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ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیرههای ارزشی در
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خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفریني گردشگری مبتني بر زنجیرههای
ارزشي در ایران انجام شده که مطالعه موردی این پژوهش استان اردبیل بود.
روش کار :پژوهش حاضر جزو تحقیقات کیفي محسوب مي شود که از روش داده بنیاد برای انجام
تحقیق استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و

 .1دانشجوی دکتری کارآفریني توسعه ،گروه کارآفریني،

کارآفریني و همچنین مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین ،قزوین ،ایران

استان اردبیل بود .در این پژوهش حجم نمونه  55نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و

 .6استادیار گروه کارآفریني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

کارآفریني و همچنین مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگي

قزوین ،قزوین ،ایران

استان اردبیل بودند که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند .ابزار جمع آوری

 .3دانشیار گروه کارآفریني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

اطالعات شامل تجزیه و تحلیل و اسناد و مدراک ،مصاحبه عمقیق و مشاهده بود .تجزیه و تحلیل

تحقیقات ،تهران ،ایران
 .5دانشیار گروه پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ایران ،تهران،
ایران

دادهها از طریق کدگذاری کیفي انجام شد.
نتایج :نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که الگوی توسعه کارآفریني گردشگری مبتني بر
زنجیرههای ارزشي شهرستان اردبیل از هشت حلقه تشكیل شده است که عبارتند از :مراکز اقامتي،
رستوران ،زیرساخت ،تسهیالت گردشگری ،امكانات و خدمات ،حمل و نقل ،فناوری و توسعه سیستم

Email: a.badizadeh@gmail.com

آموزش و توسعه مهارتها.
نتیجه گیری :به منظور توسعه کارآفریني گردشگری مبتني بر زنجیرههای ارزشي شهرستان اردبیل
ميتوان از الگوی هشت حلقهای بهره برد.
کلمات کلیدی :کارآفریني ،توسعه ،گردشگری ،زنجیرههای ارزشي
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فراهم ميکنند .متاسفانه ميتوان گفت کارآفرینان در صنعت

پیوند کارآفریني و گردشگری حوزهی نوظهوری را شكل ميدهند گردشگری اغلب از مهارتهای کسب و کار کم بهره هستند و
که در ادبیات دانشگاهي از آن به کارآفریني گردشگری

توانایي آنها در نوآوری نسبتاً کم است (.)9

( )Tourism entrepreneurshipیاد ميکنند .در حال حاضر همچنین ،از جمله عواملي که اخیرا مورد توجه پژوهشگران حوزه
سیر تحوالت جهاني ،کارآفرینان را در خط مقدم توسعهی فناوری کسب و کار قرار گرفتهاست مفهوم زنجیره ارزش است .مدل
و توسعهی اقتصادی قرار داده است .تجربه موفقیت آمیز اغلب زنجیره ارزش در سال  1889توسط پورتر ( )Porterارائه شد .طبق
کشورهای پیشرفته و نیز برخي از کشورهای در حال توسعه در عبور نظر پورتر ،زنجیره ارزش یعني مجموعه اقداماتي که سازمان انجام
از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعهی کارآفریني در آن ميدهد تا برای مشتریان خود ارزش خلق کند .چارچوب پورتر بر
کشورها ،موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفریني ،اساس این فرض قرار دارد که موفقیت یک صنعت در رقابت بین-
کارآفریني و شكلگیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصي المللي به قدرت نسبي اقتصادی مجموعهای از ویژگيهای وابسته به
قائل گردند ( .)1تقویت کارآفریني و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کسب و کار ،شرایط تقاضا ،صـنایع وابسته و یا محرکهای رقابت
آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها ،به ویژه کشورهای در حال پذیر یعني شـرایط عامـل 1حمایت کننده ،استراتژی ،ساختار و
توسعه است و یک هم بستگي قویای میان رشد اقتصاد ملي و سطح رقابت شرکت بستگي دارد ( .)8خلق ارزش مطلوب مربوط به
فعالیت کارآفرینانه ملي و سازماني وجود دارد ،این فرآیند به کاربرد ارزشي است که کارآفرینان پایدار ،هم برای کسب و کار خود و
و نیرو انگیزه افراد در جهت خلق و اجرای دیدگاههای نو و همچنین هم برای جامعه ،به دنبال آن هستند ( .)15با یک تفصیل کل نگر از
راه حلهای کاربردی نیاز دارد ( .)6افزایش سطح فعالیتهای طرح ارزش یعني ارزش در هم تنیده اجتماعي ،اقتصادی،
کارآفرینانه و توسعه کارآفریني در یک جامعه ،به ایجاد محیطي اکولوژیكي و درون نسلي ( ،)11کارآفرینان پایدار قادر به تطبیق
پیشرو جهت افزایش تعداد کارآفرینان ،راه اندازی و رشد شرکتها اهداف دو گانه توسعه پایدار و کسب ثروت و در نتیجه حل
نیاز دارد (.)3

