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 در توسعه  نفعانذیمشارکت  هایمؤلفهو  شناسایی ابعاد

 کارآفرینی گردشگری 
  4، سیدعلی حسینی3مهدی کروبی ،2اسماعیل قادری ،1*سیدرضا بهادری

  04/41/1041تاریخ دریافت: 
   14/40/1041: تاریخ پذیرش

   چکیده
خش است. ب این صنعتر د نفعانذیمستلزم مشارکت تمامی گردشگری  وکارهایکسبتوسعه ترویج و 

شارکت های الزم برای مایجاد طرح و برنامه منظوربهکارآفرینی گردشگری نیز از این امر مستثنی نیست و 
بنا آن شناسایی شود. بر همین م هایمؤلفهدر توسعه کارآفرینی گردشگری نخست باید ابعاد و  نفعانذی

شهر : لعهموردمطا)در توسعه کارآفرینی گردشگری  نفعانذیشناسایی ابعاد مشارکت  باهدفتحقیق حاضر 
 حقق نخست. مشودصورت گرفت. این تحقیق از نظر روش اکتشافی و توصیفی و تحلیلی محسوب می (یزد
آوری کرده است و پس از آن ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته و ابعاد مشارکت را از ادبیات جمع مروربه

ها احبهقاعده اشباع نظری مص بهباتوجهبا خبرگان گردشگری ترتیب داده و را  ایساختاریافتهنیمهمصاحبه 
د. ها به اتمام رسیرسیدند و پس از آن مقوله جدیدی در مصاحبه یافت نشده و در اینجا مصاحبه 20به تعداد 

ها ل دادهبه تحلی( مکس کیو دی ای افزارنرم)کدگذاری باز و محوری با استفاده از با استفاده از روش کیفی 
ردی های شخصیتی، نگرش ف)ویژگی شناختیروانابعاد شامل  هامؤلفهو  ابعاد پرداخته شد. نتایج نشان داد

 ها(، اقتصادیسازی، ارزشرهنگی )باورها و اعتقادات، سرمایه اجتماعی، فرهنگف - یافراد(، اجتماع
قوانین و ) یاسیس - یقتصاد(، نهاد، وضعیت اقتصادی، مشارکت در اتعاون اقتصادی، تسهیالت اقتصادی)

ت موقعی) غرافیاییج - یمقررات، حیطه قدرت، اراده سیاسی، دیپلماسی خارجی، تشکل نهادی(، محیط
تواند ینتایج این تحقیق م است. (مکانی، کالبد محیطی، موقعیت زمانی( و تکنولوژیک )زیرساخت فناوری

    های گردشگری به کار گرفته شود.کارآفرینیو  ارهاوککسبریزی مقاصد جهت توسعه در راستای برنامه
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   مقدمه
 و اشتهد کارآفرینی توسعه به بیشتری توجه مدیریت و توسعه هایزمینه در متخصصان، اخیر هایسال در

 نعتیص عنوانبه گردشگری اند.در نظر گرفته جوامع اقتصادی رونق برای حلیراه را کارآفرینی گسترش
 ارآفرینیکو  وکارهاکسبتوسعه  برای مناسبی بستر، است روبرو بازار روزافزون تقاضای با که رشددرحال
 تواندمی تلفمخ مقاصد در گردشگری کارآفرینی توسعه برای مناسب فضای آوردنفراهم، ترتیباینبه. است

 ینیفرآدر کار .شود تلقی جامعه افراد توانمندسازی و مقصد توسعهایجاد تنوع اقتصادی،  در مؤثری کمک
و  یاسیس ،یاقتصاد طیکه در آن، شرا طیمح کیدر  شرفتیپ یبرااست که  نیاعتقاد بر ا یگردشگر

 یتوسط جامعه و نهادها دیبا نانهیآفرکار یهاتیوجود دارد، فعال یزشیانگ یروین کی عنوانبه یاجتماع
 دارد یستیجوامع تور یهاتیدر فعال یانقش عمده یاو منطقه ی. توسعه محلردیقرار گ تیحاکم مورد حما

 یذاراثرگ یبرا گردشگری نفعانذی یو اجتماع یفرد هایقابلیتتوجه به . (2411، 1)تاسکو و همکاران
 )مورسان و برخوردار است یاژهیو گاهیجا از کارآفرینیو  وکارهاکسبایجاد و توسعه  فرایندمثبت در 
 رشگست در توجهیقابل نقش این صنعت کنشگران مثابهبه گردشگری نفعانذی .(2412، 2همکاران

متنوع  یشغل ایهفرصت گسترش اشتغال، ،کارآفرینی ایجاد در مشارکت از طریق گردشگری هایفعالیت
   .(2410، 0دارند )تفو ابونو

شورهای در ک ویژهبه کارآفرینیتوسعه  بر اقتصاد، اشتغال و توجهیقابل تأثیرشگری گرد طورکلیبه
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و . (2421، 0)سوبرامانیان و ماسرون داشته است توسعهدرحال

 928 ،شامل 2412در سال  و ناشی از سفر و گردشگری تأثیر مستقیم، غیرمستقیم( 2412) 5گردشگری

 004 ،از تولید ناخالص داخلی جهانی( ٪1490یعنی ) 2تریلیون دالر کمک به تولید ناخالص داخلی جهانی
 تریلیون دالر صادرات بازدیدکننده )یعنی 191شغل در سراسر جهان(؛  14مورد از هر  1میلیون شغل )یعنی 

 گذاریمیلیارد دالر سرمایه 208انی(؛ و درصد از صادرات خدمات جه 2890 درصد از کل صادرات؛ 298
 منافع حاصل از گردشگری باید در میان طیف وسیعی از ( بوده است.گذاریسرمایهدرصد از کل  090نی )یع

ریورا و )البته با تأکید بر جوامع محلی  ؛(2412 ،1به اشتراک گذاشته شود )هسلینگا و همکاران نفعانذی
سازمان جهانی  2404(. به دنبال نقشه راه گردشگری 2،2424؛ روکساس و همکاران2412، 8گوتیرز

)یعنی مشارکت برای  11هدف توسعه پایدار 11 برای رشد فراگیر، دستیابی به 14گردشگری ملل متحد

رت دارد که ضرو نیز کارآفرینیدر راستای توسعه  .است نفعانذیمستلزم تقویت مشارکت و همکاری بین 
  (.2424گردشگری در این فرایند مشارکت داشته باشند )روکساس و همکاران، نفعانذی

 شدنهانیج مسئله به توجه، المللیبین سطح در اقتصادی و اجتماعی سریع تغییرات بهباتوجههمچنین 
رینی کارآف زیرا ؛است برخوردار ایویژه اهمیت از کشورها گردشگری بخش در آن ارتقا و کارآفرینی موضوع

. شودمحسوب می توسعهدرحالهای کشور در ویژهبه اقتصادی توسعه محورهای از یکیگردشگری 
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شارکت برای م ریزیبرنامه، حالبااین در این راستا موضوع پراهمیتی است. گردشگری نفعانذیمشارکت 
   (.1028هراتی فرد،  )شفیعی ثابت و بوده است روروبههای متعددی چالش با همواره نفعانذی
 در توجهیقابل نقش فعال در این صنعت کنشگران مثابهبه گردشگری محلی نفعانذی ویژهبه نفعانذی

