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 خالصه 

 هایرهیبر زنج يمبتن یگردشگر ينیتوسعه کارآفر یارائه الگوپژوهش حاضر با هدف : مقدمه

 انجام شده که مطالعه موردی این پژوهش استان اردبیل بود. رانیدر ا يارزش

شود که از روش داده بنیاد برای انجام ميژوهش حاضر جزو تحقیقات کیفي محسوب پ روش کار:

و  یحوزه گردشگر دیو اسات پژوهشگران هیپژوهش شامل کل یجامعه آمارتحقیق استفاده شده است. 

 يرهنگف راثیو م یگردشگرسازمان  یگردشگربخش کارشناسان  و رانیمد نیو همچن ينیکارآفر

نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و  55حجم نمونه در این پژوهش بود.  لیاستان اردب

ی و میراث فرهنگي گردشگرمان سازگردشگری بخش کارشناسان  ومدیران کارآفریني و همچنین 

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

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

 از طریق کدگذاری کیفي انجام شد.ها داده

بر  يمبتن یگردشگر ينیکارآفرنشان داد که الگوی توسعه ها و تحلیل دادهنتایج تجزیه  نتایج:

 ،يمراکز اقامتشهرستان اردبیل از هشت حلقه تشكیل شده است که عبارتند از:  يارزش هایرهیزنج

 ستمیو توسعه س یفناور حمل و نقل، امكانات و خدمات، ،یگردشگر التیتسه رساخت،یرستوران، ز

 ها.تآموزش و توسعه مهار

های ارزشي شهرستان اردبیل به منظور توسعه کارآفریني گردشگری مبتني بر زنجیرهنتیجه گیری: 

 ای بهره برد.توان از الگوی هشت حلقهمي

 های ارزشيکارآفریني، توسعه، گردشگری، زنجیرهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

د دهنميی نوظهوری را شكل پیوند کارآفریني و گردشگری حوزه

 که در ادبیات دانشگاهي از آن به کارآفریني گردشگری

(Tourism entrepreneurshipیاد مي ) کنند. در حال حاضر

ی فناوری سیر تحوالت جهاني، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه

ی اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب و توسعه

ر حال توسعه در عبور کشورهای پیشرفته و نیز برخي از کشورهای د

ی کارآفریني در آن اقتصادی به واسطه توسعه هایاز بحران

کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفریني، 

گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصي کارآفریني و شكل

(. تقویت کارآفریني و ایجاد بستر مناسب برای توسعه 1قائل گردند )

پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال  آن از ابزار

ای میان رشد اقتصاد ملي و سطح توسعه است و یک هم بستگي قوی

فعالیت کارآفرینانه ملي و سازماني وجود دارد، این فرآیند به کاربرد 

نو و همچنین  هایو نیرو انگیزه افراد در جهت خلق و اجرای دیدگاه

های (. افزایش سطح فعالیت6ارد )کاربردی نیاز د هایراه حل

کارآفرینانه و توسعه کارآفریني در یک جامعه، به ایجاد محیطي 

ها پیشرو جهت افزایش تعداد کارآفرینان، راه اندازی و رشد شرکت

 (.3نیاز دارد )

آن را  توانمياست و ن ستمیقرن ب دهیپد یگردشگراز سوی دیگر، 

ه گردشگری موجب شده رشد روزافزون و شتابند گرفت. دهیناد

که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. به 

نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و 

دهد، انقالبي که امواج آن در ميیكم، انقالبي در گردشگری رخ 

 (. امروزه گردشگری یكي5اقصي نقاط جهان اثرگذار خواهد بود )

باشد. بر از بزرگترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان مي

تعداد  6565اساس گزارش سازمان جهاني گردشگری تا سال 

میلیارد نفر و مخارج  1. 2گردشگران ورودی در سطح بین المللي به 

(. از منظر کارآفریني، 5تریلیون دالر خواهد رسید ) 6آنها نیز به 

-رسد با بخشميکند که به نظر هم ميگردشگری بستر ویژه ای فرا

کارآفرینانه و فرایند  هایهای صنعتي دیگر از نظر شناسایي فرصت

تبدیل آنها به محصوالت و خدمات قابل مصرف گردشگری تفاوت 

(، نوآوری و 7(. طبق نظریه چارلیزله، کونک و تیفین )2دارد )

ی را کارآفریني ارزش )الزم( برای ترقي و کیفیت صنعت گردشگر

توان گفت کارآفرینان در صنعت کنند. متاسفانه ميفراهم مي

های کسب و کار کم بهره هستند و گردشگری اغلب از مهارت

 (.9توانایي آنها در نوآوری نسبتاً کم است )