دوگانگي میان کسب و کار فرصت گرا و نیكوکاری نوع دوستانه یا

از سوی دیگر ،گردشگری پدیده قرن بیستم است و نميتوان آن را دیگر خواه هستند ( .)16دنبال کردن چنین نتایج مطلوبي ،شكل
نادیده گرفت .رشد روزافزون و شتابنده گردشگری موجب شده گیری استراتژیها و فعالیتهای کسب و کاری را نوید ميدهد که
که بسیاری از صاحب نظران ،قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند .به ميتوانند بر چالشهای مبرميمانند نابرابری ،آلودگي ،تجارت
نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و غیرمنصفانه ،جنگل زدایي ،فقر و غیره غلبه کنند (.)13
یكم ،انقالبي در گردشگری رخ ميدهد ،انقالبي که امواج آن در ایران به رغم داشتن جاذبههای طبیعي و گردشگری تاکنون از
اقصي نقاط جهان اثرگذار خواهد بود ( .)5امروزه گردشگری یكي ظرفیتهای بالقوه خود در این زمینه بهرهی مناسبي نبرده است .در
از بزرگترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان ميباشد .بر بسیاری از کشورها صنعت گردشگری به صورت منبع اصلي ایجاد
اساس گزارش سازمان جهاني گردشگری تا سال  6565تعداد کار در آمده و جمعیتي بالغ بر  155میلیون نفر را در سطح جهان به
گردشگران ورودی در سطح بین المللي به  1 .2میلیارد نفر و مخارج اشتغال واداشته است .طبق آمار به دست آمده به ازای ورود هر
آنها نیز به  6تریلیون دالر خواهد رسید ( .)5از منظر کارآفریني ،گردشگر به کشور پنج شغل و حتي بنا به برآورد برخي کارشناسان
گردشگری بستر ویژه ای فراهم ميکند که به نظر ميرسد با بخش 15 -شغل ایجاد ميشود رشد میزان اشتغال بخش گردشگری 11/6
های صنعتي دیگر از نظر شناسایي فرصتهای کارآفرینانه و فرایند برابر سریع تر از سایر بخشها بوده است .پیش بیني ميشود تا سال
تبدیل آنها به محصوالت و خدمات قابل مصرف گردشگری تفاوت  6565نرخ کل مشارکت افراد در گردشگری بین المللي ،به 7
دارد ( .)2طبق نظریه چارلیزله ،کونک و تیفین ( ،)7نوآوری و
کارآفریني ارزش (الزم) برای ترقي و کیفیت صنعت گردشگری را

Factor Conditions

1
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درصد برسد ( .)5از منظر کارآفریني هم که گردشگری پتانسیل پژوهش شامل کلیه پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و
زیادی برای خلق کارآفریني در کشور دارد ،متأسفانه از این پتانسیل کارآفریني و همچنین مدیران و کارشناسان بخش گردشگری
و ظرفیت نیز به نحو قابل قبولي استفاده نشده است .این در حالي سازمان گردشگری و میراث فرهنگي استان اردبیل بود .در این
است که پژوهشها نشان دادهاند که گردشگری در کارآفریني و پژوهش حجم نمونه  55نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه
توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد و عاملهای اقتصادی ،اجتماعي ،گردشگری و کارآفریني و همچنین مدیران و کارشناسان بخش
زیرساختي-محیطي و فردی در کارآفریني و توسعه پایدار گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگي استان اردبیل
بودند که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند.

گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد (.)15

با توجه به اینكه مطالعه موردی این پژوهش ،شهرستان اردبیل تعیین حجم نمونه مبتني بر قاعده اشباع نظری بود .یعني تا زماني
ميباشد .پژوهشهای متعددی در مورد گردشگری در اردبیل به نمونه گیری ادامه یافت که از لحاظ نظری به اشباع رسیدیم و اضافه
عمل آمده است؛ امّا از لحاظ عملیاتي بسیاری تحقیقات مربوط به کردن نمونه جدید در واقع سازه جدیدی را به نمونه موجود اضافه
گردشگری استان اردبیل در مورد تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی نميکرد .طبق نظر گالسر 6و استراوس ( )63اشباع نظری مقوله،
( ،)15نقش زیرساختها در توسعه گردشگری ( ،)12تاثیر اقلیم بر مبنای داوری زمان توقف نمونه گیری از گروهها مربوط به آن مقوله
توسعه گردشگری( ،)17بررسي تاثیر اکو توریسم بر توسعه است .اطالعات مورد نیاز در این تحقیق به دو شكل دادههای
گردشگری و کارآفریني ( ،)19شناسایي و اولویت بندی مولفههای کتابخانه ای و میداني به دست آمده است .اطالعات کتابخانه ای
توسعه زیرساختهای گردشگری ( ،)18شیوههای جذب توریسم قبال توسط پژوهشگراني گردآوری و ضبط شده اند ،ولي دادههای
در استان اردبیل ( ،)65راهكارهای مناسب برای توسعه گردشگری میداني در این تحقیق با روشهای کیفي گردآوری شده اند .برای
( ،)61تحلیلي بر فرصتها و تهدیدهای گردشگری ( )66صورت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش کدگذاری
گرفتهاست و شكاف نظری مهم در زمینه گردشگری در اردبیل ،این کیفي استفاده شد .طبق نظر کوربین و استراوس این روش از سه
است که الگویي مبتني بر زنجیره ارزش در خصوص کارآفریني مرحله اساسي تشكیل ميشود که عبارتند از :کدگذاری باز،
گردشگری ارائه نشده است .با توجه به موضوعات مطرح شده ،در کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي .کدگذاری باز فرایند
این پژوهش محقق بنا دارد تا به تدوین الگوی توسعه کارآفریني تحلیلي است که از طریق آن مفاهیم شناسایي شده و ویژگیها و ابعاد
گردشگری مبتني بر زنجیرههای ارزشي بپردازد .با توجه به این آن در دادهها کشف ميشوند .کدگذاری محوری فرایند ربط دادن
هدف ،سؤال پژوهش به شرح زیر ميباشد:


مقولهها به زیرمقولهها و پیوند دادن مقولهها در سطح ویژگيها و

الگوی توسعه کارآفریني گردشگری مبتني بر زنجیرههای ابعاد آن است .کدگذاری انتخابي فرآیند یكپارچه سازی و بهبود
ارزشي در ایران (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) چگونه مقوله هاست .در این مرحله ،پژوهشگر به تكوین نظریه ای درباره
رابطه میان مقولههای بدست آمده در الگوی کدگذاری محوری

ميباشد؟

ميپردازد (.)65

روش کار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو پژوهشهای بنیادی محسوب
ميشود و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفي محسوب ميشود.
روش کیفي داده بنیاد به عنوان روش تحقیق در این پژوهش استفاده
شده است .این روش توسط استراوس و کوربین 1در سال 1885
مطرح شده است .نظریه داده بنیاد نوعي نظریه پردازی بر مبنای
دادههای گردآوری شده از میدان تحقیق است .جامعه آماری
Strauss, & Corbin

1

Glaser

2
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نتایج
اطالعات توصیفي مربوط به مصاحبه شوندگان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفي مربوط به مصاحبه شوندگان
سطوح

فراواني

درصد

متغیر

زن

32

76%

مرد

15

69%

مجموع

55

155%

کمتر از  35سال

12

35/55%

 35تا  55سال

12

35/55%

بیشتر از  55سال

19

39/99%

مجموع

55

155%

عضو هیئت علمي

35

22/22%

کارشناسان باتجربه

12

33/35%

مجموع

55

155%

جنسیت

سن

موقعیت شغلي

طبق نتایج توصیفي گزارش شده راجع به مصاحبه شوندگان در ارزش پورتر و غیره) پرسشنامه ای تهیه و در اختیار متخصصین قرار
ميیابیم که بیشتر مصاحبه شوندگان مرد بودهاند ( ،)%76بیشترین گرفت که حلقههای مختلف را مورد بررسي قرار دهند .نتایج این
فراواني سني برای دامنه سني باالتر از  55سال مي باشد ( )%39/99و بخش در جدول  6ارائه شده است .در گام بعدی ،حلقهها بر اساس
نظر متخصصین وزن گذاری و اولویت بندی شد که نتایج این بخش

