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 نقش گردشگری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری شهر ایلام
 

 3دوستان، رویا کریمی 2*، پاکزاد آزادخانی1منور ارغا

 

 چکیده
ه است و ظهور رسیدکار و سیاست بهوبرانگیز برای کسبی پایدار به عنوان مفهومی تأثیرگذار و بحثتوسعه

ده ش محیطی و اجتماعی ایجادبار زیسترشدی برای یک تحول اساسی مورد نیاز است تا اثرات زیانشناخت روبه

. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در حاضر را کاهش دهدحالرایج  کار ناپایداروهای کسبتوسط شیوه

ی است. پیمایشی و از نوع کاربرد-باشد. پژوهش حاضر توصیفیکارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری شهر ایلام می

نفر به روش کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب و  413باشند که جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر ایلام می

ا هپژوهش به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده 148/6سشنامه تأیید شده با آلفای پر

گردشگری در کارآفرینی و انجام شد. نتایج نشان داد که  spssافزار از طریق آزمون تحلیل عاملی تأییدی در نرم

 محیطی و فردی در-اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی هایو عامل توسعه پایدار گردشگری در شهر ایلام تأثیر دارد

 کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .لامیشهر ا دار،یتوسعه پا ،ینیکارآفر ،یگردشگر: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 سرفرازتر و ترموفق بلندمدت در زیرزمینی،منابع  به تا اندبوده متكی اندیشه به بیشتر که جوامعی انددریافته همگان امروزه

 یافتگی محسوبتوسعه موانع یجمله از گاهی ها،آن هایمزیت رغم به سوم کشورهای جهان در زیرزمینی منابع .اندبوده

 ابتكار و خلاقیت فكر، نیروی از استفاده با هاتا آن است شده باعث کشورها از برخی در منابع این نبود که صورتی در اند،شده

از  امكانات و منابع بین شكاف و فاصله وجود .شوند کنونی جهان در پیشرو جمله کشورهای از کارآفرینی، کلمه: یک در و

 کند. بهمی اقتضا را کارساز عاملی نقش آفرینی و دخالت لزوم دیگر، سوی از انسانی جامعه فراگیر و متنوع نیازهای و سویک

 توسعه طرفی از .(843: 8416اواتی و همكاران، )غلامی نیست کارآفرینی جز مهم، چیزی عامل موجود شرایط در رسدمی نظر

 برای که اجتماعی عدالت با توام محیطی و علمی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، پایدار تحول و تغییر از است عبارت پایدار

 زیست، محیط طبیعی و منابع ویژه،به منابع، ماندگاری و حفظ به توجه با که انسان، زندگی در رفاه دستیابی به و جامعه پیشرفت

 .شودمی اجرا و طراحی

 گفت توانمی بهتر، عبارتی به است، توسعه پایدار مبنای که ایگونه به کندمی ایفا سزایی به نقش پایدار توسعه در انسان

 انسانی منابع مستلزم پایدار توسعه به رسیدن و انسان سعادت پایدار توسعه هدف از یعنی، دارند؛ سویه دو ارتباطی دو این

 (.843: 8416اواتی و همكاران، است )غلامی و کارآفرین کارآمد

پایدار  یی گذشته افزایش یافته است. توسعهالمللی توسعه به طور چشمگیری در دههعلاقه به گردشگری به عنوان ابزار بین

ث برانگیز برای کسب و کار و سیاست به ظهور رسیده است و شناخت رو به رشدی به عنوان مفهومی تأثیرگذار و البته بح

ای همحیطی و اجتماعی ایجاد شده توسط شیوهبار زیستوجود دارد که برای یک تحول اساسی مورد نیاز است تا اثرات زیان

بروز تنوع در خدمات و محصولات  (.3: 8468)کیاکجوری،  باشد را کاهش دهدکسب و کار ناپایداری که حال حاضر رایج می

بزرگ  هایگردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یک از بخش

اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است. با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به کارگیری رویكردهایی 

فت. کارآفرینی افزایی بیشتر دست یاگیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزشان کشورها قرار میمورد تاکید مسئول

رویكرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است )شفیعیان و همكاران،  .(8643به عنوان موتور توسعه اقتصادی )شومپیتر، 

8464 :41 .) 

ز دست آوردن منابع موردنیاها، بههای مورد نیاز برای ارزیابی فرصتای از فعالیتموعهکارآفرینی از نظر رفتاری شامل مج

(. در تعریف امروزی کارآفرینی، گرایش به محور قرار دادن 876: 8466های مخاطره آمیز است )دادورخانی، و انجام فعالیت

ری آنها، بندی، غربال و ترکیب و به کارگیاولویتها و سپس ارزیابی، پیگیری فرصت وجود دارد. بدیهی است شناسایی فرصت

 (. 41: 8464شوند )شفیعیان و همكاران، بخش اصلی و قلب کارآفرینی برای توسعه گردشگری محسوب می

شود و تقویت کارآفرینی و گردشگری و در این زمینه در کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان گردشگری می

ید؛ آویژه کشورهای در حال توسعه به شمار میی کشورها بهی آن از ابزار پیشرفت و توسعهبرای توسعه ایجاد بستر مناسب

ها )از جمله ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیت زیرا یک فعالیت با رویكرد کارآفرینانه منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی

 (.11: 8464ی و همكاران، شود )افتخارزیست( میپذیری، حفظ محیطرقابت

-ا و توانمندیهبرداری از ظرفیتبنابراین با توجه به اهمیت گردشگری و کارآفرینی، توسعه گردشگری شهری به منظور بهره

ود. رطور راهكاری برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار میهای شهرها در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و همین

شهرهای ایران از آمادگی لازم برای تأمین نیازهای ضروری در زمینه توسعه گردشگری شهری و کارآفرینی مانند  اما بیشتر
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سرمایه، فناوری و اطلاعات برخوردار نیستند. در نتیجه برای کمک به جوامع شهری محروم از جمله شهر ایلام، نیاز به بسترسازی 

اخل های گردشگری تاریخی، فرهنگی و اکوتوریستی در دها و ظرفیتجه به پتانسیلبرای کارآفرینی نیاز است. شهر ایلام با تو

و حومه شهر، قرارگیری در مسیر راه کربلا، دارا بودن نیروی کار جوان و همچنین خدماتی بودن ماهیت اقتصادی شهر زمینه 

ها به سوالات زیر پاسخ دهد: آیا یتمناسب برای کارآفرینی را داراست که پژوهش حاضر برآن است تا با بررسی این ظرف

  گردشگری شهری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری در شهر ایلام تأثیر دارد؟

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 گردشگری شهری

 سایر از بیش گردشگری جهانی سازمان شده توسط بیان تعریف لیكن .است شده بیان متعددی تعاریف گردشگری از

 زندگی دائم محیط از خارج اقامت در و افراد مسافرتی هایفعالیت گردشگری تعریف، این بنابر .توافق است مورد تعاریف

)لطیفیان و مولوی،  است دیگر اهداف و تجارت تفریح، قصد به سال یک از و کمتر ساعت چهار و بیست از بیش برای آنها

 مقاصد داده، قرار تحت تأثیر گذشته هایدهه در را جهان گردشگری سوی سمت و که مقاصدی مهمترین از (. یكی1: 8463

 و نموده تبدیل گردشگری مراکز تریناز اصلی یكی به را آن مقاصد، این به مدتکوتاه رشد سفرهای است. شهری گردشگری

