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Abstract  
The role of hospitality industry and its link to social - economic development shows that entrepreneurial 

development in hospitality can be one of the tools of policymakers to achieve economic growth in tourism 

destinations. Thus, since there are factors and forces on the broader level that influence the development of 

innovative businesses in the hospitality industry, this industry must be studied from an ecosystem 

perspective to study the role of these actors in the development of hospitality entrepreneurship. The 

Thematic analysis was used to analyze data and the data were collected using interviews with 40 experts in 

hospitality and tourism. The sampling method was purposeful and the theoretical saturation rule was used 

to determine the sample size. A qualitative coding technique was used to analyze the data. This study 

identified 14 main elements and 59 sub-elements for the hospitality and tourism entrepreneurial ecosystem 

which the main elements included "policy", "local culture", "variety of capabilities", "training", "human 

resource", "networking", "knowledge and innovation", "competitive advantage", "institutional capacity", 

"destination management", "brand management", "rules and regulations", "Investment intelligence and 

financing" and "target market". Moreover, the three-level model of the Hospitality and tourism 

entrepreneurial ecosystem is presented. Since ecosystems are spontaneously formed in a social-cultural 

context and the existence of a network of interactions and collaboration among the various elements in the 

environment, the strengthening of each of these elements will provide an incentive for the development of 

hospitality and tourism and encourage all stakeholders involved in this area to develop innovative 

businesses. 
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Highlight  

- The highlight of this research is the presentation of new and innovative concepts in the literature related to the 

entrepreneurial ecosystem of the hospitality and tourism industry.  
- In this research, a three-level model for the development of entrepreneurship in the tourism and hospitality 

industry has been presented, based on which ecosystems are developed as a process, and this level is the 

basis of the model for the development of higher levels. 
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 The current article is taken from the doctoral thesis of the first author entitled "Entrepreneurship Ecosystem Model of the 

Hospitality Industry (Case Study: Bandar Anzali City)" which was defended at Allameh Tabatabai University with the 

guidance of the second author and the advice of the third and fourth authors. 
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Introduction  
The entrepreneurial ecosystem refers to the elements, people, organizations, or institutions that act as a stimulus 

or an obstacle for a person to become an entrepreneur. Entrepreneurial ecosystems are supportive environments 

that lead to growth of advanture businesses and include hundreds of elements that can be grouped in to the six 

main domains of the market, policy, finance, culture, support and human capital. It examines entrepreneurial 

development in regions in a comprehensive and holistic manner, and encourages all elements in entrepreneurship 

development in different stages and departments to support entrepreneurial development (Ghanbarali, 1393: 171; 
Acs et al, 2017: 6). The concept of an entrepreneurial ecosystem is a useful tool for better understanding the 

dynamics and complexities of entrepreneurship in tourism destinations. These dynamics are formed by tourists, 

entrepreneurs, and all regional and local factors that may not be directly involved in tourism. Therefore, the tourism 

and hospitality industry also are in a broader area where all factors and elements that contribute to entrepreneurship 

should be studied in the form of the entrepreneurial ecosystem (Kantis and Federico, 2020: 183; Mersham and 

Ravani, 2018: 350). Thus, this study has tried to identify the effective elements in the development of the 

hospitality ecosystem of Bandar Anzali. This destination is the second most populous city in Guilan Province, and 

the first and largest port on the southern shores of the Caspian Sea, which always is one of the most attractive 

destinations and has a high capacity in the development of hospitality and tourism entrepreneurship. However, 

despite its natural, historical, and cultural capabilities in the development of entrepreneurial activity in the field of 

tourism, it is not developed on its resources. 

In this regard, the hospitality and tourism entrepreneurial ecosystem model and the identification of influential 

elements in the development of entrepreneurial activities helped the managers to strengthen each of them for 

developing tourism entrepreneurship and sustainable hospitality in the entrepreneurial ecosystem of this 

destination. Accordingly, the research questions are: 

1. What are the elements of the hospitality and tourism entrepreneurial ecosystem of Bandar Anzali city? 

2. What is the framework of the model extracted from the entrepreneurial ecosystem of Bandar Anzali city? 
 

Methodology 

Based on the purpose, this research was developmental-applied research. It was descriptive- analytical according 

to nature. Research population included experts that had information about tourism and hospitality in Bandar 

Anzali and they were selected by snowball sampling model. 40 individuals selected as samples. In the qualitative 

part, the data collection tool was used to identify and explore elements using semi-structured interviews, and in 

the survey part, a questionnaire was used to collect information. In qualitative section, thematic analysis was used 

to identify the dimensions and components of the hospitality entrepreneurship ecosystem. This method is used to 

recognize, analyze and report patterns in qualitative data, and it identifies and classifies the components of a topic 

by performing open, central, and selective coding.  

 

Results and discussion 
To answer the first question of research and analysis of the research findings, 14 selected codes have been 

identified from field study and 59 related axial coding which plays a role in the development of the tourism 

entrepreneurial process in Anzali. The main 14 elements of the entrepreneurial ecosystem based on results are 

"policy", "local culture", "variety of capabilities", "training", "human resource", "networking", "knowledge and 

innovation", "competitive advantage", "institutional capacity", "destination management", "brand management", 

"rules and regulations", "Investment intelligence and financing" and "target market". For example, one of the 

elements of the entrepreneurial ecosystem is "policy", which is one of the key elements in the ecosystem and refers 

to the attitudes and actions of policymakers and decisions regarding the development of hospitality 

entrepreneurship. Local culture is another key element in entrepreneurship, which has been described in most 

studies as one of the critical elements in the development of the entrepreneurial ecosystem. Entrepreneurship takes 

place in the cultural-social environment of the destination which can create a supportive environment that leads to 

the growth of adventure entrepreneurial activities. The "diversity of capabilities" is also identified as one of the 

elements of the hospitality ecosystem in Anzali. Tourism resources in destination, according to Leiper, are the 

heart of the tourism industry, and without them, which tourism and hospitality industry will not be formed. The 

fourth element identified in the entrepreneurial ecosystem of Anzali County is "Training". This factor refers to the 

quality and quantity of scientific and practical knowledge of the area of hospitality field staff studied from different 

dimensions. "Human capital" also can convert tourism assets into tourism capital and lead to value creation at the 

destination. Another element is "networking" which is identified. As most studies have pointed out, networking is 

one of the key points for developing entrepreneurial activities in the destination by creating a different network of 

stakeholders such as hospitality and tourism, entrepreneurs, local communities, governmental departments, NGOs, 

etc. The formation of a network of relations among different areas in the hospitality and tourism industry leads to 

the creation of innovative and new ideas in the destination. 
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Conclusion 

The current research was conducted to identify the elements of the entrepreneurial ecosystem of the hospitality 

industry in Bandar Anzali and to present its entrepreneurial ecosystem model. Therefore, with field studies and 

content analysis of interview findings, 14 main elements of the ecosystem along with 59 sub-elements were 

identified and described, and finally, a three-level ecosystem model was presented for the development of 

destination entrepreneurship. For example, this research showed that the element of "policy" is one of the 

influential elements for the development of destination entrepreneurship, so that the development of tourism in 

the destination can be seen when the development of tourism and hospitality is prioritized in the upstream 

documents and the policy of the region. And along with other industries such as fishing, ports and seafaring, 

programs should also be designed for hospitality entrepreneurship development. Another finding is "the culture 

of the local people, " which can lead to the acceleration or development of innovative businesses as a stimulating 

or inhibiting social-cultural element in the destination. Paying attention to "diversity of capabilities" is one of 

the elements of the entrepreneurial ecosystem, because diverse natural, historical, cultural and artistic capacities 

form the foundations of the formation of entrepreneurial activities in the tourism and hospitality industry of a 

destination. The key element of "education" also plays a fundamental role in the process of developing 

entrepreneurial activities, and its existence as a cultural capital is necessary in the development of the ecosystem. 
"Networking" is also at different levels in the tourism system, which is created as a result of the existence of 

social capital in the environment, and within these networks, in addition to the formation of innovative products 

and refinement of entrepreneurial ideas, considering the neglected potentials of the destination, information and 

work forces are also accommodated, settled, and the process of entrepreneurship development in the region 

accelerates. In general, all the 14 key elements of the ecosystem that were explained in the research, with their 

effects on each other, will lead to the entrepreneurial activities development in the destination ecosystem, as 

shown in the model presented in the research, how they affect each other at different levels.can be seen when 

the development of tourism and hospitality is prioritized in the upstream documents and the policy of the region. 

And along with other industries such as fishing, ports and seafaring, programs should also be designed for the 

hospitality entrepreneurship development. Another finding is "the culture of the local people," which can lead 

to the acceleration and development of innovative businesses as a stimulating or inhibiting social-cultural 

element in the destination. Paying attention to "diversity of capabilities" is one of the elements of the 

entrepreneurial ecosystem, because diverse natural, historical, cultural and artistic capacities form the 

foundations of the formation of entrepreneurial activities in the tourism and hospitality industry of a destination. 

The key element of "education" also plays a fundamental role in the process of developing entrepreneurial 

activities, and its existence as a cultural capital is necessary in the development of the ecosystem. 
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 مقاله پژوهشی

 

 نوازی و گردشگری تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان

1)مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی(

  
 

 

 3، مجید یاسوری2گهر، فاطمه یاوری2، اسماعیل قادری1*سعیده اسماعیلی

 ه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. ، دانشگانگردیگردشگری، گروه مدیریت جها دکتری. دانشجوی 1

 . دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران گردی،جهان . دانشیار گروه مدیریت2

 ریزی شهری، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.استاد گروه جغرافیا و برنامه. 3

 

  هچکید
تواند دهد که توسعه آن میاقتصادی مقصدهای گردشگری نشان می –نوازی و پیوند آن با توسعه اجتماعینقش صنعت مهمان

تر وجود دارند رو، از آنجا که عواملی در سطح وسیعاین . از گذاران جهت رسیدن به رشد اقتصادی باشدیکی از ابزارهای سیاست

اید این صنعت را از دیدگاه اکوسیستم نوازی و گردشگری تاثیرگذارند، بکارهای نوآورانه در صنعت مهمانو که بر توسعه کسب

کارآفرینی مدنظر قرار داده و همه عناصری که بر روی توسعه کارآفرینی نقش دارند مورد بررسی قرار داد. جهت شناسایی این 

نفر از متخصصان حوزه  04عمیق از های نیمهها با استفاده از مصاحبهعناصر از روش تحلیل مضمون استفاده شد و داده

گیری به صورت هدفمند بوده و جهت تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع آوری گردید. شیوه نمونهنوازی و گردشگری جمعمانمه

های پژوهش، ها پرداخته شده است. بر اساس یافتههنظری استفاده شده و با استفاده از کدگذاری کیفی، به تجزیه و تحلیل داد

سازی شد که عناصر اصلی آن منوازی شناسایی و مفهواکوسیستم کارآفرینی مهمان عنصر فرعی برای 95عنصر اصلی و  10

، «سازیشبکه»، «سرمایه انسانی»، «آموزش»، «هاتنوع قابلیت»، «فرهنگ جامعه محلی»، «مشیسیاست و خط»عبارتند از: 

، «قوانین و مقررات»، «برند مدیریت»، «مدیریت مقصد»، «ظرفیت نهادی»، «مزیت رقابتی»، «جریان دانش و نوآوری»

 –ها در یک بستر اجتماعی از آنجایی که اکوسیستم«. ریزی شدهبازار هدف برنامه»و « گذاری و تامین مالیهوشمندی سرمایه»

فرهنگی به صورت خودجوش شکل گرفته و وجود تعامالت و همکاری میان عناصر مختلف در این محیط منجر به توسعه مقصد 

نوازی و گردشگری ارائه شد تا با تقویت هر یک از عناصر در مدلی سه سطحی از اکوسیستم کارآفرینی مهمانشود، لذا می

 نوازی و گردشگری در مقصد ایجاد گردد.سطوح مختلف، زمینه توسعه کارآفرینی مهمان

 

  . بندر انزلی نوازی و گردشگری، مقصد گردشگری، شهرستاناکوسیستم کارآفرینی، صنعت مهمان واژگان کلیدی:

  نکات برجسته: 
 .نوازی و گردشگری استصنعت مهمانبرجسته این پژوهش ارائه مفاهیم جدید و نوآورانه در ادبیات مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی  نکته -

در این  پژوهش مدل سه سطحی جهت توسعه کارآفرینی صنعت گردشگری و مهمان نوازی ارائه شده است که بر اساس آن اکوسیستم ها به صورت  -

فرآیندی توسعه می یابدو این سطح از مدل زیربنای توسعه سطوح باالتر است. 
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 مقدمه . 1
ترین ترین و مهمنوازی یکی از بزرگشود و اکنون نیز صنعت مهمانهای بشر محسوب میترین پیشهنوازی از قدیمیمهمان

ها شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم برای افراد ایجاد نموده است و صنایع در جهان است و تنها در ایاالت متحده میلیون

 Fu et al, 2018; Goeldner and) های بزرگی از جامعه فراهم کرده استرا برای بخش میلیاردها دالر سود اقتصادی

Ritchie, 2009: 154) .نوازی نوپا و بزرگ قادر هستند که تجربیات نوآورانه برای کارهای گردشگری و مهمان وکسب

بر این، تغییر سبک زندگی گردشگران و گردشگران ارائه دهند و خدمات این صنعت مبتنی بر تجربه گردشگران است. عالوه 

نوازی، الگوهای سفرشان به محصوالت و خدمات متنوعی نیاز دارد و افزایش تقاضا برای خدمات نوآورانه در گردشگری و مهمان

 نوازی تبدیل کرده استهای گردشگری و مهمانمسئله کارآفرینی گردشگری را به یک ضرورت اساسی برای بقای شرکت

(Solvoll et al, 2015: 6) . های کارآفرینی هایی را جهت حمایت از فعالیتبنابراین، بسیاری از مقصدهای گردشگری سیاست

 Biswas اندهای مختلفی همچون اقامت و پذیرایی تنظیم کردهدر گردشگری و تشویق مردم به توسعه کارآفرینی در حوزه

Rashid, 2018: 169)  and 472; 2018: (Audretsch et al,. در جامعه تاکید  1محققان بر اهمیت فعالیت کارآفرینی

و معتقدند که توسعه کارآفرینی مستلزم نگاه سیستمی است که به طور همزمان  (Stam and Ven, 2021: 811)کنند می

تری از عناصر اجتماعی، فرهنگی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مقرراتی را مورد توجه قرار داده و آن را در بستر وسیع

  ;Alvedalen and Boschma, 2017; Mack and Mayer, 2016)دهدزمانی، مکانی، سازمانی و بازار مورد مطالعه قرار 

Mason and Brown, 2014) .Wolley, 2017; های متعددی ها و جنبهاین امر نیازمند توجه به موضوعات مختلف از دیدگاه

 ;Shwetzer et al, 2019: 81;  Kuckertz, 2019: 6)سازداز رهیافت اکوسیستم کارآفرینی را ضروری میاست که استفاده 

  ;Ratten, 2020: 172;  1414: 1311، معصوم و همکارانقدیری.) 