اکثر مصاحبه شوندگان عضو هیئت علميبودهاند (.)%22/22

به منظور شناسایي حلقههای زنجیره ارزش گردشگری کارآفریني در جدول  3ارائه شده است .مدل نهایي الگوی توسعه کارآفریني
ابتدا مطالعات اسنادی انجام شد .سپس بعد از بررسي مطالعات انجام گردشگری مبتني بر زنجیرههای ارزشي در ایران (مطالعه موردی:
شده و زنجیره ارزش تعیین شده در سایر نقاط دنیا (مانند زنجیره شهرستان اردبیل) نیز در شكل  1ارائه شده است.
جدول  -2نتایج مربوط به حلقههای زنجیره ارزش گردشگری
حلقه

زیر مقوله

فراواني

مراکز اقامتي

هتل

Sho 1

کمپهای اقامتي

Sho 2

ویــال

Sho 3

مسافرخانه

Sho 4

کلبههای کوهستاني و جنگلي

Sho 5

مراکز فروش مواد غذایي

sre 1

فست فودها و کافي شاپها

sre 2

مراکز فروش مواد غذایي

sre 3

رستورانهـا

sre 4

چشمههای آب گرم

sin 1

فرودگاه

sin 2

ایستگاه راه آهن

sin 3

ترمینالهای مسافرتي

sin 4

اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه

sin 5

رستوران

زیرساخت ها
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تسهیالت گردشگری

امكانات و خدمات

فناوری و توسعه

منابع طبیعي

آموزش و توسعه

مهدی مرادجو نمین و همكاران

پارکینگ

sin 6

مراکز خرید

sta 1

آثار باستاني و موزه ها

sta 2

مراکز عرضه صنایع دستي

sta 3

پایگاه انتظاميو تامین امنیت اجتماعي

sta 4

پارک و فضای سبز

sta 5

مسیرهای کوهنوردی و گردشگری طبیعت

sta 6

تله کابین و سایر راههای دسترسي تفریحي

sta 7

مراکز برگزاری جشنوارههای محلي

sta 8

پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران

sta 9

امداد خودروها و مراکز تخصصي تعمیر خودرو

sta 1

پایگاه فوریت پزشكي و پایگاه هالل احمر

sta 2

جایگاههای سوخت گیری

sta 3

مراکز خدمات رفاهي صحرایي

sta 4

بانک و صرافي

sta 5

مراکز خدمات بیمه

sta 6

مراکز خدمات اجاره اتومبیل

sta 7

مراکز خدمات راهنمایي گردشگری محلي

sta 8

سیستمهای رزرواسیون (بلیط خطوط هوایي و زمیني و )...

sco 1

آژانسهای مسافرتي و تورهای گردشگری

sco 2

شبكههای اینترنتي و اجتماع اطالع رساني برای مقاصد گردشگری

sco 3

پارکهای جنگلي و مناطق حفاظت شده

snr 1

یگان حفاظت از منابع طبیعي

snr 2

ایستگاههای دیده باني و اطفای حریق

snr 3

مراکز آموزش ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران

sip 1

سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه توانمندسازی جوامع محلي

sip 2

کسب و کارهای کوچک محلي

sip 3

راهنمایان محلي

sip 4

طبق نتایج گزارش شده در جدول  ،6هشت حلقه برای زنجیره آموزش و توسعه .هر یک از این حلقهها خود دارای
ارزش گردشگری قابل طرح و شناسایي ميباشد که عبارتند از :زیرمجموعههایي ميباشند که جزئیات آنها در جدول  6قابل
حلقه مراکز اقامتي ،رستوران ها ،زیرساخت ها ،تسهیالت مشاهده است.
گردشگری ،امكانات و خدمات ،فناوری و توسعه ،منابع طبیعي،
جدول  -3نتایج آماری وزنهای حلقههای زنجیره ارزش گردشگری توسط متخصصین
اولویت

کـد

عنوان

وزن

1

sin 1

چشمههای آب گرم

5/5377

6

sco 1

سیستمهای رزرواسیون (بلیط خطوط هوایي و زمین ،هتل و )...

5/5327

3

sin 2

فـرودگـاه

5/5358

5

sre 3

مراکز فروش غذایي محلي و سنتي

5/5359

5

sre 4

رستـوران ها

5/5357

2

sre 1

مراکز فروش مواد غذایي (سوپر مارکت و )...

