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چکیده
صنعت گردشگری از قابلیتهای زیادی درجهت نوآوری و کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار است .وسعت و موقعیت
یتواند قشم را پیشرو صنعت گردشگری
جغرافیایی ،منابع گردشگری متنوع و منحصر به فرد ،حاکمیت قوانین مناطق آزاد و . ...م 
تهای
شهای صورت گرفته ،قشم به جایگاه متمایز خود در بین مقاصد گردشگری دست نیافته است و فرص 
کشورنماید .با وجود تال 
کارآفرینی گردشگری به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفتهاند .پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعه
کارآفرینی گردشگری جزیره قشم ،با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام و با  54نفراز خبرگان و صاحبنظران حوزه گردشگری
مصاحبه انجام شده است .دادههای حاصل از طریق  3مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،تحلیل و مقولههای تاثیرگذار بر توسعه
کارآفرینی گردشگری شناسایی شدند .ارتباط بین این عوامل درالگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی گردشگری در قالب عوامل

اجتماعی_فرهنگی ،منابع انسانی ،اصالح قوانین و مقررات ،مؤلفههای اقتصادی ،زیرساختها و جاذبههای گردشگری و بهبود حمایت
کنندهها نمایش داده شدهاند .دراین پژوهش منابع انسانی به عنوان مقوله محوری در مرکز فرآیند مورد کاوش قرار گرفته و سایر مقولهها
به طور نظری به آن ارتباط داده شدهاند .یافتههای این پژوهش با ارائه ابعاد و مؤلفههای توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم در قالب
یتواند مبنای تشکیل اکوسیستم گردشگری و زمینه ساز ایجاد اشتغال و رونق بخش گردشگری جزیره قشم باشد.
مدل پارادایمی م 

واژگان کلیدی :منابع انسانی ،گردشگری ،توسعه کارآفرینی گردشگری ،توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم،
روش شناختی نظریه داده بنیاد ،جزیره قشم
( -1نویسنده مسئول)dastranjhk@gmail.com
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مقدمه و طرح مسأله
توریسم به عنوان یک ابزار اقتصادی ،تأثیر بسزایی در تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع دارد (کاظمی.)18 : 387 1 ،
اقتصاددانان صنعت گردشگری را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودرو سازی
یدانند (کاظمی و همکاران .) 48 :2931 ،طبق آمارشورای جهانی مسافرت وگردشگری درسال  10 /2 ، 2016درصد
م
از کل تولید ناخالص داخلی ) 9/6 ،(GDPدرصد اشتغال 4/4،درصد سرمایه گذاری و  3/3درصد کل صادرات جهان
از صنعت گردشگری است وتعداد گردشگران درسرتاسر جهان بالغ بر  1/2میلیارد نفر با درآمد  1220میلیارد دالر
بوده و این رقم در سال  2017به بیش از  297میلیون فرصت شغلی رسیده است ( .)WTTC, 2018پیش بینی
یشود در سال  0 03 2این تعداد به  1/8میلیارد نفر برسد ( .)WTO, 2018بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به
م
یدانند .با وجود شرایط
عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی م 
یآید (.)Ahmad et al, 2018: 15
متفاوت ،گردشگری همواره به عنوان عاملی مهم برای توسعه اقتصادی به حساب م 
توسعه صنعت گردشگری به ویژه برای کشورهای درحال توسعه ازاهمیت فراوانی برخوردار است .اقتصاد ایران نیز
با اتکای شدیدی که به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد به پیروی از قیمت جهانی نفت ،متغیرهای کالن
اقتصادی آن در طول زمان دچار نوسانات شدید میشود ( .)Aquino, 2018: 38صنعت گردشگری دارای قابلیتها و
فرصتهای زیادی جهت نوآوری و کارآفرینی است وسرمایهگذاری بر روی آن زمینهساز گسترش و رونق کسب و
کارها و ایجاد فرصتهای شغلی بسیاری میباشد .درفرآیند کارآفرینی ،با ارائه ایدههای نو و خلق و شناسایی
یگردد که
یشود ویا نسبت به بهبود ساختار تولید مبادرت م 
فرصتهای جدید ،محصول و یا خدمتی جدید معرفی م 

این امر توام به پذیرش مخاطرات مالی ،روانی واجتماعی و دریافت منابع مالی ،رضایتمندی شخصی و استقالل می-
باشد( .دستوم ،سوادی .)072 :6931 ،کارآفرینی گردشگری موجب اشتغال زایی و در نهایت کاهش بیکاری و
ناهنجاریهای اجتماعی میشود (میرواحدی و همکاران.) 75 :4931 ،
با وجود اینکه ایران در زمره  10کشور نخست جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری می باشئ اما سهم ایران از
درآمدهای گردشگری ناچیز بوده است( .علی باقری دولت آبادی ) 1390،119 ،بر طبق آخرین آماراعالم شده توسط
مجمع جهانی اقتصاد ،کشور ایران در سال  2017رتبه  711را در بین  130کشور جهان به لحاظ سیاستهای سفر و

گردشگری را به خود اختصاص داده است ( .1)WEFاین درحالی است که بر اساس سند چشم انداز  02ساله پیش

بینی شده است در پایان برنامه پنجم (سال  )39جذب گردشگر به  6/5میلیون نفر و درآمدحاصل از آن  8میلیارد
دالر و در برنامه ششم ،سال  ، 98جذب گردشگر به  13میلیون نفر و درآمد آن به  61میلیارد دالر برسد .طبق سند
چشم انداز در افق  5202( 404 1میالدی) جذب توریست کشور باید  1/5درصد و درآمد آن  2درصد رشد داشته و
پذیرای  02میلیون گردشگر با درآمدی حدود  25میلیارد دالر باشد (قلی زاده .)6 : 1389 ،ولی با توجه به آمار
یرسد اهداف مورد نظر در چشم انداز  02ساله
موجود نه تنها این بخش از برنامه محقق نشده است ،بلکه به نظر م 
کشور با توجه به شرایط گردشگری کشور ،تحقق نخواهد یافت .جزیره قشم نیز به عنوان یکی از مقاصد اصلی
. World Economic Forum
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گردشگری کشور با دارا بودن ظرفیتهای مهمی مانند منابع عظیم انرژی ،کرانههای طبیعی مناسب برای پهلوگیری
کشتی ،مرزآبی با کشورهای همسایه ،موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز 02/ 000 ،هکتارجنگل های دریایی حرا ،قلعه
یتواند به جایگاه متمایزی در صنعت گردشگری کشور و دنیا دست
یها ودیگر پتانسیلهای طبیعی وانسانی م 
پرتغال 
یرسد از جمله راهبردهای مهم درجهت توسعه پایدار جزیره قشم تمرکز بر فرصتهای
پیدا کند .به نظر م 

کارآفرینانه و فرآیندهای ارزش آفرین دربخش گردشگری است .بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش-
شناختی نظریه داده بنیاد به دنبال پاسخگویی به این سئواالت است که ،ابعاد اصلی توسعه کارآفرینی گردشگری در

جزیره قشم کدامند؟ مولفههای مرتبط با هر یک از ابعاد چه میباشند؟
مبانی نظری

واژة كارآفريني از كلمه فرانسوي  Entreprendreواژه آلمانی  Unternehmenگرفته شده که هر دو به معناي "متعهد
شدن" است ( .)Cunningham,J.B,1991درادبیات فارسی این واژه ابتدا به معنای کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه

یشود،
شده است (احمدپور .) 383 1:12،براساس تعريف لغت نامه وبستر ،كارآفرين كسي است كه متعهد م 

مخاطرههاي زمينهيابي ،سازماندهي ،راهاندازي و مديريت يك فعاليت اقتصادي را تقبل كند .گاردنر ) 2002 (1كارآفريني
ينامد .هيسريچ و پيترز (  ) 2003آن را فرايند ايجاد چيزي متفاوت و ارزشمند
را فرايند راه اندازي يك سازمان جديد م 
صدادن تالش و زمان ضروري و قابل مالحظه و پذيرفتن ريسك مالي،
يكنند كه طي آن فرد از طريق اختصا 
تعريف م 

يرسد .کارآفرینی به معنی اتصال ساختار شخصی با
فيزيكي و اجتماعي ،به سود مالي و نيز رضايت شخصي م 

