بر عنصر زيرساختهای فيزيکي و نرم
تأ يرگذار است.
همچنين اين عنصر با توجه به ميزان اهميتدهي به مشارکت جامعهی محلي در
برنامهريزیها و توجه به فرايند تصميمگيری مشارکتي (بين اعضای محروم و ضي

جامعه و

اعضای قدرتمند) در جامعه که در منطقهی موردمطالعه دارای ضع های عمدهای است ،در
بهبود فرهنگ کارآفرينانه جامعه نقش مؤ ری ايفا ميکند .اين موضوع در ارتبا با نقش
حاکميت و رهبری در ساماندهي شبکهها و توسعه سرمايههای اجتماعي عالوه بر سياستهای
فوقالذکر از طريق استقبال از نوآوریها ،ميزان همکاری ارگانهای دولتي با کسبوکارهای
شهری و روستايي ،نفوذ گسترده رهبری در جامعه و حمايت جامعه و نهادها از توسعه
اقتصادی در کنار همکاری رهبران با انجمن کسبوکارهای محلي است .از طرفي ،نقش
جاذبههای گردشگری در مدل اکوسيستم کارآفريني منطقه بسيار باالست؛ اما طبق
مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و کارآفرينان بر نقش مديريت در بهرهگيری از چنين
جاذبههايي گردشگری تأکيد شد.
البته اين نکته را بايد افزود روندی که در کارآفريني گردشگری بهصورت اخص و
کارآفريني در ساير حوزههای شهرستان شروعشده است بهاندازه زيادی حاصل وضعيت
رکود اقتصادی کالن در کشور است که قشرهای مختل جامعه را مجبور به استفاده از منابع
مختل برای درآمدزايي کرده است .حتي تغيير رفتار ارگانهای ذیربط با سرمايهگذاران
و کارآفرينان ،اين تغيير روند را تائيد ميکند .بهطور مثال دعوت از سرمايهگذاران حوزههای
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مختل

و تجليل از آنها در همايشهای مختل  .از طرفي ،زمينه آموزش و انتقال آن نيز

نقش تعيينکننده عنصر حاکميت و رهبری از طريق تمايل و فعاليت درزمينهی تحقيق و
توسعه امکانپذير خواهد بود.
البته در حوزه آموزش و انتقال آن ،اقداماتي توسط نهادهای دولتي مانند جهاد کشاورزی
در حال انجام است از آن ميان ميتوان به پرورش گل محمدی و زنبورداری اشاره کرد .البته
اقدامات انجامشده توسط ادارهی ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری خلخال نيز
شايانذکر است اما بايد به اين مسئله توجه داشت که برگزاری چنين دورههای آموزشي اگر
باکيفيت همراه نباشد ،خروجي خوبي نخواهد داشت .تالشهای بيشتری در مرکز استان
توسط شرکتهای مختل

غيردولتي که با مجوز و نظارت اداره کل ميراث فرهنگي،

صنايعدستي و گردشگری در حال انجام است .اين عنصر عالوه بر تأ يرگذاری در حوزههای
يادشده نقش مؤ ری در ايجاد و بهبود خدمات پشتيباني تجاری که يکي از کمبودهای
برجسته اکوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه است ،از طريق سياستهای کاهش
بروکراسي اداری در ارگانهای دولتي ،حمايت از کسبوکارهای کوچک و جديد،
پاسخگو بودن حکومت محلي در قبال مسائل مختل

و ضابطه گرايي ايفا مينمايد .کاهش

بروکراسي اداری يکي از مواردی است که در صورت اصالش آن ،شاهد شکوفايي بيشتر
گردشگری در اين شهرستان خواهيم بود.
با تشکيل دومين جامعه تأسيسات گردشگری خلخال و کو ر ،پيچيدگي بروکراسي
اداری کاهشيافته و مجوزهای مراکز اقامتي توسط شهرستان صادر خواهد شد .از طرفي،
نبود کارشناس متخصص در تمام حوزههای ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری در
شهرستان و ارجاع امورات گردشگری به مرکز استان ،روند پيچيدهای را برای کارآفرينان
ايجاد کرده است که اين مسئله برخي کارآفرينان را از سرمايهگذاری دلسرد ميکند .لذا به
نظر ميرسد ،اداره ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری خلخال ،نياز به جذب نيروی
متخصص در تمام حوزههای تخصصي ،دارد .درنهايت حاکميت و رهبری در دسترسي به
منابع مالي و بهبود زيرساختهای مالي از طريق حمايت ساختارهای مالياتي از
کسبوکارهای کوچک و جديد و درحالتوسعه ،ارائه منابع مالي قرضي (وام و يارانه) و
تحريک بازار از طريق تدوين استراتژیهای مناسب تجاری مؤ ر است .در خصوص اعطای
وام و تسهيالت نيز عليرغم تائيد وامهای مدنظر کارآفرينان در شورای اشتغال شهرستان و
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حتي استان ،بانکها به انحای مختل

از ارائه تسهيالت به کارآفرينان سر باز ميزنند.

