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ABSTRACT
Entrepreneurship in rural tourism is one of the pillars of rural development that has always been considered as a solution to some of the problems of the villagers. The purpose of this study is to evaluate the
tourism entrepreneurship ecosystem in the villages of Tehran province and identify the most important
factors affecting its development. This is an exploratory study conducted using descriptive-analytical
method and the main tool for collecting data is a questionnaire completed by "Rural Business Owners", "Rural Managers" and "Elites and Specialists". Regarding the development of the entrepreneurial
ecosystem in rural tourism, the results showed that all three groups of business owners, rural managers
and experts consider the economic dimension as the most important dimension and the results of the
factor analysis model in evaluating the most important indicators affecting the development of entrepreneurship ecosystem in rural tourism by summarizing 24 indicators to 5 factors showed that the most
important indicator in the development of entrepreneurship ecosystem in rural tourism is the "investment" index. Other indicators of the first factor include participation, investor, access (market or economic), government, awareness and education (policy). Accordingly, it can be concluded that the most
important requirement for the development of tourism entrepreneurship in the villages under study is
cooperation between two groups of investors (for investment and marketing) and the government (to
provide education and awareness) in the villages with tourism entrepreneurship and partnership with
the residents of these villages.

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
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Extended Abstract

1. Introduction
ural development, as one of the pillars of the country's development, has

always been the focus of many scholars. Inequalities
between rural labor supply and demand, reduced job
opportunities, and rising youth unemployment rates, rural poverty, increased rural-urban migration and many
other issues in rural developing countries, formulate the
perspective. Numerous rural development theories have
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been used to address these challenges. One of the most
important perspectives in answering these questions is
entrepreneurship in rural tourism.
According to UNESCO, Iran is one of the top countries
in the world in terms of tourism, but it has not achieved
much success in the current environment. Meanwhile, rural tourism provides a variety of income sources for rural
households to cope with financial pressures. Tourism entrepreneurship in the target villages of Tehran metropolitan tourism is a strategy for empowerment and capacity
building to reduce the gap between the city and the village, creating economic, social, environmental and institutional equality and an important tool for sustainable development. On the other hand, tourism entrepreneurship
as a new strategy in the development of targeted tourism
villages in the region, due to the nature of employment
and high income, can be a solution for rural economic
problems through productive employment and temporary
employment, especially for women and the unemployed,
and facilitate the survival of the village; therefore, considering the importance of tourism and its role in entrepreneurship development, the main purpose of the present
study is to evaluate the tourism entrepreneurship ecosystem in Tehran's metropolitan villages and identify the
most important factors affecting its development.

2. Methodology
This is an exploratory study conducted using descriptive-analytical method and the main tool for collecting
data is a questionnaire completed by "Rural Business
Owners", "Rural Managers" and "Elites and Specialists"
(364 numbers). Eisenberg Entrepreneurship Ecosystem
Indicators have been used to measure and evaluate the
status of entrepreneurship in rural tourism. These indices
were localized based on the measurability and conditions
of the study area. One-sample t-test and factor analysis
were used to analyze the data.

3. Results
The survey of the average respondents to the components of tourism entrepreneurship development in rural
areas based on the Eisenberg Entrepreneurship Ecosystem Model from three groups of respondents shows how
each of the variables in different political, economic, cultural, human capital and support aspects can affect the
development of rural tourism entrepreneurship in Tehran
province, which is impressive as shown in the table below
(Table 1).

Table 1. One-sample t-test results in assessing the average response to the components of the Eisenberg entrepreneurial ecosystem (including three responsive groups: business owners, rural managers and experts).

Mean: 3

Rural Managers

Elite

Business owners

Rural Managers

Elite

Business owners

Rural Managers

Elite

Sig

Business owners

Standard deviation

1

Political

3.64

3.77

4.22

0.6648

0.6989

0.6482

0.000

0.000

0.001

2

Economic
(market)

4.14

4.22

4.41

0.8452

1.2742

0.6845

0.001

0.000

0.001

3

Human Capital

3.96

3.85

4.31

0.7150

0.6060

0.7059

0.000

0.001

0.000

4

Cultural

3.22

3.19

3.79

0.6649

0.9484

0.6833

0.000

0.000

0.000

5

Protection

3.58

3.64

3.66

0.7548

0.8798

0.9475

0.000

0.000

0.000

6

Financial
capital

3.82

4.11

3.97

0.6158

0.9107

0.6038

0.000

0.000

0.000

3.73

3.80

4.06

0.7358

0.8474

0.6677

0.000

0.000

0.001

Row

Average sum of dimensions

Source: Research findings, 2019
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4. Discussion
Based on the obtained values and index scores from the
factor analysis test, the final selected factors are categorized as follows:
Factor 1: This factor accounts for 13.35% of the total
variance and is correlated with the indicators of investment, participation, investor, access (market or economic), government, awareness, and education (policy) based
on the final filtered matrix.
Factor 2: This factor explains 12.75% of the total variance and is correlated with the indicators of access (support), education (human capital), access (human capital),
facilities and rules based on the final filtered matrix.
Factor 3: This factor accounts for 12.58% of the total
variance and correlates with awareness and information
indicators, government and nongovernmental support,
consulting services and media based on the final filtered
matrix.

short, the most important requirement for the realization
of tourism entrepreneurship development in the villages
under study is the need for the two groups of investor (for
investment and marketing) and government (to provide
education and raise awareness) in the context of tourism
entrepreneurial villages and partnership with the residents
of these villages.
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Factor 4: This factor accounts for 11.67% of the total
variance and is correlated with risk-taking, advertising,
skill, and customer indicators based on the final filtered
matrix.
Factor Fifth: This factor explains 10.82% of the total
variance and correlates with motivation, trust, innovation
and technical services based on the final filtered matrix.

5. Conclusion
The results of the t-test, considering 3 as the average of
the test, show that tourism entrepreneurship status in rural areas of Tehran province is not desirable, so the average of this test is 2.74. Regarding the development of the
entrepreneurship ecosystem in rural tourism, the results
of the t-test showed that the average of business owners’
accountability equals 3.73, the average of rural managers
equals 3.80 and the average of elites equals 4.06. Also, the
results of the factor analysis model in evaluating the most
important factors affecting the development of entrepreneurship ecosystem in rural tourism show that 24 indicators can be reduced to 5 factors, the first factor contains 7
indexes, the second factor 5 indexes, the third and fourth
factors each contain 4 indexes and the fifth factor contains
4 indexes. In the first factor, the most important index in
the development of the entrepreneurial ecosystem in rural
tourism is "investment". Other first factor indicators include participation, investor, access (market or economic), government, awareness and education (policy). In
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3استاد ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :آذر 1398
تاریخ پذیرش 13 :بهمن 1398

کلیدواژهها:

اکوسیستم کارآفرینی،
گردشگری روستایی،
کارآفرینی گردشگری،
روستاهای استان تهران

کارآفرینی در گردشگری روستایی یکی اهرمهای توسعه روستایی است که به عنوان راهحلی برای برخی از مسائل روستاییان همواره
موردتوجه بوده است .بر این اساس ،هدف این پژوهش ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاهای استان تهران و شناخت
مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه آن است .پژوهش از نوع پیمایشی است که با روش توصیفی  -تحلیلی انجام گرفته و ابزار اصلی جمعآوری
اطالعات ،پرسشنامه و جامعه آماری «صاحبان کسبوکار روستایی»« ،مدیران روستایی» و «خبرگان و متخصصان» تکمیل شده است.
در ارتباط با توسعه اکوسیستم کارآفرینی در گردشگری روستایی ،نتایج نشان داد هر سه گروه صاحبان کسبوکار ،مدیران روستایی و
خبرگان ،بعد اقتصادی را مهمترین بعد دانسته و نتایج مدل تحلیل عاملی در ارزیابی مهمترین شاخصهای مؤثر بر توسعه اکوسیستم
کارآفرینی در گردشگری روستایی از طریق خالصهسازی  24شاخص مورد بررسی به  5عامل ،مهمترین شاخص را در توسعه اکوسیستم
کارآفرینی در گردشگری روستایی ،شاخص «سرمایهگذاری» تعیین میکند .سایر شاخصهای عامل اول شامل مشارکت ،سرمایهگذار،
دسترسی (بازار یا اقتصادی) ،دولتی ،آگاهی و آموزشی (سیاستی) میشود .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مهمترین الزم ه تحقق
توسعه کارآفرینی گردشگری در روستاهای موردمطالعه ،نیاز به همکاری دو گروه سرمایهگذار (برای سرمایهگذاری و بازاریابی) و دولت
(برای ارائه آموزش و افزایش آگاهی) در بستر روستاهای دارای قابلیت کارآفرینی گردشگری و مشارکت با ساکنان این روستاها است.

