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Abstract 
Today, a large portion of small and medium entrepreneurial businesses, belong to the 
service sector. Service industries such as a tourism, which is an ever-changing 
industry, are potent fields for entrepreneurial businesses. Attention to entrepreneurial 
ecosystem paradigm can purposefully direct policy-makers’ efforts to develop tourism 
businesses. Entrepreneurial ecosystems are a combination of various social, political, 
economic, and cultural factors in a region that support growth and development of 
innovative startups, newly emerging entrepreneurs and other actors in order to take 
the risk of starting a business. The aim of the present study is to develop a model of 
entrepreneurial ecosystem in tourism businesses in Mazandaran province. The study 
is applied in terms of its purpose and considering the methodology, it is descriptive-
survey with a mixed methods approach. First, using Meta-synthetic and Delphi 
methods, the qualitative model was developed including 34 components in six 
dimensions of politics, culture, support, market, financial capital, and human capital. 
Then, in the quantitative section, in order to assess the fitness and validity of the 
proposed model, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted by using Lisrel. In 
the qualitative and qualitative sections, sampling methods, was purposive and 
convenience, respectively. In the qualitative section, 15 experts and in the quantitative 
part, 103 entrepreneurs and people engaged in tourism businesses in Mazandaran 
province, participated. Results of CFA indicated that the proposed model, enjoys 
goodness of fit. Culture with 0.9 factor loading had the strongest effect while human 
capital (0.75) had the least effect on explaining the tourism entrepreneurial ecosystem 
structure. Additionally, to evaluate the current tourism entrepreneurial ecosystem in 
Mazandaran based on the same model, one sample t-test was utilized. Results of the 
t-test demonstrated that the tourism entrepreneurial ecosystem of Mazandaran is at 
its infancy. Thus, in order for the tourism entrepreneurial ecosystem to function 
properly, it is suggested that all sub-systems should develop and grow together so that 
the potency of the ecosystem may increase via synergy. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Considering the diversity and vastness of 
tourism in the world, ecotourism is known 
as the major source of income, job 
creation, private sector growth, and 
development of infrastructure. The 
increasing economic significance of 
ecotourism and development of vocational 
opportunities for native population have 
attracted the attention of many countries 
to this industry and its sub-fields (Agheli et 
al., 2019). Nowadays, entrepreneurship is 
known as one of the efficient advantage-
creating factors.  To develop generative 
entrepreneurship, an entrepreneurial 
ecosystem is required that provides a 
suitable ground for thriving and growth of 
entrepreneurial activities. The 
entrepreneurial ecosystem approach 
emphasizes the emergence of 
entrepreneurship in a community of 
interconnected activists (Mason & Brown 
2014). Entrepreneurial ecosystem of every 
country determines whether individuals 
move toward entrepreneurship or not. 
The concept of entrepreneurial ecosystem 
refers to people, organizations, and 
foundations that may motivate or hinder 
decisions of entrepreneurship and affect 
their probability of success in case they 
start an entrepreneurial business (Davari 
et al., 2017). Iran’s economy depends on oil 
income which has brought about ample 
problems to the country. Economy of 
those countries that rely on a single source 
of income is greatly affected by the 
slightest fluctuations in the international 
market or by economic sanctions. Thus, 
instilling variation in national revenue 
grounds and reliance on non-oil exports, 
such as planning for exploitation of tourist 
attractions, provide relief from the present 
situation. Accurate identification of 

economic, environmental, and cultural 
potentials of different regions to plan for 
developing ecotourism seems warranted. 
Expansion and improvement of 
entrepreneurial ecosystem needs parallel 
empowerment of intertwined factors that 
constitute it. Considering the existing 
natural tourism attractions and potentials 
in Mazandaran Province, the present study 
seeks to explain the dimensions of 
entrepreneurial ecosystem in tourism 
businesses of Mazandaran Province and 
assess the current situation to create jobs 
and revenue for the native inhabitants of 
the region. 

2. Methodology 
In terms of purpose, this study is applied, 
and in terms of nature and method, it is 
descriptive-survey with a mixed-methods 
approach. Initially, the literature was 
thoroughly reviewed and after analyzing 
their contents, variables were extracted. 
Then, to nativize and select the most 
relevant variables, Delphi technique was 
utilized. Therefore, 15 experts were 
purposefully recruited as the sample of the 
study. After obtaining their opinions by 
using Delphi questionnaire with a scale of 
1-10, some of the earlier components were 
omitted which led to 34 components in the 
form of six major dimensions as the 
nativized variables to constitute the 
primary model of the study. Next, to assess 
the goodness of fit of the proposed model, 
confirmatory factor analysis was 
employed and conducted using Lisrel 
software.  At this stage, according to 
Morgan’s Table, 103 individuals who 
worked in tourism-related jobs in 
Mazandaran Province were selected 
through simple random sampling to form 
the quantitative sample of the study. To 
ensure the validity, convergent-structure 
validity technique was used. Also, 
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reliability was measured using the 
combined model. 

3. Data Analysis  
First, it was attempted to identify relevant 
books, articles, and other sources through 
searching keywords in databases such as 
Elsevier, Google, Irandoc …, resulting in 
about 80 articles and 12 books. After 
reviewing the article titles and considering 
their research questions and purposes, 70 
of them were chosen. Then, after reading 
the selected articles, 30 of them were 

selected for the next stage. Finally, after 
studying the content of the articles and 
books fully, 20 articles and two books were 
deemed appropriate for extracting the 
data. By studying the finalized set of 
documents, entrepreneurial ecosystem 
indexes from the perspectives of various 
scholars were obtained. Then, using the 
Delphi technique, nativized blocks and 
variables which were suitable for the 
present study were determined by experts 
to include six major dimension and 34 
components as shown in Table 1. 

 
Table 1. Nativized and finalized entrepreneurial ecosystem variables  

Dimensions of 
entrepreneurial 

ecosystem 
Variables confirmed by experts 

politics 
State policy, bankruptcy policy, duration of obtaining permission, 

paying taxes, insurance, laws of companies 

Culture 
Local and regional ground, entrepreneurial spirit, tolerance of failure, 

risk-taking personality, culture and climate of the region, want of 
improvement 

Support 
Growth and cluster regions, introduction and presentation of 

entrepreneurship-supporting institutes, growth of new businesses, 
supportive infrastructure, protecting ideas 

Market 
Social network, marketing issues, assessing the market, identifying 
rivals, promotional strategies, stabilizing and keeping status in the 

market 

Financial capital 
Economic growth, finding business partners, absorbing intrepid 
investors, access to financial sources, devising commercial plans 

Human capital 
Universities and institutes, instructional courses, team of mentors and 
advisors, human relations network, creative human force, teamwork 

skills 
 

In the second stage, to validate the 
proposed model, confirmatory factor 
analysis was run by applying Lisrel, version 
8.5. Findings indicated that the 
hypothesized model enjoys an acceptable 
fit. Culture, with a factor loading of 0.9 had 
the highest impact and human capital, 
with a factor loading of 0.75, had the 
lowest impact on explaining the structure 
of the entrepreneurial ecosystem of 

tourism. After that, the components of the 
proposed model of the entrepreneurial 
ecosystem in tourism businesses of 
Mazandaran Province were further 
scrutinized. Primarily, the normality of 
distribution of all components data was 
checked through Kolmogorov-Smirnov 
test. Results suggested that all the datasets 
were normally distributed. Therefore, the 
parametric single sample t-test was 
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utilized to examine the components. The 
outcomes demonstrated that, from the 
perspective of the respondents, half of the 
components were not in a desirable 
condition. 

4. Conclusion 
The aim of the present study was to 
propose a model of entrepreneurial 
ecosystem in tourism businesses of 
Mazandaran Province. The finalized model 
contained six dimensions and 34 
components. Development and 
improvement of entrepreneurial 
ecosystem requires parallel and 
simultaneous empowerment of 
intertwined factors that constitute the 
system. All sub-systems of the 
entrepreneurial ecosystem are 

interconnected like pieces of a puzzle; 
thus, the weakness of one of the sub-
systems would result in problems in other 
sub-systems. That is why taking care of 
only a single dimension would not lead to 
desired outcomes. Development of 
tourism entrepreneurship takes place only 
when all the elements and agents of 
tourism entrepreneurial ecosystem fulfill 
their duties well. Considering the results 
of the current study, it can be concluded 
that tourism entrepreneurial ecosystem of 
Mazandaran Province is at its infancy. To 
achieve the desirable function of tourism 
entrepreneurial ecosystem in 
Mazandaran, it is recommended for all the 
sub-systems to grow alongside one 
another to enhance the potency of the 
ecosystem via synergy. 
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 چکیده
چک  هایبنگاه  از  باالیی  سهم  امروزه  خدمات   بخش  به  متعلق  اقتصادها،  از  بسیاری  در  کارآفرین  متوسط  و   کو

 بارور   ایحوزه  باشند،می  تغییر  حال  در  همواره  و  پویا  صنعتی  که  گردشگری  چون هم  خدماتی  صنایع  و  باشد؛می
ی  کارآفرینی  با   مرتبط  کارهای  و  کسب  برای رت  تواندمی  کارآفرینی   اکوسیستم  پارادایم   به  توجه.  باشندم  بصو

تای  در  گذارانسیاست  هایتالش  هدفمند شد  جهت   را  گردشگری  کارهای  و  کسب  توسعه  راس .  بخ
دی سیاسی، اجتماعی، عوامل  از ترکیبی کارآفرینی هایاکوسیستم  از که هستند منطقه یک در فرهنگی و اقتصا

 کسب   اندازیراه   ریسک  تقبل  جهت  بازیگران  دیگر  و  نوظهور  کارآفرینان  نوآورانه،  هایآپاستارت  رشد  و  توسعه
شگری کارهای و کسب در کارآفرینی اکوسیستم   ابعاد تبیین هدف با حاضر پژوهش. کنندمی حمایت کار و  گرد

ی  روش،  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر   از  پژوهش  این.  است  شده  انجام   مازندران   استان  ی  -توصیف   با   پیمایش
شدمی(  کمی-کیفی)  آمیخته  رویکرد  کیفی  مدل  دلفی،  و  ترکیبفرا  هایروش  از  استفاده  با  اول  مرحله  در.  با

عد  6  قالب  در  مؤلفه  34  با  پژوهش ت،  فرهنگ،  سیاست،  اصلی  ب ایه  بازار،  حمای ایه  و  مالی  سرم سانی   سرم   ان
ور  به  کمی،   بخش  در  سپس.  گردید  ارائه ی   تحلیل  از  شده،  ارائه  مدل  اعتبارسنجی  و  برازش  ارزیابی  منظ   عامل

  به   کمی  بخش  در  و  هدفمند  صورت  به  کیفی   بخش  در  گیرینمونه.  شد  استفاده  لیزرل  افزار  نرم  توسط  تأییدی
دمی دردسترس گیرینمونه روش  از  نفر 103 کمی  بخش در و گردشگری خبرگان از نفر 15 کیفی بخش  در. باش

ل  کارکنان  و  کارآفرینان  اساتید،  از  حاصل  نتایج.  داشتند  مشارکت  مازندران  استان  در  گردشگری  با  مرتبط  مشاغ
ی  تحلیل بی  برازش  از  شده  ارائه  مدل  که  داد  نشان  تأییدی  عامل   9/0  بارعاملی   با  فرهنگ  و  است  برخوردار  مناس

ی  سرمایه  بعد  و  تأثیر  بیشترین  کارآفرینی   اکوسیستم  سازه   تبیین  در  را  تأثیر  کمترین  75/0  عاملی  بار  با  انسان
 -  سازه  روایی  تکنیک  از  روایی  سنجش  جهت  و  مرکب  پایایی  از  مدل  پایایی  سنجش  جهت.  دارند  گردشکری

ورد  دو  هر   نتایج،  اساس  بر  که  است  گردیده  استفاده  همگرا ید  م یابی   جهت   ادامه،  در.  اندگرفته  قرار  تأی   ارز
مونه  تک  تی  آزمون  از  مذکور  مدل  اساس  بر  مازندران  استان  در  گردشگری  کارآفرینی  اکوسیستم  وضعیت   ای ن

یستم   که  داد نشان  تی  آزمون  نتایج.  شد  استفاده ری  کارآفرینی  اکوس ت  بسیار  مازندران  استان  در  گردشگ . نوپاس
یستم  عملکرد  بهبود  جهت  بنابراین ی  پیشنهاد  مازندران،  استان  در  گردشگری  کارآفرینی  اکوس ساس   شودم   برا

تم  زیر  تمامی  پژوهش  این  در  شده  ارائه  مدل نار  در  هاسیس یق   از  تا  شوند  تقویت  و  کنند  رشد  یکدیگر  ک  طر
ستم توانایی افزایی،هم  . یابد افزایش  اکوسی

 کلیدواژه ها: 
 اکوسیستم

 کسب کارآفرینی،
  گردشگری، وکارهای

 آمیخته  رویکرد
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ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی  . داریوشمریم رحمتی، نازنین پیله وری سلماسی، امین 
 آمیخته

