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 گردشگري گردشگري،

  .بنیاد داده فرهنگی،

    چکیده

 گردشگري. دارد مهمی نقش پایدار توسعه در که است حاضر عصر اقتصادي ايهفعالیت پویاترین از یکی گردشگري

 حفظ در آن مهم نقش دلیل به و گیردمی بر در را گردشگران از وسیعی طیف که است گردشگري انواع از یکی فرهنگی

 فرصت پنجره مدل طراحی حاضر تحقیق انجام از هدف. است ايویژه توجه شایسته مختلف اجتماعات تاریخ و فرهنگ

 کیفی بخش در که است اکتشافی آمیخته استفاده مورد تحقیق روش. باشدمی ایران فرهنگی گردشگري در کارآفرینانه

 آماري جامعه. است شده استفاده پیمایشی ـ توصیفی روش از کمی بخش در و هاداده ازه ستهبرخا نظریه استراتژي از

 نیمه مصاحبه تحقیق ابزار. باشندمی کارآفرینی حوزه و گردشگري دفاتر کارشناسان کمی بخش در و خبرگان تحقیق

 پایایی براي و شده رعایت حققم توسط تحقیق اتکاپذیري موضوع. است بوده ساخته محقق پرسشنامه و ساختاریافته

 بوده ساختاري معادالت یابیمدل کمی مرحله در آماري روش. است شده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه

 پیامدها و راهبردها گر،مداخله بسترساز، علی، عوامل شامل مدل اصلی عوامل که دهد¬می نشان تحقیق هايیافته. است

  . دهستن خود خاص ابعاد با

  

   مقدمه

هاي کــارآفرینی یکــی از عوامــل اصــلی اند که فعالیتصورت گسترده و جهانی به این نکته واقفبه نظران همه صاحب امروزه

 تبــدیل جامعه را به سمت تغییرات تکنیکــی و مبتکرانــه ودادن حرکتدلیل کارآفرینی بهتوسعه و رشد اقتصادي است. ، پویایی

در سالیان اخیر و با گســترش . )127: 1393حایز اهمیت است (اربابیان و همکاران، الت جدید، صودانش جدید به خدمات و مح

 (محمــودزاده و مورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفــت عنوان نقطه تمرکز کارآفرینیتحقیقات کارآفرینی، شناسایی فرصت نیز به

هایی است که ماوراي منابع تحت کنترل مــا هســتند. صتدنبال فرکارآفرینی همان گشتن و رفتن به. )132: 1396 ارجمندیان،

چنانچه ایــن مــدت مدت معینی قابل استفاده هستند و مطلوبیت آنها محدودیت زمانی دارد.  فقط درهاي کارآفرینانه اما فرصت

پنجــره فرصــت  ها ارزشی استحصال نمود. این ویژگــی زمــانی فرصــت را،توان از آنشوند و نمیبه سرآید دیگر فرصت تلقی نمی

شــود و بیــرون از پنجــره، تســمه اي را در نظر بگیرید که به سرعت باز و بسته مــیگویند. براي درك بهتر مفهوم فوق، پنجرهمی

گذرند. فرد هوشیار ها با فواصل مختلف روي آن قرار دارند و از جلو پنجره مینقاله متحرکی با سرعت متغیر قرار دارد که فرصت

ید به موقع تشخیص دهد که چگونه؟ چه زمان؟ چه فرصتی؟ را از پشت پنجره با مهارت شکار کند؟ براي ایــن شناس باو فرصت

که یک کارآفرین بتواند از فرصت استفاده نماید، این پنجره باید باز شود و تا مدت زمان کافی باز بماند. طول زمــانی کــه پنجــره 

وکــار بســتگی دارد. مناسب بودن دوره پنجره فرصت بــه ماهیــت کســب .)3: 1396(محمودي،  بسیار مهم استفرصت باز است 
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تــر از پنجــره فرصــت کوچــکبایــد ، بازگشت سرمایه و سودآوري ،تولید و عرضه محصول، کارومقدار زمان الزم براي ایجاد کسب