مقدمه
کارآفرینی یکی از عوامل مهم تغییر در روستاها است که
نهادها و افراد دستاندرکار برنامهریزی توسعه روستایی را به
خود معطوف نموده است و به موازات آن ،گردشگری روستایی
یکی از منابع کارآفرینی به حساب میآید ).(Torkashvand, 2018
توسعه کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینههاي فرهنگی و اجتماعی،
همکاري نظامهاي آموزشی ،ساختارهاي اداري و مالی و سایر
سازوکارهای حمایتی است؛ بنابراین توسعه کارآفرینی نیازمند
شبکهاي از عناصر مختلف است که آیزنبرگ ( )2011از این
شبکه بهعنوان اکوسیستم کارآفرینی نام میبرد .اکوسیستم
کارآفرینی به عناصر ،افراد ،سازمانها یا مؤسساتی اشاره دارد که
میتوانند همچون محرك یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد
عمل کنند .چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است
که میتواند در شش قلمرو اصلی بازار ،سیاست ،سرمایه مالی،

فرهنگ ،حمایتها و سرمایه انسانی گروهبندي شوند (QambarAli

) .et al, 2014اکوسیستم کارآفرینی گردشگری نیز بهعنوان مبنایی
برای طراحی سیاستهای کارآفرینی در حوزه گردشگری ظهور
یافت ).(Hsu et al, 2017
از سوی دیگر ،کارآفرینی میتواند منافع قابلتوجهی برای
گردشگری روستایی بهعنوان یک نیروی محرکه مهم به همراه
آورد و نبود آن نشاندهنده وجود موانع توسعه اقتصادی و
احیای نیروی شاغل است ) .(Sharif & Lonik, 2017کارآفرینی
در گردشگری روستایی ،پویا و به سرعت در حال تغییر است و
اهمیت ویژهای دارد؛ به طوری که مفهوم کارآفرینی برای مواجهه
با نیازهای متغیر مشتریان و حتی پیشی گرفتن از انتظارات آنها
کاربرد دارد ) .(Xu et al, 2007: 4221اگرچه کارآفرینی خصوصی
تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی
نیست ،اما قطعاً بهترین و بهرهورترین آن است .اقتصاددانان
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

این امر را مهمترین عامل توسعه اقتصادی روستاها دانسته و
سیاستمداران آن را یک راهبرد کلیدی برای جلوگیری از
اغتشاشات و ناآرامیها در روستاها میدانند .همچنین کشاورزان
و روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمد خویش و زنان آن را
امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود که میتواند
خودکفایی ،استقالل و کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی
داشته باشد ،میدانند ) .(Rezvani & Najarzadeh, 2008: 165توسعه
کارآفرینی نیازمند محیط حمایتی و مناسب و محیط انگیزشی
کارآفرینانه است ) .(Séraphin & Meldrum, 2014رونق گردشگری
در نواحی روستایی میتواند در شکلگیری محیط حمایتی و
همچنین ایجاد زیرساختهای اولیه و  ...کمک کند و این امر
در نهایت منجر به توسعه کارآفرینی میشود ;(Sima et al, 2015
).Carmichael & Ainley, 2014
كارآفريني گردشگري در روستاهای هدف گردشگری استان
تهران ،راهكاري براي توانمندسازي و ظرفیتسازی به منظور
كاهش شكاف بین شهر و روستا ،ايجاد برابري اقتصادي،
اجتماعي ،محيطي و نهادي و ابزاري مهم براي رسيدن به توسعه
پايدار است .از سوی دیگر كارآفريني گردشگري بهعنوان يك
راهبرد نوين در توسعه روستاهاي هدف گردشگری منطقه ،به
علت ماهيت اشتغالزايي و درآمدزایی باال ،ميتواند راهحلی برای
حل مسائل اقتصادی روستاييان از طریق اشتغال مولد و اشتغال
موقت به خصوص برای بانوان و بیکاران باشد و ماندگاري در
روستا را تسهيل کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت گردشگری و
ن در توسعه کارآفرینی ،هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی
نقش آ 
عملکرد عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاهای
استان تهران و شناخت مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه آن است.
ضرورت انجام چنین مطالعهای از آنجا میشود که از یکسو این
پژوهش میتواند سرآغازی برای حرکتی هدفمند و منسجم به
منظور نهادینهسازی کارآفرینی گردشگری باشد و از سویی دیگر
با ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاهای استان
تهران میتوان پاسخگوی نیازهای روستاییان به خصوص در بعد
اقتصادی بود.

مروری بر ادبیات موضوع
پیشینه پژوهش

پژوهشهای متعددی در سطح بینالمللی و ملی در زمینه
کارآفرینی گردشگری صورت گرفته است .در بعد مطالعات
خارجی ،کانلی )2018( 1بر گردشگری طبیعتمحور تأکید
دارد و معتقد است اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در کشور
گویان باید بر گردشگری طبیعی و گردشگری کشاورزی متمرکز