امکانات مالی و منابع در یک زمینه است ( .)Eyuboglu, 2004:11ایرمیس ) 2003 (2کارآفرینی را به طور ساده به

یدهد .حل مساله ،خالقیت ،تفکر خالق ،ترکیب
عنوان جمع آوری فاکتورهای تولید و انجام فرآیند تولید توضیح م 
یتواند بهعنوان خصوصیات یک فرد کارآفرین لیستبندی شود
دانش ،خود مدیریتی ،تصمیم گیری و کار گروهی م 

يكنند ،متداولترين تعريف از كارآفريني فرايند
( .)Guven,2009:1همانگونه كه هنري و همکارانش ) 2003 (3بيان م 

يرسد يك تعريف واحد
راهاندازي يك كسب و كار و مديريت تداوم و رشد آن است (پورآتشی .)4 : 387 1،به نظر م 
یتوان گفت ﺎﮐ رآ ﺎﻨﯾﺮﻓ ن از طریق توسعه ﺳـ ﺎﺘﺧﺎ ر ﺟﻮﻣ ـﻮد ﺑـﺎزار و ایجاد ﻮﻧ آوري
در مورد کارآفرینی وجود ندارد .اما م 
و ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داري از ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ  ،بهطور ﻪﻧﺎﻗﻼﺧ اي ﮐـ ﻻﺎ ي ﯾﺪﺟ ـﺪ ،شیوهی ﺪﯿﻟﻮﺗ

ﺪﯾﺪﺟ و در ﺖﯾﺎﻬﻧ

ﻮﯿﺷ ه ﺎﻫ ي ﺎﺳ ز ﯽﻫﺪﻧﺎﻣ

یدهند.
ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﻮﺗ ﯿﻟ ـﺪ و ﻨﻣ ـ ﻊﺑﺎ را ﻠﺧ ـﻖ و توسعه م 
توسعه کارآفرینی فرایند منسجم شناسایی ،انگیزش ،آموزش ،مشاوره و حمایت با هدف تربیت کارآفرینان بیشتر
یباشد .برنامه توسعه کارآفرینی یک برنامه توسعه منابع انسانی است که بازده آن کارآفرینان تواناي جدید و
م
تهای پایدار است .توسعه کارآفرینی ،افزایش احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه درکلیه ابعاد کارآفرینی است .در
شرک 
تعریف گسترده شامل خلق کسب وکارهاي جدید ،توسعه کسب وکارهاي موجود ،حل مشکالت جامعه ،دولت و
یتوان گفت کارآفرینی با توسعه
بنگاهها و بهبود زندگی فردي و اجتماعی است (حجازی و همکاران .)2 : 1389 ،م 
1
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کارآفرینی متفاوت است .کارآفرینی تنها بر تغییر و تحول شکل گرفته درمقطع زمانی کنونی تمرکز دارد درصورتی که
یشود دراین فرایند
توسعه کارآفرینی به عنوان یک فرایند با یستر سازی و درنظر گرفتن شرایط از گذشته شروع م 
تهای کارآفرینانه شکل گرفته و افراد خالق
یگیرد تا فرص 
بستر سازی های الزم از طریق نهادهای مرتبط صورت م 
و نوآور پرورش یابند (سجاسی قیداری.) 95 :1931 ،
مک کللند ( )1 96 1در کتاب خود ،استدالل کرده که میزان تعالیم روانشناسی فردی ،سطح کارآفرینی در یک کشور را
یکند .دراصل مک کللند انبوه تعالیم کارآفرینانه را به عنوان تعیینکننده نتایج کارآفرینانه و توسعه اقتصادی
معین م 
تهای رونق ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ را
یبیند ) (Harbi & Anderson, 2010:437ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﮑﻤﻫ ري ﺎﻫ ي ا ﺎﺼﺘﻗ دي و ﻪﻌﺳﻮﺗ  ،سیاس 
م
ﻮﺒﻬﺑ د ﻮﻗ ا ﻦﯿﻧ  ،ﻮﺒﻬﺑ د ﺎﻈﻧ م ﺎﺑ زار ،د ﯽﺳﺮﺘﺳ

ﻞﻣﺎﺷ

ﺪﻌﺗ اد و ﻪﻌﺳﻮﺗ
ﻢﻬﻣ

ﻂﺧ

ﻊﺑﺎﻨﻣ

ﻪﺑ

ﯽﻟﺎﻣ و ﺎﺳﮓﻨﻫﺮﻓ زي ﻒﯾﺮﻌﺗ

ﺎﻫﺖﮐﺮﺷ و ﺪﻣﺎﯿﭘ ﯽﯾﺎﻬﻧ آن ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﺎﺼﺘﻗ دي ا ﺖﺳ

ﺎﻫﯽﺸﻣ ي ﮐـﺎر آ ﻨﯾﺮﻓ ـﯽ شامل ﺖﺳﺎﯿﺳ

ا ﯽﻠﺻ

ار ﺎﻘﺗ ي آ ﻮﻣ زش و ﺎﻬﻣ رت ﺎﻫ ي ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ  ،ﺖﯾﺎﻤﺣ

میکند ﻪﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ آن ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

( .)OECD, 2016آنکتاد در ﺎﺳ ل  2012شش ﻮﺣ زه

ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﺮﺘﺳ ا ﮋﺗ ي ﻠﻣ ّﯽ ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ  ،ا ﻼﺻ ح و ﻮﺒﻬﺑ د ﻮﻗ ا ﻦﯿﻧ ،

از فناوري و ﻮﻧ آوري ،د ﯽﺳﺮﺘﺳ

ﻪﺑ

ﻊﺑﺎﻨﻣ

ینماید ( .)UNCTAD, 2012آ ﺎﺘﮑﻧ د تالش دارد با ا ﺎﺠﯾ د ﺎﭙﮑﯾ ر ﯽﮕﭼ
ﺎﺳﻪﮑﺒﺷ زي را معرفی م 
ﻧﺎﺟ ﺐ ﻂﯿﺤﻣ

ﺎﻬﻧ دي ،ﻢﻫ

و ﺮﻘﻣ رات ،ﺮﺑ

ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

ﺢﻄﺳ

ﺖﺤﺗ

ﮏﯾ

ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ

ﺮﻗ ار دار ﺪﻧ و ﻢﻫ

ار ﺎﻘﺗ د ﺪﻨﻫ  ،ﺎﺗ اشتغالزا ﯽﯾ
ر ﺪﺷ

ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﺮﺠﻨﻣ

گردشگری ﮏﻤﮐ

ﺐﺴﮐ و ﺎﮐ ر ﺎﻫ ي ﮏﭼﻮﮐ

ﻮﺷ د .ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ

یشوند .ﻮﻋ ا ﻞﻣ
م

ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﻮﻗ ا ﻦﯿﻧ

ﺎﻬﻧ دي ر ﯽﻤﺳ  ،ﺮﯿﻈﻧ

ﻮﺸﮐ ر ﮔﺮﯿﺛﺄﺗ ﺬارند ( .)Harbi and Anderson, 2010: 437بنابراین ﻮﺸﮐ ر ﺎﻫ

تهایی اثرگذار ﺮﺑ ﻮﺒﻬﺑ د ﻂﯿﺤﻣ
یکنند ﺎﺑ ﺎﮑﺑ ر ﺮﯿﮔ ي سیاس 
ﻼﺗ ش م 
ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ

ﻦﯿﺑ ا ﺮﺘﺳ ا ﮋﺗ ي ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ

ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ قرار دهد ( .)UNCTAD, 2015ﺎﮐ رآ ﺎﻨﯾﺮﻓ ن از

و ﺮﯾﺎﺳ ﺎﻫﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ي ﻠﻣ ّﯽ ،ار ﺎﻘﺗ ي ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ﺎﻬﻧ دي را ﺰﯿﻧ
ﺪﺤﻣ ود ﺖﯾ

ﯽﻟﺎﻣ وا ﻼﻃ ع ر ﯽﻧﺎﺳ و

یتواند ﻪﺑ
م

ﺐﺴﮐ و ﺎﮐ ر و ﻮﻋ ا ﻞﻣ

و ﻂﺳﻮﺘﻣ
ﺮﯿﯿﻐﺗ

ﺎﻬﻧ دي ،فعالیتهای ﺎﮐ رآ ﻪﻧﺎﻨﯾﺮﻓ را

ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺪﺑﺎﯾ و در ﺖﯾﺎﻬﻧ

ﺎﺘﺧﺎﺳ ري و

ﻊﯾﺎﻨﺻ

ﺮﯿﮔﻞﮑﺷ ي

ﻪﻌﺳﻮﺗ
ﺪﯾﺪﺟ

ﻪﺑ

ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ

مانند صنعت

یتوان فرایند افزایش ارائه و بهره
ﮐ ﺪﻨ ( .)UNCTAD, 2015توسعه کارآفرینی گردشگری را م 