هــاي بیشــتري در آن فرصــت، تر بزرگ شودکنند و هر چه یک بازار سریعهاي متفاوت رشد میباشد. بازارها در طی زمان با نرخ

برداري از فرصت در کند. سرعت تشخیص و اقدام براي بهرهپنجره شروع به بسته شدن می، وجود دارد. وقتی بازار به بلوغ رسید

در جســتجوي ، به محیط خارجی خــود نیــز توجــه دقیــق دارنــد، هاي فرديبسیار مهم است. افراد موفق عالوه بر توانایی، زمان

، ونــدپورعیــدي(شــوند کنند و باعث پیشرفت خــود و جامعــه مــیشناسایی و در وقت مناسب شکار میرا  آنها، تندها هسفرصت

 جنبۀ مهمی در کارآفرینی است و مطالعات بر اهمیت دانش بازار در تشخیص فرصت تأکیــد دارنــد، ). تشخیص فرصت1: 1392

  ).799: 2012، 4و رینکو 3سیگل؛ 230: 2012، 2اگرس؛ 225: 2012، و همکاران 1بتیول(

هــاي تــاریخی، کننــد و روایتها و مؤسســات خصوصــی کــار میکنند، بــا رســانههاي مشاوره را استخدام میکشورها شرکت

تــا بــراي ) 17: 2018، 5(کاســتوریانو گیرندبه کار میو تاریخ  تصورات و اطالعات جمعی را براي تحت پوشش قرار دادن گذشته

و فــراهم  هویــت ملــیارتقــاء  منظــورهبتنها این کار را به دالیل اقتصادي بلکه ایجاد کنند. آنها نه یقابتو مزیت ر شان نشانملت

دهنــد انجــام میکشــورها المللــی دیگــر ملــی و بین فعــاالندر مقایســه بــا کشــور موقعیت براي فعاالن قومی و مذهبی  نمودن

اي اســت پیش از آنکه یک صنعت و فعالیت اقتصادي باشد پدیــدهنظران معتقدند، گردشگري صاحب). 389: 2016(کاستوریانو، 

توجــه بــه بعــد  هــاي اخیــردر ســال). 6: 1395(شــیرخدایی و همکــاران، فرهنگی و در ایجاد تغییرات فرهنگ بسیار مؤثر است 

که گردشــگري  واقعیت این است). 59: 1397فضلی و همکاران، فرهنگی گردشگري بسیار مورد توجه قرار گرفته است (رحمانی

-هــا، شــهركشناسی، موزهها و بناهاي تاریخی و باستانمکان از جملهمنابع فرهنگی  ،فرهنگی، عمدتاً با مفاهیم میراث فرهنگی

 بــرچنانچــه ). 56: 2009، 6همراه است (آنــدریوتیز ها، فرهنگ عامه)(مانند جشنواره اي باستانی و فرهنگ مدرن جوامع مقصده

 هــاي تــاریخیاثــر از داشــته 22توانسته است  1397ایران تا تیرماه سال ، ی مرکز میراث جهانی یونسکواساس اعالم سایت رسم

) کــه 1: 1397، خبرگــزاري جمهــوري اســالمی ایــران( عنوان آثار میراث جهانی ثبت نمایــدباستانی و یک اثر طبیعی خود را به

بررسی الیحه برنامــه  مطالعه و بارو، از اینري در کشور است. دهنده اهمیت میراث فرهنگی و توجه به بعد فرهنگی گردشگنشان

دســتی و میــراث صنایع، هاي اجرایــی در قبــال ســه حــوزه گردشــگريتکالیف دستگاه، ششم توسعه در مجلس شوراي اسالمی

بــوده فرهنگی توجه بیش از پیش به گردشگري و میراث ها، برنامه ششم توسعه و ترین این برنامهکه مهم، فرهنگی مشخص شد