باشد .پژوهشگرانی همچون جگدیک 2و همکاران ( )2017و
دیالنگ و دودز )2017( 3بر پروژههای کارآفرینی تأکید دارند
و توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی را منوط به
پروژههای کارآفرینانه و آگاهی از پروژههای کارآفرینی میدانند.
درحالیکه جعفر و همکاران ( ،)2015حمایت مالی یا آموزشی
از منابع دولتی و مشوقهای مشارکت کارآفرینان در فعالیتهای
مرتبط با گردشگری را عامل اصلی در رشد توریسم و کارآفرینی
در روستاها قلمداد میکنند .در رابطه با مشارکت کارآفرینان
در توسعه گردشگری روستایی ،جعفر و همکاران ( )2014در
پژوهش خود نشان دادند که مشارکت نقش معناداری در توسعه
کارآفرینی گردشگری روستایی ایفا میکند .بنا بر پژوهشهای
جوروسکی )1996( 4برنامهریزی و مدیریت کارآفرینی در
گردشگری روستایی از طریق بازارهای محلی و بومی و افزایش
فعالیتهای فصلی باعث ایجاد فرصتهای اشتغال و تنوع مشاغل
برای ساکنین روستا میشود.
در حوزه مطالعات داخلی نیز غالمی و محمدزاده الریجانی
( )2017به این نتایج دست یافتند که زیراکوسیستمهای
«زيرساختهاي تجاري و قانونی» و «برنامههاي دولت براي
کارآفرينی» بیشترین و زيراکوسيستم «هنجارهاي اجتماعی»
کمترين تأثیر را در عملکرد نامطلوب اکوسيستم کارآفرينی
روستايی آذربایجان غربی دارد .نتایج بررسی مطالعه رستمی و
احسانیفر ( )2018در ارتباط با پیشرانهای توسعه کارآفرینی
گردشگری روستایی در روستاهای استان کرمانشاه نشان
میدهد «نظارت مداوم بر اقامتگاهها و هتلها توسط بهداشت»
و «فرهنگ باالی مردم در پذیرش گردشگر» مهمترین عوامل
توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی است .داوری و توکلی
( )2017در ارتباط با لزوم توسعه کارآفرینی روستایی مطابق با
ابعاد اکوسیستم کارآفرینی به این نتیجه دست یافتهاند که توسعه
کارآفرینی روستایی با ایجاد اکوسیستم کارآفرینی روستایی از
طریق ارتباط تمامی ذینفعان حاضر در اکوسیستم امکانپذیر
است که در این میان نقش و سهم دولت بسیار پررنگ است.
برخی از محققان به اهمیت عوامل اقتصادی در توسعه کارآفرینی
گردشگری در روستاها پرداختهاند که در این رابطه غنیان و
همکاران ( )2011در ارزیابی فضای کارآفرینی گردشگری
روستایی منطقه اورامان به این نتیجه دست یافتند که تأسیس
و گسترش بنگاههاي اقتصادي مرتبط با گردشگري و شبکههای
توليدي محلي بين صاحبان کسبوکار ،جايگاه و اهميت باالتري
نسبت به سایر عوامل دارند .رکنالدین افتخاری و همکاران
( )2014در پژوهش خود که به شناسایی مهمترین عوامل
تأثیرگذار در توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی پرداختند
نتیجه میگیرند از دیدگاه هر دو گروه مطالعاتی مسئولین و
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صاحبان کسبوکار ،بیشترین میانگین مربوط به بعد اقتصادی
است .همچنین ترکاشوند ( )2018در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافته است که کارآفرینی گردشگری در دهکده گردشگری
عباس برزگر (بوانات) توانسته با سایر بخشهای اقتصادی پیوند
برقرار کند و جریانات مثبت اقتصاد فضایی روستاها را فعال کند.
برخی پژوهشهای دیگر بر روی عوامل فرهنگی تأکید داشتهاند به
طوری که دادورخانی و همکاران ( )2011در مقایسه دو روستای
کندوان و اسکندان دریافتند که جوانان روستاي کندوان به دلیل
تعامالت فرهنگی بیشتر در اثر حضور گردشگران ،از ویژگیهای
کارآفرينانه باالتري برخوردارند .در این ارتباط آقاجانی افروزی
و علیزاده ( )2017نیز در شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در
گردشگری روستایی نشان میدهند فرصتهای فرهنگی و اقامتی
بهعنوان فرصت نخست گردشگری روستایی در استان مازندران
است .این در حالی است که فراهانی و همکاران ()2017
نتیجه میگیرند عامل اصلی در توسعه کارآفرینی گردشگری در
روستاها ،قبل از عوامل اقتصادی ،اجتماعی و شرایط سازمانی،
عامل محیطی (طبیعی اکولوژیک) است .سایر پژوهشهای
موجود در زمینه توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی ،هریک
موضوع خاصی را دنبال کرده است .فیروزی و همکاران ()2013
در بررسیهای خود دریافتند که کمتر از  10درصد اهالی
روستای خارستان (شهرستان بهبهان) با مهارتهای کارآفرینی
آشنایی دارند و «میزان آشنایی» با کارآفرینی در گردشگری و
ایجاد «زیرساختهای کارآفرینی» ،دو عامل مهم و تأثیرگذار در
توسعه کارآفرینی در روستای خارستان است .سجاسی قیداری
و همکاران نیز ( )2015دریافتند اولین اولویت برای توسعه
کارآفرینی اکوتوریستی در روستاهای گردشگری رود درهای
استان تهران ،ارائه منابع و تسهیالت مالی و اعتباری کمبهره به
روستاییان برای راهاندازی کسبوکارهایی در حوزه گردشگری
روستایی است.
در یک جمعبندی و نتیجهگیری از پیشینه پژوهش میتوان
بیان کرد از آنجا که گردشگري در حال حاضر يكي از ابعاد توسعه
روستايي است ،ارتباط گردشگري و توسعه كارآفريني نيازمند
مطالعات عميقي است كه در حال حاضر در ادبيات جغرافيايي
ايران در حال بروز است و از آنجايي كه یکی از اصول توسعه
گردشگری ،کارآفرینی در این زمینه است ،در نتیجه مباحث
كارآفريني در گردشگري روستايي نيز از اهميت بسزايي برخوردار
بوده و الزم است در تحقيقات درباره گردشگري روستایی به آن
توجه شود .از سویی دیگر مرور پژوهشهای پیشین نشان میدهد
عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی گردشگری در روستاها ،بسیار
متنوع و به فراخور وضعیت هر روستا ،اهمیت عوامل مشخص
میشود .نکته مثبتی که در این ارتباط وجود دارد این است که
گردشگری تا حدودی در روستاها توانسته است جایگاه خود را پیدا
کند و روستاییان هم با پی بردن به اهمیت گردشگر و گردشگری
توانستهاند برخی از نیازهای خود را مرتفع سازند .از همین رو،

این پژوهش با مبنا قرار دادن عوامل و شاخصهای اکوسیستم
کارآفرینی آیزنبرگ بهعنوان سنجههای توسعه کارآفرینی در
گردشگری ،به ارزیابی و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه
کارآفرینی گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان
تهران پرداخته است تا اولویت رسیدگی و توجه به عوامل ضروری
مشخص گردد.
مبانی نظری پژوهش

در رويكرد اقتصاد کارآفرین ،گردشگری به فعاليتی اطالق
میشود که میتواند توسط دولت بهعنوان ابزاری برای نيل به
اهداف عينی رشد اقتصادی ،اشتغالزایی ،تحقيقات ،بازاريابی
و کمک به ارتقای آن استفاده شود .اگرچه در الگوی اقتصادی
اين ادعا وجود ندارد که گردشگری ،نوشداروی تمام معضالت
اقتصادی است ،اما اين رويكرد بر ارزش بالقوه گردشگری بهعنوان
يک فعاليت صادراتی تأکيد فراوانی دارد ).(Rezvani, 2008: 81
کارآفرینی در مناطق روستایی معموالً مبتنی بر جامعه
(جامعهمحور) است ،پیوندهای خانوادگی گستردهای دارد و
تأثیر نسبتاً قابلتوجهی بر یک جامعه روستایی دارد .مشارکت
کارآفرینان در ترویج و توسعه گردشگری در مناطق روستایی ،از
طریق ایجاد عالقه برای بازیابی منابع توریستی ،چشمانداز جدیدی
را در اختیار جوامع محلی روستایی قرار میدهد (Sharif & Lonik,
) .2017کارآفرینی در گردشگری روستایی بهعنوان نیروی مرکزی
جهت توسعه اقتصادی شناخته میشود ،زیرا سبب رشد ،نوآوری
و تغییر میگردد ) .(Nemirschi & Craciun, 2010: 138افرادی که
میخواهند گردشگری را در یک منطقه ارتقا دهند باید ماهیت
کارآفرینی و اینکه چگونه حمایت میشوند را درک کنند (Sharif
) .& Lonik, 2017در اصول  5و  9منشور اخالقيات گردشگری که
در اکتبر  1999در سانتياگو به تصويب مجمع عمومی سازمان
جهانی گردشگری رسيد ،کارآفرينی موردتوجه قرار گرفته است:
اصل پنجم :گردشگری فعاليتی خيرخواهانه برای جوامع و
کشورهای ميزبان است .جوامع محلی (از جمله روستاها) بايد
با فعالیتهای گردشگری همگام باشند و در پيامدهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آن سهيم شوند؛ به ويژه در مشاغل مستقيم
و غيرمستقيم گردشگری بايد از نيروهای محلی (روستاییان)
استفاده شود .اصول سیاستهای گردشگری بايد به ارتقای
استانداردهای زندگی مردم مناطق مورد بازديد و رفع نيازهای
آنان کمک کند .دستگاه متولی گردشگری و نهادهای دولتی
بايد اطالعات الزم را در خصوص طرحهای توسعه گردشگری در
اختيار ساکنان قرار دهند.
اصل نهم :حقوق کارکنان و کارآفرينان صنعت گردشگری.
حقوق پايه و دستمزد کارگران و ساير شاغالن در فعالیتهای
مرتبط با گردشگری بايد تحت نظارت و با تضمين دولت تعيين
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شود؛ زيرا بسياری از مشاغل اين صنعت فصلی هستند .کارآفرينان
و سرمایهگذاران ،خصوصاً در قالب شرکتهای کوچک و متوسط،
بايد امكان دستیابی به بخش گردشگری و فعاليت در اين عرصه
توپاگير اداری داشته باشند.
را با حداقل قوانين و مقررات دس 
بايد بين سازمانهای صادرکننده و واردکننده گردشگری ارتباطی
متوازن برقرار باشد و منافع حاصل از توسعه گردشگری عادالنه
توزيع شود ).(Gorji Chalbari, 2008: 44-45
همچنین کارآفرینی در حوزه گردشگری میتواند توسط زنان
روستایی نیز امکانپذیر باشد .در این صورت عالوه بر توسعه
کارآفرینی گردشگری روستایی ،شاهد کاهش فقر نیز خواهیم
بود؛ هم کاهش فقر اقتصادی و هم کاهش فقر دانش (Xu et al,
).2018
اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ
اکوسیستم کارآفرینی گردشگری بهعنوان مبنایی برای طراحی
سیاستهای کارآفرینی در حوزه گردشگری ظهور یافت .ممکن
است ترکیبهای بسیاری وجود داشته باشد که منتهی به
ایجاد اکوسیستمهای متفاوت و متناوب گردد به طوری که با
موفقیت و پیشرفت همراه باشند .این عناصر شامل آژانسهای
هواپیمایی ،شرکتهای گردشگری ،تورلیدرها ،دانشگاهها،
مشاورین ،سرمایهگذاران ،سازمانهای پژوهشاتی و غیره است
) .(Hsu et al., 2017همچنین اکوسیستم کارآفرینی گردشگری
میتواند بهعنوان یک محیط فیزیکی توصیف شود ،جایی که
تعداد نسبتاً زیادی از عناصر گردشگری ،اثراتی را در ظهور و
رشد کسبوکارهای مرتبط با گردشگری اعمال میکنند .ولی
بهطورکلی مفهوم اکوسیستم کارآفرینی گردشگری ،از سه فاکتور
کلیدی تشکیل شده است -1 :وجود انبوهی از کارآفرینان،
شرکتها و مؤسسات خصوصی گردشگری در مکان ویژه؛ -2
توسعه شبکه متراکم از روابط بین این عوامل؛ و  -3فرهنگ
کارآفرینی که همه این تکهها را با هم جمع میکند (Connelly,
).2018
در سال  ۲۰۱۰مقالهای به واسطه پروفسور مؤسسه جهانی
بابسون ،دانیل آیزنبرگ 5با عنوان «چطور انقالب کارآفرینی را
شروع کنیم» ارائه گردید .در این مقاله که بر اساس بررسی
تجارب موفق و ناموفق کشورها در رابطه با کارآفرینی انجام شده
است ،آیزنبرگ محیطی را توصیف میکند که در آن کارآفرینی
تمایل به موفقیت دارد .وی پیشنهاد میکند که کارآفرینان زمانی
موفق هستند که به منابع انسانی ،مالی و حرفهای موردنیازشان
دسترسی پیدا کنند و در محیطی فعالیت کنند که سیاستهای
دولت ،کارآفرینان را تشویق و تأمین میکند .او این شبکه را
بهعنوان اکوسیستم کارآفرینی توصیف میکند .آیزنبرگ ()۲۰۱۱
معتقد است اکوسیستم کارآفرینی شامل عناصر زیادی است که

