
Winter 2022. Vol 12. Num 4

700

* Corresponding Author:
Hamdollah Sojasi Qeidari, PhD
Address: Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
Tel: +98 (912) 4170743 
E-mail: ssojasi@um.ac.ir

Research Paper
Identifying the Challenges Facing the Development of Rural Tourism Entrepreneurial Busi-
ness Ecosystem (Case Study: Sarduiyeh District in Jiroft County)

1. PhD Student, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2. Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
3. Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
4. Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Jiroft University, Jiroft, Iran.

Seyed Reza Hosseini Kahnooj1, *Hamdollah Sojasi Qeidari2, Aliakbar Anabestani3, Ali Shahdadi4

The present study uses a future research approach to identify the challenges affecting the development 
of the ecosystem of entrepreneurial tourism businesses in rural areas of Jiroft and the structural equa-
tions between them. To do this, we first collected a combination of codes from the models and research 
used in the field of tourism entrepreneurial businesses, as well as a survey of 15 rural entrepreneurs to 
improve them. Then, using MICMAC software, the identified factors were examined in terms of impact 
or effectiveness. The statistical population of this study consists of 54 tourism business owners in three 
villages located in the Sarduiyeh district. Then, with the Delphi method and a survey of experts in the 
field of tourism entrepreneurial businesses, the structural relationships resulting from these drivers were 
addressed. For this purpose, 50 experts performed non-probabilistic judgment sampling in the form of 
a path analysis test in SPSS software. The results showed that financial and economic issues have the 
highest impact factor. The root of these problems can be traced to factors such as marketing and finan-
cial issues and the limited budget of entrepreneurs and their weak support, which can have a significant 
impact on the development of such businesses in the future.
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Extended Abstract

1. Introduction

he existence of diverse climates in the 
villages of the Sardoyeh district of Ji-
roft has caused the villages of this dis-
trict to become a huge tourist complex 
and many businesses have been formed 

in it. However, many problems, including the formation 
of businesses, have arisen spontaneously and without a 
plan and simply because of the tourism potential of the 
region. The proliferation of these businesses with other 
obstacles such as lengthy bureaucratic procedures to start 
a business, management problems in launching tourism 
projects, lack of appropriate legal laws and protection 
for entrepreneurs, lack of communication infrastructure, 
the existence of some inappropriate social and cultural 
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norms, etc., pointed out that it has created an unfavorable 
atmosphere for the activists of this sector. Scientifically, 
in this field, both in research and in research projects, the 
environmental factors and elements that form the entre-
preneurial ecosystem of the region in the field of rural 
tourism have not been sufficiently and comprehensively 
studied so these cases are necessary. Although previous 
studies have suggested solutions to improve tourism busi-
nesses, it is necessary to examine the challenges involved 
in this field and the structural interaction between them, 
to reach a common understanding of its challenges to the 
necessary effectiveness. So the questions that arise are: 
What are the key deterrent components involved in de-
veloping the ecosystem of rural tourism entrepreneurial 
businesses in the Sardoyeh district of Jiroft? What are the 
challenges facing rural entrepreneurs to achieve a desir-
able and sustainable model in the field of tourism business 
development?

2. Methodology

The type of research is applied and developmental and 
in terms of the method, it is descriptive-analytical. The 
required information was collected with the help of a 
questionnaire and surveying entrepreneurs in the tourism 
business sector of elites and experts. In the beginning, a 
combination of codes from the models and studies men-
tioned in this study (in relation to the ecosystem of tour-
ism businesses) was collected. Then 15 entrepreneurs 
were used to localize the indicators and improve them. 
Finally, 31 codes were identified. This research consists 
of two parts. The first part examines the drivers involved 
in discussing the challenges facing tourism entrepreneurs 
in starting businesses. MICMAC software was used to 
analyze the data and key drivers. At first, the effect of 
variables on each other was evaluated from zero to four 
based on the opinion of entrepreneurs, then direct and 
indirect effects, as well as indicators of direct and indi-
rect impact and potential, were identified and finally, the 
most effective key indicators were identified. The statisti-
cal population to determine the key drivers is made up 
of Sardoyeh entrepreneurs in the three Sardoyeh, Gevre 
and Dalfard districts who have just started businesses. 
Cochran's method was used to calculate the sample size. 
Considering that 85 cases of business were identified in 
the study population, the known community formula was 
used with an error of 0.8%. Finally, the statistical sample 
of this study consisted of 54 entrepreneurs. The reason en-
trepreneurs use it to determine key drivers is that they are 
familiar with the challenges ahead that they have touched 
well. Then, in the second part of the research, the struc-
tural relationships obtained from the propulsions from the 

viewpoint of experts, specialists and university professors 
in the field of tourism were used. Due to the impossibil-
ity of accurate estimation of the sample size, data were 
collected from 50 people by non-probabilistic sampling 
method so that the collected opinions were fully expert 
and the samples were related to the subject of research. Fi-
nally, the obtained pattern was evaluated in terms of fixed 
or random effects.

3. Results 

The results of this section show the impact of variables 
such as the seasonality of businesses following climatic 
issues; Access restrictions; Existence of time-consuming 
bureaucracies and administrative formalities; Poor knowl-
edge of entrepreneurs about tourism jobs; Misplaced imi-
tations of businesses around; Weakness in entrepreneur-
ial culture and acceptance of innovations; Weakness of 
educational issues and the impact of variables such as the 
level of legal literacy of entrepreneurs; Poor support ser-
vices and counseling; Existing corruption and Numerous 
structural and managerial problems; Poor organization 
of tourism businesses; and Low spirit of cooperation and 
participation. These factors indicate that if there is success 
in business development, it is mainly businesses that have 
formed spontaneously and the government has played the 
least supportive role for them. The second part of the re-
search has developed a successful model of tourism busi-
ness challenges from testing structural equations in the 
form of path analysis, which is a technique to explain a 
communication system between variables. The results of 
this test showed that financial and economic issues have 
the greatest impact. Reasons for this include factors such 
as marketing and financial problems and the limited bud-
get of entrepreneurs and the weak support for them.

4. Discussion 

The model obtained from this study is in the framework 
of the entrepreneurial ecosystem model, including the 
Eisenberg model. Since each of the experts has pointed 
out some of the problems, in this study, the existing chal-
lenges in this field have been categorized and structured 
to cover all the issues. Also, the findings of this study are 
in line with the results of Suresh & Ramraj (2012). Its main 
emphasis is on paying attention to the projected trend of 
long-term economic issues and the vulnerability of tourist 
businesses following the intensification of economic cri-
ses and its impact in rural areas, which seems to be essen-
tial that the critical elements be identified in this direction. 
Today, the hyperinflation created in the daily affairs of the 
people, as well as the intensification of political and eco-
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nomic sanctions against the country have caused a severe 
blow to these businesses.