تهای کارآفرینانه در حوزه گردشگری دانست .ترویج کارآفرینی درگردشگری باعث کاهش بیکاری
برداری از فرص 
یشود .اگرچه نباید تصورکرد
در این بخش اقتصادی و افزایش بهره وری افراد ،منابع و افزایش درآمد مردم جامعه م 
یتوان گفت
که کارآفرینی گردشگری تنها راهکار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای این بخش است اما با قاطعیت م 
که بهترین و بهره ورترین نوع آن است (نجفی توه خشکه و آزادی .)5 :1931 ،کارآفرینان گردشگری برقرارکنندة
تعادل هستند؛ از یک طرف تماس مستقیم و نزدیک با جوامع محلی و آداب و سنن در منطقة گردشگری برقرار
یکنند و از طرف دیگر ممکن است منابع محلی با کیفیت باال را به کاال وخدمات گردشگری تبدیل کنندRusu et ( .
م

 .)al, 2012: 24کارآ ﯽﻨﯾﺮﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺐﺟﻮﻣ

ا ﺎﻐﺘﺷ لزا ﯽﯾ  ،ﺶﻫﺎﮐ

ﺎﮑﯿﺑ ري و ﺎﺠﻨﻫﺎﻧ ري ﺎﻫ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

یشود
م

ا ﻦﯾ

را

ب وکارهای ﮏﭼﻮﮐ
(کریمی ،ﻣ ﻮﺒﺤ ب ﺮﻓ  .)7 :0931 ،رکن الدین و همکاران (  ) 2014ﺪﻘﺘﻌﻣ ند ﻪﮐ کس 
دارﻧـﺪ ﻪﮐ ﻮﻣ ا ﻊﻧ

ﯽﻤﮐ

ﺮﺑ اي ورود آنها ﻪﺑ ﺎﺑ زار ﺎﻣﺪﺧ ت و ﻮﺟ د دارد و ﻪﺑ

ﺖﯾﺰﻣ

ﻼﻋ وه ﻪﺑ سبب دارا بودن ا ﺎﻄﻌﻧ ف پذ ﺮﯾ ي ﻻﺎﺑ

یتوانند ﺎﻫﺎﺿﺎﻘﺗ و ﺎﯿﻧ ز ﺎﻫ ي ﻮﻨﺘﻣ ع ﺸﻣ ـ ﺎﯾﺮﺘ ن را از ﯾﺮﻃ ـﻖ اراﺋـﻪ ﺧـ ﺎﻣﺪ ت درﺧـﻮر و ﺳﺎﻨﻣ ـﺐ ﺮﺑ آورده ﺎﺳ ز ﺪﻧ .
م
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻮﻃﻪﺑ ر ﯽﺘﻨﺳ
ﻖﯾﺮﻃ ا ﻦﯾ

ﻮﻧ ع ﺐﺴﮐ

ﻞﮑﺸﺘﻣ از ﺎﮕﻨﺑ ه ﺎﻫ ي ﮏﭼﻮﮐ

یباشد و ا ﺖﯾﺮﺜﮐ
و ﻂﺳﻮﺘﻣ م 

ﻼﯿﻬﺴﺗ ت و ﺎﻣﺪﺧ ت ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي از

یکند ﻪﮐ
یشوند ( .)Bastakis et al, 2004: 154ﺎﺑ ل (  ) 2005ﺎﯿﺑ ن م 
و ﺎﮐ ر ﺎﻫ اداره و ارا ﻪﺋ م 
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ﺎﮐ رآ ﻨﯾﺮﻓ ـﺎن از ﻖﯾﺮﻃ

ﺐﺴﮐ

و ﺎﮐ ر ﺎﻫ ي ﮏﭼﻮﮐ

یتوانند تأثیر زﯾـﺎدي در ﯿﻘﻓﻮﻣ ـﺖ ﻫـﺮ ﺻـ ﯽﺘﻌﻨ از ﻠﻤﺟ ـﻪ
و ﻂﺳﻮﺘﻣ م 

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي دا ﻪﺘﺷ ﺪﻨﺷﺎﺑ  .ا ﻦﯾ ا ﺪﯾ ه ﻪﺑ ﯽﻋﻮﻧ در ﺪﻧﺮﯿﮔﺮﺑ ه ﻦﺨﺳ

ﺮﺘﯿﭘ درا ﺮﮐ (  ) 1985ا ﺖﺳ

ﻪﮐ

ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ را " ﯿﻧ ـﺮوي

یکند ﺎﮐ رآ ﯽﻨﯾﺮﻓ
یداند و ﺎﻤﻫ ن ﻧﻮﮔ ـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎل (  ) 2005ﻄﻣ ـﺮح م 
ﺮﺤﻣ ك و ﺪﻧﺮﺑﺶﯿﭘ ه ﺮﯿﯿﻐﺗ  ،ﻮﻧ آوري و ا ﺎﻐﺘﺷ ل" م 

یباشد".
تأمین ﺎﺿﺎﻘﺗ و ﺎﯿﻧ ز ﺎﻫ ي به ﺮﺳ عت در حال تغییر ﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ن ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ا ﺮﻣ ي ﯽﺗﺎﯿﺣ م 

ﺮﺑ اي

معرفی منطقه مورد مطالعه
گترین جزیره ایران با وسعتى نزدیک به  1500کيلومترمربع ،دردهانه تنگه هرمز قرار گرفته است .مساحت
قشم بزر 
گکنگ 5 ،برابر مالديو و  70برابر ماکائو و از  23کشور دنیا
قشم  2/5برابر بحرين 2/5 ،برابر سنگاپور 1/5 ،برابر هن 
یباشد .طول آن از بندر قشم تا بندر باسعيدو در انتهاى جزيره را  120کيلومتر ذکر کردهاند .متوسط عرض
گتر م 
بزر 
جزيره قشم درحدود  11کيلومتر است .در تقسیمات کشوری شهرستان مرزی قشم با جمعیتی بالغ بر  150 / 000نفر
یگردد .قشم دارای  4مرکز شهری 4 ،بخش 7 ،دهستان و 69
یکی از شهرستانهای استراتژیک کشور محسوب م 
آبادی دارای سکنه است .این جزیره با دارا بودن حدود  002کیلومتر مرز دریایی با کشور عمان و امارات متحده
عربی از لحاظ امنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ازاهمیت ویژهای برخورداراست .جزیره قشم
برخورداری ازغنای فرهنگ و تمدن ،وسعت و تنوع محیط جغرافیایی ،زیست گاههای گیاهی و جانوری وبرخی
اکوتوریستی منحصر به فرد به لحاظ موقعیت ویژه جغرافیایی ،نقش ژئوپولوتیک بی همتا درمنطقه ،نزدیکی به
سواحل کشور و تنگه هرمز در طول تاریخ مورد کم توجهی قرار گرفته است( .لطفی و همکاران) 531 :0931،
روششناسی
یباشد .با استفاده ازمشاهده مشارکتی ،مصاحبه عمیق و
روش تحقیق این پژوهش از نوع مطالعات کیفی توسعه نگر م 
عآوری و تالش شده است در احساسات و تفسیرهای افراد مورد
پژوهش میدانی دادههای کیفی تفصیلی زیادی جم 
مطالعه سهیم و از دریچه ذهن آنان به مفاهیم نگریسته شود .ازمنظرهستیشناسی پارادایم تفسیری حاکم بر این
پژوهش ،واقعیت وماهیت پدیده کارآفرینی گردشگری ،ابعاد سازنده و عوامل مؤثر بر آن ،با فرآیند مستمر ارتباطات،
گفتگو ،مذاکره و مصاحبه کشف و ساخته شدند .از منظر شناختشناسی پارادایم تفسیری ،به پدیدهها از نقطه نظر
افرادی که درآن مشارکت داشتند نگریسته شد و به روابط متقابل بین افراد و محیطهای فرهنگی -اجتماعی آنان
توجه گردید با درنظرگرفتن مبانی هستی شناختی و معرفتشناختی پارادایم تفسیری حاکم بر پژوهش ،نظریه داده
یترین فرایند درنظریه داده بنیاد ،تحلیل
بنیاد به عنوان روششناسی کشف نظریه و ارائه الگو انتخاب گردید .اصل 
یشود .پس از گردآوری دادههای مصاحبهای و
دادههاست که به نوعی مرکز ثقل این روش شناختی کیفی محسوب م 
یشود .فرآیند کدگذاری دادهها و مراحل شکل گیری نظریه در تئوری داده بنیاد در 3
متنی ،تحلیل و کدگذاری آغاز م 
یگیرد (Acun and Yilmazer, 2018: 31
گام کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت م 