اگرچه آنها به دلیل تعامالت پیچیده وابسته به موقعیتهای
ویژهای هستند اما آنها همیشه وجود دارند .اگر کارآفرینی متکی
به خود باشد؛ بنابراین اگرچه ترکیبها همیشه بینظیر هستند،
برای وجود کارآفرینی متکی به خود ،سیاست ،بازار ،سرمایه،
مهارتهای انسانی ،فرهنگ و حمایتها الزم هستند.
بنابراین دنیل آیزنبرگ نظام جامعی را برای تشخیص و رشد
اکوسیستمهای کارآفرینی توسعه داد .بر طبق نظر آیزنبرگ
( ،)۲۰۱۱چنین اکوسیستمی شامل صدها عنصر است که
میتوانند در شش قلمرو اصلی گروهبندی شوند که عبارتاند از
(تصویر شماره :)1
 -1بازار (مشتریهای اولیه و شبکههایی همچون شبکههای
کارآفرینی و شرکتهای بینالمللی)؛
 -2سیاست (شيوههای رهبری مستحکم و حمایت از
ساختارهای دولت در قالب نهادها؛ چارچوب مقرراتی مشوقها و
قانونگذاری سرمایه پسند)؛
 -3سرمایه مالی (وامهای خرد ،تأمین بودجه سرمایهگذاری
ریسکپذیر و سرمایهگذاران)؛
 -4فرهنگ (موفقیتهای قابلمشاهده ،تحمل ریسک و
شکست و موقعیت اجتماعی کارآفرینان)؛
 -5حمایتها (زیرساختها ،حمایتهای حرفهای همچون
قانونی و حسابداری و سازمانهای غیردولتی)؛
 -6سرمایه انسانی (مؤسسات آموزشی و نیروی کار).
آيزنبرگ معتقد است که اکوسيستم کارآفريني نسبتاً
خودنگهدارنده است ،زيرا موفقيت ،موفقيت به وجود میآورد.
زماني که هر شش قلمرو اکوسيستم ارتقا يابند ،به طور متقابل
همديگر را تقويت میکنند .در اثر ویژگیهایی همچون همگني،
تعادل و همافزایی است که اکوسيستم میتواند کارآفرينان
موفقي را ارائه دهد .بنابراين نقشهبرداری اکوسيستم و بهروز
نگهداشتن اطالعات در رابطه با هر کاری که توسط هر کسي در
اين اکوسيستم اجرا میگردد و شکلهای ممکن از همکاری و
همافزایی که ممکن است بین این سازمانها باشد مرحله ضروری
برای رسیدن به نتیجه مطلوبی از کارآفرینی است (تصویر شماره
.(Isenberg, 2011) )1

5. Isenberg
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تصویر  .1قلمرو اکوسيستم کارآفريني .مأخذ(Isenberg, 2011) :

از نظر آیزنبرگ ( )۲۰۱۱این دیاگرام به چند دلیل مفید است:
 منعکسکننده جهانی است که به ادراکات کارآفرینان حملهمیکند و اینکه چطور پیامدهایی را بر تصمیمات و موفقیتهای
کارآفرینان دارد.
 شامل عناصر خیلی مهمی است که معموالً از قلم انداختهمیشوند ،همچون مشتریان اولیه و شبکهها ،همانطور که آشکار
است تاکنون سیاستهای کمی به آموزش و تشویق بازارها و
مشتریهای جدید اختصاص داده شده است .کارآفرینان به
مشتریهای اولیه نیاز دارند که با آنها برای تعریف تولیداتشان و
سطوح و اولویت خدمات صحبت کنند.
 این دیاگرام از اکوسیستم ،فاقد مسیرهای علی است.فلشهایی وجود ندارد که نشان دهد چه چیزی علت چیست .این
مربوط میشود به آنچه ریکاردو اقتصاددان هاروارد «پهنای باند»
ماهیت سیاست مینامد؛ یعنی سیاست اثربخش به تعداد زیادی
از متغیرها رسیدگی میکند که به روشهای خاص و پیچیدهای
باهم در تعامل هستند .برای مثال ،آموزش و فرهنگ دارای رابطه
على بلندمدتی هستند (ممكن است  ۳۰سال یا بیشتر) .در
واقعیت ،چیزی که ما بهعنوان نتیجه تصور میکنیم ،ممکن است
علتهای نیرومندی نیز باشند .بهعنوانمثال وجود یک موفقیت
محسوس محلی میتواند علت ریشهای قوی باشد که پندار نسل
کارآفرینان را در یک جامعه روشن کند .در تایوان کامپیوتر ایسر،
در ایرلند تکنولوژیهای لوناو و تجهیزات طبی ایالن بود .آیزنبرگ
این را قانون «تعداد کم» مینامد و معتقد است این موارد به
قدری نیرومند است که باید قسمت مرکزی برنامه توسعه هر

