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Abstract 
The prediction of future developments or the recognition of futures for 
researchers and decision makers is highly attractive. But it is impossible to 
estimate the future as past and present, however, the future can be estimated 
and expressed in the case. So that with the use of historical information, today 
issues and future prospects, we can study past, present and the probable futures 
in a complicated and turbulent situation. This requires a study of futures studies 
in order to be able to identify and analyze the uncertainties. In this regard, the 
present study with a descriptive - analytical approach and with the futures 
studies approach is seeking to identify the most important factors that will affect 
the modification of the hospitality and tourism entrepreneurial ecosystem of 
Bandar Anzali in the future. For this purpose, first using interviews with 25 
experts and experts for identifying driving factors and then using structural 
analysis method and MICMAC software so the relationship and their effectiveness 
were determined. According to results, in this study, experts initially defined 39 
variables to be considered in the analysis, these 39 variables were detected as 
primary variables and were analyzed by Micmac software. Study results showed 
that, destination management, attention to the capacity of the creative class, 
facilitation of institutions in the development of the entrepreneurial activity of 
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hospitality and tourism entrepreneurship, and attention to the three sides of 
tourism, ports and maritime fisheries at the same time, have the most effective 
ranks in driving factors and also alignment with demand, brand management 
based on Anzali tourism capacities, the mental modification of people and 
managers around the tourism axis and respect to the sense of place and the 
broken window theory are dependent or output in the future development of the 
hospitality and tourism Entrepreneurial Ecosystem of Bandar Anzali. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, the need for Futures Studies has 
been necessary to present new images, 
measures and strategies for development 
of entrepreneurial businesses. Planning 
for future seeks to select, integrate, and 
communicate information to provide 
organized and effective solutions for 
strategy building and achievement in 
various fields such as entrepreneurship, 
marketing and management. Recent 
studies in the field of hospitality 
entrepreneurship emphasize the role of 
different actors in the environment that 
affect the entrepreneurial process in 
Entrepreneurship .  Therefore, each 
geographic region has its own ecosystem, 
which is different from other regions 
(Kantis & Federico, 2020; Steyaert & Katz, 
2004). Entrepreneurial ecosystem is a 
subset of the entrepreneurial actors, 
organizations, institutions, and processes 
of interdependent entrepreneurial 
processes that are formally integrated in 
to a dynamic and systemic entrepreneurial 
environment to manage entrepreneurship 
(Stam & Ven, 2021; Alvedalen & Boschma, 
2017; Motoyama & knowlton, 2017; Spigel, 
2017).Therefore, to identify the key factors 
that affect the future as well as how they 
affect each other, this study used the 
Futures studies approach to identify the 
most important and influential 
components in the prediction and design 
of policies for future development. Bandar 

Anzali County has a high capacity in the 
development of hospitality, and as one of 
the most important destinations in the 
north of the country, and the existence of 
many capacities that attract many tourists 
every year, it has not been able to benefit 
from the economic and socio - cultural 
benefits from tourists in the destination. 
According to what has been mentioned, 
the present study aimed at the 
development of hospitality and tourism 
entrepreneurship for Bandar Anzali to 
respond to the following questions: 

- What are the key variables for 
developing of hospitality and tourism 
entrepreneurship in Bandar Anzali? 

- Which of them will have the highest 
impact in the development of future 
sustainable entrepreneurship of the 
hospitality and tourism industry? 

 

2. Research Methodology 
The purpose of the present study is 
applied according to aim and it is 
descriptive- analytical according to 
nature. Statistical society includes elite 
experts in Bandar Anzali and they were 
selected by snowball model with 25 
persons as samples. Also, this study used 
Structural Alanysis in framework of 
MICMAC software. The MICMAC (cross-
impact matrix multiplication applied to 
classification) is a method for structural 
analysis and a well-known variant of CIA 
method proposed by Godet (2002). This 
method is aimed at determining the most 
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important variables within a system 
among a set of variables, initially specified 
by an expert committee, and it analyzes 
the importance of a given set of variables 
through a matrix. In other words, the 
experts define the key variables of the 
system to establish their role in the 
system. The MICMAC method consists of 
the following three phases: 1. gathering the 
inventory of variables; 2. describing of the 
relationships between variables; and 3. the 
identification of key variables. 

 

3. Research Findings 
According to the results, experts initially 
defined 39 variables to be considered in 
the analysis, these 39 variables were 
detected as primary variables and were 
analyzed by Micmac software. Study 
results showed that, destination 
management, attention to the capacity of 
the creative class, facilitation of 
institutions in the development of the 
entrepreneurial activity of hospitality and 
tourism entrepreneurship, and attention 
to the three sides of tourism, ports and 
maritime fisheries at the same time, have 
the most effective ranks in driving factors 
and also alignment with demand, brand 
management based on Anzali tourism 
capacities, the mental modification of 
people and managers around the tourism 
axis and respect to the sense of place and 
the broken window theory are dependent 
or output in the future development of the 
hospitality and tourism Entrepreneurial 
Ecosystem of Bandar Anzali. 

4. Conclusion 
In this study, the structural analysis has 
been used. The purpose of structural 
analysis is to explore the key variables of a 

system and identify their influence or 
dependency, thereby playing role in 
reducing system complexity, and 
subsequently, it can be helpful to consider 
the future of evaluating strategic 
decisions. The cross-impact is the best-
known method used to analyze 
interrelationship between the Variables 
which impact on future of hospitality and 
tourism entrepreneurial ecosystem. This 
help to select the highly important driving 
forces to develop Anzali. Therefore, among 
39 selected variables, destination 
management is the most influential 
variable that have influence on other 
variables. In this regard, to respond to 
different kinds of tourists demand, the 
design of affordable tours can be designed 
along with luxury tours. In this case, all 
tourism sectors including restaurants, 
resorts, attractions (beach, fishing, local 
food, free trade zone, historical and 
cultural attractions) will be active in the 
planning of tours and compete with each 
other to provide quality services. 
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 چکیده
ت  بینیپیش یی  یا  و  آینده  تحوال   پر   بسیار  گیران تصمیم  و  پژوهشگران  برای  رو    پیش    هایآینده   شناسا

 این  با  داشت،  اشراف  آینده  تحوالت  بر  حال  و  گذشته  همچون  تواننمی  اینکه  با  اما.  است  جاذبه
ت  استفاده  با  که   طوری  به.  نمود  تصویرسازی   آن  مورد  در   و   زد   تخمین  را   آینده  توانمی  حال،  های انباش

دازچشم   و  امروز  اقتضائات  تاریخی،   تصویرسازی   و   حال  و  گذشته  مطالعه  به  توانمی   آینده  ان
د  امر  این .  پرداخت  آشوبناک  و   پیچیده   شرایط  در  محتمل  هایآینده  ن  مبتنی  مطالعه  روش   اتخاذ  نیازم

یط  در  بتوان  تا  است  پژوهیآینده  بر   عملکرد   نحوه  و  هاپیشران  ها،قطعیت  عدم  وجود  با  و  پیچیده  شرا
سایی  را  آنها  رویکرد  با  و  تحلیلی  –  توصیفی  روشی  با  حاضر  پژوهش  راستا،  این  در.  نمود  تحلیل  و  شنا

  اکوسیستم   تحول  بر  آینده   در  که  است  هاییپیشران  ترینمهم  شناسایی  پی  در  پژوهیآینده   اکتشافی
د  اثرگذار  انزلی  بندر  شهرستان  گردشگری  و  نوازیمهمان  کارآفرینی   با   ابتدا   منظور،  بدین.  بود  خواهن

فر  25  با   مصاحبه   از  استفاده خصصان  از  ن ت ط  کارشناسان  و  م ضوع  بر  مسل قه  و  مو ورد  منط  مطالعه  م
سایی  هاپیشران  هدفمند،  صورت  به  افزار نرم  و  ساختاری  تحلیل  روش  گیریبهره  با  سپس  و  شنا

یان   از  که  داد  نشان  نتایج.  شد  مشخص  آنها  اثرپذیری  و  اثرگذاری  نحوه  و  روابط  مک،میک   م
  در   نهادها  تسهیلگری  خالق،  طبقه  ظرفیت  به  توجه  مقصد،  مدیریت  شده،  شناسایی  هایپیشران

  و   بنادر  گردشگری،  ضلع  سه  به  توجه   و   گردشگری  و  نوازیمهمان  کارآفرینی  هایفعالیت  توسعه
  تدوین   تقاضا،  با  همراستایی و  هاپیشران  اثرگذارترین  از  همزمان طور  به  شیالت  و   صید  و  دریانوردی
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  و  گردشگری  محور  حول  مدیران  و   مردم  ذهنی   تحول  انزلی،  گردشگری  هایظرفیت  با  متناسب  برند
 اکوسیستم   آتی  تحول  در  هاپیشران  اثرپذیرترین  از  شکسته   پنجره  تئوری   و  مکانی  حس  به  توجه

ند  می  انزلی  گردشگری  و  نوازی  مهمان  کارآفرینی   آینده  توسعه  جهت  پیشنهادهایی  انتها  در.  باش
د ارائه موثر  هایپیشران اساس بر  آن از مطلوب تصویری خلق و انزلی  . ش

 مقدمه 1
آینده گردشگری مقصدها چگونه خواهد بود؟ چگونه  

موقعیت مقصد  برای  هر  شویم؟  آماده  آینده  های 
در   رقابتی  نقشی  بتواند  اینکه  برای  گردشگری 
این   به  باید  باشد  داشته  جهانی  گردشگری  سیستم 

دهد  نوع سواالت پاسخ دهد چرا که شواهد نشان می 
سازمان  از  بخش بسیاری  و  سراها  در  فعال  سر  های 

پیش  با  توانستند  برنامه جهان  و  ی  برای  بین ریزی 
جهانی   رقابت  عرصه  در  موفقیت  به  آینده  روندهای 
همه   زیربنای  آینده،  درباره  تفکر  یابند.  دست 

فعالیتتالش که  است  انسانی  مانند  های  هایی 
سیاستبرنامه استراتژی،  مدیریت،  گذاری، ریزی، 

می شامل  را  کارآفرینی  البته  و  د  شورهبری 
(Mohamadi et al., 2015. p. 138  امروزه، نیاز به .)

و  آینده آینده  اقدامات  و  تصویرها  ارائه  جهت  پژوهی 
کارآفرینانه   کارهای  و  کسب  توسعه  راهبردهای 
از   بسیاری  که  طوری  به  است.  شده  ضروری 

برنامهبرنامه به  کمک  برای  و  ریزان  آینده  برای  ریزی 
آینده سیاست از  آن  عرصه پژوهی  گذاری  های  در 

ریزی آینده به دنبال  کنند. برنامهمختلف استفاده می 
تا   است  مرتبط  اطالعات  ارتباط  و  ادغام  انتخاب، 

سازمان حلراه ساختن  های  برای  را  اثربخش  و  یافته 
حوزه  در  آن  به  دستیابی  و  از  استراتژی  مختلف  های 

فراهم   غیره  و  مدیریت  بازاریابی،  کارآفرینی،  قبیل 
عالوه تحلیل    کند.  برای  ابزارهایی  از  استفاده  این،  بر 

بازیگران مختلف و متغیرهای حیاتی جهت   رفتارهای 
استراتژی رویکرد  توسعه  اصلی  اهداف  از  یکی  ها 

 Apodaca,2000; Georghiouپژوهی است )آینده
et al., 2012 می بیان  نیز  گ ل ن  که  همانطور  کند، (. 

قابل   کامل  و  دقیق  طور  به  هرگز  یا  آینده  شناسایی 
سیستماتیک،  پیش  طور  به  باید  اما  نیست  بینی 

کشف و مورد مطالعه قرار بگیرد تا بتوان با استفاده  

از نتایج حاصله به بهبود تصمیمات استراتژیک و در  
 .Glenn, 2003)نتیجه آینده مطلوب، دست یافت 

p. 4)ایده ارائه  راستا،  این  در  فرد  .  به  منحصر  های 
مطلوب   مدیریت  از  جهت  یکی  همواره  آینده 

 های صنعت گردشگری بوده است ترین چالش مهم
(Johnson et al., 2008 .p. 95; Nematpour et 

al., 2020.p. 397)    رویکرد اتخاذ  لزوم  که 
گردشگری  آینده با  مرتبط  مطالعات  در  را  پژوهی 

می  توسعه  نشان  به  دستیابی  جهت  بتوان  تا  دهد 
 اقدام نمود.  مقصد و رسیدن به آینده مطلوب 

آینده  برنامهرویکرد  برای  توسعه  پژوهی  و  ریزی 
و   دارد  حیاتی  بسیار  نقش  گردشگری  مقصدهای 
برای   ابزاری  عنوان  به  گسترده  طور  به  براین،  عالوه 

پیش  جهت  مدیران  به  شناخته کمک  آینده  بینی 
.  (Nematpour & Faraji, 2019 .p. 260)شود  می

روش  از  آیندهاستفاده  مدیران،  پژو های  به  هی 
می سیاست کمک  کارآفرینان  و  با  گذاران  تا  کند 

نظام  روشی  با  و  خالق  تخریب  تفکر  از  مند  استفاده 
توصیف  آینده به  از  منسجمی  فرضی  های  های 

این   بپردازند.  گردشگری  سیستم  در  جایگزین 
پیش  دیدگاه اقدامات  برای  نگرانه  را  متفاوتی  های 

م ارائه  آینده  و  حال  زمان  می یتوسعه  که  تواند  دهد 
به عنوان مبنایی برای اقدامات پیوسته در یک مقصد  

باشد   به    (Amer et al., 2013 .p. 27)گردشگری 
نوازی  همین دلیل، بازیگران حوزه گردشگری و مهمان 

و کارهای کارآفرینانه در مقصد   کسب  جهت توسعه 
بینی و آمادگی  های جدید پیش نیازمند اتخاذ رهیافت 

آینده  موضوعات    برای  از  یکی  میان،  این  در  هستند. 
توسعه   در  مهمی  بسیار  نقش  که  اساسی  و  مهم 

آینده  با  و  دارد  مناطق  طراحی  اقتصادی  و  نگاری 
های کلیدی منجر به بهبود توسعه گردشگری  پیشران 
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می  مقصدها  در  در  کارآفرینی  مقوله  شود، 
   نوازی و گردشگری است.مهمان 

نوازی با  ینی مهمان مطالعات اخیر در حوزه کارآفر
تاکید بر نقش بازیگران مختلف در محیط که بر روی  
رهیافت   اتخاذ  به  هستند  موثر  کارآفرینی  فرایند 
خلق   فرایندهای  توسعه  در  کارآفرینی  اکوسیستم 
کسب وکارهای نوآورانه در یک منطقه تاکید دارند و  

می اشاره  نیز  مهم  نکته  این  منطقه  به  هر  که  کنند 
اک سایر  جغرافیایی  با  که  دارد  را  خاص خود  وسیستم 

است   متفاوت   ,Kantis & Federico)مناطق 
2020. P. 184; Steyaert & Katz, 2004. P. 185)  .

مجموعه  کارآفرینی  بازیگران  اکوسیستم  از  ای 
سازمان  فرایندهای  کارآفرینی،  و  موسسات  ها، 

بهم  و    کارآفرینی  رسمی  طور  به  که  است  پیوسته 
محیط کارآفرینی پویا و سیستمیک  غیررسمی در یک  

هم ترکیب می  کنند  با  را مدیریت  شوند تا کارآفرینی 
Stam & Ven, 2021; Alvedalen & Boschma, 
2017; Motoyama & knowlton, 2017; Spigel, 

کارآفرینی   (2017 توسعه  جهت  دلیل،  همین  به   .
پیشران  تا  است  نیاز  مقصد،  یک  کلیدی  آینده  های 

توسع بر  بستر  موثر  در  منطقه  هر  در  کارآفرینی  ه 
تا   بگیرد  قرار  شناسایی  مورد  کارآفرینی  اکوسیستم 

برنامه با  منجر  بتوان  عوامل،  این  تقویت  ریزی جهت 
 به تحول اکوسیستم در آینده گردید.  