5/5352

7

sho 2

کمپهای اقامتي

5/5351
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9

sfa 3

جایگاههای سوخت گیری

5/5337

8

sco 2

آژانسهای مسافرتي و تورهای گردشگری

5/5332

15

sfa 3

پایگاههای فوریتهای پزشكي و پایگاه هالل احمر

5/5319

11

sho 1

هتلها

5/5356

16

sho 4

مسافرخانه

5/5629

13

sta 7

پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران

5/5622

15

sip 1

مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران

5/5625

15

sfa 1

امداد خودروها و مراکز تخصصي تعمیر خودرو

5/5651

12

sta 3

مراکز عرضه صنایع دستي

5/5655

17

sip 2

سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه توانمندسازی جوامع محلي

5/5659

19

sin 4

ترمینالهای مسافرتي

5/5652

18

sta 6

تله کابین و سایر راههای دسترسي تفریحي

5/5655

65

sre 2

فست فودها و کافي شاپها

5/5651

61

sho 5

کلبههای کوهستاني و جنگلي

5/5655

66

snr 3

ایستگاههای دیده باني و اطفای حریق

5/5638

63

sco 3

شبكههای اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد گردشگری

5/5636

65

sta 9

مراکز برگزاری جشنوارههای محلي

5/5631

65

snr 1

پارکهای جنگلي و مناطق حفاظت شده

5/5667

62

sfa 4

مراکز خدمات رفاهي صحرایي

5/5617

67

sip 4

راهنمایان محلي

5/5655

69

sin 3

ایستگاه راه آهن

5/5655

68

sta 5

مسیرهای کوهنوردی و گردشگری در طبیعت

5/5186

35

sho 3

ویــال

5/5176

31

sta 4

پاکها و فضای سبز

5/5129

36

sfa 8

مراکز خدمات راهنمایي گردشگری محلي

5/5125

33

sta 2

آثار باستاني و موزه ها

5/5123

35

sin 6

پارکینگ

5/5126

35

sta 8

پایگاههای انتظاميو تامین امنیت اجتماعي

5/5153

32

snr 2

یگان حفاظت از منابع طبیعي

5/5153

37

sin 5

اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه

5/5156

39

sfa 5

بانکها و صرافي ها

5/5169

38

sta 1

مراکز خرید

5/5165

55

sip 3

کسب و کارهای کوچک محلي

5/5115

51

sfa 6

مراکز خدمات بیمه

5/5115

56

sfa 7

مراکز خدمات اجاره اتومبیل

5/5153

طبق نتایج گزارش شده در جدول  ،3بیشترین وزن قائل شده از و غیره) در اولویت دوم قرار دارد ( .)5/5327کمترین اولویت هم
سوی متخصصین برای مقوله چشمههای آب گرم ميباشد برای مقولههای مراکز خدمات بیمه ( )5/5115و مراکز خدمات
( )5/5377ميباشد که به عنوان اولین اولویت مطرح است و بعد از اجاره اتومبیل ( )5/5153ميباشد.
آن مقوله سیستمهای رزرواسیون (بلیط خطوط هوایي و زمین ،هتل

مهدی مرادجو نمین و همكاران
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مدل زنجیره ارزش گردشگری

شكل  -1مدل زنجیره ارزش گردشگری در شهرستان اردبیل
طبق یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفریني گردشگری
متخصصان ،نتایج نشان ميدهد که مدل زنجیره ارزش گردشگری مبتني بر زنجیرههای ارزشي انجام شد که مطالعه موردی آن
در شهرستان اردبیل شامل هشت حلقه اصلي ميباشد که عبارتند از :شهرستان اردبیل بود .نتایج این تحقیق منجر به شناسایي هشت حلقه
 :مراکز اقامتي ،رستوران ،زیرساخت ،تسهیالت گردشگری ،اصلي برای زنجیره ارزش گردشگری در شهرستان اردبیل شد که
امكانات و خدمات ،فناوری و توسعه ،حمل و نقل ،سیستم آموزش عبارت بودند از :مراکز اقامتي ،رستوران ،زیرساخت ،تسهیالت
و توسعه مهارت ها.

