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Extended Abstract 

Introduction 

The ecolodges are among the tourism services, especially in the nature tourism areas 

and villages. The ecolodges are small-scale businesses whose principles are native 

design and architecture, cooperative and family management, and provision of local 

services and products. The ecolodge is an opportunity-creating part of the world's 

tourism business, which is growing rapidly (Kwan et al., 2008). The ecolodges play a 

significant role in attracting tourists and developing tourism. Their success and desired 

performance will have a positive effect on the development of destination tourism and 

tourist satisfaction. The success of the business of ecolodges due to unique dimensions 

and features and the emphasis on sustainability requires attention to several underlying 

factors, and the success of the ecolodge business depends on the recognition and 

application of these factors by the owners and managers. Therefore, it is necessary to 

identify the factors affecting the success and sustainability of the ecolodge business to 

develop and operate optimum solutions and actions for the success of the ecolodge 

business. The case study is the ecolodges in southeastern counties of Isfahan province, 

including Isfahan, Jarqouye, Varzaneh, and Kuhpayeh. The study area is one of the 

most important tourist destinations with a high potential to attract tourists. Also, the area 

has a high number of ecolodges and ecolodges are one of the important businesses in 

the study area. The study aims to investigate factors and indicators affecting the success 

of the ecolodge business in southeastern counties of Isfahan province, including Isfahan, 

Jarqouye, Varzaneh, and Kuhpayeh. 
 

Methodology 

The research method is a descriptive-analytical type carried out by a survey method. 

The study area is Isfahan county, which has many of ecolodges and is one of the 

essential tourism businesses in this county. The statistical population of this study 

consisted of the owners, managers, and senior staff of the ecolodges in the study area. 
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Due to the limited number of ecolodges in Isfahan county, a census method was used, 

and the opinions of all 75 managers and senior staff of 34 ecolodges were examined. A 

researcher-designed questionnaire was used for data collection. First, with the literature 

review, the indicators affecting the success of the business of ecolodges were identified 

and categorized into three dimensions: ‘external facilitators’, ‘management and 

planning innovations’, and ‘operational sustainability practices’. Questionnaire items 

were measured using a five-point Likert scale from completely disagree (1) to 

completely agree (5). After applying experts' opinions, the final questionnaire was 

developed and used for data collection. Before the final field data collection process, a 

pilot study was conducted on 15 people from the sample population (20% of the total 

sample). Cronbach’s alpha was used to estimate the reliability of the questionnaire. The 

value of Cronbach’s alpha for all variables of external facilitators 0.786), management 

and planning innovations (0.836), operational sustainability practices (0.792,) and the 

success of the business of ecolodges (0.747) were higher than the recommended 

threshold of 0.7. For data analysis, SPSS and descriptive (percentage, and mean), and 

inferential statistical methods (regression, one-sample t-test, ANOVA, and Duncan) 

were used. 
 

Results and Discussion 

Linear regression model and Enter method were used to predict changes in the 

dependent variable based on three independent variables. The value of the correlation 

coefficient (R) is equal to 0.796, which indicates a strong correlation between the set of 

independent variables and the dependent variable. Also, the value of the adjusted R 

square coefficient is equal to 0.615, which indicates that 61.5% of the changes in the 

success of the ecolodge business in the study area are subject to the changes in external 

facilitators, management and planning innovations and operational sustainability 

practices. The variable ‘operational sustainability practices’ has the most significant 

impact on the success of the ecolodge business of Isfahan county. The beta value is 

0.355, which is statistically significant at an error level of less than 0.01 (Sig=0.000). 

Using the path analysis model, the indirect effects of the variables on the success of the 

ecolodge business were measured. Variables of ‘external facilitators’ and ‘management 

and planning innovations’ have an indirect effect on the success of the ecolodge 

business. ‘External facilitators’ from two indirect paths and ‘management and planning 

innovations’ from an indirect path have affected the success of the ecolodge business. 

To evaluate the factors affecting the success of the ecolodge business, the one-sample t-

test was used. As shown in Table 7, all factors affect the success of the ecolodge 

business, so the average of all factors is higher than the test value (3). The value of the t-

test statistic is also significant at alpha level of 0.05 (Sig=0.000) for all factors. 

Therefore, at the confidence level of 95%, it can be accepted that all the investigated 

factors are influential in the success of the ecolodge business. Also, the factor of 

‘financial support (M=4.60)’ is the most important factor. Next, the factors of ‘human 

resources (M= 4.49), and ‘knowledge of the state of the tourism and business market 

(M= 4.44)’, have been the most important factors affecting the success of the ecolodge 

business. 
 

Conclusion 

The findings indicate that all three variables of ‘external facilitators’, ‘management and 

planning innovations’, and ‘operational sustainability practices’ have a significantly 

positive influence on the success of the ecolodge business. Variable of ‘operational 

sustainability practices’ has the most significant effect on the success of the ecolodge 

business. For optimum performance, ecolodges should focus on indicators that improve 



the level of sustainability, such as the optimum use of resources, and reducing waste 

production, so that they can attract tourists. The findings show that the variable of 

‘external facilitators’ has the greatest effect directly and indirectly through the two 

variables of ‘management and planning innovations’ and ‘operational sustainability 

practices’ in the success of the ecolodge business. External facilitators, including 

financial and non-financial support, laws and regulations, training and local 

infrastructure can be effective in increasing the success of the ecolodge business by 

influencing the better implementation of the sustainability practices, and adopting 

effective measures in planning for the ecolodge. In general, the results show that the 

success of the ecolodge business depends on the optimum performance of all three 

sectors. At the macro level, planners and officials in the field of ecolodges should 

provide facilities necessary for the success of owners. Also, the managers and owners 

should implement all business principles of ecolodges to attract and satisfy more 

tourists. For the management and planning, they should know all the principles and 

criteria necessary for the desired performance and use all the capacities available 

outside the organization for better performance. 
 

Keywords: Ecolodge, success of business, External facilitators, management and planning 

innovations, operational sustainability practices. 
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: موردی مطالعه) بومگردی اقامتگاه وکارکسب موفقیت بر مؤثر عوامل تحلیل

 (اصفهان استان شرقی جنوب هایتانشهرس

 
 .ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه گردشگری، ریزیبرنامه و جغرافیا رشته استادیار -1وزین نرگس

 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران - حجت اهلل یزدان پناه

 گردشگری، دانشگاه اصفهان، ایران. ریزیدانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -ملیحه سعیدی 

 
 10/11/1401 تاریخ پذیرش:                                                06/09/1401 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
وکار کسب رد آفرین فرصت تأسیسات مهم گردشگری، بخشی از یكی بومگردی به عنوانهای اقامتگاه

 قاصد مهممكی از ینق گردشگری مقصد دارد. استان اصفهان به عنوان است که نقش به سزایی در رو گردشگری
 ها بر موفقیتلوب آنو عملكرد مط باشدمیگردشگری کشور دارای بیشترین تعداد اقامتگاه بومگردی کشور 

وکار  کسب موفقیت های مؤثر برپژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص گردشگری استان اثرگذار است. هد 
 کوهپایه یه، ورزنه وهای جنوب شرقی استان اصفهان شامل اصفهان، جرقوشهرستان در بومگردیی هااقامتگاه

از  هادادهی آورجمعحلیلی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. برای ت -است. روش تحقیق توصیفی
منطقه  بومگردی هایتگاهاقامشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان ارشد پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

اقامتگاه بررسی  34ارشد  نفر مدیران و کارکنان 75مورد مطالعه هستند که با استفاده از روش تمام شماری نظر 
أیید شد. شد که ت تفادهشد. برای روایی پرسشنامه از روش صوری و برای پایایی پرسشنامه از ضریب کرونباخ اس

شد. ی، آنووا و فریدمن استفاده انمونهی رگرسیون، تی تن هاآزمونو  SPSS افزارنرماز  هاداده لیتحلبرای 
های فعالیت»، و «ی اقامتگاهزیربرنامهمدیریتی و  هاینوآوری»، «گر بیرونیعناصر تسهیل»نتایج نشان داد 
اصر عن ند، وار بودبر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه اثرگذ« عملیاتی پایداری

ی از تفاوت ها نیز حاکاملعگر بیرونی بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را داشته است. نتایج به تفكین تسهیل
ت مالی امل حمایسه ع واثرگذاری عوامل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی در منطقه مورد مطالعه است 

( بیشترین 44/4بازار گردشگری و کسب و کار ) ( و شناخت وضعیت49/4(، مهارت نیروی انسانی )60/4)
 اثرگذاری را از دیدگاه پاسخگویان داشتند.

 

هـای مـدیریتی و   گـر بیرونـی، نـوآوری   ، عناصر تسـهیل وکارکسبموفقیت  اقامتگاه بومگردی،: یدیواژگان کل

 های عملیاتی پایداری.ریزی اقامتگاه، فعالیتبرنامه
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 109                                                                                  ...........وکار.کسب موفقیت بر مؤثر عوامل تحلیلوزین و همکاران/ 

 مقدمه
 Jaafer et)است  هارکشو از ریبسیا دیقتصاا نقرو در سهیم صلیا ملاعو از وها ترین بخشمهم از یشگردگر صنعت

al., 2011:827) امروزه بسیاری از کشورها بخصوص در حال توسعه، به اهمیت گردشگری به عنوان عامل توسعه .