 مقدمه 1
کارآفرینی  اکوسیستم  واژه  اخیر  دهه  میان    1در  در 

سیاست  و  یافته  محققان  رواج  کارآفرینی  گذاران 
توسعه همه است.  باید  کارآفرینی  کل ی  و  جانبه،  نگر 

پایدار باشد، به طوری که عوامل اقتصادی، فرهنگی،  
زمان موردتوجه قرار  طور هماجتماعی و مقرراتی را به 

سیاست  بنابراین  توسعه  دهد.  برای  که  هایی 
می  تدوین  همه شکارآفرینی  باید  را  ود  آن  ابعاد  ی 

به دهد.  قرار  پوشش  الزمه  تحت  دیگر،  عبارت 
اکوسیستم  توسعه ایجاد  مولد،  کارآفرینی  ی 

زمینهکارآفرینانه که  است  مساعدی  ای  و  هموار  های 
های کارآفرینانه فراهم  برای رشد و شکوفایی فعالیت 

سازمان  افراد،  به  کارآفرینی  اکوسیستم  و  نماید.  ها 
می   نهادهایی  تصمیم  اشاره  مانع  یا  و  محرک  که  کند 

فرد   موفقیت  احتمال  بر  و  است  کارآفرینی  برای  فرد 
راه  صورت  کسب در  تأثیرگذار  واندازی  کارآفرینانه  کار 

کارگیری این  (. مبنای به1396است)داوری و همکاران،
کارگیری دیدگاه  رهیافت، تفکر سیستمی است. با به 

مشکال از  بسیاری  ریشه  کارآفرینی  سیستمی،  ت 
ترین اجزا  کنترل گردد و با شناسایی قابل مشخص می 

حلی  توان راهو ساختارهای اکوسیستم کارآفرینی، می 
سمت   به  اکوسیستم  این  هدایت  برای  خالقانه 

همکاران،   و  نمود)براتی  پیدا  خود  (.  1396مطلوب 
ساختار  اکوسیستم  یک  عنوان  به  کارآفرینی  های 

به  منجر  اجتماعی،  و    پیچیده  رقابتی  مزیت  ایجاد 
اکوسیستم   اعضای  بین  در  آن  عادالنه  توزیع  و  ارزش 

 (.  2019و همکاران،   2شوند)اودرتچمی

های کوچک و متوسط  امروزه سهم باالیی از بنگاه 
بخش   به  متعلق  اقتصادها  از  بسیاری  در  کارآفرین 

می  هم  و باشدخدمات  خدماتی  چون  صنایع 
هموار  و  پویا  صنعتی  که  تغییر  گردشگری  حال  در  ه 

و کارهای مرتبط    ای بارور برای کسب باشند، حوزه می
می  کارآفرینی  جزء  با  اکوتوریسم  و  گردشگری  باشند. 

می  محسوب  جهان  در  به صنایعی  که  سرعت    شوند؛ 
در حال رشدند و به نوعی منبع اصلی درآمدهای ارزی  

 
1 Entrepreneurship ecosystem 
2 Auderetsch 

توسعه   درحال  کشورهای  از  بسیاری  برای  خارجی 
می  افزایش    گردند.محسوب  به  رو  اقتصادی  اهمیت 

فرصت   گردشگری صنعت   ایجاد  و  و  کاریابی  های 
شدن   معطوف  باعث  بومی،  ساکنان  برای  کارآفرینی 
و   صنعت  این  به  کشورها  از  بسیاری  توجه 

است)غالمی اواتی و همکاران،   های آن شدهشاخهزیر 
1389  .) 

شاخص حوزه  در  اکوسیستم  مطالعه  های 
می  فرصت کارآفرینی  شناسایی  در  های  تواند 

نقش به کشور  در مناطق مختلف  سزایی  کارآفرینانه 
ای مجرد نیست و  را ایفا کند. چراکه کارآفرینی پدیده 

افتد. بدیهی  در متن اکوسیستم خاص خود اتفاق می 
پیاده  برای  قدم  اولین  که  سیاست است  های  سازی 

وسعه کارآفرینی، شناخت اکوسیستم کارآفرینی در  ت
تشخیص   و  استانی  و  ملی  مختلف  سطوح 

هایی است که مزایای رقابتی کشور را فرسوده  گلوگاه
(  2010)3آیزنبرگ   (.1399کنند)انتظاری و محجوب،  می

نظریه به یک  بیان  عنوان  حوزه  این  در  مهم  پرداز 
کارآفرینی  می اکوسیستم  که  این بهنماید  با  دلیل  که 

و   سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  معیارهای 
درهم   مشخص  موقعیت  یک  یا  جامعه  یک  بومی 

پیاده  قابل  است،  شده  دیگر  آمیخته  حوزه  در  سازی 
یا در مناطق دیگر نیست و براین مبنا اکوسیستم هر  

شده  تعریف  متفاوت  موقعیت  دیگر  موقعیت  با  ای 
آیزنبرگ  می زعم  به  قابل  اکوسیستمباشد.  تقلید ها 

مزیت  باید  کارآفرینی  توسعه  در  و  های  نیستند 
و از تقلید  منطقه کشوری موردتوجه قرار گیرند  و  ای 

 (. 2011های موفق اجتناب شود )آیزنبرگ،  اکوسیستم 

به  مازندران  عوارض  استان  و  اقلیم  واسطه 
جغرافیایی مختلف نظیر کوه، جنگل و دریا، پتانسیل  

ا در  فعالیت باالیی  انواع  دارد.  جرای  گردشگری  های 
قطب  از  یکی  با  مازندران  که  است  گردشگری  های 

سااالنه،  در  طبیعی،  باالی  پتانسیل  اختیارداشتن 
داده   نشان  تجربه  است.  گردشگران  انواع  پذیرای 

به گردشگری  هرجا  که  بدون  است  و  اتفاقی  طور 

3 Isenberg 
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زیست برنامه مشکالت  یابد،  توسعه  و  ریزی  محیطی 
مدت نیز مشکالت  اعی ظهور پیدا کرده و در درازاجتم

ناشی از توسعه گردشگری بیشتر از فواید آن خواهد  
تواند  شد. توجه به پارادایم اکوسیستم کارآفرینی می 

تالش به هدفمند  سیاست صورت  در  های  گذاران 
این   در  گردشگری  کارهای  و  کسب  توسعه  راستای 

ر  نرخ  که  نحوی  به  بخشد،  جهت  را   اندازی  اهاستان 
درآن  شکست  نرخ  و  افزایش  کارها  و  کسب  ها  این 

 کاهش یابد. 

سال  پژوهش در  اخیر  حوزه  های  در  هایی 
شده اکوسیستم  انجام  ایران  در  کارآفرینی  است  های 

است. اما تاکنون   و الگوهایی در این زمینه ارائه شده
اکوسیستم مورد  در  جامعی  کارآفرینی  پژوهش  های 

دشگری استان مازندران انجام  در کسب و کارهای گر 
چارچوب   که  است  حالی  در  این  است.  نگرفته 

می  به  اکوسیستم  اشاره  برای  مفید  ابزار  یک  تواند 
محلی   کار  و  کسب  محیط  در  قوی  و  ضعیف  عناصر 
در   را  توسعه  حال  در  اقتصادهای  سپس  و  باشد 
تسهیل   برای  قوی  نسبتا  منابع  از  استفاده 

هدایت  فعالیت کارآفرینی  پارک های  و    1کند)کونگ 
هم 2017همکاران،   در  (.  متأسفانه  چنین 

انجام  پژوهش  کارآفرینی  راستای توسعه  در  هایی که 
توجه  می عنصر  دو  یا  یک  به  تنها  معموال  شود، 
ها  گرا به عناصر و تعامالت بین آن شود و نگاه کل می

نمی  و  صورت  شده  مطرح  مباحث  به  توجه  با  گیرد. 
پتانسیل  جاذوجود  و  طبیعی  به ها  گردشگری  های 

دنبال   به  حاضر  پژوهش  مازندران،  استان  در  فراوان 
و کارهای    تبیین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در کسب 

گردشگری استان مازندران و ارزیابی وضعیت موجود  
به سمت مطلوب،   هدایت این اکوسیستم  آن جهت 
بومی   مردم  برای  درآمد  کسب  و  اشتغال  ایجاد 

 باشد. می

 
1 Kung Park  
2 Tansley 
3 Mason & Brown 

 پیشینه پژوهش  2
 اکوسیستم کارآفرینی  2.1

اکولوژیست   توسط  بار  اولین  برای  اکوسیستم  واژه 
تنزلی  آرتور  نام  به  مورد  1935درسال    2انگلیسی 

اکوسیستم از دو واژه اکولوژی و    استفاده قرار گرفت.
زندگی   محیط  و  زنده  موجودات  معنای  به  سیستم، 

را  آن اکولوژیک  سیستم  یک  است.  شده  تشکیل  ها 
های مختلف در  توان به عنوان اجتماعی از ارگانیزممی

به   و  بوده  تعامل  در  طبیعی  محیط  با  که  گرفت  نظر 
بی  واحد  یک  می عنوان  عمل  همین  قاعده  در  نماید. 

دادن   روی  بر  کارآفرینانه  اکوسیستم  رویکرد  راستا، 
جامعه در  که  کارآفرینی  هم  به  وابسته  فعاالن  از  ای 

کند)میسون  باشند، تاکید می الزم و ملزوم یکدیگر می 
براون  مطالعه2014،  3و  اولين  مورد  (.  در  ها 

دهه اكوسيستم  در  كارآفريني    1990و    1980هاي  هاي 
زمانی دقیقا  آمد.  عوامل   پدید  تأثير  محققان  که 

بر   منطقه  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  اجتماعي، 
مي  قرار  بررسي  مورد  را  كارآفريني  دادند  روند 

همکاران،    4)فرانکولی ل مورد    (.2019و  در  تفکر 
ادبیات  اکوسیستم  از  برآمده  کارآفرینانه  های 

خوشه  چون  سیستمرویکردهایی  صنعتی،  های  های 
باشد. اگرچه ها می نوآوری، سرمایه اجتماعی و شبکه

چشم  در  رویکردها  خود  این  روش  و  مفهومی  انداز 
می  یکدیگر  از  در  متفاوت  یکسان  نظری  ولی  باشند، 

می آن مورد   که  دارد  وجود  ویژگی ها  در  گوید  هایی 
سازمان خارجی  وکارهای  محیط  کسب  و  ها 

رقابت مخاطره  و  رشد  بر  که  دارد  وجود  پذیری  آمیز 
 ( 2017، 5ها تأثیرگذار است)اسپیگلآن

افراد   توسط  تاکنون  کارآفرینی  اکوسیستم 
تعریف   اینکه  بدون  است  شده  بررسی  مختلفی 

جاد گردد. آیزنبرگ در سال  یکسان و مشترکی از آن ای 
اکوسیستم    2010 اصلی  ایده  هاروارد،  مجله  در 

ای از اجزاء مشخص و  کارآفرینی را به عنوان مجموعه

4 Franco-Leal 
5 Spigel 
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فعالیت  برای  رهبری، الزم  نظیر  کارآفرینانه  های 
پیچیده نحو  به  که  سرمایه  و  مالی  منابع  ای  فرهنگ، 

شده تنیده  یکدیگر  نموده  به  معرفی  اند، 
کارآفرینی  2010است)آیزنبرگ،   اکوسیستم   .)

یکدیگر  مجموعه  به  وابسته  بازیگران  و  عوامل  از  ای 
ها را قادر  اند که آن است که به طوری هماهنگ شده

می  مولد  کارآفرینی  کارآفرینی  (.  2015،  1کند)استامبه 
به فعالیت  شود که  ای گفته می های کارآفرینانهمولد 

غیرمستقبه یا  و  طورمستقیم  اقتصادی  توسعه  به  یم 
می  کمک  تولید  ظرفیت  و  کند)میگونافزایش  پوری 

اكوسيستم  (.  1398همکاران،   دیگر،  تعریفی  در 
ها و عوامل  كارآفريني متشكل ازتنوع بازيگران، نقش 

را  منطقه  يك  كارآفريني  عملكرد  كه  است  محيطي 
مي به  تعیین  وابسته  عوامل  مجموعه  این  کند. 

محيط   با  و  گونه يكديگرند  به  دارند،  كه  سازگاري  اي 
امكان  را  يك  كارآفريني  به  را  اكوسيستم  و  پذير 

فعاليت  براي  مناسب  تبديل  زيستگاه  اقتصادي  هاي 

اكوسيستم  2017اسپیگل)  (.2018،  2كند)نیکوت را مي  )
سياسي،   اجتماعي،  عناصر  از  تركيبي  را  كارآفريني 

داند که عالوه  اقتصادي و فرهنگي در يك منطقه می 
ساير   و  نوپا  كارآفرينان  وكارها،  كسب  از  حمايت  بر 
را   كار  و  كسب  شروع  از  ناشي  مخاطرة  كه  بازيگراني 

مي پذيرفته  تشويق  حيات  ادامه  به  به  اند  و  كند 
مخاطره  كارهاي  و  معرض  كسب  در  كه  آميز 

 رساند)اسپیگل،هاي متعدد هستند، ياري مي ريسك 
2017  .) 