فصلنامه پژوهشهای روستایی

اکوسیستمیباشند.
البته نکته مهم این است که هر اکوسیستم کارآفرینی
منحصربهفرد است .اگرچه هر اکوسیستم کارآفرینی جامع میتواند
با استفاده از این شش قلمرو توصیف شود ،اما هر اکوسیستم
نتیجهای از صدها عناصری است که به روشهای پیچیده و شیوه
خاصی با یکدیگر تعامل دارند .بهعنوان مثال اکوسیستم کارآفرینی
ایسلند در  ۱۹۸۰در زمینهای از آموزش رایگان ،انگلیسی بومی،
شرکتهای چندملیتی و نزدیکی به بازار اروپایی نمو یافت حال آنکه
اکوسیستم کارآفرینی تایوان در سال  ۱۹۹۰در اجتماع عظیمی
از مهاجران تایوانی در امریکا رشد یافت .اکوسیستم کارآفرینی
چین نیز اکنون در بستری از سیاستهای منطقهای گوناگون و
تا اندازهای نظام سیاسی دیکتاتوری رشد کرده است؛ بنابراین هر
دولتی بر اساس شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی و
موقعیت جغرافیایی خود ،میتواند اکوسیستم کارآفرینی متفاوتی
داشته باشد ) .(Isenberg, 2012استم و اسپیگل )2016( 6نیز در
مقالهای اظهار میدارند که فعالیتهای اخیر بر روی اکوسیستم
کارآفرینی در مراحل اولیه توسعه بوده و مدل آیزنبرگ مدلی
است که برنامهریزان و سیاستگذاران محبوبیت بیشتری دارد
).(Stam & Spigel, 2016
بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،اکوسیستم حاکم بر محدوده
موردمطالعه با مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
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روششناسی تحقيق
این پژوهش از نوع پیمایشی است که با روش توصیفی  -تحلیلی
انجام گرفته است .به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت کارآفرینی
در گردشگری در روستایی ،از شاخصهای اکوسیستم کارآفرینی
آیزنبرگ بهره گرفته شده است .این شاخصها بر اساس قابلیت
سنجش و شرایط محدوده موردمطالعه و با نظرات متخصصین و
خبرگان بومیسازی شده است که در جدول شماره  1نشان داده
شده است.
به منظور سنجش ابعاد و شاخصهای پژوهش ،دو نوع
پرسشنامه تدوین یافته است که در بین سه گروه «صاحبان
کسبوکار روستایی»« ،مدیران روستایی» و «خبرگان» توزیع
و تکمیل شده است .پرسشنامه اول بین صاحبان کسبوکار و
مدیران روستایی توزیع گردید و پرسشنامه دوم در بین خبرگان.
با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص نبود ،از روش گلوله برفی
برای تعیین حجم نمونه بهره گرفته شده است .درمجموع تعداد
 364پرسشنامه در بین این سه گروه توزیع و تکمیل شد .به
طوری که  112پرسشنامه در بین مدیران  30روستا208 ،

پرسشنامه در بین صاحبان کسبوکار روستاها و  44پرسشنامه
نیز در بین خبرگان و متخصصان توزیع و تکمیل شده است.
برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها از آزمون
 tتک نمونهای و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است .با استفاده
از آزمون  tبه سنجش میانگین پاسخگویی پرداخته شده است
و با توجه به اینکه پرسشنامه در طیف  5درجهای لیکرت تهیه
شده است ،عدد  3بهعنوان حد متوسط تست در نظر گرفته
میشود .همچنین به منظور استفاده از روش تحلیل عاملی5 ،
مرحله طی شده است که این مراحل عبارت است از :مرحله
یکم :تشکیل ماتریس اولیه اطالعات که در این مقاله ،ماتریس
اولیه از طریق میانگین پاسخگویی پاسخگویان به  24شاخص
پژوهش در  6دسته از ابعاد دست آمده است .مرحله دوم :محاسبه
مقادیر اشتراکات مربوط به هر شاخص با سایر شاخصها .مرحله
سوم :بررسی مقادیر کایزر مییر اولکین ،آزمون کرویت بارتلت
و ماتریس همبستگی .مرحله چهارم؛ محاسبه واریانس ،ماتریس
عاملی دوران یافته و تعیین تعداد عوامل منتخب؛ و مرحله پنجم:
تعیین مقادیر ارتباط شاخصها با عوامل منتخب.

جدول  .1ابعاد ،شاخصها و نماگرهای پژوهش (بر اساس رویکرد اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ).
ابعاد

شاخص

نماگرها

قوانین مشوق کارآفرینی گردشگری روستایی
قوانین

معافیت مالیاتی برای کارآفرینان گردشگری روستایی
حذف واسطهها و داللها

سیاستی

رسانه
دولت
آموزش

حمایت رسانهای از کارآفرینان گردشگری روستایی
تجلیل از کارآفرینان موفق روستایی در زمینه گردشگری
میزان رغبت دولت در حل چالشهای احتمالی کارآفرینان
ارائه مشاوره حقوقی و مدیریتی به کارآفرینان
برگزاری دورههای آموزشی کارآفرینی گردشگری روستایی
دسترسی به شبکههای کارآفرینان گردشگری روستایی در داخل کشور

دسترسی

دسترسی به شبکههای کارآفرینان گردشگری روستایی در خارج کشور
دسترسی و سهولت گردشگران به محصوالت و خدمات
میزان ارتباط و همکاری کارآفرینان گردشگری روستایی با همتایان خود

بازار (اقتصادی)

مشتری
آگاهی
تبلیغات
سرمایهگذاری

564

وجود مشتریان کلیدی برای محصوالت و خدمات
آگاهی نسبت به بازارهای هدف و نیازهای گردشگران
میزان آگاهی نسبت به محصوالت و خدمات رقبا در روستاهای کشور
میزان استفاده از تبلیغات برای ارائه خدمات و فروش محصوالت به گردشگران
امکانات زیرساختی موردنیاز برای رونق کسبوکار گردشگری در روستا
سرمایهگذاری برای توسعه کسبوکار گردشگری در روستا
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ادامه جدول  .1ابعاد ،شاخصها و نماگرهای پژوهش (بر اساس رویکرد اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ).
ابعاد

شاخص

دسترسی
مهارت

سرمایه انسانی

آموزش

دسترسی به نیروی کار ماهر (در حوزه کارآفرینی گردشگری روستایی)
دسترسی به نیروی کار نیمه ماهر (در حوزه کارآفرینی گردشگری روستایی)
مهارت و شایستگی نیروی کار (در حوزه کارآفرینی گردشگری روستایی)
وجود دورههای آموزشی مرتبط با کارآفرینی گردشگری به منظور خوداشتغالی و کارآفرینی روستاییان
وجود آموزشهای عمومی ،فرهنگی و ترویجی برای کارآفرینان گردشگری روستایی

انگیزه

آشنایی با چهرههای مطرح کارآفرینی گردشگری روستایی

نوآوری

میزان توجه به نوآوری ،خالقیت و تجربه در فرهنگ روستا

ریسکپذیری

فرهنگ

نماگرها

میزان گرایش روستاییان به شروع کسبوکار گردشگری در روستا
روحیه پذیرش شکست در کسبوکار
میزان اعتماد افراد محلی روستایی به کارآفرینان گردشگری در روستا

اعتمادسازی

میزان احترام و توجه به کارآفرینان گردشگری روستایی در ادارات و سازمانهای دولتی
اعتماد به توانمندیهای زنان در کارآفرینی گردشگری

حمایت دولتی و غیردولتی

آگاهی از سازمانهای دولتی و غیردولتی حمایتکننده کارآفرینان گردشگری روستایی
برخورداری کارآفرینان از مشاورههای حقوقی
برخورداری کارآفرینان از مشاورههای مالی و حسابداری

خدمات مشاوره

سطح رضایت از میزان مشاورههای حقوقی ،بازاریابی و مدیریتی بین کارآفرینان ،سرمایهگذاران و گردشگران

حمایت

ارائه خدمات فنی و پشتیبانی توسط انجمنهای صنفی

خدمات فنی

دسترسی به زیرساختهای ارتباطی فیزیکی
دسترسی به زیرساختهای انرژی (آب ،برق و گاز)

دسترسی

دسترسی به زیرساختهای فاوا (فناوری اطالعات و ارتباطات)
سرمایهگذار
سرمایه مالی

وجود شبکههای سرمایهگذاران و دسترسی به آنها برای سرمایهگذاری در گردشگری روستا
میزان مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی کسبوکار گردشگری و سرمایهگذاری در روستا

تسهیالت

سهولت در اعطای وام و تسهیالت برای راهاندازی کسبوکار گردشگری در روستا

مشارکت

میزان مشارکت و سرمایهگذاری خانوادههای روستاییان در کسبوکار گردشگری در روستا

آگاهی و اطالعرسانی

میزان اطالعرسانی رسانه به کارآفرینان در زمینه حمایتهای مالی
آگاهی کارآفرینان گردشگری در روستا از خدمات صندوقهای مالی