گردشگری ،امكانات و خدمات ،فناوری و توسعه سیستم آموزش و

بحث و نتیجه گیری

توسعه مهارت ها.
طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که هتل
اهمیت بیشتری دارد و بعد از آن حلقههای مسافرخانه ،کلبههای
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کوهستاني و جنگلي ،کمپهای اقامتي و ویالها به ترتیب در شد که حلقه چشمههای آب گرم از اهمیت بیشتری برخوردار است
ردههای بعدی قرار ميگیرند .از نظر ذینفعان نشان داده شد که و بعد از آن حلقه ایستگاه راه آهن ،پارکینگ ،ترمینالهای مسافرتي،
حلقه کمپهای اقامتي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن فرودگاه و اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه در
حلقههای مسافرخانه ،هتل ،ویال ،کلبههای کوهستاني و جنگلي به اولویتهای بعدی هستند .طبقه نتایج به دست آمده از نظر
ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند از نظر گردشگران طبیعت نشان گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه
داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه هتل و مسافرخانه چشمههای آب گرم و بعد از آن به ترتیب حلقههای فرودگاه،
ميباشد و بعد از آن به ترتیب حلقههای کمپهای اقامتي ،کلبههای پارکینگ ،ترمینال مسافرتي ،ایستگاه راه آهن و اپراتورهای ارائه
کوهستاني و جنگلي و ویالها دارای بیشترین اهمیت ميباشند .نتایج خدمات اینترنت و تلفن همراه از اهمیت بیشتری برخوردارند.
سلیماني مقدم و اسالمي( )65نشان داد که مراکز اقامتي یكي از آدیا 1و همكاران ( )69نشان دادند که توسعه این صنعت ارتباط
مهمترین اجزا و عناصر نظام گردشگری ميباشد ،کیفیت و کمیت تنگاتنگي با توسعه زیرساختها و اماکن رفاهي و اقامتي دارد که با
این مراکز در میزان تحوالت رو به رشد گردشگری به ویژه در نتایج به دست آمده از نتایج شناسایي حلقههای زنجیره ارزش
میزان جذب گردشگران بسیار مهم و حائز اهمیت است که با نتایج گردشگری مطابقت دارد .احد نژاد و فیضي ( )68خاطرنشان کردند
به دست آمده از نتایج شناسایي حلقههای زنجیره ارزش که گردشگری مجموعه و نظاميبه هم پیوسته ميباشد که
طگردشگری مطابقت دارد.

تماميمراحل آن با هم در تعامل ميباشد .از جمله این عناصر،

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد حلقه زیرساخت چشمههای آب گرم نقش مهميدر توسعه این صنعت
مراکز فروش مراکز غذایي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن کارآفریني استان اردبیل دارد.
حلقههای فست فودها و کافي شاپها ،رستوران و مراکز فروش طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که
غذایي محلي و سنتي در رتبههای بعدی هستند .نتایج به دست آمده بیشترین اهمیت مربوط به حلقه پارک و فضای سبز ميباشد و بعد از
از نظر ذی نفعان نشان داده شد که حلقه رستوران اهمیت بیشتر دارد آن حلقههای پایگاههای انتظاميو تامین امنیت اجتماعي ،مراکز
و در ردههای بعدی مراکز فروش مواد غذایي ،فست فودها و کافي برگزاری جشنوارههای محلي ،مسیرهای کوهنوردی و گردشگری
شاپها و مراکز فروش مواد غذایي محلي و سنتي قرار دارند .طبق طبیعت ،آثار باستاني و موزه ،مراکز خرید ،تله کابین و سایر راههای
نتایج به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده شد که حلقه دسترسي تفریحي ،پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران و
رستوران اهمیت بیشتری دارد و حلقههای مراکز فروش مواد غذایي ،مراکز عرضه صنایع دستي به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.
فست فودها و کافي شاپها و مراکز فروش مواد غذایي محلي به طبق نتایج به دست آمده از نظر ذی نفعان نشان داده شد که حلقه
ترتیب در ردههای بعدی هستند .امین ( )65و اسپنسر و همكاران پایگاه انتظاميو تامین امنیت اجتماعي بیشترین اهمیت را دارد و بعد
( )67نشان دادند که انگیزههای انتخاب غذا و نگرش نسبت به از آن حلقههای مسیرهای کوهنوردی و گردشگری طبیعت ،پارک
غذاهای محلي شناسایي ،و به صنعتي نمودن برخي از این غذاها اگر و فضای سبز ،مراکز عرضه صنایع دستي ،آثار باستاني و موزه ،تله
اقدام شود موجب رونق اقتصادی صنعت گردشگری ،توسعه کابین و سایر راههای دسترسي تفریحي و پایگاه ارائه خدمات
کارآفریني و بهبود اقتصادی ميشود که با نتایج به دست آمده از راهنمایي به گردشگران اهمیت دارند .طبق نتایج به دست آمده از
نتایج شناسایي حلقههای زنجیره ارزش گردشگری مطابقت دارد.