کارآفرینی دیدگاه اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی جهت توسعه کارآفرینی است که به تمام عناصر و بازیگران در توسعه 

 2ای از عناصر مختلف است که آیزنبرگو نحوه تعامل آنها با یکدیگر توجه دارد. در نتیجه توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه

ها یا موسساتی اشاره دارد نامد. اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان( این شبکه را اکوسیستم کارآفرینی می2411)

های حمایتی هستند که ها محیطکنند. در واقع، اکوسیستممانعی در جهت کارآفرین شدن فرد عمل میکه به عنوان محرک یا 

توان آنها را در شش قلمرو شوند و شامل صدها عنصر هستند که میمحور میآمیز نوآوریمنجر به رشد کسب و کارهای مخاطره

 ,Acs et al 6؛ 171: 1313قنبرعلی، )بندی نمود انسانی دسته ها و سرمایهاصلی بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت

پردازد و تمام عناصر در توسعه کارآفرینی و نگر میکه به بررسی توسعه کارآفرینی در مناطق به صورت جامع و کل( :2017

آفرینی را در مراحل و دهند تا بتواند همه عواملی که در توسعه کارتعامالتشان را به طور همزمان مورد بررسی قرار می

( بیان 2424) 3های مختلف موثرند به حمایت از توسعه کارآفرینی تشویق کنند. در این راستا، باشینگر، کافلر و پچالنربخش

های کارآفرینی در مقصدهای ها و پیچیدگیکنند مفهوم اکوسیستم کارآفرینی ابزار مفیدی برای درک بهتر پویاییمی

گیرد که ممکن است ای و محلی شکل میی عوامل منطقهها توسط گردشگران، کارآفرینان و همهیاییگردشگری است. این پو

تری نوازی در یک حوزه وسیعبه صورت مستقیم در حوزه گردشگری فعالیت نداشته باشند. به همین دلیل، گردشگری و مهمان

ند در قالب اکوسیستم کارآفرینی مورد بررسی قرار بگیرند قرار دارد که باید همه عوامل و عناصری که در کارآفرینی نقش دار

Kantis and Federico, 2020: 183; Mersham and Ravani, 2018: 350) ) . بر این اساس، در این پژوهش سعی شده

نوازی بندر انزلی پرداخته شود. شهرستان بندر انزلی به است به شناسایی عناصر موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی مهمان

عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان گیالن و اولین و بزرگترین بندر در سواحل جنوبی دریای خزر، با دارا بودن 

های شاخص طبیعی همچون دریای خزر و تاالب انزلی، تاریخی و فرهنگی، همواره های بسیار در حوزه انواع جاذبهیتوانمند

نوازی و گردشگری است و شود و دارای ظرفیت باالیی در توسعه کارآفرینی مهمانترین مقصدها محسوب مییکی از جذاب

ه بر تصمیمات کارآفرینان در خلق محصوالت و خدمات نوآورانه مختلفی در بستر محیطی خود دارد ک ها و عناصرویژگی

                                                           
1. Entrepreneurial activity  

2. Isenberg 

3. Bachinger, Kofler and Pechlaner 
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توانند در جهت های کارآفرینی میمندی از فرصتتاثیرگذار است. این عناصر محیطی، با حمایت از کارآفرینان در کشف و بهره

اجتماعی شهرستان  نوازی شهرستان تکامل یابند و در نهایت منجر به توسعه اقتصادی وتوسعه کارآفرینی صنعت مهمان

های کارآفرینانه در حوزه های بسیار طبیعی، تاریخی و فرهنگی در توسعه فعالیتانزلی شوند. اما این مقصد با وجود قابلیتبندر

توان به این عوامل ترین علل آن میهایش توسعه یابد و از مهمنوازی، همچنان نتوانسته بر اساس ظرفیتگردشگری و مهمان

های مختلف گردشگری، عدم درک صحیح مسئوالن، کسب و کارها های ارتباطات میان بخشها و شبکه: نبود انجمناشاره نمود

نوازی، عدم حمایت و تشویق کارآفرینان بومی و غیربومی توسط مردم محلی و و مردم محلی از صنعت گردشگری و مهمان

های مدیریتی و تخصصی و نوآور، نبود افراد شایسته در پست نهادهای دولتی، محیط ناپذیرا جهت توسعه کسب وکارهای نوپا

گذاری گردشگری انزلی، عدم اولویت به توسعه کسب و کارهای گردشگری و گیری درست در حوزه سیاستجهت تصمیم

یل رشد نوازی در کنار توجه به بندر و دریا و ظرفیت صید و شیالت، وجود مشکالتی در بخش اقامتی و پذیرایی از قبمهمان

ها، گران بودن ها و رستورانهای بدون مجوز، عدم تناسب بین قیمت و خدمات اقامتگاهبسیار خانه مسافرها و ویالها و خانه

های بدون مجوز فعالیت های خیابانی که برای اقامتگاهها و بخش پذیرایی و همچنین وجود دالالن و واسطهخدمات اقامتگاه

محیطی بسیار در حوزه اند و مشکالت زیستهای مجوزدار را به بحران تبدیل کردهقامتگاهکنند و وضعیت اقتصادی امی

ریزی جهت های اکولوژیکی که این خود یک عامل بازدارنده در مدیریت مقصد و برنامههای دریایی، تاالبی و آسیبآلودگی

 توسعه کارآفرینی است. 

های های تاثیرگذار در توسعه فعالیتنوازی انزلی و شناسایی مولفهدر این راستا، با بررسی اکوسیستم کارآفرینی مهمان    

توان به مدیران مدیریت مقصد جهت تقویت هر یک از آنها کمک نمود تا در نهایت نوازی و گردشگری میکارآفرینانه مهمان

نوازی پایدار در اکوسیستم کارآفرینی این مقصد بود. بر همین اساس، سواالت ی و مهمانبتوان شاهد توسعه کارآفرینی گردشگر

 پژوهش عبارتند از:

 نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی چیست؟دهنده اکوسیستم کارآفرینی مهمانعناصر تشکیل. 1

 است؟اکوسیستم کارآفرینی شهرستان بندر انزلی چگونه  چارچوب مدل استخراج شده. 2

 

 . مبانی نظری2
دهنده اند که نشاننوازی بیان کرده( رویکردهای بسیاری را در حوزه مهمان2447) 1، لینچ و ماریسونهای اخیر، لشلیدر دهه

گیری یک دانش عمیق و در حال رشد در این حوزه مطالعاتی است و همین امر این حوزه را به یک جایگاه مهم تحقیقاتی شکل

 نوازی در تعاریفیاند؛ واژه مهماننوازی پرداختهنچندین نویسنده به ارائه تعریفی از مهماالمللی تبدیل کرده است. در سطح بین

تاکید دارد که در فرهنگ لغت انگلیسی  ارائه شده است به یک موضوع اصلیها تا به حال در فرهنگ لغت 1134که از دهه 

عریف کرده است. ت "مهربانی در استقبال از افراد غریبه و یا مهمانان"نوازی را به عنوان خالصه شده است و مهمان 2کالینز

ترکیبی هماهنگ از اجزای ملموس و ناملموس از غذا، "نوازی ارائه داده است: ( تعریف نسبتاً جامعی را از مهمان1193) 3کیسی

های کالسیک مفهومی بیش از ایده"نوازی کند که مهمانو ادعا می "نوشیدنی، تخت، اتمسفر مکان، محیط، و رفتار کارکنان

( 122: 1193) 2. این تعریف توسط کیسی و ریالند"هیه غذای خوب و تخت خواب راحت اشاره داشتنداست که فقط به ت

ترکیبی هماهنگ از غذا، نوشیدنی، و/ یا سرپناه، یک محیط فیزیکی و رفتار و نگرش  "اصالح شد و بدین صورت ارائه شد 

کنند که به صورت نوازی را یک مبادله انسانی تعریف می( نیز مهمان2441) 5براترتون و وود Camargo). ,:2015 (20" افراد

گیرد و هدف از آن بهبود ارتباطات متقابل بین طرفین مبادله است و اجزای آن نیز اقامت، و یا زمان و داوطلبانه صورت میهم

 غذا و یا نوشیدنی است.

                                                           
1. Lashley, Lynch and Morrison 

2 .Collins Concise English Dictionary Plus 

3. Cassee 

4  . Reuland 

5. Brotherton and wood 
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نوازی اشاره شده است که آن را از سایر خدمات متمایز عت مهمانهای صننوازی، به ویژگیدر بررسی نظری مطالعات مهمان

کنند که در هنگام سرو غذا در یک رستوران یا اقامت در اتاق یک هتل، ( در این رابطه بیان می2417) 1کند. لوهمان و نتومی

ها ترکیبی از محصوالت و خدمات را شود تنها شامل غذا یا اقامت در یک اتاق نیست، بلکه آنمحصوالتی که به مشتریان ارائه می

کند بلکه بابت خورد نه تنها برای غذا و نوشیدنی هزینه پرداخت میکنند. برای مثال، فردی که در رستوران غذا میمصرف می

کند. انگیزه اصلی از اقامت در یک هتل و صرف یک شود نیز هزینه پرداخت میملموسی که به وی ارائه میسایر خدمات غیر

ده غذا در یک رستوران یا خانه شخص دیگری برود این است که فرد احساس متفاوت بودن نسبت به خانه خود داشته باشد. وع

ارزش منحصر به فرد آن این است که فرصتی برای تجربه چیزهای متفاوت دارد و به دنبال کسب تجربه خدمات نوآورانه است. 

های تواند با توسعه کسب و کارهای نوآورانه در بخشعنوان یک استراتژی می نوازی بهبه همین دلیل، کارآفرینی در مهمان

 .(Solvoll et al, 2015: 128) اقامتی، پذیرایی و گردشگری به تامین نیازهای گردشگران در مقصد بپردازد

از محصوالت برداری گیرند و با شناسایی و بهرههای جدید شکل میهای کارآفرینی بر اساس تشخیص فرصتفعالیت

های توسعه این فعالیت .(Ahmad and Seymour, 2008)شوند نوآورانه، فرایندها یا بازارهای جدید منجر به خلق ارزش می

نوآورانه تحت تاثیر عوامل و عناصری است که در محیطی به نام اکوسیستم کارآفرینی قرار دارند و با یکدیگر تعامل و همکاری 

( 2417مطالعه اشپیگل ) .(Stam and Ven, 2021: 813)ها شکل نخواهند گرفت محیط، اکوسیستمدارند و بدون وجود این 

های ها دارای ساختارها و ریشههای کارآفرینی در واترلو و کالگری کانادا نشان داد در حالی که اکوسیستمبر روی اکوسیستم

 کنندتم منسجم از خلق و رشد کسب و کارهای نوپا حمایت توانند با ایجاد یک سیسمتفاوتی در مناطق مختلف هستند، اما می

.(Meshram .and Ravani, 2018: 351) ( اکوسیستم2415استم )ای از کند: مجموعههای کارآفرینی را چنین تعریف می

. ور شوندهرهتوانند منجر به کارآفرینی بکنند و میای هماهنگ عمل میوابسته بهم هستند که به گونه بازیگران و عوامل

های بخش های دولتی، تشکلبازیگران و عناصر در اکوسیستم، هر نهادی است که مشوق و حمایتگر کارآفرینی است. سازمان

ها، کارآفرینان، مراکز رشد، مراکز گذاران، بانکهای کسب و کار، سرمایهها و مراکز آموزشی، انجمنخصوصی، دانشگاه

شوند قیقاتی، اصناف، حسابدارن، وکال و غیره بازیگران اکوسیستم کارآفرینی محسوب میشتابدهنده، رهبران، موسسات تح
.(Kantis and Federico, 2020: 16) 

هایی از بازیگران توان مقصدهای گردشگری را به عنوان شبکهمی ،(Spigel, 2017)های کارآفرینی از دیدگاه اکوسیستم

 مایةاجتماعی، سر ( و عوامل )به عنوان مثال، سرمایة انسانی، سرمایةرینان، مردم محلیمرتبط با یکدیگر )به عنوان مثال، کارآف

های رسمی و کارآفرینان در مقصد به شبکهکند تعریف نمود. ( که امکان کارآفرینی در یک قلمرو خاص را فراهم میمالی

های کارآفرینی شوند و یا موانعی را بر سر راه آن ایجاد توانند منجر به تقویت فعالیترسمی مختلفی وابسته هستند که میغیر

های کارآفرینی را در صنعت گردشگری معرفی اولین کسانی بودند که مفهوم اکوسیستم( 2412) 2کنند. کالین و همکاران

نوازی در این است که کارآفرینان گردشگری، بازیگران های کارآفرینی در گردشگری و مهمانکردند. تازگی رویکرد اکوسیستم

نوازی و گردشگری های کارآفرینی مهمانستماکوسی تواند خروجیدر مقصد هستند و کارآفرینی پایدار می 3اصلی خلق ارزش

 .(Bachinger et al, 2020: 239; Maleki, 2018: 6)باشد 
گویند که نوازی در مطالعات اکوسیستم کارآفرینی چنین می( جهت بررسی گردشگری و مهمان2424) 2ولمیلوود و مکس

دهد که این کند و نشان میران در مقصد را توصیف میها و روابط بازیگنوازی و گردشگری نقشاکوسیستم کارآفرینی مهمان

نوازی بازیگران به چه صورت تحت تاثیر محیط خود هستند. به طور کلی، عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری و مهمان

. شامل کسب وکارهای گردشگری متوسط و کوچک؛ نهادهای دولتی و نیمه دولتی؛ نهادهای غیرانتفاعی و جامعه مدنی است

کند، نوآوری و کارآفرینی یک های مناسب را جهت تنظیم و تشویق پذیرش نوآوری در ارائه محصوالت فراهم میدولت، سیاست

شود تا کند. این فضا توسط کسب و کارهای محلی و غیرمحلی رصد میفضای سیاسی در اکوسیستم کارآفرینی ایجاد می

بی و اوبر به گردشگران اندهد خود را تطبیق بدهند مانند خدماتی که ایر بیهایی که در سطح دنیا رخ میبتوانند با نوآوری

                                                           
1. Lohmann and Netto 
2. Kline et al 
3. Value creation 
4. Milwood and Maxwell 
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های خود های نوآورانه تطبیق بدهند تا بتوانند به فعالیتو کارهای محلی باید خود را با این کارآفرینیدهند و کسب ارائه می

یجاد کرد که به طور مستقیم با وسائط حمل و نقل سفری اوبر تعداد زیادی راننده را اادامه بدهند. برای مثال، خدمات هم

کند که تعامل کنند. گردشگری به عنوان یک دیدگاه سیستمی بحث میهای محلی رقابت میسنتی مانند تاکسی

گذاران نهادی تاثیر مهمی بر تجربیات نوآورانه بازدیدکننده های نوآورانه، پاسخ کارآفرینان محلی و واکنش سیاستکارآفرینی

 ارند.د

دانند: نقش روابط نوازی را شامل موارد زیر می( برخی عناصر اکوسیستم کارآفرینی مهمان2424) 1بیچلر، کالمونزر و پیترز     

نوازی در تالش و تعهد کارآفرینان، انسجام درون شبکه کارآفرینان، و انسجام خانوادگی در میان کسب و کارهای کوچک مهمان

نوازی جهت افزایش دانش و ها در حوزه گردشگری و مهمانهای آموزشی در مدارس و دانشگاهبرنامه دانش و استعداد، ارائه

( نیز عناصر 2424نیروی کار ماهر مورد نیاز این حوزه و نوآوری جهت ایجاد ارزش کل در اکوسیستم. باشینگر، کافلر و پچالنر )

ها بخش دولتی و خصوصی، دانشگاه، جامعه مدنی و شبکه نوآوری، مشتریان، اکوسیستم کارآفرینی گردشگری را شامل

هایی از بازیگران مرتبط با یکدیگر توان به عنوان شبکهدانند. در نهایت، با توجه به مطالب فوق، مقصدهای گردشگری را میمی

ای از خدمات خارجی و مجموعه ()به عنوان مثال، کارآفرینان، افراد محلی( و عناصر )به عنوان مثال، سرمایه انسانی، امور مالی

 ,Spigel and Harrison)کند تعریف نمود ای که فرصت کارآفرینی در یک قلمرو خاص را فراهم می)حمایتی( و واسطه

2018: 161). 
 