 هایجاذبه (. وجود11: 8461پول، است )رنجبریان و خزائی داده نشان دنیا گردشگری مقاصد بیشتر در را پدیده خود این

معرفی  گردشگری مقاصد عنوان به را شهرها که باشدمهمی می هایمؤلفه از شهری مراکز در و اکوتوریسمی فرهنگی تاریخی،

 شهربازی، ها،ورزشی، پارك هایاستادیوم تئاتر، هایسالن یادبود، ها، بناهایموزه شامل متنوعی هایجاذبه با شهرها .نمایندمی

 بسیاری گردشگران کنندهجذب افراد مشهور، مهم یا حوادث به مربوط هاییمكان و معماری تاریخی دارای مناطق خرید، مراکز

خدمات  سایر و نقل و حمل ارتباطات غذا، سكونت، سرو محل نظیر گردشگری امكانات از زیادی هستند. بنابراین، حجم

 کنند امكانات استفاده آن از نیز شهرها اطراف مناطق از بازدیدکنندگانتا  شودباعث می اندواقع شهرها در که گردشگری

 .(10: 8468 سقایی، یزدی،)پاپلی

 

 توسعه پایدار

میلادی با انتشار گزارشی کمیسیون جهانی  8617مفهوم توسعه پایدار شهری در ادبیات جهانی برای نخستین بار در سال 

نام آینده مشترك ما مطرح شد. این گزارش که به گزارش بروتلند مشهور است محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد با 

دون آنكه کند بای است که نیازهای زمان حال را تامین مینماید. توسعه پایدار توسعهتوسعه پایدار را به صورت ذیل تعریف می

(. از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند 8464، های آتی در پاسخگویی به نیازهایشان را به خطر بیندازد )پورغلامتوانایی نسل

اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم –اصلاح و بهبود اقتصادی

فزایش ع به سمت اتوانمندسازی جوام ی،را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نكند. توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انسان

(. به نظر فوگل بهداشت و فقر از ابعاد مهم 31: 8418 فناوری و فرهنگی است )اسلامی، –اجتماعی –های اقتصادیتوانمندی

های کند که در کشورفوگل چنین بیان می. رشد اقتصادی است و در مسائل مربوط به توسعه پایدار نیز اهمیت اساسی دارد

رده که سازی ارتقاء چشمگیری پیدا کهای بهداشتی و خانهیافته است و خط مشیی بسیار وسعتشكزتوسعه یافته امكانات پ

در  .ابدیدر نتیجه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تحقق می شود واین خود باعث قابلیت بیشتر نیروی انسانی برای کار می

ترین عوامل بازدارنده د، فقر غذایی و مالی از عمدهحالی که در کشورهای در حال توسعه مشكلاتی از قبیل عقب ماندگی رش

 (. 14: 8418 توسعه پایدار است )مولدان،
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و بطور مشخص در کنفرانس ریو ضرورت بازنگری توسعه جهانی با نگرش توسعه پایدار پذیرفته شد  8666 از اوایل دهه

نوان کند. این الگو واره تازه با عدن نیازشان برآورده میهای آتی و برآورای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسلتوسعه

حیط زیست پردازد که به اتمام منابع و تخریب متوزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می-توسعه پایدار به مقابله با الگوهای تولید

های پشتیبان امنظ –ر حد ظرفیت پذیرشها دکند که به بهبود کیفیت زندگی انسانای را تایید میانجامد و تنها فرایند توسعهمی

ری چون و چرا به طبیعت، برتها، وابستگی بیحیات منجر شود. الگو واره تازه قداست رشد را شكست و به عدالت بین نسل

کرد  ایهای معنوی و انسانی تاکید ویژهگرایی و توانمندسازی اجتماعات به همراه ارزشکیفیت توسعه بر کمیت رشد، کل

 (. 7: 8476ی، )صراف

 

 کارآفرینی

: نامه وبستربه معنای متعهد شدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه ”Entreprendre“واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی 

های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و اداره آن را تقبل کند و ابزار تولید هرشود مخاطکارآفرین کسی است که متعهد می

ارزش، با (. کارآفرینی فرآیند خلق چیز نوپا و با818: 8463قابل عرضه به بازار، خریداری کند )ولائی و همكاران، محصولات 

دست آوردن منافع مالی، رضایت شخصی و های مالی، روحی و اجتماعی برای بهصرف وقت و تلاش بسیار و پذیرش ریسک

به عنوان یک وسیله نقلیه برای نوآوری و تغییر نیروی اصلی توسعه  (. به عبارت دیگر،76: 8411شود )اکبری، استقلال می

 بین علی یرابطه وجود بر مبنی محكمی (. شواهدMaia et al, 2002: 1اقتصادی و تولید رشد در نظر گرفته شده است )

 از تعاریف مختلفی و هادیدگاه رابطه، همین (. درChowdhury, 2007: 240وجود دارد ) فقر کاهش و رشد اقتصادی کارآفرینی،

ها، بازرگانی را که در کار تجارت طلا و نقره دست است. از دیدگاه پیروان مكتب سوداگری یا مرکانتلیست شده ارائه کارآفرینی

تند، فگگرایان منشاء ایجاد ثروت را زمین و فعالان کشاورزی را کارآفرین میها یا طبیعتدانستند، فیزیوکراتداشتند، کارآفرین می

ا اند و شومپیتر پدر کارآفرینی، آن رها، عوامل اصلی ثروت کارآفرینی را نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه معرفی کردهکلاسیک

های فردی (، کارآفرینی حاصل برخورد ویژگی1661(، از دیدگاه مایا )11: 8411داند )ایمانی، نیروی محرکه اقتصاد می

( و همچنین عاملی در جهت کشف فرآیندهای Archibong, 2004: 29اند )ر آن نشو و نما یافتهکارآفرینان با محیط است که د

 ,Lordkipanidze)های سودآور و کشف نشده )( آگاهی از فرصتHirich et al, 2005: 8نو و قبول مخاطرات و منافع آن )

تواند نقش مهم و اساسی در و می (Mohapatra et al, 2007: 163) رودو بالاخره پایه و اساس توسعه به شمار می 25 :2005

 (. Duane, 2000: 236های توسعه اقتصادی نواحی روستایی داشته باشد )حرکت چرخ

 هافعالیت دست این انجام استلزامات برخی و زمینه بودنفراهم اجتماع در سطح کارآفرینانه فعالیت یک تحقق در اساسی نكته

 در اقتصادی یتوسعه روند شک،بی .شودمی کارآفرینی یاد عنوان فضای تحت آن از امروزه چیزی که. باشدمی جامعه در

 یتوسعه در کارآفرینان که ایگونهبه است؛ کارآفرینی تحت تأثیر اقتصاد که است واقعیت این بیانگر یافته،توسعه کشورهای

 نادیده اقتصادی یتوسعه در را آن اهمیت نیافته توسعه و کشورهای اندداشته نقش محوری یافته، توسعه کشورهای اقتصادی

 ها عبارتندنقش این مهمترین .دارند نظراتفاق اجتماعی و اقتصادی یتوسعه در کارآفرینی نقش بر امروزه صاحبنظران. اندگرفته

 توزیع اقتصادی، تمرکز کاهشاجتماعی،  متوازن یتوسعه اشتغال، ایجاد سرگردان، و هدفبی عمومی اندازهایپس گردآوری از

 ارتقاء زندگی، کیفیت بهبود ها،مهارت و هامنابع، سرمایه تحرك عادلانه، صورت به سیاسی قدرت حتی و درآمد ثروت، مجدد