بر   موثر  کلیدی  عوامل  شناسایی  جهت  بنابراین، 
بر   آنها  اثرگذاری  نحوه  و  میزان  همچنین  و  آینده 

از   آینده یکدیگر  می رویکرد  استفاده  تا  پژوهی  شود 
کلیدی  شناسایی  با  تاثیرگذارترین  بتوان  و  ترین 

هایی جهت  بینی و طراحی سیاست ها به پیش مولفه
انزلی   بندر  شهرستان  پرداخت.  مقصد  آینده  توسعه 
کارآفرینی   توسعه  در  باالیی  ظرفیت  دارای 

مهم مهمان  از  یکی  عنوان  به  و  است  ترین  نوازی 
وجود  مقصدها و  کشور  شمال  گردشگری  ی 

و  ظرفیت گردشگری  بخش  در  که  بسیاری  های 
به  مهمان  را  بسیاری  گردشگران  ساالنه  و  دارد  نوازی 

می  جذب  از  خود  است  نتوانسته  همچنان  کند، 
اجتماعی   و  اقتصادی  از    –مزایای  حاصل  فرهنگی 

بهره  مقصد  در  گردشگران  عدم  حضور  شود.  مند 
برنامه  توسوجود  برای  و  ای  مقصد  آتی  عه 

فعالیتامکان توسعه  جهت  امکانات  های  سنجی 
از   کافی  شناخت  عدم  و  مقصد  نیاز  مورد  کارآفرینانه 

پیشران  و  بخش عوامل  توسعه  روی  بر  که  های  هایی 
مهمان  و  گردشگری  تاثیرگذار  مختلف  مقصد  نوازی 

ابعاد   در  انزلی  توسعه  عدم  دالئل  جمله  از  هستند 
عوام شناسایی  است.  بر  مختلف  موثر  کلیدی  ل 

مهمان  کارآفرینی  نحوه  توسعه  تعیین  و  انزلی  نوازی 
شود که با تقویت این  ارتباط آنها با یکدیگر باعث می 

توسعه  پیشران  به  آنها  میان  روابط  تحکیم  و  ها 
مهمان  صنعت  در  کارآفرینی  و  شهرستان  نوازی 

شهرستان   اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  به  نهایت 
ش این  تحت  یافت.  می دست  بر  رایط  عالوه  توان 

کسب   توسعه  در  کارآفرینان  راه  سر  بر  موانع  حذف 
استارت و  جدید  کارهای  توسعه  آپو  به  نوآور،  های 

حوزه قابلیت  در  انزلی  گردشگری  های  همچون  هایی 
سالمت،   گردشگری  صیادی،  گردشگری  دریایی، 

پرنده صنایع  گردشگری  گردشگری  دستی،  نگری، 
پتانسیل سایر  و  انزلی  هخوراک  بندر  در  موجود  ای 

از   استفاده  با  پژوهش  این  در  بنابراین،  پرداخت. 
آینده  به  رویکرد  ساختاری،  تحلیل  روش  و  پژوهی 

های کلیدی موثر در تحول  شناسایی عوامل و پیشران 
آتی اکوسیستم کارآفرینی و روابط میان آنها پرداخته  
و   تاثیرگذاری  میزان  که  طوری  به  است  شده 

های هر یک را مشخص  تغیرها و ویژگی تاثیرپذیری م
تحول   بر  موثر  کلیدی  متغیرهای  نهایت  در  و  کرده 

 دهد.  آینده اکوسیستم را نشان می 

با   حاضر  پژوهش  گردید  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
مهمان  کارآفرینی  توسعه  گردشگری  هدف  و  نوازی 

آینده  رویکرد  بر  مبتنی  انزلی  بندر  پژوهی  شهرستان 
پاسخ  راستای  گرفته  گویدر  انجام  زیر  سواالت  به  ی 

 است:

توسعه  پیشران  - بر  موثر  کلیدی  های 
مهمان  گردشگری  کارآفرینی  و  نوازی 

 شهرستان بندر انزلی کدام هستند؟
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پیشران  - از  و  کدام یک  بیشترین اثرگذاری  ها 
توسعه  بر  را  اثرپذیری  بیشترین  کدامیک 

مهمان  صنعت  آینده  پایدار  نوازی  کارآفرینی 
 گردشگری منطقه خواهند داشت؟ و 

 

 مبانی نظری  2
نوشته   باید  که  است  خالی  صفحه  یک  مانند  آینده 

هر  پیش شود.  آیندهگونه  برای  است   بینی  پیچیده 
می  ما  از  یک  هر  است.  باز  کامالً  آینده  توانیم زیرا 

مسئولیت آینده را در دست بگیریم؛ به عبارت دیگر،  
ریزی کنیم. مطابق ای مطلوب برنامههم برای آینده  با

نمی  "جبرگرایی  پاستور  لویی  گفته  برابر  با  در  تواند 
انسان  اراده  و  شرایط  عزم  بهبود  و  تغییر  جهت  ها 

باعث   آینده  درباره  اقدام  و  تفکر  کند.  مقاومت 
شود افراد کنترل آینده را در دست بگیرند که این  می

نفع   به  فقط  شانس  و  است  جبرگرایی  مقابل  در 
به خوبی برای آینده آماده هستند".  کسانی است که  

ایجاد   را  فرصتی  همواره  آینده  درباره  اندیشیدن 
رویا می به  تا  خلق  کند  به  و  پرداخته  پردازی 

افسانه داستان وحشت های  یا  و  مورد  ای  در  آور 
بی پیشرفت  عرصه سابقههای  در  انقالبی  های  ی 

بپردازیم   علوم  .  (Godet, 2002. p. 559)مختلف 
پیش  1ژوهی پآینده شامل  معموالً   2بینی که 

فعال )پیش  و  اقدامات  3نگرانه  تعیین  جهت  است   )
آینده  پرتو  در  انجام    هایفعلی  مطلوب  و  محتمل 

پیش می قابل  غیر  تغییرات  برای  آمادگی  و  بینی  شود 
شود که به تغییر و شکل دادن آینده  مانع از این نمی 

. گودت جهت تغییر (Godet, 2005. p. 22)نپردازیم  
بینی که در دهه  به جای پیش   4آینده از فعل ساختن 

می   1970 کار  می به  استفاده  دهه رفت،  این  در    کند. 
انتظار    5شناسیآینده اما  نداشت  زیادی  شهرت 

 
1. Futures Studies 
2. Anticipation 
3. Pre- or pro-active 
4 . Building 
5 . Futurology 
6 . Daniel Bell 

شود  می تبدیل  آینده«  با  مرتبط  »دانش  به  که  رفت 
همانطور که تاریخ، »دانش مرتبط با گذشته« است.  

بل  جامعهآینده   6دنیل  در  تمرینی  را  شناسی  پژوهی 
پیش می هدفش  که  بلکه  داند  نیست  آینده  بینی 

معنی که    ساختن ساختارهای اجتماعی است، به این 
اقدامات  آینده در  که  است  اجتماعی  فعالیتی  پژوهی 

تصمیمانسان  و  اقدام  است.  دخیل  گیری، ها 
فرایندهای اجتماعی هستند و در بستر اجتماع تحقق  

را  (Bell, 2009)یابند  می آرون این گفته بل  ریموند   .
آینده   تایید که  کرد  اشاره  زمان  و  دانش  با  شناسی 

می  آغاز  جحال  و  هست  شود  که  همانطور  را  امعه 
آینده می این  و  علوم  شناسد  که  همانطور  شناسی 

است   ارزشمند  دارند،  تاکید  نیز   ,Godet)اجتماعی 
2010 .p. 1458) نمی ما  قطعاً  صرفاً  .  را  آینده  توانیم 

بسط روندهای گذشته تصور کنیم و این دیدگاه نباید  
انی  ریزی برای آینده مدنظر باشد به ویژه زمدر برنامه 

فقط   بگیرد  روش که  قرار  استفاده  مورد  کمّی  های 
می  نقش  باعث  که  کیفی  عوامل  که  شود 

شوند  کنندهتعیین گرفته  نادیده  دارند  آینده  در  ای 
پروژه  و  بازیگران  رفتار  قدرت،  تعادل  گودت  مانند  ها. 

آینده دانش  پیشگامان  از  در  یکی  را  خود  کار  پژوهی 
به عنوان اقتصاددان    در کمیته انرژی اتمی   1971سال  

مدل  تا  کرد  سعی  و  پیش شروع  برای  های  را  بینی 
هسته  انرژی  ارائه  نیازهای  فرانسه  بلندمدت  ای 

در   بحران  یک  که  فهمید  سرعت  به  وی  بدهد. 
نیاز  پیش  آن  به  فرانسه  که  چیزی  و  دارد  وجود  بینی 

 .7نگاری دارد چیزی نیست جز آینده 

دهه   دهه    1960اواخر  اوایل  های  تالش   1970و 
در   مردم  نقش  و  آینده  روی  بر  تامل  حوزه  در  موثری 

کوشش  این  که  شد  انجام  آن  نهایت  ساخت  در  ها 
فضا عصر  در  ما  اکنون  که  شد  روی  8باعث  انسان   ،

بل   9ماه دنیل  فراصنعتی  جامعه  بتوانیم    10و 
سیستمپیچیدگی  را  های  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

7 .Fore Sighting 
8  . Space Age 
9 . Man on the moon 
10 . Daniel Bell's post- industrial society 
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پیچید بررسی  در  کنیم.  تحلیل  و  سیستم درک  ها  گی 
برنامه کلیدی  جهت  نقش  باید  آینده  برای  ریزی 

شناختی،  های جمعیت عواملی از قبیل فناوری، ویژگی 
ارزش  سیاست،  ...  جغرافیا،  و  باورها  و  اعتقادات  ها، 

نقش   عوامل  این  همه  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
بینی دارد  ای در رویدادهای غیرقابل پیش کنندهتعیین

(Jantsch, 1967. P. 53)    دیوار فروپاشی  همچون 
دارند و    2001سپتامبر    11های دوقلو در  برلین و یا برج 

آینده  رویکرد  کارگیری  قرار  به  توجه  مورد  را  نگاری 
 دهند. می

چندین آینده ممکن را مدنظر    نگاری رویکرد آینده 
دهد و آینده واقعی نیز نتیجه تعامل چندین  قرار می 

ارزش  با  عقایبازیگر  و  موقعیت  ها  یک  در  متفاوت  د 
نیز مشاهده    1باشد. همانطور که در شکل شماره  می
از  می مسیر  یک  عنوان  به  نباید  آینده  شود، 

امتداد  تعیینپیش  در  که  بگیرد  قرار  مدنظر  شده 
و   تجمعی  صورت  به  آینده  بلکه  است،  گذشته 

آینده  است.  اساس  غیرقطعی  بر  مختلف  های 
انسان  عمل  آزادی  قابمحدوده  و  ها  است  توصیف  ل 

ساخته   باید  اما  است  نشده  نوشته  اینکه  با  آینده 
 (. 1شود )شکل 

 

 
 (Godet, 1994. P.49)رویکردهای متفاوت نسبت به آینده. منبع:    1  شکل 

 

آینده عنوان    نگاری رویکرد  به  آینده  درک  از  متشکل 
محصولی از هر دو مفهوم علیت و آزادی است؛ آینده  

های طبیعی  ترکیبی از اقدامات گذشته و البته پدیده 
پیش  را  غیرقابل  حال  زمان  عملکردهای  و  است  بینی 

به   آینده نه تنها  دیگر،  عبارت  به  داد.  خواهد  توضیح 
از   تصویری  توسط  بلکه  گذشته  در  آینده  وسیله  که 

می  داده  توضیح  است  بسته  نقش  حال  شود.  زمان 
فریمن  میلتون  که  همانطور  مثال،  تئوری   1برای  در 

می  بیان  مستمر«  یک  »درآمد  در  افراد  مصرف  کند، 

 
1 .Milton Friedman 

شود،  انداز آنها مشخص نمی زمان معین صرفاً با پس 
آن   مورد  در  فرد  که  آینده  درآمد  توسط  بلکه 

می پیش  می بینی  ن  تعیی نیز  چشم شودکند  انداز  . 
دهد؛ آینده در نور امروز  آینده، زمان حال را نشان می 

می  وجودی دیده  دلیل  آینده  عبارتی  به  امروز    2شود، 
زیر    است. جدول  در  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
آینده ویژگی  رویکردهای  های  با  آن  تفاوت  و  نگاری 

پیش  مورد  در  است  گذشته  شده  بیان  آینده  بینی 
.(Godet, 1994. p. 36)   

2 .Raison d'être 
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 های کالسیک نگاری و دیدگاه تفاوت رویکرد آینده   1  جدول 

 نگاری رویکرد آینده نگری کالسیک آینده 
است  دیدگاه   هیچ چیزی برابر نیست  همه چیز برابر 

ده  متغیرها  ناخته ش و ش ینی  ،  کمّی، ع اختهکیفی، نه لزوماً کمّی  شده یا پنهان ذهنی، شن
تا روابط  ساختارهای پویا و در حال تحول  ساختارهای ثابت و ایس

ح می خروجی  ته آینده را توضی د گذش جودی زمان حال است  ده  آینده دلیل و
آن آینده سبت به  سبت به آن آینده یک آینده و قطعیت ن یت ن دگانه  و عدم قطع  های چن

 شناسی روش
ّ مدل و کم ی )اقتصادسنجی،  های قطعی 

 ریاضی(
ی( و تصادفی )اثرات  مدل لیل ساختار های کیفی )تح

 متقابل( 
نگرش به  

 آینده
ق  منفعل یا تطبیقی  خال  فعال و 

 

یعنی    نگاری آینده آینده؛  برای  آمادگی  نیاز  از  برآمده 
برای   ممکن  وجه  بهترین  به  منابع  بردن  کار  به 
دستیابی به مزیت »رقابتی«، »بهبود کیفیت زندگی«  
فرایندی   صورت  به  که  است  پایدار«  »توسعه  و 

چشم با  و  مشارکتی  میان سیستماتیک،  مدت اندازی 
بسیج   و  روزآمد  تصمیمات  اتخاذ  به  بلندمدت  تا 

می اق بنا  مشترک  از  دامات  یکی  بنابراین،  شود. 
برنامه  حوزه  در  جامع  و  اساسی  جهت  مباحث  ریزی 

رویکرد   از  استفاده  کارآفرینی  اکوسیستم  توسعه 
کارآفرینی  آینده توسعه  به  منجر  که  است  نگاری 

می  مقصدها  بین  پایدار  ارتباط  رو  این  از  شود. 
عتر آن  پژوهی و کارآفرینی و البته در بستر وسیآینده

حوزه  عنوان  به  کارآفرینی،  فعالیت  اکوسیستم  های 
چنین   در  است.  توجه  جالب  پژوهش  برای  انسانی، 

کنند و وضع  بستری، کارآفرینان آینده خود را خلق می 
سنگ آینده،  تصمیمتصاویر  هدایت بنای  گر های 

 های کارآفرینانه در اکوسیستم است. فعالیت

( اکوس2017اشپیگل  که  است  معتقد  های  یستم ( 
سیاسی،   اجتماعی،  عناصر  از  ترکیبی  کارآفرینی 
از   که  هستند  منطقه  یک  در  فرهنگی  و  اقتصادی 

استارت رشد  و  می آپتوسعه  حمایت  و  ها  کنند 
کنند که  کارآفرینان نوپا و سایر بازیگران را تشویق می 

سرمایه  به  ریسک  یا  و  بپذیرند  را  گذاری 
 

1. Cultural, social, and material attributes 

ریسک گذاریسرمایه کننهای  کمک  ده  پذیر  وی،  د. 
مادی  و  اجتماعی،  فرهنگی،  اصلی  )عناصر(    1ویژگی 

و ساختار  اکوسیستم  را شناسایی کرد  کارآفرینی  های 
ویژگی  این  مورد  ارتباطی  را  اکوسیستم  یک  در  ها 

می  استدالل  مدل،  این  داد.  قرار  که  بررسی  کند 
باالی  اکوسیستم  نرخ  وسیله  به  موفق،  های 

نمی   2کارآفرینی  بلمعرفی  بین  شوند  تعامل  نحوه  که 
ویژگی  منطقهاین  محیط  یک  )عناصر(  حمایتی  ها  ای 

می  ایجاد  رقابت را  که  کارهای  کند  و  کسب  پذیری 
می مخاطره  افزایش  را  در  آمیز  کارآفرینی  دهد. 