 تنوع،م شغلی هایفرصت گسترش اشتغال، ایجاد در مشارکت از طریق گردشگری هایفعالیت گسترش
برای حفظ میراث طبیعی در  گذاریهای سنتی و کشاورزی و سرمایهشغل کنار در مکملی عنوانبه

 و فردی هایقابلیت به توجه مبنا، بر این. (2410 ،1دارند )تف و ابونو شهرهاکالنهای حاشیه سکونتگاه
 رآمد،د افزایش طریق از گردشگری پایدار توسعه فرایند اثرگذاری مثبت در برای محلی نفعانذی جمعی
 است )مورسون و برخوردار ایویژه جایگاه از اث طبیعیمحافظت از میر و بهبود رفاه اجتماعی فقر، کاهش

 . (2412 ،2همکاران
که چند سالی است در قالب مثلث طالئی گردشگری ایران  یکی از شهرهای گردشگرپذیر عنوانبه شهر یزد

میراث "اولین شهر  عنوانبهاز طرف یونسکو  1022سال  درشهر اصفهان و شیراز قرار گرفته،  در کنار دو

 آن را ،های خود بافت تاریخیایران تعیین شد و در همان سال بنیاد جهانی انرژی با ارزیابی "نیجها

های نهگو بهباتوجههای فراوانی ها و پتانسیلظرفیتیزد دارای  معرفی کرد. "شهر پایدار جهان" عنوانبه
های شتهالتحصیالن رارغکارآفرینی فراوانی را برای ف و وکارکسبتوسعه  هایجدید گردشگری که فرصت

آمار ارائه شده از سوی  بر بنا. استتوانند ایجاد کنند، مختلف دانشگاهی و زنان و عموم مردم جامعه می
 844این استان رشد بیش از   1028و گردشگری استان یزد در سال  دستیصنایع، فرهنگیمیراثسازمان 

نشان از آینده روشن صنعت  که کرده استسال اخیر را تجربه  14 طیگردشگری ورودی در درصدی 
 عاننفذیاز طرفی دیگر شهر دارد. این ورودی و داخلی برای گردشگران  رشدروبهگردشگری و تقاضای 

 های تخصصی گردشگری مختلفیها و کمیتهگردشگری مختلفی در شهر یزد وجود دارند و نهادها، تشکل
ده افزائی سازنکنند و مشارکت و همعمل میوار  جزیرهخود  برای هرکدامکه  اندگرفتهشکل هاسالدر این 

تحقیقاتی در  خأل بهباتوجهمحقق وجود ندارد، لذا  نفعانذیبین این  - اهرغم همه این ظرفیتلیع -
های نیکارآفری و وکارهاکسب در توسعه نفعانذیمشارکت  هایمؤلفهو  تالش است تا به شناسایی ابعاد

   بپردازد. (شهر یزد: العهموردمط)گردشگری 

  تحقیق و پیشینهموضوع ادبیات 
 نارک در زهنو هک هستند پازل متعدد قطعات همانند یگردشگر ینیارآفرک نهیزم در گرفتهصورت مطالعات

 ینیارآفرک بادررابطه متعدد مطالعات زیرا منسجم نظری درآیند صورتبه تا اندنگرفته قرار گریدیک
 گرید یعبارت به و باشندینم همسو یتئور یدارا سان،یک و هدف سؤال اساس بر هک دارد وجود یگردشگر

: 2440 ،0هستند )کوپل و مینیتی برخوردار همسو و سانیک نظری ه این مطالعات از ضعفک گفت توانیم
 باشد اجتماعی و فردی هایویژگی با متناسببه صورتی که  گردشگری هایکارآفرینی توسعه. (81-142

 و مهبی، یدولت هاییارانه، بهرهکم هایوام، کافی مالی سرمایه نظیر اقتصادی عوامل لزم توجه بهمست

                                                                                                                             
1
. Tsephe & Obono  

2
. Muresan et al  

3
. Koppl & Minniti  



   1441، تابستان 2المللی، سال پنجم، شماره نوکارهای بیـــــــــــــــ مدیریت کسب 288

 آوردنفراهم ،کارآفرینی جمله موارد مهم در راستای ایجاد و توسعه از .است...  و ایمشاوره هایحمایت
  .(1021و همکاران،  یانی)کاو هستندکننده کارآفرینی است که تقویت مناسبی نهادی و محیطی شرایط

 ردشگریگ صنعت ناپایدار که فضای بیان نمودکارآفرینی گردشگری باید  توجه به نقش مهم در راستای

 وپنجهدستتهدیدات مختلفی  با دائماً ...و بانکی هایتحریم سیاسی، اقتصادی، مسائل به باتوجه در کشور
مله از جهای موجود جامعه چالش بهباتوجه ریگردشگ وکارهایکسبکارآفرینی و  توسعه اما کندنرم می
بر که  برخوردار است شایانی اهمیت از سیاسی اختالفات خرید، قدرت کاهش نرخ تورم، باالرفتن بیکاری،

الزم است بسترهای مناسب برای مشارکت در راستای توسعه کارآفرینی گردشگری ایجاد شود همین مبنا 
   (.1028 )کالبی و همکاران،

 یهاتیاز مشارکت فعال ییاست که به حد باال یاقتصاد یهااز بخش یکی یگردشگر رکلیطوبه
مختلف  یهاازیروزافزون و ن یبه تقاضا ییپاسخگو .(2412 ،1)فرانزیدیس دارد اجیاحت نانهیکارآفر

   .(2412 ،2)لی و جان است یتنوع خدمات و محصوالت گردشگر ازمندین یگردشگر
 وتحلیلتجزیهمطرح شد.  1208تحقیقات استنفورد در سال  مؤسسه وسیلهبه باراولین نفعانذیمفهوم 

از آن  ها به کار گرفته شد. پسدر مدیریت بازرگانی مطرح و بعدها توسط سایر رشته بارنخستین نفعانذی
 نفعیذفریمن رویکرد جدید خود را در اثر خود با نام مدیریت استراتژی مطرح کرد. توجه به  1280در سال 

وی نظریه عمومی . (2442 ،0یک موضوع فرعی در دیدگاه وی مطرح شد )فونتین و همکاران عنوانبه
ن مطالعات رویکرد فریم شدنمطرحرا مطرح کرد. بعد از  نفعانذیشرکت را تبیین کرد و پاسخگویی به تمام 

لف های مختبخش مختلف در نفعانذیمتعددی در این زمینه شکل گرفت که به بررسی و شناسایی 
و  تزیسمحیطهای متعددی نظیر کارمندان، جامعه بومی، پرداخته شد که تمرکز آنها روی افراد و یا گروه

   .(2440 ،0... بود )ویلر و همکاران
 فنل،)از اهمیت شایانی برخوردار است  یگردشگر یمحل نفعانذی شناخت و ایجاد چارچوب برای مشارکت

ها یزیردر برنامه تیکه به شفاف نیا عالوه بر ،یگردشگر نفعانذیر و خواسته به وجه نظ توجه .(2442
  .(2410 )الما،اثرگذار  آنها نیب یانسجام و همدل جادیتواند در ایکند، میکمک م

( 2424اران )و همک روکساسشود برخی نظیر به چند دسته تقسیم می نفعانذیتحقیقات در زمینه مشارکت 
ی با استفاده اای و یا پنج نقطهدر توسعه گردشگری پایدار به ارائه مدل ستاره نفعانذییی شناسا منظوربه