 پژوهش . پیشینة3
با واکاوی ( 1313های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است برای مثال قنبرعلی )عناصر اکوسیستم کارآفرینی در حوزه

( وضعیت 2414اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ )

اکوسیستم آن را نامطلوب ارزیابی کرد و در مورد اجزای آن چنین نتیجه گرفت: عدم حمایت سیاست های کالن از کارآفرینی، 

سرمایه اجتماعی پایین، عدم وجود فرهنگ حامی کارآفرین، عدم وجود برخی شایستگی  مشکالت بسیار در تامین اعتبار مالی،

های کارآفرینانه در کارآفرینان در بعد سرمایه انسانی، عدم حمایت دولت و بخش خصوصی از کارآفرینان و با مشکالت در 

های شاورزی کرمانشاه، تمامی زیرسیستمبخش بازار و بنابراین توصیه نمود که برای عملکرد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی ک

افزایی، منجر به افزایش توانمندی اکوسیستم شوند. اکوسیستم در کنار یکدیگر رشد کرده و تقویت شوند تا بتوانند از طریق هم

ا دو ب( اکوسیستم کارآفرینی ایران را شامل سیاست )2414( نیز بر اساس مدل آیزنبرگ )1311داوری، سفیدبری و باقرصاد )

ها )با سه های موفقیت(، حمایتشاخص رهبری و دولت(، تامین مالی، فرهنگ )با دوشاخص هنجارهای اجتماعی و داستان

انسانی )با دو شاخص موسسات آموزشی و نیروی کار( و بازار )با دو  شاخص نهادهای غیردولتی و اصناف و زیرساخت(، سرمایه

( نیز عالوه بر عناصر اکوسیستمی که سایر محققان به آن اشاره 1311آبادی )فتح ها و مشتریان( دانست. فداییشاخص شبکه

 ها تاثیرگذار دانست.آپها و معیارهای موفقیت استارتآپکردند عنصر بازاریابی و فناوری را نیز بر موفقیت استارت

اکوسیستم کارآفرینی پرداختند. های ( به بررسی نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش1311و همکاران ) همچنین، قدیری

بازیگر که در دو سطح تشکیل شده است. بازیگران سطح اول شامل حکومت،  1نتایج نشان داد اکوسیستم کارآفرینی از 

ها و المللی، شبکههای علم و فناوری، بازار، بازیگران بینآموزش، جامعه و محیط جغرافیایی هستند که انکوباتورها، پارک

کنند و این بازیگران سطح دوم یا محصول عملکرد چهار بازیگر سطح اول هستند یا بوم کارآفرینی میوارد زیستها را خوشه

( به ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی 1319شوند. در حوزه گردشگری نیز اکبری، بدری و رضوانی )توسط آنها تقویت می

گذاری، های اقتصاد، سرمایهبرگ پرداختند به طوری که شاخصگردشگری روستایی روستاهای استان تهران بر اساس مدل آیزن

ترین عوامل در تحقق توسعه کارآفرینی مشارکت با ساکنان، دسترسی به بازار و بازاریابی، دولت، آگاهی و آموزش مهم

 گردشگری در روستاهای مورد مطالعه هستند. 
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که به بررسی اکوسیستم های کارآفرینی پرداخت و هشت ستون هایی است ( از اولین پژوهش2413) 1مجمع جهانی اقتصاد     

/ مربیان، دولت و چارچوب های پشتیبانیآن را شامل بازارهای در دسترس، سرمایه انسانی/ نیروی کار، مالی، سیستم

( این 2417) های اصلی به عنوان تسهیلگر و حمایت فرهنگی معرفی نمود. اشپیگلگذاری، آموزش و کارآموزی، دانشگاهقانون

های موفق(، عناصر اجتماعی )استعداد نیروی کار، عناصر را در سه دسته عناصر فرهنگی )فرهنگ حمایتی و تاریخچه کارآفرینی

ها، خدمات پشتیبان، دولت و سیاست، دانشگاههای نقش( و عنصر منابع )نفعان، مربیان و مدلهای ذیسرمایه مالی، شبکه

کند و آنها رها( طبقه بندی نمود و اشاره کرد که عناصر فرهنگی، عناصر اجتماعی و منابع را حمایت میساخت فیزیکی و بازازیر

های با رشد باال در یک ( نیز به تازگی بیان کردند که وجود بنگاه2421نمایند. استم و وِن )نیز عنصر فرهنگی را تقویت می

ری دارد. وجود روابط قوی میان عناصر اکوسیستم، وابستگی و نیاز آنها منطقه، با کیفیت اکوسیستم کارآفرینی آن رابطه بسیا

های رسمی و شبکهدهد. ایشان عناصر اکوسیستم را شامل نهادها )نهادهای رسمی و غیربه یک دیدگاه سیستمی را نشان می

دانند که کننده( میمات تولیدهای فیزیکی و مالی، رهبری، سرمایه انسانی، دانش، تقاضا و خداجتماعی( و منابع )زیرساخت

 ( خواهد بود.2ورخروجی آنها خلق ارزش جدید )کارآفرینی بهره

به  ( اولین محققانی بودند که2412نوازی، کالین و همکاران )های کارآفرینی گردشگری و مهماندر حوزه اکوسیستم      

کارآفرینی گردشگری پرداختند و عناصر اکوسیستم  های گردشگری وعناصر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیتبررسی تاثیر 

روستای کارولینای شمالی را شامل: کیفیت زندگی )نرخ جرم و خشونت و مقیاس رفاه 144کارآفرینی شناسایی شده در

 سازی، آموزش و کارآموزی، مالی(، شبکه(، حکومت و رهبری، فرهنگ جامعه، زیرساخت فیزیکی )پهنای باند اینترنتطبیعی

)نرخ فقر و نرخ بیکاری(، خدمات پشتیبان کسب و کار و افراد )سطح دسترسی به تحصیالت( است اما از وضعیت مناسبی در 

( نیز به بحث در مورد تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر صنعت گردشگری 2419) 3روستاهای مورد مطالعه برخوردار نیستند. کانلی

های کارآفرینانه مبتنی بر مزیت رقابتی طبیعی که شامل تواند بر تالشکه گویان می گویان پرداخت و به این نتیجه دست یافت

گردی و کشاورزی است متمرکز شود. دستیابی به این امر نیازمند یک رویکرد استراتژیک در جهت برطرف گردشگری طبیعت

های موزشی، حمایت دولت و چارچوبآمیز کارآفرینی، تقویت سیستم آهای موفقیتکردن موانع فرهنگی و ارائه داستان

های روستایی و شهری گویان است که تمام گذاری، دسترسی به بودجه و تامین مالی، سهولت انجام کار بر اساس موقعیتقانون

( با استفاده از مدل آیزنبرگ، 2411) 2شوند. مورنت مارتینز و همکاراناین عناصر اکوسیستم کارآفرینی گویان محسوب می

های حامی دولتی، تامین اعتبار، فرهنگ تشویقی، ران اکوسیستم کارآفرینی گردشگری منطقه گاندیا را شامل سیاستبازیگ

( با بررسی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر بخش 2411) 5سرمایه انسانی و بازارها معرفی کردند. کوستا، تکستیرا و لیسبوا

های کارآفرینی رسیدند که عملکرد اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیتگردشگری در منطقه ستوبال پرتغال به این نتیجه 

نفعان وجود ندارد. از جمله عناصر اکوسیستم شهر ستوبال افزایی میان این ذیگردشگری تاثیر مطلوب ندارد و ارتباطات و هم

ولتی آموزشی، دفتر های خدماتی، موقعیت ژئواستراتژیک جذاب، موسسات دعبارت است از: وجود صنایع مختلف، شرکت

ای پنینسوال ستوبال، وجود ها، مرکز رشد کسب و کار، موسسه توسعه منطقهپشتیبانی کسب و کار شورای شهر، مرکز رشد ایده

 های اقتصادی نوپا و نوآورانه.سازی فعالیتهای تنوع و جوانچندین برنامه دولتی حمایت از نوآوری و طرح

اکوسیستم  ( عالوه بر شناسایی عناصر اکوسیستم، به بررسی کیفیت زندگی کارآفرینان در2424بیچلر، کالمونزر و پیترز ) 

نوازی پرداختند و بیان کردند که در تحقیقات حوزه اکوسیستم کارآفرینی عوامل اجتماعی اغلب به عنوان کارآفرینی مهمان

که کیفیت زندگی کارآفرینان )رفاه مادی، سالمت اند. نتایج این تحلیل نشان داد های کارآفرینی نادیده گرفته شدهمحرک

های کارآفرینانه تاثیر دارد و نقش نوازی بر فعالیتجسمی، سالمت روان، رفاه شهروندی، رفاه اجتماعی( حوزه مهمان

سی مقاالتی ( نیز در به برر2424کند. باشینگر، کافلر و پچالنر )کننده و حیاتی در عملکرد اکوسیستم کارآفرینی ایفا میتعیین

که به تازگی در حوزه اکویسستم کارآفرینی گردشگری به چاپ رسیده است پرداختند. این محققان بیان کردند که در حوزه 
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های کارآفرینی بسیار اندک است. در این بررسی، سعی شده است مسیرهایی را گردشگری، آثار منتشر شده درباره اکوسیستم

ا خالء موجود در ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی گردشگری پر شود. همچنین اشاره برای تحقیقات آینده ارائه دهد ت

باشد. اما تحقیقات در می 2یا دارای رشد باال 1ورهای کارآفرینی، کارآفرینی بهرهکنند که به طور سنتی نتیجه اکوسیستممی

های فرینی پایدار را به عنوان نتیجه حاصل از اکوسیستمحوزه اکوسیستم کارآفرینی گردشگری این دیدگاه را تغییر داده و کارآ

کنند. به عبارتی از آنجا که کسب و کارهای گردشگری اغلب کسب و کارهای کوچک کارآفرینی گردشگری معرفی می

 معمول هستند. بنابراین،های کارآفرینی گردشگری غیرخانوادگی هستند، کسب و کارهای دارای رشد باال برای اکوسیستم

( مولفه هوشمندی 2424خروجی سیستم انواع دیگری از کارآفرینی از قبیل کارآفرینی پایدار خواهد بود. ایچلبرگر و همکاران )

های کارآفرینی مطرح کردند و به این نتیجه رسیدند که این رویکرد به اتریش در اکوسیستم 3را جهت توسعه مقصد اینسبروک

ار کمک می کند و این شهر نیز ظرفیت تبدیل شدن به مقصد هوشمند پایدار را داراست. تقویت توسعه مقصدهای هوشمند پاید

های ( که شامل فرهنگ کارآفرینی، نهادهای دانشی، زیرساخت2415این محققان، عالوه بر عناصر اکوسیستم کارآفرینی استم )

وجود هبران و مربیان موفق و حامی است، فیزیکی، نهادهای رسمی، انواع خدمات حمایتی، کارکنان ماهر، تامین مالی، ر

های گوناگون را در اکوسیستم گردشگری اینسبروک شناسایی کردند که بر تامین مالی، آپهای کارآفرینی و استارتشبکه

 گذارند. رهبری و خدمات حمایتی تاثیر مستقیم می

ر سطح داخلی و خارجی در حوزه اکوسیستم با توجه به پیشینه مطالعاتی موضوع پژوهش، با وجود اینکه تحقیقاتی د 

های اکوسیستمی آیزنبرگ و یا استم به های موجود از قبیل مدلکارآفرینی انجام شده است اما بیشتر آنها بر اساس مدل

نوازی نیز مطالعات بسیار اندکی در خصوص اند و در صنعت مهمانشناسایی عناصر اکوسیستم کارآفرینی یک منطقه پرداخته

های موثر بر توسعه کارآفرینی مقصدها انجام شده است و همچنان کمبود مطالعات به ویژه در سطح داخلی در یگران و مولفهباز

نوازی مقصدها با توجه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، شناسایی عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری و مهمان

پژوهش سعی شده است با استفاده از مطالعه میدانی، به بررسی محیط کارآفرینی و شان وجود دارد که در این طبیعی و تاریخی

نوازی شهرستان بندر انزلی تاثیرگذار هستند و به عنوان محرک یا مانع توسعه عواملی که بر تحول و توسعه کارآفرینی مهمان

 کنند پرداخته شود.مقصد عمل مینوازی کسب و کارهای نوآورانه و کارآفرینانه در اکوسیستم کارآفرینی مهمان

 

  روش پژوهش. 0

کاربردی است. همچنین از حیث راهبرد پژوهش در حوزه  -ای تحقیقات توسعه این پژوهش بر اساس هدف، در زمرة

نوازی در یک بستر های موردی است که به مطالعه و مشاهده عمیق و همه جانبه اکوسیستم کارآفرینی مهمانپژوهش

های خبرگان را در رابطه با عناصر شناسایی شده در خاص پرداخته و همچنین با استفاده از راهبرد پیمایشی نگرشجغرافیایی 

مدون به شناسایی و های نیمهها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبهمدل مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری داده

یز از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اکتشاف عناصر پرداخته شد و در بخش پیمایشی ن

نوازی پرداخته های اکوسیستم کارآفرینی مهمانها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون به شناسایی ابعاد و مولفهداده

های باز، شود و با انجام کدگذاریمیهای کیفی استفاده شد. این روش برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

(. 174: 1314جعفری و همکاران، پردازد )عابدیهای یک موضوع میهبندی مولفمحوری و انتخابی به شناسایی و طبقه

 ( مطابق مراحل زیر تحلیل شدند:2441های انجام شده با استفاده از روش تحلیل مضمون بروان و کالرک )مصاحبه

ها از فایل صوتی به صورت فایل نوشتاری مکتوب شد تا محقق ضمن ها، ابتدا متن مصاحبهمضمون یافتهبرای شروع تحلیل  

ها آشنا شود و بدین ترتیب شرایط مناسب برای تحلیل آنها فراهم شود. ها، با عمق و غنای محتوای مصاحبهدرگیری با داده

 "کد"رسید حاوی هایی که به نظر میگام مطالعه، متن مصاحبهها دو بار با دقت مطالعه شدند. هنسپس، تمامی متن مصاحبه

ها و ارزیابی سطر به سطر آنها، بودند مشخص شدند تا امکان کدگذاری تسهیل شود. پس از مطالعه و بررسی محتوای مصاحبه
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مطالب منتخب،  مطالبی که فاقد کد مرتبط با سواالت تحقیق نبودند از تحلیل کنار گذاشته شدند. در گام دوم، تمامی

کدگذاری و پس از پایان کدگذاری، تمامی کدها بررسی شدند تا از ارتباط آنها با داده مرتبط به خود اطمینان حاصل شود. در 

گام سوم، کدهای باز مشابه که به یک مضمون اشاره داشتند در یک قالب قرار گرفتند تا درباره نحوه ترکیب و تلفیق کدهای 

ای برای کدها انتخاب شد و به گیری شود. در گام چهارم عالوه بر اینکه نام اولیهکد محوری، تصمیم مختلف جهت تشکیل یک

های بیشتری انجام شد. در این مرحله برخی از کدهای باز باهم بررسی ارتباط آنها با یکدیگر و با سواالت تحقیق نیز بررسی

یادی داشتند. برخی کدها نیز شکسته شده و به دو کد تبدیل شدند. رسید با یکدیگر همپوشانی زادغام شدند چون به نظر می

بندی نهایی حاصل شد. در گام پنجم ماهیت هر در این مرحله کدهای باز چندین بار مرتب و بازبینی شدند تا در نهایت جمع

از خالقیت فردی و هم از ادبیات گذاری کدها هم تر شناسایی شده و نام مناسب برای آنها انتخاب شد. برای نامکد به طور دقیق

هایی برای آنها انتخاب شود که بیانگر ویژگی خاص هر کد باشد، با گذاری کدها سعی شد نامپژوهش استفاده گردید. هنگام نام

 پوشانی نداشته باشد یا همپوشانی اندکی داشته باشد. االمکان با کدهای دیگر هماهداف و سواالت تحقیق مرتبط باشد و حتی

ها از پنج نفر از خبرگان خواسته شد تا الزم به ذکر است در مرحله پایانی کدگذاری، برای بررسی صحت و اعتبار یافته     

گذاری کدها اعالم نمایند. پس از دریافت بازخورد از این نظرات خود را درباره مرتبط بودن کدهای شناسایی شده و نحوه نام

گذاری و تعداد کدها ایجاد شد و نتخابی مجدداً مورد بازنگری قرار گرفتند و تغییراتی در نامپنج نفر، کدهای باز، محوری و ا

برخی کدهای محوری به مجموعه کدهای باز منتقل شدند و برخی از کدهای انتخابی نیز به دلیل همپوشانی معنایی با یکدیگر 

کد محوری و پس از پیوند دادن چند کد محوری که از نظر  15هایی از کدهای باز، بعد از پیوند دادن دستهباهم ادغام شدند. 