به   بلکه  سود  رساندن  حداکثر  به  تنها  نه  مقصدها 
کارآفرینی   بازیگران اکوسیستم  برای همه  ارزش  خلق 

است   شده   & Lordkipanidze)معطوف 
Backman, 2005. p. 791)اکوسیستم های  . 

ای کارآفرینی تحت تاثیر کارآفرینان نوآور قرار  منطقه
چشم  که  صنعت  دارند  در  مشارکت  برای  نو  اندازی 

قابل   سودآوری  نهایت  در  و  هستند  گردشگری 
داشت.  مالحظه خواهند  محلی  جامعه  برای  ای 

مهمان کارآفرینی  واکوسیستم  گردشگری    نوازی 
توصیف  نقش  را  مقصد  در  بازیگران  روابط  و  ها 

می می نشان  و  چه  کند  به  بازیگران  این  که  دهد 
نهایت   در  و  هستند  خود  محیط  تاثیر  تحت  صورت 
اکوسیستم   و  کارآفرینی  میان  سویه  دو  رابطه  این 

2. High rates of entrepreneurship 
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مهمان  در  کارآفرینی  پایدار  کارآفرینی  به  منجر  نوازی 
خرو عنوان  به  و  شد  خواهد  بالقوه  مقصد  جی 

محسوب  اکوسیستم  گردشگری  کارآفرینی  های 
 .Milwood and Maxwell, 2020. p)شود  می

250). 

( نیز در راستای بررسی  2020)  1ایچلبرگر و همکاران
مقصد،   در  گردشگری  کارآفرینی  اکوسیستم  عناصر 

کنند که صنعت گردشگری بخشی از رویکرد  بیان می 
داکوسیستم  که  است  کارآفرینی  آن  های  ر 
که  اکوسیستم  بازیگران  زیاد  با تعداد  گردشگری  های 

شوند.  به هماهنگی و همکاری نیاز دارند، شناخته می
یک   عنوان  به  گردشگری  مقصد  یک  توسعه 
)حکمرانی   رهبری  مشارکت  نیازمند  اکوسیستم 

سیاست  تغییر(، مشارکتی،  مدیریت  قوانین،  و  ها 
مد اجتماعی،  سرمایه  انسانی،  )سرمایه  یریت  افراد 

ارتباطات و  اطالعات  فناوری  و  )اینترنت    2دانش( 
محیطی  فناوری  تعامل3اشیا،  ابری  4پذیری ،  یارانش   ،

های بزرگ/ باز( است. این امر نیازمند ، داده 5و مرزی 
و   است  اکوسیستم  عنوان  به  مقصد  یک  درک 
شناسایی این عناصر و ارتباطات میان آنها برای آینده  

گردشگری  مقصد  است    توسعه   Boes etضروری 
al., 2016. p. 112)  .) 

آینده  رویکرد  از  استفاده  با  با  بنابراین  و  پژوهی 
آینده   کارآفرینی  توسعه  بر  تاثیرگذار  عوامل  شناخت 

می  گردشگری  مقصد  شناسایی  یک  بر  عالوه  توان 
اکوسیستم  پیشران  توسعه  به  منجر  که  کلیدی  های 

شوند،   می  مقصد  کارآفرینی  تاثیرگذاری  های  میزان 
مقصد   توسعه  فرایند  در  نیز  را  آنها  از  یک  هر 

بررسی  این  نمود.  مسیر  مشخص  ها 
های آینده یک مقصد  ریزیها و برنامهگذاریسیاست

مختلف   ابعاد  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی  جهت  را 
مهمان  کارآفرینی  جمله  نشان  از  گردشگری  و  نوازی 

 خواهند داد. 

 
1 . Eichelberger et al 
2. ICT, information and communication technology 
3. Ambient technology 

 

 پیشینه پژوهش 3
های  ( از میان پیشران 1397اکبری و جالل آبادی ) علی 

موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان،  
توسعه رقابت  در  کلیدی  عامل  تاثیرگذارین  را  پذیری 

حذف   بعدی  درجات  در  و  کرمان  پایدار  گردشگری 
ساخته فضاهای  گسترش  سفر،  مرتبط  شدهموانع  ی 

ساخت   اثر  در  محیط  تخریب  گردشگری،  ساز و  با 
خانه حد  از  هم بیش  و  مشارکت  و  دوم  بستگی  های 

 ( همکاران  و  زنوزی  همچنین،  بردند.  (  1398نام 
آینده  توسعه  بر  موثر  متغیرهای  تاثیرگذارترین 

میان   از  را  جلفا  شهر  تجاری  متغیر،    40گردشگری 
ایجاد   کشور،  امنیتی  و  سیاسی  توسعه  شامل 

افز کارخانه  و  منطقه  در  جدید  صنایع  و  ایش  ها 
گردشگر  ) فرهنگ  نصر  دانستند.  مردم  (  1398پذیری 

عوامل کلیدی موثر بر آینده توسعه گردشگری شیراز  
تاریخی،   آثار  محلی،  مدیریت  تبلیغات،  آبی،  منابع  را 

سیاست امنیت،  غذایی،  و  امنیت  ملی  کالن  های 
پیشران   و  کردند  معرفی  شهروندان  مشارکت 

مهم  را  بمدیریت  تاثیرگذار  عامل  عوامل  ترین  سایر  ر 
( همکاران  و  معصومی  کردند.  با  1400شناسایی   )

پیشران  گردشگری  تحلیل  بر  اثرگذار  کلیدی  های 
سکونتگا  همچون  هتجاری  عواملی  روستایی،  های 

و اطالع بازاریابی  و  اقتصاد، تبلیغات،  نزدیکی  رسانی، 
بازارهای   به  نزدیکی  دریایی،  مرزهای  با  مجاورت 

جنوب   کشورهای  در  حمایت  تجاری  فارس،  خلیج 
سیاست  سیاست دولت،  دولت،  کالن  های  های 

کاال   باالی  تنوع  کمتر،  مالیات  از  برخورداری  تشویقی، 
و نرخ ارز نسبتاً مطلوب را اثرگذارترین عناصر معرفی  

نظم  )کردند.  بخشی  و  عامل  1400فر  چهارده  نیز   )
برنامه  بر  موثر  گردشگری  کلیدی  توسعه  آینده  ریزی 

شا را  رسانه اردبیل  گردشگری،  جامع  طرح  ها، مل 
سیاستسیاست تشویقی،  دولت،  های  کالن  های 

تفریحی،   مراکز  زیربنایی،  تاسیسات  امکانات،  توزیع 

4. Interoperability 
5. Cloud and edge computing 
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سرمایه به  خصوصی  بخش  انگیزه  گذاری،  افزایش 
چشمه برنامه وجود  بودجه،  امنیت،  آب  ریزی،  های 

سیستم و  اطالع گرم  و  های  سایت  همچون  رسانی 
 ردند.  وبالگ معرفی ک 

گردشگری   توسعه  بر  موثر  کلیدی  عوامل  دیگر  از 
توان به شرایط آب و هوایی و اقلیم، آداب  مقصد می

رسوم   (،   (Taghvaei & Hosseinekhah,2018و 
خدماتی   و  زیرساختی   & Dadazade)بخش 

Ahmadifard, 2019)  و خوداشتغالی  فرهنگ   ،
رقابت (Veisi et al,. 2019)کارآفرینی   پذیری،  ، 

متوازن  امهبرن توسعه  و   ,.Ali akbari et al)محوری 
طبیعت(2019 وزرشی  گردشگری  همچون  ،  محور 

،  (Beyranvandzadeh et al,. 2021)  گیریماهی 
رسانه از  فضای  استفاده  در  تبلیغات  و  دیجیتال  های 

مهمان (Pantano, 2017) مجازی   فرهنگ  و  و   نوازی 
بو مناسب  و  گردشگران  با  شهروندان  دن  برخورد 

گردشگری   در  (Xiaoli, 2012خدمات  که  برد  نام   )
صورت   به  که  عناصری  بر  عالوه  پیشین  تحقیقات 

پژوهش  سایر  با  اشاره  مشترک  آنها  به  داشتند  ها 
 شده بود. 

همکاران و  در  2015)   1کارلیسلی  تاثیرگذار  عوامل   )
بورنموس   شهر  به  گردشگر  و  کارآفرین  جذب  جهت 

هتل احداث  شامل  جدید،  را  های  معافیت های 
سرمایه  زیرساخت مالیاتی،  در  جذابیت  گذاری  ها، 

کیفیت خدمات   درک  دولت،  و مقررات  شهر، قوانین 
خدمات   به  دسترسی  میزان  و  امنیت  شده،  ارائه 

 ( همکاران  و  فتحی  تحقیقی،  2019دانستند.  در  نیز   )
استان   گردشگری  آینده  بر  موثر  کلیدی  متغیرهای 

زیرساختی،   تسهیالت  را  وضعیت  اردبیل  تحصیالت، 
خدمات  اقامتگاه کیفیت  و  بانکداری  مالیات،  ها، 

نعمت  کردند.  معرفی  )گردشگری  فرجی  و  (  2019پور 
با استفاده از تحلیل ساختاری به بررسی اثرات مثبت  

شکل  در  گردشگری  منفی  گردشگری  و  آینده  گیری 
ایران پرداختند. بر اساس نتایج حاصله، تبادالت ارزی  

شغ تنوع  فرصت خارجی،  و  لی،  کسب  خلق  های 
مثبت   طور  به  پررونق  محلی  بازار  و  جدید  کارهای 

 
1. Carlisle et al 

دارند.   اقتصادی  بعد  در  را  تاثیرگذاری  بیشترین 
دارند   منفی  اثرگذاری  با  اقتصادی  کلیدی  متغیرهای 
برخی   کمبود  و  غیربومی  کار  نیروهای  جذب  شامل 
بعد   در  مثبت  کلیدی  متغیرهای  ضروری،  محصوالت 

فرهنگی نیز شامل توسعه فرهنگی،    - اثرات اجتماعی
اجتماعی،   تعلق  احساس  مردم،  آگاهی  افزایش 
جمعیت   ترکیب  در  تغییر  جمعیت،  تراکم  همچنین 
ابعاد   اثرگذارترین  نیز  شلوغی  و  ترافیک  شناختی، 

محیطی  منفی این بعد هستند. در بعد اثرات زیست 
محیط  درباره  مردم  آگاهی  افزایش  زیست  نیز 

متغیر   منابع  اثرگذارترین  تخریب  و  مثبت  صورت  به 
کنترل  توسعه  بخاطر  طبیعی  و  نشده  تاریخی 

علت   به  باز  فضاهای  کاهش  و  گردشگری 
کنترل وساخت  موثر  سازهای  اثرات  عنوان  به  نشده 

نعمت  همچنین،  شدند.  شناسایی  و  منفی  پور 
( ده  2020همکاران  ساختاری،  تحلیل  از  استفاده  با   )

عه گردشگری ایران را  عامل کلیدی موثر بر آینده توس
بین  رویدادهای  توسعه  شامل  جامع  طرح  المللی، 

تبلیغات   امنیت،  ایران،  از  مثبت  تصویر  گردشگری، 
تنوع   گردشگری،  تسهیالت  و  خدمات  دیجیتال، 
تاریخی   و  فرهنگی  محصوالت  ورودی،  تورهای 
پزشکی   گردشگری  و  خالق  گردشگری  گردشگری، 

پیشینه بررسی  اساس  بر  کردند.  های  معرفی 
پژوهش  در  کلیدی  عوامل  از  برخی  به  پژوهش،  ها 

توسعه   در  بسیاری  تاثیرگذاری  مشترک  طور 
دارند   مقصدها  در  آن  کارهای  و  کسب  و  گردشگری 

زیرساخت  توسعه  مهمان مانند  فرهنگ  نوازی  ها، 
امنیت،   گردشگری،  تاریخی  و  طبیعی  آثار  مردم، 

مقصد،  اطالع اقتصاد  و  دیجیتال  تبلیغات  و  رسانی 
کنترل وخت سا سیاست سازهای  و  نشده،  دولت  های 

کارآفرینی  معافیت توسعه  جهت  مالیاتی  های 
 گردشگری در توسعه آتی مقصدها.  

تحقیقات   پیشینه  و  نظری  مبانی  بر  مروری  با 
پژوهش  حوزه  در  شده  آیندهانجام  در  های  پژوهی 

گردشگری، بیشتر تحقیقات به بررسی عوامل کلیدی  
بر عمومی  طور  به  در    که  گردشگری  آتی  توسعه 
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پرداخته  موثرند  پژوهش  مقصدها  این  در  اما  اند. 
با   رابطه  در  اندکی  مطالعات  اینکه  بر  عالوه 

کارآفرینی  پیشران  اکوسیستم  توسعه  بر  موثر  های 
شکاف  مهمان  و  است  شده  انجام  مقصدها  نوازی 

نظری در این رابطه وجود دارد، سعی شده است که  
پژ پیشران  میدان  از  مورد  ها  منطقه  مختص  و  وهش 

تاثیرگذارترین   تعیین  به  و  شود  شناسایی  مطالعه 
مهمان  کارآفرینی  توسعه  و  تحول  در  نوازی  عناصر 

 انزلی بپردازد.  

 

 روش تحقیق 4
میان   روایتی،    5از  کیفی  پژوهش  روش 

قوم پدیدار  نظریه  شناسی،  مطالعات  نگاری، 
بنیاد و مطالعه موردی )کیامنش و دانای طوس،  داده 

مطالعه 48-47؛  1398 حوزه  در  حاضر  پژوهش   ،)
موردی قرار دارد. پژوهش موردی به عنوان یک راهبرد  

نمونه  روی  عمیق  مطالعه  به  یک  کیفی،  از  هایی 
پدیده در محیط طبیعی آن و از دیدگاه افرادی که در  

می  دارند،  مشارکت  پدیده  گردآوری  آن  روش  پردازد. 
پژو داده  پیاز  مدل  اساس  بر  نیز  ساندرز  ها  هش 

همکاران،  )دانایی  و  پژوهش  1393فرد  صورت  به   )
میدانی و با ابزار مصاحبه و مشاهده و همچنین روش  

باشد.  ای جهت مطالعه پیشینه پژوهش می کتابخانه 
توسعه  هدف،  حیث  از  مطالعه  این    – ای  همچنین، 

آینده رویکرد  با  که  است  روش  کاربردی  و  پژوهی 

مهم  ساختاری،  عوتحلیل  وضعیت  ترین  بر  موثر  امل 
مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  شهرستان  آینده  نوازی 

هر   تاثیرگذاری  چگونگی  و  میزان  و  شناسایی  را  انزلی 
می بررسی  را  عوامل  این  از  اساس،  یک  این  بر  کند. 

آینده   وضعیت  تاثیرگذار  اولیه  متغیرهای  ابتدا 
از   مصاحبه  توسط  کارآفرینی  از    25اکوسیستم  نفر 

متخ و  و  خبرگان  گردشگری  کارآفرینی  حوزه  صصان 
بررسی شدند و نظرات   آگاه به منطقه مورد مطالعه 

می  که  عناصری  با  رابطه  در  به  ایشان  منجر  توانند 
جمع  شوند  آینده  در  اکوسیستم  و  تحول  شد  آوری 

نهایت   در  و  گرفت  قرار  تحلیل  عامل    70مورد 
عوامل،   این  میان  از  بعد،  مرحله  در  شد.  استخراج 

کلیدی  پیشران   ترینمهم متخصصانی    10های  از  نفر 
که بر منطقه و موضوع مورد مطالعه اشراف دارند از  
امتیازی   پنج  طیف  از  استفاده  با  و  پرسشنامه  طریق 

)امتیاز   مخالفم  کامالً  )امتیاز  1از  موافقم  کامالً  تا   )5  )
نهایت   در  و  شد  انجام    39طراحی  جهت  پیشران 

روابط   شناسایی  و  ساختاری  آنها  تحلیل  میان 
و   عوامل  این  میان  زوجی  مقایسه  و  شدند  مشخص 
متغیرها صورت گرفت و روابط بین متغیرها مشخص  
روی   بر  آنها  همه  تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری  میزان  و 
اساس   بر  نهایت  در  و  گردید  مشخص  یکدیگر 
ساختاری،   تحلیل  روش  و  متقابل  اثرات  ماتریس 

و  پیشران  توسعه  روی  بر  تاثیرگذار  آتی  های  تحول 
مهمان کارآفرینی  تعیین  اکوسیستم  انزلی  نوازی 

 شدند.
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 نمودار مراحل پژوهش حاضر  2  شکل 

 

برنامه  که  آنجا  نظر  از  در  بدون  معموالً  توسعه  های 
بر   آنها  احتمالی  وابستگی  و  تاثیرات  یکدیگر  گرفتن 

های  شوند، همین عامل نقطه ضعف روش تدوین می 
می  محسوب  آینده  شناخت  مطالعه  جهت  شود. 