مأخذJegdić et al, 2017; De Lange & Dodds, 2017; Dehghani & Gemini, 2017; Ghanbari et al, 2016; Sajasi Gheiydari, 2015; Roknoddin Eftekhari :
et al, 2014; Karimzadeh, 2014; Ghanian et al, 2011; Faraji Sabkbar et al, 2011; Arhami, 2011

محدوده موردمطالعه

محدوده موردمطالعه در این پژوهش روستاهای هدف
گردشگری مجموعه استان تهران است که در جدول شماره 2
و تصویر شماره  2روستاهای موردمطالعه نشان داده شده است.
روستاهای گردشگری استان تهران با دارا بودن جاذبههای
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی و جاذبههاي طبيعي و مناظر بديع در
چهار فصل سال و دسترسی مناسب ،پذيراي گردشگران فراوانی از
سراسر کشور و به خصوص کالنشهرهای تهران و کرج است و این

فصلنامه پژوهشهای روستایی

روستاها نقش مهمی در رونق و گسترش صنعت گردشگري استان
و منطقه داشته است .به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری
اغلب این روستاها در دامنه رشتهکوه البرز و با توجه به شرایط
زمانی ،مکانی ،فعالیتهای گردشگری در این منطقه از تنوع باالیی
برخوردار بوده و امکان گسترش بسیاری از زمینههای گردشگری
و کارآفرینی در این حوزه فراهم است (Tehran Governor’s
) .Office, 2016البته الگوی موجود کارآفرینی در بسیاری از این
روستاهای هدف گردشگری استان تهران عمدتاً شکل بیرونی
داشته و محدود است .بدین معنی که اغلب سرمایهگذاریهای

«ناهید اکبری سامانی و همکاران .ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی»

565

پاییز  . 1399دوره  .11شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

کالن در محدوده توسط سرمایهداران و سرمایهگذارانی است
که ساکن روستای موردنظر نبوده و منافع حاصل از فعالیتهای
کارآفرینی گردشگری در محدوده موردبررسی به نفع آنان و به
سمت کالنشهرها است نه روستاها و ساکنان و اهالی این روستاها.

یافتهها
یافتههای توصیفی صاحبان کسبوکار نشان میدهد از
بین  208نفر پاسخگو 86/5 ،درصد مرد و  13/5درصد زن و
مدرک تحصیلی حدود  84درصد از صاحبان کسبوکار دیپلم
یا زیردیپلم بوده است .از بین  112مدیر روستایی 96/4 ،درصد
مرد و  3/6درصد زن بودهاند 64/3 .درصد از مدیران دارای مدرک
دیپلم یا زیردیپلم و  23/2درصد نیز دارای مدرک کارشناسی

بودهاند .همچنین میزان آشنایی این دو گروه پاسخگو در ارتباط
با کلیدواژههای پژوهش حاضر در جدول شماره  3نشان داده
شده است.
در ارتباط با گروه خبرگان نیز 15/9 ،درصد دارای مدرک
فوقلیسانس و  84/1درصد نیز دارای مدرک دکتری بودهاند.
میانگین پاسخگویی سه گروه پاسخگویان (خبرگان ،صاحبان
کسبوکار و مدیران روستایی) به اینکه هر یک از متغیرها در ابعاد
مختلف سیاستی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سرمایه انسانی و حمایتی
به چه میزان میتواند بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی
در استان تهران ،تأثیرگذار باشد در جدول شماره  4نشان داده
شده است.

جدول  .2اسامی روستاهای موردمطالعه و تعداد نمونه.
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روستا

تعداد نمونه

روستا

تعداد نمونه

روستا

تعداد نمونه

فیروز بهرام

15

وردیج

13

پس قلعه

9

امامزاده باقر

8

آیینه ورزان

12

قجر تخت رستم

8

گلزار باال

12

چنار شرق

10

جلیزجند (تنگهواشی)

14

گلزار پایین

8

رود افشان

8

خمده

13

خسروآباد

10

مراء

13

لزور

9

گلخندان

10

چال طرخان

11

هرانده

10

قشالق یوسف رضا

8

کلین

11

ورسخواران

13

امامزاده داود

10

آهار

14

محمدآباد قمشلو

11

سنگان

8

افجه

15

حصارحسنبیک

8

ده ترکمن

12

امامه

13

خاوه

9

مأخذTehran Governor’s Office, 2016 :
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تصویر  .2روستاهای موردمطالعه .مأخذ :مرکز آمار ایران( 1395 ،ترسیم :نگارنده)1398 ،
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جدول  .3درصد آشنایی صاحبان کسبوکار و مدیران روستایی با کلیدواژههای پژوهش.
درصد آشنایی

زیاد

کم

متوسط

صاحبان کسبوکار

مدیران

صاحبان کسبوکار

مدیران

صاحبان کسبوکار

مدیران

کارآفرینی گردشگری

58/2

41/1

32/2

48/2

9/6

10/7

گردشگری روستایی

64/4

48/2

34/2

49/1

1/4

2/7

کارآفرینی در گردشگری روستایی

54/3

43/8

41/3

43/8

4/4

12/4

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1398 ،

جدول  .4نتایج  tتک نمونهای در ارزیابی میانگین پاسخگویی به مؤلفههای اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ (سه گروه پاسخگو :صاحبان کسبوکار ،مدیران روستایی
و خبرگان).
ابعاد

حد میانگین3 :

میانگین

سطح معناداری ()sig

انحراف معیار

صاحبان کسبوکار

مدیران روستایی

خبرگان

صاحبان کسبوکار

مدیران روستایی

خبرگان

صاحبان کسبوکار

مدیران روستایی

خبرگان

1

بعد سیاستی

3/640

3/770

4/220

0/665

0/699

0/648

0/000

0/000

0/001

2

بعد اقتصادی(بازار)

4/140

4/220

4/410

0/845

1/274

0/685

0/001

0/000

0/001

3

بعد سرمایه انسانی

3/960

3/850

4/310

0/715

0/606

0/706

0/000

0/001

0/000

4

بعد فرهنگی

3/220

3/190

3/790

0/665

0/948

0/683

0/000

0/000

0/000

5

بعد حمایت

3/580

3/640

3/660

0/755

0/880

0/948

0/000

0/000

0/000

6

بعد سرمایه مالی

3/820

4/110

3/970

0/616

0/911

0/604

0/000

0/000

0/000

3/730

3/800

4/060

0/736

0/847

0/668

0/000

0/000

0/001

ردیف

مؤلفههای اکوسیستم
کارآفرینی آیزنبرگ

میانگین مجموع ابعاد
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نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در جدول شماره 5
در ارتباط با اینکه هر یک از متغیرها در ابعاد مختلف سیاستی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سرمایه انسانی و حمایتی به چه میزان
میتواند بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان
تهران ،تأثیرگذار باشد نشان میدهد بر اساس نظرات صاحبان
کسبوکار در روستاهای موردمطالعه ،میانگین پاسخگویی برابر
با  3/73حاصل شده است که بعد اقتصادی (بازار) با میانگین
 4/14باالترین میانگین را دارد .این مقدار بر اساس نظرات مدیران
روستایی برابر با  3/8حاصل شده است و باالترین مقدار نیز مربوط
به بعد اقتصادی با میانگین  4/22است .در ارتباط با نظرات
خبرگان نیز این مقدار برابر با  4/06حاصل شده و بیشترین مقدار
مربوط به بعد اقتصادی با میانگین  4/41حاصل شده است.
شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری
روستایی