5. Conclusion 

The results are by no means promising, and what chal-
lenges this concept is the mechanisms that Iran, as a de-
veloping country, faces and rural areas cannot cope with 
such structural challenges, such as economic and cultural 
issues and sometimes support services.
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مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد آینده پژوهی اقدام به شناسایی چالش های مؤثر بر توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه 
گردشگری در مناطق روستایی شهرستان جیرفت و معادالت ساختاری میان آن ها نموده است. برای این کار، ابتدا به جمع آوری کدهای 
تلفیقی از مدل ها و پژوهش های به کاررفته در زمینه کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری و همچنین نظرخواهی از 15 کارآفرین روستایی 
جهت اصالح آن ها اقدام شد. سپس در قالب نرم افزار MICMAC، عوامل شناسایی شده از بعد تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد بررسی 
قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 54 نفر از صاحبان کسب وکارهای گردشگری در سه دهستان واقع در بخش ساردوئیه تشکیل 
می دهند. در ادامه با روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان و صاحب نظران در زمینه کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری به روابط 
ساختاری حاصل از این پیشران ها اقدام شد. برای این کار از نظر 50 کارشناس به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، در قالب آزمون 
تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS اقدام شد. نتایج نشان داد، مسائل مالی و اقتصادی باالترین ضریب تاثیرگذاری را دارند. ریشه این مشکالت 
را می توان در عواملی همچون بازاریابی و مسائل مالی و بودجه محدود کارآفرینان و حمایت های ضعیف از آن ها جستجو کرد که می تواند 

تاثیر بسزایی در توسعه اینگونه کسب وکارها در آینده داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
اکوسیستم کارآفرینانه، 

توسعه گردشگری، 
کسب وکارهای گردشگری، 

آینده پژوهی، معادالت 
ساختاری
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مقدمه

منابع  ایجاد  در  عمده ای  نقش  گردشگری  فعالیت  امروزه 
 (Pishbahar اشتغال زا و درآمد پایدار جوامع محلی ایفا می کند
(Parchami, 2018 &. با این حال نباید از موانع موجود نیز غافل 

شد. زیرا کسب وکارهای گردشگری شکل گرفته در محیط های 
روستایی )به عنوان یک اکوسیستم محلی( با چالش های عمده ای 
روبه رو هستند که حل این معضالت، تابع شناخت شبکه ای از 
 .(Seidl, 2014) است  آن ها  میان  ساختاری  روابط  و  پیشران ها 
اندازه گیری آن وجود  برای  الگوی مشابهی  این جهت، هیچ  از 
ندارد (Tsai et al., 2018; Sowa, 2018). به طور مثال، می توان به 
سیاست تنوع بخشی فعالیت های گردشگری روستایی در کشور 
نروژ؛ رقابت پذیری قومیت ها در مناطق روستایی استرالیا؛ بهبود 
روش های آموزشی در زمینه یادگیری کسب وکارهای گردشگری 
و ایجاد کرسی های دانشگاهی جهت پیوند آن با صنعت در آلمان 
اشاره کرد. این سیاست ها نشان می دهد که هر یک از کشورها 

را  برنامه ای  گردشگری،  کسب وکار  چالش های  با  مواجهه  در 
پیشنهاد داده اند (Riensche et al., 2015). این مسئله در کشورهای 
درحال توسعه از جمله ایران، به شکل دیگری نمود پیدا می کند. 
در ایران، کسب وکارها به صورت خودجوش و بدون شناخت به 
 (Perfetto & عرصه ظهور می رسند و از ثبات پایینی برخوردارند
تا بیشتر  این مشکالت سبب می شود   .Vargas-Sánchez, 2018)

کارآفرینان بالقوه، براي توسعه کسب وکار خود اقدام نکنند و یا 
آنان که اقدام کرده اند در میانه راه متوقف شده و سرانجام دست 
از کار بکشند. لذا بررسی چالش های کسب وکارهای گردشگری، 
 (Ghambarali et این بخش است به  فراسیستمی  نگاه  مستلزم 
به درستی تحلیل شود  اگر  (al., 2016; Rezaei et al., 2019 که 

و مورد خطاب قرار گیرد، شرایط الزم جهت توسعه آن زودتر 
از حد انتظار به وقوع می پیوندد (Kurgun et al., 2018). بنابراین 
آینده نگری  رویکرد  به کارگیری  با  که  نظر می رسد  به  ضروری 
از دیدگاه سیستمی، ریشه بسیاری از مشکالت کسب وکارهای 
گردشگری را مشخص کرده و با شناسایی اجزا و ساختارهای 

شناسایی چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی 
)موردمطالعه: بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت(
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هدایت  برای  راه حلی خالقانه  آن ها،  میان  روابط  و  اکوسیستم 
 (Falah et al., کسب وکارها به سمت جریان مطلوب، ارائه نمود
می توان  رابطه  این  در   .2009; Hosseini & Mozaffari, 2016)

زد  مثال  را  جیرفت  شهرستان  در  ساردوئیه  بخش  روستاهای 
که به دلیل موقعیت جغرافیایی، روستاهای این بخش به یک 
مجموعه عظیم گردشگری تبدیل شده اند و کسب وکارهای زیادی 
در آن ها شکل گرفته است با این حال مشکالت عدیده ای از جمله 
بروکراسی های اداری طوالنی برای راه اندازی کسب وکار، مشکالت 
مدیریتی در راه اندازی طرح های گردشگری؛ عدم وجود قوانین 
حقوقی مناسب و حمایتی از کارآفرینان؛ فقدان زیرساخت هاي 
ارتباطی؛ وجود بعضاً هنجارهاي نامناسب اجتماعي و فرهنگي و... 
سبب شده تا فضای نامســاعدی پیش روی فعاالن این بخش قرار 
گیرد. لذا الزم است تا با بررسی چالش های دخیل در این زمینه و 
تعامل ساختاری میان آن ها، به درکی مشترك از چالش های آن 
رسیده تا اثربخشی الزم را داشته باشد. بنابراین سؤاالتی که مطرح 
می شود این است که؛ مؤلفه های بازدارنده کلیدی دخیل در زمینه 
توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی 

در بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت کدام اند؟.