مجموعه   که  است  الزم  سیستم  یک  آینده  رفتار 
متقابل   روابط  بتوان  تا  شوند  ارزیابی  آن  متغیرهای 

بینی  میان آنها را توصیف و آینده یک سیستم را پیش 
عن  با  متغیرها  بین  متقابل  روابط  "تحلیل  کرد.  وان 

" جهت  1اثرات" نامیده شده و "تحلیل اثرات متقاطع 
شود   می  استفاده  آنها   & Nematpour).تحلیل 

Faraji, 2019 .p. 264)    یک از  متقاطع  اثرات  تحلیل 
حالت  توصیف  جهت  واقعی  ماتریس  و  بالقوه  های 

روش در  متغیرها  میان  کیفی  تعامالت  و  کمی  های 
می  خبرگاناستفاده  به  و  می   کند  به  اجازه  تا  دهد 

متغیر را در یک ماتریس )شکل    Nراحتی روابط میان  
بندی کنند. این مطالعه تحلیل اثرات متقاطع  ( رتبه3

ساختاری   تحلیل  رویکرد  اساس  بر  را  کیفی 
می پیاده  برای  سازی  قوی  ابزار  یک  عنوان  به  که  کند 

مجموعه دو تحلیل  رویدادهای  از  )جفتی(  ای  دویی 
و همچن رایج آینده  از  یکی  عنوان  به  ترین ابزارهای  ین 

می  شمار  به  آینده  سناریوهای  تحلیل  و  آید  خلق 
Banuls & Salmeron, 2007).)    جهت انجام تحلیل

یک   در  آنها  کلیه  شده،  شناسایی  عوامل  ساختاری 
ماتریس    n*nماتریس   اینجا  در  که  گرفته  قرار 

و میزان تاثیرات هر یک بر دیگری به صورت    39* 39
در   مدل  این  توانایی  است.  شده  انجام  زوجی 
شناسایی   نهایت  در  و  متغیرها  بین  روابط  شناسایی 
کلیدی موثر در تکامل اکوسیستم است و   متغیرهای 

پردازد و در  به توصیف شبکه ارتباط بین متغیرها می
پیشران  یا  متغیرها  شناسنهایت  کلیدی  ایی  های 

یک  می عدد  تاثیر«،  »عدم  منزله  به  صفر  عدد  شود. 
»تاثیر   معنی  به  دو  عدد  ضعیف«،  »تاثیر  منزله  به 
است.   زیاد«  »تاثیر  منزله  به  سه  عدد  متوسط«، 
که   است  این  عوامل  اثرگذاری  سنجش  از  هدف 

ها چه تاثیرات  مشخص شود این سناریوها و پیشران 
دار  همدیگر  روی  بر  غیرمستقیمی  و  و  مستقیم  ند 

این   بر  چیست.  اکوسیستم  آینده  در  آنها  جایگاه 
نرم  از  استفاده  با  تحلیل    MICMACافزار  اساس،  به 

 اثرات مقاطع ماتریس عوامل پرداخته شد. 

 

 
1. Cross-impact analysis 

انجام مصاحبه های نیمه مدون به -1
ار بر منظور شناسایی متغیرهای اثرگذ

ان تحول اکوسیستم کارآفرینی مهم
نوازی

پاالیش و تعدیل -2
ایی متغیرهای کلیدی شناس

شده توسط پرسشنامه

طراحی و توزیع -3
س پرسشنامه بر اساس ماتری

اثرات متقاطع 

تحلیل ساختاری عوامل با -4
نرم افز ار میک مک و تعیین 

ول پیشران های کلیدی موثر بر تح
آینده اکوسیستم کارآفرینی
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 فرضی از یک ماتریس اثرات متقاطع مثال   4  شکل 

 

می  را  ساختاری  تحلیل  ماتریس  از  آرایه  در  هر  توان 
)شکل   بعدی  دو  افقی  3محوری  محور  کرد.  ترسیم   )

مشخص بعدی،  دو  نمودار  امتیازهای  این  جمع  کننده 
نمودار،   این  عمودی  محور  است.  متغیر  یک  سطری 

یک مشخص  ستونی  امتیازهای  جمع  متغیر   کننده 
مقیاس  و  ستونی  سطری،  کردن  جمع  با  بندی  است. 

می متغیر  هر  به  مختصات،  امتیازی  محورهای  توان 
دو   فضای  در  را  آن  و  داد  اختصاص  ستونی  و  سطری 

یابی کرد. جمع سطری معرف تاثیرگذاری بعدی مکان
ستونی   جمع  و  دیگر  متغیرهای  همه  بر  متغیر  یک 

وابستگی   یا  تاثیرپذیری  میزان  همه  معرف  به  متغیر 
یا   از مسائل  هر یک  دیگر است. بنابراین،  متغیرهای 
متغیرها در فضای دو بعدی در نموداری چهار بخشی  

بود  قابل مکان   .Godet et al,. 2008)یابی خواهند 
p. 61) . 

بهره  با  فوق،  مطالب  به  توجه  از با  گیری 
آینده مدیریتی  طراحی  رویکردهای  و  پژوهی 

توان  عیین روابط میان آنها می های کلیدی و تپیشران 
عدم   از  آکنده  محیطی  و  تغییرات  از  پر  جهان  در 

با  قطعیت و  آینده  به  نگاه  با  سیستمی  درک  به  ها، 

صنعت   آتی  توسعه  در  کلیدی  عوامل  تعیین 
از  مهمان  پس  و  نمود  اقدام  گردشگری  و  نوازی 

پیشران عوامل،  این  تحول  شناسایی  در  موثر  های 
مهمان  انزلی  نوکارآفرینی  بندر  شهرستان  ازی 

 شناسایی خواهند شد. 

 های پژوهشیافته 5
بر   موثر  عوامل  شناسایی  منظور  به  و  ابتدا  در 
کارآفرینی   اکوسیستم  آینده  توسعه  وضعیت 

و  مهمان  کارشناسان  با  مصاحبه  به  انزلی،  نوازی 
کارآفرینان،   دانشگاهیان،  دولتی،  بخش  مدیران 

مهمان حوزه  کارهای  و  مکسب  و  بومی  نوازی  ردم 
ارزش  به  بعدی،  مرحله  در  و  شد  گذاری  پرداخته 

متقابل آنها توسط خبرگان در ماتریس اثرات متقابل  
و   مستقیم  اثرات  میزان  نهایت  در  و  پرداخته 

پیشران  این  از  یک  هر  نرم غیرمستقیم  وسط  افزار  ها 
MICMAC    وضعیت زیر  جدول  در  شد.  مشخص 

تاثارزش میزان  و  متغیرها  اولیه  با  گذاری  آنها  یرات 
حرف   و  سه  تا  صفر  احتمالی(    Pاعداد  )تاثیرات 

 مشخص شده است.  

 ساختار فضایی متغیرها  3  شکل 
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 های ماتریس اثرات متقابل متغیرها ویژگی  2  جدول 

اندازه  
 ماتریس

تعداد  
 تکرار 

تعداد  
ر   صف

تعداد  
 یک

تعداد  
 دو 

تعداد  
 سه 

تعداد  
P 

 جمع 
درصد  

 پرشدگی 
ی  چرخش  تاثیر  وابستگ

39 2 40 79 616 757 29 1481 97 % 
1 94 % 100 % 

2 95 % 100 % 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

ناسایی و تحلیل میزان تاثیرگذاری   5.1
 و تاثیرپذیری متغیرها: 

جهت پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر شناسایی  
کارآفرینی  پیشران  اکوسیستم  تحول  بر  موثر  های 

  39نوازی انزلی، با استفاده از نظرات خبرگان،  مهمان 
و   شدند  مشخص  کارآفرینی  توسعه  بر  موثر  پیشران 

قابل مشاهده است،    3همانطور که در جدول شماره  
نرم  از  استفاده  اثرات    به  MICMACافزار  با  تحلیل 

میزان   نهایت  در  و  پرداخته  عوامل  ماتریس  متقاطع 
پیشران  از  یک  هر  وابستگی  و  بر  تاثیرگذاری  ها 

مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  آتی  نوازی  توسعه 
 شناسایی گردید. 

 

های موثر بر توسعه آتی اکوسیستم کارآفرینی  اثرپذیری مستقیم پیشران شناسایی و میزان اثرگذاری و    3  جدول 
 نوازی انزلی مهمان 

و پیشران  متغیر  هاعوامل 
میزان  

ری   اثرگذا
میزان  

 اثرپذیری 
یت طبقه خالق   V1 103 86 توجه به ظرف

ر بخششبکه ف اکوسیستم کارآفرینی سازی د ل  V2 100 100 های مخت

دمات مهمانتوجه به رویکرد تخریب  ر توسعه خ  V3 101 102 نوازی خالق د

ناسب با ظرفیت  V4 102 105 های گردشگری انزلی تدوین برند مت

ور گردشگری  حول مح ییر جهت فضای فکری  و تغ و مدیران   V5 102 105 تحول ذهنی مردم 

گاه اصالت ریمحور یا پستداشتن ن سم به توسعه محصوالت گردشگ  V6 98 97 مدرنی

، کارآفرینان و دولت نفعذی ی، گردشگران ستم از جمله مردم محل ر اکوسی  V7 96 94 سازی عناص

حس مکانی و تئوری پنجره شکسته   V8 92 105 توجه به 

ری پیشرو بهینه گ  V9 102 93 کاوی از مقصدهای گردش

ی کشورها دیپلماسی گردشگری و ظرفیت خواهرخواندگی با برخ  V10 85 83 توجه به 

ی مهمان  V11 92 96 نوازی مردم انزلی توجه به پیشینه تاریخ

رهای هدف انزلی بازاریابی تقاضا  V12 97 105 محور و جذب بازا
تانی  V13 85 88 ها به عنوان بازار هدف تعیین لهس

عه فعالیت جهت توس لگری نهادهای  ر بخش مهمانتسهی  V14 108 97 نوازی های کارآفرینانه د
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 V15 95 92 مقصد مدیریت  

یر همچون نهاد آموزش و پرورش   V16 96 98 همکاری نهادهای فراگ

نیازهای متنوع بازار   V17 84 65 همراستایی با تقاضا و پاسخ به 

ش تمر در بخ و مس تلف اکوسیستم کارآفرینی انزلیاقدامات کوچک   V18 102 107 های مخ

زه ر حو ز پتانسیل زنان د ی و مهمانهای مرتبط با  استفاده ا ر  V19 85 93 نوازی صنعت گردشگ

ز ظرفیت گردشگری  V20 88 66 سالمت   استفاده ا

شکیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع مرتبط  و ت د و شیالت   V21 80 95 احداث موزه صی

نایع گی، تاریخی، طبیعی و ص و جهانی آثار فرهن  V22 86 74 دستی انزلیثبت ملی 

خوراکتوجه از پتانسیل   V23 76 71 گردشگری 

ص  ین و نقش خوا ز ظرفیت سرمایه نماد  V24 98 101 استفاده ا

ریایی د یت گردشگری  ز قابل  V25 103 99 استفاده ا

یت ز قابل ساناستفاده ا زیانهای منابع ان  V26 83 77 ساخت مثل پل متحرک غا

جود سرمایه دلیل و ر پتانسیل گردشگری خویشاوندان به  اری د  V27 95 90 تنوع قومی در انزلیگذ

شاورزی ز ظرفیت گردشگری ک  V28 89 99 استفاده ا

ری با بهره ز ظرفیتزیباسازی شه ریگیری ا  V29 93 78 های گردشگ

ز ظرفیت رپذیر بودن تاالب انزلی های پرندهاستفاده ا ری با توجه به مهاج  V30 88 99 نگ

یت مغفول صنایع ی توجه به ظرف  V31 83 99 دست
ی در فاز تجارت منطقه آزاد  ر یدی گردشگ  V32 85 93 توجه به عنصر کل
ی و فرهنگی انزلی  ی، تاریخ یع حفاظت از منابع طب  V33 81 92 توجه به 

ی به نیروهای انسانی صنعت مهمانجدیت در آموزش و مهارت  V34 87 88 نوازی آموز

ی و استانداردسازی اقامتگاه  V35 103 75 هاسامانده

رهای گردشگری  ز ظرفیت گردشگری مقصدهای پیرامونی در طراحی تو  V36 93 95 استفاده ا

ر خالق سینما نوان شه یت انزلی به ع  V37 81 90 توجه به ظرف

 V38 81 93 توسعه سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیالت به صورت همزمان 

ز ظرفیت راه  V39 84 99 آهن شمال به جنوب استفاده ا
 

ها  در مرحله بعد، به تحلیل جایگاه هر یک از پیشران 
پرداخته   متقاطع  اثرات  ماتریس  خروجی  نقشه  در 

شماره  می شکل  اساس  بر  و  موقعیت    5شود 
اثرگذاری  پیشران  و  اثرپذیری  وضعیت  به  توجه  با  ها 

آن   محدوده  هر  و  است  شده  مشخص  آنها  مستقیم 
وتی است. بسته به اینکه جمع  های متفادارای ویژگی 

کدام   در  متغیرها  اثرپذیری  و  اثرگذاری  میزان  مقادیر 
توان چهار دسته متغیر  ناحیه نمودار قرار بگیرند، می 

را می  نقشه  برای ماتریس  را شناسایی کرد. این  توان 
ستقیم ترسیم کرد. چهار  اثرات مستقیم و اثرات غیر م

 دسته متغیرها بدین شرح هستند:
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 نوازی انزلی نقشه اثرات مستقیم تحلیل ساختاری اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان   5  شکل 

 

)شکل    1عواملی که یعنی ناحیه    :1متغیرهای تاثیرگذار 
( قرار دارند، کمترین تاثیرپذیری و بیشترین  5شماره  

مولفه دارند.  را  قدرت  و  این  تاثیرگذاری  در  که  هایی 
گرفته قرار  و  ناحیه  ورودی  متغیرهای  عنوان  به  اند 

می  شناخته  می محیطی  کمتر  و  را  شوند  آنها  توان 
سیست معموالً  را  متغیرها  این  داد.  کنترل  تغییر  م 

کند زیرا خارج از آن قرار دارند و بیشتر به مثابه  نمی 
می  عمل  ثبات  با  از:  عواملی  عبارتند  عوامل  این  کنند. 

فعالیت توسعه  جهت  نهادها  های  تسهیلگری 
مهمان بخش  در  از  کارآفرینانه  استفاده  و  نوازی 

طراحی   در  پیرامونی  مقصدهای  گردشگری  ظرفیت 
عوامل این  گردشگری.  مهم تورهای  از  ترین  ، 

هایی هستند که تاثیرات بسیاری بر سیستم  پیشران 
هستند  می محیطی  و  ورودی  عوامل  صرفاً  اما  گذارند 

نمی  تاثیری  عناصر  سایر  از  این  و  واقع  در  پذیرند. 
سیستم   یک  پیشران  و  محرک  عوامل  تنها  عوامل 

 
1. Input variables 

نمی  و  شوند.  هستند  آن  ناپایداری  موجب  توانند 
برنامهسیاست و  توسعه  گذاران  جهت  ریزان 

ای  نوازی باید توجه ویژه اکوسیستم کارآفرینی مهمان 
 به ارتقای این متغیرها در مقصد داشته باشند.  