 (.46: 8463اجتماعی )حسام و همكاران،  سود افزایش و خارجی تجارت
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 کارآفرینی سازمانی

-های جدید در درون سازمانها، فرآیندها و فرصتها، روشسازمانی به توسعه ایدهپژوهشگران بیان می کنند که کارآفرینی 

(. به عبارتی دیگر، کارآفرینی سازمانی مفهومی چندبعدی است Hough & et al, 2008: 62های از قبل تأسیس شده اشاره دارد )

 :Miles & et al, 2009دهد )شگامی سوق میپذیری، نوسازی راهبردی و پیهای سازمان را به سمت نوآوری، ریسککه فعالیت

های نوآوری، پیشگامی، های اصلی کارآفرینی سازمانی در یک سازمان را شامل مولفه(. پژوهشگران مختلف ابعاد و مولفه18

از (؛ بنابراین در این تحقیق منظور Kreiser & et al, 2002; Scheepers, 2008دانند )پذیری مینوسازی راهبردی و ریسک

 پذیری، نوسازیهای سازمان گردشگری را به سوی نوآوری، ریسککارآفرینی سازمانی مفهومی چندبعدی است که فعالیت

های ها و مدلدهد. نوآوری به تولید و خلق محصولات جدید، خدمات، فرآیندها، تكنولوژیراهبردی و پیشگامی سوق می

بینی و رفتار برای (. پیشگامی به عنوان یک پیشMorris & et al, 2002; Hough, 2008کند )کارها اشاره می جدید کسب و

ر ی محصولات فرآیندها یا بازاتواند بر توسعهشود که میهایی تعریف مینیازهای آینده با جست و جو و استفاده از فرصت

روع ها و شگیری از فرصتمنظور بهرهپذیری شامل آمادگی برای استفاده از منابع به (. ریسکAlegre, 2009دلالت داشته باشد )

نوسازی راهبردی یک سازمان مستلزم تغییر و اصلاح  .(Hough, 2008ها بدون اطلاع از نتایج و بازگشت سرمایه است )پروژه

 ;Zahra, 1991, 1993در مأموریت سازمانی، سازماندهی مجدد و تغییرات وسیع در سیستم سازمانی یک سازمان است )

Henionen & et al, 2003) 

و طراحی شده است؛ به عبارت دیگر،  (1668) 1و هیسریچ 8آنتونیک توان بر اساس مدلمدل مفهومی در این تحقیق را می

 .دهدپایه مدل مفهومی تحقیق حاضر براساس مدل کارآفرینی سازمانی ایشان تشكیل می

 

 
 مدل کارآفرینی سازمانی (:1)شکل 

  .Antoncic & Hisrich, 2001 :منبع

 

ی کارآفرینی گردشگری در زمینه توسعه پایدار گردشگری را در قالب چهار با توجه به ادبیات موجود، تحقیق حاضر پدیده

پیشگامی در زمینه توسعه -1نوآوری در زمینه توسعه پایدار گردشگری؛ -8کند که عبارتند از: بعد یا مولفه اصلی بررسی می

پذیری حساب شده در زمینه توسعه ریسک-3بردی در زمینه توسعه پایدار گردشگری و نوسازی راه -4پایدار گردشگری؛ 

 پایدار گردشگری.

 :براساس مدل مفهومی ارائه شده، مدل مفهومی پیشنهادی در این تحقیق به صورت زیر می باشد

 

 

                                                           
1 . Antoncic 
2 . Hisrich 



14  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 : مدل کارآفرینی گردشگری1شکل 

 پیشینه تحقیق

 های روستایی پرداختند. نتایج نشانبررسی کارآفرینی و رشد گردشگری در توسعه کوهپایهای به ( در مقاله1681و همكاران ) 8جعفر

خصی خود انداز شداده که بیشتر کارآفرینان، زن و میانسال یا مسن هستند و از نظر سواد در سطح پایینی قرار دارند. اغلب این افراد با پس

مشغولند و با وجود رکود فصلی در تعداد گردشگران، برخورداری از حداقل سود و  اندازی کرده و به فعالیت تجاریها را راهاین شرکت

هش کنندگان در این پژوکنند. شرکتی اشتغال را برای طیف وسیعی از افراد ایجاد مینیز فقدان دانش و مهارت لازم در گردشگری، زمینه

ای هی کمی در میان اهالی محلی برای شرکت در فعالیترو انگیزهز اینا .گونه حمایت و یا آموزشی از سوی دولت برخوردار نیستنداز هیچ

اند که آیا کشورهای اسلامی در جریان رشد اقتصادی ای بررسی کرده( در مقاله1681و همكاران ) 1وابسته به گردشگری وجود دارد. ییلماز

ی سهم دارند و آیا بخشی از این سهم در هدایت کارآفرینی ی کافو نیز در فرآیند تحولات ساختاری در بخش گردشگری جهانی به اندازه

ای وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی را ( در مقاله8463و همكاران ) حسام .گردشگری در ترکیه جاری شده است یا خیر؟

اشتند ارآفرینی بهترین وضعیت را دمورد سنجش قرار دادن و روستاهایی که در دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان از نظر توسعه ک

ای عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه ( در مقاله8463شناسایی نمودند. بوزرجمهری و همكاران )

 جامعه نوسازی اورزی،کش تولیدات افزایش سبب سو، یک از پایدار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از داشت که کارآفرینی

 را زمینه دیگر، سوی از و است شده غیره و مسكن غذا، جمله از اولیه امكانات تامین و کشاورزی در بخش اشتغالزایی افزایش روستایی،

آموزشی  هایدوره برگزاری نیز و مشاوره خدمات ارائه روستائیان، زندگی کیفیت بهبود و ارتقاء جهت در مالی سساتؤگذاری مسرمایه برای

ای به بررسی میزان استفاده از منابع پایدار ( در مقاله1683و همكاران ) 4آکریووس .است شده غیرکشاورزی کارهای و کسب اندازیراه برای

 ری پایداری گردشگی اوریتانیای یونان پرداختند. همچنین در این پژوهش تأثیر جریان و سبک توسعهدر کارآفرینی گردشگری در منطقه

تایج بدست ترین نای مورد بررسی قرار گرفته است. از مهمهای کارآفرینی در بخش گردشگری در حضور ترکیبی از عوامل زمینهبر فعالیت

گیرند و این امر به شرایط منفی اقتصادی در صنعت است که منابع پایدار به درستی و به طور کامل مورد استفاده قرار نمی آمده این

های دیگر حاکی از آنند که رویكرد کارآفرینان اینست شود. یافتهگردد که منجر به سوددهی کم میهای موجود برمیرانگردشگری و بح

رو نیازی نیست که آنان نسبت به محیط زیست حساس باشند. در میان کارآفرینان رساند از اینزیست آسیب نمیکه گردشگری به محیط

شود اگرچه که آنها معتقدند که راهبرد مناسبی برای پیشرفت و ترقی اتخاذ کار گروهی دیده نمیی گردشگری و مقامات محلی، روحیه

ای با عنوان تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی به این نتیجه ( در مقاله8464شده است. ولائی و همكاران )

فتن باشد. به طوری که با بالا ره پایدار روستایی شده است، عامل فردی و اقتصادی میدست یافتند که مهمترین عاملی که موجب توسع

های خوداشتغالی، منابع مالی لازم و کافی، تنوع شغلی موجب افزایش انگیزه و روحیه فردی در جهت میزان تسهیلات دریافتی از قبیل وام