گردشگری و توسعه پایدار گردشگری، پرداختند مدل آنها شامل گردشگران  نفعانذیاز مرور ادبیات در حوزه 
ابع ، مند محلی حکومتیالمللی، مقررات، واحهای بیندر مرکز مدل و جامعه، حفاظت، حاکمیت ملی، سازمان

اصلی توسعه پایدار گردشگری در دو  نفعانذینیز ( 2410) 5دابفتهمچنین  است. وکارهاکسبدرآمدی و 
ردشگری های انجام شده با مسئوالن گمنطقه مختلف از تایلند را با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه

ه دو گروه عمده در اجرا و ترویج توسعه پایدار این مناطق بررسی کرده است. در تحقیق وی مشخص شد ک
  هستند را شناسایی کرده است. کنندگانتأمینگردشگری شامل متخصصان و 
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همکاران  . فرزین واندپرداخته طورکلیبه نفعانذیابعاد مشارکت برخی دیگر از تحقیقات نیز به بررسی 
عات اند ابعاد زیر را در مطالگردشگری انجام داده( در مرور سیستماتیکی که بر روی ابعاد مشارکت در 1044)

  (:1044)فرزین و همکاران، اندمرتبط شناسایی کرده

حرک در م عامل عنوانبههای تکنولوژیکی که پیشرفت مشتمل برکنولوژیکی: ت - یعوامل اطالعات -
  .اندتوصیف شدهایجاد مشارکت در گردشگری 

و مردم محلی به  نفعانذیسوق دادن  در راستایرکی مح رهنگی: این عواملف - یعوامل اجتماع -
  .هستندسمت مشارکت و پذیرش آن 

 باطدر ارتو  هاچارچوب حقوقی ویژه مشارکت بین بخشحقوقی: این عوامل مرتبط با  - یعوامل قانون -
  .استبا قوانین حاکم بر گردشگری 

-عهشور و میزان و وضعیت توسحاکم بر ک کلی وضعیت اقتصادی مشتمل برقتصادی: ا - یعوامل مال -

ز جمله ا های مالیو ایجاد بستر و مشوق مالی برای بخش خصوصی وجود نفع .استافتگی بازار آن ی
  موارد مهم در این زمینه است.

  کند.می پررنگهای آن را نقش دولت و سیاستولتی: این عوامل د - یعوامل سیاس -

 در گردشگری نفعانذیهای مشارکت موانع یا مشوق عنوانبهر ابعاد زیبه  (2424نگین، دیان و نیوسام )ون
ی، گردشگری، مزایای اجتماع نفعانذیدولتی و عمومی، مزایای اقتصادی برای  هایسیاست: دست یافتند

   و فرهنگی و اجتماعی. محیطیزیستهای فرهنگی برای مردم محلی، هزینه
اقتصادی، اجتماعی، محیطی و عوامل مرتبط با فساد را  ( عوامل مالی، سیاسی،2415اکپانیانگ و اممام )

 دخیل، هدف نفعانذیها، ( منابع و جاذبه2414شناسایی کردند. فرانکو و استواو ) در این زمینه عنوانبه
ی و اند. سابر مشارکت در گردشگری شناسایی کرده مؤثرعوامل  عنوانبهمشارکت را  مشخص در زمینه

قانونی  هایچارچوب، ریسک عدم اطمینان، کمبود هامشوقعتماد، عدم وجود ( عدم ا2415همکاران )
مشارکت/ حمایت، عدم اقدام شرکا، عدم حمایت دولت، عدم تمایل برای حمایت از بخش خصوصی و 

 اند. ولسون ومشارکت در گردشگری شناسایی کرده هایچالشموانع و  عنوانبهتمایل به مشارکت را 
 ایهتواناییو  هامهارتهای شرکا، بر مشارکت در گردشگری را شامل ویژگی مؤثرامل ( عو2442همکاران )

در گردشگری  نفعانذیدر مشارکت  مؤثر( عوامل 2412دانند. کامفمن و اگلیت )می بلندمدتآنها و تعهد 
. دانندرا شامل وجود اهداف و منافع مشترک، ادراک درست از مشارکت و همچنین تبادل اطالعات می

را شامل موارد قانونی، عدم آگاهی،  نفعانذیارکت در شکست مش مؤثر( عوامل 2412انا )سومیترو و ادنی
 نفعانذی( موانع و عوامل موفقیت مشارکت 2410دانند. حمزه و همکاران )عوامل اجتماعی و فرهنگی می

ر زمینه مدیریت و ارزیابی و ، آگاهی دمناسبدر پروژه فرودگاه اندونزی را شامل عدم وجود تجربه کافی و 
داند. های اضافی میمسئول، و هزینه هایسازمانقانونی، ارتباط بین  هایچارچوبکنترل، عدم وجود 

های عمومی شامل خطرات سیاسی، مالی، ساختاری، اجرایی، بازار و محیطی، جغرافیایی و... است. ریسک
، بهبود مدتطوالنی، تعهد مؤثراهنگی کافی، ارتباط همچنین عوامل موفقیت شامل وجود اعتماد متقابل، هم
   مستمر، منابع کافی، تجربه مشارکت و مدیریت هستند.

  دانند:( عوامل اثرگذار بر مشارکت را شامل موارد زیر می1022) همکارانغفاری و 
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داردهای ستانا ها،های شفاف: نظارت کارآمد، ارزیابی صالحیت، فرایند شناسایی پروژهفرایندها و رویه -
اجتماعی، شناسایی ریسک، مدل تعیین تعرفه، مدل  سنجیامکانمالی،  سنجیامکانفنی و حقوقی، 

  دریافت بهای خدمت، مدل تعیین تضمین، ظرفیت مالی پیمانکار

های نامههای شهر، دانش مدیران شهری، آئینها و ظرفیتدانش، مهارت و حمایت مدیران: فرصت -
، فنی سنجیامکان، اولویت مدیران شهری، جایگاه و نقش واحدهای شهری، مالی، ساختار حقوقی

  ، پیگیری و نظارت، استراتژی نهاد مسئولهامشیخطشفافیت قوانین، شفافیت 

های نظارتی های نظارتی شهری، دستگاه: وجود دستگاههامشوقو  هاحمایتعوامل قانونی و  -
، تقسیم هامشیخطب قراردادها، قوانین باالدستی، ثبات گذار، چارچوکشوری، شفافیت انتخاب سرمایه

-، استراتژی مناسب جذب سرمایههامشوقنظام  کارآمدیقوانین و مقررات،  کارآمدیعادالنه ریسک، 

  گذار

مالیاتی، توانایی مدیریت قراردادها، تسهیالت بانکی، همسویی  هایمعافیتسالمت نظام اداری: وجود  -
  توانایی ارزیابی ظرفیت مالینهادها، عزم مدیران، 

های آموزشی، همسویی نهادها، ثبات و حمایت سیاسی: جذابیت مالی، لوایح حمایتی دولت، برنامه -
  کالن مالی، تغییرات مدیریت شهری هایسیاستمهارت مذاکره، 

  ها، وجود شفافیت، شرایط فورس ماژور، بازدید از پروژهرسانیاطالع: سازیظرفیت -

، اصالح مجوزهای قانونی، اصالح روزرسانیبه: قوانین دادرسی، بازاریابی، گذارییاستسو  مشیخط -
  (.1022،همکارانقوانین ملی، خرید تضمینی، عزم در واگذاری )غفاری و 

 توسعهدرحالدر کشورهای  نفعانذیموانع مشارکت  عنوانبه( عوامل زیر را 2410) 1باباتونده و همکاران
موانع اجتماعی، موانع قانونی، موانع اقتصادی، موانع محیطی، موانع سیاسی، موانع  اند:شناسایی کرده

  تکنولوژیکی.