مروری بر ادبیات موضوع

موضوع کسب وکارها ارتباط عمیقی با بحث هاي توسعه پایدار 
بررسی  مناسب ترین چهارچوب جهت  بی شک  رو  این  از  دارد. 
کسب وکارها،  اکوسیستم  پدیده  بر  مؤثر  عوامل  تمامی  تأثیر 
نگر است که استدالل  یا دیدگاه همه جانبه  رویکرد سیستمی 
می کند افراد با چه چالش هایی در کسب وکارها درگیر هستند و 
چه عواملی بر موفقیت یا ناکامی بلندمدت آن ها تأثیرگذار است 
(Meigounpoory et al., 2019; Farzin et al., 2020). هرچند قوانین 

در  کسب وکارها  فضای  شکل دهنده  محیط های  سیستماتیک 
محدوده سرزمینی یکسان اند، اما فرض اصلی بر این امر استوار 
است که زیرسیستم ها متشکل از ارزش های فرهنگی و هنجارهای 
محلی هستند که هر ناحیه جغرافیایی را نسبت به سایر نواحی 
مدل  ارائه   .(Cooper, 2007; Farzin et al., 2020) می سازد  جدا 
اکوسیستم های کسب وکارهای کارآفرینانه برای اولین بار توسط 
والدز1 )1988( ارائه شد. وی در ارائه مدل خود بیان می کند که 
 (Nowruzi رفتار انسانی، حاصل تعامل فرد با محیط اطرافش است
(et al., 2018; Roozbahani et al., 2020. یک سال پس از والدز، 

دانشمندی به اسم دوبنی، مفهوم اکوسیستم های کسب وکارهای 
کارآفرینانه را مرکب از سرمایه در دسترس برای سرمایه گذاری، 
عمومی،  سیاست های  و  حمایت ها  خانوادگی،  کسب وکارهای 
از   .(Ghambarali et al., 2016) می داند  زیرساخت ها  و  فرهنگ 
آنجایی که در آن زمان چهارچوبی یکپارچه از بحث اکوسیستم 
کارآفرینانه وجود نداشت، آیزنبرگ2 )2010( در نظریه خود به 

1. Valdez
2. Isenberg

شش جز اکوسیستم از جمله سیاست، مالی، فرهنگ، حمایت ها، 
 (Shams et al., 2016; Davari et سرمایه انسانی و بازار اشاره کرد

 .al., 2017; Keikhakohan et al., 2020)

در سال های بعد در این رابطه مطالعات متعددی صورت پذیرفته 
است و هر عناصر و پیشران های خاص خود را به عنوان فاکتورهای 
اثرگذار معرفی کرده اند. به عنوان نمونه؛ سورش و رامراج3 )2012( 
مالی،  اخالقی،  )حمایت  مؤلفه  هفت  خود  کیفی  مطالعه  در 
فنی، اجتماعی، شبکه ای، دولت و محیطی( را به عنوان اجزای 
اکوسیستم تشخیص دادند. کالن4 و همکاران )2014( ضمن 
توجه به روند پیش بینی شده اقتصادی درازمدت و آسیب پذیری 
کسب وکارهای گردشگری در مناطق روستایی پیشنهاد می کنند 
که عناصر بحرانی در یک محیط کاری شناسایی شود. هجالگر5 
و همکاران )2018( به این نتیجه رسیده اند که پتانسیل رشد 
چشمگیر کسب وکارهای گردشگری روستایی در دانمارك، نروژ 
و سوئد بسیار باالست. با این  حال، پنج شکاف نوآوری ازجمله؛ 
)1( عدم دسترسی فراگیر به اطالعات کسب وکارها، )2( موانع 
اطالعاتی )عدم نشر فراگیر اطالعات در سازمان ها(، )3( شکاف 
دانش )موانع شناسایی اطالعات بروز شده(، )4( انگیزه تغییر و 
)5( تفسیر منابع و انتقال آن، کارآفرینی گردشگری را در این 
مناطق را مختل می کند. دلیچ و پریچ6 )2018( به این نتیجه 
رسیدند توسعه اکوسیستم کسب وکارها به شدت از شاخص هایی 
نظیر؛ رهبری، تراکم شبکه، دولت، استعداد، خدمات پشتیبانی، 

تعامل، شرکت ها و سرمایه تأثیر می پذیرد.

با مرور مطالعات انجام شده به وضوح می توان دریافت که در 
مدل های موردنظر، پوشش تمامی چالش های کسب وکار، بسیار 
کم بوده و هر کدام از صاحب نظران به بخشی از این مشکالت 
اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر سعی شد تا با استخراج ابعاد 
هفت گانه )مسائل طبیعی و زیست محیطی؛ سیاست های دولتی و 
رویه هاي قانوني؛ شرایط اقتصادی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی 
حاکم بر جامعه؛ تکنولوژی و زیرساخت ها؛ منابع انسانی و مسائل 
انگیزشی و روانی(، مرکب از مدل ها و پژوهش های ذکرشده، در 
راستای پوشش تمامی مسائل کسب وکارها اقدام شود. تفاوتی که 
خروجی این پژوهش با مدل های ارائه شده دارد در ارائه الگوی 
بر اساس روابط  بر چالش های کسب وکارهای گردشگری  مؤثر 
آینده پژوهی و معادالت ساختاری از بطن عناصر سایر پژوهش ها 
بر  از حاالت مدل خارج کرده و  این زمینه است که آن را  در 
اساس معادالت علمی به سمت طراحی الگو سوق می دهد. در 
این الگو قرار است بخشی از واقعیت کسب وکارهای گردشگری 
ایران در قالب روابط اثرگذاری یا اثرپذیری و همچنین روابط علی 

و همبسته بین عناصر محلی سنجیده شود.

3. Suresh & Ramraj
4. Kline 
5. Hjalager
6. Delić & Perić

»سیدرضا حسینی کهنوج و همکاران. شناسایی چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی«



705

زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

»سیدرضا حسینی کهنوج و همکاران. شناسایی چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی«

روش شناسی تحقیق

لحاظ روش،  به  و  توسعه ای  و  پژوهش حاضر، کاربردي  نوع 
توصیفي - تحلیلي است. اطالعات موردنیاز به کمک پرسشنامه 
نظرخواهی شده از کارآفرینان بخش کسب وکارهای گردشگری 
نخبگان و صاحب نظران گردآوری شد. در ابتدای امر به جمع آوری 

کدهای تلفیقی از مدل ها و مطالعات نامبرده شده در این پژوهش 
)در رابطه با اکوسیستم کسب وکارهای گردشگری(، اقدام شد. 
سپس از 15 کارآفرین جهت بومی سازی شاخص ها و اصالح آن ها 
کمک گرفته شد. در نهایت 31 کد شناسایی شده مطابق جدول 

شماره 1 استخراج شد.