همچنین، از جمله عواملي که اخیرا مورد توجه پژوهشگران حوزه 

ت. مدل است مفهوم زنجیره ارزش اسکسب و کار قرار گرفته

طبق ارائه شد.   (Porterتوسط پورتر ) 1889زنجیره ارزش در سال 

نظر پورتر، زنجیره ارزش یعني مجموعه اقداماتي که سازمان انجام 

چارچوب پورتر بر . دهد تا برای مشتریان خود ارزش خلق کندمي

-اساس این فرض قرار دارد که موفقیت یک صنعت در رقابت بین

های وابسته به ای از ویژگياقتصادی مجموعه المللي به قدرت نسبي

کسب و کار، شرایط تقاضا، صـنایع وابسته و یا محرکهای رقابت 

حمایت کننده، استراتژی، ساختار و  1پذیر یعني شـرایط عامـل

خلق ارزش مطلوب مربوط به . (8) رقابت شرکت بستگي دارد

خود و ارزشي است که کارآفرینان پایدار، هم برای کسب و کار 

(. با یک تفصیل کل نگر از 15هم برای جامعه، به دنبال آن هستند )

طرح ارزش یعني ارزش در هم تنیده اجتماعي، اقتصادی، 

(، کارآفرینان پایدار قادر به تطبیق 11اکولوژیكي و درون نسلي )

اهداف دو گانه توسعه پایدار و کسب ثروت و در نتیجه حل 

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

(. دنبال کردن چنین نتایج مطلوبي، شكل 16دیگر خواه هستند )

دهد که ميکسب و کاری را نوید  هایو فعالیتها گیری استراتژی

مانند نابرابری، آلودگي، تجارت ميمبر هایتوانند بر چالشمي

 (.13غیرمنصفانه، جنگل زدایي، فقر و غیره غلبه کنند )

های طبیعي و گردشگری تاکنون از ران به رغم داشتن جاذبهای

در ی مناسبي نبرده است. های بالقوه خود در این زمینه بهرهظرفیت

بسیاری از کشورها صنعت گردشگری به صورت منبع اصلي ایجاد 

میلیون نفر را در سطح جهان به  155کار در آمده و جمعیتي بالغ بر 

مار به دست آمده به ازای ورود هر اشتغال واداشته است. طبق آ

گردشگر به کشور پنج شغل و حتي بنا به برآورد برخي کارشناسان 

 6/11شود رشد میزان اشتغال بخش گردشگری شغل ایجاد مي 15

شود تا سال بوده است. پیش بیني ميها برابر سریع تر از سایر بخش

 7 نرخ کل مشارکت افراد در گردشگری بین المللي، به 6565

                                                           
1 Factor Conditions 
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(. از منظر کارآفریني هم که گردشگری پتانسیل 5درصد برسد )

زیادی برای خلق کارآفریني در کشور دارد، متأسفانه از این پتانسیل 

و ظرفیت نیز به نحو قابل قبولي استفاده نشده است. این در حالي 

اند که گردشگری در کارآفریني و ها نشان دادهاست که پژوهش

 ،ياجتماع ،یاقتصاد یهادارد و عامل ریتأث یرگردشگ داریتوسعه پا

 داریو توسعه پا ينیدر کارآفر یو فرد يطیمح-يرساختیز

 (.15) دارد یمثبت و معنادار ریتأث یگردشگر

با توجه به اینكه مطالعه موردی این پژوهش، شهرستان اردبیل 

 همورد گردشگری در اردبیل بدر  های متعددیباشد. پژوهشمي

مربوط به تحقیقات بسیاری از لحاظ عملیاتي ت؛ امّا اس دهعمل آم

گردشگری استان اردبیل در مورد تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی 

(، تاثیر اقلیم بر 12ها در توسعه گردشگری )(، نقش زیرساخت15)

 توسعه بر توریسم اکو تاثیر (، بررسي17توسعه گردشگری)

 هایمولفه بندی یتاولو و (، شناسایي19) کارآفریني و گردشگری

 توریسم جذب های(، شیوه18گردشگری ) هایزیرساخت توسعه

گردشگری  توسعه برای مناسب (، راهكارهای65اردبیل ) استان در

( صورت 66گردشگری ) تهدیدهای و فرصتها بر (، تحلیلي61)

است و شكاف نظری مهم در زمینه گردشگری در اردبیل، این گرفته

بر زنجیره ارزش در خصوص کارآفریني  است که الگویي مبتني

گردشگری ارائه نشده است. با توجه به موضوعات مطرح شده، در 

 ينیتوسعه کارآفراین پژوهش محقق بنا دارد تا به تدوین الگوی 

ي بپردازد. با توجه به این ارزش هایرهیبر زنج يمبتن یگردشگر

 باشد:ميهدف، سؤال پژوهش به شرح زیر 

 هایرهیبر زنج يمبتن یگردشگر ينیرآفرتوسعه کا یالگو 

( چگونه لیشهرستان اردب ی)مطالعه مورد رانیدر ا يارزش

 باشد؟مي

 کار روش

بنیادی محسوب  هایپژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو پژوهش

شود. ميشود و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفي محسوب مي

وهش استفاده روش کیفي داده بنیاد به عنوان روش تحقیق در این پژ

 1885در سال  1شده است. این روش توسط استراوس و کوربین

 یبر مبنا یپرداز هینظر ينوع ادیداده بن هینظرمطرح شده است. 