)اعتماد(  راهبردی  یا  دوم  ناحیه  این  2متغیرهای   :
متغیرهای   روی  بر  را  تاثیرگذاری  بیشترین  متغیرها 
یا   تاثیرپذیری  بیشترین  دارای  همزمان  و  دارد  دیگر 

این    وابستگی هستند.  متغیرها  و  عوامل  دیگر  به 
سیستم   یک  در  ناپایداری  شاخص  واقع  در  متغیرها 
هستند زیرا به دلیل وابستگی به متغیرهای دیگر به  

می  جذب  را  تاثیرات  دلیل  سرعت  به  و  کنند 
تاثیر   متغیرها  دیگر  روی  بر  سرعت  به  تاثیرگذاری، 

و  می تاثیرگذاری  سرعت  دیگر،  بیان  به  گذارند. 
می تاث سبب  عوامل،  این  قابلیت  یرپذیری  که  شود 

هم زدن نظم سیستمی و ناپایداری آن و  باالیی در به
کارآفرینی   آتی  منفی  یا  مثبت  تحوالت  و  تغییر 

2 .Intermediate variables 
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نوازی داشته باشند. این متغیرها نقش مهمی  مهمان 
نوازی  در بهبود وضعیت اکوسیستم کارآفرینی مهمان 

ریزان  برنامه  گذاران وانزلی خواهند داشت و سیاست 
داشته   متغیرها  این  مدیریت  به  خاصی  توجه  باید 
تقسیم   دسته  دو  به  ناحیه  این  متغیرهای  باشند. 

متغیرهای  می و  دووجهی  یا  ریسک  متغیرهای  شوند: 
 هدف.

شماره    متغیرهای ریسک: شکل  در  که  همانطور 
نیز قابل مشاهده است، عواملی که در قطر باالیی    5

شماره   ناحیه  شرقی  شمال  قسمت  دارند    2و  قرار 
باالیی   بسیار  ظرفیت  و  هستند  ریسک  متغیرهای 
را   سیستم  کلیدی  بازیگران  به  شدن  تبدیل  برای 
سرعت   به  دیگر  متغیرهای  که  معنی  این  به  دارند. 

گذارند و آنها نیز خیلی سریع  تاثیر می روی این عوامل  
می  منتقل  وابسته  متغیرهای  به  را  تاثیرات  کنند این 

و به علت ماهیت ناپایدارشان پتانسیل تبدیل شدن  
متغیرهای   دارند.  را  سیستم«  انفصال  »نقطه  به 

بهینه خالق،  طبقه  به  توجه  از:  عبارتند  کاوی  ریسک 
مقصد مدیریت  پیشرو،  گردشگری  مقصدهای  ،  از 

و   دریانوردی  و  بنادر  گردشگری،  ضلع  سه  به  توجه 
 صید و شیالت. 

عواملی که در قطر پایینی ناحیه    متغیرهای هدف:
شرقی   هستند.    2شمال  هدف  متغیرهای  دارند،  قرار 

باشند،   تاثیرگذار  آنکه  از  بیش  متغیرها  این 
می  را  آنها  و  به  تاثیرپذیرند  مقبولی  قطعیت  با  توان 

س تکامل  نتایج  با  منزله  کرد.  شناسایی  یستم 
می  متغیرها  این  تکامل دستکاری  و  تغییرات  به  توان 

سیستم به سمت مطلوب دست یافت. بنابراین این  
ای به  شدهمتغیرها بیش از آنکه نتایج از پیش تعیین

در   ممکن«  »اهداف  نمایانگر  بگذارند،  نمایش 
شبکهسیستم از:  عبارتند  که  بخش اند  در  های  سازی 

 
نازی  .1 حمله  ستانطی  له از  بسیاری  انزلی ها  بندر  طریق  از  ها 

تعداد   و  شدند  پناهنده  ایران  در   639به  نیز  لهستانی  ر  مهاج
ی لهستان آرامگاهگورستان  از  یکی  که  انزلی  ها  در  قدیمی  های 

شده  سپرده  خاک  به  دومین  است  عنوان  به  آرامستان  این  اند. 
لهستانی بزرگ  میگورستان  محسوب  ن  ایرا در  به  ها  که  شود 

گرفته  صورت  میدانی  مطالعات  با  و  است  شده  ملی  ثبت  تازگی 

اکوسی نگاه  مختلف  داشتن  کارآفرینی،  ستم 
گردشگری،  اصالت  محصوالت  توسعه  به  محور 

جمله گردشگران،  نفع ذی  از  عناصر اکوسیستم  سازی 
تعیین   دولت،  و  مردم  کارها،  و  کسب  کارآفرینان، 

هدفلهستانی  بازار  عنوان  به  حفاظت  1ها  به  توجه   ،
به   توجه  انزلی،  فرهنگی  و  تاریخی  طبیعی،  منابع  از 

چک و مستمر، استفاده از رویکرد تخریب  اقدامات کو
ذهنی   تحول  گردشگری،  خدمات  توسعه  در  خالق 
حول   فکری  فضای  جهت  تغییر  و  مدیران  و  مردم 
گردشگری   ظرفیت  از  استفاده  گردشگری،  محور 
گردشگران،   جذب  در  بازاریابی  به  توجه  دریایی، 
با   متناسب  برند  تدوین  تقاضا،  با  همراستایی 

گردشگری  ظرفیت ظرفیت  های  از  استفاده  انزلی، 
حمایت   جلب  در  خواص  نقش  و  نمادین  سرمایه 

های توسعه کارآفرینی گردشگری  مردم محلی از طرح 
 در انزلی. 

وابسته یا  تاثیرپذیر  متغیرهایی    :2متغیرهای 
ناحیه   در  که  متغیرها    3هستند  این  دارند.  قرار 

سایر   از  باالیی  بسیار  تاثیرپذیری  و  پایین  تاثیرگذاری 
گفته مت هم  نتیجه  متغیرهای  آنها  به  و  دارند  غیرها 

متغیرهای  می تکامل  به  نسبت  بنابراین  شود. 
اند و از آنها تاثیر  تاثیرگذار و دووجهی بسیار حساس 

دیگر  می عوامل  بر  چندانی  تاثیر  خود  اما  و  پذیرند 
شماره   شکل  در  که  همانطور  مشاهده    5ندارند.  نیز 

سیسمی خروجی  متغیرها  این  این  شود،  هستند.  تم 
سرمایه شامل  گردشگری  عوامل  پتانسیل  در  گذاری 

در   ساکن  قومی  تنوع  وجود  دلیل  به  خویشاوندان 
خوراک،   گردشگری  ظرفیت  از  استفاده  انزلی، 

قابلیت  از  انسان استفاده  منابع  پل  های  مثل  ساخت 
مغفول   ظرفیت  به  توجه  غازیان،  متحرک 

گردشگری  صنایع  ظرفیت  از  استفاده  دستی، 

ل باالیی در حوزه روایت  های توسط محقق، این گورستان پتانسی
این  از  ا  آنه بستگان  بازدید  و  اجران  مه این  سرگذشت  از  تاریخی 

 تان دارد.گورس

 
2 .Resultant variables 



 

26 

 .41تا  7 صفحات .1401 تابستان .41 شماره .11 دوره

 

زی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  گردشگری توسعه و ری  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

نوازی و گردشگری  های تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان تبیین پیشران . سعیده اسماعیلی، اسماعیل قادری، فاطمه یاوری گهر، مجید یاسوری
 )مورد مطالعه: شهرستان بندر انزلی( 

پنجره  ک تئوری  و  مکانی  حس  به  توجه  شاورزی، 
استاندارد  و  ساماندهی  اقامتگاهشکسته،  ها،  سازی 

پرنده ظرفیت  از  به  استفاده  توجه  با  نگری 
و   آموزش  در  جدیت  انزلی،  تاالب  بودن  مهاجرپذیر 

مهمان مهارت صنعت  انسانی  نیروهای  نوازی،  آموزی 
ظرفیت به  توجه  با  شهری  گردشگری  زیباسازی  های 

انزلی، توجه به ظرفیت گردشگری سالمت، استفاده  
حوزه در  زنان  پتانسیل  صنعت  از  با  مرتبط  های 

مهمان  و  کلیدی  گردشگری  عنصر  به  توجه  نوازی، 
به   توجه  و  آزاد  منطقه  تجارت  فاز  در  گردشگری 

مهمان  تاریخی  می پیشینه  انزلی  مردم  باشند. نوازی 
ثیر عوامل  با اینکه این عوامل مهم هستند اما تحت تا

متغیرهای   عملکرد  عدم  صورت  در  و  دارند  قرار  دیگر 
نمی  تاثیرگذار،  و  شکل  اعتماد  در  شوند.  فعال  توانند 

روی    6شماره   بر  متغیرها  مستقیم  اثرات  گراف  نیز 
 یکدیگر قابل مشاهده است. 

مستثنی  و  در  :  1متغیرهای مستقل  متغیرها  این 
ند و بر آنها  پذیر و از سایر متغیرها تاثیر نمی   4ناحیه  

تاثیرگذاری   کمترین  دارای  عبارتی  به  ندارند  هم  تاثیر 
و تاثیرپذیری هستند. زیرا نه سبب توقف یک متغیر  
در   متغیر  یک  پیشرفت  و  تکامل  سبب  نه  و  اصلی 

می آن سیستم  اهمیت  و  تحول  شوند  در  ها 
نوازی انزلی اندک است  اکوسیستم کارآفرینی مهمان 

راهب متغیرهای  از  جزئی  محسوب  و  سیستم  ردی 
 شوند. متغیرهای این ناحیه سه دسته هستند: نمی 

ثانویه اهرمی  اینکه  متغیرهای  با  متغیرها  این   :
تاثیرپذیر   که  آن  از  بیش  هستند،  مستقل  کامالً 
غربی   جنوب  قسمت  در  آنها  تاثیرگذارند.  باشند، 

می  و  دارند  قرار  قطری  خط  باالی  و  به  نمودار  توانند 
برای   نقاطی  کار  مثابه  به  معیار  منزله  به  و  سنجش 

تاریخی،   فرهنگی،  آثار  جهانی  و  ملی  ثبت  روند. 
صنایع  و  نهادهای  طبیعی  همکاری  انزلی،  دستی 

موزه   احداث  و  پرورش  و  آموزش  نهاد  همچون  فراگیر 
در   افزوده  ارزش  زنجیره  تشکیل  و  شیالت  و  صید 
قرار   ناحیه  این  در  که  هستند  عواملی  مرتبط،  صنایع 

 گرفتند. 

نزدیکی مبدا    متغیرهای گسسته: در  این متغیرها 
اند و نشانگر این هستند  مختصات نمودار قرار گرفته 

کنونی   تغییرات  و  پویایی  به  ارتباطی  متغیرها  این  که 
توان آنها را از سیستم خارج کرد  سیستم ندارند و می 

شماره   نقشه  به  توجه  با  از    5که  استفاده  عامل 
راه جن ظرفیت  به  شمال  قرار  آهن  ناحیه  این  در  وب 

این متغیرها نیز    متغیرهای تنظیمی:دارد. در نهایت،  
قرار   قطری  خط  زیر  و  نمودار  ثقل  مرکز  نزدیکی  در 

های  توانند به عنوان »اهرم ثانویه«، »هدفدارند و می 
کنند.   عمل  ثانویه«  ریسک  »متغیرهای  و  ضعیف« 
توجه به ظرفیت انزلی به عنوان شهر خالق سینما و  

ظرفیت  توج و  گردشگری  دیپلماسی  به  ه 
خواهرخواندگی با برخی کشورها است در این دسته  

 قرار دارند. 

 

 
1 .Excluded variables 
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 نوازی انزلی گراف اثرات مستقیم تحلیل ساختاری تحوالت اکوسیستم کارآفرینی مهمان   6  شکل 

 

غیر   ماتریس که  اثرات  تاثیراتی  مجموعه  مستقیم 
غیر  صورت  به  را  عوامل  دارند  یکدیگر  بر  مستقیم 

میاندازه قبلی  گیری  مطالب  در  که  همانطور  کند. 
نرم شد،  نوع    MICMACافزار  اشاره  دو  مجموع  در 

دهد؛ یکی اثرات مستقیم  تحلیل و نمودار را نشان می 
م اثرات  تحلیل  غیرمستقیم.  اثرات  دیگری  ستقیم  و 

باشد و  های ماتریس اولیه می نتیجه برهم کنش داده 
توان  نتیجه محاسبه  غیرمستقیم  های  ماتریس اثرات 

این   در  واقع  در  است.  اولیه  ماتریس  تکرار  و  باالتر 
نرم  توسط  متغیرها  روابط  از  کدام  هر  به  روش  افزار 

می   5،  4،  3،  2های  توان  رسانده   ... این  و  بر  و  شود 
شود.  یرمستقیم عوامل سنجیده می اساس تاثیرات غ

در این پژوهش، عوامل و متغیرها در هر دو ماتریس  
کم غیرمستقیم،  و  مستقیم  میزان  اثرات  ترین 

داشتهجابه را  تغییرات  و  عوامل  جایی  مجموعه  و  اند 
اثرات   در  هم  و  مسقیم  اثرات  در  هم  کلیدی 
به   لذا  ندارند  یکدیگر  با  چندانی  تفاوت  غیرمستقیم 

مح آن  دلیل  نقشه  دادن  قرار  از  مقاله  حجم  دودیت 
 خودداری شد.  

پژوهش،   دوم  سوال  به  پاسخ  راستای  در 
پیشران رتبه و   بندی  تاثیرگذاری  مقدار  حسب  بر  ها 

نرم  توسط  شکل  تاثیرپذیری  شد.  پرداخته  افزار 
و  پیشران   7شماره   اثرگذاری  میزان  اساس  بر  را  ها 

ل نشان  اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم در دو جدو
جدول می در  که  همانطور  مشاهده  دهد.  زیر  های 
پیشران می رتبه  در  تغییرات  میزان  در  شود،  ها 

است    ماتریس  شده  مشخص  قرمز  و  سبز  خطوط  با 
می  نشان  پیشران که  جایگاه  ماتریس  دهد  در  ها 

چندانی   تغییرات  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات 
رتبه اساس  بر  است.  زیر  نداشته  جدول  بندی 

پیشران تاث اکوسیستم  یرگذارترین  آینده  تحول  در  ها 
مهمان  مدیریت  کارآفرینی  از:  عبارتند  انزلی  نوازی 

تسهیلگری   خالق،  طبقه  ظرفیت  به  توجه  مقصد، 
ت  فعالی توسعه  جهت  در  نهادها  کارآفرینانه  های 

مهمان  با  بخش  متناسب  برند  تدوین  نوازی، 
و  ظرفیت مردم  ذهنی  تحول  آن،  گردشگری  های 

محور  مدیرا حول  فکری  فضای  جهت  تغییر  و  ن 
بهینه پیشرو،  گردشگری،  مقصدهای  از  کاوی 

بازار،   متنوع  نیازهای  به  پاسخ  و  تقاضا  با  همراستایی 
خدمات   توسعه  در  خالق  تخریب  رویکرد  به  توجه 

شبکه مهمان  و  بخش نوازی  در  مختلف  سازی  های 
عنوان   به  متغیرها  این  کارآفرینی.  اکوسیستم 

مهم می  متغیرهای  شناخته  سیستم  کلیدی  شوند  و 



 

28 

 .41تا  7 صفحات .1401 تابستان .41 شماره .11 دوره

 

زی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  گردشگری توسعه و ری  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

نوازی و گردشگری  های تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان تبیین پیشران . سعیده اسماعیلی، اسماعیل قادری، فاطمه یاوری گهر، مجید یاسوری
 )مورد مطالعه: شهرستان بندر انزلی( 

کارآفرینی   اکوسیستم  تحول  در  کلیدی  نقش  که 
 نوازی آینده انزلی خواهند داشت.  مهمان 

شماره   شکل  اساس  بر  متغیر7همچنین  های ، 
بازار،   متنوع  نیازهای  به  پاسخ  و  تقاضا  با  همراستایی 

های گردشگری  تدوین برند انزلی متناسب با ظرفیت
ردم و مدیران و تغییر جهت فضای  آن، تحول ذهنی م

فکری حول محور گردشگری، توجه به حس مکانی و  
شکسته  پنجره  تقاضا تئوری  بازاریابی  جذب  ،  و  محور 

خالق   تخریب  رویکرد  به  توجه  انزلی،  هدف  بازارهای 
مهمان  خدمات  توسعه  شبکه در  در  نوازی،  سازی 

، استفاده از  های مختلف اکوسیستم کارآفرینی بخش 
ظرفیت  قابل از  استفاده  دریایی،  گردشگری  یت 

قابلیت  از  استفاده  و  خوراک  منابع  گردشگری  های 
ساخت مثل پل متحرک غازیان، تاثیرپذیرترین  انسان 

در  پیشران  انزلی  کارآفرینی  اکوسیستم  توسعه  در  ها 
 شوند.  آینده محسوب می 

 

 بحث 6
ها مالحظه شد، در پاسخ  همانطور که در بخش یافته

های  ل پژوهش مبنی بر شناسایی پیشران به سوال او
کارآفرینی،   اکوسیستم  توسعه  بر  موثر    39کلیدی 

در   آنها  از  یک  هر  نقش  و  شدند  مشخص  پیشران 
که   مدل تحلیل ساختاری مشخص گردید. به طوری 

ناحیه    3 در  تاثیرگذار   1متغیر  متغیرهای  عنوان  به  و 
ها نقش بسزایی  و محیطی قرار گرفتند و این پیشران 

تغییرات  د و  دارند  متغیرها  سایر  بر  تاثیرگذاری  ر 
پیشران  این  در  زمینهمثبت  اکوسیستم  ها  تحول  ساز 

مهمان  شد. کارآفرینی  خواهد  آینده  در    15  نوازی 
ناحیه   در  نیز  متغیرهای    2پیشران  و  گرفتند  قرار 

می  محسوب  بیشترین  اعتماد  متغیرها  این  شوند. 
ب را  وابستگی  بیشترین  و  متغیرها  تاثیرگذاری  سایر  ه 

اکوسیستم   تحول  در  استراتژیکی  نقش  و  دارند 
دارند.   ناحیه    13کارآفرینی  در  نیز  قرار    3پیشران 

محسوب   سیستم  وابسته  متغیرهای  و  گرفتند 
تغییرات  می به  بستگی  آنها  عملکرد  که  شوند 

آنها  پیشران  به  وابسته  و  اعتماد و تاثیرگذار دارد  های 

نهایت،   در  نی  6است.  ناحیه  متغیر  در  عنوان    4ز  به 
نقش   که  گرفتند  قرار  مستثنی  و  مستقل  متغیرهای 

 کمرنگی در توسعه کارآفرینی خواهند داشت.  