ل حاضر یكی از (؛ و در حا2: 1396؛ سرور و همكاران، Yang and Filk, 2014; 144اقتصادی پی بردند )

آید که به صورت فراگیر و جهانی شمار میهای اجتماعی و فرهنگی بهمهمترین منابع درآمد، اشتغال و توسعه زیرساخت

 (. با رشدChristou & Sharply, 2019: 39های زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است )در آمده و تمامی جنبه

نیز متنوع شده، و از  آن خدمات و محصوالت های مختلف گردشگری،گونهافزایش تقاضا برای  و گردشگری صنعت

 یوکارها کسب این موفقیت همین رو کسب و کارهای مختلفی در صنعت گردشگری بوجود آمده است. میزان

 گردشگران بسیار اثرگذار است رضایت و گردشگری صنعت توسعه خاصطور به و کشور اقتصادی یتوسعه در گردشگری

 (. 2: 1396 قوبی،یع)

یكی از خدمات گردشگری به خصوص در مناطق طبیعت گردی و روستاهای گردشگری، اقامتگاه بومگردی هستند. 

های بومگردی کسب و کارهای کوچن مقیاس هستند که طراحی و معماری بومی، مدیریت مشارکتی و اقامتگاه

 در نیآفرفرصت بخشی بومگردی هایاشد. اقامتگاهبخانوادگی، و ارائه خدمات و محصوالت بومی از اصول آن می

در این راستا  .(Kwan et al, 2008:698است که به سرعت در حال رشد هستند ) جهان گردشگریوکار کسب

 10با نرخ ساالنه  ندهیآ یهادر دهه اکوتوریسم و اقامتگاه بومگردیبازار (، 2004) 1المللیمؤسسه مالی بین طبق گزارش

های در کشور نیز در سال در نظر گرفت. یگردشگر یبازارها نیاتریتوان آن را به عنوان پویواهد کرد و مدرصد رشد خ

اخیر توسعه اقامتگاه بومگردی به خصوص در مناطق روستایی با اهدا  اشتغالزایی و ماندگاری بیشتر گردشگر در مناطق 

 1396میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال روستایی افزایش یافته است، به طوریكه براساس آمار وزارت 

واحد افزایش یافته است )باپیری و همكاران،  2000تقریبا به  1396واحد بوده و در سال  400تعداد اقامتگاه بومگردی 

و در جذب گردشگر نقش بسزایی  شوندمی گردشگری محسوب توسعه سازنهیزم های بومگردی(. اقامتگاه169: 1401

ها در توسعه گردشگری مقصد، رقابت پذیری مقصد و رضایت گردشگران اثر موفقیت و عملكرد مطلوب آن د. میزاندارن

ای خواهد داشت. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و پایداری کسب و کار اقامتگاه بومگردی ضروری مثبت و سازنده

 وفقیت کسب وکار اقامتگاه بومگردی را توسعه و عملیاتی نمود.  است تا با تمرکز بر آن راهكارها و اقدامات مطلوب برای م

های منحصر به فرد آن و تأکید بر موضوع موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی بومگردی با توجه به ابعاد و ویژگی

قامتگاه پایداری مستلزم توجه به عوامل زمینه ساز متعددی در درون و برون سازمان است، و موفقیت کسب و کار ا

بومگردی به میزان شناخت و کاربست همه این عوامل بستگی دارد. اقامتگاه بومگردی در بازار کسب و کار رقابتی در 

صورتی موفق خواهد بود که با پایبندی به اصول پایداری و ارائه خدمات مطلوب و ارزشمند، رضایتمندی گردشگران را 

ای از عوامل در سطح گردی نظیر هر کسب و کار دیگری به مجموعهکسب نماید. همچنین کسب و کار اقامتگاه بوم

های مدیریتی، نیروی انسانی ماهر وابسته است. عالوه بر این برای عملكرد بهتر نقش سازمان نظیر منابع مالی، مهارت

گردی بسیار های حمایتی بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگر برون سازمانی شامل قوانین و سیاستعوامل تسهیل

 وکارکسب  مؤثر در هر سه سطح کالن، مدیریتی و اجرایی بر موفقیت عوامل حاضر بررسی پژوهش مهم است. لذا هد 

های مدیریت و گر بیرونی، نوآوریبومگردی است. به طور خاص هد  پژوهش بررسی تأثیر عناصر تسهیل اقامتگاه
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داری اقامتگاه بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی، و همچنین ارتباط های عملیاتی پایریزی اقامتگاه و فعالیتبرنامه

های جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه شهرستان .باشدمیبین این عوامل با موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی 

دشگری کشور و باشد. این منطقه یكی از مقاصد مهم گراستان اصفهان شامل اصفهان، جرقویه، ورزنه و کوهپایه می

اقامتگاه بومگردی در این منطقه واقع شده است )اداره میراث  34اقامتگاه بومگردی استان،  560باشد و از استان می

(، و اقامتگاه بومگردی یكی از کسب و کارهای مهم 1400فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، 

 باشد. گردشگری منطقه مورد مطالعه می

های پیشین و های اخیر مطالعاتی انجام شده است. پژوهشموفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی در سالدر خصوص 

( در 1396دستاوردهای آنها در خصوص عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای اقامتی به شرح زیر است. عیسی زاده )

پرداخت و به این نتیجه دست یافت که عوامل ها در استان اردبیل ای به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت هتلمطالعه

باشد. وثوقی و ها میترین عوامل اثرگذار بر موفقیت هتلسازی، دسترسی به سرمایه و قانونمندی مهمبازاریابی، شبكه

های سبز در اکوکمپ متین آباد دست ای در خصوص عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه( در مطالعه1395شمسی ماربینی )

های دوستدار محی  که استفاده از منابع تجدید پذیر، بازیافت، ارائه محصوالت سبز، ارائه خدمات خاص و فعالیتیافت 

 ( در پژوهشی در زمینه شناسایی عوامل1396زیست از عوامل مؤثر بر موفقیت اکوکمپ گردشگری هستند. زرسیفی )

باالترین سطح و بعد از آن  در عامل دولتت که داری شهر اصفهان دریافکارآفرینی در بخش هتل توسعه بر مؤثر

در موفقیت کارآفرینی در بخش هتلداری دارند. یعقوبی  کلیدی نقش باال نفوذ قدرت با مالیاتی - مالی اداری هایسازمان

های مالی، ( در پژوهشی در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار کوچن در شهر یزد دریافت حمایت1396)

وکارهای کوچن و متوس  های غیرمالی بر موفقیت کسب ی مدیریتی، بازاریابی کارآفرینانه و حمایتهانوآوری

های های خانه( در پژوهشی در خصوص عوامل موفقیت طرح1397های بومی اثرگذار هستند. حسن زاده )اقامتگاه

های تجدیدپذیر، گیری از انرژیگردشگری در استان اصفهان دریافت که استفاده از سیستم چرخه مصر  آب، بهره

مدیریت پسماند و بازیافت آن، و مشارکت محلی از عوامل مهم در تحقق موفقیت اقامتگاه بومگردی هستند. باپیری و 

ای، جهان بینی، های پیشین نه مضمون عوامل زمینهای براساس روش فراترکیب و پژوهش( در مطالعه1401همكاران )

یات، مدل مشارکت، مدل بازاریابی، مدل مالی، مدل اثرات و ارزش پیشنهادی را برای مدل کسب ها، مدل عملمدل دارایی

ای در خصوص عوامل موفقیت کسب ( در مطالعه2004و همكاران ) 1روگو و کار پایدار اقامتگاه بومگردی مطرح کردند. 

ی بازاریابی، مسائل مربوط به منابع هاهای فردی، مسائل مدیریتی، فعالیتو کارهای کوچن دست یافتند که ویژگی

ها، فنّاوری و عوامل محیطی بر موفقیت کسب و نامههای تولید، رقابت، قوانین و آیینانسانی، شرای  اقتصادی، ویژگی

های ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد مالی هتل2005) 2شارما و آپنجاکارهای کوچن اثرگذار هستند. 

و  یآوردر فن کم یگذارهی، سرمانکنارکا زشموآانیا پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که فقدان کوچن در تانز

( در مطالعه 2011و همكاران ) 3های کوچن هستند. جعفربخش دولتی از علل عدم موفقیت هتلمد رآناکاهای سیاست

مدیران شامل تخصص، دانش و مهارت ای در خصوص کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دریافتند که ویژگی 

اند. های کوچن و متوس  داشتهموفقیت هتلدر  مهمی نقش تطالعاا یآورفن اربزابكارگیری و  وکار،مدیریت کسب

                                                           
1. Rogoff 

2. Sharma and Upneja 

3. Jaafer 
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ریزی مؤثر کسب و کارهای کوچن دریافتند که ( در پژوهشی در زمینه الگوی برای برنامه2016)و همكاران  1چیچویراک

های کوچن وکار، اعطای وام مستقیم به شرکتهای مالی شامل تضمین خاص برای شروع کسبتها با انواع حمایدولت

ی هانهیزموکار، آموزش در های غیرمالی شامل مشاوره، نظارت بر کسبهای مالیاتی، و حمایتو متوس ، و معافیت

حیت مالكان، مدیران و کارکنان بازاریابی، حسابداری، مدیریت، تحقیق و توسعه به منظور افزایش دانش و صالمختلف 

ای در زمینه توسعه کسب و کار اقامتگاه ( در مطالعه2016) 2توانند به موفقیت کسب و کارها کمن نمایند. ریگاتیمی

پیروی از استاندارهای اقامتگاه بومگردی نظیر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت جامعه بومگردی پایدار دست یافت که 

محی  زیست، بهبود شرای  اجتماعی، اقتصادی و محیطی منطقه عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار  محلی، حفاظت از

  اقامتگاه بومگردی هستند.