موانع اجتماعی: این مقاله موانع اجتماعی از جمله مخالفت عمومی، موانع فرهنگی، نارضایتی اجتماعی  -
 ،فعاننذی، ضروری است که همه بنابراین ؛را آشکار کرد از بخش خصوصی، نارضایتی عمومی

در کشورهای  ویژهبهصوصی خ - یاصلی در اجرای مشارکت عموم دارانسهام، مثالعنوانبه

 .، اهداف منافع عمومی را شناسایی کنندتوسعهدرحال

های نظارتی و اجرای های ضعیف/ضعف توانمندسازی، چارچوبموانع قانونی: این مقاله سیاست -
چارچوب قضایی ضعیف/قوه قضاییه ضعیف  ،تمشارک  ضعیف، ظرفیت نهادی ضعیف و استراتژی

مشارکت در  عنوان موانع قانونی برای اجرایرا در میان سایر موارد به اختالفات وفصلحلبرای 

 .اقتصادهای کمتر بالغ شناسایی کرد

، گذاراناقتصادهای پرخطر توسط سرمایه عنوانبه توسعهدرحالموانع اقتصادی: ادراک کشورهای  -
ای ، بازارهمشکل در دستیابی به ریسک ارز/ارزمالی بلندمدت،  تأمینای داخلی در ناتوانی نهاده

 هایمشوق .شناسایی شد توسعهدرحالسرمایه داخلی ناکافی از جمله موانع اقتصادی در کشورهای 

                                                                                                                             
1. Babatunde et al  



  221ـــــــــ کارآفرینی گردشگری... در توسعه  نفعانهای مشارکت ذیشناسایی ابعاد و مؤلفه

از سوی دولت در این زمینه بسیار مهم  ویژهبهاقتصادی و مالی  هایحمایتاقتصادی و مالی و ایجاد 
  تی است.و حیا

 زمین، تملک مشکالت. است کرده شناسایی زیر شرح به را محیطی موانع مقاله این: محیطی موانع -
 و فساد اتهامات پاسخگویی، و شفافیت عدم ،ایمنطقه و ملی هایدولت بین هماهنگی عدم

 . دیگر موارد جمله از فساد هایگرایش

 هایحثبطوالنی به دلیل  تأخیرهایات، امتیاز کردنسیاسیسیاسی،  نشینیعقبموانع سیاسی:  -
 . سیاسی، عدم تعهد سیاسی قوی در میان سایر موارد شناسایی شدند

فقدان تجربه و تخصص کافی در  عنوانبهموانع تکنولوژیکی: همچنین موانع تکنولوژیکی را  -
امع ر جارائه اطالعات اولیه غی ،، ارزیابی و مدیریت ناسازگار ریسک، کمبود متخصصاننفعانذی

 .  (2410شناسایی قرار گرفت )باباتونده و همکاران، مورد مواردپروژه توسط بخش عمومی و سایر 

دانند: عامل سیاسی، زمینه را شامل موارد زیر می مؤثر( ابعاد مشارکت 2415) 1شرینز، متسونی و پگرام
تم حکومتی، ، ساختار و سیسقانونی، جغرافیای، سیاسی، وضعیت حقوقی، ترتیبات مناسب سازمانی، پایداری

   مدیریت روابط قدرت.
مدیریتی، عوامل فراسازمانی،  هایبینش( عوامل قانونی و بسترهای قانونی، 1020کسکه و همکاران )

عوامل  عنوانبهعوامل تاریخی و عوامل اقتصادی را  عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی،
  اند.شناسایی کرده نفعانذیوی مشارکت گر در الگای، علی و مداخلهزمینه

بازدارنده،  و تسهیلگرای، عوامل زمینه گانهپنجابعاد  بنیادداده( با استفاده از نظریه 1022دار و همکاران )گل
عمومی و وضع  گذاریمشیخطدر  نفعانذیعمومی، درگیرسازی  مسئلهشناسایی و مواجه با 

 عمومی شناسایی گذاریمشیخطدر  نفعانذیعاد چارچوب درگیرسازی اب عنوانبهعموی را  گذاریمشیخط
یریتی، مد هاینظامشناسایی شده آنها شامل الزامات قانونی و مقررات، بستر سازمانی،  هایمؤلفهاند. کرده

بر درگیرسازی  مؤثر عواملهای صنعت، شرایط محیطی، تعامالت درونی فعان، ویژگینهای ذیویژگی
گیری، ابزارهای ارتباطی، شناخت و درک ا یکدیگر، ساختارهای سازمانی، فرایندهای تصمیمب نفعانذی

، نفعانذیعمومی، انتخاب نوع دستور کار، شناسایی  مسئلهعمومی، شناسایی آثار و پیامدهای  مسئله
، تحقق عاننفذیدرگیرسازی  نفعان، انتخاب استراتژیذی، تعیین اهمیت و اولویت نفعانذی وتحلیلتجزیه

 مشیخط، صیانت از منافع ملی و سهولت اجرای نفعانذیاهداف سازمان به نحو مطلوب، رضایتمندی 
   است.

یک متغیر کلیدی در  عنوانبهرا  نفعانذی( عامل توانمندسازی ساختاری 1022یوسفی و شفیعی ثابت )
 مؤثروامل ارتباطات ( ع2415) 2اناند. موک و همکارمشارکت در فراگرد توسعه کارآفرینی شناسایی کرده

زش و منافع ار سازیشفافمناسب، استفاده از ابزار ارتباطی مناسب و  نفعانذی)شامل ارسال پیام صحیح به 
مطرح و شناسایی کرده است.  نفعانذیدر مشارکت  مؤثرعوامل  عنوانبهپروژه( و همچنین اعتمادسازی را 

 ننفعاذیاند سه بعد فنی، سیاسی و اخالقی در مشارکت ان کرده( بی2412) 0ریوس کارمنادو و همکاران
   های پایدار از اهمیت باالیی برخوردار است.برای ترویج کارآفرینی
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شامل  نفعانیذابعاد کالن مشارکت  بندیجمعادبیات و پیشینه تحقیقات مرتبط خالصه بر مبنای  صورتبه
  ابعاد زیر است:

   آوری توسط محقق(جمع) نفعانذیمشارکت  ابعاد کالنخالصه : 1 جدول

ابعاد کالن مشارکت 

 نفعانذی
 محققان

 رهنگیف - یاجتماع
(، سومیترو و ادنیانا 2415(، اکپانیانگ و اممام )2424(، ون نگین، دیان و نیوسام )1044فرزین و همکاران )

 (1020(،کسکه و همکاران )2410(، باباتونده و همکاران )2412)

 قوقیح - یقانون
(، سای و همکاران 2415(، شرینز، متسونی و پگرام )1022(، غفاری و دانش فرد )1044فرزین و همکاران )

و همکاران  دارگل(،2410(، باباتونده و همکاران )2410(، حمزه و همکاران )2412(، سومیترو و ادنیانا )2415)
(1022) 

 اقتصادی - مالی
(، حمزه و همکاران 2424(، ون نگین، دیان و نیوسام )1020همکاران )(، کسکه و 1044فرزین و همکاران )

 (2410(، باباتونده و همکاران )1022( ، غفاری و دانش فرد )2410)