گانه در های هشتهمچنین عامل زیرساختی کمترین تأثیر را در بین عاملآباد شده است. توسعه و گسترش کارآفرینی در دهستان مرحمت

های توسعه پایدار در روستاهای مرزی ها و ظرفیتای محدودیت( در مقاله8464توسعه کارآفرینی منطقه داشته است. صادقی و همكاران )

اقتصادی و اجتماعی روستاهای مرزی در سطح نامطلوبی شرق ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت 

یرگذاری ثر است. در سنجش میزان تأثؤهای منطقه در این زمینه مامنیتی و عدم توجه به ظرفیت-قرار دارد که شرایط زیست محیطی، مدیریتی

ین بین باشد. همچنبرخوردار می و تفاوت عوامل، شاخص امنیت و مدیریت کمترین میانگین و شاخص زیربنایی بیشترین میانگین را

( 8464کند. شفیعیان و همكاران )ها هم بهبود پیدا میها، سایر ظرفیتها رابطه وجود دارد که با بهبود ظرفیت هر یک از این شاخصشاخص

بیانگر آن  نتایج تحقیق اند.های خرد کارآفرینی گردشگری مذهبی داخلی شهر مشهد پرداختهبندی فرصتای به شناسایی و اولویتدر مقاله

ی و های مدیریتهای خاص مذهبی و جذابیتهای فرصت )مسیر سفر، مقصد گردشگری، جاذبهبود که مقیاس فرصت برای تمامی مولفه

های گردشگری مذهبی و باشد. همچنین ایشان به معرفی مدل مفهومی شناسایی فرصتدار میدرصد معنی 61/6نوآورانه( در سطح خطای 

                                                           
1 . Jaafar 
2 . Yilmaza 
3 . Akrivosa 
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سسات مالی کوچک و ؤپردازد که مای به بررسی این مسأله می( در مقاله1684) 8اند. تسونیو و کارونیاتحولات زمانی آنها پرداخته بررسی

های کوچک های پیشرفت برای شرکتهای اعتباری اندك و نیز ایجاد موقعیت( چگونه از طریق فراهم آوردن فرصتIMFIsغیررسمی )

 های کوچکهای تجاری را در شرکتهای معاضدتی که فعالیتهای اشتراکی و فعالیتطریق تضمین پروژه ( و نیز ازSTFsگردشگری )

رون ی موردی در این مقاله کشور کامکنند. نمونهکنند، از کارآفرینی در صنعت گردشگری توسعه گستر حمایت میگردشگری تقویت می

ر پژوهش ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در مقصدهای های راهبردی مهم در مقصد گردشگری دباشد و چالشمی

سسات مالی رسمی و قانونی ؤهای گردشگری کوچک به جای اینكه به مشوند که شرکتهای قانونی باعث میگردشگری، محدودیت

 وابسته و متكی باشند، بسیار وابسته به موسسات مالی غیررسمی و کوچک باشند. 

بنابراین پژوهش حاضر در راستای کار محققان پیشین و با تاکید بر نتایج تحقیقات ایشان در پی آن است تا کارآفرینی در عرصه 

یشین پلذا با توجه به نتایج که پژوهشگران گردشگری شهری شهر ایلام و رابطه آن با توسعه پایدار گردشگری را مورد بررسی قرار دهد. 

ش این طوریكه پژوهشی که نقتوان گفت تاکنون توسعه پایدار شهری از این جهت کمتر مورد بررسی قرار گرفته بهاند میبه دست آورده

باشد یافت نشد و یا اینكه این دو مقوله را در روستاها دو مقوله را به طور همزمان در توسعه پایدار شهری به ویژه در شهر ایلام انجام گرفته 

   بنابراین در این مقاله سعی برآنست تا توسعه پایدار شهری از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.د. انمورد بررسی قرار داده

 

 هامواد و روش
مایشی، ای و پیآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهتحلیلی و از نوع کاربردی است. به منظور جمع–تحقیق حاضر به روش توصیفی

و  ادبیات آوریجمع به ایکتابخانه مطالعه طریق از اسنادی قسمت در که است کمی و اسنادی قسمتدو  دارای استفاده شده است. تحقیق

 متغیرهای اساس این بر .باشدمی ها، پرسشنامهداده گردآوری ابزار است میدانی پیمایش شامل که کمی قسمت در .شد پرداخته تحقیق پیشینه

به صورت ترکیبی با استفاده از پرسشنامه ولائی و  کارآفرینی، گردشگری و توسعه پایدار مفاهیم سنجش برای نیاز مورد تبیینی و توصیفی

ازی شد س( تعیین شد. بر این اساس متغیرهایی که ایشان به کار برده بودند با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان متناسب8463همكاران )

 1رند گیهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار میطراحی شد. شاخص بندی وو سوالات مبتنی بر فرضیات موردنظر پژوهش دسته

نباخ اند. سپس با استفاده از آلفای کروبندی شدهاقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، محیطی و فردی هستند که در پرسشنامه دسته شاخص

 دهد. برای( پایایی بالای پرسشنامه را نشان می148/6پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که آلفای محاسبه شده )آلفای کرونباخ=

 نمونه 413درصد،  61 اطمینان ضریب با که شد استفاده کوکران شده اصلاح فرمول از پرسشنامه تكمیل جهت نمونه لازم تعداد انتخاب

در  تحلیل عاملی تأییدیدست آمده از آزمون در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به .شد انتخاب تصادفی روش به شهر کل در

 استفاده شد. SPSSافزار نرم

 گردد:براساس هدف و سوال اصلی پژوهش فرضیات زیر مطرح می

 شهر ایلام تأثیر دارد. فرضیه اصلی پژوهش: گردشگری شهری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری در

 

 فرضیات فرعی:

 وسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.عامل اقتصادی در کارآفرینی و ت -8

 عامل اجتماعی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. -1

 محیطی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.-عامل زیرساختی -4

 أثیر مثبت و معناداری دارد.عامل فردی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری ت -3

 

 های تحقیقیافته

                                                           
1 . Tsionou & Karoulia 
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 شود تقریباً فراوانی جنسیت از نسبت متناسبی برخوردار است. دهد و همانطور که مشاهده می( فراوانی جنسیت را نشان می8جدول ) 

 

 (: فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان1جدول )
 جنسیت فراوانی درصد فراوانی

 زن 868 7/36

 مرد 864 4/16

 جمع 413 866

 

 باشد.سال می 36تا  46شود بیشترین فراوانی مربوط به سن دهد و همانطور که مشاهده می( فراوانی سن را نشان می1جدول )

 

 دهندگان(: فراوانی سن پاسخ2جدول )
 سن فراوانی درصد فراوانی

 سال 1-46 811 0/41

 سال 36تا  46 870 1/31

 سال 16تا  36 74 86

 سال 16-06 86 0/1

 جمع 413 866

 

درصد  1/31شود بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس با دهد و همانطور که مشاهده می( فراوانی تحصیلات را نشان می4جدول )

 باشد.می

 

 دهندگان(: فراوانی تحصیلات پاسخ3جدول )
 تحصیلات فراوانی درصد فراوانی

 زیر دیپلم 31 7/88

 دیپلم 17 1/83

 فوق دیپلم 43 6/1

 لیسانس 861 16

 فوق لیسانس و بالاتر 10 0/83

 جمع 413 866

 

درصد  3/31دهندگان را مجرد و درصد پاسخ 0/18شود حدود دهد و همانطور که مشاهده می( فراوانی تأهل را نشان می3جدول )

