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نقش فعاليت هاي كارآفرینانه در توسعۀ گردشگري شهر ایالم 

                   پاكزاد آزادخاني1 
             زهرا عبداللهی پور2

	 	 	 	 	 	
چکیده 

ــای  ــا فعالیت ه ــادی ب ــد زی ــا ح ــه ت ــت ک ــور اس ــک کش ــاد ی ــی از اقتص ــگری بخش گردش
کارآفرینــی ارتبــاط دارد. ایــن پژوهــش نیــز بــا هــدف بررســی نقــش فعالیت هــای کارآفرینــی 
در توســعۀ گردشــگري بــا روش توصیفــی – همبســتگی انجــام شــده اســت. جامعــۀ آمــاری 
ــازمان  ــی، س ــاه اجتماع ــازمان های کار و رف ــاغل در س ــان ش ــران و کارشناس ــق را مدی تحقی
ــتان و  ــه ای اس ــی و حرف ــتانداری، فن ــگری، اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
کانــون کارآفرینــان اســتان تشــکیل می دهنــد کــه تعــداد 195 نفــر از آنهــا بــه روش تصادفــی 
طبقه بندی شــده انتخــاب شــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه بــود کــه روایــی آن بــا 
اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی و پایایــی آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــه میــزان 0/91 
ــیون  ــتگی و رگرس ــای همبس ــق آزمون ه ــز از طری ــا نی ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــد ش تأیی
ــان  ــا نش ــون فرضیه ه ــل از آزم ــج حاص ــت. نتای ــام گرف ــزار SPSS انج ــه در نرم اف چندگان
داد کــه بیــن متغیرهــای نــوآور بــودن، ریســک پذیری، اســتقالل عمــل و رقابــت تهاجمــی و 
توســعۀ گردشــگري در شــهر ایــالم ارتبــاط وجــود دارد. بیــن متغیرهــای پیش بیــن بــا توســعۀ 
گردشــگري در شــهر ایــالم ضریــب همبســتگی چندگانــه در حــد MR = 0/68 وجــود دارد؛ 
بنابرایــن، بیــن فعالیت هــای کارآفرینــی و توســعۀ گردشــگري در شــهر ایــالم رابطــه ای مثبــت 

و معنــادار برقــرار اســت.
واژگان كلیدی: فعالیت های کارآفرینانه، کارآفرینی، توسعۀ گردشگري، شهر ایالم.
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مقدمه و طرح مسئله 
گردشـگری، صنعتـی اسـت که در سـطح منطقه ای و محلـی با ایجـاد درآمد ارزی، 
ایجـاد شـغل و توزیـع متعـادل درآمـد، باعث بهبـود زندگـی افراد می شـود )دیک1 
، 2003: 287(؛ بـه عبارتـی ایـن صنعـت، پتانسـیل های زیادی برای ایجاد بسـیاری 
از کسـب و کارهـای کوچـک دارد و می توانـد بـه توسـعۀ اشـتغال زایی کمـک کند 
)کیاکجـوری و خرمیـان، 1391: 6(. سـعی بـر آن اسـت کـه بـا توسـعۀ صنعـت 
گردشـگری، درآمـد حاصـل از جـذب گردشـگر، جایگزین سـایر منابـع غیرپایدار 
درآمـدی شـود، از تک محصولـی بـودن کشـور جلوگیـری گـردد و بـا کمـک بـه 
ایجـاد اشـتغال و توسـعۀ اقتصـادی، به توسـعۀ پایدار کشـور منجر شـود )حسـینی 
غفـاری و همـکاران، 1394: 2(. بـر طبـق آمارهـای ارائه شـده از سـوی سـازمان 
جهانـی جهانگـردی2 ، در فاصلۀ سـال های 1950 تـا 2005 گردشـگری بین المللی، 
شـاهد رشـد فزایندهـای بـود و حجـم اقتصـادی آن از 2/1 میلیـارد دالر آمریکا به 
بیش از 622 میلیارد دالر افزایش یافته اسـت؛ همچنین، گردشـگری در سـال 2015 
توانسـته اسـت 9/8 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی جهـان را بـه خـود اختصاص 
دهـد؛ یعنـی چیـزی در حـدود 7/2 تریلیـون دالر )سـازمان جهانـی گردشـگری، 

 .)1 :2015
     بـا توجـه به تغییرات سـریع اجتماعی - اقتصادی در سـطح بین المللی، توجه به 
مسـئلۀ جهانی شـدن در بخش های گوناگـون اقتصادی از جمله گردشـگری، امری 
اجتناب ناپذیـر اسـت. بایـد توجـه داشـت که امـروزه کشـورهای بـزرگ صنعتی و 
پیشـرفتۀ جهـان در پرتـو وجـود افـراد تحصیل کـرده و متخصص در مراکـز علمی، 
تحقیقاتـی و فرهنگـی، نـه تنهـا به نحو شایسـته و مطلـوب از منابع و سـرمایه های 
خـود بهره منـد می شـوند و چرخ هـای تکنیـک و تولیدشـان بـرای رشـد و توسـعه 
بـه حرکـت در می آیـد؛ بلکـه بـه ابداعـات و نوآوری هایـی دسـت می یابنـد کـه 
منجـر به تسـریع در رشـد و توسـعه می شـود؛ بـر این اسـاس، موضـوع کارآفرینی 
و ترویـج آن در بخـش گردشـگری بـه عنوان یکـی از محورهای توسـعۀ اقتصادی 
کشـور اهمیـت پیدا می کند )خسـروانی و همـکاران، 1392: 5(؛ در واقع کارآفرینی 

1.Dieke
2.WTO
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و رشـد گردشـگری نسـبت بـه فعالیت هـای اصلـی گردشـگری از نـوع بنگاه های 
اقتصـادی کوچک به شـمار مـی رود. شـرکت های کوچک اغلـب می توانند واکنش 
سـریعی بـه نیازهـا و بازارهـای جدیـد نشـان بدهنـد و ایـن مقدمـه ای بـرای انواع 

نوآوری هـا می شـود )سـجادی و اخـوان، 1394: 1(.
    بـا توجـه بـه مطالب یاد شـده و با وجـود مکان های تاریخی، طبیعـی و فرهنگی 
بسـیار در شـهر ایـالم، فعالیت هـای کارآفرینـی در زمینـۀ گردشـگری می توانـد 
توسـعۀ هـر چه بیشـتر این صنعت را موجب شـود. مشـکالتی از قبیـل محرومیت، 
بیـکاری جوانـان و سـطح پایین درآمد و توزیع نامناسـب آن در سـطح شـهر ایالم، 
توجـه بیشـتر مسـئولین به این شـهر را خاطر نشـان می سـازد؛ از ایـن رو، پرداختن 
بـه موضـوع نقـش فعالیت هـای کارآفرینـی در توسـعۀ گردشـگري شـهر ایـالم تا 
حـدودی می توانـد راهکارهایـی را بـرای حـل برخـی از مشـکالت اقتصـادی این 
شـهر ارائـه نمایـد؛ بـر ایـن اسـاس، هـدف از انجـام پژوهـش حاضر، تبییـن نقش 
فعالیت هـای کارآفرینانـه و مؤلفه هـای آن در توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم 

است.