   ).1: 1395، رئیسی(است 

جوانــان بــه  يکــاریدهــد کــه نــرخ بوضعیت بیکاري در کشور نشان میرسمی مرکز آمار ایران درباره ررسی آخرین گزارش ب

امکان ورود بــه که  هزار نفر اعالم کرده است 322را سه میلیون و  97تعداد بیکاران در بهار رسیده است. این مرکز  درصد 1/25

اي موجــب نگرانــی درحقیقت رشد بیکاري در کشــور بــه شــکل فزاینــده اند و همچنان متقاضی شغل هستند.ار کار را نیافتهباز

-هاي ایرانی گردیده است. ظرفیت استخدام در بخش دولتــی بســیار محــدود و جوابگــوي ســیل فــارغاندرکاران و خانوادهدست

 گردشگريجا مطرح است این است که در زمینه اي که در اینمساله رواز اینباشد. وجه نمیالتحصیالن مراکز دانشگاهی به هیج

  اي وجود دارد تا بتواند آمار بیکاري را تا حدودي کاهش دهد؟ هاي کارآفرینانهفرهنگی چه فرصت

  

  هایی که در ادامه در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده است به شرح ذیل هستند:سوال

مؤثر در  و محیطی اي، زمینهعوامل علیترین مهم فرهنگی چگونه است؟ گردشگريآفرینانه در عرصه مدل پنجره فرصت کار

 مــدلسازي پیاده ترین راهبردها و پیامدهايمهمچنین، هم کدامند؟فرهنگی  گردشگريفرصت کارآفرینانه  ی پنجرهمدلطراحی 

 کدامند؟فرهنگی  گردشگريهاي فرصت کارآفرینانه پنجره

                                                             
1. Bettiol 
2. Eggers 
3. Siegel 
4. Renko 
5. Kastoryano  
6. Andriotis 



  ١٨٣    طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در گردشگري فرهنگی ایران

  

  نظريمبانی 

  گردشگري فرهنگی

فرهنگــی ایــن شــهرها امکانــات و تــاریخی  هــايبخــشخصــوص بــه مناطق شهري گردشگري فرهنگی شامل گردشگري در

 ،هاي بومی جوامــع فرهنگــیچنین شامل گردشگري در مناطق روستایی و نمایش سنتست. هما هاهاي آنتئاتر و هاموزه مانند

هاي فرهنگی اســت جاذبه از بازدید منظوربه سفر گردشگران ،ي فرهنگیگردشگر طور کلیبهها و شیوه زندگی آنان باشد. ارزش

شود. در مجموع گردشگري فرهنگــی براي ارضاي نیازهاي فرهنگی انجام می، دست آوردن اطالعات و تجربه جدیدکه با هدف به

شــود تــا درك مشــترك فرصتی است براي آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ و تمدن کشورهاي مختلف و همین امــر موجــب مــی

   ).62: 1397، فضلی و همکارانحمانیر( ها از یکدیگر افزایش یابدانسان

 برحســب هــاي صــنعتیبخش دیگــر به نسبت آن درك و است خاصی موضوع ]فرهنگی[ گردشگري کارآفرینی، ظرننقطه از

، 2و پــیج 1(آتلجویــک است متفاوت دشگريمصرف گر قابل محصول یک به آنها تبدیل فرآیند و کارآفرینانه هايفرصت شناسایی

 هــايچالش و مســائل فصل و حل براي ابزاري ،فرهنگی گردشگري ویژه به منابع از استفاده بر مبتنی کارآفرینی .)102: 2009

بــه  ســرمایه انباشــت در مهمی محرکه نیروي همچنین مناطق، فرهنگی هايسرمایه از براي حفاظت راهی و است جوامع داخلی

 اقتصــاد هــايبخش ســایر بــا مقایسه در گردشگري با مرتبط هايفعالیت زیرا)، 375: 2006، 4و پلونی 3چري(مکآید می رشما