براساس  مگردی رااه بومطالعات انجام شده به دو بخش قابل تقسیم هستند. مطالعاتی که پایداری و موفقیت اقامتگ

و معماری  ه، طراحیالیندرای اقامتگاه شامل مصر  منابع، مدیریت آپایبندی به اهدا  و استانداردهای تعریف شده ب

؛ ریگاتی، 1395ربینی، ؛ وثوقی و شمسی با1397گیری کردند )نظیر حسن زاده، منطبق با شرای  بومی و محلی اندازه

ایت مالی، حم انین،امل قو(؛ و مطالعاتی که بر عوامل بیرونی و یا درون سازمانی مؤثر بر موفقیت کسب و کار ش2016

شارما و  ند )نظیری کردهای مدیریتی تمرکز کرده و بر اساس آن موفقیت اقامتگاه بومگردی را ارزیابآموزش، مهارت

بستگی بین عوامل با (. همچنین مطالعات انجام شده به بررسی هم1394؛ عیسی زاده، 1396؛ یعقوبی، 2005آپنجا، 

اقامتگاه  سب و کارقیت کاند و مدل علی در تبیین عوامل مؤثر بر موفتهموفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی پرداخ

جرایی بر ازمانی و ن، سابومگردی ارائه نشده است. استفاده از چارچوب یكپارچه و شناسایی همه عوامل در سطوح کال

متگاه کار اقا وکسب  موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی و ارائه مدل علی برای تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت

ز رك بهتر ادبرای  یردشگرگسئوالن و م زانیربرنامه یبرامطالعه  نیا یهاافتهیبومگردی از نوآوری تحقیق است. 

خواهد بود.  مفید یعمل یهایو استراتژ هااستیس نیتدو عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی به منظور

های برنامه ریزی و اجرایعملكرد بهتر در تصمیم گیری، برنامه کند تاتگاه کمن میهمچنین به صاحبان و مدیران اقام

 اقامتگاه بومگردی داشته باشند. 

 

 مبانی نظری
 & Sandersهای بعدی به سرعت رشد یافت )ظهور کرد و در دهه 1980صنعت اقامتگاه بومگردی در دهه 

Halpenny, 2001: 11قامتگاه منحصر به فرد در بازار گردشگری هستند که سعی (. اقامتگاه بومگردی، ین نوع ا

(. Hawkins et al., 1995: X; Mafi et al., 2019: 305دارند فلسفه و اصول اکوتوریسم را برآورده کنند )

شوند، های طبیعی دور افتاده ساخته میهای بومگردی کسب و کارهای کوچن مقیاس هسند که عمدتاً در محی اقامتگاه

شوند. همچنین ارائه غذاهای محلی، ایجاد تجربیات خاص برای گردشگران و تعامل با كانات محلی طراحی میبا ام

(. منطبق با معماری Russell et al., 1995: 5; Kwan et al., 2008:699باشد )طبیعت مورد تأکید می

که پس از مرمت تبدیل به اقامتگاه  باشند قدیمی هایشوند و ممكن است خانهبومی و سیمای طبیعی منطقه ساخته می

 & Jenkins(. ساخت، طراحی و اجرای اقامتگاه باید سازگار با محی  زیست باشد )551: 1398اند )حسام، شده

Pigram, 2003: 24 بر حفاظت از محی  طبیعی و فرهنگی منطقه، استفاده از معماری و مصالح بومی، مدیریت .)
                                                           
1. Rakićević 

2. Rigatti 
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 دارند، یكسانی ویژگی که هاهتل (. برخال 181: 1397تأکید دارد )شفیعی و ربانی، خانوادگی و مشارکت جامعه محلی 

همچنین سعی . شوندمی اداره باشد گردشگران مطلوب ای که برایمنطقه هستند، و به شیوه محیطی خاص ویژگی دارای

 پذیرایی شوند محلی یبر آن است تا گردشگران با محی  طبیعی و سبن زندگی سنتی منطقه آشنا شده و با غذاها

 (. 55: 1396دیودار، )

ی؛ شناخت و امعه محلت و جاقامتگاه بومگردی باید دارای اصول زیر باشد: به حداقل رساندن اثرات منفی بر محی  زیس

ها؛  ین سیستمان بر های محلی و فرهنگی منطقه، و میزان تعامل و تأثیر گردشگراآگاهی از اکولوژی منطقه، سنت

ن اك گذاشته اشتربحیات وحش و ذخایر محی  زیست؛ مشارکت مردم محلی در توسعه اقامتگاه بومگردی؛ حفاظت از 

هایی برای اد فرصتهای سنتی؛ ایجگیری، کشاورزی، و برگزاری نمایشمنافع اقتصادی با مردم محلی، برای مثال ماهی

در  لی متخصصراد محایجاد اشتغال برای افهای اکوتوریسم بیاموزند و گردشگران و مردم محلی تا در مورد شیوه

(. در Wallace & Pierce, 1996: 848های اکوتوریستی )گردی، فرهنگی و سایر فعالیتهای طبیعتفعالیت

ت مشارکتی،  ، مدیریا محیهای بومگردی عبارتند از: طراحی و معماری بومی و سازگار بمجموع مهمترین اصول اقامتگاه

 عماریم انعكاس جهت در باید اقامتگاه محیطی و ارائه خدمات و محصوالت بومی. معماریمسئولیت پذیری زیست 

ایع سایل و صنزئینات نیز از وتبرای  باشد، محلی بومی باید هااقامتگاه ساخت مورد استفاده در باشد، لذا مصالح محلی

ا میزان زیادی به تهای گردشگری (. همچنین توسعه فعالیت190: 1397دستی محلی استفاده کرد )شفیعی و ربانی، 

 (. ازHorváth & Jónás-Berki, 2018: 55مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی مدیران بستگی دارد )

 برای ار اقتصادی زایایم بیشترین محلی شده و جامعه توانمندسازی موجب که است این بومگردی دیگر ویژگی اقامتگاه

لی برای توانمندسازی (، لذا مشارکت جامعه محConesa et al., 2016: 2375شد )با داشته همراه به میزبان جامعه

 جزء کسب بومگردی هایاه(. همچنین اقامتگ62: 1395جامعه محلی باید مورد توجه قرار گیرد )غنیان و هاشمی نژاد، 

 اهشک پسماندها، و هاالهزب مصر  منابع، مدیریت مدیریت باشد و رعایت اصول پایداری از جملهمی سبز و وکار پایدار

 ستا زمال صلیا نمتولیا عنوان مگردی بهبو هایاقامتگاه نصاحبابسیار مهم است و سبز  محصوالت خرید ها،آالینده

از  (.Kasim, 2006: 5; Jackson, 2010:212) کنند عایتر را نمواپیر محی  برابر در محیطی یستز اتتعهد

قامتگاه، ا در محلی و بومی هاینوشیدنی و ه خدمات و محصوالت بومی نظیر ارائه غذادیگر اصول اقامتگاه بومگردی ارائ

گردی، برگزاری بیعتاجرای تور ط نظیر جدید یهاتجربه دستی، ایجاد نظیر صنایع بومی محصوالت فروش و ارائه

 (.Chan & Baum, 2007: 352باشد )محلی می موسیقی مراسم و رویدادها و اجرای

بومگردی نیز مانند هر های باشد. کسب و کار اقامتگاهکلی مربوط به دستیابی به اهدا  و مقاصد می طورموفقیت به

به بازار هد  پاسخ مناسب  بتواندهای خاصی باشند، تا ها و شاخصکسب و کار دیگری برای موفقیت باید دارای مؤلفه

و کارهای اقامتی تحت تأثیر عوامل  فقیت کسب(. موLambert, 2008:278دهند و یا خود را با آن وفق دهند )

دهد عوامل مختلفی بر گردد. مروری بر مطالعات پیشین نشان میکند یا مانع آن میباشد که آن را تسریع میمختلفی می

موفقیت کسب و کارها اقامتگاه بومگردی مؤثرند که برخی از عوامل درون سازمانی و برخی عوامل بیرونی هستند. برای 

وکار اقامتگاه بومگردی نقش عوامل برون سازمانی حائز اهمیت است. نهادهای دولتی با توجه به نوع فقیت کسبمو

تواند های مالی و غیر مالی میکند و همچنین انواع حمایتوکارها وضع میها و قوانینی که برای کسب ها، نظارتسیاست

ای از عوامل درون سازمانی نیز قیت کسب و کارها به مجموعهوکارها کمن کند. عالوه بر این موفکسب  تیموفقبه 