کد محوری و تعداد  51کد انتخابی و  12ها(، های ثابت )تشابهات و تفاوتمفهومی به هم مرتبط بودند و بر اساس مقایسه

قابل مشاهده است، ( 1. همانطور که در جدول شماره )بسیاری کد باز شکل گرفت و بهترین عنوان برای هر کد انتخاب گردید

ها به دلیل محدودیت در ای از  کد محوری و انتخابی به همراه کدهای باز آن آورده شده است و در بخش تحلیل یافتهنمونه

 حجم مقاله، فقط به کدهای محوری و انتخابی اشاره شده است. 

 

 شهای پژوهای از کدگذاری انتخابی، محوری و باز حاصل از یافته. نمونه1جدول 

 

نوازی، کارآفرینان، جامعه آماری این پژوهش شامل صاحبان، مدیران کسب و کارهای شاخص مرتبط با گردشگری و مهمان

نوازی شهرستان بندر انزلی بودند. نمونه آماری با استفاده مسئوالن دولتی، مردم محلی و پژوهشگران حوزه گردشگری و مهمان

کل شهرستان صورت گرفت. جهت تعیین حجم نمونه جهت انجام مصاحبه از معیار برفی از گیری غیراحتمالی گلولهاز نمونه

در این بخش در مجموع از چهل نفر از اعضای جامعه آماری تا  (.22: 1319)خنیفر و مسلمی، اشباع نظری استفاده شد 

 ارائه شده است.  (2شناختی آنها در جدول شماره )رسیدن به اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد که اطالعات جمعیت
 
 

 

 کد باز کد محوری کد انتخابی

 فرهنگ مردم محلی
 

 های فرهنگیشایستگی

 

زنی فرهنگی، شرایط مطلوب فرهنگی در پذیری فرهنگی، قلمهگشودگی فرهنگی، تطبیق

بومیان، پیشینه تبادالت تجاری و فرهنگی با کشورهای خارجی در بندر، وجود پذیرش غیر

های نوین، پذیرش سریع زندگی نوین، فرهنگمردم محلی نوگرا، پذیرش سریع 

ها، ها و لهستانیپذیری با بیگانگان، اختالط فرهنگی با مهاجران مانند ارامنه، روستطبیق

های تنوع فرهنگی فرهنگی مثل کلیسا، تنوع اقوام و مذاهب، ظرفیتهای میانوجود جاذبه

نوازی، نه تاریخی مهمانگرایی مردم محلی، دارا بودن پیشیداخلی و خارجی، تعامل

های دیگر به دلیل تبادالت تجاری بندر و منطقه آزاد، پیشینه ارتباطات نزدیک با ملیت

گرم، نواز و خونفرهنگی با مهاجران و گردشگران تجاری، مردم محلی مهمانارتباطات میان

مردم نوازی توجه دولت پهلوی به این مقصد، تاثیر جغرافیای منطقه بر فرهنگ مهمان

 محلی، وجود دوستی ادیان در منطقه
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 شوندگان بر حسب نوع شغل، سن، تحصیالت و جنسیت. مشخصات مصاحبه2جدول 
 

 

 

 

 

 مورد مطالعه .  معرفی محدودة1. 0

محدوده مکانی پژوهش، مقصد گردشگری شهرستان بندر انزلی است که جهت ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی صنعت 

های شمالی استان گیالن نوازی و گردشگری در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این شهرستان یکی از شهرستانمهمان

سرا، از جنوب شرق با شهرستان رشت، از غرب با شهرستان ستان صومعهقرار دارد که از شمال با دریای خزر، از جنوب با شهر

ای به صورت طولی در ای کاماًل جلگهرضوانشهر و از شرق با شهرستان خمام همسایه است. شهرستان بندر انزلی در ناحیه

تر نوار ساحلی تشکیل شده کیلوم 22ساحل دریای خزر واقع شده است و به طور کلی از دو اکوسیستم ارزشمند تاالب انزلی و 

کیلومتر  24شود که در فاصله است. عالوه بر اهمیت بندر انزلی از بعد گردشگری، یکی از بزرگترین بنادر ایران محسوب می

شهر رشت قرار دارد و از اولین شهرهای ایران محسوب می شود که خیلی زود با فرهنگ غربی به دلیل اینکه مهاجران ارمنی و 

جنگ جهانی گریخته و به این شهر آمده بودند، آشنا شدند و همین موضوع و پذیرایی آنان از این مهاجران، منجر به  اروپایی از

نوازی و پذیرایی از برقراری تعامالت مثبت میان این مردم با مهاجران در آن زمان و همچنین شهرت مردم بومی انزلی به مهمان

توان تاالب انزلی، ساخت و اقتصادی این شهرستان میتاریخی، انسان –یعی، فرهنگی های مهم طبمهمانان شده است. از جاذبه

های قدیمی، حوض بزرگ، های انزلی و غازیان، کاخ میان پشته، ساحل دریا، بلوار انزلی، ساختمانها، پلمناره انزلی، موج شکن

بی حوریه، پردیس، بازار کاسپین، بازار آسیای میانه، بی محل ترنم موزیک، عمارت معتمدی، بقعه آقا نجفی، بقعه آقا پیر، بازار

زاده ابراهیم، هتل آبشار، هتل پوریا، کاخ موزه نظامی، زاده صالح، بقعه امامبازار گیالر، برج ساعت )فانوس دریایی(، بقعه امام

 (.  1314مهر و تبری، منطقه آزاد تجاری، ساحل قو و دهکده ساحلی را نام برد )حسنی
 

 
 شناسی و اکتشافات معدنی کشور()منبع: وبسایت سازمان زمین مورد مطالعه ودة جغرافیایی منطقة. محد1شکل 

 

 های پژوهش و بحث. یافته9
 12های پژژوهش، شود، جهت پاسخ به سوال اول پژوهش و بر اساس تحلیل یافته( مالحظه می3همانطور که در جدول شماره )

ای در توسعه کد محوری مرتبط با آنها کدگذاری شده است که نقش فعاالنه 51مطالعات میدانی و کد انتخابی شناسایی شده از 

کنند که در ادامه به بررسی و تبیین هر یژک از ایژن عوامژل پرداختژه نوازی در شهرستان انزلی ایفا میفرایند کارآفرینی مهمان

 شود.می

 سطح تحصیالت شوندهمصاحبه سن جنسیت

 کارشناسی 11 محقق 11 34-24 9 زن 19

 ارشدکارشناسی 13 کسب و کار 15 24-34 11 مرد 22

 دکتری 1 کارمند 1 24-54 14  

 سایر 7 محلی مردم 5 54-14 1  
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 های پژوهش. کدگذاری یافته3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدهای محوری کدهای انتخابی کدهای محوری کدهای انتخابی

سیاست و 

 مشیخط

 

 مدیریت یکپارچه

 سازیشبکه

 صنفیهای بینهمکاری

 محور به گردشگرینگاه اصالت
های شبکه تعامالت میان بخش

 مرتبط با گردشگری

 های کارآفرینیلکه ایاثرات پروانه

 و معنویهای نمادین سرمایه گرایانهریزی واقعبرنامه

 کاویبهینه

 جریان دانش و نوآوری

 افزایی نوآورانههم

 تسهیم دانش و مدیریت علمی تسهیلگری کارآفرینانه

 تخریب خالق هوشمندسازی

 

فرهنگ مردم 

 محلی

 

 نوازیپیشینه مهمان

 مزیت رقابتی

 

 تفسیر خالقانه

 های جغرافیاییشایستگی های فرهنگیشایستگی

 سالمت ظرفیت گردشگری تحول ذهنی

 ظرفیت صید و شیالت تنوع فرهنگی

 ظرفیت گردشگری فیلم فرهنگ کارآفرینی

 

 هاتنوع قابلیت

 

 های مغفولظرفیت

 

 ظرفیت نهادی

 نهادهای فراگیر

 نهادهای غیررسمی و پشتیبان دستی خالقانهصنایع

 نهاد دولت و حاکمیت کژکارکردی منابع

 

 آموزش

 

 نهادهای ناکارآ فرایندی و پلکانیآموزش 

 نهادهای تواناساز انگیزشی بودن آموزش گردشگری

 هاکارایی آموزش

 

 قوانین و مقررات

 بوروکراسی ناکارآ

 

 سرمایه انسانی

 

های وجود افراد غیرمرتبط در بخش

 مختلف
 دوشیمهمان

 کارهااستانداردسازی کسب و  گرانهادهای دولتی و خصوصی مدرک

 پذیردولت انعطاف توجه به طبقه خالق

 

 

 

 مدیریت مقصد

 

 

 برنامهگردشگری بی
 

گذاری هوشمندی سرمایه

 و تامین مالی

 

 گذاریعدم عقالنیت سرمایه

 گذاریاهلیت سرمایه نگاه آمایش سرزمینی

 ریزی شدهزنجیره تامین برنامه
گذاری و کارآفرینی سرمایه

 بومیمبتنی بر شرایط 

 سرمایه مالی مدیریت اکولوژیکی و فرهنگی

بازار هدف  سازینفعذی

 شدهریزیبرنامه

 همراستایی با تقاضا

 منظورهتقاضای چند تئوری پنجره شکسته

 پیوستگی ساختاری

 

 مدیریت برند

 

 

 نمادهای مشترک

 دولت برندساز ارزیابی مستمر تاسیسات گردشگری

 

 مدیریت برند

 

 نمادهای مشترک

 دولت برندساز افزودهزنجیره ارزش

 افزودهزنجیره ارزش



 51 / (11 ، )پیاپی1241زمستان ، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی...

 

، بر «نوازی شهرستان بندر انزلیدهنده اکوسیستم کارآفرینی مهمانشناسایی عناصر تشکیل»در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی 

است که یکی از عناصر کلیدی موثر در «  1مشیو خط سیاست»عنصر اکوسیستم کارآفرینی (، اولین 3اساس جدول شماره )

گذاران و تصمیمات کالن مقصد در رابطه با توسعه کارآفرینی گردشگری شود و به نگرش و اقدامات سیاستاکوسیستم محسوب می

گیری در مقصد هستند که باید با یکدیگر همراستا وم تصمیمها به ترتیب، سطوح اول تا سها و پروژهها، برنامهاشاره دارد. سیاست

های کالن مقصد به صورت یکپارچه تدوین شوند. در این های توسعه گردشگری باید با سیاستها و برنامهباشند به طوری که پروژه

ریزی برنامه»، «ایروانهاثرات پ»، «کاویبهینه»، «محور به گردشگرینگاه اصالت»، «مدیریت یکپارچه»پژوهش نیز عوامل 

های مقصد، گذاریعناصری هستند که با به کارگیری آنها در سیاست« هوشمندسازی»و « تسهیلگری کارآفرینانه»، «گرایانهواقع

 گذاری گردشگری الزم بهدر سیاست« مدیریت یکپارچه»توان زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی را فراهم نمود. در رابطه با اتخاذ می

های های دولتی و خصوصی در حوزهذکر است که بسیاری از صنایع از جمله گردشگری دارای ماهیتی فرابخشی هستند و بخش

نوازی نقش مهمی دارند. بنابراین رویکرد بخشی و جزءگرایانه و تاکید بر یک بخش مرتبط با گردشگری در توسعه کارآفرینی مهمان

ها منجر به موفقیت ها و توسعه طرحها، برنامهها در طراحی پروژهمیراث و عدم توجه به سایر ارگان مانند فرمانداری، شهرداری یا اداره

سازی محصوالت گردشگری، به خرده نیز به این معنی است که به جای یکسان« محور به گردشگریرویکرد اصالت»نخواهد شد. 

مدرنیسم تغییر جهت یابد. نگاه مدرنیستی به سوی نگاه و رویکرد پست های متنوع و در واقع به فرهنگ موزاییکی توجه شود وفرهنگ

های توسعه محصوالت به فرهنگ ها و برنامههای محلی مقصدها هستند و باید در سیاستگردشگران امروزی به دنبال یافتن اصالت

گردشگران واقعی مجذوب "کند: شاره میمحلی توجه ویژه شود. در این زمینه یکی از راهنمایان و خبرگان حوزه گردشگری چنین ا

 . "کنیمها هستند. بازارهای محلی را داریم لوکس میاین خرده فرهنگ

ها از آن به عنوان یکی از عناصر یکی دیگر از عناصر کلیدی در فرایند کارآفرینی است که در اکثر پژوهش« 2فرهنگ مردم محلی»

اجتماعی مقصد و توسط افراد  –مهم موثر در توسعه اکوسیستم کارآفرینی نام برده شده است. زیرا کارآفرینی در محیط فرهنگی 

آمیز کارهای مخاطرهو  حمایتی را ایجاد کند که منجر به رشد کسبتواند محیطی گیرد و فرهنگ یک جامعه میصورت می

های کارآفرینانه ایفا های فرهنگی جوامع نقش موثری را در موفقیت یا شکست فعالیتمحور شود. به همین دلیل نگرشنوآوری

فرهنگ »و « تنوع فرهنگی»، «یتحول ذهن»، «های فرهنگیشایستگی»، «نوازیپیشینه مهمان»کنند. در این تحقیق، عوامل می

 نوازی تاثیر بسیاری دارند.اند که  بر تحول اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمانهای فرهنگی مقصد شناخته شدهاز ویژگی« کارآفرینی

برخورد این  نوازی مردم محلی از بیگانگان و افراد غیربومی اشاره دارد که نقش مهمی در نحوهبه سابقه مهمان« نوازیپیشینه مهمان»

کند. در این حوزه یکی از راهنمایان محلی و مستندسازان گردشگری انزلی چنین شرح داد: افراد با کارآفرینان و گردشگران ایفا می

هایی از زدگان لهستانی جنگ جهانی دوم هست. روایتنوازی مردم انزلی در برابر جنگمستندی تهیه کردیم که در مورد مهمان"

نیز به تغییر فضای « تحول ذهنی». عنصر "ها گفتندچینوازی انزلیانی در مستند آوردیم که به زبان خودشان از مهمانمهاجران لهست

ها در یک منطقه کافی نیست و تا زمانی که افراد به فکری یک جامعه در جهت توسعه کارآفرینی اشاره دارد زیرا تنها وجود زیرساخت

گیری کسب و کارهای کارآفرینانه وجود دارد توجهی نخواهند هایی که در منطقه برای شکلفرصتضرورت کارآفرینی پی نبرند، به 

ها به سمت این مفاهیم ترین مشکل ماست چون ذهنیتما مبانی و تعاریف بسیاری داریم اما چگونه آنها را پیاده کنیم مهم"داشت. 