 دهد.متاهل تشكیل می

 

 دهندگان(: فراوانی تأهل پاسخ4جدول )
 تأهل فراوانی درصد فراوانی

 مجرد 861 0/18

 متاهل 810 3/31

 جمع 413 866

 

 درصد هستند. 0/11دهندگان را افراد بیكار با شود بیشتر پاسخدهد و همانطور که مشاهده می( فراوانی شغل را نشان می1جدول )
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 دهندگان(: فراوانی شغل پاسخ5جدول )
 شغل فراوانی درصد فراوانی

 آزاد 66 3/14

 دولتی 14 0

 دانشجو 16 1/14

 بیكار 863 8/17

 خانه دار 71 4/16

 جمع 413 866

 

 آزمون فرضیات

عه محیطی و فردی( گردشگری شهری تأثیرگذار بر توس-برای بررسی عوامل )اقتصادی، اجتماعی، زیرساختیتحلیل نظر پاسخگویان 

  از ضریب ها برای تحلیل عاملیانجام شد. برای تعیین مناسب بودن داده با استفاده از تحلیل عاملیکارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری 

KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار KMO(166/6با ) محیطی و فردی به ترتیب-های اقتصادی، اجتماعی، زیرساختیبرای عامل ،

(، 173/701، )(666/1071)ها به ترتیب عاملی هریک از و همچنین مقدار آماره آزمون بارتلت برا (017/6( و )717/6(، )063/6)

 ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.به دست آمد و این بدین معناست که داده (P=666/6و) (611/8417( و )836/8174)

 

 و آزمون بارتلت در چرخش تحلیل عوامل KMO(: ضریب 1جدول )
 سطح معنی داری   آزمون بارتلت KMO عامل ها

 /.666 666/1071 166/6 اقتصادی

 /.666 173/701 063/6 اجتماعی

 /.666 836/8174 717/6 محیطی-زیرساختی

 /.666 611/8417 017/6 فردی

 

ها را درصد از واریانس کل عامل 613/04با مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج شدند که در مجموع  پنج عامل اقتصادیدر این تحقیق 

بعد از چرخش واریماکس . درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل عاملی شناسایی نشده بودند 670/40کردند و تبیین می

وجود منابع مالی و عوامل -1گذاران از کارآفرینان، حمایت دولت، شورای شهر و سرمایه-8گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامعامل

 وجود بازار مناسب برای عرضه محصولات تولیدی.-1های تولیدی کافی و وجود شبكه-3رضایت از شغل و محیط کسب و کار، -4تولید، 

از تمامی  گذاران از کارآفرینانحمایت دولت، شورای شهر و سرمایهیعنی ( آمده است مقدار ویژه عامل اول 7همانطور که در جدول )

یعنی وجود کل را به خود اختصاص داده است و آخرین عامل  درصد از واریانس 746/16( که در مجموع 418/1عوامل دیگر بیشتر است )

 ( را تبیین نموده است. 011/1کمترین میزان از واریانس کل ) 614/8با مقدار ویژه بازار مناسب برای عرضه محصولات تولیدی 

 

 عوامل اقتصادی چرخ یافته با روش واریماکس(: ماتریس 7جدول )
 گویه ها عامل ها اشتراکات

1 3 4 1 8 

 های غیردولتی کارآفرینی دولت از کارآفرینان گردشگری و سازمانحمایت  711/6     763/6

 رضایت از محیط کسب و کار در زمینه گردشگری  718/6  -181/6   141/6
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 رضایت از خدمات ارتباطی  763/6     114/6

 تنوع شغلی در زمینه گردشگری  061/6     481/6

 رضایت از شغل 000/6     483/6

 رضایت از وضعیت مسكن  038/6     718/6

 گذار حمایت شورای شهر و شهرداری از افراد سرمایه 067/6     004/6

 تشویق زنان و جوانان به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید گردشگری  061/6     416/6

 محصولات در بازاراطلاع از وضعیت اقتصادی و بازار و نرخ  160/6     166/6

 گذاران دولتی و خصوصی های گردشگری از سوی سرمایهحمایت کسب وکار و فعالیت 110/6     713/6

 تنوع محصولات و خدمات ارائه شده به گردشگران  116/6     011/6

 شبكه تولیدی محلی کافی در سطح شهر وجود  370/6  386/6 -313/6  317/6

 های اعتباری برای کسب و کار جدید در زمینه گردشگری از تسهیلات و واماستفاده   710/6    371/6

 های کسب و کار در زمینه گردشگری منابع مالی لازم به منظور انجام فعالیتوجود   710/6    141/6

 بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به گردشگران وجود   016/6    136/6

 عوامل تولید )زمین، نیروی انسانی و سرمایه( در شهر در زمینه گردشگری وجود   367/6    376/6

 های گردشگری در شهر آلات و ابزارآلات مدرن در زمینه اجرای فعالیتماشینوجود       847/6

 ها در زمینه گردشگریبه منظور آسان شدن فعالیت ابزارهای مورد نیاز تولید      864/6

 ارزش ویژه 418/1 311/1 300/8 188/8 614/8 

 واریانس 746/16 041/84 830/1 717/0 011/1 

 

عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج شدند که در  چهار های اجتماعی تأثیرگذار بر کارآفرینی و توسعه پایداربخش عاملدر 

درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل عاملی  808/44کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 146/00مجموع 

آگاهی -1مشارکت دادن زنان و دختران، -8گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامعاملبعد از چرخش واریماکس  شناسایی نشده بودند.

کنندگان محصول آگاهی نسبت به نیاز گردشگران و مصرف -3همكاری شوراها و شهرداری با کارآفرینان و -4در زمینه کسب و کار جدید، 

از تمامی عوامل دیگر بیشتر است  دادن زنان و دخترانیعنی مشارکت( آمده است مقدار ویژه عامل اول 1همانطور که در جدول ). و خدمت

گاهی نسبت به نیاز گردشگران و آدرصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است و آخرین عامل  618/13( که در مجموع 361/1)

 ( را تبیین نموده است. 806/86کمترین میزان از واریانس کل ) 687/8با مقدار ویژه  مصرف کنندگان محصول و خدمت

 

 عوامل اجتماعی چرخ یافته با روش واریماکسماتریس (: 1جدول )
 گویه ها     اشتراکات

3 4 1 8 

 های کارآفرینانه گردشگریفعالیتدر زنان و دختران دادن شرکت  768/6    611/6

 گذاری در زمینه گردشگریسرمایهبه تمایل  786/6    611/6

 ای در زمینه کسب و کارهای گردشگریهای آموزشی و مشاورهشرکت در کلاس 781/6    041/6

 و خدمت خودآگاهی نسبت به نیاز گردشگران و مصرف کنندگان محصول   713/6  -061/6 103/6

 زمینه کسب و کارهای جدید و گردشگریدر آگاهی   017/6   148/6

 آگاهی نسبت به چگونگی ارائه خدمات و فروش محصولات  046/6   666/6

 آگاهی از میزان منافع حاصل از کارآفرینی  311/6   117/6

کارآفرینی و فعالیت زیاد شورای شهر و شهرداری جهت ایجاد گسترش    638/6  388/6

 گردشگری

 های مختلف گردشگریگیری و اجرای فعالیتشرکت در تصمیم     101/6

 افراد خلاق و نوآور در زمینه کسب و کار خودگیری شناسایی و به کار      666/6
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 ارزش ویژه 361/1 634/1 816/8 687/8 

 واریانس 618/13 343/16 110/88 806/86 

 

که  عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج شدند سه محیطی تأثیرگذار بر کارآفرینی و توسعه پایدار-زیرساختیهای بخش عاملدر 

درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل عاملی  737/38کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 114/11در مجموع 

های فیزیكی، عمومی و وجود زیرساخت-8گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامعاملرخش واریماکس بعد از چ شناسایی نشده بودند.