دراین پژوهش ،از مصاحبهی عمیق که به عنوان مهمترین ابزار گردآوری دادههای زمینهای محسوب میشود در کنار
مشاهده ،مشاهدهی مشارکتی و گردآوری اسناد و مدارک بهعنوان ابزارهای مک ّمّمل استفاده گردید.
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جامعه آماری شامل صاحبنظران حوزه گردشگری به همراه منابع علمی و اسناد اجرایی مرتبط به این حوزه بود.
روش نمونهگیری گلوله برفی به عنوان یک روش غیر احتمالی استفاده شد و در خصوص تعداد نمونه ،با تکراری
خها ومعرفی نشدن هیچ فرد یا پاسخ جدیدی ،چون نمونه به حد اشباع رسید ،نمونهگیری متوقف
شدن افراد یا پاس 
شد .مشخصات جامعه آماری و نمونه گیری درجدول شماره  1آمده است.
جدول شماره  1مشخصات جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه

تعداد

نمونه گیری

ر و ش پژ وهش

کارآفرینان حوزه گردشگری

9

گلوله برفی

مصاحبه عمیق  /مشاهده  /مشاهده مشارکتی

فعاالن درسازمانهای دولتی قشم

15

گلوله برفی

مصاحبه عمیق  /مشاهده  /مشاهده مشارکتی

فعاالن کسب وکارهای گردشگری

11

گلوله برفی

مصاحبه عمیق  /مشاهده  /مشاهده مشارکتی

هدفمند ودردسترس

مصاحبه عمیق  /مشاهده  /مشاهده مشارکتی

منابع علمی وآموزشی؛ کتاب ،مقاله..

هدفمند ودردسترس

مراجعه حضوری و فناوری اینترنتی

اسناد ومستندات؛ طرح ،آیین نامه...

هدفمند ودردسترس

گردشگران سالهای 6931- 97

10

مراجعه حضوری و فناوری اینترنتی

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

روایی و پایایی
عدهای از پژوهشگران کیفی ،بحث روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی را به دلیل برداشتهای متفاوت از رفتارها و

گفتارها بیفایده میدانند .درمقابل عدهای دیگر معتقدهستند باید از مفاهیمی نو همچون تائیدپذیری ،1انتقال

پذیری(2مشابه اعتبار بیرونی پژوهش کمی) و اعتبار پذیری( 3مشابه اعتبار درونی در پژوهش کمی) استفاده شود.

اعتبار پذیری به واقعی بودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد .اعتبار پذیری در این پژوهش ،از طریق
مشاهده مشارکتی ،مشاهدهی مستمر ،کثرت گرایی در روش و تعداد مشاهده کنندگان تحقق یافته است .انتقال
پذیری با استفاده ازتکنیکهایی مثل توسعه وتوصیف غنی ازمجموعه دادهها در طول مرحله گردآوری و رویههای
ویژهی کد گذاری با استفاده از روششناختی نظریه داده بنیاد محقق شد .تائیدپذیری به معنای کوشش درجهت
احراز شاخص عینیت در پژوهش است (عباس زاده .) 23 - 24 :1931 ،لذا دادههای خام و کلیه یادداشتها ،اسناد و
مدارک برای بازبینیهای بعدی نگهداری شده است.
تحلیل یافتهها
یترین فرایند درنظریه داده بنیاد است پس از گردآوری دادههای مصاحبهای و متنی،
تحلیل داده هاکه مهمترین و اصل 
یگیرد.
تحلیل و کدگذاری در  3گام کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت م 
گام اول ،نخستین مرحله تحلیل دادهها ،کدگذاری باز است که بعد از اولین مصاحبه شروع شد .دادهها تحلیل و پس
از استخراج جمالت اصلي ،مفاهیم شناسایی و اجزاي مشابه و معني دار مباحث به صورت كدهایي ثبت شدند.
کدگذاری این مرحله به دو روش انجام گرفت؛ كلمات و مفاهیم بیان شده توسط فرد مصاحبه شونده بدون تغییر
استفاده شد و یا بر مبناي مفاهيم موجود در دادهها کدها توسط پژوهشگرساخته شدند (کدهاي داللت انگيز( .کد
گذاری باز به صورت دستی انجام شد به منظور حصول اطمینان از بررسی کامل دادهها در فرایند کدگذاری از
1

. Confirm ability
. Transferability
3
. Creadibility
2
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رهیافت تحلیل جزئی استفاده گردید .متون و دادهها خط به خط تحلیل و بر اساس مصاحبههای انجام گرفته 56 1
کداولیه شناسایی شدند .نمونههایی از کدهای استخراجی در جدول شماره  2آمده است.
جدول شماره  2استخراج مفاهیم و کدگذاری باز
جمالت مستخرج از مصاحبهها

کد اولیه یا مفهوم

قشم شهرصنعتی نیست هوا تمیزهست .ریزگرد ندارد.

هوای تمیز

افراد زیادی برای رطوبت هوای قشم به توصیه پزشک اینجا هستند.

آب و هوای مرطوب

انواع گونههای مانگروی جنگل حرا دیدنی هست.

پوشش گیاهی متنوع

انواع پرندگان ،خزندگان ،روباه و...فرصتی برای گردشگری هست

گونههای جانوری متنوع

یها و آبزیان دیدن دارد.
دنیای زیر آب با انواع ماه 

تنوع زیاد آبزیان

قشم مکانها منحصر به فردی دارد مثل جنگل حرا ،دره ستارها و

تهای طبیعی
جذابی 

دریا وساحل نزدیک به شهر ،ساحل شنی ،ساحل صخرهای و.....

ساحل دریا

درهها ،تپهها وکوه های قشم هواداران خاص خودش را دارد.

کوهها و درههای جذاب

مؤلفهها
شرایط اقلیمی

تنوع زیستی

منابع وجذابیت های مکانی
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گام دوم ،کدگذاری محوری ،روند ارتباط دادن خرده مقوالت به یک مقوله است .دراین مرحله دادههایی که درمرحله
كدگذاري باز تحلیل شدهاند با يكديگر مقايسه و به صورت خوشههای دارای تناسب ساماندهی و كدهاي مشابه در
یک طبقه قرار گرفتند و ارتباط بين خرده طبقهها مشخص شدند .جدول شماره  3کدگذاری محوری و تشکیل طبقات
یدهد.
اصلی و فرعی را نشان م 
جدول شماره  3کدگذاری محوری و تشکیل طبقات اصلی و فرعی
مؤلفهها

مقوله فرعی

موزه ،نمایشگاه ،پارک ،مناطق حفاظت شده مراکز خرید

انسان ساخت

محصوالت فرهنگی

تاریخی – فرهنگی

تهای مکانی
تنوع زیستی جانوری ،گیاهی و دریایی ،جذابی 

طبیعی

رطوبت ،دما و جریان هوا

شرایط اقلیمی

تبلیغات و اطالع رسانی ،آموزش ،بهداشت و سالمت ،امنیت

نرم

اطالعات و ارتباطات ،انرژی ،حمل ونقل (زمینی دریای ،هوایی)