  ). 134: 1396محمودزاده و ارجمندیان، ( دارد کوچک هايجذب سرمایه افزایش و اقتصاد به بخشیتنوع در باالیی توانایی

  

  کارآفرینی فرصت پنجره

. اســت تأکیــد مــورد بــیش و توســعه، کــم فرآینــد در آن اهمیــت به توجه با کارآفرینی تقویت و ایجاد جوامع ۀهم در امروزه

 هــاآن تــوان ازمــی جامعه هر شرایط حسب بر که شده پنجره فرصت کارآفرینی ارائهي ارتقا براي مختلفی هايروش و هادیدگاه

 رســمی مــدل« ماننــدبه هاییمــدل اول، کنــد،می متمــایز هــم از را حــوزه سه زمینه این در موجود ادبیات بررسی .گرفت بهره

 ایــن اســاس بــر نمودنــد، تعیــین فرصت شناسایی فرآیند در را فرصت ارزیابی جایگاه »6هیلز مدل و 5ماریسون فرصت تشخیص

 چــونهــم مراحلــی بایســتمی ارزیابی از قبل و دهدمی تشکیل را فرصت شناسایی فرآیند از بخشی تنها فرصت ارزیابی هامدل

  .رساند انجام به را بینیپیش و تحلیل شناسایی، سازي،آماده

 ارزیــابی اجرایــی مراحل و پرداخته آن اجرایی هايگام و فرصت ارزیابی مراحل شرح به که 7الویک مدل همچون مدلی دوم،

 ارائــه بــه نیــاز یــا و داشــته را بــازار رهبــري که هاییشرکت و هاسازمان به هامدل این است. نموده تشریح گام به گام را فرصت

 جهت و نمایند طی را ايپیچیده و متنوع مراحل ارزیابی، فرآیند حین در کندمی پیشنهاد دارند، مداوم طور به جدید محصوالت

 نیازمنــد چنــینهــم د،نماینــ گیــريبهره ... و دانش پروژه، انسانی، منابع همچون مختلفی هايسیستم از باید مراحل این انجام

  .هستند امر این تحقق جهت مختلفی مطالعات و علمی منابع ها،آموزش ابزارها،

 و 11هــین ارزیابی مدل و همکاران و 10هیومن ارزیابی مدل 9تیمونز ارزیابی مدل، 8ري ارزیابی مدل همچون هاییمدل سوم،

  ).16: 1393(یداللهی و همکاران،  پرداختند رصتف ارزیابی جهت زیرمعیارهایی و معیارها ارائه بهو ...  همکاران

                                                             
1. Ateljevic 
2. Page 
3. Meccheri 
4. Pelloni 
5. Morrison 
6. Hills 
7. Ulwick 
8. Rae 
9. Timmons 
10. Human 
11. Hean 
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-برنامــه و است هاسسهمؤ و ایجاد نهادها طریق از کارآفرینی تقویت ةشیو بهترین :که دریافتند 1بومل مانند محققان متعددي

 2بار توسط پــرزهاي فرصت اولین ). دیدگاه پنجره167: 1387دارند (رضوانی و نجارزاده،  زمینه این در تريکم نقش دولتی هاي

فرصــت  ةعنوان یــک پنجــرزمان تغییر الگو در مسیر فناوري اغلــب بــه«) ارائه شد و بر اساس این ایده بود که 1988( 3و سوئت

واردان طی چنین لحظات زمانی، بــزرگ نخواهنــد بــود چــرا کــه همــه کند به این دلیل که معایب تازهواردان عمل میبراي تازه

-را ایــنیــا اســتراتژیک ) پنجره فرصت 1992( 7سالیوان و 6فورنل). 721: 2006، 5و لی 4(پارك» ند بودوارد و مبتدي خواهتازه

 يهــاتیدر بازار و صالح تیموفق يالزام برا نیترافتد که مناسبیاتفاق م یدر زمان کیپنجره استراتژ کی«د که کر فیتعر گونه