 یجامعه آمار است. قیتحق دانیشده از م یگردآور هایداده

                                                           
1 Strauss, & Corbin 

و  یحوزه گردشگر دیپژوهشگران و اسات هیپژوهش شامل کل

 یگردشگربخش کارشناسان  و رانیمد نیو همچن ينیکارآفر

در این بود.  لیاستان اردب يرهنگف راثیو م یگردشگرسازمان 

نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه  55حجم نمونه پژوهش 

بخش کارشناسان  ومدیران گردشگری و کارآفریني و همچنین 

ی و میراث فرهنگي استان اردبیل گردشگرسازمان گردشگری 

 ت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند.بودند که به صور

 يتا زمان يعنی. بود یبر قاعده اشباع نظر يحجم نمونه مبتن نییتع

و اضافه یم دیبه اشباع رس یکه از لحاظ نظر افتیادامه  یرینمونه گ

را به نمونه موجود اضافه  یدیدر واقع سازه جد دیکردن نمونه جد

 له،مقو ی( اشباع نظر63س )و استراو 6گالسر. طبق نظر کردمين

ها مربوط به آن مقوله از گروه یریزمان توقف نمونه گ یداور یمبنا

 هایبه دو شكل داده قیتحق نیدر ا ازیاطالعات مورد ن است.

 یبه دست آمده است. اطالعات کتابخانه ا يدانیو م یکتابخانه ا

 هایداده يو ضبط شده اند، ول یگردآور يقبال توسط پژوهشگران

 یبرا شده اند. یگردآور يفیک هایبا روش قیتحق نیدر ا يدانیم

 یحاصل از مصاحبه از روش کدگذار هایداده لیو تحل هیتجز

روش از سه  نیاکوربین و استراوس استفاده شد. طبق نظر  يفیک

باز،  یشود که عبارتند از: کدگذارمي لیتشك يمرحله اساس

 ندیباز فرا یگذارکد .يانتخاب یو کدگذار یمحور یکدگذار

و ابعاد  هایژگیشده و و یيشناسا میآن مفاه قیاست که از طر يلیتحل

ربط دادن  ندیفرا یمحور یکدگذار شوند.ميکشف ها آن در داده

و ها يژگیدر سطح وها دادن مقوله وندیو پها رمقولهیبه زها مقوله

د انتخابي فرآیند یكپارچه سازی و بهبو یکدگذار .ابعاد آن است

درباره  یا هینظر نیمرحله، پژوهشگر به تكو نیمقوله هاست. در ا

 یمحور یکدگذار یبدست آمده در الگو هایمقوله انیرابطه م

 (.65) پردازديم

                                                           
2 Glaser 



 

 
 

 66سال  ويژه نامه،، 6شماره-89اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -015

 

 

 

 

 

 نتایج

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

 . اطالعات توصیفي مربوط به مصاحبه شوندگان1جدول 

 درصد فراواني طوحس متغیر

 

 جنسیت

 76% 32 زن

 69% 15 مرد

 155% 55 مجموع

 

 سن

 55/35% 12 سال 35کمتر از 

 55/35% 12 سال 55تا  35

 99/39% 19 سال 55بیشتر از 

 155% 55 مجموع

 