نظر گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که حلقه مراکز برگزاری جشنوارههای محلي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از
ترمینالهای مسافرتي بیشترین اهمیت را دارند و بعد از آن حلقههای حلقههای تله کابین و سایر راههای دسترسي تفریحي ،مسیرهای
اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه ،فرودگاه ،کوهنوردی و گردشگری طبیعت ،مراکز عرضه صنایع دستي،
چشمههای آب گرم  ،پارکینگ و ایستگاه راه آهن دارای اهمیت
بیشتری هستند .طبق نتایج به دست آمده از نظر ذی نفعان نشان داده

Adiyia

1
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پایگاههای انتظاميو تامین امنیت اجتماعي ،مراکز خرید و پارک و کاربران برای سفر تاثیرگذار باشد .از این منظر ،شناخت
فضای سبز اهمیت دارند .کارگر و علیزاده ( )35نشان دادند که کارکردهای ویژه شبكههای اینترنتي اجتماعي در گردشگری
تسهیالت و تجهیزات گردشگری عامل جذب گردشگر نیست اما به ميتواند برای سیاست گذاران در این صنعت مهم باشد که با نتایج
عنوان یكي از زیرساختهای گردشگری مطرح ميشود.

به دست آمده مطابقت دارد .محمدخاني ( )36نشان داد که عوامل

تفسیر حلقههای زنجیره ارزش امكانات و خدمات

کلیدی زیادی در توسعه و رونق گردشگری یک منطقه دخیل

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که مراکز هستند .عالوه بر زیرساخت ،نقش راهنمایان تور به عنوان عامل
بیمه اهمیت بیشتری دارد و بعد از آن مراکز خدمات اجاره اتومبیل ،انساني بسیار حائز اهمیت ميباشد .که با نتایج مطابقت دارد.

جایگاههای سوخت گیری ،امداد خودروها ،مراکز خدمات طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصان نشان داده شد که حلقه
راهنمایي به گردشگران ،بانک و صرافي ،پایگاههای فوریتهای یگان حفاظت از منابع طبیعي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن
پزشكي اهمیت دارند .طبقه نتایج به دست آمده از نظر ذی نفعان حلقههای پارک جنگلي و مناطق حفاظت شده و ایستگاههای دیده-
نشان داده شد که امداد خودروها بیشترین را دارد و بعد از آن باني و اطفای حریق اهمیت دارند .طبق نتایج به دست آمده از نظر
حلقههای مراکز خدمات اجاره اتومبیل ،جایگاههای سوخت گیری ،ذینفعان نشان داده شد که حلقه ایستگاههای دیدهباني اطفای حریق
بیشترین اهمیت را دارند و بعد از آن حلقههای پارک جنگلي و

امدادخودروها ،مراکز خدمات راهنمایي به گردشگران ،پایگاههای
فوریتهای پزشكي و هالل احمر ،مراکز خدمات بیمه ،بانک و مناطق حفاظت شده ،یگان حفاظت از منابع طبیعي اهمیت دارند.
صرافي اهمیت دارند .طبق نتایج به دست آمده از نظر گردشگران طبق نتایج به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده شد که حلقه
نشان داده شد که جایگاههای سوخت گیری بیشترین اهمیت را دارد ایستگاههای دیدهباني و اطفای حریق بیشترین اهمیت را دارند و بعد
و بعد از آن حلقههای پایگاههای فوریتهای پزشكي و هالل احمر ،از آن حلقههای یگان حفاظت از منابع طبیعي ،پارک جنگلي و

امدادخودرو ،بانک و صرافي ،مراکز خدمات راهنمایي به مناطق حفاظت شده ،اهمیت دارند .نتایج مطالعه رخشاني نسب و
ضرابي ( )33و حجاریان و همكاران ( )35نشان داده شد گردشگری
گردشگران و مراکز خدمات اجاره اتومبیل اهمیت دارند.
نوعي گردشگری مسئوالنه در طبیعت است که یكي از اهداف
طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصان نشان داده شد که
سیستمهای رزرواسیون بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن به ترتیب اصلي آن حفاظت منابع طبیعت است ،تجربه کشورهای پیشرو در