 دولتی - سیاسی
(، کسکه و همکاران 2415(، شرینز، متسونی و پگرام )2410(،باباتونده و همکاران )1044فرزین و همکاران )

 (2412(، ریوس کارمنادو و همکاران )1022رد )(، غفاری و دانش ف1020)

 (2410(، باباتونده و همکاران )1044فرزین و همکاران ) تکنولوژیکی

 (2415(، شرینز، متسونی و پگرام )2410حمزه و همکاران ) جغرافیایی

 (1022ر و همکاران )(،گل دا2410(، باباتونده و همکاران )2410(، حمزه و همکاران )2415اکپانیانگ و اممام ) محیطی

 

در  جامع و کاملی در زمینه دو مبحث کارآفرینی نسبتاًمحققین در جستجوهای خود به پیشینه تحقیقاتی 
 یدفرمایمیخالصه در جدول زیر مشاهده  صورتبهاست که  یافتهدست نفعانذیگردشگری و مشارکت 

توسعه  در نفعانذیی ابعاد مشارکت تحقیقی در راستای شناسای گرفتهصورتبندی اما بر مبنای جمع
کارآفرینی صورت نگرفته است و جای خالی این تحقیق را محسوس دانسته و بر همین مبنا در این تحقیق 

   اند.در توسعه کارآفرینی گردشگری پرداخته نفعانذیمشارکت  هایمؤلفهبه شناسایی ابعاد و 

  حقق(آوری توسط م: پیشینه تحقیقات مرتبط )جمع2 جدول

 های کلیدینتایج و یافته نام نویسندگان

وندرویپن و 
 (2412) 1کوچران

 کنندها عمل میهای کارآفرینی گردشگری نیز مشابه سایر بخششرکت -
امل دهند که شترجیح می هامدلهای اجتماعی گردشگری سه مدل را بسته به نوع فعالیت، بر سایر کارآفرینی -

 اسطه بازار و مدل اشتغال.مدل یارانه خدمات، مدل و
در واقع ترکیبی از عوامل در ابعاد چندگانه است و مرتبط با یک عامل  هاکارآفرینیعوامل موفقیت در این نوع  -

 .  خاص نیست

جعفر و همکاران 
(2410) 

با  یمیارتباط مستق یکوچک و متوسط گردشگر وکارهایکسبمالکان  ان وریشناسانه مدتیجمع یهایژگیو -
 آنها دارد. یبقاا

 یادر ارتق مؤثرینقش  تواندیشود و دولت م تیتقو یگردشگر وکارهایکسب رانیمد رتدانش و مها الزم است -
 . کندی باز یگردشگر

سوانسون و 
 2دیوروکس

(2411) 

رتقای اکند که موجب پایداری و ای را تشویق میکارآفرینی هایمدلهای پایدار فرهنگی، انطباق با کارآفرینی -
کارآفرینی اقتصادی رایج را بر جامعه تحمیل  هایمدلاینکه  جایبهشود؛ جامعه محلی می هایسنتو  هاارزش
 . شود

                                                                                                                             
1. Von der Weppen & Cochrane  2. Swanson & Devereaux  
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 های کلیدینتایج و یافته نام نویسندگان

باتیستال و 
 (2418) 1همکاران

کوچک و متوسط مقیاس  هایشرکت هایچالشکارآفرینی پایدار، دیدگاهی در زمینه  هایمدلدر راستای ترویج  -
موجود پایدار  وکارکسب هایمدلخود با  وکارکسبمقایسه  منظوربهی را برای مدیران این بخش ارائه داده و موارد
 بیان کرده است

 2مویل و همکاران 
(2424) 

 میترس یبرا یبردار، از چارچوب نمونهیگردشگر کیاستراتژ یزیرسند برنامه 081 یطول دادهپایگاهبا استفاده از 
به  یگرگردش ینیآفرکار کیو موضوعات استراتژ یگردشگر ینیکارآفر یهایاتژ، استریگردشگر یهایاستراتژ

 ونیرسو رگ یاکتشاف شناختیکتاب ریتصاواستفاده کردند. ساله(  14چرخه  کیبر اساس سال )در  یمنطقه گردشگر
، رشد اننیراز کارآف تیحما یهدفمند برا یهایو استراتژ یگردشگر یاستراتژ یکه مناطق دارا دادنشان  کیلجست

توسعه  تهنهف یهاو برنامه یانسان هیتوسعه سرما یبرا ییهایاستراتژ ویژهبهکنند، می بینیپیشرا  یگردشگر
 یهاتیفعال کیتحر یبرا یگردشگرنهفته  یهابرنامه یبر اثربخش دیبا ندهیآ قاتیتحق از نظر ایشان، .یگردشگر

 متمرکز شود. یجهان هایبحراناز  یبهبود کیتحر یبرا یمزیمکان عنوانبهو مختلف در مناطق  نانهیکارآفر

 (2448میدن )
 

 در ولز نفعانذیمشارکت  وتحلیلتجزیهارائه چارچوب مفهومی در راستای  -
های داشت البته برخی محدودیت نفعانذیساختاری مثبت در راستای مشارکت  هایحرکتنتایج نشان از  -

 در راستای توسعه پایدار گردشگری وجود دارد. نفعانذی ثرمؤاجتماعی نیز در برابر مشارکت 
دیگر از  برخی کهدرحالیفرصت بیشتری برای مشارکت دارند  پایینباالبهبه دلیل تمرکز از  نفعانذیبرخی  -

 محروم هستند. هافرصتدسترسی به این 

 (2410دابفت )

گردشگری این مناطق مشخص شد دو گروه اصلی نظر خبرگان  بهباتوجهدر راستای توسعه پایدار گردشگری  -
ایی هاین دو گروه خود شامل زیر دسته که هستند کنندگانتأمیندر شامل متخصصان حوزه گردشگری و  نفعذی

های مرتبط های دولتی در زیرمجموعه متخصصان و سازمانت آموزشی، ارگاناهای غیردولتی، موسسنظیر سازمان
 گیرند.قرار می کنندگانتأمینو جامعه محلی که زیرمجموعه  هاانجمن، بومی با جامعه

 (2410الما )
تواند ید، مکنیها کمک میزیردر برنامه تیکه به شفاف نیعالوه برا ،یگردشگر یمحل نفعانذی خواستهتوجه به  -

 .اثرگذار باشد یگردشگر یمحل نفعانذی نیب یانسجام و همدل جادیدر ا

ی انکوپولیج
(2415) 

 یو حفاظت از منابع محل یمندبهره یبرا یگردشگر یمحل نفعانذی یطیشده مح کو اثرات ادرا یآگاه شیافزا -
  عادالنه و برابر صورتبه دسترس در
 یدائم یتحول مداوم برا جادی، ایتوسعه گردشگر یهاها و طرحبرنامه در نفعانذیمشارکت  نهیزم کردنفراهم -

  یطیمح تیفیک ودو بهب یکردن منافع گردشگر

مورسون و 
 (2412) همکاران

 از یدشگرگر داریتوسعه پا فرایندمثبت در  یاثرگذار یبرا یمحل نفعانذی یو اجتماع یفرد یهاتیتوجه به قابل -
  یعیطب راثیو محافظت از م یدرآمد، کاهش فقر، بهبود رفاه اجتماع شیافزا قیطر

روکساس و 
 (2424همکاران )

گردشگری و توسعه پایدار  نفعانذیای با استفاده از مرور ادبیات در حوزه ای و یا پنج نقطهارهارائه مدل ست -
  گردشگری