جدول 1. مؤلفه ها و شاخص های به کار رفته در پژوهش.

کدهای استخراج شدهاختصار
C1

عوامل محیط طبیعی

مخاطرات محیط طبیعی )مانند سیل، زلزله، یخبندان و ...(
C2فصلی بودن کسب وکارهای گردشگری
C3محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های فیزیکی در مناطق روستایی
C4مشکالت زیست محیطی
C5

سیاست های دولتی و رویه های قانونی 
بازدارنده

وجود بروکراسی ها و تشریفات اداری زمانبر
C6سطح سواد حقوقی پایین کارآفرینان
C7ضعف خدمات حمایتی )مالی و زیرساختی( متأثر از سیاست های ارزی ناشی از تحریم ها بر فضای کسب وکار
C8فسادها و تبعیض های موجود
C9مشکالت قوانین مالیاتی، راه اندازی کسب وکار و قیمت گذاری در زمینه کسب وکارهای گردشگری

C10مدیریت سردرگم و تعدد دستگاه های متولی زیرمجموعه دولت
C11

موانع اقتصادی اثرگذار

شناخت ضعیف کارآفرینان نسبت به مشاغل گردشگری
C12 ضعف در بازاریابی محصوالت گردشگری
C13استراتژی های نامطلوب بازار رقابتی
C14 امور مالی و مشکالت بودجه در دسترس کارآفرینان
C15

مسائل و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی 
حاکم بر جامعه

نبود شبکه تعاملی میان کارآفرینان
C16الگوبرداری های نابجا از کسب وکارهای اطرافیان
C17ضعف در فرهنگ کارآفرینی و پذیرش نوآوری ها
C18ضعف مسائل آموزشی و تحصیلی
C19نداشتن احساس امنیت و پایداری کسب وکارها
C20

مدیریت، فناوری و سازمان دهی 
کسب وکارها

مشکالت عدیده ساختاری و مدیریتی
C21ضعف در ارتباط شبکه ای بین پیوندهای گردشگری و صنعت
C22ضعف ساماندهی فیزیکی شبکه یکپارچه خدمات کسب وکارها
C23ضعف در زیرساخت های تجاری و فناوری اطالعات
C24

مسائل سرمایه های انسانی

پایین بودن روحیه همکاری و مشارکت
C25بی تجربگی و فقدان دانش جمع گرا
C26درک پایین جامعه محلی نسبت به کسب وکارهای گردشگری
C27مشکالت شراکت نامناسب
C28 پیوندهای اجتماعی ضعیف
C29

مسائل انگیزشی و روانی

عدم انگیزه کافی در راه اندازی کسب وکارهای گردشگری
C30داشتن نگرش ایستا نسبت به شکل گیری کسب وکارها
C31شرایط جسمی و نداشتن الگو و برنامه موفق در زمینه کسب وکارها
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این پژوهش شامل دو بخش است. بخش اول آن به بررسی 
پیشران های دخیل در بحث چالش های پیش روی کارآفرینان 
گردشگری در راه اندازی کسب وکارها می پردازد. برای تجزیه وتحلیل 
داده ها و پیشران های کلیدی مؤثر از نرم افزار MICMAC استفاده 
شد. در ابتدا تأثیر متغیرها نسبت به یکدیگر از صفر تا چهار بر 
اساس نظر کارآفرینان ارزش گذاری شد، سپس تأثیرات مستقیم 
اثرگذار  پتانسیل  و غیرمستقیم و همچنین شاخص های داری 
تأثیرگذارترین  نهایت  در  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرپذیر  و 

شاخص های کلیدی شناسایی شدند.

جامعه آماري جهت تعیین پیشران های کلیدی را کارآفرینان 
بخش ساردوئیه در سه دهستان ساردوئیه، گور و دلفارد تشکیل 
اقدام  صرفاً  که  شده اند  انتخاب  افرادی  عبارتی،  به  میدهند. 
عمده  کرده اند.  گردشگری  زمینه  در  کسب وکار  راه اندازی  به 
مناطق  گردشگری  زمینه  در  شناسایی شده  کسب وکارهای 
روستایی بخش ساردوئیه را کسب وکارهایی از جمله تأسیس و 
راه اندازی هتل و رستوران )درجه 1، 2 و 3(؛ تأسیس و راه اندازی 
راه اندازی  کبابی(؛  فستفودی،  سنتی،  )غذاخوری  غذاخوری 
قهوه خانه، چایخانه و کافه؛ تأسیس و راه اندازی خانه و اتاق های 
اجاره ای )خانه های ویالیی و اجاره ای، احداث سویت ها، احداث 
باغ های اجارهای جهت گردشگری باغی(؛ راه اندازی اقامتگاه های 

و  تأسیس  قدیمی(؛  خانه های  و  کاروانسرا  )احداث  بومگردی 
راه اندازی فعالیت های خدماتی؛ احداث غرفه های صنایع دستی و 

فراوری های دامی و کشاورزی تشکیل می دهند.

برای محاسبه حجم نمونه، از محاسبات آماری به روش کوکران 
استفاده شده است. با توجه به اینکه در جامعه موردمطالعه را 85 
مورد از کسب وکار تشکیل می دهد، بنابراین از فرمول کوکران با 
خطای 0/08 محاسبه شد. در نهایت، نمونه آماری این پژوهش 
را 54 نفر از کارآفرینان تشکیل دادند )جدول شماره 2(. دلیل 
استفاده از کارآفرینان جهت تعیین پیشران های کلیدی، آشنایی 
آن ها با مشکالت و چالش های پیش رو است که آن را به خوبی 

لمس کرده اند.

در ادامه و در بخش دوم پژوهش، به بررسی روابط ساختاری 
حاصل از پیشران های به دست آمده از نظر کارشناسان، متخصصین 
و اساتید دانشگاهي در حوزه گردشگری استفاده شد. با توجه به 
عدم امکان تخمین صحیح از حجم نمونه، اقدام به جمع آوری 
اطالعات از 50 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی شد 
تا نظرات گردآوری شده کاماًل کارشناسی شده و نمونه ها مرتبط با 
موضوع تحقیق باشند. در انتها نیز الگوی به دست آمده به لحاظ 

اثرات ثابت و یا تصادفی بودن موردسنجش قرار گرفت.