 ."تغییر نکرده

نوازی شهرستان بندر انزلی شناسایی و از عناصر اکوسیستم کارآفرینی مهماننیز به عنوان یکی  «3هاتنوع قابلیت»عنصر 

دهند که های گردشگری مقصد به گفته لیپر، قلب صنعت گردشگری را شکل میها و توانسازی شده است. چرا که ظرفیتمفهوم

های ظرفیت»یدانی پژوهش، وجود های منوازی شکل نخواهد گرفت. بر اساس بررسیبدون وجود آنها صنعت گردشگری و مهمان

المللی انزلی و تنوع گیاهی و جانوری آن، بندر و دریانوردی، بخش از جمله تاالب بین« دستی خالقانهصنایع»و « گردشگری مغفول

 دستی خاص، ظرفیت پرندگانتجاری منطقه آزاد، پیشینه صید و شیالت، بناهای تاریخی، پیشینه قومی و فرهنگی متنوع، صنایع

سازی، های توربافی، حصیربافی، کرجیهای قدیمی و سنتی، کارگاههای بازارچههای خاص ساحل دریای خزر، قابلیتمهاجر، ویژگی

                                                           
1. Policy 

2 .Local Culture 

3. Variety of Capabilitie  
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های دیگر، انزلی را به ها و بسیاری جاذبهنوازی مردم انزلی، وجود بیشترین تعداد اقامتگاهداری، غذاهای متنوع، پیشینه مهماننوغان

نوازی و گردشگری ترین مقصدهای گردشگری شمال کشور قرار داده است که باید در توسعه کارآفرینی مهمانخصعنوان یکی از شا

های گردشگری مهیا های مغفول و مهیا مورد توجه قرار بگیرند. یکی از مفسران حوزه گردشگری در رابطه با ظرفیتتمامی این قابلیت

انزلی آنقدر شایستگی داریم. ما میراث در میراث داریم. میراث جهانی دریای کاسپین، ما در "و چندگانه انزلی چنین اظهار داشت: 

ها و درختان مقدس، تاالب ارزشمند انزلی با تنوع گیاهی و جانوری بسیار داریم. الیه الیه ها، کوههای هیرکانی، جنگلمیراث جنگل

کالت بزرگ ما در گردشگری همین مواهب بسیار است که ما را میراث داریم و غرق مواهب هستیم. به طوری که اصاًل یکی از مش

   "سرگردم کرده است

است. این شاخص « 1آموزش»نوازی شهرستان انزلی شناسایی شد، عنصری که در اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان چهارمین

ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نوازی اشاره دارد که از به کیفیت و کمیت دانش علمی و کاربردی کارکنان حوزه مهمان

 1173در سال 2 شناختی است و توسط پیتر بوردیواشاره نمود که اصطالحی جامعه "سرمایه فرهنگی"توان به نظریه این رابطه می

دهد که جایگاهی یها، آموزش و مزایایی که یک انسان واجد آن است و به او اجازه مهایی از دانش، مهارتمطرح شد و آن را صورت

ای از از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی بر مجموعه (Bourdieu, 1986: 241-258). کندباالتر در جامعه کسب کند، تعریف می

های فرهنگی شامل دانش، زبان، سلیقه یا سبک زندگی داللت دارد که در میان طبقات اجتماعی و روابط ها و طبعها، عادتتوانمندی

شود و در نهایت یابد و تشویق میموثر است. چرا که بر اساس این تئوری، فرهنگ از طریق سیستم آموزشی انتقال میمیان افراد 

شود. بنابراین، عنصر آموزش  به عنوان یک بعد از سرمایه فرهنگی عالوه بر ارتقای سطح دانش موجب بازتولید همان فرهنگ می

انگیزشی »، «های فرایندی و پلکانیآموزش»ی به طبقات اجتماعی مختلف خواهد شد. نفعان، منجر به انتقال فرهنگ کارآفرینذی

های شناسایی شده در این عنصر هستند که در توسعة اکوسیستم کارآفرینی ، شاخص«هاکارایی آموزش»و « بودن آموزش گردشگری

های ان موسسات آموزش گردشگری، برگزاری دورهنوازی انزلی باید مدنظر قرار بگیرند. بر اساس مصاحبه با یکی از مدیرمهمان

نوازی ارائه آموزشی اجباری به صورتی است که یکباره حجم عظیمی از مطالب آموزشی به پرسنل تاسیسات گردشگری و مهمان

شده  های آموزشیشود و در سال آینده نیز نحوه آموزش به همین صورت تکراری است. همین امر منجر به عدم اثربخشی دورهمی

های فشار جهت ها نیز در سطح پایینی قرار دارد، به طوری که وزارت میراث فرهنگی با ایجاد اهرماست. همچنین، کارآیی آموزش

های گردشگری ایجاد کرده است شاپ و آشپزی در آموزشگاههایی از قبیل تشریفات، کافیآموزش پرسنل جهت تمدید مجوزها، دوره

ها نیز صوری و کمرنگ است شود و اغلب آموزشهای موجود پوشش داده میاجرایی محکمی ندارد و با رانت اما به دلیل اینکه ضمانت

های اجباری نیز فاقد کارایی در ارتقا دانش شود به همین دلیل این آموزشها انجام نمیو ارزیابی و نظارتی بر فرایند برگزاری دوره

 نوازی است.پرسنل صنعت مهمان

سازی این عنصر نوازی شهرستان بندر انزلی است. علت مفهومیکی دیگر از عناصر اکوسیستم کارآفرینی مهمان« 3انیسرمایة انس»

ها گفته های یدی در سازماندر توسعه اکوسیستم، در تفاوت معنای سرمایه انسانی و نیروی کار نهفته است. نیروی کار به نیروی

باشد که عالوه بر انجام وظایف فیزیکی، از دانش، مهارت و تحصیالت تخصص و تجربه نیز میشود اما سرمایه انسانی دارای ویژگی می

شوند دهند. بنابراین از نقاط کلیدی در توسعه یا عدم توسعه کارآفرینی در منطقه محسوب میها را ارتقا میوری سازمانخود، بهره

گردشگری را به  2هایتواند داراییکنند و سرمایه انسانی میخلق ارزش میها همواره ویژگی زایایی و پویایی دارند و چرا که سرمایه

های حاصل از مصاحبه با خبرگان و های گردشگری تبدیل کند و منجر به خلق ارزش در  مقصد شود. بر اساس تحلیل یافتهسرمایه

و « گرانهادهای دولتی و خصوصی مدرک»، «های مختلفوجود افراد غیرمرتبط در بخش»فعاالن حوزه گردشگری، عواملی همچون 

وجود افراد غیرمرتبط »کارهای کارآفرینانه و خلق ارزش در منطقه تاثیرگذار هستند. و بر روی توسعه کسب« توجه به طبقه خالق»

شگری اثرات های دولتی مرتبط با گردهای مسافرتی و سازماناز جمله واحدهای اقامتگاهی و پذیرایی، آژانس« های مختلفدر بخش

                                                           
1. Training 

2. Pierre Bourdieu 
3. Human Capital 

شود. ثروت فراتر از دارایی است که استفاده اندکی از آن در ها راکد و ایستا هستند و از آنها در جهت خلق ارزش )مانند سود( استفاده نمی. دارایی2

شوندگی دارد و ویژگی سرمایه در این است که همواره منجر به خلق یک ارزش و پویا است و خاصیت خلق شود اما سرمایه زایاجهت کسب ارزش می

 شود.جدید می
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ها داشته است. یکی از دالئل آن عدم توجه سازمان متولی به تخصص و مهارت افراد در منفی بسیاری بر روی عملکرد این بخش

نوازی و های کارآفرینانه در بخش مهماننوازی است در حالی که توسعه فعالیتاعطای مجوز کسب و کارهای گردشگری و مهمان

های انسانی کاردان و متخصص با موفقیت همراه نخواهد بود. برای مثال یکی از مدیران هتل در این هگردشگری بدون وجود سرمای

. همچنین "متخصص برای تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی مجوز فعالیت دادهسازمان متولی به افراد غیر"حوزه چنین اظهار نمود: 

گذاران و دانشمندان در یک منطقه تاثیر بسزایی در تحول تخصصان، سرمایهو نوآور از کارآفرینان، متفکران، م« ای خالقطبقه»وجود 

ابتدا باید طبقه خالق شکل بگیرد تا بتوانند مردم خالق شکل "منطقه در ابعاد مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. 

کنند. اول نیروهای غیربومی و بومی تحول پیدا نمی گوییم اول باید دانشگاه تحویل پیدا کند بعد مردم. همسان باهمبگیرند. مثالً می

 ."خالق باید شروع کنند و یک سری فعالیت های کارآفرینانه انجام بدهند تا مردم محلی هم تاثیر بپذیرند و کنارشان قرار بگیرند

کی از نقاط اهرمی جهت اند، یها نیز اشاره کردهشناسایی شد. همانطور که اغلب پژوهش« 1سازیشبکه»عنصر دیگر اکوسیستم 

نوازی و گردشگری، نفعان از قبیل کسب و کارهای مهمانیهای مختلفی از ذهای کارآفرینانه در مقصد، ایجاد شبکهتحول فعالیت

های مختلف ای از روابط میان حوزهگیری شبکههای غیرانتفاعی و غیره است. شکلهای دولتی، تشکلکارآفرینان، جامعه محلی، بخش

شود که در غیر این صورت های نوآورانه و جدید در مقصد میافزایی و خلق ایدهنوازی و گردشگری، منجر به همصنعت مهمان در

شوند. به اعتقاد استیفن باس، ها پیامد وجود سرمایه اجتماعی در جامعه محسوب میامکان خلق آنها وجود نداشت. در واقع، شبکه

طی معطوف است که تحت آن حکومت و اجتماعات محلی بتوانند برای رسیدن به اهداف مشترک نظریه سرمایه اجتماعی به شرای

(. مضامین 179: 1313تعاون و همکاری داشته باشند و در واقع شامل انواع روابط ارزشمند با دیگران است )درینی و همکاران، 

سرمایه نمادین و "و  "2های کارآفرینیلکه"، "شگریهای مختلف گردتعامالت میان بخش"شناخته شده در این بخش شامل وجود 

است. از نظر بوردیو، سرمایه نمادین به هرگونه دارایی )سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انسانی( گفته  "سرمایه معنوی

شوند. نقش کلیدی سرمایه ئل میشناسند و برای آن ارزش قایابند، به رسمیت میای از اعضای اجتماع آن را در میشود که دستهمی

ها هاست و به عنوان چسب اجتماعی نیز عمل کرده و مانع فروپاشی جوامع در بحراننمادین، مشروعیت بخشیدن به دیگر سرمایه

(. همچنین به عنوان عامل کلیدی و تسهیلگر در نهادسازی در جامعه محسوب شده و منجر 191: 1313شود )درینی و همکاران، می

( که در نهایت تحول 141: 1244نگار، شود و از این بابت منجر به توسعه شده )بستهها میشکل گیری تعامالت میان انواع سرمایهبه 

های بین صنفی میان اصناف گردشگری و توان همکاریاکوسیستم کارآفرینی را در پی خواهد داشت. از جمله این تعامالت، می

ها از شوند؛ چیزی که در مصاحبههای جدید، منجر به تقویت فرهنگ کار تیمی نیز میوه بر توسعه ایدهنوازی را نام برد که عالمهمان

ها دارای روحیه کار تیمی در صنعت نیستند در حالی که این آن به وفور یاد شد این بود که بسیاری از کسب و کارها و تشکل

ریزی تورهای نوازی شده و خروجی آن برنامهگردشگری و مهمانگیری روابط میان کسب و کارهای ها منجر به شکلهمکاری

های کارآمد سیستم در گردشگری متنوع و ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده در سیستم گردشگری شهرستان خواهد بود و بخش

کارآفرینی ایفا خواهند  دستی و غیره نقش موثری در توسعه اکوسیستمهای تفریحات دریایی و تاالبی، اقامت، پذیرایی، صنایعحوزه

ای بین صنعت و دانشگاه در با وجود اینکه جامعه هتلداران داریم اما افراد کمترین ارتباطات را با یکدیگر دارند. در اینجا حلقه"داشت. 

د. بین راهنماها و داران تعامالتی وجود ندارگیالن وجود ندارد. حلقه اتحاد بین کسب و کارها نیست. بین اتحادیه هتلداران و رستوران

 ."ها ارتباطی نیستآژانس

کند و ابعاد آن در های کارآفرینانه مقصد ایفا میاست که نقش بسزایی در توسعه فعالیت« 3جریان دانش و نوآوری»عنصر بعدی، 

خش پیشین نیز است. همانطور که در ب« تخریب خالق»و « تسهیم دانش و مدیریت علمی»، «افزایی نوآورانههم»این پژوهش شامل 

شود و منجر به در افراد محسوب می« سرمایه فرهنگی نهادینه شده»اشاره شد، یکی از ابعاد سرمایه فرهنگی عنصر دانش است که 

عنصر دانش و نوآوری از حضور  .(Bourdieu and Passeron, 1990)شود های اجتماعی متفاوت میقدرت و امتیاز در موقعیت

ای منجر به ایجاد خالقیت و نوآوری در گیرد و نتیجه وجود چنین سرمایههای انسانی متخصص و ماهر در مقصد شکل میسرمایه

                                                           
1. Networking 

نیز دیگر افراد  "تاسیس یک رستوران خالقانه"های نوآورانه مثل . منظور از این مفهوم، توسعه محصوالت نوآورانه است که با ایجاد این به اصطالح لکه2

 شوند.تشویق به ایجاد محصوالت مکمل و یا مشابه این محصول در کنار آن می

3. Knowledge and Innovation 
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های نو در ذهن است که هنوز به منصه ظهور نرسیده است و بروز آن و ایجاد گیری ایدهشود. خالقیت به معنی شکلمقصد می

های پژوهش های خالقانه، نوآوری نام دارد. پیامدهای جریان دانش و نوآوری در مقصد بر اساس یافتهجدید بر اساس طرح محصوالت

های فکر، تسهیم و تجهیز مدیران و کارکنان به های علم و فناوری و اتاقافزایی نوآورانه به عنوان یکی از کارکردهای پارکشامل: هم

نوازی، توجه سازی اصول مدیریت علمی در اداره تاسیسات مهمانهای کارآفرینی، پیادهقانه در توسعه طرحدانش تاثیرگذار، تلنگر خال

های ای و تخصصی در تدوین طرحها و واحدهای پذیرایی و استفاده از بازوهای مشاورهگذاری اقامتگاهبندی و نرخبه اصول درجه

پردازان و کارآفرینان را در های شکوفایی خالقیت اشاره دارد که ایدهنه توسط کانونهای کارآفریناتوجیهی کارآفرینی و غربال ایده

های جدید و نوآورانه ، به کارگیری ایده«تخریب خالق»کنند. همچنین، منظور از رویکرد فرایند توسعه کسب و کارهایشان هدایت می

ساز به جای رویکردهای تکراری در توسعه محصوالت جدید در خلق تجربیات در مقصد است که در به کارگیری رویکردهای تحول

ها نیست. آیا نوآوری هیچ تفاوتی میان هتل"تاثیر بسزایی دارد. در این رابطه یکی از خبرگان حوزه گردشگری چنین اشاره نمود: 

ه شدند و هیچ ویژگی ها دقیقًا مشابه هم بدون هیچ خالقیتی ساختخاصی دارند که گردشگر در آنجا اقامت کنند. همه هتل

 ."ای هم ندارندمتمایزکننده

توان است. تفاوت مزیت رقابتی و مزیت نسبی را می« 1مزیت رقابتی»یکی دیگر از عناصر اکوسیستم کارآفرینی عنصر کلیدی 

تواند با هزینه شود که نسبت به سایر مقصدها میهای یک مقصد گفته میها و ظرفیتاینگونه تشریح نمود که مزیت نسبی به توان

بسیار کمتری آنها را به گردشگران ارائه بدهد اما این بدین معنی نیست که سایر مقصدها از ارائه آن خدمات به گردشگران ناتوان 

برداری شود که در برابر سایر مقصدها قابل کپیهای گردشگری یک مقصد گفته میباشند. در مقابل آن، مزیت رقابتی به ظرفیت

صر به همان مقصد است و ارائه آن برای سایر مقصدها بسیار هزینه باالیی خواهد داشت و به سختی قابل الگوبرداری نیست و منح

شود که بسیاری از مقصدها از داشتن آن محروم است. برای مثال، تاالب انزلی یک مزیت رقابتی برای شهرستان انزلی محسوب می