 اجزاء اکوسیستم کارآفرینی   2.2
حو اکوسیستم در  پژوهش زه  کارآفرینی  های  های 

شده انجام  زمینه  زیادی  این  در  الگوهایی  و  است 
( برخی از اجزاء پیشنهادی  1است. جدول ) ارائه شده

پژوهشگران   توسط  که  کارآفرینی  اکوسیستم 
نشان  برجسته  را   است  شده  تدوین  حوزه  این  ی 

 دهد: می

 

 ای پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی  اجز   1جدول  

 اجزاء صاحبنظران 
 3وایل و فوگ ل گیئن

(1994) 
یاسیهای دولت و رویهسیاست وامل س و کار؛  -ها؛ ع کارآفرینی و کسب  اقتصادی؛ مهارت 

 های مالی و غیرمالی کمک
ون    4وال دز و ریچاردس 

(1998 ) 
یه؛ زمین؛ ویژگی سهیالت(، تاثیرات بازار، ویژگیهای محیطی، منابع )سرما های شخصی فرد  ت

 )کارآفرین(
ی، حمایت ( 2010آیزنبرگ )  ها، فرهنگ، سرمایه مالیبازارها، سیاست، سرمایه انسان

 (2012) 5ف لد 
دانشگاه وزش و تعلیم، چارچوب قانونی و زیرساختحمایت فرهنگی،  های قانونی، مربیان ها، آم

دسترسی  و مشاوران سیستم، نیروی کار ، بازارهای قابل   و سرمایه انسانی

20اسپیگ ل ) 17 ) 
شینه کارآفرینان، شبکه روی سرمایهفرهنگ حمایتی، پی ی تعداد فردی، ن ها،  گذاری، سیاستها، اس

 ها، بازارهای آزاد، سیستم حمایتی دانشگاه
 . ( 1۳۹۸)منبع: حیدری و همکاران،  

 

بر   بنا  فراوانآیزنبرگ  دانشمندی    ،ارجاعات  اولین 
به  که  مقوله  است  به  خاص،  و  ساختارمند  طور 

همان  است.  پرداخته  کارآفرینی  که  اکوسیستم  طور 
اجزاء   وی،  دیدگاه  از  شده  مشخص  فوق  جدول  در 

 
1 Stam 
2 Nicotra 
3 Gynawali & Fogel 

سیاست،   اصلی  بعد  شش  از  کارآفرینی  اکوسیستم 
و   بازار  انسانی،  سرمایه  مالی،  سرمایه  فرهنگ، 

زیرساخحمایت  حرفههای  عمومی  تی،  غیر  و  ای 

4 Valdez & Richardson 
5 Feld 
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تشریح   ادامه  در  که  است  شده  تشکیل 
 (: 2010شوند)آیزنبرگ، می

 فرهنگ  2.3
ديدگاه ويژگي  و  باورها  فرهنگي،  در  هاي  اساسي  هاي 

ويژگي   دو  هستند.  منطقه  يك  در  كارآفريني  مورد 
ويژگي  از  كارآفرينانه  اصلي  اكوسيستم  فرهنگي  هاي 

نگرش  و  عبارتند از:  كارآفريني  هاي فرهنگي  تاريخچة 
فرهنگ)اسپیگل،   يك  به 2017در  فلدمن(.  و    1زعم 

داستان 2005همكاران) برجستة  پيشینة   هاي( 
نگرش  از  مهمي  بخش  كارآفرينانه،  هاي  موفقيت 

استارت از  موفق  كارآفرينان  است.  اوليه فرهنگي  آپ 
راه  براي  شركت خودشان  ساير  حركت  اندازي  ها، 

هايي عميق  سريالي با ريشهكنند تا به كارآفرينان  مي
همكاران،   و  شوند)فلدمن  تبديل  جامعه  (.  2005در 

كسب  شروع    فرهنگ  امكان  و  فرصت  بايد  وكار 
شكست دوباره  كارآفرينان  براي  را  فراهم    اي  خورده 

شبكه  و  تجربه  از  اغلب  كارآفرينان،  اين  هاي  كند. 
افزايش   موجب  امر  اين  كه  برخوردارند  باالتري  كاري 

 شود.  درآينده مي ، هاوفقيت آن احتمال م

 سیاست  2.4
( بر  2017( به نقل از اسپیگل)2013) 2ماسون و براون 

سياست كه  باورند  و  اين  قوانين  ها، 
ميدستورالعمل ارائه  را  برنامه هايي  كه  هاي  كند 

مزاياي   طريق  از  كارآفرينان  تشويق  براي  را  حمايتي 
طراحي   اداري  مقررات  در  كاهش  يا  مالياتي 

قانوني،  2017اسپیگل،  كند)می و  سياسي  عوامل   .)
هسـتند  سياسي  و  اقتصادي  بافت  از  كليدي  بخش 

مي اتفاق  كارآفريني  آن  در  آيزنبرگ)كه  (  2010افتد. 
داند.  ها را شامل دو عامل دولت و رهبري مي سياست

توانند اكوسيستم را بسازند و  ها به تنهايي نمي دولت 
جازه دهند  بايد بخش خصوصي را مشاركت دهند و ا

داشته   اكوسيستم  موفقيت  در  توجهي  قابل  سهم 
ناندا 2010باشند)آیزنبرگ،  و  کر  نظر  از  رهبري،   .)3  

براي اكوسیستم  (، مدل 2009) را  و هدايت  نقش  هاي 
 

1 Feldman 
2 Mason and Brown 
3 Kerr & Nanda 

مي  فراهم  و  كارآفرينانه  ساخت  در  رهبري  اين  كند. 
و   است  ضروري  سالم  اكوسيسـتم  يك  حفظ 

ممجموعه  كارآفرينانة  رهبران  از  به  اي  كه  شهود 
 (.  2015گيرد)استام، منطقه تعهد دارند را دربر مي 

 حمایت  2.5
زير  و  اصناف  غيردولتي،  عناصر  نهادهاي  از  ساخت 

مي  شمار  به  حمايتي  خدمات مهم  ارائة  آيند. 
به  ميانجي پشتيباني  از  مختلفي  انواع  ها  وسيلة 

طرح مي براي  ورود  موانع  پايدار  صورتي  به  هاي  تواند 
را   نوآوري  بازار  به  ورود  زمان  و  بكاهد  را  كارآفريني 

دهد)استام،   كارآفريني  2015كاهش  زيرساخت   .)
شبكه متخصص  شامل  و  ماهر  مشاوران  از  هايي 

كارآفرينان   به  و  داشته  همكاري  يكديگر  با  كه  اسـت 
كمك   نياز  مورد  دانش  و  مهارت  به  دستيابي  در 

اين توان را    كنند. زيرساخت كارآمد، به كارآفرينان مي
بهمي و  اطمينان  با  را  كاالها  تا  بازار  دهد  به  موقع 

جايي نيروي كار را  چنين امكان جابهعرضه كنند و هم 
 كند.براي مشاغل تسهيل مي 

 بازار  2.6
شبكه  و  عنصرتشكيلمشتريان  دو  بازار  ها  دهندة 

بازارهاي محلي، بخش   به  دسترسي  هستند. قابليت 
فرصت  كردن  فراهم  دركليدي  محدودة    ها 

به اكوسيستم  كارآفرينانه است.    4زعم اسپيلينگهاي 
(1996( اقتصاد  جهاني  مجمع  و  حضور  2013(   )

فرصت  تخصصي  نيازهاي  با  محلي  هايي  مشتريان 
آميز جديد ايجاد كرده و  براي كسب وكارهاي مخاطره 

زايشي شركت  مي   5هاي  تشويق  كند)اسپیگل، را 
2017  .) 

 سرمایه مالی  2.7
بانكيوام خارجي  رايج   هاي  مالي  تأمين  منبع  ترين 

و   متوسط  و  كوچك  وكارهاي  كسب  از  بسياري  براي 
متكي   مستقيم  بدهي  بر  اغلب  كه  است  كارآفرينان 

استارت اجراي  براي  و  گردش  آپبوده  به  نيز  هايشان 

4 Spilling 
5 Spinoff 
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سرمايه  و  منابع  وجوه  به  دسترسي  دارند.  نياز  گذاري 
سرمايه  براي  طرح مالي  در  كارآفرينانه  هاي  گذاري 

است حياتي  بسيار  بلندمدت،  افق  با   نامطمئن 
 (.  2015)استام، 

 سرمایه انسانی  2.۸
اكوسيستم دانشگاه  براي  اصلي  منبع  دو  هاي  ها 

مي  فراهم  اسپیگل)كارآفرينانه  معتقد 2017كنند.   )
دانشگاه  که  يك  است  انساني  سرماية  توسعة  به  ها 

مي  كمك  بهمنطقه  و  هم كنند  فضاي  صـورت  زمان 
مي  پرورش  را  دانشجويان  در  كارآفرينانه  دهند  ذهني 

آن  به و  هم  را  مخاطره راهها  وكار  كسب  آميز اندازي 
آن درون  در  كار  يا  مي جديد  تشويق  كنند  ها 

 (.  2017 )اسپیگل،

تحقیق  می مرور  نشان  داخلی  و  خارجی  دهد  های 
سال  در  اکوسیستم که  بحث  به  توجه  اخیر  های  های 

کشو برای  برخوردار  کارآفرینی  زیادی  اهمیت  از  رها 
همکاران) و  سامانی  اکبری  مطالعه  1399است.  در   )

ارزیابی به   در گردشگری کارآفرینی اکوسیستم خود 
اخت و تهران استان روستاهای  عوامل ترینمهم شن

یک آن توسعه  بر مؤثر مطالعه  این   پرداختند. 
- توصیفی روش با که است پیمایشی نوع از پژوهش

 آوریجمع  اصلی ابزار و گرفته انجام حلیلیت
که پرسشنامه اطالعات،  صاحبان توسط است 

 و خبرگان و روستایی  مدیران  روستایی وکار کسب
ت. شده  تکمیل متخصصان  توسعه با ارتباط در اس

 نتایج روستایی، گردشگری در کارآفرینی اکوسیستم
 مدیران وکار،کسب  صاحبان گروه سه هر داد نشان

 بعد ترینمهم را اقتصادی بعد خبرگان، و روستایی
اکتشافی تحلیل مدل  نتایج و دانسته  در عاملی 

 توسعه بر  مؤثر هایشاخص ترینمهم ارزیابی
 از روستایی گردشگری در کارآفرینی اکوسیستم

 5 به بررسی مورد شاخص 24 سازیخالصه طریق
 اکوسیستم توسعه در را شاخص ترینمهم عامل،

 شاخص روستایی، گردشگری  در کارآفرینی
 کند.می تعیین گذاریسرمایه

( پژوهشی با عنوان طراحی  1398فالح و همکاران) 
نوپای   کارهای  و  کسب  کارآفرینی  اکوسیستم  الگوی 
انجام   جنوبی  خراسان  استان  اطالعات  فناوری  حوزه 
از   استفاده  با  و  کیفی  روش  به  پژوهش  این  دادند. 

داده تک پذیرفت.  صورت  تم  تحلیل  طریق  نیک  از  ها 
ساختارمصاحبه نیمه  و  آزاد  از  های  گروهی  با  یافته 

گردآوری و با استفاده   ،فعاالن حوزه فناوری اطالعات 
نرم افزار اطلس تی، نمونه  از  به تحلیل شدند.  گیری 

و   شد  انجام  برفی  گلوله  و  هدفمند  از    12روش  نفر 
فعاال و  مدیران  پژوهش  کارشناسان،  در  حوزه  این  ن 

اکوسیستم   الگوی  پژوهش  نتیجه  داشتند.  شرکت 
حوزه نوپای  کارهای  و  کسب  فناوری   کارآفرینی 

اطالعات منطقه را نمایان ساخت. فرهنگ کارآفرینی  
ریسک  نیروی  و  جدید،  دانش  بازار،  دولت،  پذیری، 

زیرساخت، حمایت  گران، خدمات انسانی متخصص، 
واسطه  و  شبکهمالی  منطقه، سای،  صنایع  و  ازی 

و  مؤلفه کسب  کارآفرینی  اکوسیستم  الگوی  های 
کارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات منطقه خراسان  

 جنوبی را تشکیل دادند. 