 موقعیت شغلي

 22/22% 35 عضو هیئت علمي

 35/33% 12 کارشناسان باتجربه

 155% 55 مجموع

ج توصیفي گزارش شده راجع به مصاحبه شوندگان در طبق نتای

(، بیشترین %76)اند یابیم که بیشتر مصاحبه شوندگان مرد بودهمي

( و %99/39باشد ) ميسال  55فراواني سني برای دامنه سني باالتر از 

 (.%22/22)اند بودهمياکثر مصاحبه شوندگان عضو هیئت عل

 ينیکارآفر یارزش گردشگر رهیزنج هایحلقه یيبه منظور شناسا

مطالعات انجام  يانجام شد. سپس بعد از بررس یابتدا مطالعات اسناد

 رهی)مانند زنج ایقاط دنن ریشده در سا نییارزش تع رهیشده و زنج

قرار  نیمتخصص اریو در اخت هیته ای پرسشنامه غیره(ارزش پورتر و 

نتایج این  قرار دهند. يرا مورد بررس ختلفم هایگرفت که حلقه

بر اساس ها ارائه شده است. در گام بعدی، حلقه 6بخش در جدول 

نظر متخصصین وزن گذاری و اولویت بندی شد که نتایج این بخش 

مدل نهایي الگوی توسعه کارآفریني ارائه شده است.  3در جدول 

ارزشي در ایران )مطالعه موردی:  هایگردشگری مبتني بر زنجیره

 ارائه شده است. 1شهرستان اردبیل( نیز در شكل 

 زنجیره ارزش گردشگری هاینتایج مربوط به حلقه -2جدول 
 فراواني زیر مقوله حلقه

 Sho 1 هتل مراکز اقامتي

 Sho 2 اقامتي هایکمپ

 Sho 3 ویــال

 Sho 4 مسافرخانه

 Sho 5 کوهستاني و جنگلي هایکلبه

 sre 1 مراکز فروش مواد غذایي رستوران

 sre 2 هافست فودها و کافي شاپ

 sre 3 مراکز فروش مواد غذایي

 sre 4 هـارستوران

 sin 1 آب گرم هایچشمه زیرساخت ها

 sin 2 فرودگاه

 sin 3 ایستگاه راه آهن

 sin 4 های مسافرتيترمینال

 sin 5 اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه
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 sin 6 پارکینگ

 sta 1 مراکز خرید تسهیالت گردشگری

 sta 2 آثار باستاني و موزه ها

 sta 3 مراکز عرضه صنایع دستي

 sta 4 ماعيو تامین امنیت اجتميپایگاه انتظا

 sta 5 پارک و فضای سبز

 sta 6 مسیرهای کوهنوردی و گردشگری طبیعت

 sta 7 دسترسي تفریحي هایتله کابین و سایر راه

 sta 8 محلي هایمراکز برگزاری جشنواره

 sta 9 پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران

 sta 1 عمیر خودروامداد خودروها و مراکز تخصصي ت امكانات و خدمات

 sta 2 پایگاه فوریت پزشكي و پایگاه هالل احمر

 sta 3 سوخت گیری هایجایگاه

 sta 4 مراکز خدمات رفاهي صحرایي

 sta 5 بانک و صرافي

 sta 6 مراکز خدمات بیمه

 sta 7 مراکز خدمات اجاره اتومبیل

 sta 8 مراکز خدمات راهنمایي گردشگری محلي

 sco 1 رزرواسیون )بلیط خطوط هوایي و زمیني و ...( هایسیستم توسعه فناوری و

 sco 2 مسافرتي و تورهای گردشگری هایآژانس

 sco 3 اینترنتي و اجتماع اطالع رساني برای مقاصد گردشگری هایشبكه

 snr 1 جنگلي و مناطق حفاظت شده هایپارک منابع طبیعي

 snr 2 یگان حفاظت از منابع طبیعي

 snr 3 دیده باني و اطفای حریق هایایستگاه

 sip 1 مراکز آموزش ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران آموزش و توسعه

 sip 2 مردم نهاد فعال در زمینه توانمندسازی جوامع محلي هایسازمان

 sip 3 کسب و کارهای کوچک محلي

 sip 4 راهنمایان محلي

 رهیزنج، هشت حلقه برای 6تایج گزارش شده در جدول طبق ن

باشد که عبارتند از: ميی قابل طرح و شناسایي ارزش گردشگر

حلقه مراکز اقامتي، رستوران ها، زیرساخت ها، تسهیالت 

گردشگری، امكانات و خدمات، فناوری و توسعه، منابع طبیعي، 

خود دارای ها آموزش و توسعه. هر یک از این حلقه

قابل  6باشند که جزئیات آنها در جدول ميي هایرمجموعهزی

 مشاهده است.

 های زنجیره ارزش گردشگری توسط متخصصینهای حلقهنتایج آماری وزن -3جدول 
 وزن عنوان کـد اولویت

1 sin 1 5377/5 آب گرم هایچشمه 

6 sco 1 5327/5 های رزرواسیون )بلیط خطوط هوایي و زمین، هتل و ...(سیستم 

3 sin 2  5358/5 فـرودگـاه 

5 sre 3 5359/5 مراکز فروش غذایي محلي و سنتي 

5 sre 4 5357/5 رستـوران ها 

2 sre 1 )... 5352/5 مراکز فروش مواد غذایي )سوپر مارکت و 

7 sho  2 5351/5 اقامتي هایکمپ 
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9 sfa 3 5337/5 سوخت گیری هایجایگاه 