همانطور  های بالقوه و بالفعل محیطاستفاده بهینه از فرصت-4توزیع بهینه منابع و خدمات دولتی در سطح شهر و -1نیروی انسانی ماهر، 

از تمامی عوامل دیگر  های فیزیكی، عمومی و نیروی انسانی ماهروجود زیرساختعنی ی( آمده است مقدار ویژه عامل اول 6که در جدول )

یعنی استفاده بهینه از درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است و آخرین عامل  114/40( که در مجموع 668/4بیشتر است )

 ( را تبیین نموده است. 387/86ز واریانس کل )کمترین میزان ا 830/8با مقدار ویژه های بالقوه و بالفعل محیط فرصت

 

 یافته با روش واریماکسمحیطی چرخش-عوامل زیرساختی(: ماتریس 7جدول )
 گویه ها    اشتراکات

4 1 8 

 وجود وسیله نقلیه به منظور حمل کالا به بازار و مراکز فروش و همچنین جابجایی گردشگران 764/6   160/6

 از فرصت های بالقوه و بالفعل محیط اطراف خود بهینه استفاده  766/6  768/6 316/6

 وجود زیرساخت های عمومی مناسب همچون برق، آب، گاز و تلفن  064/6   066/6

 های فیزیكی مناسبی در سطح شهر وجود زیرساخت 016/6   446/6

 رعایت بعد زیست محیطی در انجام فعالیت و کسب و کار خود  131/6   414/6

 وجود نیروی انسانی ماهر، باسواد و باتجربه در زمینه گردشگری برای شروع کسب و کار جدید 131/6   666/6

 توزیع بهینه منابع لازم جهت شروع کسب و کار )نیروی انسانی، سرمایه و زمین( در سطح شهر  331/6 384/6  331/6

 توزیع بهینه خدمات دولتی در سطح شهر   711/6 361/6 666/6

 آلودگی ها و ضایعات فعالیت کسب و کارهای گردشگری بهینه ساماندهی     663/6

 نوع اقلیم و آب و هوا در انجام کسب و کارهای گردشگریدر نظر گرفتن     633/6

 کارآفرینیهای گردشگری و وجود منابع آب و خاك مناسب جهت انجام فعالیت    631/6

 ارزش ویژه 668/4 178/8 830/8 

 واریانس 114/40 114/88 387/86 

 

عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج شدند که در مجموع  های فردی تأثیرگذار بر کارآفرینی و توسعه پایدار پنجبخش عاملدر 

درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل عاملی شناسایی  614/40کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 687/04

توانایی مقابله -1تمایل به تغییر در کیفیت زندگی، -8گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامعاملبعد از چرخش واریماکس  نشده بودند.

داشتن ایده و -1به انجام ریسک در کسب و کار و تمایل -3های جدید برای حل مشكلات، استفاده از روش-4ها و مشكلات، با چالش

تمایل به تغییر در یعنی ( آمده است مقدار ویژه عامل اول 86همانطور که در جدول ) تنوع بخشی به کسب و کار و محصولات تولیدی.

ود اختصاص داده است و درصد از واریانس کل را به خ 111/16( که در مجموع 616/1از تمامی عوامل دیگر بیشتر است ) کیفیت زندگی

کمترین میزان از واریانس کل  611/8با مقدار ویژه یعنی داشتن ایده و تنوع بخشی به کسب و کار و محصولات تولیدی آخرین عامل 

 ( را تبیین نموده است. 166/7)

 

 یافته با روش واریماکسعوامل فردی چرخش(: ماتریس 11جدول )
 گویه ها      اشتراکات

1 3 4 1 8 
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 در کیفیت زندگی تمایل به تغییر  644/6     101/6

 توجه به تغییرات محل زندگی و محیط شهر  166/6     311/6

 اتكا به خوداعتماد به نفس و دارا بودن  141/6     343/6

 توجه به آینده خود و خانواده 183/6     110/6

 روحیه بلندپروازانه دارا بودن       366/6

 توانایی مقابله با چالشها و مشكلات   031/6    131/6

 در موقعیت های سخت و مشكل عدم استرس  341/6 360/6    711/6

 توانایی تنوع بخشی به محصولات و خدمات گردشگری   378/6 388/6   887/6

 توانایی تولید ابزار به منظور آسان شدن فعالیت ها       117/6

 های جدید برای حل یک مشكل کشف و تلفیق راه و روشتوانایی    017/6   166/6

 های مدرن به جای روش های سنتی در اجرای کسب و کارستفاده از روشتمایل به ا   306/6   463/6

 تمایل به انجام ریسک حساب شده در کسب و کار    131/6  681/6

 ایده های جدید و متنوع در زمینه کسب و کارهای گردشگری داشتن     311/6 116/6

 چیزی که دیگران انجام آن را مشكل می دانند ممكن دانستن      -304/6 414/6

 ارزش ویژه 616/1 408/1 116/8 146/8 611/8 

 واریانس 111/16 104/80 186/6 717/1 166/7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ها(: مدل به دست آمده از تحلیل داده3شکل )

.  

 گیریبحث و نتیجه
ا و هایلام بود که نتایج تحلیل دادههدف از پژوهش حاضر بررسی گردشگری شهری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری در شهر 

 شود:مطالعات به صورت توصیفی و استنباطی ارائه می

 عامل اقتصادی:

وجود منابع -2گذاران از کارآفرینان،سرمایهحمایت دولت، شورای شهر و -1

وجود -4رضایت از شغل و محیط کسب و کار،  -3مالی و عوامل تولید، 

وجود بازار مناسب برای عرضه محصولات -5شبکه های تولیدی کافی 

 تولیدی

 :عامل اجتماعی

آگاهی در زمینه کسب و کار جدید،، -2مشارکت دادن زنان و دختران، -1

آگاهی نسبت به نیاز -4همکاری شوراها و شهرداری با کارآفرینان و -3

 .گردشگران و مصرف کنندگان محصول و خدمت

 محیطی -عامل زیرساختی

توزیع -2های فیزیکی، عمومی و نیروی انسانی ماهر،  وجود زیرساخت-1

های استفاده بهینه از فرصت-3بهینه منابع و خدمات دولتی در سطح شهر 

 بالقوه و بالفعل محیط

 عامل فردی:

توزیع -2های فیزیکی، عمومی و نیروی انسانی ماهر،  وجود زیرساخت-1

های استفاده بهینه از فرصت-3بهینه منابع و خدمات دولتی در سطح شهر ، 

داشتن -5تمایل به انجام ریسک در کسب و کار و -4بالفعل محیط، بالقوه و 

 ایده و تنوع بخشی به کسب و کار و محصولات تولیدی.