جدول 2. تعداد کل کارآفرینان بخش ساردوئیه واقع در شهرستان جیرفت و نمونه های اختصاص یافته به هر یک از طبقات.

جمع کل کسب وکارهای راه اندازی نام روستانام دهستانشماره
تعداد نمونه هاشده در بخش گردشگری

ساردوئیه1

64قنات سامان
65ده والی

42محمدآباد
65دره رود
2216جمع

دلفارد2

149باغعلیشیر
107درهای
1812کراه
4228جمع

ِگِور3
96گورعلیا

74گورسفلی
1610جمع

8554جمع کل-
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. نقشه پراکندگی متغیرهای پژوهش به لحاظ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری. منبع: یافته های میدانی، 1399

یافته ها

یافته های به دست آمده از بررسی وضعیت کارآفرینان روستایی 
گردشگری نشان می دهد، 82/43 درصد از آن ها به لحاظ جنسیت، 
مرد هستند. 58/32 آن ها در گروه های سنی 45-31 قرار دارند. 
67/02 آن ها دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم هستند و سابقه 
فعالیتی بین 1 تا 7 سال را دارند. میانگین درآمد ثبت شده 36/3 
درصد از کارآفرینان بین 10 تا 15 میلیون تومان در ماه است و 
مابقی کمتر از 10 میلیون تومان است. میزان اشتغال زایی مشاغل 
کمتر از هفت تا ده نفر را شامل است که نشان از کوچک مقیاس 
بودن این کسب وکارها دارد. کسب وکارها عمدتاً به صورت فردی 
ایجاد شده اند. 70 درصد از کارآفرینان، دوره های آموزشی خاصی 
را نگذرانده و منابع مالی 65 درصد از آن ها نیز به وسیله وام تأمین 
گردیده است. 39 درصد از آن ها انگیزه خود را درآمدزایی ذکر 
کرده اند. حدود 69/98 درصد از آن ها از آخرین تحوالت بازار حوزه 
گردشگری در حوزه کسب وکار خود ناآگاه بوده و از فناوری های 
جدید جهت رونق کسب وکار خود بی بهره اند. فقط 20/21 درصد 
از آن ها در حوزه کسب وکارشان از سایت یا شبکه های اجتماعی 
جهت تبلیغ محصول استفاده می کنند. 89/6 درصد از آن ها از 
بوده و  به دیگران بی بهره  متمایز کردن کسب وکارشان نسبت 
همچنین از این بین، تنها حدود 10/63 درصد از آن ها تولیدات 

صادراتی دارند.

اکوسیستم  چالش  مسئله  در  مؤثر  پیشران های  تحلیل 
کسب وکارهای گردشگری روستایی با رویکرد آینده پژوهی

کدهای 31گانه شناسایی شده ای که با استفاده از روش ترکیبی 
از سایر پژوهش ها و همچنین نظر کارآفرینان محلی به دست آمد، 
وارد نرم افزار MICMAC گردید. روش کار در این نرم افزار این گونه 
است که ارجحیت متغیرها در قالب یک مقایسه زوجی )مقایسه 
دو به دو به صورت سطری و ستونی( توسط خبرگان تشخیص 
داده می شود. سیستم نمره دهی از عدد صفر تا سه و عدد P را 
شامل می شود. عدد صفر به معنای عدم تأثیرگذاری، عدد 1 به 
معنای تأثیرگذاری ضعیف، عدد 2 به معنای تأثیرگذاری متوسط، 
عدد 3 به معنای اثرگذاری قوی و عدد P به معنای اثرگذاری 
بالقوه است. همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، 
ابعاد ماتریس 31 × 31 و درجه پرشدگی ماتریس 75/43 درصد 

است که نشان از مطلوبیت آن دارد.

در ادامه سعی شد تا نقش هر یک از متغیرها تشریح شود. 
تصویر شماره 1، نقشه پراکندگی متغیرهای پژوهش را به لحاظ 
تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در فرایند شناسایی چالش های 31گانه 

را نشان می دهد.

جدول 3. ویژگی های ماتریس اولیه.

تعداد دور تعداد عدد صفرتعداد عدد یکتعداد عدد دوتعداد عدد سهتعداد Pکلابعاد ماتریس
تکرار مدل

درجه پرشدگی 
ماتریس

31*316141114252337347275/43
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از  متغیرها  این  استراتژیک:  یا  تأثیرگذار  متغیرهای   )1
تأثیرگذاری و استقالل بسیار باالیی برخوردارند، همچنین تأثیر 
زیادی بر پویایی سیستم دارند. در صورت امکان، این متغیرها 
از  قرار گیرند.  اولویت  توسعه در  برنامه های  اجرای  باید هنگام 
مسائل  پی  در  کسب وکارها  بودن  فصلی  همچون  متغیرهایی 
اقلیمی؛ محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های 
فیزیکی در مناطق روستایی؛ وجود بروکراسی ها و تشریفات اداری 
زمان بر؛ شناخت ضعیف کارآفرینان نسبت به مشاغل گردشگری؛ 
الگوبرداری های نابجا از کسب وکارهای اطرافیان؛ ضعف در فرهنگ 
کارآفرینی و پذیرش نوآوری ها؛ ضعف مسائل آموزشی و تحصیلی 

می توان به عنوان متغیرهای ورودی نام برد. 

2( متغیرهای دووجهی: این متغیرها هم تأثیرگذار و هم بسیار 
وابسته هستند. بنابراین از نظر ماهیت، ناپایدار هستند. هر اقدامی 
که روی این متغیرها انجام شود، به شدت بر پویای سیستم تأثیر 
می گذارد. متغیرهایی همچون مشکالت قوانین مالیاتی در زمینه 
پایداری  و  امنیت  نداشتن احساس  کسب وکارهای گردشگری؛ 
کسب وکارها؛ ضعف در زیرساخت های تجاری و فناوری اطالعات؛ 
بی تجربگی و فقدان دانش جمع گرا؛ درك پایین جامعه محلی 
نسبت به کسب وکارهای گردشگری؛ مشکالت شراکت نامناسب؛ 
عدم انگیزه کافی در راه اندازی کسب وکارهای گردشگری؛ شرایط 
کارآفرینی  زمینه  در  موفق  برنامه  و  الگو  نداشتن  و  جسمی 

گردشگری در این دسته جای دارند. 