همچنين عنصر زيرساختهای فيزيکي نيز ضمن تأ يرپذيری از سياستها و برنامههای
گردشگری دولت ،بر روی دو عنصر شبکهها و سرمايه اجتماعي و آموزش و انتقال آن تأ ير
مستقيم و قدرتمندی دارد.
شهرستان خلخال در سالهای اخير به دليل موقعيت گذرگاهي و طبيعت بکر و جذاب
آن موردتوجه دولت و کارآفرينان قرارگرفته است .بخشي از سرمايهگذاریهای مرکز
استان ،در اين شهرستان به دليل جاده دسترسي به مرکز کشور (تهران) است و اين امر موقعيت
ويژه و خاصي را برای اين شهرستان فراهم آورده است لذا اين شرايط موقعيت مناسبي را
برای بهبود و ساماندهي شبکهها و سرمايههای اجتماعي که يکي از ارکان اصلي اکوسيستم
کارآفريني بخصوص در اقتصادهای توسعهيافته به شمار ميروند ،فراهم ميآورد .از سويي،
بهبود شبکههای ارتباطي (بهخصوص اينترنت و شبکه خطو حملونقل مانند جاده دارم-
کلور) و ارائه جاذبههای گردشگری در ايجاد شبکههای کارآفريني و توسعه سرمايههای
اجتماعي که عمدتاً حاصل بهبود در زيرساختها و ارتباطات است ،نقش مؤ ری در منطقه
ايفا ميکند.
همچنين با بهبود شبکه ها که نقش مؤ ری در آموزش کارآفريني در جامعه محلي
بهواسطه دسترسي و فعاليت کارآفرينان و دسترسي به آموزشهای مجازی دارد و وجود
مراکز آموزشي کارآفريني در منطقه (مؤسسات آموزشي) ،عنصر زيرساختهای فيزيکي
نقش مؤ ری در بهبود آموزشهای کارآفرينانه نيز ايفا ميکند .با گسترش گردشگری در
منطقه ،اولين گام برای بهبود شبکهی گردشگری با تشکيل جامعه تأسيسات گردشگری
خلخال و کو ر ،برداشته است .با توجه به تأ يری که عنصر زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها
در بهبود عملکرد دو عنصر مذکور دارد ،در بهبود فرهنگ جامعه و خدمات پشتيباني تجاری
از طريق ايجاد و بهبود آموزش کارآفريني و ساماندهي روابط و عملکردها بهواسطه
شبکهسازی کارآفرينان و جامعهی محلي مؤ ر است.
در سطح نخست الگوی نهايي اکوسيستم نيز چهارعنصر عوامل زمينهای ،زيرساختهای
مالي ،منابع انساني و کيفيت زندگي جای گرفتهاند که ميان سه عنصر اخير روابط دوطرفه
برقرار است  .با بهبود فرهنگ کارآفريني در جامعه که حاصل تغيير نگرش و رفتار جامعه
محلي نسبت به کارآفريني ،کارآفرينان و فعاليتهای آنها است ،زمينه برای توسعه
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گردشگری در جامعه فراهم ميگردد که اين موضوع از طريق تأ ير اين عنصر بر عنصر عوامل
زمينهای در مدل قابلمشاهده است .از سوی ديگر بهبود عملکرد عنصر فرهنگ کارآفريني
در جامعه باعث بهبود عملکرد عناصر منابع انساني و کيفيت زندگي آنها خواهد شد .در اين
رابطه فرهنگ کارآفريني در جامعه از طريق تسهيل مشارکت مردم در فعاليتهای
کارآفرينانه و افزايش مهارت شبکهسازی آنها امکان افزايش دانش و مهارتهای
کارآفرينانه جامعه محلي را فراهم ميکند و با افزايش فعاليتهای کارآفرينانه و ايجاد تنوع
در اقتصاد محلي زمينه برای باال رفتن سطح رفاه اجتماعي و اقتصادی مردم با توجه به آ ار
فرهنگي (تالش برای حفظ جاذبهها و منابع) و زيرساختي (ايجاد مراکز تجاری و  )...که به
دنبال دارد ،فراهم ميشود.
از سوی ديگر عنصر شبکهها و سرمايه اجتماعي بر روی زيرساختهای مالي و منابع
انساني مؤ ر است .با ساماندهي شبکهها و ارتباطات ميان کارآفرينان با يکديگر و جامعهی
محلي و امکان دسترسي کارآفرينان بالقوه به مهارتها و دانش آنها ضمن باال رفتن سطح
مهارت و دانش مردم ،زمينه برای آگاهي بهتر مردم جهت استفاده از منابع سرمايههای مالي
جامعه و مؤسسات ارائهکننده منابع مالي به کارآفرينان فراهم ميگردد .در اين مورد ،بايد
گفت ،در برخي مناطق گردشگری شهرستان ،شبکهای از همکاریهای کارآفرينان
شکلگرفته است که موجبات رونق روستاهای اين شهرستان را فراهم آورده است .بهترين
مثال روستای خِمِس است که با ورود يک کارآفرين غيربومي و شبکهسازیهای وی ،زمينه
مشارکت بخش اعظمي از کارآفرينان ديگر در فعاليتهای مرتبط با گردشگری فراهمشده
است .قبل از ورود اين کارآفرين ،مردم محلي نحوهی فروش محصوالت خود را بهصورت
سنتي انجام مي دادند اما با ورود وی و انتقال دانش بازاريابي به مردم محلي ،فروش
محصوالت آنها به گردشگران بيشتر از گذشته شده است .همچنين با ايجاد و بهبود آموزش
و انتقال مؤ ر آن به افراد توانايي آنها در شناسايي فرصتهای کارآفرينانه گردشگری در
جامعه افزايش خواهد يافت و ضمن افزايش مهارت و دانش آنها زمينه برای دسترسي
کارآفرينان بالقوه به نيروی انساني ماهر بيشتر ميشود .بهعنوان يک شاهد مثال ،فعاليتهايي
است که توسط کارآفرين روستای خِمِس انجامشده است را ميتوان ذکر کرد .با تحقق اين
شرايط زمينه برای باال رفتن کيفيت زندگي جامعه محلي و متعاقب آن ظهور فرصتهای
کارآفرينانه گردشگری فراهم ميگردد .درنهايت با بهبود عملکرد عنصر خدمات پشتيباني
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تجاری نيز عملکرد عناصر زيرساختهای مالي و منابع انساني از طريق ارائه خدمات
بازاريابي ،حقوقي ،حرفهای و  ...بهبود مييابد که اين موضوع هرچند در سطح اول مدل
مطرششده است اما با توجه به نقش مؤ ر آن در توسعه کارآفريني در اقتصادهای پيشرفته
ميتواند در آينده بهعنوان يکي از عناصر پايهای اکوسيستم نقش ايفا نمايد.