کارآفرینی 

 گردشگری
 

 توسعه پایدار

 گردشگری

 توسعه پایدار

 گردشگری
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دهندگان از نسبت متناسبی برخوردار است، بیشترین فراوانی رنج سنی بررسی آمار توصیفی داده ها نشان داد که فراوانی جنسیت پاسخ

دهندگان را درصد پاسخ 11باشد. حدود درصد می 1/31یشترین لیسانس با سال و تحصیلات بیشتر افراد نمونه ب 36تا  46مربوط به سن 

 هستند. 8/17دهندگان افراد بیكار با دهد. و بیشتر پاسخدرصد متاهل تشكیل می 31مجرد و 

ذار بر گمحیطی و فردی گردشگری شهری از عوامل تأثیر–های اقتصادی، اجتماعی، زیرساختیبررسی آمار استنباطی نشان داد که عامل

هومی سازی مدل مفکارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری هستند و این نتایج مدل مفهومی نظری را تأیید و در جهت توسعه و متناسب

 براساس نتایج تحقیق مدل نظری توسعه داده شد.

ینی و توسعه شهری در کارآفر گردشگریگردد، به عبارتی توان گفت که فرضیه اصلی تحقیق تأیید میبراساس نتایج به دست آمده می

بوزرجمهری و همكاران ، (1681جعفر و همكاران )نتایج بررسی این فرضیه با نتایج تحقیق  پایدار گردشگری در شهر ایلام تأثیر دارد.

 همخوانی دارد.  (8464ولائی و همكاران )، (1683آکریووس و همكاران )، (8463)

عامل اقتصادی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی بررسی فرضیه فرعی اول نیز نشان داد که 

گذاران از کارآفرینان، وجود منابع مالی و عوامل تولید، حمایت دولت، شورای شهر و سرمایهاین فرضیه تأیید شد. عامل اقتصادی از طریق 

تولیدی کافی و وجود بازار مناسب برای عرضه محصولات تولیدی در کارآفرینی  هایرضایت از شغل و محیط کسب و کار، وجود شبكه

(، آکریووس و 1681و توسعه پایدار گردشگری تأثیر زیادی دارد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج تحقیق جعفر و همكاران )

 باشد. راستا می( هم8464(، ولایی و همكاران )1683همكاران )

ر عامل اجتماعی در کارآفرینی و توسعه پایدال از بررسی فرضیه فرعی دوم حاکی از تایید این فرضیه داشت، به عبارتی نتایج حاص

مشارکت دادن زنان و دختران در کسب و کارهای گردشگری،آگاهی در زمینه کسب و کار جدید،  گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 هایاز مهمترین عامل کنندگان محصول و خدمتآگاهی نسبت به نیاز گردشگران و مصرفرینان و همكاری شوراها و شهرداری با کارآف

بوزرجمهری و همكاران  ،(1681جعفر و همكاران )اجتماعی تأثیرگذار بر توسعه پایدار شناسایی شد. نتایج بررسی این فرضیه با پژوهش 

 باشد.راستا میهم (8463)

جود و محیطی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد و  -عامل زیرساختی بررسی فرضیه سوم نشان داد که

ای ههای فیزیكی، عمومی و نیروی انسانی ماهر، توزیع بهینه منابع و خدمات دولتی در سطح شهر و استفاده بهینه از فرصتزیرساخت

(، ولایی 1683آکریووس و همكاران ) محیطی شناسایی شد. این نتایج با نتایج پژوهش -یبالقوه و بالفعل محیط از مهمترین عوامل زیرساخت

 باشد.راستا می( هم8464و همكاران )

ها فرضیه فرعی چهارم نیز تایید شد، به عبارتی عامل فردی در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبت و براساس بررسی داده

های فیزیكی، عمومی و نیروی انسانی ماهر، توزیع بهینه منابع و خدمات دولتی در سطح شهر، استفاده زیرساختوجود  معناداری دارد.

های بالقوه و بالفعل محیط، تمایل به انجام ریسک در کسب و کار و داشتن ایده و تنوع بخشی به کسب و کار و محصولات بهینه از فرصت

ولائی و  هایی مورد بررسی در این پژوهش شناسایی شد. نتایج بررسی این فرضیه با پژوهشهای فردتولیدی از تأثیرگذارترین عامل

 باشد.راستا می( هم1681( و جعفر و همكاران )8464همكاران )

 های اقتصادی،در زمینه کارآفرینی تقویتگیری کلی استنباط کرد که توان به عنوان نتیجهبراساس نتایج حاصل از بررسی فرضیات می

 رشد، ساززمینه هم و شودمی موجود منابع از بهینه استفاده موجب هم مناطق مستعد گردشگری درمحیطی و فردی -اجتماعی، زیرساختی

 هایزمینه ایجاد افراد، برای مناسب و کافی درآمد ساختن فراهم با کارآفرینی زیرا است؛ شهری زندگی هایمكان پایداری و شكوفایی

های ساکنان به شهرهای بزرگتر خواهد دهد و مانع از مهاجرتمی افزایش را شهرهای کوچكی مانند شهر ایلام در ماندگاری غیره و اشتغال

 کند. تقویت را ای منطقه و ملی توسعه های پایه و شود محیط در بیرونی انسانی نیروهای و هاسرمایه جذب موجب تواندمی همچنین شد.

بایست به منظور توسعه گردشگری و کارآفرینی در راستای ریزان میگردشگری فاصله بسیاری دارد. لذا برنامهتا توسعه  البته شهر ایلام

نه های متعددی که در این زمیهای عوامل تأثیرگذار بر این مقوله را مدنظر قرار دهند و براساس نتایج پژوهشبندیتوسعه پایدار، اولویت

 قرار گرفته عمل نمایند.

 شود:نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت موجود ارائه می در راستای
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.. های مالیاتی، منابع ارزانتر و .شود: دولت از طریق دادن تسهیلات کم بهره، معافیتبراساس نتایج فرضیه فرعی اول پیشنهاد می -

های مالی و منابع تولیدی خود رسانی در سطح شهر حمایتیق اطلاعکارآفرینان را مورد حمایت قرار دهد. شورای شهر و شهرداری از طر

ر داده گذاری دارند قراگذارانی که تمایل به سرمایههای کارآفرینی برتر شناسایی و در اختیار سرمایهرا از کارآفرینان به عمل آورند. طرح

یه( در اختیار کارآفرینان قرار داده شود. دولت از طریق ایجاد بازار شوند. منابع مالی و منابع مورد نیاز تولید )نیروی انسانی، زمین، سرما

 مناسب برای فروش محصولات تولیدی کارآفرینان احساس رضایت شغلی در آنها ایجاد نماید. 

انگی و خ کنندگان کارآفرینی زنان و دختران را از طریق صنایع ایجاد مشاغلشود: حمایتبراساس نتایج فرضیه فرعی دوم پیشنهاد می -

به افراد علاقمند به ایجاد کسب و کارهای جدید و کوچک تولید صنایع دستی وادار به مشارکت در کسب و کارهای کارآفرینی نمایند. 