 دیــچه موقــع وارد بــازار جد کهنیا حیتوض هنگامدر  دیصنعت با يهایژگیشرکت و و يهایژگی. بنابراین، و»خاص شرکت است

معرفــی فــاکتور مــرتبط بــا زمــان ورود  کیعنوان بهرا  پنجره فرصت) 2015(و همکاران  8. سوارزردیشوند، موردتوجه قرار گیم

هنــوز پاســخ داده  »پنجــره« سوال در مورد نــوعن، یعالوه بر ا ناپذیر هستند.ي جداییورود يبندپنجره فرصت و زمانکنند. می

 در زمــان ورود يریــگمیآن را در تصــماز فرصــت موافــق هســتند و  ياپنجره فیتعر یمورد چگونگ درمقاالت نشده است. اکثر 

پوشــش را  ایــن موضــوعطور کامــل بهاند تاکنون صورت گرفته 1990از دهه مربوطه که  قاتیتحق شتریدانند، اما بیمتأثیرگذار 

: 2015(ســوارز و همکــاران،  کنندیوجود دارد اشاره م »فرصت«که  یدر مورد فرصت، به زمان خاص قاتیتحق ترشیبدهند. ینم

439.(  

کــه پنجــره بســته  یتواند انجام شود. هنگــامیمخاص و نادر اقدام  کیآن  یکوتاه است که ط یدوره زمان کیپنجره فرصت 

دنبال به حــداکثر رســاندن ارزش کنندگان بهاز شرکت ياریکه بس یرقابتبازار  کیشود، فرصت هرگز دوباره نخواهد آمد. در یم

جامعــه خــود،  دیشا ایکارکنان و گر، یخود هستند، چه صاحبان و سهامداران د دهندهلیتشک ياجزا ينامحسوس برا ایملموس 

دوره  کیــپنجــره فرصــت  کطورکلی یــبه شود.یم بسته عی، سرعملکرد موفق داشته باشد کی نکهیپنجره به سرعت به محض ا

دوره تمــام  نیــکــه ا یمطلوب را به دست خواهنــد آورد. هنگــام جهیرا انجام داد که نت یتوان اقداماتیآن م یاست که ط یزمان

  ). 26: 1392(ممیز،  ستین ریپذامکان گریمشخص شده د جهیپنجره بسته شده است، نت ایشده است، 

هاي موجــود در محــیط اســت، شناسایی فرصت ور شود که نقش کارآفرین صرفاًدر فرآیند کشف فرصت، اگر چنین تص اصوالً

بــرداري از صورت آماده در محیط وجود دارند و نقــش کــارآفرین، تنهــا شناســایی و بهــرههها از پیش ببدین معناست که فرصت

هــایی را بصــورت بــروز فرصــت آورند بلکــه امکــانآنهاست، اما در عمل این چنین نیست. تغییرات محیطی فرصت را بوجود نمی

شــده و  نفعــانکارآفرینی موجب خلق و بازآفرینی ارزش براي مالکان و ذي). 2000، 10و ونکاتارامن 9(شان کنندبالقوه ایجاد می

ثر بــر شناســایی ؤاي از محققــان، در مطالعــات خــود عوامــل مــعده. )2016 ،و همکاران 11آلونسو(فرصت، قلب این فرآیند است 

-هاي مختلف فرصــتاند که از نظر محقق بررسی و شناسایی فرصت به تنهایی صحیح نیست و باید جنبهوان نمودهرا عنفرصت 

گــر در ایجــاد پنجــره اي و مداخلــهحاضر بر آن است تا عوامل علــی، زمینــه تحقیق رو،هاي کارآفرینی درنظر گرفته شود. از این

 .و در ادامه راهبردها و پیامدهاي احتمالی را ارائه نماید ردار استفرصت را شناسایی نماید که از جامعیت بیشتري برخو
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  ١٨۵    طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در گردشگري فرهنگی ایران