فرضیه های پژوهش
- بیـن فعالیت هـای کارآفرینـی و توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم، رابطـۀ 

معنـاداری وجـود دارد.
- بیـن مؤلفه هـای فعالیت های کارآفرینانه و توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایالم، 

رابطـۀ مثبت و معنـاداری وجود دارد.

روش شناسی
توصیفـی-  ماهیـت،  نظـر روش و  از  و  کاربـردی  نظـر هـدف  از  تحقیـق  نـوع 
همبسـتگی اسـت. محققـان بـا اسـتفاده از روش اسـنادی، کتابخانـه ای و اینترنتـی، 
داده هـا و اطالعـات مـورد نظـر را گـردآوری کردند؛ سـپس با اسـتفاده از مطالعات 
میدانـی، تکمیـل پرسشـنامه و مصاحبـه، اطالعـات مـورد نیـاز پژوهـش را تکمیل 
نمودنـد. جامعـۀ آمـاری این تحقیـق را مدیران و کارشناسـان شـاغل در ادارۀ کار و 
رفاه اجتماعی، سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری، اسـتانداری، 
سـازمان آموزش فنی و حرفه ای اسـتان و کانون کارآفرینان اسـتان تشـکیل می دهند 

نقش فعاليت هاي کارآفرینانه در توسعۀ گردشگري .....
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کـه 195 نفـر از آنهـا بـه روش تصادفـی طبقه بندی شـده انتخـاب شـد. 
     بـه منظـور سـنجش روایـی پرسـش نامه از تحلیل عاملی تأییدی اسـتفاده گردید 
کـه نتایـج آن نشـان داد سـؤاالت بـار عاملـی قابـل قبولـی دارنـد. پایایی ابـزار نیز 
بـا اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ بـه میـزان 0/91 تأییـد شـد. بـرای تجزیـه و تحلیل 
داده ها هم از آزمون های همبسـتگی اسـپیرمن و پیرسـون در نرم افزار spss اسـتفاده 

گردید. 
     قلمـرو پژوهـش شـهر ایـالم اسـت. ایـن شـهر جاذبه هـای طبیعـی، تاریخـی و 
فرهنگـی بسـیاری دارد کـه می توانند در توسـعۀ گردشـگري مؤثر باشـند؛ از جمله 
ایـن جاذبه هـای گردشـگری می تـوان بـه پـارک جنگلـي چغاسـبز )چغـا جنگیه(، 
تفریحـگاه جنگلـي ششـدار، تفریحـگاه جنگلـي تنـگ ارغـوان )تنـگ قوچعلـي(، 
آبشـار سـرطاف، دریاچـۀ سـد ایـالم، قلعـۀ اسـماعیل خان، قلعۀ والـي و ... اشـاره 
کـرد. در شـکل شـمارۀ )1( تصاویـری از جاذبه هـای شـهر ایـالم نشـان داده شـده 

ست. ا

 شکل شمارۀ )1(. تصاویری از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر ایالم
منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم )1392(

نمایی از تفریحگاه ششدار نمایی ازدره ارغواننمایی از پارک چغاسبز

نمایی از قلعۀ والينمایی از قلعۀ اسماعیل خان نمایی از دریاچه سد ایالم
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تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
كارآفرینی

واژۀ کارآفرینـی از کلمـۀ فرانسـوی Enterprendre بـه معنای »متعهد شـدن« گرفته 
شـده اسـت )لیپوتر1  و همکاران، 2010: 116( و در طول سـالیان متمادی، تعاریف 

و مفاهیمی داشـته که در جدول شـمارۀ )1( به آنها اشـاره شـده اسـت:

جدول شمارۀ )1(. پیدایش مفاهیم نظری كارآفرینی و اصطالح كارآفرین

1. Lepoutre

ریشۀ این واژه در زبان فرانسه به معنای »واسطه« یا »دالل« است.لغتنامۀ فرانسه

بازیگر و شخصی که عهده دار طرح های تولیدی بزرگ است.قرون وسطی

کسـی اسـت که ریسـک سـود )ضـرر( را در قـراردادی با قیمـت ثابت با قرن 17
دولـت متحمل می شـود.

 ریچارد کانتیلون
1725((

کسـی کـه ریسـک را می پذیـرد بـا کسـی کـه تأمین کنندۀ سـرمایه اسـت 
فـرق می کنـد.

 جین باپتیست سی
1803((

سود ناشی از کارآفرینی از سود سرمایۀ مجزاست.

 فرانسیس والکر
1876((

بیـن کسـانی کـه سـرمایه را تأمیـن می کننـد و از آن بهـره می گیرنـد بـا 
کسـانی کـه از توانایی هـای مدیریتـی برخوردارنـد تفـاوت وجـود دارد.

 جوزف شومپاتر
1934((

کارآفرین نوآور و پدیدآورندۀ فناوری های تازه است.

 دیوید مک کالند
1961((

کارآفرین فردی است فعال که ریسک های معمول را می پذیرد.

کارآفرین فرصت ها را به حداکثر می رساند.)پیتر دراکر )1964
کارآفریـن، مبتکـر و سـازمان دهندۀ چنـد سـازوکار اقتصـادی و اجتماعی )آلبرت شاپرو )1975

اسـت و ریسـک ورشکسـتگی را می پذیـرد.

اقتصاددانـان، روانشناسـان، تاجـران و سیاسـتمداران )کارل وسپر )1980 کارآفریـن از دیـد 
متفـاوت اسـت.

 گیفورد پینچات
1983((

کارآفریـن درون سـازمانی، کارآفرینـی در سـازمانی تـازه تأسـیس شـده 
اسـت )نجفـی، 1378: 190(.
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ادامه جدول شمارۀ )1(. پیدایش مفاهیم نظری كارآفرینی و اصطالح كارآفرین

     روانشناسـان وجود ویژگي هاي مشـخصی را شـرط الزم براي تحقق کارآفریني 
مي داننـد. آنهـا در اواسـط قـرن بیسـتم توجـه خـود را به فـرد معطوف  داشـتند. از 
دیـدگاه آنـان ویژگي هـاي مشـخص و منحصـر بـه فـرد یـک کارآفریـن منجـر به 

  رابرت هیسریچ1
1985((

کارآفرینـی عبـارت اسـت از فرایند خلق چیزی بـاارزش و متفاوت 
از طریـق اختصـاص زمـان و تـالش کافی، همـراه با ریسـک مالی، 
روانـی و اجتماعـی؛ همچنین دریافـت پاداش های مالـی و رضایت 

شـخصی از نتایج آن )هسـیریچ، 2005: 87(.