تأثیرگذار  متغیرها  این  وابسته:  یا  تأثیرپذیر  متغیرهای   )3
نیستند اما بسیار وابسته هستند. بنابراین رفتار آن ها ناشی از تأثیر 
متغیرهای دیگر است و اصوالً نقش متغیرهای ورودی و واسطه 
را ایفا می کنند. از متغیرهایی همچون مخاطرات محیط طبیعی؛ 
دستگاه های  تعدد  و  مدیریت سردرگم  زیست محیطی؛  مسائل 
محصوالت  بازاریابی  در  ضعف  دولت؛  زیرمجموعه  متولی 
شبکه  نبود  رقابتی؛  بازار  نامطلوب  استراتژی های  گردشگری؛ 
تعاملی میان کارآفرینان؛ ضعف در ارتباط شبکه ای بین پیوندهای 

گردشگری و صنعت می توان به عنوان متغیرهای حاصل یا بردار 
نام برد. 

4( متغیرهای مستقل: این متغیرها نه مؤثر و نه وابسته هستند. 
بنابراین آن ها تأثیر کمی روی سیستم موردمطالعه دارند اما با 
گذشت زمان، نقش آن ها تغییر می کنند. از دو متغیر پیوندهای 
شکل گیری  به  نسبت  ایستا  نگرش  داشتن  ضعیف؛  اجتماعی 

کسب وکارها می توان به عنوان متغیرهای مستثنا نام برد. 

5( متغیرهای تنظیمی: این متغیرها به اندازه کافی تأثیرگذار یا 
وابسته نیستند. از متغیرهایی همچون سطح سواد حقوقی پایین 
کارآفرینان؛ ضعف خدمات حمایتی ناشی از تأثیر سیاست های 
ارزی ناشی از تحریم ها بر فضای کسب وکار؛ فسادها و تبعیض های 
موجود؛ مشکالت عدیده ساختاری و مدیریتی؛ ضعف ساماندهی 
فیزیکی شبکه یکپارچه خدمات کسب وکارها؛ پایین بودن روحیه 

همکاری و مشارکت را می توان در این دسته جای داد.

تحلیل تأثیرات پتانسیل مستقیم متغیرها بر یکدیگر

با اتکا به یافته های تصویر شماره 2، نیروهای پیشران کلیدی به 
لحاظ تأثیرگذاری به صورت زیر قابل ارائه خواهد بود. در این راستا، 
با توجه به 31 چالش کلی بررسی شده، متغیرهای محدودیت های 
دسترسی از قبیل راه های ارتباطی و... با میزان خالص اثرگذاری 
)35(؛ فصلی بودن کسب وکارها در پی مسائل اقلیمی با میزان 
نسبت  کارآفرینان  ضعیف  شناخت  )29(؛  اثرگذاری  خالص 
از  نابجا  الگوبرداری های  )29(؛  اثرگذاری  خالص  با  مشاغل  به 
کسب وکارهای اطرافیان با خالص اثرگذاری )25(؛ الگوبرداری های 
نابجا از کسب وکارهای اطرافیان با خالص اثرگذاری )25(؛ ضعف 
مسائل آموزشی و تحصیلی با خالص اثرگذاری )24( به ترتیب 
میزان  بیشترین  دارای  و  ارزش ستونی محاسبه شده  باالترین 
تأثیرگذاری بر سایر متغیرها را دار هستند. به عبارتی، مهم ترین 

ویژگی این متغیرها، تأثیرپذیری پایین و تأثیرگذاری باالست.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نقشه روابط مستقیم بین متغیرها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(. منبع: یافته های میدانی، 1399
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. نقشه روابط غیرمستقیم بین متغیرها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(. منبع: یافته های میدانی، 1399

تحلیل تأثیرات پتانسیل غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

و جدول شماره 4، در  یافته های تصویر شماره 3  به  اتکا  با 
این میان متغیرهای 31گانه، متغیرهای محدودیت دسترسی به 
خدمات و زیرساخت های فیزیکی از قبیل دسترسی به راه ارتباطی 
کسب وکارهای  بودن  فصلی   ،)31503( اثرگذاری  خالص  با  و... 
بودجه  و مشکالت  مالی  امور   ،)26571( اقلیمی  مسائل  پی  در 
کارآفرینان  ضعیف  شناخت   )25510( کارآفرینان  دسترس  در 
نسبت به مشاغل گردشگری )25491( و الگوبرداری های نابجا از 
کسب وکارهای اطرافیان )21553( به ترتیب دارای بیشترین ارزش 
ستونی محاسبه شده و دارای بیشترین میزان تأثیرپذیری از دیگر 

متغیرها بوده اند.

ماتریس تأثیرگذاری و وابستگی بالقوه مستقیم و غیرمستقیم 
شاخص ها

و  مستقیم  بالقوه  وابستگی  و  تأثیرگذاری  ماتریس  برحسب 
غیرمستقیم در سمت چپ تصویر شماره 4، می توان گفت که 
شاخص های فصلی بودن کسب وکارها در پی مسائل اقلیمی و 
محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های فیزیکی 
از قبیل راه های ارتباطی در رتبه های اول تأثیرگذاری مستقیم 
قرار گرفته اند و بیشترین سهم را در این ارتباط دارا هستند. در 
قسمت سمت راست تصویر شماره 4، شاخص های فصلی بودن 
کسب وکارها در پی مسائل اقلیمی و امور مالی و مشکالت بودجه 
در دسترس کارآفرینان در رتبه های اولیه اثرگذاری غیرمستقیم 

قرار گرفته اند.

توسعه  بر  اثرگذار  چالش های  ساختاری  الگوی  تدوین 
اکوسیستم کسب وکارهای گردشگری

برای تدوین الگوی سازگار با شرایط منطقه ای از آزمون تحلیل 
مسیر استفاده شد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک ارزیابی 
کارآفرینان  روی  پیش   چالش های  و  موجود  وضع  از  انتقادی 
حوزه گردشگری است، متغیر توسعه کسب وکارهای گردشگری 
روستایی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این روش، 
همبستگي متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به لحاظ ضرایب 
استاندارد و غیراستاندارد سنجیده می شود. نتایج جدول شماره 
5 و تصویر شماره 5 نشان داد، مسائلی همچون شناخت ضعیف 
کارآفرینان از مشاغل گردشگری؛ ضعف در بازاریابی محصوالت 
و  مالی  امور  رقابتی؛  بازار  نامطلوب  استراتژی های  گردشگری؛ 
گردشگری  بخش  کارآفرینان  دسترس  در  بودجه  مشکالت 
سبب شده تا مسائل مالی و اقتصادی )0/370( بیشترین ضریب 
تأثیرگذاری را بر مسئله توسعه کسب وکارهای گردشگری دارند. 
همچنین مسائل سرمایه انسانی به دالیلی همچون پایین بودن 
روحیه همکاری و مشارکت؛ بی تجربگی و فقدان دانش جمع گرا؛ 
درك پایین جامعه محلی نسبت به کسب وکارهای گردشگری؛ 
مشکالت شراکت نامناسب و پیوندهای اجتماعی ضعیف سبب 
شده تا این مؤلفه نیز از ضریب بسیاری باالیی )336( برخوردار 

باشد.
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جدول 4. رتبه بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار )مستقیم در سمت چپ و غیرمستقیم در سمت راست(.