همانطور که اشاره شد به منظور شناسایی مهمترین عوامل

مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در محدوده
موردمطالعه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شده است.
پس از تشکیل ماتریس اولیه ،مقادیر اشتراکات مربوط به هر
شاخص با سایر شاخصها موردبررسی قرار گرفت .جدول شماره
 5میزان واریانس مشترک بین یک شاخص اکوسیستم کارآفرینی
گردشگری را با سایر شاخصهای به کار گرفتهشده در تحلیل
نشان داده و تحت عنوان جدول اشتراکات موسوم است .همانطور
که مشخص است تمامی شاخصهای به کار گرفتهشده در تحلیل
بهجز دو شاخص «نوآوری» و «خدمات فنی» ،دارای واریانس
مشترک باالیی هستند.
در ادامه مقادیر کایزر مییر اولکین ،7آزمون کرویت بارتلت
و ماتریس همبستگی انجام گرفت و با محاسبه دترمینان این
ماتریس با مقداری كمتر از  ،0/001میتوان پذیرفت كه ماتریس
8

7. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
8. Bartlett’s Test of Sphericity
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با پدیده «همخطی چندگانه» 9یا «تکخطی» 10روبهرو نبوده و
دادهها برای ادامه تحلیل مناسب هستند ).(Zebardast et al, 2013
9. Multi Collinearity
10. Singularity

با توجه به نتایج حاصل از ضریب  KMOو آزمون كرویت بارتلت،
(به ترتیب باالتر از  0/50و برابر با  )0/815مناسب بودن تحلیل
عاملی مشخص شد (جدول شماره .)6

جدول  .5مقدار واریانس مشترک شاخصها.
نمودار میلهای مقادیر اشتراکات شاخصها

اشتراکات شاخصهای اکوسیستم کارآفرینی در گردشگری روستایی
شاخص

مقادیر اولیه

مقادیر استخراجی

شاخص

مقادیر اولیه

مقادیر استخراجی

قوانین

1

0/815

انگیزه

1

0/914

رسانه

1

0/845

نوآوری

1

0/394

دولتی

1

0/679

ریسکپذیری

1

0/719

آموزشی (سیاستی)

1

0/914

اعتمادسازی

1

0/873

دسترسی (بازار)

1

0/835

حمایت دولتی و غیردولتی

1

0/770

مشتری

1

0/864

خدمات مشاوره

1

0/943

آگاهی

1

0/778

خدمات فنی

1

0/387

تبلیغات

1

0/946

دسترسی (حمایت)

1

0/937

سرمایهگذاری

1

0/905

سرمایهگذار

1

0/806

دسترسی (سرمایه انسانی)

1

0/744

تسهیالت

1

0/817

مهارت

1

0/803

مشارکت

1

0/937

آموزش (سرمایه انسانی)

1

0/841

آگاهی و اطالعرسانی

1

0/755
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جدول  .6نتایج آزمون  KMOو بارتلت در سنجش درجه اعتبار و سطح معناداری شاخصها.
آزمون  KMOو كرویت بارتلت

مقدار اندازهگیری شده کایزر مییر اولکین
آزمون كرویت بارتلت

0/815
خی دو

3/117

درجه آزادی

363

سطح معناداری

0/000
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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با محاسبه واریانس ،ماتریس عاملی دوران یافته و تعیین تعداد
عوامل منتخب ،جدول شماره  7نشان میدهد که برآیند تحلیل
عاملی در خالصهسازی و شناسایی مهمترین شاخصهای مؤثر
بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاها به چند شاخص
نهایی منتهی شده است و مهمتر اینکه سهم هریک از شاخصها
در تبیین کارآفرینی گردشگری روستایی به چه میزان است.
جدول شماره  7در قالب دو بخش ارائه شده که بخش اول
مربوط به سهم هر یک از عوامل قبل از اعمال چرخش واریماکس
و بخش دوم بعد از چرخش مربوط و توزیع نهایی امتیاز عوامل
بعد از بررسی ارتباط و همبستگی هر شاخص با عامل مرتبط
است .همانطور که مشخص است  5عامل نهایی بهعنوان عوامل
مبین اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاهای موردمطالعه

شناخته شده است .چرا که مقادیر ویژه هر یک از عوامل ،باالتر
از  1بوده به طوری که این مقدار در عامل اول  3/93و در عامل
آخر یا پنجم برابر با  1/62به دست آمده است .واریانس تجمعی
تبیینشده توسط عوامل مربوطه در روستاهای موردمطالعه نیز
باالتر از  60درصد و برابر با  61/17درصد بوده که بیانگر آن
است که عوامل مربوطه قویاً به موضوع اکوسیستم کارآفرینی در
گردشگری روستایی مربوط است .همچنین هر عامل بهصورت
مستقل بیش از  10درصد واریانس را تبیین مینماید تا جایی که
مقدار این موضوع در عامل اول  13/35درصد بوده و نشان میدهد
که مهمترین عامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی در گردشگری
روستایی ،در این عامل نهفته است .همچنین این مقدار در عامل
دوم  12/75درصد بوده است.

جدول  .7مجموع واریانس تبیین شده عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری.
شاخص

مقادیر اولیه

چرخش مجموع بارهای عاملی

مجموع مجذورات بارهای عاملی

جمع

درصد واریانس

درصد تجمعی

جمع

درصد واریانس

درصد تجمعی

جمع

درصد واریانس

درصد تجمعی

1

4/62

14/16

14/16

4/62

14/16

14/16

3/93

13/35

13/35

2

4/36

13/35

27/51

4/36

13/35

27/51

3/24

12/75

26/1

3

2/31

12/25

39/76

2/31

12/25

39/76

2/77

12/58

38/68

4

1/82

11/34

51/1

1/82

11/34

51/1

2/41

11/67

50/35

5

1/16

10/11

61/21

1/16

10/11

61/21

1/62

10/82

61/17

6

0/97

7/09

68/3

7

0/92

4/19

72/49

8

0/91

3/66

76/15

9

0/84

3/16

79/31

10

0/81

3/14

82/45

11

0/76

2/83

85/28

12

0/72

2/37

87/65

13

0/68

2/16

89/81

14

0/65

2/07

91/88

15

0/54

1/87

93/75

16

0/49

1/35

95/1

17

0/45

1/13

96/23

18

0/42

0/92

97/15

19

0/39

0/78

97/93

20

0/36

0/67

98/6

21

0/35

0/65

99/25

22

0/31

0/51

99/76

23

0/29

0/13

99/89

24

0/28

0/11

100
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در نهایت به تعیین مقادیر ارتباط شاخصها با عوامل منتخب
پرداخته شده است .در این مرحله و بعد از تعیین واریانس هر
یک از عوامل تبیینکننده اکوسیستم کارآفرینی گردشگری،
ماتریس عاملی را دوران داده تا هریک از شاخصهای مربوطه
بیشترین ارتباط را با عوامل مربوطه به دست آورند و شرایط را
برای شناسایی عوامل مربوط تسهیل نماید؛ بنابراین اولین عامل،
بهعنوان بهترین عامل از همبستگیهای خطی در بین دادهها است.
دومین عامل ،ترکیب خطی از شاخصهاست که نسبت به عامل

اول قرار میگیرد که در آن اثر اولین عامل حذفشده و به تبیین
بخش عمدهای از باقیمانده واریانس میپردازد .به همین ترتیب
سایر عوامل نیز استخراج تا اینکه کل واریانس دادهها تبیین شود.
بدین ترتیب و بر اساس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی بعد
از  6تکرار دوران واریماکس 5 ،دسته از عوامل نهایی اکوسیستم
کارآفرینی گردشگری در روستاهای هدف مطالعه به دست آمد.
با تکیه بر مقادیر بهدستآمده و امتیاز شاخصها ،عوامل نهایی
منتخب بهصورت زیر دستهبندی میشود (جدول شماره :)8

جدول  .8بارهای عاملی شاخصهای مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی در گردشگری روستایی.
ابعاد

عوامل

شاخصها

عامل 1

قوانین
سیاستی

عامل 2

عامل 3

0/338
0/337

رسانه
دولتی

0/404

آموزشی

0/327

دسترسی

0/583

مشتری
اقتصادی (بازار)