وکاری برای رسیدن به اهدا  خود به آن و منابع مالی یكی از عواملی است که هر کسب باشد. وجود سرمایهوابسته می
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مدیریتی های وکاری را آغاز و نه موفق شد. نیروی انسانی متخصص و مهارتتوان کسبنیازمند است و بدون آن نه می

تواند بر وکار نیز عواملی هستند که میوکار، توانایی در کنترل و مدیریت کسبکسب طهیحکافی در  و تجربهنظیر دانش 

نیز اشاره شد اقامتگاه بومگردی،  قبالًطور که موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی مؤثر باشند. افزون بر این همان

 محی  دوستدار گردشگران به پذیرایی و اقامت خدمات ارائـه محلی است و مكانی برایهای بومی و اقامتگاهی با ویژگی

لذا ساختار طراحی و معماری اقامتگاه باید سازگار با شرای  محیطی و فرهنگی . باشدبومی می زندگی سبن و زیست

و مشارکت و  لی باشدشود بومی و محمنطقه باشد، خدمات و محصوالتی که در اقامتگاه به گردشگران عرضه می

های بومگردی وکارهای اقامتگاهتوانمندسازی جامعه محلی مورد توجه باشد. بر این اساس برای پایداری و موفقیت کسب

 اقامتگاه پایداری و موفقیت بر اثرگذار عوامل تمام وکار اقامتگاه بومگردی داشت وباید نگاه سیستمی و یكپارچه به کسب

موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی به  چراکه شود. گرفته نظر در و اجرایی مدیریتی کالن، سطوح همه در بومگردی

وکار اقامتگاه بومگردی اثرگذار همه این عوامل وابسته بوده و ضعف در هر ین از عوامل بر موفقیت و عدم موفقیت کسب

توان به سه و کار اقامتگاه بومگردی را می است. با توجه به بررسی مطالعات انجام شده، عوامل مؤثر بر موفقیت کسب

ی مالی و غیرمالی و آموزش؛ هاتیحماگر بیرونی شامل قوانین و مقررات، بندی نمود: عوامل تسهیلدسته تقسیم

های رقابتی، ی مدیریتی، سیاستهامهارتریزی و مدیریتی در سطح اقامتگاه بومگردی شامل های برنامهنوآوری

های عملیاتی پایداری شامل نوع خدمات و محصوالت، عملكرد در خصوص حفاظت از انسانی؛ و فعالیت بازاریابی، منابع

های عملیاتی اقامتگاه بومگردی رسد فعالیتمحی  زیست و فرهنگ منطقه، مشارکت جامعه محلی. همچنین به نظر می

های مدیریتی قرار گیرند. به عبارت وآوریتواند تحت تأثیر عوامل باالدستی شامل عناصر تسهیل کننده بیرونی و نمی

شود و همچنین اقداماتی هایی که در سطح کالن برای حمایت از کسب و کار اقامتگاه بومگردی انجام میدیگر فعالیت

شود، به عملكرد مطلوب کسب و کار اقامتگاه بومگردی در ارائه خدمات و رضایتمندی که در سطح سازمانی انجام می

وکار اقامتگاه بومگردی و ارتباط بین متغیرهای تحقیق با تواند منجر شود. عوامل مؤثر بر موفقیت کسبگردشگران می

 باشد.( می1شكل)صورت متغیر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی به

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 

های مدیریت و نوآوری

 ریزی اقامتگاهبرنامه

موفقیت کسب و کار 
 اقامتگاه بومگردی

های عملیاتی فعالیت
 پایداری

 گر بیرونیعناصر تسهیل
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 روش پژوهش

ا روش ببه صورت پیمایشی و  وتحلیلی است  -از نظر ماهیت از نوع توصیفی و ربردیکا نظر هد  حاضر از پژوهش

تان شهرس های جنوب شرقی استان اصفهان شامل چهارکمی انجام شده است. محدوده مكانی پژوهش شهرستان

های بومگردی همتگاد اقای آماری تحقیق، مالكان، مدیران و کارکنان ارشاصفهان، ورزنه، جرقویه و کوهپایه است. جامعه

بل بررسی بودن ها را در دست دارند. به علت تعداد محدود و قااقامتگاه منطقه مورد مطالعه هستند که مدیریت و اداره

نفر مدیران و  75های بومگردی در منطقه مورد مطالعه شیوه تمام شماری به کار گرفته شد و نظر تمامی اقامتگاه

فكین های تحقیق به تمونهنرای پروانه بهره برداری به صورت هدفمند بررسی شد. تعداد اقامتگاه دا 34کارکنان ارشد 

 ( آمده است. 1اقامتگاه در )جدول
 

 . تعداد حجم نمونه تحقیق به تفکیک اقامتگاه1جدول 

 تعداد نمونه اقامتگاه شهرستان تعداد نمونه اقامتگاه شهرستان

 اصفهان

 2 اهللشیخ لطف

 اصفهان

 2 سرای سفیر

 2 فرنگیس 3 ماه بی بی

 3 هورشید 5 کوچه باغ

 3 عمارت بنان

 ورزنه

 2 نگار

 3 گاره دژ 2 کوپائها

 2 چاپاکر 3 سها و طاها

 3 ورزنه 3 سرو

 2 حافظ 2 عمارت راد

 3 نخلستان

 جرقویه

 2 خانه مروی

 3 گرکویه 2 اشكانی

 1 خلیفه سلطانی 1 آدینه

 1 آلمن 1 خلوت سرا

 2 اورچین 1 تاك

 2 دشت شب 3 حوضن

 1 آئینه خانه 2 سه کنجی

 2 نارگل
 کوهپایه

 3 بنی طبا

 2 خالو عباس 1 قجری

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته        

 

های خصآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، شابرای جمع

های نوآوری»، «گر بیرونیعناصر تسهیل»اثرگذار بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی شناسایی شدند و در سه بعد 

دسته بندی شدند و بر اساس آن پرسشنامه تحقیق « های عملیاتی پایداریفعالیت»و « ریزی اقامتگاهمدیریتی و برنامه

ای االت عمومی و سواالت تخصصی است. قسمت سواالت عمومی مجموعهتدوین شد. پرسشنامه در دو بخش شامل سو

های جمعیتی جامعه نمونه شامل جنس، سن، تحصیالت، مدت زمان فعالیت اقامتگاه از سواالت بسته در خصوص ویژگی

دآوری، بازار کسب وکار، سو در متداوم های حضوراست. متغیر وابسته موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی با سؤال

های شغلی، رضایتمندی جامعه محلی، حفاظت از محی  فرصت اقامتگاه، تعداد مثبت از رضایتمندی گردشگران، تصویر

های پرسشنامه با گیری شد. گویههای فرهنگی جامعه محلی اندازهزیست و کاهش اثرات منفی، و حفاظت از ارزش

گیری شدند. برای سنجش روایی ( اندازه5( تا کامالً موافقم )1فم )ای لیكرت از کامالً مخالاستفاده از مقیاس پنج درجه

نفر از اساتید و پژوهشگران متخصص در زمینه گردشگری نظر خواهی شد. پس از اعمال نظرات  10پرسشنامه از 
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ات، برای آوری اطالعها مورد استفاده قرار گرفت. قبل از جمعمتخصصان، پرسشنامه نهایی تدوین و برای گردآوری داده

درصد از ججم نمونه( توزیع و تكمیل شد. برای  20نفر از جامعه آماری ) 15اطمینان از سؤاالت، پرسشنامه اولیه بین 

، 786/0گر بیرونی سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد؛ مقدار ضریب آلفا برای عناصر تسهیل

، و موفقیت کسب و کار اقامتگاه 792/0های عملیاتی پایداری ، فعالیت836/0امتگاه ریزی اقهای مدیریتی و برنامهنوآوری

دهد اجزای ( است و نشان می7/0بدست آمد. ضرایب آلفا در همه عوامل باالتر از حد تعریف شده ) 747/0بومگردی 

ای پایایی قابل قبول است. ها دارای همبستگی قابل قبولی با یكدیگر هستند و پرسشنامه طراحی شده داردرونی سازه

های آماری توصیفی شامل درصد، و میانگین، و استنباطی شامل و آزمون  SPSSافزارها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

 هاهای پارامتری رگرسیون خطی، تی تن نمونه ای، تحلیل واریانس )آنووا( و دانكن به دلیل نرمال بودن دادهآزمون

 شده است. استفاده

 

 محدودۀ مورد مطالعه

ن واقع ان اصفهای استمنطقه مورد مطالعه چهار شهرستان اصفهان، جرقویه، ورزنه و کوهپایه است که در جنوب شرق

رشته  به جنوبی و ربیغ قسمت در و شودمی محدود کویر به شرقی و شمالی قسمت از اند. منطقه مورد مطالعهشده

راکز گردشگری کشور و استان (. همچنین از م1395آماری استان اصفهان، سالنامه )شود می منتهی زاگرس هایکوه

های تاریخی و فرهنگی شامل: میدان، خانه، های گردشگری زیاد از جمله جاذبهشود که دارای جاذبهاصفهان محسوب می

مچنین سا، آب انبار و هزه، کلیواغ، مکاخ و عمارت، بازار، امامزاده، حمام، پل، مدارس، مساجد، مناره، کاروانسرا، آتشكده، ب