8 sco 2 5332/5 و تورهای گردشگریمسافرتي  هایآژانس 

15 sfa 3 5319/5 پزشكي و پایگاه هالل احمر هایفوریت هایپایگاه 

11 sho 1 5356/5 ها هتل 

16 sho 4 5629/5 مسافرخانه 

13 sta 7 5622/5 پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران 

15 sip 1 5625/5 مل با گردشگرانمراکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعا 

15 sfa 1 5651/5 امداد خودروها و مراکز تخصصي تعمیر خودرو 

12 sta 3 5655/5 مراکز عرضه صنایع دستي 

17 sip 2 5659/5 مردم نهاد فعال در زمینه توانمندسازی جوامع محلي هایسازمان 

19 sin 4 5652/5 مسافرتي هایترمینال 

18 sta 6 5655/5 دسترسي تفریحي هایراه تله کابین و سایر 

65 sre 2 5651/5 و کافي شاپهاها فست فود 

61 sho 5 5655/5 کوهستاني و جنگلي هایکلبه 

66 snr 3 5638/5 دیده باني و اطفای حریق هایایستگاه 

63 sco 3 5636/5 اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد گردشگری هایشبكه 

65 sta 9 5631/5 محلي هایز برگزاری جشنوارهمراک 

65 snr 1 5667/5 جنگلي و مناطق حفاظت شده هایپارک 

62 sfa 4 5617/5 مراکز خدمات رفاهي صحرایي 

67 sip 4 5655/5 راهنمایان محلي 

69 sin 3 5655/5 ایستگاه راه آهن 

68 sta 5 5186/5 مسیرهای کوهنوردی و گردشگری در طبیعت 

35 sho 3 5176/5 ــالوی 

31 sta 4 5129/5 و فضای سبزها پاک 

36 sfa 8 5125/5 مراکز خدمات راهنمایي گردشگری محلي 

33 sta 2 5123/5 آثار باستاني و موزه ها 

35 sin 6 5126/5 پارکینگ 

35 sta 8 5153/5 و تامین امنیت اجتماعيميانتظا هایپایگاه 

32 snr 2 5153/5 یگان حفاظت از منابع طبیعي 

37 sin 5 5156/5 اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه 

39 sfa 5 5169/5 و صرافي هاها بانک 

38 sta 1 5165/5 مراکز خرید 

55 sip 3 5115/5 کسب و کارهای کوچک محلي 

51 sfa 6 5115/5 مراکز خدمات بیمه 

56 sfa 7 5153/5 مراکز خدمات اجاره اتومبیل 

، بیشترین وزن قائل شده از 3تایج گزارش شده در جدول طبق ن

باشد ميآب گرم  هایسوی متخصصین برای مقوله چشمه

باشد که به عنوان اولین اولویت مطرح است و بعد از مي( 5377/5)

هتل  ن،یو زم یيخطوط هوا طی)بل ونیرزرواس هاییستمسآن مقوله 

کمترین اولویت هم  (.5327/5غیره( در اولویت دوم قرار دارد )و 

( و مراکز خدمات 5115/5مراکز خدمات بیمه ) هایبرای مقوله

 باشد.مي( 5153/5اجاره اتومبیل )
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 مدل زنجیره ارزش گردشگری

 
 مدل زنجیره ارزش گردشگری در شهرستان اردبیل -1شكل 

بدست آمده از  هایحاصل از تجزیه و تحلیل داده هایطبق یافته

دهد که مدل زنجیره ارزش گردشگری مين متخصصان، نتایج نشا

باشد که عبارتند از: ميدر شهرستان اردبیل شامل هشت حلقه اصلي 

 ،یگردشگر التیتسه رساخت،یرستوران، ز ،ي: مراکز اقامت

آموزش  ستمیس ، حمل و نقل،و توسعه یامكانات و خدمات، فناور

 و توسعه مهارت ها.

 بحث و نتیجه گیری

 یگردشگر ينیتوسعه کارآفر یارائه الگوپژوهش حاضر با هدف 

ي انجام شد که مطالعه موردی آن ارزش هایرهیبر زنج يمبتن

شهرستان اردبیل بود. نتایج این تحقیق منجر به شناسایي هشت حلقه 

اصلي برای زنجیره ارزش گردشگری در شهرستان اردبیل شد که 

 التیتسه رساخت،یرستوران، ز ،يمراکز اقامتعبارت بودند از: 

آموزش و  ستمیو توسعه س یامكانات و خدمات، فناور ،یگردشگر

 . توسعه مهارت ها

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که هتل 

 هایمسافرخانه، کلبه هایاهمیت بیشتری دارد و بعد از آن حلقه
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اقامتي و ویالها به ترتیب در  هایکوهستاني و جنگلي، کمپ