کارآفرینـی فراینـد پویایـی از تغییـر بینـش و بصیـرت و ابتـکار و )کروکت  )2005
نـوآوری اسـت. به عقیـدۀ بسـیاري از محققـان، هنوز اجمـاع قوي 
و گسـترد ه ای بـرای تعریـف کارآفرینـي وجـود نـدارد و همین امر 
نشـان مي دهـد کـه کارآفرینـي حـوزۀ گسـترده اي اسـت کـه بـه 

صـورت نسـبي در وضعیـت توسـعۀ علمـي ضعیفـي قـرار دارد.

 آگوستو2 و همکاران
2013((

کارآفرینـی عبـارت اسـت از فراینـد کشـف و توسـعۀ فرصت برای 
ایجـاد ارزش از طریـق نوآوری و به دسـت آوردن آن فرصت بدون 
در نظـر گرفتـن منابـع انسـانی، سـرمایه یـا موقعیت فـرد کارآفرین 

در یک سـازمان.

یـک واژه نامه وبستر مخاطره هـای  می شـود  متعهـد  کـه  اسـت  کسـی  کارآفریـن 
فعالیـت اقتصـادی را سـازماندهی و ادارۀ آن را تقبـل کنـد و ابـزار 
تولیـد محصـوالت قابل عرضه به بـازار را خریـداری نماید )والئی 

و همـکاران، 1394(.

 مرادی و همکاران
1395((

مهارت هـای  و  دانـش  ارتقـای  فراینـد  بـه  کارآفرینـی  توسـعۀ 
کارآفرینـی از طریـق آمـوزش سـاختارمند و برنامه های نهادسـازی 
توسـعۀ  کارآفرینـی،  جهانـی  دیده بـان  نظـر  از  می شـود.  گفتـه 
کارآفرینـی بـه معنـای افزایـش ادراکات، گرایش هـا، میـزان انـواع 

کشورهاسـت. در  کارآفرینانـه  اشـتیاق  و  فعالیت هـا 

1 . Crockett
2. Augusto
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موفقیت وي مي شـود )بننت1  و دن2 ، 2000: 78(. با روي آوردن جامعه شناسـان و 
دیگـر اندیشـمندان علوم مدیریت بـه مطالعـۀ کارآفریني نیز نظریه هـاي اجتماعي- 
فرهنگـي و نظریـۀ شـبکه هاي اجتماعـي شـکل گرفـت. ایـن نظریه هـا مهمتریـن 
عوامـل اجتماعـي- فرهنگـي مؤثـر در رویکـرد فنـاوري را شـرایط کودکـي، تأثیر 
خانـواده، تجارب شـغلي قبلي، پایـگاه اجتماعـي و ... مي دانند )احمدپـور داریانی، 
1380: 30(. بـر اسـاس نظـر وبـر، جامعـه و باورهـا و ارزش هـاي آن نقـش مهمي 
در ایجـاد کارآفریـن دارنـد. کارآفرینـان نیز نقش بسـیار مؤثري در ایجـاد تحوالت 
ارزشـمند و نجـات جامعـه از بنـد عـادات و سـنت هاي بی اسـاس و بي فایـده امـا 
مرسـوم ایفـا مي کنند. آنها در اجتماع سـبب پویایـي و افزایش بهره وري می شـوند، 
در سـطح اجتمـاع ارزش کار را افزایـش مي دهند، روحیۀ سـعي و تالش را در بدنۀ 
جامعـه بـاال مي برند و سـبب تشـویق جامعـه به کار خـالق و کارآفرینانه مي شـوند 
و همیـن امـر سـبب رشـد و بالندگي در اجتماع مي شـود )سـعیدي کیا، 1385: 90(.
 - رفتـاري  ویژگي هـاي  کارآفرینـي،  توسـعۀ  بـراي  رفتارگرایـان  نظریه هـاي  در 
روانشـناختي کارآفرینـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و مخاطره پذیـري، میـل بـه 
اسـتقالل طلبي، تحمـل ابهـام، اعتمـاد بـه نفس بـاال، مرکـز کنترل درونـي، خالقیت 
و ایده سـازي، اعتمـاد بـه نفـس، آرمانگرایـي، آینده نگـري، خودمحـوري، پیشـگام 
بـودن، فرصت گرایـي، نتیجه گرایـي، اهـل کار و عمـل بـودن، ثبـات و اسـتحکام 
کامـل داشـتن در برابـر هیجان هـا، امیـد بـه موفقیـت، توانایـي بـاال در تشـخیص 
الگوهـا، خلـق ایده هـاي جدیـد و توسـعۀ آنهـا و ... از ویژگي هاي روانـي آنها و از 
شـروط الزم براي تحقق توسـعۀ کارآفریني دانسـته شده اسـت )هریونک وشرمن3، 

.)200  :2010
     در نظام هـای اقتصـادی، ریچـارد کانتیلـون برای نخسـتین بار مفهـوم کارآفرین 
را بـه کار بـرد )میرجـام4 ، 1999: 190( و در تعریـف آن گفـت: »کسـی کـه ابـزار 
مـورد نیـاز بـرای تولیـد را بـا ارزش معین خریـداری نمایـد و آن را با هـم ترکیب 

1. Bennett
2. Dunn
3. Hrivnak  &Sherman
4. Mirjam
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و کاالی جدیـدی تولیـد کنـد« )روت هـرو و ریچـارد1 ، 2007: 185(؛ در واقـع ، 
هنـوز هـم  تعریـف  کامـل ، جامـع ، مانـع  و مـورد پذیـرش  همـۀ  صاحبنظـران  ارائه  
نشـده  اسـت؛ لیکـن  در ایـن  بیـن،  تئـوري  و تعاریـف  اقتصاددان  مشـهور اتریشـي  
بـه  نـام  جوزف  شـومپیتر از کارآفرینـي  و نقش  کارآفرینـان  در فرایند توسـعه،  مورد 
توافـق  و ارجـاع  اکثـر محققـان  در ایـن  زمینـه  اسـت. بر طبـق  نظـر وي،  کارآفرین  
نیـروي  محـرک  اصلي  در توسـعۀ  اقتصـادي  و موتور توسـعه  مي باشـد و نقش  وي  
عبـارت  اسـت  از نـوآوري 2 یا ایجـاد ترکیب هـاي  تازه  از مـواد. او مشـخصۀ  اصلي  
کارآفریـن  را »نـوآوري« مي دانسـت  و کار یـک  کارآفریـن  را »تخریـب  خـالق«3 
تعریـف  می کـرد. شـومپیتر   در کتـاب  »نظریـۀ  اقتصـاد پویـا4 « اشـاره  مي کنـد کـه  
تعـادل  پویـا از طریـق  نـوآوري  و کارآفرینـي ایجـاد می شـود و اینها مشـخصۀ  یک  
اقتصـاد سـالم  هسـتند )دانـا5 ، 2008: 80(. بـر اسـاس نظریـۀ اقتصاددانـان مـدرن، 
کارآفریـن فـردی اسـت کـه بـه صـورت شـخصی بر اسـاس درک خـود از بـازار، 
خالقیـت و قـدرت خطرپذیـری، مدیریـت منابـع را بپذیـرد و فعالیـت جدیدی را 