  چارچوب نظري

از ئــه شــد. اار 3و استراوس 2توسط گلیزر 1967جدیدي است که نخستین بار در سال  نسبتاًروش  1هادادهنظریۀ برخاسته از 

استقرایی از مطالعــه یــک پدیــده  صورتبهکه  آنچه ازعبارت است  هادادهنظریۀ برخاسته از «) 1998( 4استراوس و کوربیننظر 

آن  سقم و صحتو  شودیمي بندصورتشود، یممعنی که طی آن، نظریه کشف شود و نمایانگر آن پدیده است. بدینیمحاصل 

ظریۀ برخاســته از در واقع، در ن .»گیردیمی قرار بررس موردي مربوط به آن پدیده هادادهیافته و تحلیل نظامي آورجمعاز طریق 

از همان ابتداي تحقیق با در اختیار داشتن یک نظریه بــه دنبــال تائیــد آن باشــد، ایــن اجــازه را  گرپژوهشبه جاي آنکه  هاداده

نمایــان شــود  هــادادهخــود از درون  هــادادهی در حــین گــردآوري و تحلیــل بررســ موردیدة پددهد تا نظریه حاکم بر رفتار یم

  ).57: 1998ن، استراوس و کوربی(

گرایانه متفاوت اســت، از برخــی قیاسی اثبات -ي مرسوم فرضی هاروشکه با یناعالوه بر  هادادهاز  هابرخاستهیۀ نظرراهبرد 

ي کیفــی متمــایز هــاروشۀ پنج تفاوت از ســایر واسطبه) این روش را 1980( 5ي کیفی نیز تفاوت دارد. استرنهاروشجهات با 

شود، بلکــه از اطالعــات فعلــی حاصــل ینمچارچوب مفهومی از مطالعات پیشین ناشی  هادادهریه برخاسته از در نظ -1 داند:یم

مؤلف هــر داده  -3 پردازد؛یمي توصیف واحد تحت بررسی، به کشف فرآیندهاي اصلی عرصه اجتماعی جابهمحقق  -2 شود؛یم

ي آورجمــعي هــاروشق بسته به پیشرفت مراحل تکوین نظریــه، ممکن است محق -4 کند؛یمي دیگر مقایسه هادادهرا با تمام 

محقــق در حــین  -5شــود؛ یمي طــرح تــرژرفبنابراین، اطالعات کاذب کنار رفته و در صورت لزوم سؤال ؛ را تغییر دهد هاداده

ز همان ابتداي کار به نوشتن یباً اتقرکند و یمي سازمفهومي و بندمقولهرا بررسی و شروع به کدگذاري،  هاآن هادادهي آورجمع

  .)20: 1980(استرن،  پردازدیمي گزارش تحقیق دربارهي خود یهاولافکار 

-گردشگري فرهنگــی از نظریــۀ برخاســته از دادهرو، در این تحقیق براي طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینی در صنعت از این

  هاي استراوس و کوربین استفاده شده است.

  

  پیشینه تحقیق

-در ادامه خالصــه »فرهنگیگردشگري «و » پنجره فرصت کارآفرینی«؛ وضوع تحقیق حاضر داراي دو کلید واژه اصلی استم

 کلیــدي عنصر که داشتند ) عنوان2009، (همکارانش و 6دایراند. گزارش شدهاي از تحقیقات پیشین در ارتباط با این دو متغیر 

 کلیــدي عوامــل از زیــادي تعداد در که است تغییراتی با سروکار داشتن و ییشناسا در آن توانایی، موفق گردشگري صنعت یک

 دارد کارآفرینی تسهیل در حیاتی نقش شهرداريمعتقد است ) 2014( 7کمپوال. شودمواجه می آنها با که راهی و شودمی ایجاد

 دریافتند )2015( همکارانش و 8سیما .شد نخواهد شکوفا پذیرریسک و متعهد، نوآور کارآفرینان حضور بدون گردشگري مقصد و