بحث و نتیجهگیري
امروزه با مطرششدن ديدگاه ترکيبي و سيستمي به موضوعات از سوی انديشمندان بخصوص
در حوزه علوم انساني ،ضرورت توجه به مطالعات اکوسيستم کارآفريني که پارادايم غالب
در مطالعات کارآفريني به شمار ميرود ،بيشازپيش احساس ميگردد؛ بنابراين در مقالهی
حاضر نيز تالش شد تا با رويکرد اکوسيستمي به کارآفريني گردشگری روستايي شهرستان
خلخال پرداخته شود.
با توجه به نتايج حاصل از تحليل اطالعات بهدستآمده از خبرگان محلي در دو گام
تکميلي تحقيق مشخص شد که عنصر حاکميت و رهبری زيربناييترين عنصر اکوسيستم
کارآفريني گردشگری روستايي را در منطقه موردمطالعه تشکيل ميدهد .اين موضوع با
توجه به ابعاد گسترده دولت در ايران قابل توجيه است که در هر دو الگوی طراحيشده نقش
يکساني را ايفا ميکند .لذا ميتوان گفت ابتکار عمل کارآفريني گردشگری در منطقه در
دستان دولت است و اصالش محيط قانوني و بخصوص قوانين حمايتي و تشويقي از سوی
دولت نخستين گام برای موفقيت اکوسيستم کارآفريني گردشگری است .اين يافتهها با نتايج
حاصل از مطالعات ويلسون ،فسنماير و وناس ( )1001که رهبری خوب جامعه ،حمايت و
مشارکت دولت محلي ،برنامهريزی استراتژيک ،همکاری و هماهنگي ميان رهبران محلي و
صاحبان کسبوکارها ،کمکهای تکنولوژيکي و اطالعاتي دولت به کارآفرينان و وجود
سازمانها و ادارات تولي امور گردشگری را از مهمترين و زيربناييترين عوامل مؤ ر در
توسعه کارآفريني گردشگری روستايي ميدانند همسو است.
عنصر زيرساختهای فيزيکي و جاذبهها نيز در هر دو الگوی طراحيشده جايگاه يکساني
دارد ،با اين تفاوت که تأ يرگذاری غيرمستقيم و بالقوه اين عنصر در الگوی نهايي نقش
زيربناييتر آن را نشان ميدهد .بهعبارتديگر وجود پتانسيلهای فرهنگي -اجتماعي ،طبيعي،
تاريخي و  ...برای جذب گردشگران و همچنين وجود زيرساختهای فيزيکي برای اقامت و
حملونقل آنها از زيربناييترين عوامل در موفقيت کارآفريني گردشگری در منطقه
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ميباشند که بر ساير عوامل محيطي مؤ ر است .هرچند در اکثر مطالعات صورت گرفته در
حوزهی کارآفريني گردشگری و بخصوص درزمينهی تشخيص فرصت از سوی کارآفرينان
گردشگری وجود زيرساختها و پتانسيلهای فرهنگي – اجتماعي ،طبيعي و تاريخي ازجمله