برداری نیست یا هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت و بنابراین انزلی با وجود این مزیت بوده و ایجاد چنین جاذبه طبیعی قابل الگو

تواند به توسعه این قابلیت ویژه پرداخته و با ایجاد خدمات گردشگری نوآورانه در تاالب انزلی منجر به رقابتی نسبت به سایر رقبا می

های رقابتی شهرستان بندر انزلی بر اساس مطالعات میدانی، یگر مزیتنوازی در مقصد شود. از دتحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان

ظرفیت »دستی و دریانوردی، های مختلف گردشگری، صنایعدر حوزه« تفسیرهای خالقانه»توان به وجود ظرفیتی برای می

لی در صورتی که مورد های خاص انزاشاره نمود. این ویژگی« گردشگری فیلم»و « گردشگری صید و شیالت»، «گردشگری سالمت

تفسیرهای »نوازی باشند. در حوزه های کارآفرینانه در بخش گردشگری و مهمانساز تحول فعالیتتوانند زمینهتوجه قرار بگیرد می

 ترین صنایع موجود درهای صیادی و دریانوردی که از مهمای از تفسیرهای خالقانه در حوزهتوان گفت که وجود زنجیرهمی« خالقانه

های سازی سنتی، تفسیر شیوههای تاریخی از شیوه معیشت صیادان، تفسیر هنرهای بومی مثل کرجیانزلی است و بیان روایت

شود گردشگران از های مختلف باعث میگیری و ابزارآالت آن و تشکیل یک زنجیره تفسیری از بخشتوربافی و نخ ابریشم، ماهی

کنیم، یکی از تورهایی که برگزار می"و مشاغل بومی شهرستان از گذشته تا به امروز برسند.  نزدیک به ادراک عمیقی از نحوه زندگی

تور شیالت است. از صفر تا صد در مورد اینکه از دو هزار و هشتصد سال پیش تا کنون صید ماهی به چه صورت بوده را توضیح 

 . "دهیم. توضیح این تاریخچه برای گردشگران جذاب استمی

، «نهادهای فراگیر»نوازی به ظرفیت است؛ این عنصر اکوسیستم کارآفرینی مهمان« 2ظرفیت نهادی»یگر پژوهش، یافته د

نهاد دولت و »های غیرانتفاعی و یا نهاد پشتیبان پارک علم و فناوری و مراکز رشد، همچون سازمان« نهادهای غیررسمی و پشتیبان»

سازی بین نهادی میان مدیران منطقه آزاد و سرزمین اصلی و عدم سیستمهمچون گسیختگی « نهادهای ناکارآ»، «حاکمیت

نفعان و تسهیلگری خودانگیخته مسئوالن در انجام همچون مشارکت ذی« نهادهای تواناساز»های مختلف گردشگری و بخش

یا مانع کارآفرینان در مسیر خلق توانند به عنوان محرک های کارآفرینانه در مقصد اشاره دارد که میوظایفشان، در توسعه فعالیت

های مختلف در تعامل است شامل نهادهایی است که با افراد از گروه« نهادهای فراگیر»کسب و کارهای نوپا عمل کنند. برای مثال، 

نان و یا های مختلف، معلمان و کارکآموزان از خانوادههای مختلفی از مردم مانند دانشمانند نهاد آموزش و پرورش که با گروه

های کارآفرینانه در این گیری ایدهسازی و آموزش در حوزه ضرورت توسعه گردشگری و شکلها در ارتباط است و در آگاهدانشگاه
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اول از همه باید در "بخش در افراد از همان دوران کودکی نقش بسزایی دارند. یکی از خبرگان گردشگری در این باره چنین بیان کرد: 

ها آشنا کنیم و دلیل آن را هم بگوییم.  این کارها تاثیر بسیاری بر روی آموزان و دانشجوها را با فرهنگ و آیینی، دانشهای درسکتاب

 . "پرورش خالقیت افراد در حوزه ایجاد کسب و کارهای گردشگری در آینده دارد

گرفته است. در این عنصر، عوامل  در اکوسیستم کارآفرینی از جهات مختلفی مورد بررسی قرار« 1مدیریت مقصد»عنصر 

، «مدیریت اکولوژیکی و فرهنگی»، «ریزی شدهزنجیره تامین برنامه»، «نگاه آمایش سرزمینی»، «برنامهگردشگری بی»

به عنوان کدهای محوری « ارزیابی مستمر تاسیسات گردشگری»و « پیوستگی ساختاری»، «تئوری پنجره شکسته»، «سازینفعذی»

های مقصد است تا از توان« مدیریت اکولوژیکی و فرهنگی»ترین عناصر در مدیریت مقصد، اند. یکی از مهمرفتهمدنظر قرار گ

های آب و هوا، از بین رفتن آبزیان و های اکولوژیکی تاالب و دریا، آلودگیمحیطی، فرهنگی و تاریخی مقصد همچون آسیبزیست

خواری مردم محلی، ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییرات فرهنگی و خواری و تاالباجانوران بومی، کم شدن درختان و پرندگان، دری

الگوپذیری روستاییان از مهاجران و بسیاری مشکالت دیگر که ناشی از چرخه گردشگری معیوب مقصد است، بیش از ظرفیت مقصد 

ها همراه بوده است، که با افزایش تقاضاهای غیربومی« مهای دورسوب سرمایه در قالب خانه»برداری نشود. برای مثال، در رابطه با بهره

توان از ظرفیت این شود. اما با استفاده از رویکرد مدیریت مقصد میدر حال حاضر به عنوان یک تهدید در مقصد محسوب می

های ربومی که این خانههای دوم به عنوان فرصتی جهت گردشگری خویشاوندان استفاده نمود. به طوری که بسیاری از افراد غیخانه

 شوند. اند، با ورود خویشاوندان و اقوامشان به مقصد منجر به تبلیغات شفاهی و بازدید مجدد این افراد از انزلی میدوم را خریداری کرده

د متناسب نوازی انزلی است که به برندسازی و تدوین برند برای مقصاز دیگر عناصر اکوسیستم کارآفرینی مهمان« 2مدیریت برند»

ترین گیری تصویری مثبت از مقصد در ذهن گردشگران شود. این امر یکی از مهمهای آن اشاره دارد و منجر به شکلبا ظرفیت

های توسعه کسب و اقدامات مدیران و کارآفرینان در توسعه گردشگری یک مقصد است. برند یک مقصد هسته مرکزی استراتژی

دهد و یکی از عناصر کلیدی در ایجاد تصویر مناسب از مقصد و ایجاد مزیت رقابتی آن را نشان مینوازی کارهای گردشگری و مهمان

نقش دولت در »، «نمادهای مشترک»شود. در این پژوهش ابعاد مدیریت برند شامل نسبت به مقصدهای رقیب محسوب می

ها فصلی مشترک میان این هنگی مشترک با دیگر ملیتهای فراست. نمادها، تشابهات و سمبل« افزودهزنجیره ارزش»و « برندسازی

شود که اثرات بسیاری بر ورود این اقوام به مقصد دارد و منجر به توسعه گردشگران ورودی خواهد شد. در این کشورها محسوب می

شوند را وارد مقصدمان می توانیم گردشگرانی کهما می"راستا، یکی از پژوهشگران برجسته در حوزه گردشگری انزلی چنین بیان کرد: 

شود که آنها احساس گذاری کنیم و این باعث میشناسایی کنیم و روی اشتراکات فرهنگی که با آنها داریم و نیازهایشان سرمایه

 "راحتی، امنیت و آرامش ذهنی کنند

وازی بر میزان کیفیت خدمات ندر تاسیس و استانداردسازی واحدهای گردشگری و مهمان« 3قوانین و مقررات»وضع و یا اصالح 

شود. در این حوزه عوامل بسیاری در نوازی مقصد محسوب میواحدها تاثیرگذار است و از عناصر اکوسیستم کارآفرینی مهمان

 ها و گران بودن خدماتها و رستوراندوشی اقامتگاهمهمان»، «بوروکراسی ناکارآ»مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گرفتند از جمله 

در به « پذیردولت انعطاف»و نقش « نهادهای جامانده»، «عدم استانداردسازی کسب و کارهای مجازی و خانه مسافرها»، «آنها

های نوین و حرکت دیرتر دولت و قوانین و مقررات از کسب و کارهای نوین است. یکی از روزرسانی قوانین و مقررات نسبت به فناوری

ها مورد توجه قرار گرفت، اعطای مجوز خانه مسافرها بدون ین و مقررات مرتبط با اقامتگاهترین مسائل در بحث قوانمهم

سازی طرح ها بود که منجر به ضربه بسیاری به این واحدهای اقامتی شد. پیادهها و هتل آپارتماناستانداردسازی آنها همانند هتل

داد چرا که این واحدها از پرداخت مالیات و عوارض معاف ا نشان میهای استیجاری و خانه مسافرها نقص قوانین و مقررات رخانه

مجوز هستند و با ارائه خدمات کنند. بسیاری از این منازل نیز بیهستند و الزامات مدیریت علمی به عنوان میزبان را رعایت نمی

ران نیز جهت نقض و فرار از الزامات قانونی و ضعیف منجر به تبلیغات شفاهی منفی نیز خواهند شد. عالوه بر این، بسیاری از گردشگ

شوند که همه این مسائل بیانگر قوانین و مقررات ناکارآ در خصوص طرح خانه مسافرها است که اخالقی، جذب این خانه مسافرها می
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ن آن را آفتی برای توسعه تواها و فرار گردشگران متخلف از الزامات قانونی، میبا ایجاد یک فضای غیررقابتی میان انواع اقامتگاه

 های شهرستان انزلی در نظر گرفت.گذاری در بخش اقامتگاهسرمایه
عدم »نیز دوازدهمین عنصر اکوسیستم در این پژوهش است که دارای چهار مضمون « 1گذاری و تامین مالیهوشمندی سرمایه»

است. یکی « سرمایه مالی»و « کارآفرینی مبتنی بر شرایط بومیگذاری و سرمایه»، «گذاریاهلیت سرمایه»، «گذاریعقالنیت سرمایه

نوازی است. ابتدا باید گذاری در حوزه کارآفرینی مهمانهای سرمایهاز ابعاد هوشمندی در مقصدها، به کارگیری عقالنیت در طرح

گذاری توسط های سرمایهجی طرحسننوازی مورد مطالعه قرار بگیرد، سپس مطالعات دقیق امکانگذاری در مهمانضرورت سرمایه

های مختلف سرزمینی مشخص شده و در نهایت زمینه الزم جهت توسعه کسب و کارهای نهادهای مربوطه انجام شود، پهنه

وری دست یافت. بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، یکی از توان به بهرهگذاری فراهم شود. در این صورت میگردشگری و سرمایه

نوازی در اسناد ای جهت توسعه گردشگری و مهمانهای شهرستان و منطقه آزاد این است که هیچ طرح و برنامهن چالشتریمهم

شود و همین امر باعث شده است که سازی میسنجی پیادهگذاری با مطالعات ناقص امکانباالدستی وجود ندارد و هر طرح سرمایه

گذاری صورت گرفته است هایی که در آن سرمایهدر شهرستان گسترش یابند و حوزهکسب و کارهای گردشگری به صورت نامتوازن 

اند. عالوه بر این، مدیران و مسئوالن حوزه گردشگری همچنان درکی از ضرورت کارایی الزم را در توسعه اکوسیستم کارآفرینی نداشته

های های بسیار در حوزهلیل شهرستان انزلی با وجود قابلیتنوازی و گردشگری ندارند به همین دگذاری در کارآفرینی مهمانسرمایه

طبیعی، فرهنگی و تاریخی اما همچنان در مسیر توسعه گردشگری قرار ندارد. در این رابطه یکی از اساتید رشته گردشگری چنین 

که دقیقًا چه اتفاقاتی میوفتد و در شود ها نداریم. در این مطالعات مشخص میگذاریسنجی برای سرمایهمطالعات امکان"بیان نمود: 

گذار وجود دارد اما در انزلی وجود ندارد. اغلب این مطالعات نقص دارند طی چند سال قرار هست سرمایه برگردد و امنیت برای سرمایه

ای ط افراد حرفهکند. اگر هم مطالعاتی باشد ناقص هست که توسگذاری فراهم نمیو زمینه الزم را برای توسعه گردشگری و سرمایه

 ."انجام نشده است

تقاضای »و « همراستایی با تقاضا»توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد؛ را می« 2ریزی شدهبازار هدف برنامه»در نهایت، عنصر 

خواهد شد. ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه بدون توجه به نیازهای بازارهای هدف متنوع در نهایت با شکست مواجه «. چندمنظوره

سو با های اقامتی و پذیرایی و همچنین تفریحات مبتنی بر شرایط جغرافیایی منطقه، باید مبتنی بر تقاضا و همتوسعه زیرساخت

توان عالوه بر بندی بازار هدف به دو بخش گردشگران لوکس و ارزان قیمت میتقاضای گردشگران و قدرت خرید آنها باشد. با بخش

ها، به ج ستاره که در انزلی موجود نیست و ارائه خدمات متنوع جهت ماندگاری گردشگران در این هتلهای پناحداث هتل

ها نیز پرداخت. چرا که بر اساس استانداردهای جهانی این مقصد ها و کمپینگاستانداردسازی خانه مسافرها و همچنین احداث اردوگاه

رزان قیمت را رفع کند. به همین دلیل در ایام تعطیالت نوروزی و تابستانی در تواند تقاضای گردشگران افاقد کمپینگ است و نمی

شوند که این خود نشانه عدم توجه به قدرت خرید این های بسیاری مشاهده میهای شهر و سواحل دریا چادرخوابحاشیه خیابان

 یز توجه شود. گروه از گردشگران است که باید به تقاضای این بخش در حوزه اقامت و پذیرایی ن

ی اکوسیستم کارآفرینی شهرستان بندر انزلی چارچوب مدل استخراج شده»همچین، در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر 

( 2نوازی شهرستان انزلی در شکل شماره )های پژوهش، مدل سه سطحی اکوسیستم کارآفرینی مهمان، بر اساس یافته«چگونه است

های اکوسیستم شود، مدل ارائه شده در این تحقیق و روابط میان مولفهکه در شکل زیر مشاهده می همانطورنشان داده شده است. 

ای اشاره دارد که هر کدام از ای، زیرساختی و ریشهنوازی مشخص شده است. در این مدل، سطح اول به عناصر پایهکارآفرینی مهمان

هایی در درون خود هستند. در واقع وجود و تقویت این عناصر، ابعاد و مولفه این عوامل بر اساس توضیحات مرتبط با سوال یک، دارای

شوند. بدین محسوب می« های گذارمولفه»شود و در این میان، عناصر سطح دوم، گیری و توسعه عناصر سطح سوم میمنجر به شکل

تواند نوازی میمانی اکوسیستم کارآفرینی مهمانکنند و زها نقش حلقه واسط را بین سطح اول و سوم ایفا میمعنی که این مولفه

گیری سطح سوم مدل اکوسیستم ساز شکلگذار عبور نماید. به طوری که این عناصر زمینه شکل بگیرد و به تکامل برسد که از مرحله

گیری و ام بر روی شکلها دارای ارتباطات یک و دو طرفه با دیگر عناصر هستند که هر کدهستند. در این سطوح، هر یک از مولفه

 توسعه عناصر دیگر تاثیرگذار هستند.