و مزایای مشارکتی را از طریق مقررات،  هانقشتوانند گردشگری می نفعانذیدهند که چگونه آنها توضیح می -
  جذب کنند. وکارهاکسبحفاظت و 

سارمینتی بارلوتی و 
 (2424)الرسون 

پایداری، معیشت، مشارکت و مدل چند  هایمدلاستخراج چهار مدل اصلی برای استفاده پایدار از زمین شامل  -
  سطحی

  د.وجود دار نفعذیهای با چندین مشارکت در انجمن هایمدلتایج نشان داد نیازمند ابتکارات جدید در راستای ن -

وندرویپن و 
 (2412) 0کوچران

  کنندها عمل میهای کارآفرینی گردشگری نیز مشابه سایر بخششرکت -
امل دهند که شترجیح می هامدلهای اجتماعی گردشگری سه مدل را بسته به نوع فعالیت، بر سایر کارآفرینی -

  مدل یارانه خدمات، مدل واسطه بازار و مدل اشتغال.
بی از عوامل در ابعاد چندگانه است و مرتبط با یک عامل در واقع ترکی هاکارآفرینیعوامل موفقیت در این نوع  -

  خاص نیست.
 
 

                                                                                                                             
1. Battistella et al  
2. Moyle et all  

3. Von der Weppen & Cochrane  
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   روش تحقیق
ای شناسایی استدر ر محققینشود. حلیلی محسوب میت - یو توصیفاین پژوهش جزء تحقیقات اکتشافی 

با  یافتهساختارنیمهدر توسعه کارآفرینی گردشگری از روش مصاحبه  نفعانذیمشارکت  هایمؤلفهابعاد و 
رشته  استادانشامل بخش دانشگاهی ) 0شامل  تحقیق آماری . جامعهاندخبرگان گردشگری استفاده کرده

 خش، بهای مرتبط با گردشگری و توسعه کارآفرینی(شامل مدیران سازماندولتی )بخش گردشگری(، 
 هایجمنانو  گردشگری هایکمیتهها و تشکل و و کارآفرینان گردشگری( گذارانسرمایه شاملخصوصی )

ماهیت  بهجهباتو وگیری قضاوتی گیری از روش نمونهنمونه منظوربه. است، خبرگان و کارشناسانی نهادمردم
ها ادهها دپس از انجام مصاحبه شده است. استفادههدفمند  گیرینمونه بودن(، از روش اکتشافی)پژوهش 

محوری مورد تحلیل قرار گرفته است. کدگذاری باز و و از طریق  1یاِ دی مکس کیو افزاربا استفاده از نرم
  مراحل کدگذاری به شرح زیر است:

ل که یبخشی از تحل"بدین صورت است که کدگذاری باز از استراوس و کوربین  تعریف :باز کدگذاری

ین در ا در واقع. "شودمیها مربوط ی پدیده از طریق بررسی دقیق دادهبندو دسته گذاریناممشخصاً به 
دی بناس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهاسناد و مدارک بر اس ،هاکدگذاری مفاهیم درون مصاحبه نوع
نها از و ابعاد آها ویژگی ، وکه از طریق آن مفاهیم مشخص است کدگذاری باز فرایندی تحلیلی شوند.می

   (.141: 1085 اشتراس و کوربین،) دشونکشف میها درون داده
مرحله  اسناد را بر اساس تکتک محققیناست و  گرفتهانجامگام اول کدگذاری باز  عنوانبهق در این تحقی

. ندکرد را شناسایی و مفاهیم یا کدهای اولیه هقبل مورد تحلیل تماتیک یا تحلیل محتوای پنهان قرار داد
 ی اولیه استخراجهاسپس از واحدهای معنادار مهم که در بخش کدگذاری مقدماتی مشخص گردیده بود، کد

بندی کدهای اولیه مصاحبه و پس از مقوله 20کد بود؛ یعنی محقق در طی  08تعداد کدهای اولیه  گردید.
اشباع  (2411). از نظر برایانت یافتدستهای بعد مالحظه خواهید کرد به نقطه اشباع نظری که در بخش
ها که در آن در طی انواع دیگری از طرحدر پژوهش گراندد بلکه  تنهانهای است که محقق نظری نقطه

تفسیر محقق بر اساس تحلیل  شود.حجم نمونه استفاده می کردنمشخصکدگذاری وجود دارد برای 
 ها بوده است و فراوانی کدها در تحلیل محقق نقشی ندارد. محتوای پنهان مصاحبه

ش در پژوه پایایی و روایی است.روایی و پایایی  بحث مهمهر تحقیقی توجه به  هایبخش ترینمهماز 
 شود. روایی در پژوهشهای متفاوتی سنجیده میشاخصاز طریق کیفی متفاوت از پژوهش کمی است و 

میزان مقبولیت این پژوهش توسط  .(1044)به نقل از کروبی و همکاران، شودکیفی با مقبولیت سنجیده می
برای  و گرفتقرار  پذیرشنهایت در د سنجش و مور اندکه تحلیلگر بوده گردشگری خبرگانسه نفر از 
روش  از سنجش پایایی پژوهش منظوربه .فرایند پژوهش مستندسازی شده استتمام  بیشتر تأییدپذیری
از میان  احبهمصپنج  در این راستا. سنجیده شودشد تا میزان تکرارپذیری نتایج تحقیق  استفادهبازآزمون 
 مجدداًروز از زمان کدگذاری اولیه  04و سپس در فاصله  ندانتخاب شد موجود به طور تصادفی هایمصاحبه

میزان  یرزها در فرمول میزان توافق قراردادن. در نهایت با شودتا میزان توافق کدها ارزیابی  ندکدگذاری شد
  کنید:زیر مشاهده می جدول پایایی نتایج آزمون به دست آمد که در

                                                                                                                             
1. MaxQDA  
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پایایی درصد =
ها توافق تعداد ∗ 2

کدها کل تعداد
∗ 100 

 

 : نتایج پایایی بازآزمون3جدول

 پایایی بازآزمون به درصد هاتوافقتعداد عدم  هاتوافقتعداد  تعداد کل کدها مصاحبهشماره 

1 2 0 1 88 

2 14 0 2 24 

2 15 1 1 20 

0 1 0 1 85 

5 11 5 2 24 

 80 1 22 52 جمع کل
 

 باالتر از آمدهدستبهکه اگر نتیجه  ذکر کرده است یایی بازآزمونتفسیر درصد پا زمینه در( 2441) 1استملر
در جدول مشاهده  که همچنان(. 1044)به نقل از کروبی و همکاران، پایایی است دارایتحقیق ، باشد 24%
مورد عدم توافق است  1مورد توافق و  22کد و  52روزه برابر با  04کنید تعداد کل کدها در بازه زمانی می

  که به معنای پایایی مناسب است. استدرصد پایایی برخوردار  80ر نهایت به میزان که د
محقق برای اینکه مخاطبان از اطالعات اضافی برخوردار باشند و بر اساس این اطالعات بتوانند بخشی از 

را نیز بررسی  نکیفیت کار را ارزیابی نمایند؛ فراوانی کدهای اولیه بر اساس نمودار ابری و نیز ماتریس شانو
نمودار ابری یکی از مشهورترین  کرده است، تا مخاطبان درجه اهمیت کدها را از نظر فراوانی نیز دریابند.