همکاران) و  درمقاله1397کروبی  عنوان  (  با  ای 
شهر   اقتصادی  توسعه  در  گردشگری  نقش  تحلیل 
جمله   از  گردشگری  صنعت  که  کردند  عنوان  تبریز 

طی  هبخش  جهان  اقتصادی  عرصه  در  که  است  ایی 
توجهی  سال  قابل  و  چشمگیر  رشد  از  اخیر  های 

شود طی دو دهه آینده  بینی می برخوردار بوده و پیش 
اقتصادی   بخش  تأثیرگذارترین  و  پردرآمدترین  به 

داده  شود.  تبدیل  این  کشورها  برای  نیاز  مورد  های 
نمونه  روش  با  در  تحقیق  از  گیری  دسترس 

صاحب کارشناس و  سازمانان  مؤسسات  نظران  و  ها 
استان   گردشگری  حوزه  با  مرتبط  خصوصی  و  دولتی 

جمع  پرسشنامه  ابزار  با  شرقی  شد.  آذربایجان  آوری 
توسعه  موجب  گردشگری  که  داد  نشان  نتایج 
افزایش   مانند  آن  ابعاد  از  هریک  بهبود  و  اقتصادی 
در   افراد  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  افزایش  درآمد، 

 ریز گردید. شهر تب

همکاران) و  مطالعه1397ترابی  در  بررسی  (  به  ای 
در   کارآفرینی  روند  بر  کارآفرینی  اکوسیستم  نقش 



 

177 

 . 196تا  167 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

رویکردی  ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: . مریم رحمتی، نازنین پیله وری سلماسی، امین داریوش
 آمیخته

دیده  منتخب  کارآفرینی   کشورهای  جهانی  بان 
داده  از  استفاده  با  راستا،  این  در    107های  پرداختند. 

های  بان جهانی کارآفرینی  برای سال کشور عضو دیده 
اقتصادسنجی    2008  - 2017 الگوی  طریق  از  و 

تعمیم  اکوسیستم  گشتاورهای  اجزاء  بین  رابطه  یافته 
انجام   اقتصادی  رشد  و  نشان    .شدکارآفرینی  نتایج 

در   کارآفرینی  آموزش  مالی،  محیط  تأثیر  که  داد 
اجتماعی   منزلت  داخلی،  بازار  پویایی  پایه،  سطوح 
کارآفرینان و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد  
و  مثبت  تأثیر  محور  منبع  کشورهای  در  کارآفرینی 

هم  است.  داشته  بود  معنادار  آن  بیانگر  نتایج  چنین 
اکوسیست عوامل  مانند سیاستکه  برنامهم  و  های  ها 

در   کارآفرینی  آموزش  بروکراسی،  و  مالیات  دولت، 
توسعه،  و  تحقیق  انتقال  دانشگاهی،  و  پایه  سطح 

کسب  زیرساخت  محیط  و  بازار  پویایی  وکار  ها، 
فعالیت رشد  و  ترویج  روند  بر  های  مناسب 

در   کارآفرینی  مختلف  مراحل  در  کارآفرینانه 
نوآ و  کارایی  و  کشورهای  مثبت  تأثیر  محور  وری 

 معنادار داشته است.  

)   1ایچلبرگر همکاران  مطالعه2020و  با  (  کیفی  ای 
"اکوسیستم شهرهای  عنوان  در  کارآفرینانه  های 

ذی  درک  از  گردشگری:  توسعه  برای  نفعان  هوشمند 
در کشور   ای"تا پیامدهای سیاست گردشگری منطقه

کردند بسیاری از  ها استدالل  اتریش انجام دادند. آن 
فناوری،   توسعه  بر  تنها  هوشمند  گردشگری  مفاهیم 

درحالی  دارند،  تمرکز  نهادی  منطق  و  رویکرد  مردم  که 
اکوسیستم کارآفرینی به تقویت مقاصد هوشمند در  

می  کمک  شهری  پایداری  توسعه  یافته راه  های  کند. 
با   مصاحبه  مبنای  بر  پژوهش  خبرگان،    14این  از  نفر 

که   داد  صنعت  نشان  از  متأثر  کارآفرینی  اکوسیستم 
گردشگری،   زیرا  است؛  منطقه  در  گردشگری 

بهبود  مؤلفه را  مربوطه  کارآفرینی  اکوسیستم  های 
فعالیت  می افزایش  به  منجر  نتیجه  در  و  بخشد 

 شود. کارآفرینی می 

 
1 Eichelberger 
2 Porter 

)  2پورتر همکاران  درمقاله2018و  باعنوان  (  ای 
توسعه  روش  یک  پایدار:  گردشگری    "کارآفرینی 

از   آگاهی  که  ساحلی  محلی  جوامع  برای  جایگزین 
حیات   کشف  دنبال  به  است"  کم  گردشگری 
برای   توسعه  استراتژی  یک  عنوان  به  گردشگری 

افتاده در فیلیپین بودند. نتایج  گیری دور جوامع ماهی 
حاصل از مصاحبه نشان داد که آگاهی از گردشگری  
بوده   حداقل  فیلیپین  در  ساحلی  دریایی  جوامع  در 
و   مؤثر  مشارکت  برای  محدودی  پتانسیل  و  است 

برنامه در  محلی  مردم  توسعه معنادار  ریزی 
دارد. وجود  مدل   گردشگری  پژوهش،  این  در 

گردشگری کارآفرینی اجتماعی برای رفع نقص جوامع  
دور ماهی  گردشگری  گیری  کم  آگاهی  سطح  با  افتاده 

   .ارائه شده است

ای با عنوان  ( در مقاله2017و همکاران )  3سانتوس 
کار   و  کسب  ایجاد  محرک  کارآفرینی  "اکوسیستم 
برزیل("   در  فناورانه  صنعت  مطالعه:  نوآورانه)مورد 

های کارآفرینی بر  به بررسی اینکه چگونه اکوسیستم
تأثیر   نوآورانه  پتانسیل  با  کار  و  کسب  توسعه 

مدل  می کار،  این  انجام  برای  پرداختند.  گذارند، 
آیزن توسط  شده  مرجع  پیشنهاد  عنوان  به  برگ 

مالی،   سیاست،  بعد  شش  شامل  که  شد  استفاده 
است.   بازار  و  انسانی  سرمایه  پشتیبانی،  فرهنگ، 

آوری  تحقیق با روش مطالعه موردی انجام شد. جمع 
و  داده  اسناد  تحلیل  و  تجزیه  مشاهده،  طریق  از  ها 

و   پردازش  برای  شد.  انجام  کارآفرینان  با  مصاحبه 
ها، تکنیک تحلیل محتوا انتخاب  تجزیه و تحلیل داده 

پژوهش شناسایی فرصت  اصلی این  هدف  های  شد. 
نشان داد   نتایج  بود.  و نوآوری  صنعت  کارآفرینان در 
این   کارآفرینی  اکوسیستم  در  بعد  شش  هر  که 

می  را  تأثیر  مهمترین  و  است  تأثیرگذار  توان  صنعت 
شبکه  باعث  که  داد  نسبت  بازارها  حوزه  و  به  سازی 

 شود.  کارآفرینان می تماس بین 

بن  و  عنوان  مطالعه در(  2016)  4اریک  با  ای 
اکوسیستم  اکوسیستم " رویکرد  کارآفرینی"  های 

3 Santos 
4 Erik & Ben 
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از   هدف  دادند.  قرار  بحث  مورد  را  نوظهور  کارآفرینی 
در   ظهور  حال  در  ادبیات  انتقادی  بررسی  مقاله  این 

اکوسیستم  این  مورد  در  است.  بوده  کارآفرینی  های 
تعاریف متعدد اکوسیستم موجود در  مقاله مروری بر  

اکوسیستم بین  روابط  و  متحد  ادبیات  مفاهیم  و  ها 
خوشه صنعتی،  مناطق  سیستم مانند  و  های  ها 

یکپارچه   مدل  یک  درنهایت  و  گرفت  صورت  نوآوری 
های کارآفرینی)از  های عملکردی اکوسیستمکه ویژگی 

به   را  سیستمی(  شرایط  و  چارچوب  شرایط  جمله 
کند،  کارآفرینی و نتایج رفاهی متصل می های  خروجی 

شرایط   از  متشکل  چارچوب  شرایط  گردید.  ارائه 
جسمی   و  رسمی(  و  غیررسمی  )نهادهای  اجتماعی 

امکان  را  انسان  تعامل  که  محدود  است  یا  پذیر 
و  می است  اکوسیستم  قلب  سیستمی  شرایط  کند. 

شبکه مالی،  شامل  امور  رهبری،  کارآفرینان،  های 
 انش و خدمات پشتیبانی است.  استعدادها، د

همکاران فو و  خود   ( 2015)  1رلینگر  مطالعه  در 
شرکت  عملکرد  که  شدت  دریافتند  به  جدید  های 

کار   و  کسب  خود  از  بزرگتر  بسیار  چیزی  تأثیر  تحت 
اکوسیستم یعنی  مقاله  است؛  این  آن.  اطراف  های 

را   آلمان  کارآفرینی  اکوسیستم  ترکیب  و  طبیعت 
ارچوب جدید برای ارزیابی نقش  بررسی کرده و یک چ

است.  دولت در اکوسیستم کارآفرینی پیشنهاد نموده 
داده  از  استفاده  پژوهش،  این  انجام  های  روش 

تحقیق هم فراترکیب  و  موجود  چنین های 
روی  مصاحبه بر  دولت  تأثیر  ارزیابی  برای  کیفی  های 

بوده   دانش  بر  مبتنی  نوآوری  فرایند  مختلف  مراحل 
ن داد که آلمان در حال حاضر دارای  است. نتایج نشا

کار   دستور  و  پویاست  کارآفرینی  اکوسیستم  یک 
مانند:   دارد.  کارآفرینی  ترویج  برای  سیاسی  متمایز 

فعالیت طرح  علمی،  کارکنان  برای  تشویقی  های  های 
هم  و  نیاز  مورد  مالی  تأمین  تکنولوژی،  چنین  انتقال 

ارزش سیاست به  که  نگرش هایی  و  کاهش  ها  های 
کارآفرینی  ن فعالیت  ارزیابی  افزایش  و  شکست  نگ 

 .در جامعه منجرشود 

 
1 Fuerlinger et.al. 
2 Suresh & Ramraj 

رامراج  و  مقاله2012)  2سورش  در  عنوان  (  با  ای 
بر   محیطی  عوامل  تأثیر  کارآفرینی:  "اکوسیستم 
موفقیت کارآفرینی" به بررسی این موضوع پرداختند  

شده  ساخته  یا  شده  متولد  کارآفرینان  آیا  در  که  اند؟ 
رچوب مفهومی از اکوسیستم ایجاد  این مقاله یک چا

شد که به افراد برای شروع مشاغل جدید انگیزه دهد  
مشخص   اکوسیستمی  عامل  هشت  اساس  براین  و 
کارآفرینی   مسیر  انتخاب  برای  فرد  تصمیم  بر  که  شد 

می بازار، تأثیر  فناوری،  مالی،  اخالقی،  گذارد: 
زیست.   محیط  پشتیبانی  و  دولت  شبکه،  اجتماعی، 

ب توجه  یافتهبا  مطالعه  ه  و  کیفی  تحقیق  های 
داده  جمع مقدماتی  آن،  های  اساس  بر  شده  آوری 

و   شروع  بر  اکوسیستم  عوامل  که  شد  مشخص 
  موفقیت کارآفرینی تأثیر قابل توجهی دارند.

می نشان  پژوهش  پیشینه  تاکنون  مرور  که  دهد 
کارآفرینی   اکوسیستم  ابعاد  تبیین  با  ارتباط  در 

گردشگر وکارهای  مازندران   درکسب  استان  ی 
 پژوهشی صورت نگرفته است.

 شناسی پژوهشروش 3
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش  

توصیفی  ماهیت،  )   - و  آمیخته  رویکرد  با  پیمایشی 
می -کیفی  جمع کمی(  برای  در  باشد.  اطالعات  آوری 

کتابخانه  روش  دو  هر  از  پژوهش  میدانی  این  و  ای 
شده   از  استفاده  استفاده  با  اول  مرحله  در  است. 