یگری های گردشگری دهاین استان جاذب نیهمچن باشد.فاظت، آبشار، چشمه و غار میحهای طبیعی شامل مناطق جاذبه

ایع دستی گری و صن، گردشاداره میراث فرهنگیباشد )مانند آداب و رسوم، مشاهیر، صنایع دستی و سوغات را دارا می

متگاه اقا 34اصفهان،  ناستا فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره میراث آمار به توجه با(. 1400استان اصفهان، 

ها در هر اقامتگاهای مورد مطالعه وجود دارد. اکثدر شهرستان برداری و در حال فعالیتبهره پروانه دارای بومگردی

، و خی، حمامهای تاریریخی نظیر مكانهای گردشگری طبیعی و تاهای تاریخی شهر و در روستاهایی با جاذبهمحله

، هورشید، آلمن، ارت خلیفن، عمها نظیر آیینه خانه، خالو عباس، گرکویه، ارچیاند. همچنین اکثر اقامتگاهمسجد واقع شده

ی از ان بسیارباشند. صاحباند و دارای بافت و معماری تاریخی و قدیمی میهای قدیمی بازسازی شدهچاپاکر خانه

هایی و فعالیت دار هستندها از افراد بومی منطقه هستند. از خدمات و امكانات ارتباطی، رفاهی و عمومی برخورهاقامتگا

ها ارائه امتگاهوی اقسنظیر گشت و گذار در محی  پیرامون، برگزاری مراسم های بومی محلی نظیر موسیقی محلی از 

 شود. می

 

 هاو یافته بحث

 ویژگی جامعه آماری تحقیق

 6/55نفر حجم نمونه،  75آمده است. در پژوهش حاضر، از مجموع  2های جمعیت شناختی حجم نمونه در جدول ویژگی

درصد  7/54های بومگردی بودند. از نظر جنسیت، درصد کارکنان ارشد اقامتگاه 4/44درصد مدیران و صاحبان اقامتگاه و 

پاسخگویان به لحاظ سنی در چهار گروه بررسی شدند که بیشترین  اند.درصد مردان بوده 3/45از پاسخ دهندگان زنان و 

درصد دارای مدرك کارشناسی  5/36سال قرار دارند. از نظر سطح تحصیالت،  40تا  31درصد حجم نمونه در گروه سنی 
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همچنین از  اند.تر بودهدرصد دارای مدرك دیپلم و پایین 9/7درصد دارای مدرك کارشناسی و فق   6/47ارشد و دکتری، 

 سال مشغول فعالیت در اقامتگاه هستند.  5نظر مدت زمان فعالیت در اقامتگاه، بیشتر پاسخگویان در مدت کمتر از 

 

 نفر( 75های آماری جامعه نمونه تحقیق )تعداد نمونه . ویژگی2جدول

 

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته                         

 

 ارزیابی تأثیر ابعاد بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی

ری حاصل از تفاده شده است. میزان معنادااسمیرنو  اس -ها از آزمون کولموگرو برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

، 823/0ریزی اقامتگاه های مدیریتی و برنامهورینوآ 0،/486رهای بیرونی گهای بعد عناصر تسهیلآزمون برای شاخص

 بدست آمد. با 267/0ی ، و برای متغیر وابسته موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگرد830/0های عملیاتی پایداری فعالیت

ها نرمال است، و برای داده زیعتوان گفت که تواست، می 05/0آمده که بزرگتر از آلفا دستتوجه به سطح معناداری به

شود. برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته )موفقیت کسب و های پارامترین استفاده میها از آزمونداده تجزیه و تحلیل

مبستگی کل ه. نتایج ده شدکار اقامتگاه بومگردی( بر اساس سه متغیر مستقل از مدل رگرسیون خطی و روش اینتر استفا

دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر است که نشان می 796/0دار ضریب همبستگی برابر با دهد مقنشان می

است و بیانگر آن است که  615/0نیز برابر با  شدهلیتعدوابسته همبستگی قوی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تعیین 

متغیرهای  ع تغییراتر منطقه مورد مطالعه تابهای بومگردی دوکار اقامتگاهدرصد از تغییرات میزان موفقیت کسب 5/61

های عملیاتی پایدار در اقامتگاه است ریزی اقامتگاه و فعالیتهای مدیریتی و برنامهگر بیرونی، نوآوریعناصر تسهیل

 (. 3)جدول 

 

 

 

 درصد مؤلفه

 سمت در اقامتگاه
6/55 مالن/ مدیر  

4/44 کارکنان ارشد  

 جنسیت
3/45 مرد  

7/54 زن  

 سن

20-30 7/19  

31-40 3/49  

41-50 1/21  

9/9 به باال 51  

 تحصیالت

9/7 دیپلم  

 8 کاردانی

6/47 کارشناسی  

6/28 کارشناسی ارشد  

9/7 دکتری  

مدت زمان فعالیت 

 در اقامتگاه

8/45 سال 3کمتر از   

1/36 سال 5تا  3  

9/13 سال 10تا  5  

2/4 سال 10بیشتر از   
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 . ضریب تعیین رگرسیون متغیرهای مستقل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی3جدول 
 خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین (rستگی )ضریب همب مدل

796/0 مدل اینتر  634/0  615/0  325/0  

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته                

 

 Fاره آزمون اساس آم د. برش استفادهبرای بررسی اثرات متغیرهای تحقیق بر متغیر مستقل، از تحلیل واریانس رگرسیون 
توان پذیرفت که اثر میدرصد  95، با سطح اطمینان (Sig=000/0است ) 05/0ز معناداری که کمتر ا ( و سطح354/40)

رات متغیر ینی تغییبپیش  ومتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته معنادار است و مجموعه متغیرهای مستقل قادر به تبیین 
 (. 4وابسته هستند )جدول 

 
 ای مستقل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی. تحلیل رگرسیون تعیین اثر متغیره4جدول 

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته           

 

مستقل دهد متغیرهای ن مینشاآمده است. همانطور که جدول  5متغیر وابسته در جدول  های مستقل برنتایج تأثیر متغیر

« ی در اقامتگاهی پایدارهای عملیاتفعالیت»باشد. متغیر بر متغیر وابسته اثرگذار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می

محاسبه شده  355/0ای آن ار بتنطقه مورد مطالعه دارد، مقدبیشترین تأثیر را بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی م

معناست که با افزایش  ( معنادار است و این بدینSig=000/0) 01/0است و از لحاظ آماری در سطح خطای کوچكتر از 

امتگاه ت کسب و کار اقواحد به سطح موفقی 355/0های عملیاتی پایداری در اقامتگاه به میزان ین واحد در بعد فعالیت

دارد و مقدار  یر مستقلبر متغ بیشترین تأثیر را« گر بیرونیعناصر تسهیل»شود. در مرتبه بعد، متغیر بومگردی افزوده می

ریزی های مدیریتی و برنامهنوآوری»(. برای متغیر Sig=000/0است و اثرگذاری آن نیز معنادار است ) 319/0بتای آن 

بیانگر اثرگذاری آن بر  (، کهSig=000/0معنادار است ) 001/0سطح خطای کمتر از  ( در297/0، مقدار بتا )«اقامتگاه

متغیر  ندارد دراستا موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه است؛ یعنی با افزایش ین انحرا 

انحرا   297/0داد ه تعی بریزی اقامتگاه، میزان موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردهای مدیریتی و برنامهنوآوری

 یابد.استاندارد افزایش می

 
 وکار اقامتگاه بومگردی. ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر موفقیت کسب5جدول 

 متغیر مستقل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیراستاندارد

 tآماره 
سطح 

 بتا Bخطای  B معناداری

-960/0 عرض از مبدأ  777/0  - 236/1-  220/0  

294/0 گر بیرونیصر تسهیلعنا  092/0  319/0  481/3  000/0  

406/0 ریزی اقامتگاههای مدیریتی و برنامهنوآوری  120/0  297/0  350/3  001/0  

456/0 های عملیاتی پایداریفعالیت  118/0  355/0  877/3  000/0  

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته          

 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

779/12 اثر رگرسیونی  3 260/4  

354/40  000/0 494/7 باقیمانده   71 106/0  

273/20 کل  74  
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کار اقامتگاه  وقیت کسب ر موفتفاده مدل تحلیل مسیر، اثرات غیرمستقیم متغیرها بتر، با اسهمچنین، برای ارزیابی دقیق

ی بدست آمده قدار بتامی با بومگردی سنجیده شد. مدل رواب  و اثرگذاری ابعاد بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگرد

 وهای مدیریتی ینوآور»و  «گر بیرونیعناصر تسهیل»( آمده است. طبق شكل هر دو متغیر 3از رگرسیون در )شكل

گر بیرونی سهیلعناصر ت د. بعدبر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی اثرگذاری غیرمستقیم دارن« ریزی اقامتگاهبرنامه

وفقیت کسب و قیم بر مر مستریزی اقامتگاه از ین مسیر غیهای مدیریتی و برنامهاز دو مسیر غیر مستقیم و بعد نوآوری

 بومگردی تأثیر داشته است.  کار اقامتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثرگذاری متغیرهای مستقل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی .3 شکل

 (1401های تحقیق، منبع: )یافته

 

گر بیرونی صر تسهیلاست. طبق جدول متغیر عنا (6جدول)تأثیرات متغیرهای تحقیق بر موفقیت کسب و کار به شرح 

و به صورت  319/0م را بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی دارد، که به صورت مستقی بیشترین تأثیرگذاری

ذار است. متغیر درصد بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی اثرگ 615/0درصد و در کل  296/0غیرمستقیم 

 ر اقامتگاه بومگردیو کا درصد اثرگذاری غیرمستقیم بر موفقیت کسب 09/0ریزی نیز های مدیریتی و برنامهنوآوری

ده تگاه بومگردی اثرگذار بودرصد بر موفقیت کسب و کار اقام 387/0درصد اثرگذاری مستقیم، در کل  297/0داشته که با 

 است. 