ابـداع و مدیریـت کنـد )سـن، 2009: 98(.
     کارآفرینـی عامـل خلـق ثـروت، کسـب و کار، نـوآوری، تغییـر، ارزش و رشـد 
اسـت. این فرایند شـامل جسـتجو و پیگیری فرصت و حداکثرسـازی ارزش ناشـی 
از آن اسـت. کارآفرینـی تمایـل بـه کار گروهـی، خطرپذیـری، ایجـاد، هدایت، اجرا 
و پیگیـری نـوآوری به منظـور حداکثرسـازی ارزش حاصل از فرصـت بدون توجه 
بـه محدودیـت مدل هـا، سـاختار یا منابـع مجرد اسـت. با توجـه بـه دگرگونی های 
وسـیع عصر اطالعات، از بین سـه انقـالب دیجیتالی، اینترنتـی و کارآفرینی، انقالب 
کارآفرینی نقشـی بسـزا در رشـد کشورهای توسـعه یافته داشته و پیشـرفت بسیاری 
از کشـورها مرهـون فعالیت هـای کارآفرینانه بوده اسـت؛ در نتیجـه، کارآفرینی ابزار 
اصلـی و موتـور رشـد و توسـعۀ اقتصـادی شـناخته می شـود )بهادری و همـکاران، 
1396: 224(. بـا توجـه به نظریه های فـوق، کارآفرینی از هر دیدگاهی قابل بررسـی 

1. Rotheroe  &Rechards
2. Innovation
3 .Creative Sabotage
4 .Dynamic Economic Theory
5. Dana
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اسـت و در ایـن پژوهـش دیـدگاه اقتصـادی و نقـش فعالیت هـای کارآفرینـی مورد 
می باشـد. بحث 

گردشگری
گردشـگری، پدیـده ای اقتصـادی - اجتماعـی محسـوب می شـود که اثـرات مهمی 
بر زندگی بشـر و اقتصاد ملی کشـورها دارد. سـفر، به معنای حرکت یک شـخص 
از محـل دائـم خـود بـه مـکان دیگـر، عنصـر اصلـی گردشـگری اسـت )دانشـپور 
و نـوذری، 1393: 58(. سـازمان جهانـی گردشـگری در تعریفـی در سـال 1995 
»مجموعـه فعالیت هـای فـرد یـا افـرادی که بـه مکانی غیـر از مکان عـادی زندگی 
خـود مسـافرت می نماینـد و حداقـل یـک شـب و حداکثـر یـک سـال را در آنجـا 
اقامـت می کننـد و هـدف از مسـافرت آنـان نیـز گذرانـدن اوقات فراغت اسـت که 
البتـه اهدافـی نظیـر اشـتغال و کسـب درآمـد شـامل آن نمی شـود« را گردشـگری 
نامیـد؛ بـر ایـن اسـاس کسـانی که شـامل این تعریف هسـتند نیـز گردشـگر نامیده 

می شـوند )اکبـری، 1381: 35(.

كارآفرینی و توسعۀ گردشگري
از دیـدگاه ورتمـن6  کارآفرینـی می توانـد به عنوان سـازمان جدیدی تعریف شـود 
کـه یـک محصـول و تولیـد جدیـد، به خدمـت گرفتن یـا ایجـاد یک بـازار جدید 
یـا بهره گیـری از یـک تکنولـوژی جدیـد را در محیـط معرفـی می کنـد )احمـد و 
همـکاران، 2012: 5(. توجـه بـه مقولـۀ کارآفرینـی می توانـد از میـزان مهاجرت هـا 
بکاهـد و زمینه هـای اشـتغال، رفـاه و پیشـرفت آنهـا را در همـان محل سکونتشـان 
فراهـم آورد. بررسـی ها و مطالعـات نشـان می دهـد که اگـر در سـطح کالن جامعه 
بـه ایـن مقولـه بها داده شـود و بسـیاری از امکانات رفاهـی و خدماتـی فراهم آمده 
در اختیـار شهرنشـینان قـرار گیرد، شـهرها در امر توسـعۀ خود موفق خواهند شـد 

)محمـودزاده و ارجمندیـان، 1396: 138(.
     گردشـگری صنعتی اسـت که با کمترین سـرمایه بیشـترین درآمد و اشـتغال را 
نصیـب کشـور می کنـد؛ زیـرا همه چیـز از جملـه آثار و اماکـن باسـتانی و تاریخی 

6. Wortman
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و طبیعـی بـرای ایـن کار در اغلب نقاط کشـور وجود دارد. در صنعت گردشـگری 
بـه ازای ورود هـر گردشـگر بـه کشـور، دسـت کم 5 شـغل ایجـاد می شـود. میزان 
اشـتغال بخش گردشـگری نیز 11/2 درصد بیشـتر از سـایر بخش هاسـت. اشـتغال، 
درآمـد و تفریح از نیازهای اساسـی بشـر اسـت و همـۀ اینها در گردشـگری وجود 
دارد و ایـن صنعـت ظرفیـت پاسـخگویی بـه همۀ اینهـا را در اختیـار دارد )طیبی و 

فخری، 1389: 54(.
     از نقطـه نظـر کارآفرینـی، گردشـگری موضـوع خاصـی اسـت و درک آن 
نسـبت بـه دیگـر بخش های صنعتـی بر حسـب شناسـایی فرصت هـای کارآفرینانه 
و فراینـد تبدیـل آنهـا به یـک محصول قابل مصـرف متفاوت اسـت. در این فرایند، 
تعـداد زیـادی ذی نفـع بـا انگیزه های فـردی جداگانه بـرای یک رویکـرد هماهنگ 
شـده وجـود دارنـد کـه بخـش مهمـی از اقتصـاد را بـا در نظـر گرفتـن ارزش های 
محیـط زیسـتی، اجتماعـی و فرهنگی از طریق یک اسـتراتژی که بـر روی محصول 
اقتصـادی متمرکـز اسـت، توسـعه می دهنـد )آتلجویـک1 و پیـج2 ، 2009: 68(؛ 
بنابرایـن، گردشـگری بخشـی از اقتصـاد یـک کشـور اسـت کـه تـا حد زیـادی با 

فعالیت هـای کارآفرینـی مرتبط اسـت.