سخت

مطالعه منابع علمی ،برگزاری دوره آموزشی ،همایش وسمینار کارآفرینی

دانش و معلومات

تجربیات ومهارت های کارآفرینی ،گردشگری ،ارتباطی واجتماعی

مهارت و تجربه

یهای شخصیتی و رفتاری
انگیزانندهها ،ویژگ 

یهای فردی
ویژگ 

تسهیالت و اعتبارات مناسب

وام وتسهیالت

حمایت خیرین ،افراد محلی ،سازمانهای مردم نهاد

نهادهای محلی

ارتباط با دیگر کارآفرینان

شبکههای کارآفرینی

ارائه پوششهای بیمهای ،تخفیفات وخدمات مشاوره بیمهای

خدمات بیمهای

دسترسی به نیروی کارتوانمند ،نیروی کار ماندگار

نیروی کار

مشاوره مدیریتی ،بازاریابی ،سرمایه گذاری ،مالیاتی ،فنی وتحقیقاتی

خدمات مشاورهای

سواد ،شفافیت و معافیت مالیاتی

ساختار مالیاتی

شفافیت ،جامعیت و اطالع از قوانین ومقررات بانکی

بانکی

شفافیت ،ضابطه مندی و تسریع روند اداری صدور مجوزها

مجوزها و امتیازات

مختصات جمعی؛ نرخ رشدجمعیت ومختصات فردی مانند سن،

ویژگی جمعیت شناختی

تها ،عالیق
فعالی 

سبک زندگی

فرهنگ مشارکت ،کارآفرینی ،مشارکت زنان ،باورها وارزش ها

فرهنگ سازمانی

نرخ ارز ،نرخ بهره بانکی ،نرخ تورم ،نرخ مالیات ،نوسانات قیمت

پولی و مالی

سطح بهرهوری کارکنان ،عرضه و تقاضا نیروی کار ،نرخ بیکاری

اشتغال

مقوله اصلی

منابع وجاذبه های گردشگری

تها
زیرساخ 
منابع انسانی

حمایت کنندهها

عوامل
قانونی و دولتی

اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

گام سوم ،در این مرحله یکی از مقولهها به عنوان مقوله محوری در مرکز فرآیند مورد کاوش قرار گرفته وسایر
یشود :شرایط علی (علل ایجاد
یشوند این ارتباط در پنج عنوان محقق م 
مقولهها به طور نظری به آن ارتباط داده م 
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یشوند)،
شهای متقابلی که برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده اصلی انجام م 
پدیده اصلی) ،راهبردها (کنش یا کن 
زمینه (شرایط بستر ساز مؤثر در راهبردها) ،شرایط مداخله گر (شرایط بسترساز عام مؤثر در راهبردها) و پیامدها
(نتایج به کار بستن راهبردها) (رضائی پندری ،آذر .) 19 :7931 ،در این مرحله پژوهشگر ،چارچوب مدل پارادایم را
تحلیل و نظریه نهایی را به صورت ترسیمی نمایش داده است .حدود  70مؤلفه به صورت  23مقوله فرعی و  7مقوله
اصلی درقالب مدل پارادایمی الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری درشکل شماره  1نمایش داده شده است.

شکل  1الگوی پارادایمی توسعهی کارآفرینی گردشگری جزیره قشم
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

مقولههای مدل پارادایمی توسعهی کارآفرینی گردشگری جزیره قشم
مقوله فرهنگی – اجتماعی
بسترهای اجتماعی _ فرهنگی دربالندگی منابع انسانی نقش مهمی ایفا میکنند .فرهنگ را الگویی از مفروضات
یکنند که بین اعضای سازمان مشترک بوده و به آنها
شها ،هنجارها ،باورها و نمادهای عینی تعریف م 
بنیادین ،ارز 
یدهند که درک مشترکی از معانی داشته باشند( .اسماعیلی و دیگران ) 46 :4931 ،فرهنگ همواره به عنوان
اجازه م 
یکی از عوامل مؤثر در عملکرد سازمانها به شمار رفته است .مطالعات انجام گرفته تأثیر فرهنگ بر افزایش تعهد،
یکنند.
انعطاف پذیری و پذیرش تغییرات ،نو آوری و خالقیت محوری و مسئولیت پذیری اجتماعی را تأیید م 
(رعنایی و دیگران )2 :5931 ،مصاحبههای انجام گرفته اهمیت این مقوله را بیان مینمایند:
گتر ،اهمیت روزی حالل
 ...برخی ازخصوصیات مردم جزیره ،فرصت هستند؛ مهمان نوازی ،صداقت ،احترام به بزر 
 .....مشکل اصلی ادارت وجامعه ،نگاه و باور مردم هست .اگر به کارآفرینی و ایجاد اشتغال اعتقاد داشته باشیم کمک
به راه اندازی کار جدید را بازکردن راه روزی حالل می دانیم.

مطالعه ابعاد و مولفههای توسعه کارآفرینی501 ...

 ......روستای کانی درپروژه بهسازی روستایی سازمان منطقه آزاد قشم انتخاب شد با برنامه آموزشی طی دو ماه ،این
روستا توانست رتبه یک را به عنوان روستای پاک به خود اختصاص دهد.
درمدل پارادایمی پژوهش حاضرمقوله فرهنگی– اجتماعی درکانون شرایط علی مدل قراردارد .اسماعیلی و همکاران
( ،)4931دهکردی وهمکاران ( )1931به بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی برگرایش کارآفرینانه افراد پرداختهاند و فرهنگ
یکنند .این پژوهش با مدل پارادایمی پژوهش
سازمانی را یکی از عوامل مؤثر بر گرایش کارآفرینانه افراد معرفی م 
حاضر همگرایی دارد.
مقوله منابع انسانی