پژوهش   دوم  بر اساس پاسخ به سوال  همچنین، 
آتی   تحول  در  متغیرها  موثرترین  شناسایی  بر  مبنی 

مهمان  کارآفرینی  انزلی،  اکوسیستم  پیشران    10نوازی 
شماره   جدول  اساس  این  رتبه  4بر  بر  شدند.  بندی 

پیشران   مقصد«اساس،  تاثیرگذارترین   »مدیریت 
مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  در  انزلی  متغیر  نوازی 

می  تحقیقات  محسوب  نتایج  با  همراستا  که  شود 
 ( نصر  جمله  از  نظم1398پیشین  بخشی  (،  و  فر 

(1400( همکاران  و  کارلیسلی  و  2015(،  فتحی  و   )
( نعم2019همکاران  و  )ت (  همکاران  و  (  2020پور 

می می مختلفی  ابعاد  از  مدیریت  باشد.  به  توان 
از   بسیاری  مثال  برای  پرداخت.  مقصد 

تامین  مصاحبه زنجیره  وجود  عدم  به  شوندگان 
ریزی شده در ارائه خدمات با کیفیت و متنوع  برنامه

خدمات   ارائه  عدم  مانند  کردند  اشاره  انزلی  در 
گر  تاسیسات  در  همچون  غیراستاندارد  انزلی  دشگری 

قایق نامناسب  رشد  ظاهر  و  تاالب  اطراف  در  ها 
بی  خدمات  ارائه  آنها،  رستورانبدقواره  در  ها  کیفیت 

اقامتگاه قیمت و  تناسب  عدم  و  این  ها  خدمات  با  ها 
انواع   وجود  عدم  همچنین  کردند.  اشاره  تاسیسات 

همچون  اقامتگاه گردشگران  نیاز  مورد  های 
بوم اقامتگاه بوم گر های  اصیل،  استاندارد،  دی  و  آورد 

کمپینگ  5های  هتل اردوگاه ستاره،  و  و  ها  ها 
چنداقامتگاه در  های  که  بود  عواملی  دیگر  از  منظوره 

مدیریت   عدم  عنوان  تحت  آنها  به  میدانی  مطالعات 
جهت   رابطه  این  در  شد.  اشاره  انزلی  در  مقصد 
به   باید  گردشگران  تقاضای  انواع  به  پاسخگویی 

ت لوکس  طراحی  تورهای  کنار  در  قیمت  ارزان  ورهای 
بخش  تمامی  حالت،  این  در  شود.  های  پرداخته 

رستوران انواع  از  اعم  اقامتگاه گردشگری  ها، ها، 
صنایع جاذبه  صیادی،  تاالب،  )دریا،  خوراک  ها  دستی، 

جاذبه  تجاری،  آزاد  منطقه  ظرفیت  های  محلی، 
برنامه در  فرهنگی(  و  فعال  تاریخی  تورها  ریزی 

با  می نیز  کیفیت  با  خدمات  ارائه  جهت  و  شوند 
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می  رقابت  برنامهیکدیگر  با  همچنین،  ریزی  کنند. 
دستی  تورهای ارزان قیمت نیز خانه مسافرها، صنایع 

رستوران  می و  فعال  نیز  قیمت  ارزان  و  های  شوند 
بی  برنامهگردشگری  گردشگری  به  شده  برنامه  ریزی 

می  تبدیل  انزلی  مدیدر  دیگر  بعد  مقصد  شود.  ریت 
می به  را  آن  در  که  دانست  آمایشی  عقالنیت  توان 

پهنه  کارهای  توان  و  کسب  توسعه  در  مختلف  های 
شود و با توجه  نوازی پرداخته می گردشگری و مهمان 

مصاحبه نظر  ارزیابی به  و  میدانی  شوندگان  های 
اسکله قبیل  از  کارهایی  و  رستورانکسب  و  ها،  ها 

نامتواز اقامتگاه طور  به  بخش ها  در  فقط  از  ن  هایی 
یافته  توسعه  و  شهرستان  اطبا  خیابان  قبیل  از  اند 

فشار   که  است  شده  باعث  امر  همین  و  پاسداران 
پهنه  این  روی  بر  شود  بسیاری  ایجاد  جغرافیایی  های 

ذی  به  و  برود  بین  از  گردشگران  و  محلی  مردم  نفعی 
این   در  گردشگران  اندازه  از  بیش  تجمع  با  که  طوری 

ر به نارضایتی مردم محلی شده و از سوی  مناطق منج
سایر   کنار  در  اقامت  امکان  گردشگران  نیز  دیگر 

های گردشگری منطقه را نخواهند داشت و به  جاذبه 
اقامتگاه سری  یک  تکراری  کنار  طور  در  مشابه  های 

اند و حتی سایر  همدیگر در خط ساحلی احداث شده 
بخش  این  در  نیز  گردشگران  نیاز  مورد  ها  تسهیالت 

سرویس  قبیل  از  ندارد  مراکز  وجود  بهداشتی،  های 
یا   رستوران  سواحل،  در  تفریحی  تجهیزات  تفریحی، 

باید  دکه  شرایط  این  در  غیره.  و  خوراکی  فروش  های 
طرح  توسعه  بخش به  آن  در  که  آمایشی  های  های 

شهرستان   کاربری مختلف  کشاورزی،  با  مختلف  های 
هر کدام  صنعتی و گردشگری مشخص شده و کارکرد  

پهنه طرح از  در  تعیینها  شهری  جامع  تا    های  شود 
توان  کشاورزی  بتوان  و  تجاری  گردشگری،  های 

زیرساخت  انواع  و  مشخص  را  را  منطقه  متنوع  های 
اقامتگاه  حوزه  پهنهدر  در  پذیرایی  بخش  و  های  ها 

 مختلف احداث نمود.

کارآفرینی   توسعه  در  که  دیگری  پیشران 
توجهمهمان  باید  شود  ویژه   نوازی  آن  به  »تحول  ای 

است.    ذهنی مردم و مدیران به سمت گردشگری«
های مهیای دیگر از قبیل در انزلی به دلیل وجود حوزه 

همواره   دریانوردی،  و  بنادر  و  تجارت  شیالت،  و  صید 
توسعه گردشگری مورد غفلت واقع شده است و در  

سیاست  ندارد.  اولویت  قرار  شهرستان  کالن  های 
ب امر  ذهنیت همین  که  است  شده  سمت  اعث  به  ها 

اقامتگاه انواع  حوزه  در  کارآفرینی  و  توسعه  ها 
نیابد.  بخش  جهت  تغییر  جدید  و  نوآور  پذیرایی  های 

مهمان  کارآفرینی  اصلی  هسته  که  حالی  نوازی  در 
گردشگری   و  بدهد  رخ  باید  که  است  ذهنی  تغییرات 
به عنوان منبع جایگزین در کنار صیادی و تجارت قرار  

ذی  ذهنیت  تغییر  با  توسعه  بگیرد.  سمت  به  نفعان 
بخش مهمان  همه  توسعه  نوازی،  محوریت  با  ها 

مهمان  و  به  گردشگری  یافت.  خواهند  توسعه  نوازی 
گردشگری   محوریت  با  کشاورزی  بخش  که  طوری 
عالوه بر تولید محصوالت کشاورزی، به ارائه خدمات  
صید   صنعت  یا  و  پرداخت  خواهد  نیز  گردشگران  به 

راه  به  شیالت  رستورانو  سرو  اندازی  و  دریایی  های 
می اقدام  کیفیت  با  دریایی  که  غذاهای  چرا  کند 

گردشگری   پایه  بر  شهرستان  کل  توسعه  محوریت 
تولید   بر  عالوه  صنایع  از  یک  هر  و  بود  خواهد 
را   مرتبط  خدمات  نیز  گردشگران  به  خود  محصوالت 

عدی که  دهند. با این تحول ذهنی، پیشران بارائه می
»توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و  

خواهد    صید و شیالت به طور همزمان«، محقق  نیز 
شد و گردشگری نیز در کنار دو ضلع دیگر در اولویت  

های کالن انزلی قرار گرفته و به هر سه ضلع  سیاست
شود و عالوه بر توجه به  به صورت همزمان توجه می 

زیرساخت  مرتتوسعه  و  های  شیالت  و  صید  به  بط 
زیرساخت  توسعه  به  نوردی  دریا  و  کسب  بنادر  و  ها 

مهمان  و  گردشگری  در  نوآور  کارهای  نیز  و  نوازی 
 پرداخته شود.  

بعدی،   کاوی از مقصدهای پیشرو«  »بهینهعنصر 
ظرفیت  توسعه  جهت  تاالبی،  در  دریایی،  های 

و  صنایع  تاریخی  طبیعی،  منابع  از  حفاظت  و  دستی 
ان مصاحبهفرهنگی  از  بسیاری  است.  شوندگان  زلی 

صحیحی   سیستم  که  کردند  اشاره  مسئله  این  به 
تاالب   و  دریا  پاکسازی  و  شهری  فاضالب  دفع  جهت 
انزلی،   فاضالب  متاسفانه  و  ندارد  وجود  انزلی  در 
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و   می حسن رشت  ریخته  تاالب  به  و  رود  شود 
ای که توسط بانک جهانی در این منطقه خانهتصفیه

تا حال  دلیل  در  به  بود  صورت  تحریم سیس  به  ها 
کاره رها شده است و عالوه بر آن، عنصر مهاجم  نیمه

صید   تاالب،  و  دریا  مناسب  الیروبی  عدم  آبی،  سنبل 
زبالهبی  تولید  و  تاالب  از  توسط  رویه  بسیار  های 

گردشگران، از معضالتی است که نقش مهمی در به  
و محیط  دریا  تاالب،  دارد.  زیست انز خطر افتادن  لی 

در   بسیاری  تاثیر  اکولوژیکی  مشکالت  چنین  این 
توسعه آینده گردشگری در انزلی خواهد داشت و به  
عنوان مانعی بر سر راه آن عمل خواهد کرد. عالوه بر  

زیست  مدیریت  در  توانایی  از  عدم  انزلی،  محیطی 
دستی آن و همچنین  های گردشگری و صنایع قابلیت 

اقامتگاه  تاسیس  انزلی    هایظرفیت  در  متنوع 
نمی  مقصدهای  استفاده  به  توجه  لزوم  بر  که  شود 

تاکید   دارند  انزلی  با  مشابه  ساختاری  که  پیشرو 
می می مثال  برای  آزاد  شود.  منطقه  تجربیات  از  توان 

از   حفاظت  و  اکولوژیکی  مدیریت  جهت  در  کیش 
عالوه   و  نمود  استفاده  دریایی  مناطق  طبیعی  منابع 

الگوبرداری   با  متنوع  برآن،  گردشگری  تاسیسات  از 
اقامتگاه  احداث  به  مشابه،  گردشگری  ها، مقصدهای 

میراث  بخش  احیای  و  تفریحی  مراکز  پذیرایی،  های 
بومی شهرستان   بر اساس شرایط  تاریخی  و  فرهنگی 

می  راستا  این  در  قلمه پرداخت.  از  فرهنگی  توان  زنی 
کاوی از  دستی نیز مثال زد که با بهینهدر حوزه صنایع 

رشتی  شب هنر  چادر  ملی    دوزی،  روستای  بافی 
دستی خالق  آباد و یا شال بافی به تولید صنایع قاسم

توسعه   در  پیرامونی  مناطق  تجربیات  از  و  پرداخت 
 دستی استفاده نمود. محصوالت صنایع 

پیشران از  که  عناصری  دیگر  در  از  تاثیرگذار  های 
است،   انزلی  کارآفرینی  رویکرد  توسعه  به  »توجه 

در  تخ تکراری  پارادایم  اتخاذ  جای  به  خالق  ریب 
در    کارآفرینی« و احداث تاسیسات گردشگری است. 

به مطالعات میدانی صورت گرفته   با توجه  این حوزه 
هتل اکثر  انزلی،  شهرستان  خانه در  مسافرها،  ها، 

رستورانبخش  و  پذیرایی  رویکردی  های  دارای  ها 
در نوآوری  و  هستند  خدمات  ارائه  در  فرایند    مشابه 

تهیه و ارائه خدماتشان به گردشگران وجود ندارد. در  
شومیپتر،  خالق  تخریب  رویکرد  اساس  بر  حالیکه 

پاردایم  از  تکراری  رویکردهای  بجای  های  باید 
مجموعه تحول  تاسیس  در  گردشگری  ساز  های 

همچون   صنایعی  وجود  با  انزلی  در  نمود.  استفاده 
می  سالمت  گردشگری  و  کشاورزی  توان  صیادی، 

در  مجموعه  گردشگران  که  کرد  احداث  را  هایی 
برداشت  زمین و  داشت  کاشت،  کشاورزی  های 

خانه  احیای  به  یا  و  کنند  تجربه  را  های  محصوالت 
بخش  توسعه  جهت  پرداخت.  تاریخی  پذیرایی  های 

مزرعه  همچنین  احداث  و  کشاورزی  گردشگری  های 
درمانی،  های گردشگری سالمت جهت ماسهمجموعه 

و  در آب دریا  آب  درمانی  خواص  از  استفاده  و  مانی 
دیگر اقدامات در این حوزه  باران از  انزلی  پاییزی  های 

نشده است. ساخت   آنها توجه  به  است که تا کنون 
و  اقامتگاه صیادان  معیشت  شیوه  اساس  بر  هایی 

ها نیز  خلق تجربه صید و طبخ ماهی در این اقامتگاه 
جاذبه  عنوان  کنار  به  در  مکمل  انواع  های  سایر 

های کارآفرینانه  ساز توسعه فعالیتها زمینهاقامتگاه
 در حوزه اقامتی انزلی خواهد شد.