پیشینۀ تحقیق
پژوهـش  و  تحقیـق  بـه  گردشـگری  و  کارآفرینـی  زمینـۀ  در  بسـیاری  محققـان 

می شـود: اشـاره  پژوهش هـا  ایـن  از  تعـدادی  بـه  اینجـا  در  کـه  پرداخته انـد 
لوردکیپانیـدز3  )2002( در مطالعـه ای بـا عنـوان »عامل کارآفرینی در توسـعۀ پایدار 
توریسـم« بـه ایـن نتیجه رسـید کـه کارآفرینـی عامل اصلی توسـعۀ اقتصـادی یک 
کشـور اسـت؛ بـه طـوری کـه در زمـان رشـدش ماننـد یـک ماشـین خالق اسـت 
و عامـل تغییـر می شـود. گردشـگری نیـز بـه عنـوان یکـی از بخش هـای اقتصادی 
تـا حـد زیـادی بـا کارآفرینی در ارتبـاط اسـت. گتـز4  و همـکاران )2004( نیز در 
پژوهشـی کـه با عنـوان »کسـب و کار خانوادگـی در گردشـگری« در کانـادا انجام 

1. Ateljevic
2. Page
3. Lordkipanidze
4. Getz
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دادنـد عنـوان کردنـد: گردشـگری فرصت هـای بسـیاری را برای کسـب و کار های 
خانوادگـی فراهـم آورده اسـت کـه اغلب بـرای تجـارب مشـتریان و رضایت آنها 
حیاتـی اسـت. مالـکان ایـن کسـب و کارهـا بعـد از پیداکردن مسـیر کسـب و کار 
مـورد نظـر خود، در جهت رشـد و پیشـرفت آن تـالش می نمایند و سـعی می کنند 
بـر مشـکالتی که ممکن اسـت در این مسـیر با آنها مواجه شـوند فائـق آیند؛ عالوه 
بـر ایـن، گردشـگری فرصت هـای بسـیاری را فراهـم کـرده اسـت کـه می تواند به 

خانواده هـا اجـازه دهـد کسـب و کار های خـود را در ایـن زمینه گسـترش دهند.
     چـو1 و همـکاران )2006( هـم در مطالعـۀ خـود بیـان داشـته اند کـه شـرایط 
بـد اقتصـادی بزرگتریـن عاملـی تلقـی می شـود کـه مانـع رشـد کسـب و کارهای 
جدیـد می گـردد. مانـع بعـدی ترس از ریسـک کردن اسـت که کاماًل بزرگ اسـت. 
اسـکندرینی2  )2014( در مقالـۀ خـود بـا عنـوان »تأثیـر موانـع کارآفرینانـه نسـبت 
بـه قصـد کارآفرینی بـرای کاهش بیـکاری از طریق توانمندسـازی جامعـه«، تعیین 
عواملـی را هـدف قرار داده اسـت که بر موانع و مقاصـد کارآفرینانه تأثیر می گذارند 
و تأثیـر موانـع کارآفرینـی بـر مقاصـد کارآفرینانه در جمعیـت نیروی کار سـوماترا 
را تعییـن می کننـد. دوگان3  )2015( نیـز در مطالعـۀ خـود بـا عنوان »نقطۀ اشـتراک 
کارآفرینـی و مدیریـت اسـتراتژیک« بیـان داشـته اسـت کـه کارآفرینی اسـتراتژیک 
بـر اسـاس ادغـام کارآفرینـی و مدیریـت اسـتراتژیک اسـت و یک رویکـرد جدید 
در ادبیـات مدیریـت بـه شـمار مـی رود؛ عالوه بـر این، جهـان کسـب و کار امروز 
نیازمنـد سـوگیری در جهـت کارآفرینی اسـتراتژیک اسـت. کارآفرینی اسـتراتژیک 

نیـز بـرای شـرکت ها ضـرورت دارد تـا حداکثر ثـروت را ایجـاد کنند. 
     احمدپـور داریانـی و همـکاران )1383( در مطالعـه اي بـا عنـوان »تجـارب 
کارآفرینـی در کشـورهاي منتخـب« نشـان دادند که بین رشـد اقتصادی کشـورها با 
سـطح فعالیت هـای کارآفرینانۀ آنها همبسـتگی مثبت وجـود دارد. ممیز و همکاران 
)1391( نیـز در مطالعـۀ خـود بـا عنـوان »آینـدۀ فرصت هـای کارآفرینـی در حوزۀ 
زمین گـردی )مطالعـۀ مـوردی: منطقۀ جلفـا(« به این نتیجه دسـت یافتنـد که توجه 

1. Chiu
2. Iskandarini
3. Dogan
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بـه ایجـاد فرصت هـای جدیـد در کنـار فرصت هـای طبیعـی و موجـود در منطقـه، 
بـه افزایـش و تقویـت فرصت های شـغلی در آن منطقـه منجر می شـود. رکن الدین 
افتخـاری و همـکاران )1393( در مطالعـۀ خـود بـا عنـوان »تحلیل عوامـل مؤثر در 
توسـعۀ کارآفرینی گردشـگری روسـتایی« به این نتیجه دسـت یافتند کـه از دیدگاه 
هـر دو گـروه مطالعاتی )مسـئوالن و کارآفرینان( عامل اقتصادی از اهمیت بیشـتری 

در توسـعۀ کارآفرینی گردشـگری برخوردار اسـت. 

آمار توصیفی 
یافته هـای تحقیـق نشـان داد کـه اکثـر نمونـه یعنـی 56/9 درصـد بیـن 40-30 
سـال سـن داشـتند. اکثـر آنها نیـز مـرد )54/4 درصد(، متأهـل )68/2 درصـد( و با 

تحصیـالت لیسـانس )54/9 درصـد( بوده انـد.

آمار استنباطی
در این بخش ابتدا به بررسـی بار عاملی سـؤاالت پرسشـنامه پرداخته شـده، سـپس 

نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها بررسـی شـده اسـت.

جدول شمارۀ )2(. میزان KMO و آزمون بارتلت

 KMO بـه منظـور تعییـن مناسـب بـودن داده ها بـرای تحلیل عاملـی از ضریب     
و آزمـون بارتلـت اسـتفاده شـد. مقـدار KMO برابر بـا 0/864، مقدار آمـارۀ آزمون 

بارتلـت برابـر 508/171 و P=0/000 به دسـت آمد.

KMOسطح معناداریآزمون بارتلت
0/864508/1710/000

 پاکزاد آزادخاني - زهرا عبداللهی پور 
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جدول شمارۀ )3(. ماتریس همبستگی عوامل موجود با یکدیگر 

** P >0/01

     جهـت بررسـی روایـی همگـرا از همبسـتگی عامل هـای پرسشـنامه و نمـرۀ 
آلکسـی تیمیا اسـتفاده شـد. جدول شـمارۀ )3( نشـان می دهـد که بین تمـام عناصر 
فعالیت کارآفرینی و آلکسـی تیمیا همبسـتگی مثبت و معنـاداری )P>0/01 ( وجود 
دارد. وجـود ارتبـاط مثبـت و معنـادار و نمرۀ آلکسـی تیمیا بیانگـر روایی همگرای 

پرسشـنامۀ عناصـر فعالیت کارآفرینی اسـت.

جدول شمارۀ )4(. میانگین و انحراف استاندارد فعالیت كارآفرینی

رقابت تهاجمیاستقالل عملریسک پذیریابتکار عملنوآور بودنمتغیرها
نوآور بودن
0/686**ابتکار عمل

0/718**0/673**ریسک پذیری
0/472**0/528**0/392**استقالل عمل

0/542**0/667**0/663**0/592**رقابت تهاجمی

رقابت تهاجمیاستقالل عملریسک پذیریابتکار عملنوآور بودنعامل
15/4614/5228/7925/1119/52میانگین

3/403/066/703/013/05انحراف استاندارد
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جدول شمارۀ )5(. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 

ارزش عوامل
شاخص هاویژه

بارعاملی

مل
ر ع

کا
ابت

3/393

0/510نداشتن استرس در موقعیت های سخت و مشکل
0/433توانایی فراهم آوردن ابزارهای الزم برای ایجاد کسب و کار
0/689اطمینان به انجام موفقیت آمیز در موقعیت رویارویی با پروژه

باور به توانستن هر چیزی را ممکن می سازد. ممکن دانستن چیزی که دیگران 
آن را مشکل می دانند.