 هایی که فراوانی بیشتری داراابزارهای گرافیکی نمایش فراوانی کدها در جهان است. در این ماتریس کد
: 2421، الداناسشوند )نمایش داده می ترکوچکند و بالعکس کدهایی که فراوانی کمتری دار تربزرگهستند 

س این مسئله را ارزیابی نماید بهترین ابزار ماتری اعتمادترقابلو  تردقیق(. البته اگر محقق بخواهد که 122
میت کند و سپس درجه اهکه ابتدا کدها را بر اساس فراوانی آنها نرم یا استاندارد می استآنتروپی شانون 

   نماید.ارائه می شکلیکعدد یا مساحتی از  صورتبهاساس فراوانی محاسبه و  هر یک را بر
های تولید شده )در مرحله کدگذاری اری محوری ایجاد رابطه بین مقولههدف از کدگذ :کدگذاری محوری

فرایند  ات کندمی کمک پردازنظریه به و شودمی انجام پارادایمیبر اساس الگوی  معموالًاین عمل  باز( است.
قرار  گریکدیبا در ارتباط ه کشب کی صورتبهها ن مرحله، مقولهیانجام دهد. در ا سهولتبهپردازی را نظریه

ودند، ه شده بیتجزها مقوله م ویی که قبالً در کدگذاری باز به مفاهیهارند. در کدگذاری محوری، دادهیگمی
رقرار شود. ب آن فرعیهای لهک مقوله و مقویان یای موندهیوندند تا پیپگر مییدیکدی به یجدهای وهیبا ش

 ن،یباشتراوس و کور) ابندیاصلی و فرعی آن بسط میهای ندی است که مقولهیپس کدگذاری محوری، فرا
دی، بنشده، دسته کدبندیهای ن مرحله از کدبندی، بازگرداندن نظم و انسجام به دادهیف ا. هد(22:1224

: 1224 اشتراس،) د استیجدهای وهیآنها به ش کردنجمعو باز ها ادی از دادهیز زانیب و سازماندهی میترک
20)  . 
 

                                                                                                                             
1. Stemler  
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   هایافته
زیر  نمودار ابریپس از انجام کدگذاری اولیه )که به دلیل حجم زیاد آن در این مقاله گنجانده نشده است( 

   جهت بیان فراوانی کدهای اولیه ترسیم شد.

 
 

   وانی کدهای اولیهنمودار ابری فرا: 1 شکل
 

درک بیشترین اهمیت کدهای اولیه از نظر فراوانی ترسیم شد  منظوربهپس از آن ماتریس آنتروپی شانون 
   بینید:که نتیجه آن را در زیر می
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   ماتریس شانون() از نظر فراوانی کدهاماتریس نمایش اهمیت : 2 شکل
 

 14ا فردگرا بودن ب اولیةکد  ،بود مشاهدهقابلری نیز دار ابها در ماتریس که در نموفراوانی کد بهباتوجه
های اولیه تفویض اختیار به بخش خصوصی، تجارب ن درجه اهمیت از نظر ماتریس و کدتکرار بیشتری

لب بودن، الملل، انحصارطصنعت، نشاط اجتماعی، ارتباط بین پیشین، سیستم اقماری گردشگری، جایگاه
کرار ت باریکهای اخالقی با بودن و ارزش پرست غریبه، نوسانات نرخ ارز، ی، تورمداشتن نگاه جنسیت

 مناًض کند دارا است.ه تنها بر اساس فراوانی قضاوت میشانون ک سیاز نظر ماتر را تیاهمکمترین درجه 
تکرار  24دهد که میزان اختالف بین کدهای سندها بیش از مقادیر جمع کدها برای هر سند نشان می

 شوندگانمصاحبهنظر سالدانا این موضوع خبر از انتخاب درست پژوهشگر پیرامون  بهباتوجهاشد که بنمی
دگان ننکز قضاوت مناسبی در انتخاب مشارکتدهد. یعنی محقق اکیفی پژوهش مینمونه  عنوانبهرا 

: 2424 ،الماسی میر )مرادی و اندکردهنزدیک به هم ارائه  تقریباًها اطالعاتی خویش برخوردار است که سند
042.)   

 کد متمرکز انتزاعی اقدام بهدر بخش بعدی محقق با دو روش ایجاد کد جدید و یا استفاده از : بندیمقوله
  دارند.کند که با یکدیگر ارتباط معنادار ای میبندی کدهای اولیهدسته
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   اولیه، مقوالت فرعی، مقوالت اصلی کدهای :4جدول 

  مقوله اصلی  ه فرعیمقول  کدهای اولیه

 بودن کارمحافظه

 های شخصیتیویژگی

 شناختیروانبعد 

 تنگ نظر بودن

 انحصارطلب بودن

 بودن گرادرون

 های پیشینتجربه
 نگرش فردی

 احساس نیاز داشتن

 داشتن تعصبات مذهبی

 باورها و اعتقادات

 فرهنگی - یبعد اجتماع

 داشتن نگاه جنسیتی

 پرست بودنغریبه 

 نشاط اجتماعی

  سرمایه اجتماعی

 ها و صنعتهمکاری دانشگاه

 فردگرا بودن

 خواست جمعی

 توانمندسازی

 سازیفرهنگ آموزش همگانی

 هاارزش های اخالقیارزش

 اعطای وام
 تسهیالت اقتصادی

 بعد اقتصادی

 های مالیاتیبخشودگی

 هاکاستن از هزینه
 تصادیتعاون اق

 اعطای بودجه مشارکت

 تورم
 وضعیت اقتصادی

 نوسانات نرخ ارز

 جایگاه صنعت
 مشارکت در اقتصاد

 سیستم اقماری گردشگری

 شفافیت در قوانین و مقررات
 قوانین و مقررات

 سیاسی -بعد نهادی 

 داشتن ضمانت اجرایی

 نقش دولت
 حیطه قدرت

 تفویض اختیار به بخش خصوصی

 اراده سیاسی نگرش حاکمیت

 دیپلماسی خارجی المللبینارتباط 

 تشکل نهادی شورای گردشگری

  موقعیت مکانی دسترسی جغرافیایی

  کالبد محیطی بافت تاریخی فرهنگی جغرافیایی -بعد محیطی 

  موقعیت زمانی فصلی بودن

 های نویناستفاده از فناوری

  وژیکبعد تکنول   زیرساخت فناوری
 پرسیهمهایجاد سیستم 

 ایجاد سیستم اطالعاتی

 سازیشبکه
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 ،ن حوزهدر ای محققین بودنفعال بهباتوجهاست و  مالحظهقابل فوقمقوالت اصلی و فرعی مطابق با جدول 
 2نیز  مقوله فرعی و 12ها را با یک ابزار تثلیث انجام و در نهایت بندیادبیات تحقیق و نظر خبرگان دسته

 هایدر گام مهم بعدی وارد کدگذاری دور دوم یا ایجاد کد ینون محقق. اکناندمقوله اصلی را ایجاد نموده
   د.نشومحوری می