محرکهای کارآفرينان در شناسايي و ارزيابي ايدههای کارآفريني گردشگری دارند ،اما
بهطور خاص ميتوان نتايج حاصل از بررسيهای تحقيق حاضر را با يافتههای مکگي و
کالين ( )1003و يافتههای کالين و همکاران ( 1013و  )101۷که هنجارهای فرهنگي –

اجتماعي ،کيفيت زندگي ،زمينههای عمومي و زيرساختهای فيزيکي را بهعنوان عناصر
تأ يرگذار در تشخيص فرصت و همچنين شروع و موفقيت کسبوکارهای کارآفرينانه
گردشگری ميدانند و همچنين درعينحال اين عناصر را متأ ر از عناصری همچون شرايط
جغرافيايي منطقه ،دولت و دسترسي به آموزش ذکر ميکنند ،مطابقت داد.
همچنين ديگر نتايج نشانگر تغيير جايگاه چهارعنصر آموزش و انتقال آن ،شبکهها،
فرهنگ و خدمات پشتيباني تجاری است .در حالت نقشآفريني مستقيم و ظاهری اين عناصر
عمدتاً جزو عناصری هستند که تأ يرپذيری بااليي در اکوسيستم دارند ،درحاليکه نتايج
نهايي مشخص نمود که اين عناصر بهصورت غيرمستقيم و بالقوه توان بااليي در تأ يرگذاری
بر ساير عناصر نيز دارند که در آينده نقش بسيار قویتری در اکوسيستم کارآفريني
گردشگری در منطقه ايفا خواهند کرد که اين مهم از طريق تأ يرگذاری بر عناصر منابع
انساني ،زيرساختهای مالي ،کيفيت زندگي و عوامل زمينهای خواهد بود بااينحال هرچند
چهارعنصر فوقالذکر روبناييترين عناصر اکوسيستم به شمار ميروند و عملکرد اين عناصر
بهشدت به عملکرد مناسب ساير عناصر وابسته است ،بااينحال در صورت بهبود عملکرد
عنصر عوامل زمينهای و منابع انساني و به فعل رسيدن تأ يرگذاری بالقوه آنها بر روی دو
عنصر فرهنگ جامعه و شبکه ها و سرمايه اجتماعي ،جايگاه اين عناصر در اکوسيستم
قابلتغيير است و ميتوانند به عناصر ميانجي که تأ يرگذاری و تأ يرپذيری باالتری دارند
تبديل شوند .اين موضوع برای عنصر عوامل زمينهای که در هر دو مدل بهصورت خودمختار
عمل ميکند اهميت باالتری دارد .اين نتايج نيز ضمن همسو بودن با يافتههای مکگي و
کالين ( )1003و کالين و همکاران ( ،)1013با يافتههای پيجيز و مارکلي ( ،)100۷شيلدز
( )100۱و کوش ( )1001که معتقد هستند عناصر در سطح کالن و خرد تأ ير زيادی در
فعاليتهای کارآفرينانه دارند و ميتوانند در ظهور رهبران کارآفريني در جامعه محلي و
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 آموزش و شبکهسازی مؤ ر عمل نمايند همخواني،تغيير فرهنگ مردم از طريق انتقال دانش
.دارد
 مکگي و کالين معتقد هستند که دسترسي به،همچنين از ميان محققان فوقالذکر
سرمايههای مالي ازجمله عوامل تأ يرپذير در فضای کارآفريني است که در صورت
 لذا اين مورد.توانمندسازی مردم محلي ميتواند نقش تأ يرگذارتری در اکوسيستم ايفا نمايد
 پيشنهاد تحقيق، با توجه به اين نتايج.نيز با نتايج بهدستآمده از تحقيق حاضر مطابقت دارد
 الگوی نهايي،حاضر برای پژوهشگران و مسئوالن محلي و منطقهای متولي گردشگری
ارائهشده تحقيق است که حاصل بررسيها و تحليل دادههای بومي بوده که ضمن شناسايي
 الگوی روابط اين عناصر را در سطوش،عناصر ا کوسيستم کارآفريني گردشگری در منطقه
. غيرمستقيم و بالقوه نمايش ميدهد،و بهصورت مستقيم
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