0/665

ری
پذی

ک 
یس

ر

0/654

0/546حاضر به مواجه شدن با چالش ها و سختی ها
0/379ترجیح روش های نو به سنتی )قدیمی و مطمئن(

0/636عالقه مندی به کارهای سخت و جدید، نه برای انجام پروژه های معمولی و آسان
0/691تمایل به انجام ریسک های حساب شده
0/510ترس نداشتن از ابتکار و پیشگام بودن
0/803لذت بردن از ریسک مالی و شخصی

0/696عالقه مندی نسبت به انجام کارهای جدید و غیرمعمول
 حاضر شدن به قرض گرفتن پول از افراد دیگر برای انجام کاری پول ساز،

داشتن روحیۀ بلندپروازانه
0/584

می
اج

 ته
ت

رقاب
0/372

0/515فرار نکردن از موقعیت های سخت و مشکل
0/565مدیریت مناسب فشار و استرس در شرایط سخت

0/752زیرساخت های موجود باعث افزایش رقابت می شود.
0/565رقابت در بین کارآفرینان می تواند به افزایش گردشگران منجر شود.

0/532یکی از شیوه های توسعۀ مدیریت گردشگری، رقابت تهاجمی در بین کارآفرینان است.

دن
 بو

ور
نوآ

0/274

0/626همواره کنجکاو و به فکر کشف چیز جدید بودن
0/602توانایی کشف و تلفیق راه و روش های جدید برای حل یک مشکل

0/793تالش برای آغاز پروژه های ناشناخته و جدید و داشتن ایده های جدید و متنوع

مل
ل ع

قال
ست

ا

0/274

0/713افراد خالق و نوآور در زمینۀ کسب و کار بهتر عمل می کنند.
0/532شرکت دادن زنان و دختران در فعالیت های کارآفرینانۀ گردشگری

0/759موفقیت حاصل سخت کوشی است و ارتباطی با شانس و اقبال ندارد.
0/643انسان می تواند در سرنوشت خود تأثیرگذار باشد.

0/823موفقیت شانسی نیست.
0/806اگر تصمیم گیرندۀ اصلی خود فرد باشد عملکرد او بهتراست.
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    جـدول شـمارۀ )5( بیانگـر این موضوع اسـت که مقادیر ویـژه باالتر از 1 در نظر 
گرفتـه شـده اسـت. پس بـا توجه به درصـد واریانس محاسبه شـده توسـط عوامل، 
یـک عامـل اسـتخراج گردید. ارزش ویـژۀ مرتبط با عامـل ابتکار عمـل 3/393 بود 
کـه 67/86 درصـد از واریانـس مقیاس را ارزیابـی می کند. در تحلیـل عوامل از 27 

گویـۀ اولیـه، تمام گویه هـای پرسشـنامه دارای بار عاملی مناسـب بودند. 

جدول شمارۀ )6(. آزمون كلموگروف- اسمیرنوف مؤلفه های مختلف پژوهش

     بـا توجـه بـه خروجـی جدول شـمارۀ )6( چونکه مقـدار Sig بـرای متغیرهای 
نوآوربـودن، ریسـک پذیری، اسـتقالل عمـل و رقابـت تهاجمـی کوچکتـر از 05/0 
اسـت، فرض H0 رد خواهد شـد و فرض H1 که حاکی از نرمال نبودن داده هاست 
تأییـد می شـود؛ در نتیجـه متغیرهـای نوآوربـودن، ریسـک پذیری، اسـتقالل عمل و 
رقابـت تهاجمـی، غیرنرمـال هسـتند و چـون مقـدار Sig بـرای متغیرهـای ابتـکار 
 H0 عمـل، فعالیـت کارآفرینی و توسـعۀ گردشـگري بیشـتر از 05/0 اسـت، فرض
تأییـد خواهـد شـد و فرض H1 که حاکی از نرمال نبودن داده هاسـت رد می شـود؛ 
در نتیجـه متغیرهـای ابتکار عمـل، فعالیت کارآفرینی و توسـعۀ گردشـگري، نرمال 

. هستند

k-ssigمتغیر
2/2730/000نوآور بودن
1/1670/131ابتکار عمل

1/7700/004ریسک پذیری
1/4410/031استقالل عمل

1/5840/013رقابت تهاجمی
1/1190/163فعالیت کارآفرینی
1/0090/260توسعۀ گردشگري
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جدول شمارۀ )7(. نتایج ارتباط بین فعالیت های كارآفرینی و توسعۀ گردشگري

    یافته هـای جدول شـمارۀ )7( حاکی از این اسـت که بیـن متغیرهای فعالیت های 
کارآفرینـی و توسـعۀ پایـدار گردشـگری در شـهر ایـالم بـا توجه به شـدت ارتباط 
بـه دسـت آمـده )r=0/621( در سـطح 0/1 درصـد خطـا، بـا 99 درصـد اطمینـان 
ارتبـاط وجـود دارد؛ در نتیجـه بیـن نقـش فعالیت هـای کارآفرینی و توسـعۀ پایدار 
گردشـگری در شـهر ایـالم ارتباط مثبـت و معنـاداری وجود دارد و فـرض تحقیق 

بـا 99 درصـد اطمینـان تأیید می شـود.

جدول شمارۀ )8(. نتایج ارتباط بین مؤلفه های فعالیت های كارآفرینی و توسعۀ گردشگري 

     یافته های جدول شـمارۀ )8( حاکی از این اسـت که بین مؤلفه های فعالیت های 
کارآفرینـی )نـوآور بـودن، ابتـکار عمـل، ریسـک پذیری، اسـتقالل عمـل و رقابت 
تهاجمـی( و توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم بـا توجـه بـه شـدت ارتبـاط بـه 
 ،r=0/522 ،r=0/615 ،r=0/528 دسـت آمـده برای هر یـک از مؤلفه ها )بـه ترتیـب
r=0/233 و r=0/490( در سـطح 0/1 درصـد خطـا، بـا 99 درصـد اطمینـان ارتباط 

مثبـت و معنـادار وجـود دارد؛ در نتیجـه فـرض تحقیق تأیید می شـود.