تهای منابع انسانی"
بی تردید از جمله مهمترین مؤلفههای دستیابی به پیشرفت در جوامع امروزی "توسعه مهار 
یباشد .منابع انسانی توسعه یافته عامل کلیدی وپیش شرط دستیابی به توسعه پایداراست (کرد و آبتین)4 :2931 ،
م
برخورداری ازمنابع انسانی کارا و توانمند را یکی از مهمترین دالیل پیشرفت و توسعه کشورها معرفی کردهاند .منابع
یدانند (حسین پور ،قربانی پاچی : 96 ،ص ص  .) 49 - 50مقوله محوری
انسانی را ارزشمندترین دارایی سازمانها م 
مدل پارادایمی توسعه کارآفرینی در پژوهش حاضر ،منابع انسانی میباشد .بدین ترتیب که منابع انسانی در مرکز
فرآیند ،مورد کاوش قرار گرفته و سایر مقولهها به طور نظری با آن ارتباط دارند .نمونههایی ازگزاره های مربوط به
این عامل عبارتند از:
 ....همه چیز عالی فراهم کن اما اگر نیروی خوب دردسترس نباشد کار خیلی سخت است.
...موارد زیادی پیش آمده که وقتی فرد آموزش دیدو تجربه پیداکرد یکباره به دلیل انتقال همسر ،بازنشستگی والدین
یتوان روی نیروها حساب کرد.
یکند خیلی نم 
کار را ترک م 
تهای اجتماعی وارتباطی نیروها اغلب یک معضل است.
 ....پایین بودن مهار 
در دنیای پر رقابت امروز ،مزیت رقابتی حاصل منابع کمیاب ،منحصر بفرد و تقلید ناپذیر میباشد .تنها منبع دارای
این ویژگیها ،منابع انسانی هستند .پیش شرط کلیدی در جهت توسعه کارآفرینی برخورداری از منابع انسانی توانمند
و بالنده میباشد .تغییر در رفتار و نگرش انسانها با آموزش و انتقال دانش ،معلومات و تجربیات شکل میگیرد..
صفری و صادقی ( )6931در یافتههای خود ویژگیهای فردی را به عنوان بعدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی معرفی
نمودند .پژوهش آنها ازاین لحاظ با مدل تحقیق حاضر همگرا میباشد.
تها
مقوله زیرساخ 
یکنند و یک سرمایه گذاری عمومی برای
این مقوله کلیه ساختارهای توسعهای که معمو ًالًال مستقیم ایجاد درآمد نم 
تها گردشگری به عنوان عاملی مهم در
یشوند را دربر میگیرد .زیرساخ 
توسعه خدمات گردشگری محسوب م 
یت و ا ن ب ه 2
یشوند .این زیر ساختها را م 
توسعه گردشگری و درنتیجه توسعه کسب و کارهای این حوزه شناخته م 
تهای نرم شامل تبلیغات و
تهای سخت طبقه بندی نمود .زیر ساخ 
دسته اصلی ،زیر ساختهای نرم و زیر ساخ 
تهای اطالعات و
تهای سخت شامل زیرساخ 
اطالع رسانی ،آموزش ،بهداشت و سالمت ،امنیت و زیرساخ 
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یباشد( .واحدپور ،جعفری ) 87 :1 390 ،شرکت کنندگان در
ارتباطات ،انرژی و حمل ونقل (زمینی ،دریایی وهوایی) م 
این پژوهش به موارد زیر در ارتباط با این مقوله اشاره کردهاند:
یبردند ،حاال وضعیت گردشگری آنها را ببینید .ما صحبت
...بعضی ازکشورهای همسایه ،آب آشامیدنی هم ازقشم م 
یخواهد..
یتوانم کاری انجام بدهم توان مالی ،اختیار و وقت م 
از تأمین امکانات اولیه و ضروری داریم .من نم 
 ....بعد از مدتها دوندگی ،زمین پیشنهاد شده به متقاضی احداث هتل چند کیلومتر از قشم فاصله دارد و
یشود.
تهایی مانند تأمین آب و برق و ...با خودش هست واضح است سرمایه گذار منصرف م 
زیرساخ 
 ..چه تعداد از شهروندان ،کارکنان ومدیران بخش دولتی یا فعاالن حوزه گردشگری به زبانهای زنده دنیا تسلط
دارند ،آیا آموزش زبانهای بین المللی ،رفتارهای شهروندی و اجتماعی از ضروریات در منطقه هدف گردشگری
نیست؟
تهای آن برنامه
 .......امروز در هرصنعتی به تبلیغات نیاز هست .تبلیغات منسجم و هدفمند برای معرفی قشم و قابلی 
ریزی نشده است.
تهای امنیت،
در پژوهش واحد پور و جعفری ( )0931براهمیت و ضرورت سرمایه گذاری و توجه به زیرساخ 
تبلیغات ،آموزش و فرهنگ سازی ،تجهیزات ورزشی  -فراغتی وگسترش راهها و حمل و نقل تاکید شده است.
یباشند.
تها همسو م 
ازاین لحاظ با تاکید مدل پاردایمی پژوهش حاضر برنقش مهم زیرساخ 
مقوله منابع و جاذبههای گردشگری
منظور از شرایط زمینهای در مدل پارادایمی پژوهش؛ شرایط بستر ساز مناسب در جهت اجرای راهبردهای
توسعه کارآفرینی گردشگری میباشند .منابع وجاذبه های گردشگری یک منطقه ،زمینه اصلی را برای توسعه و
یترین عنصر تشکیل دهنده محصول
یآورند .در واقع جاذبهها اصل 
پیشرفت فعالیتهای گردشگری فراهم م 
تهای گردشگری
یبخشند .امروزه جاذبهها به عنوان کانون فضایی ،فعالی 
گردشگری هستند که به آن شکل و محتوا م 
یگیرند و سیستم
ینمایند و مجموعهای بهم پیوسته از امکانات و خدمات درارتباط ارگانیک با آن شکل م 
عمل م 
یبخشند وجود جاذبههای گردشگری یکی از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک مقصد
گردشگری را انتظام م 
بتر باشند ،از قدرت کشش باالتری
خاص است .هرقدر جاذبههای گردشگری متنوعتر و منحصر به فردتر و جذا 
صهای
عتری خواهند داشت .جاذبههای گردشگری قشم به لحاظ شاخ 
برخوردار بوده و درنتیجه حوزهی نفوذ وسی 
تها ،درهی ستارهها ،غارهای
تنوع ،جذابیت و منحصر به فرد بودن سرآمد هستند .جنگل حرا ،ساحل الک پش 
یهای تزئینی آب شور ،جاذبهها و محصوالت فرهنگی و صنایع دستی درکنار شرایط
نها ،بام قشم ،ماه 
نمکین ،دلفی 
یتوانند قشم را به یکی از مقاصد مهم گردشگری درسطح ملی و
اقلیمی مطلوب و مناسب در شش ماه سرد سال م 
منطقهای تبدیل نمایند .در مصاحبهها به این مهم اشاره شده است:
 ...جنگل حرا ،ساحل الک پشتها ،دلفین و...چیزهای کمی نیستند .هر کدام از این هامی توانند یک برند جهانی
یشناسیم.
باشند .برای ما عادی شده است ما فرصت نم 

مطالعه ابعاد و مولفههای توسعه کارآفرینی701 ...

 ...مراسم عروسی ،سنتها وآداب رسوم ساکنین بومی جزیره ،دنیایی هست .تنوع فرهنگی بسیار باال به گونهای که
یتوانند بسیار متفاوت باشند.
روستاهای همجوار از لحاظ نگرش ،رفتار و آداب و رسوم م 
در مدل پارادایمی پژوهش حاضر به نقش مقوله زیرساختها و جاذبههای طبیعی در توسعه کارآفرینی تاکید شده

است .نتایج پژوهش قدیری و همکاران ( )6931که عوامل زیرساخت ،زمینه ساز و حمایت کننده را به عنوان مقوله-