فراترکیب  مطالعاتی    3تکنیک  منابع  کامل  مرور  و 
و   اقدام  ادبیات  از  متغیرها  استخراج  به  نسبت 
اهداف   با  متناسب  فراوانی  دارای  که  متغیرهایی 
روش فراترکیب قادر   بودند، مشخص شدند.  تحقیق 

مقوله شناسایی  و به  مشترک  یک    های  ایجاد 
چهارچوب مفهومی از دل پیشینه است. سپس برای  

مهم بومی  انتخاب  و  تکنیک  سازی  از  متغیرها  ین  تر
تعداد   منظور  بدین  شد.  استفاده  از    15دلفی  نفر 

صورت هدفمند به عنوان نمونه  خبرگان گردشگری به  
ها قرار  انتخاب شدند و پرسشنامه دلفی دراختیار آن 

3 Meta-Synthesis 
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تکنیک   اجرای  با  تعداد  گرفت.  به    34دلفی  متغیر 
مهم  مؤلفهعنوان  در  ترین  کارآفرینی  اکوسیستم  های 

قالب  در   کسب و کارهای گردشگری استان مازندران
مدل    6 آن  اساس  بر  که  شدند  انتخاب  اصلی  بعد 

کمی،   بخش  در  ادامه  در  گردید.  ارائه  پژوهش  اولیه 
شده از تحلیل عاملی  جهت ارزیابی برازش مدل ارائه  

افزار  تأییدی   نرم  استفاده    LISREL 8.5توسط 
نهایت،  استشده در  تک  .  تی  آزمون  از  استفاده  ا 

نرم نمونه  و  مؤSPSS 20 راافز ای  های  لفه وضعیت 
کسب   در  کارآفرینی  اکوسیستم  پیشنهادی  مدل 
ارزیابی   بمورد  مازندران،  استان  گردشگری  وکارهای 

گرفت.   اساتید،  قرار  کمی  بخش  آماری  جامعه 
و کارآفرینا در  ن  گردشگری  با  مرتبط  مشاغل  کارکنان 

نا  دلیل  به  که  بودند  مازندران  بودن  استان  مشخص 
فرمول   از  استفاده  با  جامعه،    و ،  2pq)/S2n=(Zحجم 

%  Z  ،5/0=q=p=96/1  جایگزینی حداقل  ،  S=10و 
با    برابر  نمونه  بدین    96حجم  گردید؛  محاسبه  نفر 

در   120منظور   صورت  به  توزیپرسشنامه  ع  دسترس، 
پرسشنامه قابل استفاده بود.    103شد که از آن بین،  

داده  ابزار شرح   گردآوری  به  مختلف  مراحل  در  ها 
 :باشد( می 1جدول )

 
 ها مشخصات ابزارهای گردآوری داده   1جدول  

سوال  ای میدانی/کتابخانه ابزار ردیف  تعداد 
طیف مورد  

 استفاده 
 )کاربرد( هدف 

1 
مرور ادبیات  

 تحقیق 
 -- -- ای کتابخانه

شاخص های اکوسیستم شناسایی 
ص استخراج شد  68کارآفرینی:   شاخ

2 
دور   پرسشنامه 

دلفی   اول 
 میدانی 

ال   68 سو
بسته )و یک  

 سوال باز(

  5طیف 
ای  گزینه

شاخص لیکرت  های انتخاب مهمترین 
نظرات   اساس  اکوسیستم کارآفرینی بر 

 خص استخراج شد شا  34خبرگان: 
3 

دور   پرسشنامه 
 دوم دلفی 

سوال   34
بسته )و یک  

 سوال باز(

  5طیف 
ای  گزینه

 لیکرت 

4 
پرسشنامه  

 بسته 
 میدانی 

سوال   34
 بسته 

  5طیف 
ای  گزینه

 لیکرت 

املی   لیل ع با استفاده از تح دل  ارائه م
 تأییدی

5 
پرسشنامه  

 بسته 
 میدانی 

سوال   34
 بسته 

پرسشنامه  
 بسته 

شاخصتعیین  های وضعیت فعلی 
و  اکوسیستم کارآفرینی در کسب 

 کارهای گردشگری استان مازندران
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با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از تکنیک تحلیل  
ارائه مدل استفاده شده است،  عاملی تأییدی جهت 

سازه   روایی  تکنیک  از  روایی  سنجش  همگرا    - جهت 
است.   گردیده  سازه  استفاده  روایی  بررسی    - برای 

میزان    -1همگرا بایستی دو معیار در نظر گرفته شود:
از   بزرگتر  مکنون  متغیر  هر  برای  عاملی  و    0/ 4بارهای 

باشد؛ شده    - 2معنادار  استخراج  واریانس  میانگین 
باشد)رامین مهر   0/ 4برای هر متغیر مکنون بزرگتر از 

چارستاد،   هم1397و  پایایی  (.  سنجش  جهت  چنین 
 مدل از پایایی مرکب استفاده گردیده است. 

 های پژوهشیافته 4
تمامی   توصیفی،  آمار  از  حاصله  اطالعات  اساس  بر 

کیفی  مشارکت  بخش  در  حاضر  تحقیق  کنندگان 
که دارند  دانشگاهی  آن   40تحصیالت  از  ها  درصد 

و   علمی  هیأت  غیر   60اعضاي  خبرگان  از  هیأت  درصد 
می  علمی گردشگری  و  کارآفرینی  در  حوزه  باشند. 

مشارکت  تمامی  هم  کمی  تحقیق  بخش  کنندگان 
که   دارند  دانشگاهی  تحصیالت  در    55حاضر  درصد 

کارشناسی،   کارشناسی    40سطح  سطح  در  درصد 
ی  درصد در سطح دکتری هستند. محدوده   5ارشد و  

مشارکت  بین  سنی  و    56تا    38کنندگان  بوده  سال 
آن  شغلی  از  سابقه  نیز  که  سال    22تا     10ها  است 

 باشد. سال می  16میانگین آن  

 فراترکیب  4.1
تفسیر   و  ترکیب  ارزیابی،  جستجو،  فرایند  فراترکیب 
خاص   حوزه  یک  در  کیفی  یا  کمی  مطالعات 

دانشور، و  کردشولی  روش 1390است)رعنایی  های  (. 
است   شده  پیشنهاد  فراترکیب  انجام  برای  متعددی 

مرحله  هفت  الگوی  باروسو که  و  سندلوسکی   1ای 

حاضر  2007) پژوهش  در  و  دارد  را  کاربرد  بیشترین   )
نیز از این روش استفاده شد. در ادامه هفت گام این  

 شود:روش ذکر می 

 تنظیم سؤال پژوهش   -گام اول 

 مند  مرور ادبیات به شکل نظام  -گام دوم 

 جستجو و انتخاب متون مناسب   - گام سوم

 استخراج اطالعات متون   - گام چهارم

پنجم یافتهتجزی  - گام  ترکیب  و  تحلیل  و  های  ه 
 کیفی  

 کنترل کیفیت  - گام ششم

 هاارائه یافته  - گام هفتم

مؤلفه  تعیین  کارآفرینی  جهت  اکوسیستم  ابعاد  های 
به   حاضر  پژوهش  در  گردشگری  کارهای  و  کسب  در 

و شناسایی مقاله  به مرور ادبیات  ها  روش فوق ابتدا 
واژه از  استفاده  با  کتب  مانند  و  کلیدی  های 

و  ا گردشگری  کارآفرینی  کارآفرینی،  کوسیستم 
بانک  در  گردشگری  کارآفرینی  های  اکوسیستم 
ایران  گوگل،  الزویر،  ساینس،  آف  وب  داك  اطالعاتی 

پرداخته حدود   و...  و  و    80شد  کتاب    12مقاله 
مقاله  عنوان  بررسی  از  پس  شدند.  های  مشخص 

هدف   و  سؤال  موضوع،  به  توجه  با  شده،  نمایان 
از  عن  70پژوهش  پس  نهایت  در  شد.  انتخاب  وان 

مقالهمطالعه محتوای  کامل  کتب،ی  و  عنوان    30ها 
مقاله و دو عنوان کتاب مناسب پژوهش حاضر برای  

آن  مطالعه  با  و  شدند  انتخاب  اطالعات  ها  استخراج 
مؤلفه  پنجم،  گام  کارآفرینی  در  اکوسیستم  ابعاد  و  ها 

صاحب  دید  شدند.  از  استخراج  مختلف  نظران 
 دهد: ( خروجی تکنیک فراترکیب را نشان می 2)جدول 

 

 

 
 

 
1 Sandelowski & Barroso 
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 خروجی تکنیک فراترکیب   2  جدول 

 

 
1 Stam & Spigel 
2 Nolan 
3 Alvarez 
4 Jafar 
5 Slabbert & Saayman  
6 Iakovleva 
7 Feld 
8 Theodoraki 
9 Stokes & Wilson 

ابعاد  
اکوسیستم 

 کارآفرینی 
 برخی از منابع هامؤلفه

 سیاست 

،  مدت زمان اخذ  سیاست دولت،  قانون ورشکستگی
یمه، قانون شرکت ها، حمایت مجوز،  پرداخت مالیات، ب

 گرفتن های قانونی، امتیازهای مالیاتی، درنظرمالی، مشوق
کارآفرینی،   به مثبت عنوان ضرورت، گرایش به کارآفرینی

زمان مشروعیت اجتماعی تحقیقاتی،   هایکارآفرینان، سا
 ورشکستگی.  وضع قوانین

(،  2011(، آیزنبرگ )2016)1استام و اسپیگل 
13(، اکبری سامانی و همکاران )2017اسپیگل) 99  ،)

 و 4(، جعفر2011و همکاران) 3(، آلوارز 2004)2نوالن 
(،  2012)5(، اسالبرت و  سایمون 2011همکاران)

( 13(، کهزادی و حسینی )2015استام 91.) 

 فرهنگ 

ن روحیهبستر محلی و منطقه ی کارآفرینی، تحمل ای، میزا
پذیری افراد، فرهنگ و اقلیم منطقه، شکست، ریسک 

 قوانین، شهرت به گذاشتن احترام روحیهپیشرفت طلبی، 
مشاهده،   های قابلالمللی، موقعیت اجتماعی، موفقیتببن

 اجزا.  یفرهنگی، مشارکت همه و نهادی هایمحیط

(، سورش و 2011(، آیزنبرگ)2012و همکاران) 6ایاکولوا 
ی و همکاران)2012رامرج ) 139(، اکبری سامان  و (، هال9

)2012همکاران) س و همکاران (، شالچیان 2017(، سانتو
 (. 2017،  اسپیگل)(2012) 7(، ف لد1395رابع)

 حمایت

ت مناطق رشد و خوشه ها، معرفی و شناساندن مؤسسا
کارهای جدید،  رشد کسب و حامی کارآفرینی،

ها،  های حمایتی، حفاظت از ایده، کنفرانسزیرساخت
کسب  طرح هایازکارآفرینی، مسابقه حمایت هایانجمن

 فنی. وکار، متخصصان

(، ترابی و 2016(،  استام و اسپیگل)2011آیزنبرگ)
همکاران )1397همکاران ) 139(،  اکبری سامانی و  9  ،)

(،  2016ریک و بن) (، ا 2017(،  اسپیگل)2017)8تئودوراکی 
(، 2012همکاران) و (، هال2012ایاکولوا و همکاران )

نبری و همکاران)1391کهزادی و حسینی )  (. 1394(، ق

 بازار 

شبکه اجتماعی،  امور بازاریابی، ارزیابی بازار، شناسایی  
فظ موقعیت در بازار،  رقبا، استراتژی تبلیغاتی، تثبیت و ح

ی کارآفرینان، بررسیبین اولیه، همکاری پذیرندگان  الملل
مشتریان   از اطالعات مشتری، کسب بازار، تشخیص اولیه

 هایتولید، شبکه  در توزیع، کارآفرینی هایکانال مرجع،
 کارآفرینان. 

(، استاکس و 2011(، آیزنبرگ ) 1397کروبی و همکاران)
(، ترابی و 2016(،  استام و اسپیگل)2010)9ویلسون 

ر و همکاران)1397همکاران) (، اکبری  2015(، فورلینگ
 (. 2017(، سانتوس و همکاران )1399سامانی و همکاران) 

 سرمایه مالی 

گذاران  رشد اقتصادی، یافتن شرکای تجاری، جذب سرمایه 
جسور،  دسترسی به منابع مالی، تدوین طرح تجاری، وام

ان،  گذاران فرشته، دوستخصوصی، سرمایه خرد، سهام های
 خانواده.

(،  سورش و 1391(، کهزادی و حسینی)2011آیزنبرگ)
کاران) 2012رامرج ) (،   1399(،  اکبری سامانی و هم

(،  2012همکاران) و (، هال2012وهمکاران) جیشری
 (. 2015فورلینگر و همکاران)

سرمایه 
 انسانی 

 های آموزشی تفصیلی، نیروهایدانشگاه و مؤسسات، دوره
ن، شبکه ارتباطات   و ماهر غیرماهر ، گروه مشاورین و مربیا

انسانی،  نیروی انسانی خالق، کارآفرینان سریالی، مهارت  
 کارتیمی.

(، اکبری  2012(، اسالبرت و همکاران)2011آیزنبرگ )
ی )1399سامانی و همکاران)  (، میسون و 2017(، تئودوراک

س و 1396(، داوری)2013براون ) و (، سانت
 (. 2012ف لد ) (،2017همکاران)
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فراترکیب،   روش  براساس  برای    68بنابراین  مؤلفه 
کسب   در  کارآفرینی  گردشگری    و اکوسیستم  کارهای 

قالب   در  مازندران  سیاست،    6استان  اصلی  بعد 
و   بازار  انسانی،  سرمایه  مالی،  سرمایه  فرهنگ، 

مدل  بررسی  طبق  که  اکوسیستم  حمایت  های 
کارآفرینی   اکوسیستم  اصلی  ابعاد  جزء  کارآفرینی 

 .باشند، شناسایی شدندمی

منظور اختیار    کترل  به  در  فراترکیب  نتایج  کیفیت، 
آوری نتایج،  خبرگان قرار گرفت و پس از جمع   یکی از

خبره  کدگذاری  میان  کوهن  کاپای  منتخب   یضریب 
ضریب   آزمون  نتایج  گردید.  محاسبه  پژوهشگر،  و 

( کاپا  )642/0توافق  معناداری  سطح  و  نشان  0/ 000(   )
میان که  توافق  دو   داد  گرفته،  صورت  کدگذاری 

 مطلوبی وجود دارد. 