 پاکزاد آزادخاني - زهرا عبداللهی پور 

RPمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون
0/6210/000**فعالیت کارآفرینیتوسعۀ پایدار گردشگریپیرسون

RPمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون
اسپیرمن

توسعۀ گردشگري

0/5280/000**نوآور بودن
0/6150/000**ابتکار عملپیرسون
000/.0/5220**ریسک پذیریاسپیرمن
0/2330/000**استقالل عملاسپیرمن
0/4900/000**رقابت تهاجمیاسپیرمن
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جدول شمارۀ )9(. نتایج تأثیر مؤلفه های مختلف بر توسعۀ گردشگري شهر ایالم 

     همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ )9( مالحظـه می شـود، بـر اسـاس نتایـج 
حاصـل از تحلیـل رگرسـیون چندگانـه بـه روش ورود، بیـن متغیرهـای پیش بیـن 
و  تهاجمـی(  رقابـت  اسـتقالل پذیری،  ریسـک پذیری،  عمـل،  ابتـکار  )نـوآوری، 
توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم ضریـب همبسـتگی چندگانـه در حـد 0/68= 
MR وجـود دارد و F=32/93 می باشـد کـه در سـطح P <0/001 معنـادار اسـت؛ 
همچنیـن نتایـج نشـان داد که 0/45 درصد واریانس توسـعۀ گردشـگري به وسـیلۀ 
متغیرهـای پیش بیـن، قابـل تبییـن اسـت و از میـان متغیرهـا، بـه ترتیـب متغیرهای 
ابتـکار عمـل با b=0/515، رقابـت تهاجمی با b=0/471، اسـتقالل عمل با 0/390= 
b، نـوآور بـودن بـا b =0/240 و ریسـک پذیری با b =0/230، توسـعۀ گردشـگري 

را در بیـن پاسـخگویان پیش بینـی می کننـد.  

بحث و نتیجه گیری 
هـدف از انجـام ایـن پژوهـش بررسـی نقـش فعالیت هـاي کارآفرینانـه در توسـعۀ 
گردشـگري شـهر ایـالم بـود که بـه روش توصیفـی- همبسـتگی انجام شـد. نتایج 
پژوهـش نشـان داد کـه بیـن فعالیت هـای کارآفرینـی و توسـعۀ پایدار گردشـگری 
در شـهر ایـالم، رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. نتایـج بررسـی ایـن فرضیه 
بـا مطالعـۀ ممیـز و همـکاران )1391( همسوسـت. موتـور محـرک اقتصـادي در 
کشـورهاي توسـعه یافته کارآفرینان آن کشـورها هسـتند، آنان با نوآوري و خالقیت 
خـود حرکـت کمـي و کیفي یـک اقتصاد را شـتاب مي بخشـند. کارآفرینـي نیروي 

نقش فعاليت هاي کارآفرینانه در توسعۀ گردشگري .....
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اصلـي توسـعۀ اقتصـادي بـه حسـاب مي-آیـد که بـا اسـتفاده از تغییر و نـوآوري، 
باعـث رشـد تولید و خدمات می شـود. گردشـگري به عنـوان یکـي از منابع درآمد 
و ایجاد اشـتغال در سـطح محلي مي تواند رهیافتي براي توسـعۀ کارآفریني باشـد و 
بالعکـس؛ بنابرایـن یافته هاي ایـن مطالعه نیز حاکـي از اثرگذاري پدیـدۀ کارآفرینی 
بر توسـعۀ گردشـگري اسـت کـه بـا پژوهـش لوردکیپانیـدز )2002( همسوسـت؛ 
چراکـه گوناگونـی محصوالت و سـرویس های مـورد نیاز در مقصـد، مزیت مهمی 
در صنعـت گردشـگری بـه شـمار می آیـد و هـر روز بـه درخواسـت های مـردم 
بـرای حرکـت بـه سـوی گردشـگری های متنـوع افـزوده می شـود کـه می توانـد 

فرصت هایـی بـرای گردشـگری های بهتـر را فراهـم کند.
     نتایـج تأثیـر مؤلفه هـای فعالیت هـای کارآفرینـی بـر توسـعۀ گردشـگري شـهر 
ایـالم حکایـت از آن داشـت کـه بیـن متغیرهـای پیش بین )نـوآوری، ابتـکار عمل، 
ریسـک پذیری، اسـتقالل پذیری و رقابت تهاجمی( و توسـعۀ گردشـگري در شـهر 
ایـالم، ضریـب همبسـتگی چندگانـه در حـد MR = 0/68 وجـود دارد؛ همچنیـن 
نتایج نشـان داد که 0/45 درصد واریانس توسـعۀ گردشـگري به وسـیلۀ متغیرهای 
پیش بیـن، قابـل تبییـن اسـت و از میان متغیرهـا، به ترتیـب متغیرهای ابتـکار عمل 
بـا b=0/515، رقابـت تهاجمـی با b=0/471، اسـتقالل عمـل بـا b =0/390، نوآور 
بـودن بـا b =0/240 و ریسـک پذیری بـا b =0/230، توسـعۀ گردشـگري را در بین 

پاسـخگویان پیش بینـی می کننـد. 
     نـوآور بـودن یکـی از مؤلفه هـای فعالیت هـای کارآفرینـی اسـت کـه با توسـعۀ 
گردشـگري در شـهر ایـالم، رابطـۀ مثبـت و معنـاداری دارد. این نتیجه بـا مطالعات 
اسـکندرینی )2014( و دوگان )2015( همسـو اسـت. رابطۀ مثبت بین ابتکار عمل 
داشـتن و توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم از دیگـر نتایـج این پژوهـش بود که 
بـا مطالعـات چـو و همـکاران )2006( و احمدپور و همکاران )1383( همسـو بود. 
افـراد کارآفریـن همگی از خصیصۀ نوآوری برخوردار نیسـتند، همیـن امر می تواند 
باعـث کاهـش درآمـد آنها شـود. افـراد کارآفرین باید بـرای بهبود وضـع اقتصادی 
خـود با شـرکت های گردشـگری در حـال تبادل اطالعات باشـند. مـکان قرارگیری 
صنایـع کوچـک بایـد به صورتی باشـد که گردشـگران بـه راحتی به آنها دسترسـی 
داشـته باشـند و از آنهـا خریـد کننـد تـا هـم باعـث جـذب گردشـگر هـدف در 
سـال های آینـده شـود و هـم بـرای کارآفرینـان سـوددهی اقتصادی داشـته باشـد؛ 
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امـا بـازار ایـالم ایـن گونـه شـرایطی را نـدارد. برای مثـال کرمانشـاه هماننـد دیگر 
شـهرهای ایـران، بازارهـای تفکیک شـده ای دارد که یکـی از مشـهورترین بازارهای 
هدف گردشـگری آن شـهر، بازار مسگرهاسـت. گردشـگری که هدف مسـافرتش 
بـه شـهر کرمانشـاه خریـد از ایـن بـازار اسـت خـود نمی دانـد کـه او نیـز هـدف 
افـراد کارآفریـن بـرای خریـد اسـت. در سـال های اخیـر بـا قرارگیـری شـهر ایالم 
در مسـیر راهپیمایـی بـزرگ اربعیـن مسـئلۀ بن بسـت بودن شـهر ایالم تـا حدودی 
حل شـده اسـت؛ اما مسـئولین از این سـیل عظیم توریسـت به شـهر ایالم با کمال 
بی میلـی گـذر کرده انـد و هیچگونه فعالیـت اقتصـادی ای برای بهبـود وضع صنایع 
کوچـک انجام نشـده اسـت. افـراد کارآفریـن هرچند بتواننـد نظر مـردم را به خود 
جلـب کننـد؛ امـا نبـود امکانـات اولیه همچـون بازارچه هـای مطابق بـا محصوالت 
سـاخته شـده و مکانیابـی درسـت محل هـای فـروش، رابطـۀ کارآفرینی با توسـعۀ 