حلقههای شبكههای اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد زمینه گردشگری نشان ميدهد که گردشگری یكي از گزینههای
گردشگری و آژانسهای مسافرتي و تورهای گردشگری اهمیت مناسب و راه حلي برای حفاظت از طبیعت است .زیرا گردشگری
دارند .طبق نتایج به دست آمده از نظر ذینفعان نشان داده شد که با رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللي از یک سو بستر بهره
حلقه شبكههای اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد برداری مناسب از طبیعت را برای نسل حاضر فراهم ميآورد و از
گردشگری بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن حلقههای سوی دیگر سبب افزایش آگاهي عموميميشود که نتیجه آن حفظ
آژانسهای مسافرتي و تورهای گردشگری و سیستمهای و نگهداری مناطق حفاظت شده برای نسل آینده است که با نتایج
رزرواسیون بیشترین اهمیت را دارند .طبق نتایج به دست آمده از نظر حاصل از این تحقیق مطابقت دارد.
گردشگران نشان داده شد که سیستمهای رزرواسیون بیشترین طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصان نشان داده شد که
اهمیت را دارند و بعد از آن حلقههای شبكههای اینترنتي و اجتماعي بیشترین اهمیت مربوط به حلقه راهنمایان محلي ميباشد .و بعد از
اطالع رساني برای مقاصد گردشگری ،آژانسهای مسافرتي و حلقههای کسب و کارهای محلي ،سازمانهای مردم نهاد در زمینه
تورهای گردشگری اهمیت دارند .حاجي نژاد و آقایي ( )31نشان توانمندسازی جوامع محلي و مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه
داد که در حوزه گردشگری ،تبادل میان کاربران در خصوص ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران اهمیت دارند .طبق نتایج به

تجربیات ناشي از سفر به مناطق گوناگون ،امكانات رفاهي مقصد ،دست آمده از نظر ذینفعان نشان داده شد که بیشترین اهمیت
جاذبهها و فرصتهای گردشگری ميتواند بر تصمیم گیری سایر مربوط به حلقه سازمانهای مردم نهاد در زمینه توانمندسازی جوامع
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 مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و، حلقههای اطفای حریق،محلي ميباشد و بعد از آن حلقههای راهنمایان محلي
.کسب و کارهای کوچک محلي و مراکز آموزشي و ترویجي در تعامل با گردشگران اولویت دارند
 طبق نتایج طبق بررسي صورت گرفته به منظور اولویتهای زنجیره ارزش.زمینه ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران اهمیت دارند
به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت گردشگری کارآفریني توسط متخصصین نتایج نشان داد که
 مراکز، چشمههای آب گرم، رستوران،مربوط به مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعامل حلقههای هتل و مسافرخانه
، مراکز خدمات رفاهي صحرایي، برگزاری جشنواره ی محلي،با گردشگران ميباشد و بعد از آن حلقههای راهنمایان محلي
 یگان حفاظت،کسب و کارهای کوچک محلي و حلقه سازمانهای مردم نهاد در شبكههای اینترنتي اجتماعي برای مقاصد گردشگری
 صفرآبادی و. راهنمایان محلي اولویت دارند،) از منابع طبیعي35(  نتایج ایلماز.زمینه توانمندسازی جوامع محلي اهمیت دارند
) نشان دادند که وجود یک سیستم حمل و نقل مناسب32( نشان داد صنعت گردشگری منبع درآمدی برای صاحبان کسب و همكاران
 که با برنامه،یک ضرورت برای توسعه اقتصادی هر کشور است

.کارهای محلي ایجاد ميکند

 توسعه و بهبود زیرساختها ميتوان به رشد، سرمایه گذاری،طبق نیازسنجي صورت گرفته به منظور اولویتهای زنجیره ارزش ریزی
 در این میان.گردشگری طبیعت توسط متخصصین نتایج نشان داد که کمپهای جایگاه گردشگری و توسعه اقتصادی رسید
 چشمههای آب زیرساختهای حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار ميباشد، مراکز فروش مواد غذایي محلي و سنتي،اقامتي
. جایگاههای که با نتایج به دست آمده مطابقت دارد، پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران،گرم
 ایستگاههای دیدهباني و، سیستمهای رزرواسیون،سوخت گیری
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to present a model of tourism
entrepreneurship development based on value chains in Iran, which was a
case study of this research in Ardabil province.
Methods: The present study is a qualitative research that used the data base
method for conducting the research. The statistical population of the study
included all researchers and professors of tourism and entrepreneurship as
well as managers and experts of tourism organization and cultural heritage
of Ardabil province. In this study, a sample size of 50 researchers and
professors in tourism and entrepreneurship field as well as managers and
experts of tourism organization and cultural heritage of Ardabil province
were selected by purposeful sampling. Data collection tools included
analysis and documentation, in-depth interviews and observations. Data
analysis was done through qualitative coding.
Results: The results of data analysis showed that the model of tourism
entrepreneurship development based on value chains in Ardabil city consists
of eight rings: residential centers, restaurants, infrastructure, tourism
facilities, facilities and services, transportation, Technology and
development of skills training and development system.
Conclusion: In order to develop tourism entrepreneurship based on value
chains in Ardabil city, an eight-ring pattern can be used.
Key words: Entrepreneurship, Development, Tourism, Value Chains