نفعان نشان داده شد که از نظر ذیگیرند. ميبعدی قرار  هایرده

اقامتي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن  هایحلقه کمپ

کوهستاني و جنگلي به  هایمسافرخانه، هتل، ویال، کلبه هایحلقه

از نظر گردشگران طبیعت نشان  ارندبعدی قرار د هایترتیب در رده

داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه هتل و مسافرخانه 

 هایاقامتي، کلبه هایکمپ هایباشد و بعد از آن به ترتیب حلقهمي

باشند. نتایج ميکوهستاني و جنگلي و ویالها دارای بیشترین اهمیت 

( نشان داد که مراکز اقامتي یكي از 65)ميسلیماني مقدم و اسال

باشد، کیفیت و کمیت مهمترین اجزا و عناصر نظام گردشگری مي

این مراکز در میزان تحوالت رو به رشد گردشگری به ویژه در 

میزان جذب گردشگران بسیار مهم و حائز اهمیت است که با نتایج 

 زنجیره ارزش هایبه دست آمده از نتایج شناسایي حلقه

 طگردشگری مطابقت دارد.

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد حلقه 

مراکز فروش مراکز غذایي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن 

ها، رستوران و مراکز فروش فست فودها و کافي شاپ هایحلقه

بعدی هستند. نتایج به دست آمده  هایغذایي محلي و سنتي در رتبه

از نظر ذی نفعان نشان داده شد که حلقه رستوران اهمیت بیشتر دارد 

بعدی مراکز فروش مواد غذایي، فست فودها و کافي  هایو در رده

و مراکز فروش مواد غذایي محلي و سنتي قرار دارند. طبق ها شاپ

شد که حلقه نتایج به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده 

مراکز فروش مواد غذایي،  هایرستوران اهمیت بیشتری دارد و حلقه

و مراکز فروش مواد غذایي محلي به ها فست فودها و کافي شاپ

( و اسپنسر و همكاران 65بعدی هستند. امین ) هایترتیب در رده

انتخاب غذا و نگرش نسبت به  های( نشان دادند که انگیزه67)

سایي، و به صنعتي نمودن برخي از این غذاها اگر غذاهای محلي شنا

اقدام شود موجب رونق اقتصادی صنعت گردشگری، توسعه 

شود که با نتایج به دست آمده از کارآفریني و بهبود اقتصادی مي

 زنجیره ارزش گردشگری مطابقت دارد.  هاینتایج شناسایي حلقه

ه دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که حلقه طبق نتایج ب

 هایمسافرتي بیشترین اهمیت را دارند و بعد از آن حلقه هایترمینال

اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه، فرودگاه، 

آب گرم ، پارکینگ و ایستگاه راه آهن دارای اهمیت  هایچشمه

به دست آمده از نظر ذی نفعان نشان داده بیشتری هستند. طبق نتایج 

آب گرم  از اهمیت بیشتری برخوردار است  هایشد که حلقه چشمه

مسافرتي،  هایو بعد از آن حلقه ایستگاه راه آهن، پارکینگ، ترمینال

فرودگاه و اپراتورهای ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه در 

آمده از نظر  بعدی هستند. طبقه نتایج به دست هایاولویت

گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه  

فرودگاه،  هایآب گرم و بعد از آن به ترتیب حلقه هایچشمه

پارکینگ، ترمینال مسافرتي، ایستگاه راه آهن و اپراتورهای ارائه 

 خدمات اینترنت و تلفن همراه از اهمیت بیشتری برخوردارند. 

( نشان دادند که توسعه این صنعت ارتباط 69و همكاران ) 1آدیا

و اماکن رفاهي و اقامتي دارد که با ها تنگاتنگي با توسعه زیرساخت

زنجیره ارزش  هاینتایج به دست آمده از نتایج شناسایي حلقه

( خاطرنشان کردند 68گردشگری مطابقت دارد. احد نژاد و فیضي )

باشد که يبه هم پیوسته مميکه گردشگری مجموعه و نظا

باشد. از جمله این عناصر، مراحل آن با هم در تعامل ميميتما

در توسعه این صنعت ميآب گرم نقش مه هایزیرساخت چشمه

 کارآفریني استان اردبیل دارد. 

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که 

باشد و بعد از میت مربوط به حلقه پارک و فضای سبز ميبیشترین اه

و تامین امنیت اجتماعي، مراکز ميهای انتظاپایگاه هایآن حلقه

محلي، مسیرهای کوهنوردی و گردشگری  هایبرگزاری جشنواره

 هایطبیعت، آثار باستاني و موزه، مراکز خرید، تله کابین و سایر راه

خدمات راهنمایي به گردشگران و  دسترسي تفریحي، پایگاه ارائه

مراکز عرضه صنایع دستي به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند. 