 همکــاران و 9پنــگ، دارند نیاز خود وکار کسب توسعه و براي تحکیم بیشتري کمک به بالقوه) و بالفعل( روستایی کارآفرینان که

 10یناشــ، ندارنــد عمومیــت نیز شده عرضه هايچالش و هافرصت نتیجه در، متفاوتند ذاتاً روستایی مناطق که معتقدند) 2016(

عنوان بــهرا  ياستراتژ و این دهدیموردبحث قرار م، واردانتازه يبرا را فرصت يهاپنجره رییو تغ دنیرس يهاياستراتژ) 2016(

 يهــايفرصــت و اســتراتژ يهاپنجره، هاشرطشیپبررسی  به )2016( 11ورتسی. است هنمود ییشناسا »ایپو دنیرس ياستراتژ«

 ۀ) مرحل1کنند: (رسیدن صنعتی را شناسایی می ۀمتوالی در چرخ ۀ)، چهار مرحل2017( 1و مارچی 12گیاچتی .پرداخت ينوآور

                                                             
1. Grounded Theory 
2. Glaser 
3. Strauss 
4. Corbin 
5 . Stern 
6. Dwyer 
7. Komppula 
8. Sima 
9. Peng , et al  
10. Shin 
11. Vértesy 
12. Giachetti 



١٨۶     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                              4. شماره 8. دوره 1398زمستان  

رســیدن (اخــذ کــردن) « ۀ) مرحلــ2کند تا به یک صنعت وارد شود؛ (وارد) تالش میطلب (تازه، که در آن مبارزه»ورود« ۀمرحل

ها، یــادگیري و گذارياي، ســرمایهي هزینــههاطلب شکاف سهم بازاري با رهبر بازار را بر اساس مزیتکه در آن مبارزه» تدریجی

هــاي فرصــت از طلــب بــا اســتفاده از پنجرهکه در آن مبارزه» جلو رفتن« ۀ) مرحل3کند؛ (ها، کوچک میتجمیع تدریجی قابلیت

صــورت تــدریجی توســط دهد که رهبــر جدیــد بــازار بهکه زمانی رخ می» عقب ماندن« ۀ) مرحل4گیرد و (رهبر بازار، پیشی می

ایــن پــژوهش نشــان داد کــه پتانســیل بــراي تغییــرات رهبــري بــراي شــود. وارد دیگــري جــایگزین میطلب نوظهور تازهمبارزه

» برجســته«هاي فرصت در زمانی هستند که پنجره» جویانهسلطه«هاي رقابتی هایی بیشتر است که قادر به انجام فعالیتشرکت

بهبــود درك مــا در  با هدف يمدل تجار یدگرگون قیاز طر را يفرصت نوآوراي اله) در مق2018( 3و تورنر 2باز هستند. دي مورو

تعامــل  قیــفرصــت از طر يهــاپنجرهسازي گی درونچگون) 2018( 5و تروفار 4یاپد. کردن مطرح یتیریو مد ينظر جینتا زمینه

  را نشان دادند.مختلف  گرانیباز

-ري، کارآفرینی، شناسایی فرصت و پنجــره فرصــت از نگــاه و نقطــهگردشگ :دهدهاي سایر محققان نشان میچنانچه تحقیق

اند عوامــل مــؤثر بــر تســهیل . موضوعی که سایر محققان بیشتر مورد توجه قرار دادهاندنظرهاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته

سازي چگونگی رسیدن و درون، در مواردي هم به بررسی راهبردهاالبته هاي کارآفرینی بوده است. کارآفرینی و شناسایی فرصت

آید، پنجره فرصت به صورت جامع مورد مطالعه قرار ها برمیپرداخته شده است. چنانچه از بررسی این تحقیق هاي فرصتپنجره

هاي کارآفرینی بود بلکه بایــد محیطــی تحقیق حاضر نباید به دنبال کشف و شناسایی فرصتنگرفته است. براساس مبانی نظري 