                                                           
1. Investment Capacity and Financing  

2. Demand 
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« مزیت رقابتی»به « های گردشگریظرفیت»در مقصد منجر به تبدیل « های نمادین و معنویسرمایه»وجود در سطح اول، 

بانان نفعان در اکوسیستم دارد. این افراد نقش دروازهذی« تحول ذهنی»شود و عالوه بر آن، نقش مهمی در ایجاد مقصد می

های دولتی و مشارکت دادن مردم محلی در توسعه کسب و کارهای مقصد را در ارتباط دادن کارآفرینان با مردم محلی و بخش

سازی افراد در و اقناع ها نقش مهمی در آگاههمچون آموزش و پرورش و رسانه« نهادهای فراگیر»گردشگری دارند. همچنین، 

شوند. اما میدر مقصد « فرهنگ کارآفرینی»مشارکت در توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه دارند و منجر به توسعه 

نفعانی همچون مردم محلی، کارآفرینان عنصری است که قبل از توسعه فرهنگ باید صورت بگیرد. چرا که ذی« سازینفعذی»

و کسب و کارها تا زمانی که از توسعه گردشگری در مقصد منتفع نشوند، نقش فرهنگ کارآفرینی در توسعه گردشگری مقصد 

نوازی مردم های فرهنگی، تنوع فرهنگی و پیشینه مهمانهایش همچون شایستگیاه مولفهکمرنگ خواهد بود. فرهنگ به همر

محلی بر روی تحول ذهنی جامعه در جهت توسعه کارآفرینی موثر است. به طوری که رویکرد همه اقشار جامعه به سمت خلق 

نفعان به سمت تحول اکوسیستم کارآفرینی نوازی خواهد شد. این تحول و تغییر فضای فکری ذیو پرورش ایده در حوزه مهمان

های مشوق کارآفرینان و دهد، به طوری که سیاستکالن مقصد نشان می« هایسیاست»مقصد نقش خود را در تغییر 

نوازی در مقصد خواهد داشت. اندازی کسب و کارهای نوپا نقش بسزایی در توسعه گردشگری و مهمانتسهیلگری در فرایند راه

های موثر هستند، به طوری که وجود این نگاه و بینش در توسعه طرح« نگاه آمایش سرزمینی»همچنین بر مولفه ها سیاست

های کشاورزی، گردشگری و تجاری از هرز رفتن منابع و تضاد کارکردی میان صنایع مختلف در مختلف همچون تعیین پهنه

های مختلف مقصد نقش بسزایی دارد. با وجود چنین ان پهنههای کالن مقصد در تعیین توکند و سیاستمقصد جلوگیری می

توان به توسعه متوازن گردشگری پرداخت که در آن همه شهرستان وزن های زیرساختی در مقصد میای از مولفههزنجیر

نه میان یکسانی در توسعه گردشگری بر اساس ظرفیتشان خواهند داشت و درآمد حاصل از توسعه گردشگری نیز به طور عادال

های کسب و کار کارآفرینانه نیز موثر هستند. زیرا طرح« تامین مالی»های ها بر انواع روشنفعان توزیع خواهد شد. سیاستذی

های علم و فناوری صورت بگیرد که به اعطای وام، تواند توسط نهادهای حاکمیتی همچون پارکتسهیلگری مالی می

ای در ای و ریشهها به عنوان عوامل پایهیزیکی و غیره بپردازد. وجود تمامی این مولفههای مالیاتی، تخصیص فضای فمعافیت

نوازی مقصد موثر هستند و بر روی توسعه عوامل سطوح باالتر نقش مهمی گیری و تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمانشکل

 دارند.

شوند که ن کاتالیزور و یا شتابدهنده محسوب مینامیده شد، دارای عناصری است که به عنوا "گذار مرحلة"سطح دوم که 

گیری ساز شکلمنجر به تسریع فرایند توسعه خواهند شد و نقش اساسی در تسریع توسعه عناصر سطح اول هستند و زمینه

در مقصد منجر « نهادهای تواناساز»و « نهادهای غیررسمی و پشتیبان»شوند. برای مثال، وجود عناصر سطح سوم محسوب می

نفعان به عنوان یک کاتالیزور بر روی تعامالت و ارتباطات ذی« سازیشبکه»ها خواهند شد. عنصر گیری شبکهبه شکل

های نمادین سازی، توسعه فرهنگ کارآفرینی، تعامل میان سرمایهنفعکننده در ذیاکوسیستم نقش حیاتی دارد و نقشی تسریع

های مالی بخش دولتی و خصوصی و غیره خواهد شد. عالوه بر سازی سرمایهو تقویت مزیت رقابتی مقصد و همچنین فراهم

در خلق کسب و کارهای نوپا نقش مهمی دارد؛ « افزایی نوآورانههم»های مختلف گردشگری بر ها میان بخشاین، وجود شبکه

الت جدید و تبادل اطالعات و افزایی در خلق محصوای میان کارآفرینان بومی و غیربومی منجر به هموجود ارتباطات شبکه

اقدامات »سازی، یابد. عالوه بر شبکهنیروی کار میان آنها خواهد شد و فرایند توسعه کارآفرینی در منطقه شتاب بیشتری می

ها صورت گیری ایدهافزایی نقش دارد، به طوری تمام اقدامات کوچک و مستری که در شکلنیز بر فرایند هم« ایپروانه

کند. در نهایت منجر به تحوالت وسیعی در طول زمان خواهد شد و برخی نقاط اهرمی را در اکوسیستم متحول میگیرد، می

های خالقانه در کاربرد فناوری اطالعات در دارد و بسیاری از ایده« هوشمندسازی»افزایی نوآورانه نیز خود ارتباط دو طرفه با هم

افزایی نقش دارد. عنصر گیرد و هوشمندی نیز بر روی همافزایی شکل میتوسعه محصوالت گردشگری به واسطه این هم

تاثیرگذار « طبقه خالق»و « تخریب خالق»در ارتباط بوده و سرمایه انسانی نیز بر روی « سرمایه انسانی»با توسعه « آموزش»

های مقصدهای پیشرو در توسعه و سیاست هااز برنامه« کاوی و الگوبرداریبهینه»خواهد بود و در نهایت این دو عنصر منجر به 

و پاسخ به روندهای بازار در « همراستایی با تقاضا»شوند. در نهایت، وجود چنین عناصری منجر به گردشگری مقصد می

 تقاضای محصوالت گردشگری خواهد شد. 
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های و تقویت مولفهگیری سطح سوم که محصولی از عناصر سطوح ماقبل خود است، به عنوان میوه و یا ماحصل شکل

های کارآفرینی به دهی به طرح، همکاری نهاد دولت و حاکمیت در جهت«دولت برندساز»پیشین است. منظور محققان از مولفه 

های توسعه تاسیسات گردشگری و همچنین مدیریت یکپارچه گرایانه در برنامههای مغفول و اتخاذ رویکرد تحولسمت ظرفیت

های سازمانی و در های کالن مقصد، به کارگیری عقالنیت سازمانی در انتصاب افراد در سمتریزیبرنامهها و گذاریدر سیاست

نهایت ایجاد تصویر مناسب از مقصد نسبت به مقصدهای رقیب است. در این صورت، وجود چنین نهاد تسهیلگری در مقصد 

« همسانی کارکردی»با سایر کشورها، « دشگریدیپلماسی موثر گر»ها، همه بخش« تسهیلگری خودانگیخته»منجر به 

خواهد شد. به طوری « ریزی شدهتامین برنامه زنجیرة»و « ریزی شدهر هدف برنامهبازا»های مختلف با توسعه گردشگری، بخش

ئه ها بر اساس ظرفیتشان به اراهای مختلف شکل خواهد گرفت که در آن همه بخشای میان بخشکه یک زنجیره ارزش افزوده

نوازی متحول خواهد شد. همچنین، این نهاد، خدمات گردشگری به بازدیدکنندگان پرداخته و اکوسیستم کارآفرینی مهمان

نفعان، در گذاری دانش میان شبکه ذیتسهیم دانش میان مدیران، بخش خصوصی و مردم محلی خواهد شد. این به اشتراک

نوازی مقصد خواهد شد. این رتقای کیفیت تاسیسات گردشگری و مهماندر ا« مدیریت علمی»سازی نهایت منجر به پیاده

کند. چرا که با اتخاذ مدیریت علمی، کارآفرینان و کسب وکارها را ایجاد می« بازاریابی تقاضامحور»عنصر نیز زمینه به کارگیری 

گذاری مبتنی بر نیاز های سرمایهحشوند و بر آن اساس توسعه طرمجهز به دانش بازاریابی و شناخت بازارهای هدف خود می

 پردازند.بازارهای هدف مقصد می

 

 گیری. نتیجه7

نوازی شهرستان بندر انزلی و ارائه مدل پژوهش حاضر به منظور شناسایی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان

های حاصل از یل مضمون یافتهاکوسیستم کارآفرینی آن اجرا شد. بر این اساس با مطالعات میدانی صورت گرفته و تحل

 عنصر فرعی شناسایی و تشریح شدند. 51عنصر اصلی اکوسیستم به همراه  12مصاحبه، 

یکی از عناصر تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی مقصد است که محققانی « مشیسیاست و خط»این پژوهش نشان داد عنصر 

(، داوری، سفیدبری و باقرصاد 2417(، اشپیگل )2419(، کانلی )2411(، مورنت مارتینز و همکاران )2421همچون استم و وِن )

اند. ( در مطالعات خود ضرورت آن در توسعه اکوسیستم را تایید کرده2412) 1( و رگل و نک1311آّبادی )(، فدایی فتح1311)

ر ندارد به همین دلیل های توسعه قراهای کالن انزلی، گردشگری در اولویت طرحهای پژوهش، در سیاستبر اساس یافته

اندازی در جهت توسعه گردشگری در نوازی و ورود گردشگران فراهم نیست و چشمبستری نیز برای توسعه کارآفرینی مهمان

مشی توان شاهد توسعه گردشگری در مقصد بود که در اسناد باالدستی و خطاین مقصد وجود ندارد. در حالی که زمانی می

نوازی در اولویت قرار گیرد و در کنار سایر صنایع همچون صید و شیالت و بنادر و و مهمانمنطقه، توسعه گردشگری 

نوازی تدوین شود. همچنین، همانطور که ایچلبرگر و همکاران هایی نیز جهت توسعه کارآفرینی مهماندریانوردی، برنامه

ر دوره پساکرونا هوشمندسازی بسیاری از ( به هوشمندسازی در اکوسیستم کارآفرینی گردشگری تاکید دارند، د2424)

ترین نوازی یکی از مهمدهندگان خدمات گردشگری و مهمانها و ارائهفرایندها و کاهش برقراری تماس گردشگران با دستگاه

 اقداماتی است که در تجربه مثبت و بازدید مجدد گردشگر تاثیر بسیاری دارد.

اجتماعی محرک یا بازدارنده در مقصد  -ت که به عنوان یک عنصر فرهنگیاس« فرهنگ مردم محلی»یافتة دیگر پژوهش، 

های آیزنبرگ های این بخش همراستا با نتایج پژوهشتواند منجر به تسریع یا توسعه کسب و کارهای نوآورانه شود. یافتهمی

(، استم و وِن 2411لیسبوا )(، کوستا، تکستیرا و 2419(، کانلی )2413(، اشپیگل )2413(، مجمع جهانی اقتصاد )2414)

( است به طوری که این محققان نیز بیان کردند که جهت 1311( و داوری، سفیدبری و باقرصاد )1313(، قنبرعلی )2421)

بخشی به دستیابی به عملکرد مطلوب در اکوسیستم کارآفرینی وجود فرهنگ کارآفرینی و محیط پذیرا در مشروعیت

های مهیای دیگر به عنوان معیشت جایگزین منطقه تاثیر بسیاری دارد. در این رابطه، وجود حوزههای کارآفرینانه در فعالیت

اند. به همین دلیل نوازی گذاشتهمنفی همچون صید و شیالت و تجارت در منطقه آزاد تاثیر منفی بر توسعه کارآفرینی مهمان

                                                           
1. Regele and Neck 
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پردازان و میان اقشار جامعه منجر به تشویق ایده وجود فرهنگ حامی توسعه کارآفرینی گردشگری و همگرایی اجتماعی

 شود. نوازی میکارآفرینان و تغییر جهت فضای فکری حول محور توسعه کارآفرینی مهمان

های متنوع طبیعی، تاریخی، نیز سومین عنصر اکوسیستم کارآفرینی است چرا که ظرفیت« هاتنوع قابلیت»توجه به 

دهند. نوازی یک مقصد را شکل میهای کارآفرینی در صنعت گردشگری و مهمانگیری فعالیتشکلهای فرهنگی و هنری پایه

(، 2411(، کوستا، تکستیرا و لیسبوا )2419(، کانلی )2415) 1های پژوهش حاضر همسو با تحقیقات سلن و اوگولینیافته

ری جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی گردشگری ها و منابع گردشگ( است که بر توسعه زیرساخت2424ایچلبرگر و همکاران )

اند از عناصر مهم های متنوع مقصد که مورد غفلت قرار گرفتههای کارآفرینانه با توجه به قابلیتتاکید دارند. توسعه فعالیت

در های صورت گرفته شوند. با توجه به مصاحبهنوازی و گردشگری مقصد محسوب میتوسعه اکوسیستم کارآفرینی مهمان

های مختلف از جمله گردشگری دریایی و ماجراجویانه، گردشگری تجاری های بسیار در حوزهشهرستان بندر انزلی، وجود توان

در منطقه آزاد، ظرفیت صید و شیالت، بناهای تاریخی از جمله فانوس دریایی، پل متحرک غازیان به عنوان یک موزه زنده، 

گونه پرنده به این  223های پرنده نگری تاالب در زمستان به دلیل مهاجرت ظرفیت پیشینه قومی، مذهی و فرهنگی متنوع،

های متنوع و گردشگری خوراک، سازی، پیشینه خوراکهای کرجی و لوتکاهای توربافی، حصیربافی، کارگاهتاالب، کارگاه

های بوهای خاص در بازارچه ظرفیت اقامتگاهی مناسب، گردشگری کشاورزی، ظرفیت گردشگری ادراکی در حوزه صدا و

های دیگر بیانگر وجود های محلی و بسیاری قابلیتساخت تاریخی بسیار، ظرفیت هنرها و رقصسنتی، وجود جاذبه های انسان

 های مهیا و مغفولی هستند که در توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه باید مورد توجه قرار بگیرند.ظرفیت

های کند و در اکثر پژوهشهای کارآفرینانه نقشی اساسی ایفا میفرایند توسعه فعالیت نیز در« آموزش»عنصر کلیدی 

مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی به ضرورت وجود آن به عنوان یک سرمایه فرهنگی تاکید شده است )اکبری، بدری و رضوانی، 

ها، یکی (. بر اساس تحلیل یافته2413صاد ،مجمع جهانی اقت Kline et al, 2014;؛ Morant-Martínez et al, 2019؛ 1319

های مکمل ریزی جهت آموزشهای آموزشی فرایندی و پلکانی و برنامهها، برگزاری دورهاز راهکاری ارتقا کیفیت سطح آموزش

آموزشی های های فرایندی در افزایش اثربخشی دورهدر برگزاری هر دوره آموزشی به صورت مستمر و متداوم به همراه ارزیابی

های آموزشی یکی دیگر از های مختلف صنعت به شرکت در دورهاست. عالوه بر این، ایجاد انگیزش در کارکنان بخش

راهکارهایی است که در افزایش کیفیت آموزش پرسنل نقش مهمی دارد. به طوری که ایجاد رقابت و تفاوت میان افرادی که 

هایی است خی امتیازات به تاسیساتی که پرسنل آموزش دیده دارند، از جمله مشوقاند و اعطای برهای آموزشی را گذراندهدوره

 دهد.که در ایجاد انگیزش در کارکنان نقش مهمی دارد و کارایی آموزش ها را افزایش می

ترز (، بیچلر، کالمونزر و پی2421های بسیاری همچون استم و وِن )است که پژوهش« انسانی سرمایة»یافته دیگر تحقیق، 

(، 1311آّبادی )فتح(، فدایی2417(، اشپیگل )2411وا )(، کوستا، تکستیرا و لیسب2411(، شوتزر، ماریتز و نگوین )2424)

( به ضرورت وجود آنها در جهت تحول اکوسیستم کارآفرینی 2412( و کالین و همکاران )2412(، رگل و نک )1313قنبری )

های مطالعه میدانی، بسیاری از دانشجویان، مسئوالن، مدیران و کارشناسان حوزه تاکید دارند. از آنجا که بر اساس یافته

نواز و نوازی و گردشگری درک صحیحی از توسعه این صنعت در منطقه ندارند، در این حوزه تربیت دستیاران مهمانمهمان

های دولتی و ها، سازمانن، دانشگاهشود. بنابرایهای اجباری کارورزی منجر به پرورش نیروهای متخصص میبرگزاری دوره

نوازی و های مختلف مهمانهای انسانی فعال در حوزهتوانند بر میزان مهارت دانشجویان و سرمایههای خصوصی میبخش

 های عملی تربیت نیروهای متخصص بپردازند.ریزی نموده و به برگزاری دورهگردشگری برنامه
ی وجود در سطوح مختلف در سیستم گردشگری است که در نتیجه« سازیبکهش»یکی دیگر از عناصر شناسایی شده، 

 ,Stam, 2017; Stam and Ven)های بسیاری به آن تاکید شده است شود، در پژوهشسرمایه اجتماعی در محیط ایجاد می

2021; Shwetzer, C., Maritz and Nguyen, 2019; Spigel, 2017; Eichelberger et al, 2020; Kline et al, 

2014; Morant-Martínez et al, 2019;در رابطه اهمیت نقش 1311؛ میثمی و همکاران، 1311قدیری و همکاران،  ؛ .)