 

 دلفی  4.2
مه  انتخاب  منظور  شاخص ترینمبه  های  ها 

این   احتمالی  تکمیل  نیز  و  کارآفرینی  اکوسیستم 
تکنیک  شاخص قالب  در  خبرگان  نظرات  از  ها، 

گردید. استفاده  کندال،  توافق  بدین   دلفی/ضریب 
شد. دلفی  روش  دوره دو منظور،  انجام 
هرنامهپرسش  الکترونیکی به دور هاي  روش   به 

در  آوريجمع  و توزیع   68ی  همه  اول، دوره شد. 
 تمام اختیار شاخص برگرفته از تکنیک فراترکیب، در

 را یک  هر اهمیت میزان تا گرفت قرار پانل اعضاي
هم مشخص ن از چنین،کنند.  در  تا  شد خواسته هاآ

عالوه نیاز،  موجود،شاخص بر صورت   های 
 اضافه فهرست این در را خود نظر های موردشاخص

 د جدیدی دریافت نشد(.  کنند )که پیشنها پیشنهاد و

 قالب در عوامل اهمیت میزان تعیین هر دور، در
لیکرت صورت پذیرفت. بر اساس طیف لیکرت   طیف

گزینه ابزارهایی  پنج  پرسشنامه،  در  استفاده  مورد  ای 
شوند.  باشند، حذف میداشته   3که میانگین کمتر از  

 میانگین ها،یک از شاخص  هر مقابل در دوره هر در

 پاسخ و پیشین هايدوره در پانل اعضاي هايپاسخ 
 رسید.  آگاهی   به جداگانه صورت به نیز فرد هر

پایان دور اول، شاخص زیر  بر این اساس در  های 
دارای اینکه  دلیل   اند،بوده  3 از کمتر میانگین به 

حمایت حذف مشوق  گردیدند:  قانونی،  مالی،  های 
درنظر مالیاتی،  عنوان   به رآفرینی کا گرفتن امتیازهای 

گرایش مشروعیت   به مثبت ضرورت،  کارآفرینی، 
سازمان اجتماعی وضع   هایکارآفرینان،  تحقیقاتی، 

روحیه قوانین  به گذاشتن احترام ورشکستگی، 
شهرت اجتماعی،  بین  قوانین،  موقعیت  المللی، 

موفقیت  خانواده،  قابلدوستان،  مشاهده،   های 
همه فرهنگی،   و نهادی هایمحیط اجزا،  یمشارکت 

سوابقکنفرانس  بزرگ   دارانسرمایه و اشخاص ها، 
مسابقه  حمایت هایانجمن   طرح هایازکارآفرینی، 

متخصصان وکار،  پذیرندگان کسب  اولیه،  فنی، 
بررسی بین  همکاری  کارآفرینان،  بازار،   اولیه المللی 

کسب تشخیص مشتریان   از اطالعات مشتری، 
ک هایکانال  مرجع، تولید،  در ارآفرینیتوزیع، 

خصوصی،   خرد، سهام هایکارآفرینان، وام  هایشبکه
 گذاران فرشته.کارآفرینان سریالی، سرمایه 

 را پانل اعضای نظر میانگین خبرگان دوم، دور در
 و کردند دریافت را بود دست آمده به اول  دور از که

 در کردند. اعالم را خود جدید قضاوت آن براساس
منظور حاضر پژوهش از مرحله این میزان  تعیین به 

 آزمون از  پانل اعضاي نظرات هماهنگی و نظر اتفاق
 شد. استفاده کندال  هماهنگی ضریب از و کندال 

 و هماهنگی درجه تعیین براي مقیاسی ضریب این
شیء    n به   رتبه مربوط دسته چندین میان موافقت

 به را یک و صفر بین عددي آزمون، است. این یا فرد
می آمار عنوان هنگام  ارائه  مقياس  اين  مقدار  دهد. 

هماهنگي يا موافقت كامل برابر با يك و در زمان نبود  
است. صفر  با  برابر  هماهنگي  ادبیات   كامل  در 

ا  مربوطه، مقدار7/0باالی   کندال  ضریب معموال  را 
قلمداد   شده ارائه هایمؤلفه  ارزیابی برای مناسبی

( چگونگی تفسیر  3(. جدول )1387 )نصیري،کنند  می
 دهد: مقادیر گوناگون این ضریب را نشان می 
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 مقادیر دبلیو کندال و تفسیر آن   3جدول  

ر  ل ترتیب به نسبت اطمینان تفسیر  wمقدا ام  عو
سیار ضعیف اتفاق 1/0  وجود ندارد  نظر ب

 کم نظر ضعیف اتفاق 3/0

 متوسط  نظر متوسط اتفاق 5/0

 زیاد نظر قوی اتفاق 7/0

سیار قویاتفاق 9/0  بسیار زیاد  نظر ب

 

 دهد: ( نتیجه محاسبات دلفی را نشان می 4جدول )

 
 نتیجه دلفی در دو دور انجام آن   4جدول  

 های اکوسیستم کارآفرینیشاخص
 دلفی میانگین دور اول  

(465/0 =Sig ،29 5/0=W) 
وم دلفی  ور د  میانگین د

(000/0 =Sig  ،714/0=W) 

 26/4 42/4 دولت  سیاست
 16/4 56/4 ورشکستگی  قانون

ذ زمان مدت  4/ 59 71/4 مجوز  اخ
 02/4 4/ 08 مالیات  پرداخت

 82/3 96/3 بیمه 
 92/3 83/3 هاشرکت قانون

ی  33/3 17/3 ایمنطقه و بستر محل
 69/3 56/3 کارآفرینی یروحیه میزان

مل ست  تح  94/3 3/ 79 شک
 76/3 88/3 افراد  پذیریریسک

نطقه  اقلیم و فرهنگ  19/4 12/4 م
ی  پیشرفت  20/4 04/4 طلب

 3/ 97 17/4 ها  خوشه و رشد مناطق
 92/3 96/3 کارآفرینی  حامی مؤسسات شناساندن و معرفی

 3/ 70 63/3 جدید وکارهای رشد کسب
 96/3 02/4 حمایتی  هایزیرساخت

 22/4 17/4 ازایده  حفاظت
ی   3/ 70 85/3 شبکه اجتماع

 54/3 37/3 اموربازاریابی
 62/4 57/4 بازار ارزیابی

 66/4 60/4 رقبا  شناسایی
ژی ی  استرات  3/ 89 78/3 تبلیغات
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 94/3 90/3 بازار  در موقعیت حفظ و تثبیت
تصادی رشد  88/3 92/3 اق

 44/3 29/3 تجاری  شرکای یافتن
ذارانسرمایه جذب  3/ 50 47/3 جسور  گ

 72/3 55/3 مالی  منابع به دسترسی
ح تدوین  90/3 84/3 تجاری طر

 10/4 02/4 مؤسسات  و دانشگاه
ی  آموزشی هایدوره  02/4 96/3 تفصیل

رین گروه یان و مشاو  86/3 75/3 مرب
 4/ 08 12/4 انسانی  ارتباطات شبکه

 78/3 88/3 خالق  انسانی نیروی
 06/4 14/4 کارتیمی  مهارت

 

 کلیه میانگین فوق، جدول  هاییافته به توجه با
دلفی مؤلفه دوم  دور  در  است.   بوده 3 باالی ها 

 گردد.نمی  حذف دوم دور از ایمؤلفه بنابراین،
آن  مقدار و کندال، مثبت هماهنگی ضریب چنینهم

اطمینان    721/0 سطح  در  که  است  آمده  دست  به 
توافق    95 به  توجه  با  بنابراین  است.  معنادار  درصد، 

باالی   میانگین  آمدن  دست  به  و  برای    3خبرگان 
مولفه همه دلفی،  ی  دوم  مرحله  پایان  از  پس    34ها، 

( جدول  در  مندرج  که  4شاخص  شدند  انتخاب   )
کارآفرینی   اکوسیستم  کیفی  مدل  آن  در  براساس 

شکل   مازندران  استان  گردشگری  کارهای  و  کسب 
 گرفت.

مدل کیفی اکوسیستم کارآفرینی در کسب و    1شکل  
 دهد: کارهای گردشگری استان مازندران را نشان می 

 
 اکوسیستم کارآفرینی در کسب و کارهای گردشگری مدل    1  شکل 
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 تحلیل عاملی تأییدی  4.3
برازش و اعتباریابی مدل ارائه شده در  جهت بررسی 

از   استفاده  با  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  کیفی،  بخش 
منظور  نرم  بدین  است.  شده  استفاده  لیزرل    7افزار 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی زیر طراحی و اجرا گردید: 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 اصلی اکوسیستم کارآفرینی 

شا • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  خص مدل 
 فرعی سیاست 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 فرعی فرهنگ 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 فرعی حمایت 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 فرعی بازار 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 فرعی سرمایه مالی 

شاخص  • تأییدی  عاملی  تحلیل  های  مدل 
 فرعی سرمایه فکری 

های  ( تحلیل عاملی تأییدی شاخص 3( و )2شکل )
تخمین   حالت  در  را  کارآفرینی  اکوسیستم  اصلی 

 دهند:  استاندارد و ضریب معناداری نشان می

 

 
 های اصلی اکوسیستم کارآفرینی در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی شاخص   2  شکل 
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 های اصلی اکوسیستم کارآفرینی در حالت ضریب معناداری تحلیل عاملی تأییدی شاخص   3  شکل 

 

) همان  شکل  در  که  بارهای  2گونه  است  مشخص   )
شاخص  در  عاملی  کارآفرینی  اکوسیستم  اصلی  های 

بین   بازه  در  استاندارد  تخمین    90/0تا    0/ 75حالت 
هم  دارد.  )قرار  شکل  اساس  بر  مشخص  3چنین   )

ی بارهای عاملی  شده است که مقادیر آماره تی همه
بازه  از  خارج  بناب 96/1و    - 96/1ی  در  دارد.  قرار  راین  + 

وان گفت بارهای عاملی  ( می 2( و ) 1بر اساس شکل ) ت
شاخص همه کارآفرینی  ی  اکوسیستم  اصلی  های 

از   دو    5/0بزرگتر  بین  این  در  که  هستند  معنادار  و 
شاخص اصلی فرهنگ و سیاست، دارای باالترین بار  

 عاملی هستند.  

( تأییدی  5جدول  عاملی  تحلیل  نتایج   )
کاشاخص اکوسیستم  اصلی  نشان  های  را  رآفرینی 

 دهد: می
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 های اصلی اکوسیستم کارآفرینی نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص   5جدول  

روایی سازه  
 آماره تی  CR AVE همگرا 

بار 
 عاملی 

 سازه شاخص 

 0/ 672 831/0 تأیید
ی در سطح   همه بارهای عامل

9اطمینان  معنادار 5 ند درصد  ت  هس

فرهنگ   90/0
(Culture) 

اکوسیستم  
 کارآفرینی
(E eco) 

84 /0 
 ها سیاست

(Politics) 

    حمایت 0/ 79
(Support) 

 (Market) بازار 0/ 80

 F)سرمایه مالی   0/ 83
cap) 

 سرمایه انسانی  75/0
(H cap) 

 

)همان  جدول  در  که  مشخص  5گونه  مقدار  (  است، 
به دست آمده    0/ 7( مدل بیشتر از  CR) پایایی مرکب

نشان  که  مدل  است  مناسب  پایایی  دهنده 
این  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  است.  که  پیشنهادی 

شاخص عاملی  بارهای  از  مقادیر  باالتر  و    5/0ها 
به هم معنادار  و  است  آمده  مقدار  دست  چنین 

شده استخراج  واریانس  میانگین  (  AVE)  شاخص 
از   بنا  0/ 5بزرگتر  سازهاست،  روایی  همگرای   براین 

 گیرد.  مورد تأیید قرار می  نیز  مدل 

( شاخص6جدول  نیز  ابعاد  (  مدل  برازش  های 
 دهد: اصلی اکوسیستم کارآفرینی را نشان می 

 
 گردشگری های اصلی اکوسیستم کارآفرینی  های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص شاخص   6  جدول 

 pآماره  AGFI GFI NFI IFI CFI RMSEA Chi2/df شاخص 

ر به دست آمده   078/0 77/1 074/0 99/0 99/0 0/ 98 0/ 97 91/0 مقدا

ر قابل قبول   / > 05 < 3 < 0/ 08 => 90 => 90 => 90 => 90 => 90 مقدا
 

شاخص  اینکه  به  توجه  در  با  مندرج  برازش  های 
توان  مقادیر قابل قبولی هستند، می ( دارای  6جدول )

شاخص  تأییدی   عاملی  تحلیل  مدل  که  های  گفت 
مناسبی   برازش  از  کارآفرینی  اکوسیستم  اصلی 

 برخوردار است. 