0/38
0/35

آگاهی
تبلیغات

0/672

سرمایهگذاری

0/915

دسترسی
سرمایه انسانی

0/717
0/595

مهارت
آموزش

فرهنگی

0/769

انگیزه

0/823

نوآوری

0/322

ریسکپذیری

0/818

اعتمادسازی
حمایت

0/684

حمایت دولتی و غیردولتی

0/753

خدمات مشاوره

0/486

خدمات فنی

0/307

دسترسی

0/82

سرمایهگذار
سرمایه مالی

عامل 4

عامل 5

0/777
0/645

تسهیالت
0/827

مشارکت
آگاهی و اطالعرسانی

0/904

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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عامل اول :این عامل  13/35درصد از واریانس کل را تبیین
میکند و بر اساس ماتریس فیلترشده نهایی با شاخصهای
سرمایهگذاری ،مشارکت ،سرمایهگذار ،دسترسی (بازار یا
اقتصادی) ،دولتی ،آگاهی و آموزشی (سیاستی) همبسته بوده و
در ارتباط نزدیک است.
عامل دوم :این عامل  12/75درصد از واریانس کل را تبیین
میکند و بر اساس ماتریس فیلترشده نهایی ،با شاخصهای
دسترسی (حمایت) ،آموزش (سرمایه انسانی) ،دسترسی (سرمایه
انسانی) ،تسهیالت و قوانین همبسته بوده و در ارتباط نزدیک
است.
عامل سوم :این عامل  12/58درصد از واریانس کل را تبیین
میکند و بر اساس ماتریس فیلترشده نهایی ،با شاخصهای
آگاهی و اطالعرسانی ،حمایت دولتی و غیردولتی ،خدمات
مشاوره و رسانه همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.
عامل چهارم :این عامل  11/67درصد از واریانس کل را تبیین
میکند و بر اساس ماتریس فیلترشده نهایی ،با شاخصهای
ریسکپذیری ،تبلیغات ،مهارت و مشتری همبسته بوده و در
ارتباط نزدیک است.
عامل پنجم :این عامل  10/82درصد از واریانس کل را تبیین
میکند و بر اساس ماتریس فیلترشده نهایی ،با شاخصهای
انگیزه ،اعتمادسازی ،نوآوری و خدمات فنی همبسته بوده و در
ارتباط نزدیک است.

در عامل اول ،شاخص سرمایهگذاری دارای بیشتری تأثیرگذاری
بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاها است و پس از
این شاخص ،شاخصهای مشارکت ،سرمایهگذار ،دسترسی (بعد
اقتصادی یا بازار) ،دولت ،آگاهی و آموزشی (بعد سیاستی) در
مراتب بعدی قرار دارد .در عامل دوم شاخص دسترسی (بعد
حمایت) ،در عامل سوم شاخص آگاهی و اطالعرسانی ،در عامل
چهارم شاخص ریسکپذیری و در عامل پنجم عامل انگیزه
بهعنوان مهمترین شاخصها در کارآفرینی گردشگری در روستاها
شناخته شده است (تصویر شماره .)3

بحث و نتيجهگيري
بر این اساس ،اهتمام اساسی این پژوهش ارزیابی اکوسیستم
کارآفرینی گردشگری در روستاهای استان تهران و شناخت
مهمترین عوامل مؤثر بر آن بوده است .یکی از مهمترین نتایج
و نکات قابلتأمل در این پژوهش ،اهمیت باالی عوامل اقتصادی
در توسعه اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در روستاهای
موردمطالعه است .عواملی همچون وجود سرمایهگذار برای
سرمایهگذاری و دسترسی مناسب به بازارهای هدف که با کمک
دولت و از طریق آموزش و افزایش آگاهی میتواند زمینه را برای
توسعه و شکوفایی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در نواحی
روستایی استان تهران را فراهم آورد .چرا که کارآفرینی میتواند
در حوزه گردشگری ،با توجه ظرفیت و قابلیت روستاها ،زمینهساز
توسعه اقتصادی گردد.

تصویر  .3امتیازات بارهای عاملی شاخصهای مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی در گردشگری روستایی .مأخذ :یافتههای پژوهش1398 ،
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با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل تحلیل عاملی و به دست
آمدن امتیازات یا بار عاملی هر یک از شاخصها ،در عامل اول
مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری 7 ،شاخص همبسته
تأثیرگذارند که مهمترین عامل« ،شاخص سرمایهگذاری»
به دست آمده است .کارآفرینی در گردشگری یک فعالیت
اقتصادی وابسته به فرآیند سرمایه است و نقش سرمایهگذاری
در کارآفرینی گردشگری یک نقش حیاتی ،اصلی و بنیادی است؛
چرا که سرمایهگذاری بر روی گردشگری ،به پیدایش مشاغل
و درآمدهایی منتهی میگردد که جوامع محلی از آن بهرهمند
میشوند .از جمله پژوهشهایی که نتایج آن بهطور غیرمستقیم
با سرمایهگذاری در ارتباط است میتوان به جگدیک و همکاران
( )2017و دیالنگ و دودز ( )2017اشاره کرد که توسعه
کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی را منوط به پروژههای
کارآفرینانه میدانند .عوامل مؤثر بعدی به ترتیب عبارتاند از:
شاخص مشارکت با امتیاز ( )0/827که این عامل با نتایج پژوهش
جعفر و همکاران ( )2014همسو است .با توجه به نقش مهم
جامعه روستایی در گردشگری ،نیاز به نگرشهای نوین مشارکتی،
دلیلی برای شکلگیری گونههای جدیدی از کارآفرینی است .با
توجه به ویژگیهای گردشگری در توانمندسازی جوامع ،مشارکت
ساکنان و خانوادههای روستایی در کسبوکارهای گردشگری،
میتواند بهعنوان کاتالیزوری جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی
گردشگری ایفا نماید .شاخصهای بعدی ،شاخص سرمایهگذار،
شاخص دسترسی (بازار یا اقتصادی) ،شاخص عوامل دولتی،
شاخص آگاهی و شاخص آموزشی (سیاستی) .با در نظر نگرفتن
سهم شاخصهای عامل اول؛ در عامل دوم مؤثر بر اکوسیستم
کارآفرینی گردشگری 5 ،شاخص همبسته تأثیرگذارند که
مهمترین عامل« ،شاخص دسترسی (حمایت)» است .عوامل
مؤثر بعدی به ترتیب عبارتاند از :شاخص آموزش (سرمایه
انسانی) ،شاخص دسترسی (سرمایه انسانی) ،شاخص تسهیالت
که با نتایج پژوهش سجاسی قیداری و همکاران ()2015
که دریافتند اولین اولویت برای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی
در روستاهای گردشگری روددرهای استان تهران ،ارائه منابع و
تسهیالت مالی و اعتباری کمبهره به روستاییان است ،همسویی
دارد .آخرین شاخص در عوامل سوم نیز شاخص قوانین است .با
در نظر نگرفتن عوامل اول و دوم مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی
گردشگری در روستاها ،در عامل سوم 4 ،شاخص همبسته
تأثیرگذارند که مهمترین عامل« ،آگاهی و اطالعرسانی» است.
عوامل مؤثر بعدی به ترتیب عبارتاند از :شاخص حمایت دولتی
و غیردولتی ،شاخص خدمات مشاوره و شاخص رسانه .در عامل
چهارم نیز  4شاخص همبسته تأثیرگذارند که مهمترین عامل،
«ریسکپذیری» است .عوامل مؤثر بعدی به ترتیب عبارتاند از:
شاخص تبلیغات ،شاخص مهارت و شاخص مشتری .در نهایت
و در عامل پنجم مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در
روستاها و با در نظر نگرفتن چهار عامل ذکرشده ،شاخصهای
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انگیزه ،اعتمادسازی ،نوآوری و خدمات فنی به دست آمده است.
در نهایت میتوان بیان کرد توسعه اکوسیستم کارآفرینی
گردشگری در روستاهای استان تهران با تکیه بر بهبود وضعیت
ابعاد و شاخصهای مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ و توجه
ویژه به عناصر و شاخصهای اقتصادی ،مشارکت و نقش دولت
و توانمندسازی ساکنان روستایی از لحاظ آگاهی و آموزشی در
محدوده موردمطالعه ،میتواند راهگشای توسعه روستایی باشد.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از نتایج رساله دکتری با عنوان «ارائ ه الگوی
توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی با رویکرد اکوسیستم
کارآفرینی؛ موردمطالعه :روستاهای کالنشهر تهران» است که
به راهنمایی دکتر سیدعلی بدری و دکتر محمدرضا رضوانی در
دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران انجام شده است.
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