 
 گردیوکار اقامتگاه بوم. تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق بر موفقیت کسب6جدول 

 کل یمتأثیر غیرمستق تأثیر مستقیم متغیر

355/0 های عملیاتی پایداری فعالیت  - 355/0  

319/0 گر بیرونی عناصر تسهیل  296/0  615/0  

297/0 ریزی اقامتگاه های مدیریتی و برنامهنوآوری  090/0  387/0  

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته     

 

 ارزیابی عوامل اثرگذار بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی

ای استفاده شد. همانطور که تن نمونه tعوامل اثرگذار بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی، از آزمون ارزیابی 

اند، بطوریكه میانگین برای دهد همه عوامل بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی اثرگذار بودهنشان می( 7جدول)

های مدیریتی و نوآوری

 ریزی اقامتگاهبرنامه

موفقیت کسب و کار 
 اقامتگاه بومگردی

های عملیاتی فعالیت
 پایداری

 گر بیرونیعناصر تسهیل

319/0  

355/0  

297/0  

370/0  

254/0  

424/0  
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ختال  میانگین برای همه عوامل مثبت بوده است. مقدار آماره ( ارزیابی شده است و ا3همه عوامل باالتر از حد مطلوب )

توان درصد می 95لذا با سطح اطمینان باشد. برای همه عوامل معنادار می (Sig=000/0) 05/0نیز در سطح آلفا  tآزمون 

ند. همچنین باشمؤثر میهای بومگردی منطقه مورد مطالعه پذیرفت که تمامی عوامل بررسی شده بر موفقیت اقامتگاه

از حد مطلوب مهمترین عامل اثرگذار از نظر پاسخگویان  60/1و اختال  میانگین  60/4عامل حمایت مالی با میانگین 

، شناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب و کار با 49/4بوده است. در مرتبه بعدی عوامل نیروی انسانی با میانگین 

مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت کسب  35/4جامعه محلی با میانگین  های فرهنگی، و حفاظت از ارزش44/4میانگین 

، بازاریابی خالقانه با 73/0های مدیریتی با اختال  میانگین اند. همچنین عوامل مهارتو کار اقامتگاه بومگردی بوده

تأثیر را بر موفقیت از حد مطلوب کمترین  80/0، و مشارکت جامعه محلی با اختال  میانگین 75/0اختال  میانگین 

 اند. کسب و کار اقامتگاه بومگردی از دیدگاه پاسخگویان داشته

 
 

 (3)حد مطلو =  tبومگردی با استفاده از آزمون  وکار اقامتگاهسنجش معناداری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب. 7جدول 

 tآماره  میانگین عامل بعد
سطح 
 معناداری 

اختال  
 میانگین

ح مقدار فاصله از سط
 095/0 اطمینان

 حد باال حد پایین

عناصر 

گر تسهیل

 بیرونی

21/4 قوانین و مقررات  020/18  000/0  211/1  077/1  346/1  

60/4 حمایت مالی  717/28  000/0  595/1  484/1  706/1  

16/4 حمایت غیر مالی  509/14  000/0  159/1  999/0  318/1  

97/3 آموزش  589/14  000/0  974/0  840/0  071/1  

35/4 های محلیزیرساخت  106/23  000/0  349/1  232/1  466/1  

های نوآوری

مدیریتی و 

ریزی برنامه

 اقامتگاه

73/3 ی مدیریتیهامهارت  037/13  000/0  730/0  618/0  842/0  

49/4 مهارت نیروی انسانی  541/36  000/0  486/0  404/1  567/1  

00/4 مدیریت مشارکتی اقامتگاه  699/17  000/0  000/1  887/0  113/1  

75/3 بازاریابی خالقانه  510/12  000/0  754/0  634/0  875/0  

95/3 های رقابتیسیاست  450/12  000/0  952/0  799/0  105/1  

44/4 وکارشناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب  877/24  000/0  439/0  324/1  555/1  

های فعالیت

عملیاتی 
پایداری 
 اقامتگاه

32/4 ات گردشگری خالقانه و بوم محورمحصوالت و خدم  912/23  000/0  321/1  211/1  432/1  

19/4 طراحی و معماری بوم محور  398/13  000/0  190/1  013/1  368/1  

80/3 مشارکت جامعه محلی  320/11  000/0  804/0  662/0  946/0  

35/4 های فرهنگی جامعه محلیحفاظت از ارزش  463/15  000/0  354/1  179/1  530/1  

30/4 پذیری زیست محیطیمسئولیت  991/14  000/0  305/1  131/1  479/1  

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته

 

د مطالعه از نطقه موردر م برای بررسی تفاوت اهمیت و اثرگذاری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی

معنادار است  01/0 شر که در سطح خطای کوچكتر ازآزمون آنووا استفاده شده است. با توجه به مقدار آزمون فی

(000/0=Sig) مؤثر بر  نگین نمره عواملگفت تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میاتوان درصد می 99/0، با اطمینان

یت ابسته موفقور متغیر تقل بموفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی وجود دارد. به بیان دیگر میزان اثرگذاری عوامل مس

 (.8باشد )جدول کسب و کار اقامتگاه بومگردی متفاوت می
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 وکار اقامتگاه بومگردی. بررسی معناداری تفاوت میان عوامل مؤثر بر موفقیت کسب9جدول 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات عامل

940/67 میان گروهی  15 264/2  848/14  000/0  

426/301 درون گروهی  1054 0.286   

366/336 جمع  1070    

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته         

 

ومگردی از امتگاه بار اقها از لحاظ اثر گذاری بر موفقیت کسب و کبرای تعیین اختال  میان عوامل و دسته بندی آن

سب و کار اقامتگاه ؤثر بر موفقیت کدهد شانزده عامل منشان می 9آزمون دانكن استفاده شد. همانطور که جدول 

های مدیریتی، هارتامل مبومگردی از لحاظ مشابهت یا تفاوت در میزان اثرگذاری به پنج گروه تقسیم شده است. سه ع

 و مدیریت موزش،آهای رقابتی، بازاریابی خالقانه و مشارکت جامعه محلی در گروه همگن اول، سه عامل سیاست

 و انینحور و قوم بوم سبن معماری و روه همگن دوم، سه عامل حمایت غیر مالی، طراحیاقامتگاه در گ مشارکتی

 ومب و خالقانه گریگردش خدمات و محیطی، محصوالت زیست پذیریمقررات در گروه همگن سوم، عوامل مسئولیت

 ختعامل شنا و سه محلی در گروه همگن چهارم جامعه فرهنگی هایارزش از های محلی و حفاظتمحور، زیرساخت

اند. ر گروه همگن پنجم جای گرفتهمالی د انسانی و حمایت وکار، مهارت نیرویکسب و گردشگری بازار وضعیت

ن اثرگذاری گروه د و میزاانرفتهگی بیشتر در گروه اول تا گروه پنجم قرار اثرگذاربه ترتیب از اثرگذاری کمتر تا  هاشاخص

 باشد.یپنجم بیشترین و گروه اول کمترین م

 
 های بومگردیوکار اقامتگاه. دسته بندی پس آزمون دانکن عوامل اثرگذار بر موفقیت کسب9 جدول

 عامل
 05/0در سطح  هاگروهزیر 

 پنجم چهارم سوم دوم اول

73/3 های مدیریتیمهارت      

75/3 بازاریابی خالقانه      

80/3 مشارکت جامعه محلی      

395.  های رقابتیسیاست     

    97.3  آموزش

00/4  مدیریت مشارکتی اقامتگاه     

16/4   حمایت غیر مالی    

19/4   طراحی و سبن معماری بوم محور    

21/4   قوانین و مقررات    

30/4    مسئولیت پذیری زیست محیطی   

32/4    محصوالت و خدمات گردشگری خالقانه و بوم محور   

34/4    های محلیزیرساخت   

35/4    های فرهنگی جامعه محلیحفاظت از ارزش   

44/4     شناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب و کار  

49/4     مهارت نیروی انسانی  

60/4     حمایت مالی  

469/0 سطح معناداری  191/0  140/0  100/0  123/0  

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته
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 یت کسب و کار اقامتگاه بومگردیهای مؤثر بر موفقاولویت بندی شاخص

تفاده شده ریدمن اسفزمون های مؤثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی از آبرای ارزیابی و اولویت بندی شاخص

ه مقدار کای اسكوئر با توجه بآمده است.  10گر بیرونی در جدول های بعد عناصر تسهیلاست. نتایج در خصوص شاخص