طبق نتایج به دست آمده از نظر ذی نفعان نشان داده شد که حلقه 

و تامین امنیت اجتماعي بیشترین اهمیت را دارد و بعد ميپایگاه انتظا

عت، پارک مسیرهای کوهنوردی و گردشگری طبی هایاز آن حلقه

و فضای سبز، مراکز عرضه صنایع دستي، آثار باستاني و موزه، تله 

دسترسي تفریحي و پایگاه ارائه خدمات  هایکابین و سایر راه

راهنمایي به گردشگران اهمیت دارند. طبق نتایج به دست آمده از 

نظر گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت مربوط به حلقه 

محلي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از  هایشنوارهمراکز برگزاری ج

دسترسي تفریحي، مسیرهای  هایتله کابین و سایر راه هایحلقه

کوهنوردی و گردشگری طبیعت، مراکز عرضه صنایع دستي، 

                                                           
1 Adiyia 
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و تامین امنیت اجتماعي، مراکز خرید و پارک و ميهای انتظاپایگاه

( نشان دادند که 35فضای سبز اهمیت دارند. کارگر و علیزاده )

تسهیالت و تجهیزات گردشگری عامل جذب گردشگر نیست اما به 

 شود. گردشگری مطرح مي هایعنوان یكي از زیرساخت

 زنجیره ارزش امكانات و خدمات  هایتفسیر حلقه
طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصین نشان داده شد که مراکز 

راکز خدمات اجاره اتومبیل، بیمه اهمیت بیشتری دارد و بعد از آن م

سوخت گیری، امداد خودروها، مراکز خدمات  هایجایگاه

 هایفوریت هایراهنمایي به گردشگران، بانک و صرافي، پایگاه

پزشكي اهمیت دارند. طبقه نتایج به دست آمده از نظر ذی نفعان 

نشان داده شد که امداد خودروها بیشترین را دارد و بعد از آن 

های سوخت گیری، مراکز خدمات اجاره اتومبیل، جایگاه هایحلقه

های امدادخودروها، مراکز خدمات راهنمایي به گردشگران، پایگاه

پزشكي و هالل احمر، مراکز خدمات بیمه، بانک و  هایفوریت

صرافي اهمیت دارند. طبق نتایج به دست آمده از نظر گردشگران 

ی بیشترین اهمیت را دارد های سوخت گیرنشان داده شد که جایگاه

پزشكي و هالل احمر،  هایهای فوریتپایگاه هایو بعد از آن حلقه

امدادخودرو، بانک و صرافي، مراکز خدمات راهنمایي به 

 گردشگران و مراکز خدمات اجاره اتومبیل اهمیت دارند. 

ده از نظر متخصصان نشان داده شد که طبق نتایج به دست آم

رزرواسیون بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن به ترتیب  هایسیستم

اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد  هایشبكه هایحلقه

مسافرتي و تورهای گردشگری اهمیت  هایگردشگری و آژانس

ن داده شد که نفعان نشادارند. طبق نتایج به دست آمده از نظر ذی

اینترنتي و اجتماعي اطالع رساني برای مقاصد  هایحلقه شبكه

 هایگردشگری بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن حلقه

 هایمسافرتي و تورهای گردشگری و سیستم هایآژانس

رزرواسیون بیشترین اهمیت را دارند. طبق نتایج به دست آمده از نظر 

رزرواسیون بیشترین  هاییستمگردشگران نشان داده شد که س

اینترنتي و اجتماعي  هایشبكه هایاهمیت را دارند و بعد از آن حلقه

مسافرتي و  هایاطالع رساني برای مقاصد گردشگری، آژانس

( نشان 31تورهای گردشگری اهمیت دارند. حاجي نژاد و آقایي )

داد که در حوزه گردشگری، تبادل میان کاربران در خصوص 

ت ناشي از سفر به مناطق گوناگون، امكانات رفاهي مقصد، تجربیا

تواند بر تصمیم گیری سایر ميگردشگری  هایو فرصتها جاذبه

کاربران برای سفر تاثیرگذار باشد. از این منظر، شناخت 

اینترنتي اجتماعي در گردشگری  هایکارکردهای ویژه شبكه

اشد که با نتایج تواند برای سیاست گذاران در این صنعت مهم بمي

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

کلیدی زیادی در توسعه و رونق گردشگری یک منطقه دخیل 

هستند. عالوه بر زیرساخت، نقش راهنمایان تور به عنوان عامل 

 باشد. که با نتایج مطابقت دارد. انساني بسیار حائز اهمیت مي

طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصان نشان داده شد که حلقه 

یگان حفاظت از منابع طبیعي بیشترین اهمیت را دارد و بعد از آن 

-های دیدههای پارک جنگلي و مناطق حفاظت شده و ایستگاهحلقه

 باني و اطفای حریق اهمیت دارند. طبق نتایج به دست آمده از نظر

باني اطفای حریق های دیدهنفعان نشان داده شد که حلقه ایستگاهذی

های پارک جنگلي و بیشترین اهمیت را دارند و بعد از آن حلقه

مناطق حفاظت شده، یگان حفاظت از منابع طبیعي اهمیت دارند. 