( تأییدی  7جدول  عاملی  تحلیل  نتایج   )
های هر یک از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی را  شاخص

 دهد: نشان می 
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 های هر یک از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص   7جدول  

 شاخص فرعی  شاخص 
بار 

 عاملی 
 AVE CR آماره تی 

روایی 
سازه 

 همگرا 

 سیاست 

 75/0 دولت  سیاست

ی در سطح   همه بارهای عامل
9اطمینان  معنادار  5 درصد 

د   هستن
 تأیید 831/0 0/ 672

 78/0 ورشکستگی  قانون

ذ زمان مدت  91/0 مجوز  اخ

 0/ 89 مالیات  پرداخت

 93/0 بیمه 

 78/0 هاشرکت قانون

 فرهنگ 

ی  0/ 74 ایمنطقه و بستر محل

t>96 /1 664/0 829 /0 تأیید 

 0/ 95 کارآفرینی یروحیه میزان

مل ست  تح  78/0 شک

 92/0 افراد  پذیریریسک

نطقه  اقلیم و فرهنگ  0/ 73 م

ی  پیشرفت  0/ 74 طلب

 حمایت 

 55/0 ها  خوشه و رشد مناطق

t>96 /1 569 /0 788/0 تأیید 
 شناساندن و معرفی

 کارآفرینی  حامی مؤسسات
68 /0 

 93/0 جدید وکارهای رشد کسب

 0/ 76 حمایتی  هایزیرساخت

 0/ 80 ازایده  حفاظت

 بازار

ی شبکه   0/ 76 اجتماع

t>96 /1 633/0 826 /0 تأیید 

 82/0 اموربازاریابی

 90/0 بازار ارزیابی

 0/ 84 رقبا  شناسایی

ژی ی  استرات  82/0 تبلیغات

 در موقعیت حفظ و تثبیت
 بازار

60/0 

سرمایه  
 مالی

تصادی رشد  66/0 اق

t>96 /1 523 /0 783/0 تأیید 
 81/0 تجاری  شرکای یافتن

ذارانسرمایه جذب  77/0 جسور  گ

 0/ 73 مالی  منابع به دسترسی

ح تدوین  63/0 تجاری طر

سرمایه  
 انسانی 

 82/0 مؤسسات  و دانشگاه

t>96 /1 603/0 820 /0 تأیید 

ی  آموزشی هایدوره  77/0 تفصیل

رین گروه یان و مشاو  94/0 مرب

 92/0 انسانی  ارتباطات شبکه

 60/0 خالق  انسانی نیروی

 51/0 کارتیمی  مهارت



 

189 

 . 196تا  167 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

رویکردی  ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: . مریم رحمتی، نازنین پیله وری سلماسی، امین داریوش
 آمیخته

( جدول  اساس  می 7بر  پایایی  (  مقدار  گفت  توان 
مدل  شاخصمرکب  به  مربوط  اکوسیستم  های  های 

از   بیشتر  که    7/0کارآفرینی  است  آمده  دست  به 
مدل  نشان  مناسب  پایایی  است.  دهنده  پیشنهادی 

که مقادیر بارهای عاملی  از سوی دیگر، با توجه به این 
از  شاخص باالتر  و   5/0های فرعی در هر شش مدل، 

هم  و  است  آمده  دست  به  مقدار معنادار  چنین 
استخراج  واریانس  میانگین  )شاخص  (  AVEشده 

از   برای    5/0بزرگتر  بنابراین روایی سازه همگرا  است، 
به مربوط  مدل  شش  فرعی  شاخص  هر  های 

 گیرد.اکوسیستم کارآفرینی مورد تأیید قرار می 

های برازش مربوط به مدل ( نیز شاخص 8جدول )
نشان  شاخص را  کارآفرینی  اکوسیستم  فرعی  های 

 دهد: می

 
 ی های فرعی اکوسیستم کارآفرین های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص شاخص   8جدول  

 pآماره  AGFI GFI NFI IFI CFI RMSEA Chi2/df ابعاد

 43/0 96/0 0/ 000 1 1 1 99/0 0/ 95 سیاست 

 69/0 57/0 0/ 000 1 1 1 99/0 0/ 97 فرهنگ 

 51/0 77/0 0/ 000 1 1 1 99/0 0/ 97 حمایت 

 13/0 57/1 064/0 99/0 99/0 0/ 98 0/ 97 92/0 بازار

 23/0 1/ 45 057/0 1 1 99/0 99/0 94/0 سرمایه مالی 

 0/ 08 78/1 075/0 99/0 99/0 0/ 98 0/ 97 91/0 سرمایه انسانی 

ر قابل قبول   / > 05 < 3 < 0/ 08 => 90 => 90 => 90 => 90 => 90 مقدا

 

شاخص  اینکه  به  توجه  در  با  مندرج  برازش  های 
توان  ( دارای مقادیر قابل قبولی هستند، می8جدول )

هر   که  تأییدی     6گفت  عاملی  تحلیل  مدل 
برازش  شاخص از  کارآفرینی  اکوسیستم  فرعی  های 

 مناسبی برخوردار هستند.  

های مدل  ارزیابی وضعیت مؤلفه  4.4
پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی در  

کارهای گردشگری استان  کسب و 
 مازندران

مؤلفه  وضعیت  بررسی  به  بخش  این  مدل  در  های 
و کارهای   کسب  پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی در 
گردشگری استان مازندران پرداخته شده است. بدین  

داده  توزیع  ابتدا  همهمنظور  مؤلفه های  مدل  ی  های 
کولموگروف آزمون  طریق  مورد  K-S)  اسمیرنف- از   )

ق نتیجهبررسی  نحوه  گرفت.  آزمون  رار  این  در  گیری 
میزان   اگر  که  است  صورت  این  از    sigبه  کوچکتر 

داده   05/0 از  باشد،  بزرگتر  اگر  و  غیرنرمال    0/ 05ها 
داده  هستند.  باشد،  نرمال  که ها  داد  نشان    نتایج 

داده  همه توزیع  مؤلفههای  می ی  نرمال  باشند ها 
وضعیت م9)جدول  بنابراین جهت تعیین  های  ؤلفه (. 

تک   تی  پارامتری  آزمون  از  استفاده  نمونهپژهش  ای 
زیر   صورت  به  آزمون  یک  فرض  و  صفر  فرض  شد. 

 شوند:  تعریف می 

 μ = 3 :فرض صفر

 μ ≠ 3 :فرض یک

در هر مورد که سطح معناداری   مطابق این آزمون،
از   مؤلفه  05/0بزرگتر  پیشنهادی  باشد،  مدل  های 

)عدد   متوسط  وضعیت  در  کارآفرینی  ،  3اکوسیستم 
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وسط طیف لیکرت می  و  باشد( قرار می که حد  گیرند 
از   کوچکتر  معناداری  سطح  باشد،  05/0چنانچه 

نمی مؤلفه قرار  متوسط  وضعیت  در  یعنی  ها  گیرند، 
مؤ فعلی  آماری،  لفهوضعیت  نمونه  اعضای  دید  از  ها 

با   بود.  خواهد  آن  از  کمتر  یا  متوسط  حد  از  بیشتر 
  / بودن  مطلوب  آمده،  دست  به  میانگین  به  توجه 

مؤلفه  وضعیت  مینبودن  تعیین  در  ها  شوند. 
معناداری  صورتی  طور  به  آمده  بدست  میانگین  که 

از   مطلوب    3بزرگتر  وضعیت  دهنده  نشان  باشد، 
صور  در  و  طور  تی است  به  آمده  بدست  میانگین  که 

باشد، نشان دهنده وضعیت   3معناداری کوچکتر از 
- ( نتایج آزمون کولموگروف9نامطلوب است. جدول )

تک  ا تی  آزمون  و  بررسی  نمونه سمیرنف  برای  را  ای 
مؤلفه اکوسیستم  وضعیت  پیشنهادی  مدل  های 

 دهد: کارآفرینی در استان مازندران نشان می 

 ای نمونه تی تک  و  اسمیرنف  - نتایج آزمون کولموگروف   9جدول  

تم  مؤلفه های مدل پیشنهادی اکوسیس
 کارآفرینی 

K-S ای نمونهتی تست تک   ایتک نمونه 
آماره 

 آزمون
سطح 

 معناداری 
مقدار  میانگین نتیجه 

t 
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 065/0 968/0 دولت سیاست

ار 
قد

م
Si

g
 

مه
ه

فه
مول

ی 
از 

تر 
ش

 بی
ها

05/0 
به 

ت،
س

ه ا
مد

ت آ
س

د
 

ن  
ینا

طم
با ا

ن 
رای

ناب
ب

95
می

د 
رص

د
مه

 ه
که

ت 
گف

ن 
توا

آن 
ی 

ند
ست

 ه
دار

ور
رخ

ل ب
رما

ع ن
وزی

  ت
 از

ها
 

ب  0/ 000 16/7 89/3  مطلو
ب  0/ 000 30/7 88/3 0/ 064 972/0 ورشکستگی  قانون  مطلو

ب  0/ 000 81/7 92/3 072/0 903/0 مجوز  اخذ زمان مدت  مطلو
ب  0/ 000 41/10 4/ 27 0/ 070 923/0 مالیات  پرداخت  مطلو

 نامطلوب  0/ 000 - 89/3 2/ 44 0/ 078 856/0 ها شرکت قانون
قه و بستر محلی  نامطلوب  0/ 000 -4 2/ 44 0/ 080 836/0 ای منط

ب  0/ 000 13/8 97/3 0/ 073 897/0 کارآفرینی ی روحیه میزان  مطلو
 نامطلوب  0/ 000 - 64/3 2/ 47 071/0 914/0 شکست تحمل

ب  0/ 000 04/6 83/3 067/0 953/0 افراد پذیری ریسک  مطلو
 نامطلوب  0/ 000 - 45/4 39/2 069/0 937/0 منطقه  اقلیم و فرهنگ

 نامطلوب  0/ 000 -4/ 88 35/2 079/0 0/ 840 طلبی پیشرفت
ب  0/ 000 69/8 4/ 02 065/0 965/0 هاخوشه و رشد مناطق  مطلو

ی مؤسسات شناساندن و معرفی  حام
 کارآفرینی 

 نامطلوب  0/ 000 -6 2/ 23 0/ 078 854/0
 نامطلوب  0/ 000 - 33/4 2/ 40 0/ 064 976/0 جدید  وکارهای رشدکسب

 نامطلوب  0/ 000 -4/ 40 39/2 055/0 998/0 حمایتی هایزیرساخت
 نامطلوب  0/ 000 -75/5 2/ 27 075/0 876/0 ازایده حفاظت

ب  0/ 000 42/9 15/4 056/0 982/0 شبکه اجتماعی   مطلو
ی  ب  002/0 14/3 3/ 44 056/0 985/0 اموربازاریاب  مطلو

 نامطلوب  0/ 000 -76/5 2/ 26 079/0 847/0 بازار ارزیابی
 نامطلوب  0/ 000 -71/6 19/2 071/0 915/0 رقبا  شناسایی

ب  011/0 58/2 36/3 069/0 936/0 تبلیغاتی  استراتژی  مطلو
ب  0/ 007 2/ 77 39/3 055/0 987/0 بازار در موقعیت حفظ و تثبیت  مطلو

 نامطلوب  0/ 000 -83/5 2/ 26 0/ 064 974/0 اقتصادی رشد
ب  0/ 000 27/5 70/3 071/0 915/0 تجاری شرکای یافتن  مطلو

 نامطلوب  0/ 000 - 70/3 2/ 47 069/0 936/0 جسور گذارانسرمایه جذب
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 نامطلوب  0/ 000 - 64/3 2/ 48 055/0 987/0 مالی  منابع به دسترسی
 نامطلوب  0/ 000 -75/3 2/ 47 056/0 984/0 تجاری  طرح تدوین 

ب  0/ 000 84/6 90/3 0/ 087 785/0 مؤسسات  و داتشگاه  مطلو
ب  0/ 000 18/6 84/3 0/ 073 896/0 تفصیلی  آموزشی هایدوره   مطلو

ب  0/ 000 42/6 88/3 0/ 064 974/0 مربیان  و مشاورین گروه  مطلو
ب  0/ 000 30/7 98/3 055/0 988/0 انسانی  ارتباطات شبکه  مطلو

ب  0/ 000 39/4 59/3 065/0 965/0 خالق  انسانی نیروی  مطلو
ی  مهارت ب  0/ 000 49/3 49/3 079/0 841/0 کارتیم  مطلو

ای که در جدول  بر اساس نتیجه آزمون تی تک نمونه 
قابل  9) می (  است،  دید  مشاهده  از  که  گفت  توان 