های انسانی همچون کارآفرینان بومی توان گفت هنگامی که سرمایههای کارآفرینانه در مقصد میسازی در توسعه فعالیتشبکه

                                                           
1. Selen and Ogulin 
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های کارآفرینانه در توجه به گیری محصوالت نوآورانه و پاالیش ایدهجاد کنند، عالوه بر شکلای از روابط را ایو غیربومی شبکه

ها جا به جا شده و فرایند توسعه کارآفرینی در منطقه های مغفول مقصد، اطالعات و نیروهای کاری نیز میان این شبکهپتانسیل

های نمادین که نزد اکثریت افراد جامعه دارای مشروعیت و ایهیابد. عالوه بر این، استفاده از ظرفیت سرمشتاب بیشتری می

توان جهت مشارکت دادن مردم محلی در توسعه کسب و کارها و حفاظت از آثار گردشگری مقبولیت هستند و از آنها می

ته باشد چرا که تواند در تحول کارآفرینی مقصد نقش موثری داشهای معنوی نیز میاستفاده نمود و همچنین توجه به سرمایه

ها آنها را از ها و تنگ نظریاندازیاین افراد به صورت هدفمند و خودانگیخته در جهت توسعه کارآفرینی تالش نموده و سنگ

 دارد. ادامه مسیر باز نمی

از  های جدید و نوآورانه در خلق تجربیات در مقصدیافته دیگر پژوهش است؛ به کارگیری ایده« جریان دانش و نوآوری»

گذاران دارد. بنابراین، اتخاذ رویکرد جمله عناصری است که نیاز به دانش نوآورانه و خالقیت از جانب کارآفرینان و سرمایه

تخریب خالق در توسعه کارآفرینی از عواملی است که در توسعه اکوسیستم نقش بسزایی دارد چرا که احداث واحدهای 

های نوآورانه در آن های تاریخی با محوریت گردشگری و ایجاد رستورانی خانهگردشگری نوآورانه در انزلی همچون احیا

(، 2415) 2(، انتظاری2412) 1هایی مانند فلدپاسخی به اشباع واحدهای پذیرایی با رویکرد تخریب خالق خواهد بود. پژوهش

را به عنوان یکی از عناصر اصلی اکوسیستم نیز دانش ( 2412( و رگل و نک )2411(، آیزنبرگ )2424بیچلر، کالمونزر و پیترز )

 اند.کارآفرینی معرفی کرده

است که وجود آن در مقصد منجر به عملکرد برتر آن نسبت به رقبا می شود که مطابق با « مزیت رقابتی»عنصر بعدی 

ر توسعه کارآفرینی ( است که بر کسب مزیت رقابتی د2419( و کانلی )2411های مورنت مارتینز و همکاران )نتایج پژوهش

های طبیعی ها و ظرفیتشایستگی»هایی همچون نوازی تاکید دارند. در این حوزه، بندر انزلی دارای ظرفیتگردشگری و مهمان

های کارآفرینی گردشگری شود. تواند به عنوان یکی از مزایای رقابتی مقصد منجر به رونق فعالیتاست که می« و جغرافیایی

گیری منابع طبیعی کلیدی گردشگری همچون دریا، تاالب، بندر و منطقه آزاد در کنار یکدیگر، تاالب منحصربه برای مثال، قرار

ترین شهر کشور، سواحل فرد با تنوع گیاهی و جانوری بسیار، تمایز ساحل منطقه نسبت به مقصدهای دیگر، ظرفیت پرباران

مناطق حفاظت شده و چندین جزیره درون تاالب و بسیاری  ای، اقلیم مناسب، مقصد پرندگان مهاجر از سیبری،ماسه

 های جغرافیایی دیگر نقش بسزایی در توسعه کسب و کارهای گردشگری در اکوسیستم کارآفرینی منطقه را دارند. قابلیت
سعه است که بر حمایت نهادهای فراگیر، دولتی، غیرانتفاعی و نهادهای تواناساز در تو« ظرفیت نهادی»عنصر بعدی 

(، 2415(، انتظاری )2412(، فلد )2417(، اشپیگل )2411، آیزنبرگ )(2417های کارآفرینی در انزلی اشاره دارد. استم )فعالیت

های خود بر نقش تاثیرگذار دولت در تحول اکوسیستم کارآفرینی اشاره نیز در پژوهش ( 2411کوستا، تکستیرا و لیسبوا )

سازی افراد از دوران کودکی با مفهوم کارآفرینی های فراگیری همچون آموزش و پرورش در عجیناند. عالوه بر وجود نهادکرده

گردشگری و قرارگیری مطالب مرتبط با مقصد در کتب درسی جهت تصویرسازی مقصد در ذهن گردشگران جهت بازدید از 

رآفرینی را مورد توجه قرار داده و موانع موجود های کاگرایانه، فرصتتواند با رویکردی تسهیلمقصد، نهاد دولت و حاکمیت می

های های آبی، مجمتعها و بخش پذیرایی همچون تاسیس پارکگذاران در فرایند تاسیس اقامتگاهبر سر راه کارآفرینان و سرمایه

 .های مقصد بپردازدآورد و غیره را از میان بردارد و همزمان به توسعه زیرساختهای بومسالمت، اقامتگاه
نگاه آمایش »است که دارای ابعاد گوناگونی همچون « مدیریت مقصد»نوازی انزلی عنصر دیگر اکوسیستم کارآفرینی مهمان

زنجیره »، «تراژدی منابع مشترک»، «سازینفعذی»، «مدیریت اکولوژیکی و فرهنگی»، «تئوری پنجره شکسته»، «سرزمینی

های پژوهش، تراژدی منابع مشترک در بحث مدیریت است. بر اساس یافته« هبرنامگردشگری بی»و « ریزی شدهتامین برنامه

داران در اطراف تاالب با بیشترین توان محیطی مقصد موضوع بسیار مهمی است چرا که بسیاری از مردم محلی و اسکلهزیست

ستند و با خشک کردن تاالب، ها و پرندگان تاالبی و ریختن فاضالب و رسوبات به تاالب هبرداری از ماهیدر حال بهره

پردازند و سواری میداران نیز با ظاهری نامناسب در اطراف تاالب به قایقدهند. همچنین اسکلههای خود را گسترش میزمین

ای از منابع مشترکی است ها نمونهاند. این مثالعالوه بر آسیب به تاالب، سیمای بسیار نامناسبی نیز در سطح شهر ایجاد کرده

                                                           
1. Feld 

2  . Entezari 
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نفعان محلی در حال فرسایش است و در مدیریت مقصد باید مورد توجه قرار بگیرد و یکی از راهکارهای آن که توسط برخی ذی

نفع سازی جامعه محلی، گردشگران، کسب و کارها و کارآفرینان است؛ زمانی که این افراد در سیستم گردشگری ذینفعذی

 کنند. ر حفظ منابع تالش میشوند و به اشکال مختلف از آن سود ببرند د
و طراحی یک شعار و برند مناسب بر « مدیریت برند»شود یازدهمین عنصر که از اجزای اکوسیستم کارآفریی محسوب می

( و مورنت 2412(، کالین و همکاران )1319هایی همچون اکبری، بدری و رضوانی )های انزلی است. پژوهشاساس ظرفیت

( نیز بر لزوم توجه به بازاریابی و برند گردشگری مقصد در توسعه اکوسیستم کارآفرینی گردشگری 2411مارتینز و همکاران )

های کالن مقصد به آن تاکید داشتند. برندسازی مقصد نیازمند مشارکت گسترده دولت است به طوری که باید در سیاست

ها و صنایع مختلف همچون فیلمسازان در باشد از بخشتوجه نماید. زمانی که استراتژی دولت معرفی و تدوین برند برای مقصد 

جهت ایجاد برند برای مقصد یاری خواهد گرفت. همچنین، یکی دیگر از  موضوعات مرتبط با مدیریت برند، کاربرد تفکر زنجیره 

گردشگری  دستی وهایی همچون صید و شیالت، دریانوردی و صنایعارزش افزوده در برندسازی مقصدها است. وجود قابلیت

ای خواهد شد که در برگزاری تورهای گردشگری و برندسازی مقصد نقش بسزایی دارند؛ این تفکر منجر به ایجاد یک زنجیره

های خود، به ای را شکل بدهند که در کنار فعالیتشود صنایع فعال در انزلی در کنار صنعت گردشگری یک زنجیرهباعث می

های دشگری نیز توجه نمایند. برای مثال بخش شیالت به توسعه برند انزلی در حوزه ماهیتوسعه کسب و کارهای مرتبط با گر

داری گیالن های دریایی با کیفیت بپردازد. در کنار این اقدامات، سازمان نوغانخاویاری و طبخ و سرو ماهی و توسعه رستوران

برگزار کند و سازمان بنادر و دریانوردی نیز با کمک این های توربافی را تورهای آموزشی نحوه پرورش کرم ابریشم تا کارگاه

 های مرتبط تورهای توصیف دریا و نحوه صید و صیادی با تورهای ابریشمی را برگزار نماید. بخش

ها که در بخش پیشین به وجود قوانین ناکارآ در توسعه خانه مسافرها و ضربه به هتل« قوانین و مقررات»در رابطه با عنصر 

های استیجاری، راهکاری که در جهت کیفیت این خانههای مجوزدار اشاره شد و همچنین ارائه خدمات بیل آپارتمانو هت

هایی از تواند با ارائه مشوقسازی این منازل است. برای مثال، دولت مینفعتوان بیان کرد، بحث ذیها میساماندهی این اقامتگاه

یق به دریافت مجوز کند. همچنین، ایجاد مرکز معتبر در ابتدای شهر و ضبط تمامی خانه جمله معافیت مالیاتی، آنها را تشو

شود یک فضای رقابتی میان این منازل شکل بگیرد که عالوه بر افزایش کیفیت خدماتشان، مسافرهای مجوزدار باعث می

دوشی نیز یکی از عالوه بر این، بحث مهمانمجوز نیز تشویق به اخذ مجوز و قرارگیری در لیست این مرکز شوند. های بیخانه

نوازی متناسب با خدماتی نکات مهمی است که باید در قوانین و مقررات مورد توجه قرار بگیرد. زیرا بسیاری از تاسیسات مهمان

مقصد اتفاق  نوازی درها با کیفیت خدمات متناسب نیست و عمالً مهمانگذاری باالتری دارند و قیمتدهند قیمتکه ارائه می

نوازی مقصد خواهد شد. لزوم به کارگیری قوانین و افتد که در نهایت موجب عدم توسعه اکوسیستم کارآفرینی مهماننمی

(، کوستا، تکستیرا 2424های ایچلبرگر و همکاران )نوازی در پژوهشمقررات حمایتی در توسعه کارآفرینی گردشگری و مهمان

 ( مورد تایید قرار گرفته است.2419( و کانلی )2411و لیسبوا )

است که در مطالعات بسیاری به سرمایه مالی « گذاری و تامین مالیهوشمندی سرمایه»سیزدهمین عنصر اکوسیستم، 

 ,Shwetzer, Maritz and Nguyen, 2019; Spigel)گذاری در تاسیس واحدهای نوآورانه اشاره شده است جهت سرمایه

2017; Feld, 2012; 2019;؛ 1313؛ قنبری، 1311آّبادی، فدایی فتح ؛Selen and Ogulin, 2015 در این حوزه، توجه به .)

های کارآفرینی بسیار ضروری است. منظور از اهلیت، بررسی توانمندی فرد هم از در اعطای مجوز و وام« گذاریاهلیت سرمایه»

ها، بسیاری از افرادی که قصد بر اساس مصاحبهبُعد مالی و هم تخصص وی در اجرای پروژه کارآفرینی است چرا که 

نوازی را دارند، سرمایه اولیه کافی جهت دریافت وام را نداشته و یا دانش گذاری در کسب و کارهای گردشگری و مهمانسرمایه

شکست مواجه ها با نوازی ندارند به همین دلیل در بسیاری مواقع این طرحای در زمینه اصول مدیریت علمی مهمانو تجربه

ها شکست بسیار بزرگی در فرایند توسعه گردشگری بود زیرا بسیاری از افرادی که گردیاند. برای مثال، طرح توسعه بومشده

گردی را داشتند، دارای سرمایه و دانش الزم در این زمینه نبودند و منجر به تضییع منابع تقاضای وام و مجوز جهت احداث بوم

های کارآفرینی در ترین عواملی است که باید در توسعه فعالیتگذاران واقعی یکی از مهمشناسایی سرمایه شدند. به همین دلیل

 اکوسیستم مدنظر قرار بگیرد.
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بر همراستایی با تقاضا و توجه به تقاضای چندمنظوره تاکید دارد. نتایج « ریزی شدهبازار هدف برنامه»در نهایت، عنصر 

( و مورنت مارتینز و همکاران 2417(، اشپیگل )2411(، شوتزر، ماریتز و نگوین )2411آیزنبرگ ) (،2417های استم )پژوهش

های این تحقیق همسو است. در بحث همراستایی با انواع تقاضا، عالوه بر توجه به بازار هدف لوکس و ( نیز با یافته2411)

رزان قیمت که اکنون درصد باالیی از گردشگران را به خود های متناسب با نیاز آنها، توجه به گردشگران ااحداث اقامتگاه

شود. همچنین، ها تاکید میها جهت ساماندهی این افراد و چادرخوابها و اردوگاهاختصاص داده است بر احداث کمپینگ

ها، قبیل هتلهای مختلف از راهکارهای بسیاری جهت پاسخ به تقاضاهای متنوع گردشگران وجود دارد به طوری که اقامتگاه

توانند با تعامل و همکاری با یکدیگر به مدیریت تقاضای گردشگران ها میگردی، خانه مسافرها و هتل آپارتمانهای بوماقامتگاه

های چهار ستاره، اکولوژها و یا خانه مسافرهایی را در انزلی تحت لیسانس خود دربیاورند تا بپردازند. برای مثال، هتل

کنند بخشی از تجربه سفر خود را نیز در روستاها و اقامت در اکولوژها و خانه مسافرهای هتل اقامت می گردشگرانی که در

 لوکس سپری کنند. 

گفته و مدل سه سطحی پیشنهادی پژوهش، تقویت هر یک از عناصر اکوسیستم بر روی بنابراین، بر اساس مطالب پیش 

های هر یک از سه سطوح بر روی یکدیگر بر تحول و موفقیت سایر عناصر تاثیر گذاشته و ارتباطات یک و دو طرفه میان مولفه

 هد بود.نوازی مقصد موثر خوااکوسیستم کارآفرینی مهمان
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