یباشد.
ینمایند با پژوهش حاضر هم راستا م 
های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی معرفی م 
مقوله اقتصادی
شرایط مداخله گر به عوامل بسترساز عام مؤثر در راهبردهای مدل پارادایمی گفته میشود .در این پژوهش عوامل
اقتصادی به عنوان زیر مجموعهی این مقوله قرار میگیرند .رشد اقتصادی باال موجب افزایش تقاضا کاال و خدمات و
یگردد .بیکاری در اقتصادهای
بهبود چشم انداز فعالیت کارآفرینی و کاهش عدم اطمینان نسبت به شرایط آینده م 
ینماید .کارآفرینان اجباری به دلیل دراختیار نداشتن هیچ گزینه
ناسالم به عنوان عامل فشار برای خود اشتغالی عمل م 
شهای تطبيقى كشورها مشخص
یپردازند( .کمیجانی و دیگران )16 :1931 ،در پژوه 
شغلی دیگری به کارآفرینی م 
شده است عوامل اقتصادى از عوامل مهم تعیین کننده فضاى كسب وكار و كارآفرينى هستند .در صورت ايجاد فضاى
مساعد و باثبات اقتصادى ،استعدادهاى بيشترى به سمت فعالیتهای كارآفرينى جذب خواهند شد .گزارههای
خروجی از مصاحبهها به این عامل اشاره کردهاند:
یتوان برای کسب و کار برنامه ریزی کرد.
 ....با افزایش مداوم قیمت نم 
یبرد .کسی انگیزه کار و راه اندازی کسب و کار جدی ندارد.
 ....نوسانات اقتصادی آرامش وتمرکز همه را از بین م 
در پژوهش کمیجانی و دیگران ( )1931به نقش ميزان توسعه يافتگى کشورها ،نرخ رشد اقتصادى ،نرخ بيكارى ،ميزان
مشاركت زنان در نيروى كار ،ميزان پيشرفت فنى و آموزش عمومى در ترکیب انگیزشی کارآفرینان توجه شده و تأثیر
عوامل اقتصادی بر انگیزش وفعالیت های کارآفرینانه افراد مورد تأیید قرارگرفته است این نتایج از آنجا که به نقش
یباشد.
یپردازد با مدل پارادایمی پژوهش همگرا م 
عوامل اقتصادی در بروز رفتار کارآفرینانه م 
مقوله قانونی و دولتی
تهای اقتصادی تأثیر بارز و بی چون وچرایی دارد ،دولت است .دولت با
از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالی 
استفاده ازحق انحصاری خود در وضع قوانین ومقررات مالیاتی ،بانکی و فرآیند صدور مجوزها تأثیر زیادی بر توسعه
کارآفرینی دارد .این ابزار دولت ) یعنی قانون گذاری (چنانچه به درستی بکارگرفته شود بسترها وشرایط فعالیت و
ینماید و اگر به شیوهای نادرست استفاده شود ،به عنوان مانعی برای کارآفرینی
رقابت در عرصه اقتصادی را تسهیل م 
یکند .شواهد موجود بیانگر این موضوع است که دولت در زمینه اقتصاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای
عمل م 
کارآفرینی و تولید را فراهم نکرده است وحتی در موارد بسیاری به عنوان عامل بازدارنده عمل نموده است .نتایج این
یباشد .این محققان تأسیس مراکز حمایتهای
بخش پژوهش با نتایج تحقیق دانایی فرد و همکاران ( ) 386 1همسو م 
مالی ،حمایتهای مشاورهای ،تسهیالت و کمکهای مالی و غیر مالی و اصالحات اداری به خصوص درجهت کوتاه
یدانند .گزینههای زیر
نمودن فرآیند صدور مجوزها را ازجمله نقشهای مهم دولت درحوزه توسعه کارآفرینی م 
یباشد:
شواهدی از توجه به مقوله قانونی و دولتی درمصاحبه ها م 
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 ....با توجه به نیازبه آب و هوای گرم ومرطوب برای راه اندازی کار ،قشم را انتخاب کردم .برای دریافت زمین خیلی
اذیت شدم ،تصمیم گرفتم قید قشم را بزنم .با تغییرمدیرعامل ،طی یک هفته به من زمین واگذار شد.
 .....باید هدف قانون تسهیل اشتغال باشد نه مانع تراشی هنوز هدف از اجرای قانون برای بعضی افراد روشن نیست.
تهای دیگری هم دارد.
 ....چرا فرآیند صدور مجوز تا دوسال طول بکشد؟ مطمئن باشید سرمایه گذار فرص 
 ...قانون خوب قانون شفاف ،ساده و راحت هست .جای این قوانین در مناطق آزاد خالی هست.
مقوله حمایت کنندهها
این بعد از مدل پارادیمی پژوهش به مقولههایی اشاره دارد که درصورت اجرای راهبردهای ارائه شده منجر به توسعه
یشوند .در ادبیات کارآفرینی به مدلهای اکوسیستم کارآفرینانه اشاره شده است .آیزنبرگ
کارآفرینی گردشگری م 
آنها را به عنوان مجموعهای از نهادهای شبکه سازی شده با هدف کمک به کارآفرینان درمراحل مختلف توسعه
تها هست .دراین مدل نهادهای
یکند .یکی از ابعاد ششگانه این مدل حمای 
کسب وکارهای مخاطره آمیز تعریف م 
غیردولتی ،اصناف و شبکههایی از مشاوران ماهر و متخصص در زمینه مهارت و دانش مورد نیاز کارآفرین از عناصر
یآیند( .داوری و همکاران )011 :6931،برخی ازگزاره ها که درمصاحبه ها به این بعد اشاره
مهم حمایتی به شمار م 
دارند عبارتند از:
کارآفرین به وام ،زمین ،مشاوره نیاز دارد ،حمایتها جدی نیستند .باید با اصالح ساختارهای اداری و مقررات شرایط
مطلوب را برای اشتغال زایی در گردشگری بوجود آید.
یتوانند با حمایت و ایجاد اشتغال کارخیر کنند این کارهم مثل ساخت مسجد و
قهای حمایتی م 
افراد خیر و صندو 
مدرسه باید جا بیفتد اما باید شرایط حمایت از ورود آنها فراهم شود
یکنند.
اگرشرایط مهیا شود کسانی که خودشون سختی کشیدهاند وارد و از دیگرکارآفرینان حمایت م 
تها را به عنوان مهمترین بعد در اکوسیستم
پژوهش انجام گرفته توسط داوری وهمکاران ( )6931بعد حمای 
یتواند به صورتی
یها م 
تها به وسیله انواع مختلفی از میانج 
یکنند .ارائه این حمای 
کارآفرینی ایران معرفی م 
یت وان
پایدارموانع ورود کارآفرینان را کم نماید( .داوری وهمکاران )611 :6931،با تاکید بر تقویت حمایت کنندهها م 
شرایط مطلوبتری برای ورود به حوزه کسب وکارهای گردشگری و ایجاد رونق و اشتغال فراهم نمود.
نتیجهگیری
یدهد.
همان طور که بیان شد ،گردشگری سهم قابل توجهی از اقتصاد کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص م 
درکشورهای درحال توسعه نیز این بخش به سرعت درحال رشداست .توجه به توسعه کارآفرینی گردشگری با
هدف دستیابی به سهم مطلوبی ازاین بازار ،ضروری است .با مرور ادبیات تحقیق مشخص شد که مدلهای موجود
یدهند .با توجه به تنوع
در زمینه توسعه کارآفرینی و توسعه کارآفرینی گردشگری ،ابعاد متفاوتی را مورد تاکید قرار م 
موجود در بخش خدمات گردشگری و تفاوتهای موجود بین مقاصد گردشگری ،استفاده از مدلهای ارائه شده
یتواند تمام جوانب یک مقصد دیگر را پوشش دهد .جهت درک بهتر ماهیت و
برای یک مقصد گردشگری نم 
شهای توسعه کارآفرینی گردشگری قشم ،در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان حوزه
چال 

مطالعه ابعاد و مولفههای توسعه کارآفرینی901 ...

گردشگری و با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد ،الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره
توسعه داده شود .درالگوی ارائه شده تمام مقولهها مرتبط با مدیریت کارآمد و اثر بخش توسعه کارآفرینی

تها و
گردشگری ،تعریف شده است .این مقولهها عبارتند از؛ عوامل فرهنگی_ اجتماعی ،منابع انسانی ،زیرساخ 

تهای طبیعی ،شرایط اقتصادی ،قوانین و مقررات و حمایت کنندهها .درالگوی ارائه شده به نوعی ابعاد توسعه
جذابی 
یتوانند
کارآفرینی گردشگری به خوبی ارائه شده است .مدیران حوزه گردشگری و سازمانهای فعال درجزیره قشم م 
از الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی گردشگری ارائه شده در پژوهش حاضر ،برای دستیابی به مزیت رقابتی
یتوانند به عنوان مبنایی جهت طراحی اکوسیستم
وتوسعه کارآفرینی استفاده نمایند .دستاوردهای این پژوهش م 
کارآفرینی گردشگری جزیره قشم باشد.
شهای مرتبط با حوزه گردشگری طراحی شده
الگوی ارائه شده دراین پژوهش براساس مصاحبه با خبرگان بخ 
شهای خدمات با بکارگیری روش
یگردد درتحقیقات آینده الگوی توسعه کارآفرینی دردیگر بخ 
است .پیشنهاد م 
شناختی نظریه داده بنیاد طراحی شوند .شناسایی گلوگاههایی که مزایای رقابتی مقصد گردشگری را فرسوده
یتواند مورد پژوهش قرار گیرد.
یکنند به عنوان یک موضوع مهم م 
م
منابع
احمدپورداریانی ،محمود ،) 1383 ( ،کارآفرینی :تعاریف ،نظریات ،الگوها ،چاپ پنجم ،شرکت پردیس. 21 ،
ارجمندی نژاد ،آفاق ( .)5931طراحی و تدوین الگوی بهرهوری منابع انسانی در بستر اسالمی (مورد مطالعه :سازمان شهرداری مشهد)،
رساله دکتری رشته مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان به راهنمایی دکتر دعائی.
اسماعیلی ،محمودرضا و موسوی نژاذ ،هادی .)5931( .گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه :تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی و
فرهنگ سازمان ،مجله پژوهشنامه بیمه ،سال سیام ،شماره . 43 - 63 ،4
حجازي ،رضا؛ کیاکجوري ،کریم؛ باقر زاده الکانی ،فاطمه .نقش پارکهای علم و فناوري در توسعه کارآفرینی ،کنفرانس ملی کارآفرینی،
تعاون؛ جهاد اقتصادي ،دانشگاه آزاد اسالمی نایین. 1389 ،
حریری ،نجال .) 1385 ( .اصول وروشهای پژوهش کیفی ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ،چاپ .1
حسین پور ،داود و و قربانی پاچی ،عقیل .)6931( .تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثر بخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد
شهای مدیریت راهبردی سال  ، 23شماره ، 65
متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران ،پژوه 
صص45 - 75 :
دانایی فرد ،حسن و الوانی ،مهدی و آذر ،عادل .)0931( .پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع ،تهران :انتشارات صفار ،چاپ پنجم.
دانایی فرد ،حسن و امامی ،سید مجتبی .) 386 1( .استراتژیهای پژوهش کیفی :نظریه داده بنیاد ،مجله اندیشه مدیریت ،سال اول ،شماره
دوم ،صص. 69 – 97 :

داوری ،علی و سفید بری ،لیال و باقرصاد ،وجیهه .)6931( .عوامل اکو سیستم کار آفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ ،فصلنامه توسعه
کار آفرینی ،دوره  ، 10شماره  ،1صص. 100 - 120 :
دستوم ,صالح و سوادی ,مهدی .)6931( .طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی .فصلنامه جغرافیا (برنامه
ریزی منطقهای). 265 - 249 ,)1( 26 ,
ذبیحی محمد رضا و مقدسی ،علیرضا .) 1385 ( .کارآفرینی از تئوري تا عمل ،مشهد :انتشارات جهان فردا.