ها بر موفقیت کسب و بین اهمیت شاخصتوان گفت یم (Sig=000/0)  05/0سطح خطای کمتر از  درو سطح معناداری 

تخصیص »های شاخص گویانکار اقامتگاه بومگردی از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد. از دیدگاه پاسخ

با میانگین رتبه « های مالیاتیفیتا ایجاد معاکاهش مالیات ی»، 71/8با میانگین رتبه « اعتبارات برای راه اندازی اقامتگاه

های همترین شاخصم 53/8به با میانگین رت« تسهیل قوانین و روند اداری برای تأسیس و شروع فعالیت اقامتگاه»، 61/8

 سب و کارالیت کنظارت بر فع»های اند. همچنین شاخصاثرگذار بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی بوده

 31/5ه با میانگین رتب« اههای آموزشی در خصوص توسعه کسب و کار اقامتگبرنامه»و  12/4با میانگین رتبه « اقامتگاه

 اند. کمترین رتبه را کسب کرده

 

 گر بیرونی بر اساس آزمون فریدمنهای بعد عناصر تسهیل. نتایج رتبه بندی شاخص10جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص عامل

قوانین و 
 مقررات

53/8 تسهیل قوانین و روند اداری برای تأسیس و فعالیت اقامتگاه  3 

15/7 تدوین قوانین و مقررات حمایتی از کسب و کار اقامتگاه بومگردی  7 

12/4 نیننظارت بر فعالیت کسب و کار اقامتگاه و جلوگیری از عدم رعایت قوا  13 

 حمایت مالی

61/8 های مالیاتیکاهش مالیات یا ایجاد معافیت  2 

37/7 های کم بهره و بلند مدتتخصیص وام  5 

71/8 اندازی اقامتگاه  تخصیص اعتبارات برای راه  1 

42/8 تخصیص اعتبارات پشتیبانی برای اقامتگاه )تعمیر و مرمت(  4 

حمایت 
 غیرمالی

56/6 های زیرساختی نظیر تبلیغات برای توسعه بازار اقامتگاهحمایت  8 

23/6 برای مشارکت بخش خصوصی  ظرفیت سازی   11 

 آموزش

31/5 های آموزشی در خصوص توسعه کسب و کار اقامتگاه برنامه  12 

ی به ردشگرزه گارائه خدمات مشاوره از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حو

 هامدیران اقامتگاه
34/6  10 

های زیرساخت
 محلی

20/7 لنظیر مسیر دسترسی، حمل و نقوجود خدمات زیربنایی مناسب در منطقه   6 

44/6 جتماعیا -دسترسی به خدمات و امكانات رفاهی  9 

 آماره آزمون
 056/148کای اسكوئر = 
         12درجه آزادی = 

 000/0سطح معنادری = 

 
 

 
 

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته

  

با توجه به مقدار کای اسكوئر خص مورد بررسی قرار گرفت. شا 23ریزی اقامتگاه، های مدیریتی و برنامهبرای بعد نوآوری

گفت تفاوت معناداری توان درصد می 99/0، با اطمینان (Sig= 000/0)معنادار است  01/0که در سطح خطای کوچكتر از 

مدیران  دارد. از نظرهای مؤثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی وجود به لحاظ آماری بین میانگین نمره شاخص

داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه اقامتگاه بومگردی و صنعت »های های بومگردی، شاخصو کارکنان ارشد اقامتگاه

با میانگین « ها بر گردشگری و یافتن راهكارهای مناسبپیش بینی تأثیر چالش» 44/17با میانگین رتبه « گردشگری

تأثیر مستقیم »، 87/14با میانگین رتبه « قامتگاه نسبت به مسائل اقامتگاهمیزان آموزش و تعلیم کارکنان ا»، 99/14رتبه 

با « تعامل مناسب کارکنان با گردشگران»و  70/14با میانگین رتبه « شرای  اقتصادی جامعه بر روی بازار گردشگری
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اند. همچنین ههای اثرگذار بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی بودمهمترین شاخص 99/13میانگین رتبه 

حفظ شرای  رقابتی »و  18/7با میانگین رتبه « های بازاریابی بازار گردشگریآموزش و یادگیری استراتژی»های شاخص

اند کمترین رتبه را کسب کرده 40/7با میانگین رتبه « بازار به جهت ارتقا رفاه گردشگران و بهبود عملكرد اقتصادی

 (.  11)جدول 

 

 ریزی اقامتگاه بر اساس آزمون فریدمنهای مدیریتی و برنامههای بعد نوآوریبه بندی شاخص. نتایج رت11جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص عامل

 های مدیریتیمهارت

78/9 مهارت در استفاده صحیح از سرمایه و منابع مالی  16 

02/9 ریزی و بازاریابیهای برنامهتسل  بر مهارت  18 

24/11 نیروی انسانیتوانایی در مدیریت   12 

43/9 های بازار گردشگری  رهبری قوی در چالش  17 

49/8 توانایی تصمیم گیری سریع در مواقع حساس    19 

مهارت نیروی انسانی 
 اقامتگاه

87/14 میزان آموزش و تعلیم کارکنان اقامتگاه نسبت به مسائل اقامتگاه  3 

60/12 هار حیطه اقامتگاهوجود نیروی انسانی خالق و با استعداد د  8 

18/11 تعهد کارکنان نسبت به کار  13 

99/13 تعامل مناسب کارکنان با گردشگران و جامعه محلی  5 

مدیریت مشارکتی 
 اقامتگاه

30/12 ریزی و تصمیم گیری برای اقامتگاهمدیریت مشارکتی در برنامه  10 

11/11 مشورت با کارکنان در امور اقامتگاه  14 

 ازاریابی خالقانهب

47/13 های اجتماعیهای اجتماعی به خصوص شبكهتبلیغات از طریق رسانه  7 

99/10 اهمیت دادن به مشتری و اقدامات الزم برای حفظ رابطه با مشتریان فعلی  15 

18/7 های بازاریابی گردشگریآموزش و یادگیری استراتژی  23 

92/7 ق و جدید برای جذب مشتریهای خالهای بازاریابی به شیوهفعالیت  21 

 های رقابتیسیاست

44/17 داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه اقامتگاه بومگردی و گردشگری   1 

96/11 ارتباط با زنجیره تامین شامل آژانس مسافرتی، راهنمایان تور  11 

97/7 ارتباط تعاملی با رقبا برای بهبود وضعیت کسب و کار  20 

40/7 یقتصادا  رقابتی بازار به جهت ارتقا رفاه گردشگران و بهبود عملكرد حفظ شرای  22 

67/13 شناخت و تأمین نیازهای گردشگران   6 

شناخت وضعیت بازار 
گردشگری و کسب 

 و کار

70/14 تاثیر مستقیم شرای  اقتصادی جامعه بر روی بازار گردشگری   4 

48/12 د گردشگران و بازار گردشگریتاثیر فصلی بودن کسب و کار بر روی تعدا  9 

99/14 اسبهای مناهكارها بر گردشگری )نظیر نوسانات نرخ ارز( و یافتن رپیش بینی تأثیر چالش  2 

 آماره آزمون
 411/489کای اسكوئر = 
 24درجه آزادی = 

   000/0سطح معنادری = 
   

 (1401های تحقیق،منبع: )یافته

 

 (Sig= 000/0)اداری طح معنسبا توجه به مقدار کای اسكوئر و ملیاتی پایداری در اقامتگاه، های عدر خصوص بعد فعالیت

ت بوده عه متفاود مطالها بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی منطقه موراهمیت و اثرگذاری شاخصتوان گفت یم

 آنب از تخری جلوگیری به محی  زیست واحترام »های بیشترین اثرگذاری مربوط به شاخصاست. از دیدگاه پاسخگویان 

های بومی و رهنگ و ارزشاحترام به ف» ، («56/10های بومی و محلی در اقامتگاه )ارائه غذا و نوشیدنی»، («00/11)

های جدید و جربهتایجاد » و (« 13/10حفاظت از میراث فرهنگی جامعه محلی )»، («42/10محلی جامعه میزبان )

 (.  12بوده است )جدول (« 80/9ران )ارزشمند برای گردشگ
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 های عملیاتی پایداری بر اساس آزمون فریدمنهای بعد فعالیت. نتایج رتبه بندی شاخص12جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص عامل

طراحی و معماری بوم 
 محور

13/9 هقامتگاخت ااستفاده از مصالح ساخت و ساز بومی و محلی و سازگار با محی  برای سا  14 

46/9 استفاده از تزئینات و تجهیزات بومی محلی برای اقامتگاه  10 
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 (1401های تحقیق،منبع: )یافته

 

 نتیجه گیری

رچه به یكپا وص کسب و کارهای گردشگری سبز به خصوص اقامتگاه بومگردی نیاز است نگاهی سیستمی ودر خص

و  تیمدیری کالن، وحسط همه در بومگردی اقامتگاه پایداری و موفقیت بر اثرگذار کسب و کار داشت و تمام عوامل

گردی متگاه بومکسب و کار اقا شود. هد  مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گرفته نظر در اجرایی

غیر دهد هر سه متهای جنوب شرقی استان اصفهان با رویكرد یكپارچه بوده است. نتایج تحقیق نشان میشهرستان