   تشکیل کد محوری از کدهای اولیه، مقوالت فرعی و اصلی :2جدول 

 کد محوری مقوله اصلی مقوله فرعی کدهای اولیه

 بودن کارمحافظه

 های شخصیتیویژگی

 شناختیروانبعد 

 نفعانذیمشارکت 
 گردشگری

 تنگ نظر بودن

 انحصارطلب بودن

 بودن گرادرون

 های پیشینتجربه
 نگرش فردی

 احساس نیاز داشتن

 داشتن تعصبات مذهبی

 باورها و اعتقادات

 فرهنگی - یبعد اجتماع

 داشتن نگاه جنسیتی

 غریبه پرست بودن

 ماعینشاط اجت

 سرمایه اجتماعی

 ها و صنعتهمکاری دانشگاه

 فردگرا بودن

 خواست جمعی

 توانمندسازی

 سازیفرهنگ آموزش همگانی

 هاارزش های اخالقیارزش

 اعطای وام
 تسهیالت اقتصادی

  بعد اقتصادی

 های مالیاتیبخشودگی

 هاکاستن از هزینه
 تعاون اقتصادی

 ای بودجه مشارکتاعط

 تورم
 وضعیت اقتصادی

 نوسانات نرخ ارز

 جایگاه صنعت
 مشارکت در اقتصاد

 سیستم اقماری گردشگری

 شفافیت در قوانین و مقررات
 قوانین و مقررات

 سیاسی -بعد نهادی 

 داشتن ضمانت اجرایی

 نقش دولت
 حیطه قدرت

 تفویض اختیار به بخش خصوصی

 اراده سیاسی نگرش حاکمیت

 دیپلماسی خارجی المللبینارتباط 

 تشکل نهادی شورای گردشگری

 موقعیت مکانی دسترسی جغرافیایی

 کالبد محیطی بافت تاریخی فرهنگی جغرافیایی -بعد محیطی 

 موقعیت زمانی فصلی بودن

 های نویناستفاده از فناوری
 ژیکبعد تکنولو زیرساخت فناوری

 پرسیهمهایجاد سیستم 
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 کد محوری مقوله اصلی مقوله فرعی کدهای اولیه

 ایجاد سیستم اطالعاتی

 سازیشبکه

 

مشارکت  هایمؤلفهتکمیل و به ابعاد و  0-0سازی را مطابق جدول مفهوم فرایند محققین در این مرحله

قالب را در  یندفرابرای فهم بهتر این  آناندر نهایت . یافتنددست  در توسعه کارآفرینی گردشگری نفعانذی

   .نمودندارائه را ، ترسیم شده 2424ورژن مکس کیو دی ای  افزارنرمنمودار درختی که در 

 
  در توسعه کارآفرینی گردشگری یزد نفعانذیمشارکت  هایمؤلفهنمودار درختی ابعاد و : 3شکل 

 

   گیریبندی و نتیجهجمع

ت توسعه کارآفرینی در گردشگری یزد صوردر  نفعانذیتحقیق حاضر در راستای شناسایی ابعاد مشارکت 
پس از مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و استخراج ابعاد مشارکت در تحقیقات پیشین با  ینگرفت. محقق

و  یری هدفمندگبا کارشناسان و خبرگان گردشگری و استفاده از نمونه ساختاریافتهنیمهاز مصاحبه  استفاده
( به استخراج ابعاد مکس کیو دی ای افزارنرمبا استفاده از )محوری کدگذاری باز، در نهایت استفاده از 

 . ندمشارکت پرداخت
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بررسی فراوانی کدهای اولیه بر اساس نمودار ابری و ماتریس  منظوربه ینپس از کدگذاری اولیه محقق
 "فردگرا بودن"کد اولیه  ماتریس شانون، بر اساس .ارائه شد تفصیلبهها که در بخش یافته ندشانون پرداخت

، "نتجارب پیشی"، "تفویض اختیار به بخش خصوصی"های اولیه کدبیشترین درجه اهمیت و پس از 
رطلب انحصا"، "المللارتباط بین"، "نشاط اجتماعی"، "جایگاه صنعت"، "سیستم اقماری گردشگری"

های ارزش"و  "غریبه پرست بودن"، "نوسانات نرخ ارز"، "تورم"، "داشتن نگاه جنسیتی"، "بودن
 شانون که تنها بر اساس فراوانی قضاوت سیاز نظر ماتر را تیاهمکمترین درجه  ،تکرار باریکبا  "اخالقی

  دارا بوده است. کندمی
نی در توسعه کارآفری نفعانذیمشخص کرد ابعاد مشارکت محوری  از کدگذاری باز و حاصلهنهایی نتایج 

  :گردشگری شهر یزد شامل
  های شخصیتی، نگرش فردی افرادشامل ویژگی: اختیشنروانبعد  .1

 ها سازی، ارزشباورها و اعتقادات، سرمایه اجتماعی، فرهنگشامل  :رهنگیف - یبعد اجتماع .2

 ضعیت اقتصادی، مشارکت در اقتصاد، وتعاون اقتصادی، تسهیالت اقتصادیشامل  :بعد اقتصادی .0

  هادینسی، دیپلماسی خارجی، تشکل ت، اراده سیاقوانین ومقررات حیطه قدر شامل :یاسیس-یبعد نهاد .0

 .  موقعیت مکانی، کالبد محیطی، موقعیت زمانیشامل  غرافیایی:ج - یبعد محیط .5

  است. : شامل زیرساخت فناوریبعد تکنولوژیک .2

گی نتایج تحقیق فرهن - یتوان بیان کرد نتیجه این تحقیق در بعد اجتماعبدین ترتیب و بر مبنای نتایج می
(، سومیترو و ادنیانا 2415(، اکپانیانگ و اممام )2424(، ون نگین، دیان و نیوسام )1044ین و همکاران )فرز

با نتایج تحقیق فرزین و (؛ در بعد اقتصادی 1020(،کسکه و همکاران )2410(، باباتونده و همکاران )2412)
( 2410(، حمزه و همکاران )2424(، ون نگین، دیان و نیوسام )1020(، کسکه و همکاران )1044همکاران )

(؛ در بعد سیاسی با نتایج تحقیق فرزین و همکاران 2410(، باباتونده و همکاران )1022، غفاری و دانش فرد )
(، غفاری 1020(، کسکه و همکاران )2415(، شرینز، متسونی و پگرام )2410(،باباتونده و همکاران )1044)

؛ در بعد جغرافیایی و محیطی با نتایج تحقیق (2412همکاران )(، ریوس کارمنادو و 1022و دانش فرد )
(، شرینز، متسونی و پگرام 2410(، باباتونده و همکاران )2410(، حمزه و همکاران )2415اکپانیانگ و اممام )

(، 1044( و در بعد تکنولوژیک با نتایج تحقیق فرزین و همکاران )1022(، گل دار و همکاران )2415)
کرده است. الزم به ذکر است بر مبنای نتایج این تحقیق دو بعد  تأییدرا ( 2410همکاران ) باباتونده و

د در نظر یک بع صورتبهجغرافیایی و محیطی که در تحقیقات سایر محققان جدا در نظر گرفته شده بود 
ی ادغام شده سیاس - یو بعد قانونی و حقوقی نیز بر مبنای نظر خبرگان گردشگری در بعد نهاد گرفته شده

های این تحقیق بوده و در تحقیقات دیگر در از یافته مشخصاًجزء ابعادی است که  شناختیروانبعد  است.
   ح نشده است.رزمینه ابعاد مشارکت مط

زی در ریتوانند به برنامهمیدر داخل و خارج از ایران حوزه گردشگری  اندرکاراندستبر مبنای این نتایج 
ا و ههای گردشگری پرداخته و در طرحدر توسعه کارآفرینی نفعانذیر چه بیشتر راستای مشارکت ه

   را در نظر بگیرند. هامؤلفهابعاد و های خود این برنامه
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