خالق«    طبقه  ظرفیت  به  دیگر  »توجه  از  نیز 
توجه  پیشران  آن  به  انزلی  در  که  است  کلیدی  های 

می ویژه  را  طبقه  این  است.  نشده  شامل  ای  توان 
مه شهرها  سایر  به  که  مهاجر  بومی  اجرت  نخبگان 

تور  کرده  راهنمایان  غیربومی،  و  بومی  کارآفرینان  اند، 
مطلع، مفسران آگاه حوزه گردشگری، ظرفیت زنان و  

دغدغه  و  آگاه  خبرگان  و  که  کارشناسان  دانست  مند 
در انزوا هستند و پتانسیل آنها جهت بهبود کسب و  

ایده  ارائه  و  تاسیسات  کارها  احداث  در  نوآورانه  های 
گیرد  نوازی مورد استفاده قرار نمی گردشگری و مهمان 

شده   باعث  که  است  عواملی  دیگر  از  خود  این  که 
حوزه   در  است  شایسته  که  طور  آن  انزلی  است 

مهمان  در  کارآفرینی  نیابد.  توسعه  نوازی 
نعمت پژوهش  همچون  )هایی  فرجی  و  (،  2019پور 

 ( همکاران  و  نظم398ویسی   ،) ( بخشی  و  (،  1400فر 
همکاران و  نعمت 2015)  کارلیسلی  و  فرجی  (  و  پور 

شده  2019) تاکید  افراد  این  به  توجه  لزوم  به  نیز   )
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بخش  خالق  طبقه  این  از  استفاده  های  است. 
می فعال  را  اکوسیستم  از  مثال، مختلفی  برای  کند. 

اند از  نخبگان بومی که به مناطق دیگر مهاجرت کرده 
می  اینکه  اول  دارند.  مهمی  نقش  جهت  توانند  چند 

کنند  سرمایه موجبات   فراهم  را  غیربومی  افراد  گذاری 
اری در کسب و کارهای  و به تشویق آنها به سرمایه  گذ

عنوان   به  همچنین  بپردازند.  انزلی  در  گردشگری 
ارگان  در  شاغل  می نیروهای  دولتی،  توانند  های 

پروژه  و  هدایت  کنند  فراهم  را  انزلی  با  مرتبط  های 
طرح  اجرای  روند  تسهیل  به  گمنجر  ردشگری  های 

وزارت  در  سازمانخانهانزلی  و  شوند.  ها  دولتی  های 
توسعه   روی  بر  مهاجر  بومی  افراد  این  این،  بر  عالوه 
و   دارند  بسزایی  نقش  نیز  خویشاوندان  گردشگری 
مهاجرت   مناطق  دیگر  به  که  افرادی  از  بسیاری 

اقوام  کرده  از  بازدید  به  خودشان  اینکه  بر  عالوه  اند 
کنند، با تبلیغات شفاهی برای  خود به انزلی سفر می 

ظرفیت   شکوفایی  به  منجر  وَ آشنایان،  دوستان 
 شوند. بازاریابی برای این مقصد می 

نیز   صنفی«سازی و همکاری بین »شبکه در حوزه 
همه   در  که  داد  نشان  میدانی  مطالعات  نتایج 

و تشکلبخش  کارها  و  کسب  روحیه فردگرایی  ها،  ها 
پست  روحیه  و  باالست  تنگ پشدیداً  و  رستی،  نظری 

تک  بخش   روی آفت  در  در  چه  چه  و  دولتی  های 
های روابط میان  کسب و کارها مانع از تشکیل شبکه

محلی   مردم  کارها،  و  کسب  کارآفرینان،  متخصصان، 
بخش  می و  دولتی  ارتباط  های  و  اتحاد  حلقه  و  شود 

اجزای   از  یکی  که  حالی  در  ندارد.  وجود  آنها  میان 
کارآ اکوسیستم  تعامالت  اصلی  شبکه  وجود  فرینی 

بخش  مهمان میان  و  گردشگری  مختلف  نوازی  های 
هم  به  منجر  نهایت  در  که  خلق  است  و  افزایی 

انزلی   کارآفرینی  اکوسیستم  در  نو  و  جدید  اتفاقات 
غیربومی    شود. می و  بومی  کارآفرینان  که  زمانی 

می شبکه ایجاد  را  روابط  از  جرح  ای  بر  عالوه  که  کنند 
ای تعدیل  جدید،  ده و  محصوالت  خلق  فرایند  در  ها 

شبکه  این  میان  کار  نیروهای  و  جا اطالعات  جا بهها 
شتاب   منطقه  در  کارآفرینی  توسعه  فرایند  و  شده 

می  در  بیشتری  که  راهکارهایی  دیگر  از  یابد. 

لکه شبکه ایجاد  دارد،  مهمی  نقش  های  سازی 
کارآفرینی است به معنی توسعه محصوالت نوآورانه  

با   لکهکه  اصطالح  به  این  )مثل  ایجاد  نوآورانه  های 
بوم  یک  نیز  تاسیس  افراد  دیگر  خالقانه(  گردی 

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

های مکمل و مختلف از  های مختلف، زیرساخت پهنه 
قایق هتل،  اسبقبیل  رستوران،  سواری،  سواری، 

و  افی ک تفریحی  مراکز  بهداشتی،  سرویس  شاپ، 
می  قرار  هم  کنار  غیره  و  به  درمانی  صرفاً  و  گیرند 

هتل  نمی احداث  پرداخته  ساحل  حاشیه  در  شود.  ها 
راهکارهای   دیگر  از  نیز  نمادین  سرمایه  به  توجه 

شبکهشکل سرمایه گیری  است.  انزلی  در  های  ها 
وی مردم  نمادین افرادی هستند که تاثیر بسیاری بر ر 

می  هنرمندان، محلی  ورزشکاران،  مانند  گذارند 
می  افراد  طریق این  از  غیره.  و  مردم  دانشمندان  توان 

طرح  در  که  کرد  متقاعد  را  توسعه  محلی  های 
از   تاالب )جلوگیری  و  از دریا  یا حفاظت  و  گردشگری 
محلی(   مردم  توسط  خواری  تاالب  و  دریاخواری 

 مشارکت کنند. 

حوزه   توسعه »تسهیلگری  در  جهت  نهادها 
مهمان  انزلی    نوازی«کارآفرینی  در  بسیاری  شواهد 

نشان داد که بدنه اجرایی بخش دولتی در گردشگری  
اندازه توان  به  که  است  ناکارآمد  و  ضعیف  ای 

بینی موضوعات حول محور اشکال جدید کسب  پیش 
مهمان  کارهای  از  و  بسیاری  و  ندارد  را  نوازی 

ناکارآیمصاحبه به  متولی  شوندگان  نهادهای  ی 
همچون شورای شهر، شهرداری، سازمان منطقه آزاد 
انزلی   شهرستان  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  اداره  و 
اشاره کردند و بر عدم استفاده از نیروهای متخصص  

کمیته در  علمی  و  و  شهر  شورای  تخصصی  های 
از   یکی  خود  این  که  داشتند  تاکید  انزلی  شهرداری 

ف توسعه  موانع  نوآورانه  عالیتبزرگترین  های 
نوازی در انزلی است. چرا که عالوه بر اینکه از  مهمان 

توسعه   در  مشورتی  بازوهای  عنوان  به  کارشناسان 
نمی  استفاده  و  شهر  متعهد  نیز  مسئوالن  اکثر  شود، 

ثروت  از  و  نیستند  نخبگان  دلسوز  و  گردشگری  های 
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حوزه  مهماندر  با  مرتبط  گردشگری  های  و  نوازی 
صح نمی استفاده  البی یحی  با  و  اخذ  شود  در  گری 

چشم  و  تخلفات  مجوزها  انجام  از  پوشی 
محیطی توسط برخی کسب و کارها منجر به  زیست 

شده  انزلی  منابع  تحول  تضییع  جهت  بنابراین،  اند. 
مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  نهادهای  آینده  نوازی، 

دولتی باید نقش تسهیلگری و نظارتی داشته باشند  
توسعه   با  سایر  و  انزلی،  در  ضروری  های  زیرساخت 

تشکل  و  خصوصی  بخش  به  را  قبیل  امور  از  هایی 
رستوران و  هتلداران  تشکل جامعه  و  های  داران 

انجام   روند  اینکه  بر  عالوه  تا  بسپارند  غیرانتفاعی 
احداث   کیفیت  شود،  انجام  بیشتری  شتاب  با  کارها 

راه اقامتگاهو  بخش اندازی  و  نحوها  و  پذیرایی  ه  های 
رتبهنرخ  و  توسط  گذاری  بیشتری  دقت  با  آنها  بندی 

شود.  تشکل انجام  هتلداران  جامعه  قبیل  از  هایی 
پژوهش  نتایج  با  نیز  بخش  این  همچون  نتایج  هایی 

( ) 1398نصر  همکاران  و  زنوزی  و  1398(،  معصومی   ،)
سو  ( هم 2015( و کارلیسلی و همکاران )1400همکاران )

به نیز  نویسندگان  این  و  سیاست   است  های  نقش 
گردشگری   آینده  کارآفرینی  توسعه  جهت  در  کالن 

 تاکید دارند. 

با   رابطه  در  نهایت،  اساس  در  بر  برند  »تدوین 
انزلی«  ظرفیت گردشگری  که  می های  گفت  توان 

دولت  وظیفه  بیشتر  مقصدها  و  برندسازی  هاست 
های  تواند خود را همسو با برنامه بخش خصوصی می 

دولت  کنبرندسازی  افتاده  ها  انزلی  در  که  اتفاقی  د. 
ظرفیت  از  یک  هیچ  در  که  است  هایش  این 

با   مقصدها  سایر  و  است  نگرفته  صورت  برندسازی 
برند   دارند،  انزلی  به  نسبت  کمتری  پتانسیل  اینکه 

زده  خود  نام  به  را  انزلی  اینکه  ویژه  با  مثال  برای  اند. 
ترین شهر کشور است اما برند  بارانانزلی به عنوان پر 

نقره باران و یا  های  از آن خود کرده است  رشت  را  ای 
بافتن   جهت  لیر  گیاه  اینکه  با  حصیربافی  حوزه  در 

کنار انزلی است و سابقه  دستی در روستای آب صنایع 
اما  صنایع  است  مناطق  سایر  از  بیش  انزلی  دستی 

این   است.  کرده  ثبت  خود  نام  به  را  آن  فشتکه 
می مثال  نشان  ه ها  انزلی  که  نتوانسته  دهد  مچنان 

های خود جهت برندسازی استفاده  است از توانمندی 
می زمینه  این  در  دیگر  مثال  ورود  کند.  به  توان 

اشاره   پاییز  فصل  در  انزلی  تاالب  به  مهاجر  پرندگان 
باران  نقره نمود.  و  های  پرندگان  این  حضور  با  ای 

جهت   جذابی  ظرفیت  بسیار  دریایی  مرغان  صدای 
های سرد پاییز و زمستان  در فصل نگری  تورهای پرنده 

قابلیت  این  به  همچنان  اما  برندسازی  است،  در  ها 
 مقصد توجهی صورت نگرفته است.  
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 های پژوهش منبع: یافته 

 

 

ها بر اساس میزان اثرگذاری )جدول سمت راست( و اثرپذیری )جدول سمت چپ( آنها در  بندی پیشران رتبه   4  جدول 
 ماتریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
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 پایداری و ناپایداری سیستم  6.1
نمودار   داخل  در  متغیرها  پراکنش  نحوه  نهایت،  در 
است.   سیستم  ناپایداری  یا  پایداری  میزان  بیانگر 

شکل   صورت  به  متغیرها  قرار    Lچناچه  نمودار  در 
بگیرند، سیستم پایدار است و این حالت از سیستم  
و   دوم(  )ناحیه  تاثیرگذار  متغیرهای  در  ثبات  نشانگر 

و می تداوم تاثیر آن  بر سایر متغیرهاست  توان در  ها 
چناچنه   مقابل،  در  نمود.  حرکت  پایداری  جهت 
انتهای   سمت  به  مختصات  محور  سمت  از  متغیرها 

حوالی  در  و  آینده    نمودار  در  باشند،  شده  پخش  آن 
سیستم این  در  بود.  خواهد  ناپایدار  عدم  سیستم  ها 

کند. حضور متغیرهای تاثیرگذار، سیستم را تهدید می 

شماره   شکل  سیستم    7در  پایداری  شماتیک  تصویر 
پراکنش   نحوه  به  نگاهی  با  است.  شده  داده  نشان 
کارآفرینی   اکوسیستم  تحول  بر  موثر  متغیرهای 

ازی منطقه مورد مطالعه در نقشه ماتریس  نومهمان 
پیشران  که  آنجایی  از  مستقیم،  مرکز  اثرات  حول  ها 

گرفته قرار  مختصات  تاثیرات  محور  ماتریس  اند، 
دارای   اما  است  ناپایدار  صورت  به  عوامل،  مستقیم 
متغیر  هر  باشد.  می  نیز  پایداری  های  ویژگی  برخی 

هر تغییری هم نقش تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر دارند و  
اکوسیستم   متغیرهای  همه  متغیر،  یک  روی  بر 

داد   خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را   ,Godet)کارآفرینی 
1994) . 

 

 

 
 های پایدار و ناپایدار ها در سیستم موقعیت پیشران   7  شکل 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع 7
حوزه   در  کارآفرینی  توسعه  به  مقصدها  از  بسیاری 

پردازند بدون اینکه تشخیص بدهند  نوازی می مهمان 
متغیرهای کلیدی موثر بر توسعه فرایند کارآفرینی در  
امر  همین  چیست.  مقصد  کارآفرینی  اکوسیستم 
نوآور   کارهای  و  کسب  از  بسیاری  شکست  به  منجر 

خ ابتدایی  مراحل  در  نوپا  اثرات  و  تحلیل  شد.  واهد 
آینده  برای  ابزاری  عنوان  به  و  متقابل،  نقش  پژوهی، 

پیشران  از  یک  هر  توسعه  اهمیت  بر  موثر  که  هایی 
تعامالت   تمامی  ارزیابی  توسط  را  هستند  کارآفرینی 

می بالقوه  مشخص  یکدیگر  با  به  شان  منجر  و  کند 
و   توسعه  جهت  در  مهم  متغیرهای  دقیق  انتخاب 

نوازی انزلی  سیستم کارآفرینی مهمان تحول آینده اکو
پیشران می بیشتر  هرچه  شناخت  کلیدی  شود.  های 

می  باعث  کارآفرینی  اکوسیستم  بر  شود  موثر 
استراتژی  و  توسعه  سناریوها  جهت  بهتری  های 

 کارآفرینی در مقصد به کار گرفته شود.  
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کلیدی موثر بر توسعه    پیشران   39بر این اساس،  
نوازی انزلی در پاسخ به  اکوسیستم کارآفرینی مهمان 

سوال اول مشخص شدند و بر اساس مقایسه زوجی  
از   استفاده  با  و  متقاطع  اثرات  ماتریس  در  آنها  میان 

مدل    MICMACافزار  نرم  در  آنها  از  یک  هر  نقش 
، در پاسخ  تحلیل ساختاری مشخص گردید. همچنین

متقاطع،   اثرات  تحلیل  از  استفاده  با  دوم  سوال  به 
وابسته و  توسعه  تاثیرگذارترین  در  متغیرها  ترین 

مهمان  کارآفرینی  شدند  اکوسیستم  مشخص  نوازی 
ها همانطور که در بخش  توان با استفاده از آن که می 

های  بحث به تفصیل بیان شد، به تصویرسازی آینده 
مطلوب   و  محتمل  را  ممکن،  الزم  اقدامات  و  پرداخته 

مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  آینده  خلق  نوازی  جهت 
در   پیشران  اثرگذارترین  اساس،  همین  بر  برد.  کار  به 
کارآفرینی   اکوسیستم  آینده  تصویرسازی  و  خلق 

شناخته مهمان  مقصد  یریت  مد متغیر  انزلی  نوازی 
 شد.

پیشران   با  رابطه  مقصد«در  با  »مدیریت   ،
از   برنامه استفاده  تامین  زنجیره  شده  مدیریت  ریزی 

بخش  در  متنوع  و  کیفیت  با  محصوالت  ارائه  های  به 
با   ابتدا  که  صورت  بدین  پرداخت.  پذیرایی  و  اقامتی 

و  بخش  قیمت  ارزان  گروه  دو  به  هدف  بازار  بندی 
ها و مراکز پذیرایی متنوعی  ها، اقامتگاهلوکس، جاذبه 

گروه  از  یک  هر  به  پاسخگویی  جهت  احداث  هرا  ا 
تعداد   پاسداران  و  اطبا  خیابان  در  مثال  برای  نمود. 