مؤلفه "قانونپاسخگویان،  بستر  شرکت  های  ها، 
 اقلیم و شکست، فرهنگ ای، تحملمنطقه و محلی

پیشرفت  معرفیمنطقه،   شناساندن و طلبی، 
کسب حامی مؤسسات رشد   وکارهای کارآفرینی، 

زیرساخت  حفاظت هایجدید،  ایده،   حمایتی،  از 
رشدبازار،   ارزیابی رقبا،  جذب شناسایی   اقتصادی، 

دسترسی گذارانسرمایه و   منابع به جسور،  مالی 
مطلوبی   طرح تدوین وضعیت  دارای  تجاری"، 

مؤلفه  سایر  و  مطلوبی  نیستند؛  وضعیت  دارای  ها 
 باشند.می

 گیریبحث و نتیجه 5
کارهای  الزمه و  کسب  در  کارآفرینی  توسعه  ی 

نظام   ،گردشگری کارآفرینینگاه  به  گردشگری    مند 
که به تمام عناصر و عوامل مرتبط  طوری به  باشد.می

هم به و در تدوین سیاست طور  توجه شود  های  زمان 
یک   در  ابعاد  همه  گردشگری  کارآفرینی  توسعه 

اکوسیستم شوند.  گرفته  درنظر  های  اکوسیستم 
پدیده  که  کارآفرینی  هستند  فردی  به  منحصر  های 

(. با توجه  2013ن،  میسون و باروقابل تقلید نیستند)
ویژگی  در  تفاوت  سیاسی  به  اجتماعی،  فرهنگی،  های 

اکوسیستم جغرافیایی  حتی  به  و  منطقه  یک  از  ها 
منطقه   هر  در  اکوسیستم  توسعه  دیگر،  منطقه 
ارائه   و  اکوسیستم  سازنده  عوامل  شناسایی  نیازمند 
الگوی مناسب به منظور بهبود و ارتقاء این عناصر و  

 (. 2018باشد)اکنر، می  هاتعامالت بین آن 

های  در این پژوهش تالش گردید تا ابعاد و مؤلفه 
کسب  در  کارآفرینی  گردشگری  و  اکوسیستم  کارهای 

بدین  گردد.  تبیین  مازندران  در    استان  ابتدا  منظور 
دلفی   و  فراترکیب  تکنیک  از  استفاده  با  کیفی  بخش 

مرحله  قالب    34ای  دو  در  اصلی    6مؤلفه  بعد 
از:   عبارتند  که  شدند  )میزان1شناسایی  فرهنگ   . 

 افراد، بستر محلی پذیریکارآفرینی، ریسک  یروحیه
منطقه،  اقلیم و شکست، فرهنگ ای، تحملمنطقه و

 دولت، قانون . سیاست )سیاست2طلبی(،  پیشرفت 
مالیات،   مجوز، پرداخت اخذ زمان ورشکستگی، مدت

شرکت  قانون  حمایت  3ها(،  بیمه،   و رشد )مناطق. 
معرفیخوشه  حامی مؤسسات شناساندن و ها، 

کسب  رشد  جدید،   وکارهای کارآفرینی، 
حفاظت هایزیرساخت  ایده(،   حمایتی،  بازار  4از   .

استراتژی اموربازاریابی،  اجتماعی،  تبلیغاتی،  )شبکه 
در حفظ و تثبیت ارزیابی موقعیت  بازار،   بازار، 

رقبا(،   )ی5شناسایی  انسانی  سرمایه   شرکای افتن. 
رشد جذب تجاری،  جسور،   گذارانسرمایه اقتصادی، 

تدوین منابع به دسترسی و   طرح مالی،  .  6تجاری( 
)دانشگاه مالی  دوره و  سرمایه   هایمؤسسات، 

مشاورین آموزشی گروه  شبکه و تفصیلی،   مربیان، 
نیروی ارتباطات مهارت انسانی انسانی،   خالق، 

 کارتیمی(.   

اعتباریابی مدل   به منظور  کمی،  بخش  سپس در 
از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل  
عاملی تأییدی نشان داد که مدل ارائه شده از برازش  
مناسبی برخوردار است و براساس بارعاملی به دست  

عاملی   بار  با  فرهنگ  در    9/0آمده،  را  تأثیر  بیشترین 
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کارآف اکوسیستم  سازه  استان  تبیین  گردشکری  رینی 
یافته که  دارد  پژوهش مازندران  نیز  های  پیشین  های 

می  تایید  را  عامل  این  وجود  کنند)آیزنبرگ،  ضرورت 
همکاران،  2011 و  فورلینگر  اسپیگل،  2015؛  ؛  2017؛ 

همکاران،   و  براون،  2005فلدمن  و  میسون  (.  2013؛ 
سازه   تبیین  در  عامل  دومین  عنوان  به  سیاست 

کارآ مازندران  اکوسیستم  استان  گردشکری  فرینی 
را تایید   پژوهش آن  شناسایی شد که بررسی پیشنه 

همکاران،  می و  اسپیگل،  2015کند)فورلینگر  ؛  2017؛ 
همکاران،  2011آیزنبرگ،   و  سامانی  اکبری  ؛   ،1399  .)

سازه   تبیین  در  عامل  سومین  مالی  سرمایه 
مازندران   استان  گردشکری  کارآفرینی  اکوسیستم 

ش یافتهشناسایی  پژوهش د.  نیز  های  پیشین  های 
می  تایید  را  عامل  این  وجود  کنند)آیزنبرگ،  ضرورت 

همکاران،  2011 و  فورلینگر  رامرج،  2015؛  و  سورش  ؛ 
(. بازار  1391؛ کهزادی و حسینی،  2017؛ اسپیگل،  2012

کارآفرینی   اکوسیستم  سازه  تبیین  در  عامل  چهارمین 
ی که  است  بوده  مازندران  استان  های  افتهگردشکری 

می  تایید  را  آن  نیز  پژوهش  و ادبیات  کند)فورلینگر 
؛ سانتوس و همکاران،  2017؛ اسپیگل،  2015همکاران،  

آیزنبرگ،  2017 در  2011؛  عامل  پنجمین  حمایت   .)
استان   گردشکری  کارآفرینی  اکوسیستم  سازه  تبیین 

یافته که  شد  شناسایی  پژوهش مازندران  های  های 
ای وجود  ضرورت  نیز  تایید  پیشین  را  عامل  ن 

همکاران،  2011کنند)آیزنبرگ،  می و  فورلینگر  ؛  2015؛ 
؛ اریک و بن،  1397؛ ترابی و همکاران، 2017اسپیگل، 

  75/0( و در نهایت، سرمایه انسانی با بار عاملی  2016
اکوسیستم   سازه  تبیین  در  عامل  ششمین  عنوان  به 
شد   شناسایی  مازندران  استان  گردشکری  کارآفرینی 

برر  عامل  که  این  وجود  ضرورت  پژوهش  پیشنه  سی 
می  تایید  براون،  را  و  اسپیگل،  2013کند)میسون  ؛ 

آیزنبرگ،  2017 همکاران،  2011؛  و  سامانی  اکبری  ؛   ،
 (.  2017؛ تئودوراکی، 1399

کارآفرینی   اکوسیستم  وضعیت  نهایی،  دربخش 
گردشگری در استان مازندران از طریق آزمون تی تک  

ارزیانمونه  مورد  تی  ای  آزمون  نتایج   گرفت.  قرار  بی 
 ای نشان داد که: نمونه  تک

مؤلفه پاسخگویان،  نظر  از  فرهنگ  بعد  های  در 
ریسک  یروحیه میزان و  در   پذیریکارآفرینی  افراد 

از  و کسب   مازندران  استان  گردشگری  کارهای 
مؤلفه اما  هستند؛  برخوردار  مطلوبی  های  وضعیت 

 و ت، فرهنگشکس ای، تحملمنطقه و بستر محلی
پیشرفت  اقلیم و  مطلوبی  منطقه  وضعیت  طلبی 

 ندارند.  

مؤلفه  سیاست،  بعد  سیاستدر  دولت،   های 
مدت قانون ن ورشکستگی،  پرداخت اخذ زما  مجوز، 

مؤلفه اما  دارند؛  مطلوبی  وضعیت  بیمه  و    مالیات 
قرار  شرکت  قانون توجه  مورد  و  بوده  ضعیف  ها 

 نگرفته است.  

مؤلفه  حمایت،  بعد  ها  خوشه و رشد مناطق  در 
مؤلفه  اما  دارد؛  مطلوبی  معرفیوضعیت   و های 

کسب حامی مؤسسات شناساندن رشد   کارآفرینی، 
از   حمایتی و حفاظت هایجدید، زیرساخت  وکارهای

 ایده وضعیت مطلوبی ندارند. 

مؤلفه بازار،  بعد  اجتماعی،  در  شبکه  های 
استراتژی و   اموربازاریابی،   حفظ و تثبیتتبلیغاتی 

برخوردار   در موقعیت مطلوبی  وضعیت  از  بازار 
مؤلفه  اما  ارزیابیهستند؛  رقبا   های  شناسایی  و  بازار 

 ضعیف بوده و مورد توجه قرار نگرفته است.  

مؤلفه مالی،  سرمایه  بعد   شرکای یافتن  یدر 
مؤلفه  اما  دارد؛  مطلوبی  وضعیت  رشدتجاری   های 

نسرمایه  اقتصادی، جذب  به سور، دسترسیج گذارا
تدوین منابع و  مطلوبی   طرح مالی  وضعیت  تجاری 

 ندارند.  

مؤلفه تمامی  انسانی،  سرمایه  بعد  شامل  در  ها 
دوره و دانشگاه تفصیلی،   آموزشی هایمؤسسات، 

شبکه و مشاورین گروه انسانی،   ارتباطات مربیان، 
مهارت انسانی نیروی و  و   خالق  کسب  در  کارتیمی 

وضعیت   از  مازندران  استان  گردشگری  کارهای 
 مطلوبی برخوردار هستند. 

مستلزم   کارآفرینی  اکوسیستم  ارتقاء  و  گسترش 
تنیده  درهم  فاکتورهای  موزای  و  همگام  ی تقویت 

زیرسیستم دهنده تشکیل تمام  است.  آن  های  ی 
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قطعه همانند  کارآفرینی  به  اکوسیستم  پازل  های 
مر  زیرسیستم  یکدیگر  یک  در  ضعف  و  هستند  تبط 

زیرسیستم در  مشکل  بروز  می باعث  دیگر  گردد  های 
کارآفرینی   اکوسیستم  از  جنبه  یک  تنها  به  توجه  و 

به  نتایج  بود.  نخواهد  مثمرثمر  از  چندان  آمده  دست 
ارزیابی وضعیت اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در  

می  نشان  مازندران  اکوسیستم  استان  که  دهد 
بسیار  کارآفر مازندران  استان  در  گردشگری  ینی 

اکوسیستم   عملکرد  بهبود  جهت  بنابراین  نوپاست. 
توصیه   مازندران  استان  در  گردشگری  کارآفرینی 

پژوهش  می این  در  شده  ارائه  مدل  براساس  و  گردد 
ارزیابی   کارآفرینی  نتایج  اکوسیستم  موجود  وضعیت 

استان،   این  در  نظام با  گردشگری  مسئوالن نگاه    مند 
زیر  تمامی  رشد  سیستماستانی  یکدیگر  کنار  در  ها 

هم طریق  از  تا  شوند  تقویت  و  توانایی  کنند  افزایی، 
حاضر   پژوهش  بررسی  در  یابد.  افزایش  اکوسیستم 
به   نتایج  که  داشت  توجه  محدودیت  این  به  باید 
کارشناسان   و  خبرگان  نظرات  اساس  بر  آمده  دست 

بنا است.  بوده  مازندران  استان  در  گردشگری  براین 

اکوسیستم   نیز  و  صنایع  سایر  به  نتایج  تعمیم 
استان سایر  گردشگری  جوانب  کارآفرینی  باید  ها 

همچنین   شود.  رعایت  می احتیاط  که  پیشنهاد  شود 
پژوهش  در  زیر  پژوهشگران  موارد  توسط  آتی  های 

 مورد بررسی قرار بگیرند: 

کارآفرینی در صنعت   − ارائه مدل اکوسیستم 
 نظریه داده بنیاد.   گردشگری با رویکرد

اهمیت  − تحلیل  و  (  IPA)  1عملکرد -تجزیه 
های اکوسیستم کارآفرینی در صنعت  مؤلفه

 گردشگری.

اکوسیستم   − موفق  اجرای  موانع  مدل  ارائه 
کارافرینی با رویکردهای دیمتل و مدلسازی  

 ساختاری تفسیری. 

کیفیت  − خانه  ماتریس  کارگیری  جهت   2به 
ساز پیاده  موانع  تحلیل  و  موفق  تجزیه  ی 

اکوسیستم کارافرینی در صنعت گردشگری  
 و بررسی روابط آن با راهکارهای حل موانع. 
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