وفقیت کسب و داری بر مهای عملیاتی پایریزی اقامتگاه و فعالیتهای مدیریتی و برنامهگر بیرونی، نوآوریعناصر تسهیل

 اند. ی اثرگذار بودهکار اقامتگاه بومگرد

های عملیاتی پایداری بیشترین تأثیر را از دیدگاه صاحبان و مدیران در موفقیت اقامتگاه دهد فعالیتنتایج نشان می

دهند هایی که سطح پایداری اقامتگاه را ارتقا میبومگردی دارد. اقامتگاه بومگردی برای عملكرد مطلوب باید بر شاخص

ع آب و انرژی و مدیریت بهینه زباله تمرکز کند تا بتوانند اقامتگاه بومگردی متناسب با نظیر مصر  بهینه مناب

( و 1395استاندارهای اکوتوریسم را برای جذب گردشگران اجرا نمایند. این یافته مطالعات وثوقی و شمسی ماربینی )

محیطی نظیر  گردشگران از مشكالتکند که (، اشاره می2006) 1کند. در این راستا مهانا( را تأیید می1397حسن زاده )

                                                           
1. Muhanna 
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. لذا تر به سرعت در حال گسترش استآگاهانه یبه گردشگر لیتمابوده و  آگاه آلودگی، بهره برداری از منابع طبیعی

(. Foster et al., 2000تقاضای مصر  کنندگان برای تسهیالت اقامتی سازگار با محی  افزایش یافته است )

های سبز بسیاری از گردشگران آگاه به مسائل زیست محیطی مایل ( یافتند که در هتل2020ران )همچنین باقری و همكا

به دریافت غذاهای طبیعی و محلی برای حمایت از مشاغل سبز هستند. عالوه بر این، برای توسعه اقامتگاه باید بر اصول 

ها گردشگران به خصوص اکوتوریست طراحی معماری منطقه توجه شود، چرا که یكی از متغیرهای مؤثر بر جذب

های های فرهنگی جامعه محلی نیز باید جزء فعالیتباشد. شناساندن میراث فرهنگی جامعه محلی و حفاظت از ارزشمی

ها باشند. همچنین پایداری کسب و کار اقامتگاه بومگردی منوط به حمایت و همراهی جامعه محلی است و اقدام اقامتگاه

( است 2016یران برای مشارکت جامعه محلی باید صورت بگیرد. نتایج بدست آمده منطبق با ریگاتی )الزم از سوی مد

که دریافت مشارکت جامعه محلی و توانمندسازی جامعه محلی از عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی 

بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی باشد. افزون بر این خدمات و محصوالت خالقانه یكی از عوامل مؤثر می

ها باشد و بر رقابت کسب و کار اقامتگاه بومگردی با سایر رقبا اثرگذار است، و الزم است در دستور کار مالكان اقامتگاهمی

باشد. بسیاری از گردشگران مایل به دریافت خدمات گردشگری خاص شامل غذا و نوشیدنی بومی و محلی و همچنین 

( نشان دادند در خدمات مربوط به 2018و همكاران ) 1های بومی هستند. در این راستا ییر مراسمات و آیینشرکت د

گردشگران، خصوصاً میراث گردشگری، عالوه بر تالش به منظور دستیابی به اهدا  مورد نظر صنعت، باید برای خلق 

 ریزی شود. تجارب ارزشمند برای گردشگران نیز برنامه

یق دو متغیر یم از طرر مستقگر بیرونی بیشترین تأثیر را به طور مستقیم و غیدهد متغیر عناصر تسهیلنشان میها یافته

گاه بومگردی ار اقامتکسب و کهای عملیاتی پایداری در موفقیت ریزی در اقامتگاه و فعالیتهای مدیریتی و برنامهنوآوری

آموزش و  مقررات، نین وبیرونی شامل حمایت مالی و غیرمالی، قوا گرداشته است. این بدین معناست که عناصر تسهیل

گیری هتجد، و هم باشن های پایداری اقامتگاه اثرگذارتوانند هم در اجرای بهتر فعالیتهای محلی میوجود زیرساخت

ر افزایش ورند و دآراهم فهای عملیاتی پایداری ریزی و مدیریت اقامتگاه را به سمت و سوی فعالیتهای برنامهنوآوری

انواع ( دریافتند که 2016)موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی مؤثر باشند. در این راستا راکیچویچ و همكاران 

عامل  ین میان،ا. در های مالی و غیرمالی بر افزایش آگاهی مدیران و صاحبان کسب و کارها اثرگذار هستندحمایت

ری را ن اثرگذایشتریباعتبارات برای راه اندازی اقامتگاه و کاهش مالیات  های تخصیصحمایت مالی به خصوص شاخص

عقوبی ی( و 1396)یسفی بر موفقیت اقامتگاه بومگردی در منطقه مورد مطالعه دارند. نتیجه بدست آمده همسو با زر

 ( است.1396)

های مدیریتی، مهارت نیروی انسانی، هارتریزی اقامتگاه شامل مهای مدیریتی و برنامهدهد بعد نوآوریها نشان مییافته

طور مستقیم و هم از طریق های رقابتی و شناخت بازار گردشگری هم بهمدیریت مشارکتی اقامتگاه، بازاریابی، سیاست

های عملیاتی پایداری اقامتگاه بر موفقیت اقامتگاه بومگردی اثرگذار است. در این بین، عامل مهارت نیروی انسانی فعالیت

ه خصوص آموزش کارکنان اقامتگاه بیشترین تأثیر را بر موفقیت اقامتگاه بومگردی دارد، که نتایج به دست آمده منطبق ب

است. همچنین عامل شناخت وضعیت بازار گردشگری و کسب کار  (2011) و جعفر و همكاران (2005)با شارما و آپنجا 

تأثیر فصلی بودن گردشگری بر کسب و کار و پیش بینی تأثیر  شامل شناخت تأثیر عوامل اقتصادی بر بازار گردشگری،

های باشد. عامل مهارتها برای اقدامات مطلوب از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی میچالش

                                                           
1. Yi 
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با روگو  و  مدیریتی از عوامل اثرگذار بر موفقیت اقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه بوده است. این یافته همسو

( است. عامل بازاریابی خالقانه با وجود اهمیت بسیار زیاد برای موفقیت کسب و کار اقامتگاه بومگردی 2004همكاران )

توان گفت صاحبان و مدیران کسب و کار نسبت به سایر عوامل امتیاز کمتری را بدست آورده است که در واقع می

های خالق برای جذب مشتری یت حفظ رابطه با مشتریان، و بكارگیری شیوهاقامتگاه بومگردی منطقه مورد مطالعه اهم

اند، در حالیكه حفظ مشتریان قدیمی برای موفقیت و تداوم کسب و کار بسیار مهم است. اما تبلیغات از را درك نكرده

از این فرصت برای  های اجتماعی به خصوص شبكه های اجتماعی برای صاحبان اقامتگاه بسیار مهم بوده وطریق رسانه

کنند. در واقع بهره گیری از رسانه های اجتماعی را تبلیغات و معرفی اقامتگاه و ترغیب گردشگران برای خرید استفاده می

 (. 81: 1398بعنوان یكی از تكنین های مهم برای جذب و حفظ مشتری درك کردند )هاتفی و استعالجی، 

باشد. در خش میباقامتگاه بومگردی منوط به عملكرد مطلوب هر سه  توان گفت موفقیت کسب و کاردر مجموع می

ت صاحبان ای موفقیزم برریزان و مسئوالن در حوزه اقامتگاه بومگردی باید تسهیالت و امكانات السطح کالن برنامه

ای الزم د بر تمام معیارهبای تگاهاقام ریزی، صاحبان و مدیراناقامتگاه را در اختیار شان قرار دهند. از نظر مدیریتی و برنامه

استفاده  كرد بهترای عمهای موجود در بیرون از سازمان بربرای عملكرد عالی شناخت داشته باشند و از تمام ظرفیت

رضایتمندی  ورای جذب را ب نمایند. همچنین مدیران و صاحبان اقامتگاه باید تمام اصول کسب و کار اقامتگاه بومگردی

یشنهادات پهای بومگردی های تحقیق برای موفقیت کسب و کار اقامتگاها نمایند. بر اساس یافتهبیشتر گردشگران اجر

های گاهرای اقامتبهای بومگردی؛ کاهش مالیات شود: تسهیل در روند اداری جهت راه اندازی اقامتگاهزیر ارائه می

رای مرمت ت مالی بص اعتبارابومگردی؛ تخصی هایبومگردی؛ اعطای وام و اعتبارات بانكی جهت شروع فعالیت اقامتگاه

برگزاری  های بومگردی؛های اقامتگاههای بومگردی؛ تدوین قوانین و مقررات دقیق برای فعالیتو بازسازی اقامتگاه

ن؛ ترویج و کارکنا ها برای مدیرانهای آموزشی تخصصی نظیر مهمان پذیری، بازاریابی، اصول پایداری اقامتگاهدوره

قوه و لی و بالان فعهای اجتماعی برای ارتباط با مشتریهای اجتماعی به خصوص شبكههای رسانهه از ظرفیتاستفاد

 زنجیره تأمین.
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