تأثیرگذاری غیرمستقیم تأثیرگذاری مستقیم رتبه

فصلی بودن کسب وکارها در پی مسائل اقلیمی فصلی بودن کسب وکارها در پی مسائل اقلیمی 1

امور مالی و مشکالت بودجه در دسترس کارآفرینان بخش گردشگری محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های فیزیکی از قبیل راه های 
ارتباطی و... 2

محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های فیزیکی از قبیل 
راه های ارتباطی و... امور مالی و مشکالت بودجه در دسترس کارآفرینان بخش گردشگری 3

شناخت ضعیف کارآفرینان نسبت به مشاغل گردشگری شناخت ضعیف کارآفرینان نسبت به مشاغل گردشگری 4
الگوبرداری های نابجا از کسب وکارهای اطرافیان الگوبرداری های نابجا از کسب وکارهای اطرافیان 5

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های میدانی، 1399                                                                                                  
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سنجش نرمال بودن اجزاي مدل: یکي از مهم ترین فرضیات 
ترسیم الگو، نرمال بودن متغیرهای اصلی و باقیمانده هاي مدل 
)تفاضل مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده بر اساس معادله 
تجربی( است که با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنف 
با توجه  این فرض سنجیده می شود. مطابق جدول شماره 6، 
به بزرگ تر بودن مقدار احتمال یا معناداری )0/200( از احتمال 
خطای نوع اول )0/05(، فرض صفر که معتبر بودن توزیع نرمال 

برای داده ها است، رد نمی شود.

نوع اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته: آماره این آزمون که 

برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن الگوی به دست آمده بحث 
تعداد  با  برابر  آزادی  درجه  با  کای-دو  تابع  دارای  که  می کند 

متغیرهای مستقل )K( است.

جدول 5. بررسی الگوی ساختاری عوامل اثرگذار بر توسعه اکوسیستم کسب وکارهای گردشگری روستایی.

متغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
ضریب غیراستانداردضریب استانداردشده

معناداریبتامعناداریبتا

←طبیعی

ی 
رها

وکا
سب 

م ک
ست

وسی
ه اک

سع
تو

ری
شگ

گرد

0/1430/0020/2630/000
0/2960/0000/1530/000←حقوقی و قانونی

0/3700/0000/1840/000←مسائل مالی و اقتصادی
0/2140.0030/2410/000←اجتماعی
0/3140/0000/1160/000←مدیریتی

0/3360/0000/0960/000←سرمایه های انسانی
0/3070/0000/1010/000←انگیزشی
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تصویر 5. مدل ساختاری چالش های مؤثر در توسعه اکوسیستم کسب و کارهای گردشگری روستایی. 
منبع: یافته های میدانی، 1399
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متغیرهای  اثرات  شود،  پذیرفته   H0 چنانچه  آزمون  این  در 
وابسته بر مستقل از نوع تصادفي است و در صورت پذیرفتـه 
شـدن H1 اثرات متغیرهای وابسته بر مستقل از اثرات ثابت است. 
خالصه نتایج آزمون هاسمن در جدول شماره 7 ارائه شده است.

مقدار  مي دهد،  نشان   7 شماره  جدول  نتایج  که  همان طور 
معناداري  سطح  و  بوده  معنـادار  مدل ها  تمام  براي  آماره  این 
و  اسـت  از 0/05  براي مدل کمتر  این جدول  در  گزارش شده 
بیـانگر رد فرضیه H0 و پذیرش فرضیه H1 در سطح اطمینان 
95 درصد بوده و بر استفاده از روش اثرات ثابت و نه تصادفی 

داللت دارد.

بررسی دقت الگوی ارائه شده: عالوه بر مقدار ضریب همبستگی 
ارزیابی  برای   )VIF )معکوس  تلورانس  و  واتسون  دوربین  آماره 

صحت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می شود.

چنانچه آماره دوربین واتسون در بازه 1/5 تا 2/5 قرار گیرد بین 
خطاها )اختالف بین مقادیر محاسبه شده و مقدار پیش بینی شده 
توسط معادله مدل( همبستگي وجود ندارد. در مدل ارائه شده 
مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 1/74 است در نتیجه مدل 
ارائه شده از لحاظ این آماره پذیرفته  شدنی است و از دقت باالیی 

برخوردار است )جدول شماره 8(.

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش ارائه یک الگوی ساختاری جهت شناسایی 
کسب وکارهای  اکوسیستم  وضعیت  بر  اثرگذار  چالش های 
شهرستان  در  واقع  ساردوئیه  بخش  روستاهای  در  گردشگری 
جیرفت است. پژوهش حاضر از دو بخش مجزا و در عین حال 
مکمل تشکیل شده است تا اصل یکپارچگی در راستای رسیدن 
به الگوی موفق را رعایت کند. در بخش اول پژوهش، ابتدا به 
بومی سازی شاخص ها با نظرخواهی از کارآفرینان و اصالح آن ها 

و استخراج 31 کد یا پیشران شروع شد. در ادامه به تعیین نقش 
با  مرتبط  پیشران های  از  کدام  هر  تأثیرپذیری  یا  تأثیرگذاری 
چالش های پیش  روی کارآفرینان روستایی با استفاده از نرم افزار 
تأثیرگذاری  از  نشان  بخش  این  نتایج  شد.  اقدام   MICMAC
مسائل  پی  در  کسب وکارها  بودن  فصلی  همچون  متغیرهایی 
اقلیمی؛ محدودیت های دسترسی به خدمات و زیرساخت های 
فیزیکی؛ وجود بروکراسی ها و تشریفات اداری زمان بر؛ شناخت 
ضعیف کارآفرینان نسبت به مشاغل گردشگری؛ الگوبرداری های 
نابجا از کسب وکارهای اطرافیان؛ ضعف در فرهنگ کارآفرینی و 

جدول 6. تست نرمال بودن مدل با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف.