طبق نتایج به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده شد که حلقه 

ي و اطفای حریق بیشترین اهمیت را دارند و بعد بانهای دیدهایستگاه

های یگان حفاظت از منابع طبیعي، پارک جنگلي و از آن حلقه

مناطق حفاظت شده، اهمیت دارند. نتایج مطالعه رخشاني نسب و 

( نشان داده شد گردشگری 35( و حجاریان و همكاران )33ضرابي )

اهداف  نوعي گردشگری مسئوالنه در طبیعت است که یكي از

اصلي آن حفاظت منابع طبیعت است، تجربه کشورهای پیشرو در 

های دهد که گردشگری یكي از گزینهميزمینه گردشگری نشان 

مناسب و راه حلي برای حفاظت از طبیعت است. زیرا گردشگری 

با رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللي از یک سو بستر بهره 

آورد و از ای نسل حاضر فراهم ميبرداری مناسب از طبیعت را بر

شود که نتیجه آن حفظ ميميسوی دیگر سبب افزایش آگاهي عمو

و نگهداری مناطق حفاظت شده برای نسل آینده است که با نتایج 

 حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. 

ان داده شد که طبق نتایج به دست آمده از نظر متخصصان نش

باشد. و بعد از بیشترین اهمیت مربوط به حلقه راهنمایان محلي مي

مردم نهاد در زمینه  هایهای کسب و کارهای محلي، سازمانحلقه

توانمندسازی جوامع محلي و مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه 

ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگران اهمیت دارند. طبق نتایج به 

نفعان نشان داده شد که بیشترین اهمیت ه از نظر ذیدست آمد

مردم نهاد در زمینه توانمندسازی جوامع  هایمربوط به حلقه سازمان
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های راهنمایان محلي، حلقه هایباشد و بعد از آن حلقهمحلي مي

کسب و کارهای کوچک محلي و مراکز آموزشي و ترویجي در 

ان اهمیت دارند. طبق نتایج زمینه ارتقای ارتباط و تعامل با گردشگر

به دست آمده از نظر گردشگران نشان داده شد که بیشترین اهمیت 

مربوط به مراکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و تعامل 

های راهنمایان محلي، باشد و بعد از آن حلقهبا گردشگران مي

 مردم نهاد در هایکسب و کارهای کوچک محلي و حلقه سازمان

( 35زمینه توانمندسازی جوامع محلي اهمیت دارند. نتایج ایلماز )

نشان داد صنعت گردشگری منبع درآمدی برای صاحبان کسب و 

 کند. کارهای محلي ایجاد مي

زنجیره ارزش  هایلویتطبق نیازسنجي صورت گرفته به منظور او

 هایگردشگری طبیعت توسط متخصصین نتایج نشان داد که کمپ

آب  هایاقامتي، مراکز فروش مواد غذایي محلي و سنتي، چشمه

 هایگرم، پایگاه ارائه خدمات راهنمایي به گردشگران، جایگاه

باني و های دیدهرزرواسیون، ایستگاه هایسوخت گیری، سیستم

اکز آموزشي و ترویجي در زمینه ارتقای ارتباط و اطفای حریق، مر

 تعامل با گردشگران اولویت دارند. 

زنجیره ارزش  هایطبق بررسي صورت گرفته به منظور اولویت

گردشگری کارآفریني توسط متخصصین نتایج نشان داد که 

آب گرم، مراکز  هایهتل و مسافرخانه، رستوران، چشمه هایحلقه

محلي، مراکز خدمات رفاهي صحرایي، برگزاری جشنواره ی 

اینترنتي اجتماعي برای مقاصد گردشگری، یگان حفاظت  هایشبكه

از منابع طبیعي، راهنمایان محلي اولویت دارند. صفرآبادی و 

( نشان دادند که وجود یک سیستم حمل و نقل مناسب 32همكاران )

یک ضرورت برای توسعه اقتصادی هر کشور است، که با برنامه 

توان به رشد ميها ریزی، سرمایه گذاری، توسعه و بهبود زیرساخت

جایگاه گردشگری و توسعه اقتصادی رسید. در این میان 

باشد حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار مي هایزیرساخت

 که با نتایج به دست آمده مطابقت دارد.
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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  
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