گردشـگري را در شـهر ایـالم کمرنگ کرده اسـت.
     یکـی دیگـر از مؤلفه هـا ریسـک پذیری فعالیت هـای کارآفرینـی بـود کـه بـا 
توسـعۀ گردشـگري در شـهر ایـالم، رابطـۀ مثبـت و معنـاداری دارد؛ ایـن نتیجـه با 
نتایـج مطالعات گتـز و همکاران )2004( و ماریا لوردکیپانیدز )2002( همسوسـت.
 کارآفرینـی نمـاد کوشـش و موفقیـت در امـور تجاری اسـت و کارآفرینان نقشـی 
بـه دلیـل رهبـری،  آنهـا  بـازی می کننـد.  اقتصـادی جوامـع  اساسـی در توسـعۀ 
مدیریـت، نـوآوری، کارآیـی، ایجـاد شـغل، رقابـت، بهـره وری و تشـکیل صنایـع 
جدیـد، سـهم مهمـی در رشـد اقتصـادی دارنـد؛ اما به دلیـل محرومیت شـهر ایالم 
ایـن نمـاد کوشـش و موفقیت جلـوۀ کمرنگـی دارد. کارآفریـن باید با مسـائل روز 
آشـنایی داشـته باشـد، زیـرا فقـط کمبود منابـع، کمر او را خـم نمی کنـد؛ بلکه نبود 
برنامه هـای کافـی، قیمت گـذاری غلـط و غفلـت از بازاریابـی اسـت کـه می توانـد 
بـه راحتـی فعالیت هـای اقتصـادی یـک کارآفریـن را نابـود کنـد. در اینجـا باید به 
ایـن مهـم توجـه داشـت که یـک کارآفرین تـا زمانی کـه نتواند به خـود کمک کند 

نمی توانـد بـه توسـعۀ گردشـگري یاری برسـاند.
     وجـود رابطـه بین اسـتقالل عمل و توسـعۀ گردشـگري در شـهر یکـی دیگر از 
دیگـر نتایـج ایـن پژوهش اسـت که با نتایـج مطالعات ممیـز و همـکاران )1391(، 
رکن الدیـن افتخـاری و همـکاران )1393(، احمدپـور و همـکاران )1383( و چو و 
همکاران )2006( همسوسـت. بین مؤلفۀ رقابت تهاجمی و توسـعۀ گردشـگري در 
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شـهر ایـالم نیـز رابطه وجود داشـت کـه این نتیجه بـا نتایـج مطالعـات دونالد گتز 
و همـکاران )2004(، ماریـا لوردکیپانیـدز )2002(، اسـکندرینی )2014( و دوگان 

)2015( همسـو است.
     از ویژگی هـای گردشـگری، کارآفرینـی، اشـتغال سـریع و درآمـد زیـاد اسـت. 
صنعتـی که ظرفیت و پتانسـیل آن در ایران فراوان اسـت؛ امـا هنوز از این ظرفیت ها 
برای رشـد اقتصادی کشـور اسـتفاده نشده اسـت. پتانسـیل هایی چون آثار باستانی، 
تاریخـی و طبیعـی در شـهر ایـالم وجـود دارد که نیازمنـد مدیریـت و برنامه ریزی 

برای کسـب درآمد هسـتند. 
     مناطـق مختلـف ایـالم مملـو از صنایع دسـتی و هنرمنـدان و خالقان آن اسـت. 
بسـیاری از گردشـگران و مسـافران وقتـی بـه این مناطق سـفر می کننـد از این همه 
نبـوغ هنرمنـدان ابراز شـگفتی می کنند. ایـن بازدیدها و دیدارها آنـان را به یادگیری 
و فراگیـری ایـن صنایـع عالقه منـد می کنـد؛ امـا اکنـون زمینـه و امـکان ایـن کار 
وجـود نـدارد. دوره هـای آموزشـی می توانـد هـم به رشـد ایـن صنایع کمـک کند 
هـم فرصـت ایجـاد شـغلی جدید را بـرای هنرمنـدان فراهـم آورد. ایـن آموزش ها 
فرصتی شـغلی برای گردشـگران و مسـافران نیـز ایجاد می کند؛ چنانکـه با آموختن 
در کنـار تفریـح و گردشـگری قـادر خواهنـد شـد در محل سـکونت خـود صنایع 
دسـتی تولیـد کننـد؛ بنابرایـن و به طـور کلی می تـوان بیان کـرد کـه مهمترین علل 
عـدم توسـعه یافتگی شـهر ایالم از نظر گردشـگری، عـدم نـوآوری در فعالیت های 
کارآفرینانـه، عـدم وجـود بازارهـای مطابق بـا محصول، عـدم وجـود بازارچه های 
سـنتی، مکانیابی نادرسـت فروشـگاه های صنایع دسـتی و عدم دسترسی گردشگران 
بـه آنهـا، عـدم وجود افـراد ریسـک پذیر به دلیـل کمبود افـراد کارآفرین در اسـتان 
ایـالم و نبـود بـازار رقابتـی در بیـن افـراد کارآفریـن اسـت کـه الزم اسـت بـرای 

توسـعۀ گردشـگري این مشـکالت و موانع رفع شـوند.

پیشنهادات تحقیق
1.با توجه به اهمیت کارآفرینی در زمینۀ توسـعۀ گردشـگري پیشـنهاد می شـود 
کـه دولـت بـا ارائۀ بسـته های حمایتـی و وامهای قرض الحسـنه بـه افزایش این 

روند کمـک کند.
2.نمایشگاه های فصلی برای فروش محصوالت کارآفرینان برگزار شود.
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3.محصـوالت کارآفرینـان را بـا توجـه بـه روش هـای بازاریابـی برنـد کننـد تا 
گردشـگران ایـن محصـوالت را بشناسـند.

4.در تبلیغاتـی کـه توسـط ادارات و سـازمان های مـورد نظـر انجـام می گیـرد، 
بروشـورهای بـرای جلب نظر گردشـگران طراحی شـود تـا آنها قبـل از بازدید 

از شـهر تصویـری ذهنـی در مـورد کاالهای ارائه شـده داشـته باشـند.
5.جلسـاتی به صـورت ماهانـه بـرای تبـادل نظـر کارآفرینـان و سـازمان های 

گردشـگری برگـزار شـود تـا از نقطـه نظـرات هـم اسـتفاده کننـد.
6.کالس هـای آموزشـی بـرای کارآفرینـان برگزار شـود تـا خالقیـت و نوآروی 

آنها شـکوفا شـود.
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