تعداد
شدت تفاوت هاپارامترهای نرمال

معناداریآماره آزمون
منفیمثبتقدرمطلقانحراف معیارمیانگین

503/410/195410/0940/094-0/0740/0940/200
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جدول 7. نتایج آزمون هاسمن در الگوی پژوهش.

نتیجهمقدار احتمالمیزان آماره محاسباتینوع آمار محاسباتی
x210/32510/002.رد می شود پس مدل دارای اثرات ثابت است H0 فرضیه
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جدول 8. آماره دوربین واتسون جهت بررسی دقت مدل.

خالصه مدل

مدل R مقدار ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد میانگین آماره دوربین واتسون

1 a1/00 b1/00 1/00 0/000 1/739
a: پیش بینی کننده ها: چالش محیط طبیعی، چالش عوامل اقتصادی، هنجارهای اجتماعی، مسائل انگیزشی، عوامل حقوقی بازدارنده، چالش های مدیریتی، فناوری و 

سازمان دهی کسب وکارها، چالش سرمایه های انسانی
b: متغیرهای وابسته: عدم موفقیت یا عدم بازدهی مناسب توسعه کسب وکارهای گردشگری روستایی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های میدانی، 1399                                                                                                    
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پذیرش نوآوری ها و... دارد. این عوامل نشان می دهد اگر موفقیتی 
کسب وکارهایی  عمدتاً  شود،  مشاهده  کسب وکارها  توسعه  در 
هستند که به صورت خودجوش شکل گرفته اند و دولت کمترین 
نقش حمایتی را از آن ها داشته است. بخش دوم پژوهش، به تدوین 
الگوی موفق چالش های کسب وکار گردشگری از آزمون معادالت 
ساختاری در قالب تحلیل مسیر پرداخته است که تکنیکي براي 
توضیح یک سیستم ارتباطي بین متغیرها است. نتایج این آزمون 
نشان داد؛ مسائل مالی و اقتصادی بیشترین ضریب تأثیرگذاری را 
داراست. از دالیل این امر می توان به عواملی همچون بازاریابی و 
مشکالت مالی و بودجه محدود کارآفرینان و حمایت های ضعیف 

از آن ها اشاره کرد.

مدل  چهارچوب  در  مطالعه،  این  از  به دست آمده  الگوی 
اکوسیستم های کارآفرینی از جمله مدل آیزنبرگ است. از آنجایی 
که هر کدام از صاحب نظران به بخشی از مشکالت اشاره کرده اند، 
در این پژوهش سعی شده تا چالش های موجود در این زمینه 
دسته بندی و ساختارمند شوند تا تمامی مسائل را در برگیرد. 
پژوهش  نتایج  راستای  در  پژوهش  این  یافته های  همچنین 
به  توجه  بر  آن  تأکید  عمده  است.   )2012( رامراج  و  سورش 
روند پیش بینی شده مسائل اقتصادی درازمدت و آسیب پذیری 
کسب وکارهای گردشگران در پی تشدید بحران های اقتصادی و 
تأثیر آن در مناطق روستایی است که ضروری به نظر می رسد که 
عناصر بحران زا در این راستا شناسایی شوند. این مسئله امروزه با 
وجود ابرتورم های ایجادشده در مسائل روزانه مردم و همچنین 
شدت یافتن تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه کشور سبب 
شده تا ضربه شدیدی به این کسب وکارها وارد شود. همچنین 
از نگاهی دیگر می توان آن را با مطالعه دلیچ و پریچ )2018( 
مقایسه کرد؛ آن ها نیز به این نتیجه رسیدند که جمهوری کرواسی 
یکی از کشورهایی است که تأکید زیادی بر توسعه کسب وکارهای 
گردشگری به خصوص در مناطق روستایی به عنوان یک صنعت 
استراتژیک دارد. این مسئله دقیقاً همان چیزی است که در این 
پژوهش نیز به آن اشاره شد. زیرا در بهترین حالت کسب وکارهای 
بخشد.  بهبود  را  کشور  اقتصادی  شرایط  می تواند  گردشگری 
اما نتایج به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و آنچه این مفهوم 
را به چالش می کشد، سازوکارهایی است که در ایران به عنوان 
یک کشور درحال توسعه با آن مواجه است و مناطق روستایی 
نمی توانند از پس چنین چالش های ساختاری از قبیل مسائل 

اقتصادی و فرهنگی و بعضاً خدمات پشتیبانی برآید.

که  چالش هایی  زمینه  در  پیش  رو  مشکالت  به  توجه  با 
کارآفرینان در زمینه توسعه کسب وکار با آن روبه رو هستند، از این 

رو پیشنهاد زیر مطرح می شود؛

1( اصالح و بازنگری جدی قوانین و مقررات سیستم بانکداری 
به  مناسب  بانکی  بهره  نرخ  با  بانکی  تسهیالت  اعطای  جهت 

کارآفرینان؛

2( کاهش بروکراسی اداری نامناسب در سازمان ها و مؤسسات 
عمومی و دولتی ثبت شرکت ها و... که متولی صدور مجوزهای 
قانونی الزم برای کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای کوچک و 

متوسط در زمینه گردشگری هستند؛

3( آموزش کارآفرینی و آموزش کارآفرینانه در زمینه توسعه 
گردشگری و پیوند آن با دانشگاه؛

4( توسعه صندوق های مستقل سرمایه گذاری مخاطره پذیر در 
سطح محلی با حمایت سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی؛

5( برگزاری جشنواره کارآفرینی و نوآوری در زمینه گردشگری 
و حمایت از کسب وکارهای برتر و ایده های خالق و نوآور توسط 

کارآفرینان حرفه ای؛

6( امروزه بسیاری از امور در دنیای کسب وکارها به خصوص 
در زمینه گردشگری به صورت آنالین انجام می شود. کمپین های 
بازاریابی و تبلیغات به طور گسترده ای در فضای آنالین و به ویژه 
شبکه های اجتماعی پیگیری می شود. در چنین وضعیتی حضور 

یک کسب وکار در اینترنت ضرورت دارد.

تشکر و قدردانی 

این مقاله برگرفته از بخشی از رساله آقای سیدرضا حسینی 
کهنوج با همین عنوان در دانشگاه فردوسی مشهد است.
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