 های کارآفرنی داده شود. نیازهای گردشگران و مسافران شناسایی شود و این اطلاعات در اختیار کارآفرینان قرار داده شود. آموزش

های عمومی و فیزیكی شهر )آب، برق، گاز، تلفن و شود: شهرداری و شورای شهر زیرساختیج فرضیه سوم پیشنهاد میبراساس نتا -

 ...( برای کارآفرینان و همچنین گردشگران فراهم سازند. منابع و خدمات دولتی در سطح شهر به صورت بهینه و براساس معیارهای عدالت

القوه و بالفعل شهر از جمله تولید صنایع دستی، سوغات، جذب گردشگران فرهنگی و اکوتوریستی های باجتماعی توزیع شود. از فرصت

نایع های دائمی و فصلی صبه طور مثال برگزاری نمایشگاه های لازم به عمل آید.به دلیل وجود منابع طبیعی و خدادادی حومه شهر استفاده

 ..ها و مسابقات و .دستی و سوغات، برگزاری جشنواره

کسب  های آنها در ایجادشود: افراد بااستعداد و ماهر شناسایی و از تفكر و خلاقیتبراساس نتایج حاصل از فرضیه چهارم پیشنهاد می -

گیری شود، افرادی که تمایل به انجام ریسک در زمینه ایجاد کسب و کارهای خود دارند حمایت شود، افراد خلاق و  و کارهای جدید بهره

 های مالی صورت گیرد. های آنها حمایتهای خلاق و درآمدزا دارند تشویق و از ایدهبرتری که ایده کارآفرینان



41 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری    1331، زمستان سوم دور اول، شماره

 

 منابع 

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی گردشگری ». (8464)الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فضلی، نفیسه، رکن -

 .17 -867، صص  1سال سوم، شماره ، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامه، «روستایی

های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان بنگاه»(، 8416تبار، حسین، نامدار، عباس )اواتی، رمضان، نازكغلامی -

 .810-844، سال اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «مازندران

نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی با تكیه بر کارآفرینی » .(8468) خرمیان، مهسا، کیاکجوری، داود، -

 کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. ،«سازمانی

تحلیل نقش گردشگری در توسعه » .(8466)دادورخانی، فضیله، رضوانی، محمدرضا، ایمنی قشلاق، سیاوش، بوذرجمهری، خدیجه،  -

، «)مطالعه موردی: روستای کندوان و اسكندان شهرستان اسكو( های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستاییویژگی

 .806-861، صص 71، شماره های جغرافیایی انسانیپژوهش

انتشارات سازمان  تهران: ،«و دیگرانترجمه نشاط حداد تهرانی  های توسعه پایدار،شاخص»(، 8418سوزان، ) بیلهارز، بدریج، مولدان، -

 حفاظت محیط زیست.

، مشهد: موسسه آموزش عالی «مدیریت و توسعه پایدار شهری، همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار»(، 8464پورغلام، هادی ) -

 خاوران.

 ان: دانشگاه شهید بهشتی.، تهر43شماره ،نشریه صفه ،«مواجهه با مشكلات و توسعه درونزا» (،8418اسلامی، غلامرضا، ) -

سال اول ،سازمان شهرداری های  ،آموزشی مدیریت شهری-فصلنامه تحلیلی پژوهشی ،«شهر پایدار چیست؟»(، 8476مظفر، ) صرافی، -

 تهران: وزارت کشور. کشور،

تقویت جوامع روستایی بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در »(، 8463رومیانی، احمد، بوزرجمهری، خدیجه، اسماعیلی، آسیه، ) -

 .311-300، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، «در راستای توسعه پایدار

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی ، «اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان»(، 8463لطیفیان، احمد، مولوی، هما ) -
 .8-0، متیدر شرایط اقتصاد مقاو

شناسایی و اولویت بندی فرصت های خرد کارآفرینی »(، 8464شفیعیان، امیرحسین، کریمی دستجردی، داوود، شفیعیان، مهرناز ) -

، شماره 1، فصلنامه علمی تخصصی گردشگری، دانشكده مدیریت دانشگاه علم و فرهنگ، سال «گردشگری مذهبی داخلی شهر مشهد

1 ،31-47. 

های بازاریابی مدیریت شهری بر تمایلات رفتاری توسعه مدلی جهت تبیین تأثیر سازه»(، 8461خزائی پول، جواد )رنجبریان، بهرام،  -

 .17-74، 4، شماره فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، «نسبت به مقاصد گردشگری شهری

 رات سمت.، تهران: انتشا«گردشگری ماهیت و مفاهیم»(، 8468پاپلی یزدی، محمد حسین؛ سقایی، مهدی) -

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر »(، 8463ولائی، محمد، عبدالهی، عبدالله، منافی آذر، رضا، صفری، نوید ) -

، 86، شماره 1، سال ایریزی منطقهفصلنامه برنامه، «شهرستان میاندوآب(-کارآفرینی )مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی

801-836. 

سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان »(، 8463ام، مهدی، نجفی کانی، علی اکبر، آشور، حدیثه، )حس -

 .47-10، 8، شماره 3، سال فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، «استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان

 شگاهی، چاپ اول، تهراننانتشارات جهاد دا ،«موزشی(توسعه کارآفرینی )رویكرد آ»(، 8411اکبری، کرامت الله، ) -

- Akrivosa, C., Reklitisb,P., Theodoroyianic, M. (2014) “Tourism Entrepreneurship and the Adoption of Sustainable 

Resources”. The Case of Evritania Prefecture, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 378 – 382. 

- Alegre. J., & Chiva. R. (2009). “Entrepreneurial orientation, organizational learning capability and performance in the 

ceramic tiles industry”. WP-EC 2009-08. available in: http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-2009pdf 

- Antoncic B. & Hisrich R.D., (2001). “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross- Cultural Validation”. Journal 

of Business Venturing 16:495.527. 

http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-2009pdf
http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-2009pdf


44  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

- Chowdhury, M.S. (2007), “Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh”, Journal of 

Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol.1, No. 3, PP. 240-251 

- Heinonen, J. and Korvela, K. (2003). “How About Measuring Intraprenurship?”, 33rd EISB Conference, Milan, Italy. 

- Hough. J. & SCHEEPERS.R. (2008). “Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership”. Journal of 

Global Strategic Management. June2008. Available in:http://isma.info/dosyalar/5V2H4Q5S4D1H4I1Y.PDF 

- Jaafar, M., Rasoolimanesh, M., Tuan Lonik, K (2015) “Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of 

development of rural highlands”, Tourism Management Perspectives, 14, 17–24. 

- Kreiser, P. M., Marino, L. D. and Weaver, K. M. (2002) “Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial 

Orientation Scale: A Multi-Country Analysis”, Entrepreneurship Theory and Practice, 26 (4):71-94. 

- Maia Lordkipanidze (2002), “Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism fo Sustainable Regional Development: The 

Case of Söderslätt Region, Sweden”, the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE); 

International miljö institute 

- Miles, M, P. , Munilla,S. M. & Darroch,J.(2009). “Sustainable corporate entrepreneurship”. International 
Entrepreneurship and Management Journal. Vol.5. PP: 65–76. 

- Scheepers, M. J., Hough .J. &. Bloom. J.Z. (2008). “Nurturing the corporate entrepreneurship capability”. Southern 

African Business Review, Volume 12 Number 3 2008. Available 
in:http://www.unisa.ac.za/contents/faculties/service_dept/docs/nurturing_SABVI12_3Chap3.pdf 

- Schumpeter, Joseph A., (1934) “The theory of economic development”, Harvard University press Cambridge, MA 

- Tsionou, T., Karoulia, S (2013), “Information gathering in Greek tourism entrepreneurship”, The 2nd International 

Conference on Integrated Information, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 607 – 615. 

- Yilmaza, S., Dincera, F., Dincera, (2015), “The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the 

Development of Tourism Movements In Islamic Countries”, World Conference on Technology, Innovation and 

Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 413 – 422. 

- Zahra, S.A. (1993), “Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: A taxonomic approach”. 

Journal of Business Venturing, 8(4): 319-340. 

- Zahra, S.A. (1991), “Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study”. Journal of 

Business Venturing, 6(4): 259–285. 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