هتل خانه  بسیاری  و  ستاره  چهار  و  سه  دو،  های 
تقاضای   از  بخشی  پاسخگوی  که  دارند  قرار  مسافر 

اقامتگا باید  و  هستند  بوم هگردشگران  گردی  های 
بوم  هتلاصیل،  همچنین  استاندارد،  و  پنج  آورد  های 

کمپینگ  لوکس،  و ستاره  نیز  اردوگاه   ها  مجهز  های 
 برای اقشار مختلف گردشگران احداث شود.  

با   باید  مقصد،  مدیریت  حوزه  در  همچنین 
کسب   توسعه  در  آمایشی  عقالنیت  نگاه  از  استفاده 

مهمان  و  گردشگری  کارهای  همه  و  در  نوازی 
توان بخش  به  جانبه  همه  توجه  شهرستان،  های  های 

ذیرایی، اقامتی  ای، پفرهنگی، تاریخی، تفریحی، جاده 
مهمان  کارهای  و  و  کسب  توسعه  در  نوازی 

می مهمان  گردشگری  و  از  نوازی  ترتیب،  بدین  شود. 
جاذبه  اطراف  در  غیرمجاز  سازهای  و  های  ساخت 

همچون ساختمان تاریخی  و  سازی در اطراف  طبیعی 
جلوگیری   نیز  است  انزلی  نماد  که  فانوس  برج 

اری در اطراف  سوهای قایق شود و یا از رشد اسکله می
ایجاد   انزی  شهر  سطح  در  بصری  تزاحم  که  تاالب 

عنصر  کرده  به  توجه  شد.  خواهد  جلوگیری  نیز  اند 
بخش  کارکرد  آمایشی،  کشاورزی،  عقالنیت  های 

مشخص   را  شهرستان  صنعتی  و  گردشگری  تجاری، 
زمینه عوامل  از  یکی  خود  این  که  تحول  نموده  ساز 

 شد.  اکوسیستم کارآفرینی در آینده خواهد 

نیز به این    »تحول ذهنی مردم و مدیران«پیشران  
ذهنیت  که  زمانی  تا  که  دارد  تاکید  به  موضوع  ها 

وجود   نکند،  پیدا  جهت  تغییر  گردشگری  سمت 
قابلیت زیرساخت  و  مورد  ها  انزلی  در  بسیار  های 

توجه مردم و کارآفرینان قرار نخواهد گرفت. با تغییر  
کارآفرذهنیت  دولتی،  نهادهای  مردم  های  و  ینان 

انزلی در توسعه  محلی به سمت ظرفیت  های متنوع 
مهمان فعالیت و  گردشگری  کارآفرینی  نوازی  های 

می  ظرفیت باعث  تمامی  همچون  شود  انزلی  های 
سواری، صید ماهی، تورهای تخصصی  دریانوردی، لنج 

های  نگری در تاالب، کشاورزی، ظرفیت شیالت، پرنده 
ماسه مانند  سالمت  باراندگردشگری  های  رمانی، 

صنایع  درمانی،  شاخص  پاییزی  بناهای  دستی، 
بازارچه قومی،  تاریخی،  تنوع  خاص،  غذایی  مواد  های 

درون   شده  حفاظت  مناطق  ظرفیت  و  آیینی  زبانی، 
های مغفول دیگر مورد توجه  تاالب و بسیاری قابلیت 

خود   اصلی  فعالیت  کنار  در  صنعت  هر  و  بگیرد  قرار 
خل و  خدمات  ارائه  نیز به  گردشگران  به  تجربه  ق 

شهرستان،   کالن  رویکرد  چنانچه  مثال،  برای  بپردازد. 
به   شیالت  و  صید  صنعت  باشد،  گردشگری  توسعه 

های دریایی و سرو غذاهای دریایی  اندازی رستورانراه
می  گردشگران  برای  کیفیت  و  با  صید  تجربه  و  پردازد 

یادماندنی   به  تجربه  گردشگران  توسط  ماهی  طبخ 
و  برای   رضایت  افزایش  به  منجر  و  نموده  ایجاد  آنها 

تبلیغات شفاهی آنها خواهد شد. در حوزه گردشگری  
کشاورزی   مزارع  در  گردشگران  نیز،  کشاورزی 
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حسن  آب کنار،  و  رود، طالب روستاهایی همچون  آباد 
گلشن، تجربیاتی در حوزه کاشت، داشت و برداشت  

برگزار این،  بر  عالوه  باشند.  داشته  ی  محصوالت 
توت  جشنواره جشنواره  همچون  کشاورزی  های 

این   در  سال  مختلف  فصول  در  هندوانه  و  فرنگی 
کارهای   و  کسب  توسعه  در  بسیاری  تاثیر  روستاها 

متنوع و  خالقانه  جاذبه محلی  گردشگری  سازی  های 
گردشگری   با  رابطه  در  داشت.  خواهد  شهرستان  در 
سواحل   درمانی  خواص  وجود  دلیل  به  نیز،  سالمت 

های پاییزی که منجر  ای و آب دریای خزر و بارانهماس
بیماری  درمان  می به  پوستی  احداث  های  با  شود، 

مانند  مجتمع  انزلی  سواحل  در  درمان  و  سالمت  های 
بلوار ساحلی قدس و یا اسکله ساحلی بندر انزلی از  

آن  ظرفیت پزشکی  و  سالمت  گردشگری  های 
کسب  و  محلی  مردم  ذهنیت  اگر  نمود.  و    استفاده 

سواحل   در  یابد،  تغییر  گردشگری  سمت  به  کارها 
آالچیق  وجود  شاهد  تنها  اینکه  جای  به  های  انزلی 

آبی   از شناورهای  انواعی  و فرسوده باشیم،  نامناسب 
های  سواری، دکه ورزشی، موتورسواری ساحلی، اسب 

در    ... و  سالمت  مجمتع  آبی،  پارک  فروشی،  اغذیه 
 سواحل شهرستان شکل خواهند گرفت.  

نیز از   کاوی از مقصدهای پیشرو«»بهینهپیشران 
خواهد   انزلی  آتی  توسعه  در  کلیدی  متغیرهای  جمله 

طوری که با الگوبرداری از مناطقی که مشابه    بود به 
پیاده  و  استانبول  و  کیش  مانند  هستند  سازی انزلی 

انزلی،   بومی  شرایط  اساس  بر  آنها  توسعه  ساختار 
ب در  هم  شهرستان  توسعه  مدیریت  زمینه  عد 

اکولوژیکی و هم توسعه تاسیسات گردشگری متنوع  
توان از  فراهم خواهد شد. در حوزه الیروبی تاالب می 

تجربه موفق کشور ژاپن در حفاظت از تاالب کوشیرو  
از   حفاظت  و  پاکسازی  احیا،  جهت  و  کرده  استفاده 

 تاالب انزلی از آن الگوبرداری کرد.  

ت  »رویکرد  به  توجه  کلیدی  خالق«  متغیر  خریب 
پیشران  جمله  از  می نیز  محسوب  به  هایی  که  شود 

تحول  رویکردهای  کاربرد  از  اهمیت  دوری  و  گرایانه 
و  پارادایم  گردشگری  کارآفرینی  در  تکراری  های 

ظرفیت مهمان  وجود  با  انزلی  دارد.  تاکید  های  نوازی 

صیادی،   و  دریایی  گردشگری  حوزه  در  متنوع 
خپرنده  باغی،  تاریخی،  زمینه نگری،  غیره  و  رید 

اقامتگاه توسعه  جهت  بخش مناسبی  و  های  ها 
تفاوتی   هیچ  تقریباً  آنجا  از  دارد.  نوآورانه  پذیرایی 

ها در سطح شهر نیست و  ها و یا رستوران میان هتل
بخش   باید  است،  رسیده  نیز  اشباع  به  نوعی  به 

ایده از  استفاده  با  خلق  خصوصی  به  نوآورانه  های 
اق در  جدید  زمینه تجربیات  تا  بپردازد  پذیرایی  و  امت 

سال   در  شود.  فراهم  آینده  در  اکوسیستم  تحول 
نام با  رستوران  دو  شمس گذشته،  و  های  العماره 

های قدیمی و سنتی  رستوران میرزاخان با احیای خانه
توسعه   در  خالق  رویکردی  که  است  شده  تاسیس 

در  رستوران باید  آن،  بر  عالوه  و  است  انزلی  در  ها 
اقامتگاه روستاها انزلی  شیوه  ی  اساس  بر  هایی 

آن   سواحل  در  شود،  احداث  محلی  مردم  معیشت 
ظرفیت  اقامتگاه اساس  بر  دریایی  و  ساحلی  های 

تحمل مقصد تاسیس شود و سرو غذاهای محلی در  
توسعه  رستوران الزامات  از  خالق  و  کیفیت  با  های 

 گردشگری مقصد است.  

« نوآور«طبقهوجود  و  خالق  کارآ  ای  فرینان، از 
سرمایه متخصصان،  دانشمندان  متفکران،  و  گذاران 

پیشران  موثرترین  از  یکی  عنوان  پاالیش،  به  در  ها 
ایده  شکوفایی  و  درکارآفرینی  ارزیابی  نوآورانه  های 

ساز این تحوالت خواهد بود. وجود  نوازی زمینهمهمان 
میراث،  اداره  همچون  دولتی  بنده  در  ناالیق  افراد 

و شهرداری در این شهرستان منجر    شورای شهر انزلی 
و  است  شده  افراد  از  طبقه  این  انزوای  نقش    به 

غفلت   مورد  کارآفرینی  توسعه  در  افراد  این  تاثیرگذار 
واقع شده است. همچنین، تشکیل انجمن راهنمایان  
و   هتلداران  جامعه  ارتباط  برقراری  و  انزلی  در  تور 

در  رستوران زنان  پتانسیل  از  استفاده  داران، 
جمله  پست  از  غیربومی  کارآفرینان  و  مدیریتی  های 

 راهکارهای تحول کارآفرینی در انزلی خواهد بود. 

بخش شبکه»پیشران   در  مختلف  سازی  های 
کارآفرینی« مهم   اکوسیستم  از  متغیرهای  نیز  ترین 

مهمان  کارآفرینی  اکوسیستم  تحول  بر  نوازی  موثر 
ادین،  های نمانزلی است. استفاده از ظرفیت سرمایه 
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شبکه تشکیل  در  اجتماعی  و  از  معنوی  مختلفی  های 
کسب و کارها، کارآفرینان، جامعه   نفعان از جملهذی 

بخش  غیره،  محلی،  و  غیرانتفاعی  و  دولتی  های 
ایده زمینه خلق  جهت  را  مسیر  ای  شدن  باز  و  ها 

فعالیت ایجاد  توسعه  انزلی  در  جدید  و  نوآور  های 
هنرمندمی یا  و  ورزشکاران  عنوان  کند.  به  ان 

می سرمایه نمادین  مردم  های  متقاعدسازی  در  توانند 
طرح  توسعه  در  مشارکت  جهت  های  محلی 

همچنین   و  کارآفرینان  از  حمایت  و  گردشگری 
باشند.   داشته  مهمی  نقش  تاالب  و  دریا  از  حفاظت 

بین همکاری  هتلداران، های  صنف  میان  نیز  صنفی 
، شناورهای  دستیداران، صنایع داران، مجمتع رستوران

اسکله و  می دریایی  ارتباطات  برقراری  با  به  ها  توانند 
بخش  به  عنوان  و  کرده  عمل  اکوسیستم  کارآمد  های 

گردشگران   مدیریت  جهت  متنوع  تورهای  طراحی 
توسعه  در  مفقوده  حلقه  که  چیزی  بپردازند. 

های  گردشگری انزلی است، عدم ارتباطات میان حوزه
کارآفری توسعه  که  است  چالش  مختلف  با  را  نی 

 مواجه کرده است.  

پیشران   خصوص  جهت  در  نهادها  »تسهیلگری 
فعالیت کارآفرینانه«توسعه  بخش    های  در 

سازمانمهمان  که  آنجا  از  نیز  از  نوازی  دولتی  های 
می یک  نظارتسو  نقش  تسهیلتوانند  گر،  گر، 

تحول  و  منعطف  از  تاثیرگذار،  و  باشند  داشته  گرایانه 
می  دیگر  ساختار  تواسوی  در  ناکارآمدی  با  نند 

جزیره  مدیریت  مانوری،  مدیریت  اتخاذ  ای  سازمانی، 
انزلی   توسعه  جهت  در  مانعی  عنوان  به  بخشی،  و 

ارگان  این  جهت،  همین  به  شوند.  باید  محسوب  ها 
سایر   و  داشته  نظارتی  و  تسهلیگری  نقش  بیشتر 

تشکل به  را  واگذار  اختیارات  خصوصی  بخش  و  ها 
گذاری و  ستا، با واگذاری اختیارات نرخ کنند. در این را

هتلداران، اقامتگاهبندی اقامتگاهرتبه به جامعه  ها  ها 
علمی  شیوه  دقیقبه  نظارت  با  و  این  تر  توسط  تری 

رتبه و  گرفته  صورت  هتلتشکل  اساس  بندی  بر  ها 
واقعی اکنون   ستاره،  که  چرا  بود  خواهد  تر 

سیاستبندیرتبه اساس  بر  سلیقه ها  و  اهای  ی 
غیرواقعی در بدنه کارشناسی دولت صورت می گیرد  

که فاقد کارایی است. عالوه بر این، جامعه هتلداران  
انزلی به دلیل سابقه و تجربه بسیار در حوزه آموزش  

تواند شکاف عمیقی که در حوزه آموزش  هتلداری، می 
مهمان  و  گردشگری  را  پرسنل  دارد  وجود  انزلی  نوازی 

های مستمر بر عملکرد واحدهای  ابی پر نموده و با ارزی
تخلفات   از  گردشگران  شکایات  بررسی  و  اقامتی 

مجوز، بسیاری  مسافرهای بی ها به ویژه خانهاقامتگاه
 از مشکالت این حوزه را برطرف نماید.

عناصر   از  برند  تدوین  کلیدی  متغیر  نهایت،  در 
ذهن   در  مقصد  از  مناسب  تصویر  ایجاد  در  مهم 

ا و  است  از  گردشگران  تابعی  برندها  که  آنجایی  ز 
تا  ویژگی  است  نیاز  هستند،  مناطق  خاص  های 

ظرفیت  اساس  بر  انزلی  همچون  وجود  مقصدی  و  ها 
ایجاد   به  فرهنگی،  و  تاریخی  طبیعی،  شاخص  آثار 
استراتژی   از  استفاده  بپردازد.  مقصد  شعار  و  برند 

توانمندی  از  یک  هر  اساس  بر  هایش،  برندسازی 
می  فعالیباعث  هدف تشود  نیز  کارآفرینی  مند های 

جمله   از  بگیرند.  شکل  مقصد  برند  اساس  بر  و  شده 
می ویژگی  برندسازی  در  انزلی  خاص  به  های  توان 

پرباران  پرندگان  عنوان  مقصد  کشور،  شهر  ترین 
بین  دریای  و  تاالب  سیبری،  از  وجود  مهاجر  المللی، 

آثار شاخص تاریخی همچون مناره انزلی یا اولین پل  
کاکایی   متحرک وجود  غازیان،  پل  نام  با  ها،  کشور 

انزلی   نمادهای  دیگر  و  صیادی  پیشینه  آبی،  نیلوفر 
تواند در برندسازی  اشاره نمود که هر کدام از آنها می 

 مقصد نقش بسیاری مهمی داشته باشد.

سنجش   و  شناسایی  شد،  مالحظه  که  همانطور 
میزان   تا  شد  باعث  متغیرها،  مستقیم  اثرات  و  روابط 

های متغیرها مشخص شود و  ها و اثرپذیری رگذاریاث
پیشران  از  یک  هر  اکوسیستم  نقش  تحول  در  ها 

برنامه شود.  شناسایی  و  کارآفرینی  استراتژیک  ریزان 
کلیدی،  سیاست متغیرهای  این  کارگیری  به  با  گذاران 

بازیگران   به  نسبت  کالنی  دیدگاه  بود  خواهند  قادر 
آورد بدست  انزلی  کارآفرینی  اساس  کلیدی  بر  و  ه 

وضعیت  یافته ارتقای  و  بهبود  به  تحقیق  این  های 
و   کسب  توسعه  جهت  انزلی  کارآفرینی  اکوسیستم 

 نوازی قدم بردارند.کارهای مهمان 
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