رضایی پندری ،عباس و آذر ،عادل .)6931( .طراحی مدل مدیریت زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد ،شماره .5 – 32 ،93

 110فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931
رضایی ،شمس الدین ( .)6931طراحی مدل درآمد زایی باشگاههای فوتبال ایران با رویکرد گراندد تئوری ،مجله پژوهشهای کاربردی در
مدیریت ورزشی ،سال ششم ،شماره  23 ( 3پیاپی). 06 1 – 121 ،

رعنایی کردشولی ،حبیب اله وعلوی ،سید مسلم و وانعمی ،فائزه السادات .)5931( .مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی
فرهنگ سازمانی ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال پنجم ،شماره  10صص.1- 35 :
رکن الدین افتخاري ،عبدالرضاوسجاسی قیداري ،حمداهلل ) 1389 ( .توسعه روستایی با تأکید برکارآفرینی ،سمت.
ساالرزهی ،حبیب اهلل و هاشمی ،جلیل .) 1389 ( .کارآفرینی سازمانی در یک چارچوب سیستمی ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،
نوآوري و کارآفرینی ،شیراز.
سجاسی قیداری ،حمداله .) 139 1( .اراده الگوی توسعه کارآفرینی اکتوریسم در مناطق روستایی مورد مطالعه :روستاهای درهای اکوریستی
استان تهران ،رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
صادقی فسائی ،سهیال و ناصری راد ،محسن .)0931( .عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی :هستی شناسی ،معرفت شناسی،
روش شناسی و روش ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دوره پنجم ،شماره . 78 - 98 ،2
صفری علی اکبری ،مسعود و صادقی ،حجت اله .)6931( .تحلیل عوامل زمینه ساز ایجاد و رشد کارآفرینی روستایی ،سال ششم ،شماره
. 97 -811 ،2
عباس زاده ،محمد .)1931( .تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی ،مجله جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و سوم ،شمارهی پیاپی
(  ،) 45شمارهی اول ،صص. 19 – 34 :

قلی زاده ،محمدرضا (  .) 1389ارائه الگوی تلفیقی بخش بندی بازارهدف صنعت گردشگری با استفاده ازرویکرد ( SWOTمطالعه
موردی؛ استان گیالن) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد رشت.
قنبری ,سیروس و محمدحسین دهقان و حسین میرکی اناری . ۳۹۵ ۱ )( .،عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی،
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری .) 32 ( 10
قناتی ،سوسن و کردناییج ،اسداله و یزدانی ،حمیدرضا .) 1389 ( .بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران ،مجله
توسعه کارآفرینی ،سال سوم ،شماره .511- 133 ، 10
کاظمی ،مهدی و اسماعیلی ،محمودرضا و بیگی فیروزی ،اهلل یار ( .)2931تدوین و انتخاب استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان

لرستان بر اساس تحلیل  SWOTو ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ،مجله جغرافیا و توسعه ،سال یازدهم ،شماره – 60 ، 32
. 47

کاظمی ،مهدی .) 387 1( .تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعهی گردشگری چابهار ،جغرافیا و توسعه ،شماره .18- 100 ، 12
کرد ،باقر و آبتین ،عبدالعزیر .)2931( .بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان ،مجله جغرافیا و
توسعه ،شماره .1 – 41 ، 32

کریمی ،جعفر؛ محبوب فر ،محمدرضا ( .)0931کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت گردشگری ،ارکان دانش.
کمیجانی ،اکبر و سهیلی احمدی ،حبیب و قربانی ،پوریا .)1931( .نگاهی به نقش عوامل مؤثر اقتصاد کالن در ترکیب انگیزشی کار
آفرینان ،فصلنامه علمی ،پژوهشی برنامه ریزی و بودجه ،سال  ،7شماره  ،1صص49 - 72 :
محسنی ،رضا علی ( .) 388 1گردشگری پایدار ،مجله فضای جغرافیایی ،سال  ،9شماره  ، 28دانشگاه آزاد واحد اهر
میرگاطع زاده ،عبداهلل و همکاران .) 1389 ( .آزمون علی افسردگی بر اساس مولفههای سبک زندگی با میانجی گری سالمت اجتماعی،
فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،دوره  ،11شماره . 13 - 24 ،1
میرواحدی ,سیدسعید ,اسفندیاری بیات ,الهام .)5931( .بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعة عشایر قشقایی ایران.
گردشگری و توسعه. 62 - 78 ,)3(5 ,

111 ...مطالعه ابعاد و مولفههای توسعه کارآفرینی
 کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت. اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری.)1931(  سیامک، پری؛ آزادی،نجفی توه خشکه
.کسب وکارهای دانش بنیان
. کانون آگاهی وتبلیغات جهانگردی: خرم آباد،1  چاپ. راهنمای جهانگردی استان لرستان.) 1380 (  گودرز،نظری
، ترمه: انتشارات: تهران، روشهای پژوهش اجتماعی رویکردهای کمی و کیفی.)0931( .) ویلیام الرنس (فقیهی و آغاز مترجمان،نیومن
.چاپ اول
تهای گردشگری ایران با تاکید بر مدل
  راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیر ساخ.)0931( . مهتاب، غالمعباس و جعفری،واحد پور
83 - 97 : صص،1  شماره، سال اول، فصلنامه برنامه ریزی منطقهای،SOWT

Acun, V. and Yilmazer, S. (2018). A grounded theory approach to investigate the precedived
soundscape of open – plan offices, hournal of Applied Acoustics, vol. 131, pp: 28 – 37.
Ahmad, S.Z. and Abdu Baker, A. and Ahmad, N. (2018). An evaluation of teaching methods of
entrepreneurship in hospitality and tourism programs, international journal of management
education, vol. 16, pp: 14-25.
Aquino, R. and Luck, M. and Schänzel, H. (2018). A conceptual framework of tourism social
entrepreneurship for sustainable community development, Journal of Hospitality and Tourism
Management, vol. 37, pp: 23 – 32.
Bastakis, C., Buhalis, D., and Butler, R. 2004. The perception of small and medium sized tourism
accommodation providers on the impacts of the tour operators' power in Eastern
Mediterranean.Tourism Management,25(2):151–170
Erkko Autio, Heikki Rannikko (2016). Retaining winners: Can policy boost high-growth
entrepreneurship? Research Policy.
Eyuboglu, Dilek (2004). Girisimciligin gelistirilmesi. (2. Basım). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları, No:68.
Güven, semra, (2009), Procedia Social and Behavioral Sciences, No.1, 265–270.
Harbi, Sana and Anderson, Alistair (2010) Institutions and the shaping of different forms of
entrepreneurship, Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol. 39, issue 3, pages 436444
Lee, T.H. and Liu, R.T. (2011). Strategy formulation for the recreational areas of Central Taiwan: An
application of SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threat) analysis, journal of Hospitality
Management and Tourism, Vol.2, No.3, PP: 38-47.
Liu, A. and Wall, G. (2006). Planning tourism employment: a developing country perspective, Journal
of Tourism Management, Vol.27, No.1, PP: 159-170.
Lundstrom, A and Stevenson, L.A, (2005), "Entrepreneurship Policy: Theory and Practice", Chapter 2
ISEN International studies in Entrepreneurship, Springer, New York,
Morrison, A. (2006). A contextualisation of entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial
Behavior. & Research, 12(4): 192-209
OECD
(2016),
Entrepreneurship
at
a
Glance
2016,
OECD
Publishing,
Paris.http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2016Rusu, S., Csorba, L. M., Cureteanu, R., & Isac, F. L. 2012. Tourism Entrepreneurship and its Role in
the Activity of SMEs in Romania, Journal of Economics and Business Research, 23.
Stivala, A. (2016). Snowball sampling for estimating exponential random graph modelsfor large
networks, journal of Social Networks, vol. 47, pp: 1-22.
UNCTAD. (2012). Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance. New York and
Geneva,, United Nation, unctad.org.
World Tourism Organization. (2018). Tourism Highlights, www.unwto.org/facts
World Travel Tourism Council. (2018). www.wttc.org
Yang, L., & Wall, G. (2008). Ethnic tourism and entrepreneurship: Xishuangbanna, Yunnan, China.
Tourism Geographies, 10(4): 522-544.