طراحــی و  ســعی دربا اتخاذ رویکــرد رفتــاري رو تحقیق حاضر ها فراهم شود. از اینبرداري از فرصتمود تا امکان بهرهرا فراهم ن

ضــمن تــا  و شناخت چگونگی این پدیده در بستر واقعی آن دارد رانیا یفرهنگ سمیدر تور نانهیپنجره فرصت کارآفرتبیین مدل 

مرحله شناسایی تا ارزیابی را بــه خواننــده و ســایر محققــان و مدل نیز بیان شود شناسایی عوامل راهبردها و پیامدهاي طراحی 

  .نشان دهد

 

  تحقیقشناسی روش

اول بــه  کــه اســت اکتشــافی نــوع از و) آمیختــه( ترکیبی، هاداده گردآوري شیوة نظر از و کاربردي هدف نظر از، این تحقیق

   جام شده است.داده بنیاد) و دوم به صورت کمی ان نظریه( صورت کیفی

کمی  شبخجامعه آماري و  است کشور گردشگري هايحوزه کارآفرینان و مدیران از تن18 بخش کیفی شاملآماري  جامعه

 با اســتفاده از جــدول مورگــان تعــدادشامل کارکنان و کارشناسان دفاتر گردشگري برخی کارشناسان حوزه کارآفرینی بودند که 

)n=384( .شده و در بخــش کمــی انجام  برفیگیري گلولههاي نمونهاز طریق روش، فیمونه در بخش کیانتخاب ن انتخاب شدند

  اي استفاده شده است. گیري تصادفی طبقهنیز از روش نمونه

-بــه عبــارت دیگــر، بــه .ها و انجام مصاحبه انجام شده اســتآوري دادهزمان با جمعهم، روند تجزیه و تحلیل، تحقیقدر این 

 ســاختن اصــلی هايپایــه کــه آنجــا ازها بهره گرفته شده است. هاي کیفی از نظریه برخاسته از دادهو تحلیل دادهمنظور تجزیه 

 و خصوصــیات حســب بــر شناســایی و مفــاهیم تــا شود کاري تعبیه و ساز بنیادداده نظریۀ در است الزم هستند، مفاهیم نظریه،

 اولیــه، خــام هــايداده دل از پژوهشــگر کــه طوريبــه شــود؛می انجام باز اريدر کدگذ کار و ساز این. شوند داده بسط ابعادشان

 از پژوهشــگر یکــی ،)محــوري کدگذاري( بعد مرحلۀ در. کندمی استخراج بررسی مورد پدیدة با در ارتباط را مقدماتی هايمقوله

 دهــد؛می ارتباط آن به را هاي دیگرمقوله سپس و )اصلی پدیدة( دهدمی قرار اکتشاف و بررسی حال در فرآیند محور را هامقوله

  .پیامدها گر ومداخله یا زمینه، شرایط راهبردها، بستر علّی، شرایط از عبارتند هامقوله این

                                                                                                                                                                                              
1. Marchi 
2. Di Muro 
3. Turner 
4. Yap 
5. Truffera 



  ١٨٧    طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در گردشگري فرهنگی ایران

 ســهاز  کار این ها استفاده شده است. براينگري در منابع دادهسازي یا سه سویهبررسی روایی از مثلث برايدر بخش کیفی 

 کارآفرینی و گردشــگري حیطه محققان و علمی هیئت اعضاي، کارآفرینان حوزه گردشگري، تحقیقات پیشین یعنی یاصل منبع

بررســی روایــی در  .ها از وسعت و عمق بهتري برخــوردار باشــندگردآوري شود و این داده تريجانبههمه اطالعات تا شد استفاده

مورد بررسی قــرار گرفتــه اســت.  مختلفوایاي ز از پدیده و گرفته ورتص مناسبی شکل به سازيکه مثلث داد نشان بخش کیفی

  .داشتخبره و متخصص  کارشناسان از نظرها این نوع روایی حاکی از تأییدبررسی روایی صوري و محتوایی  نیزدر بخش کمی 

گان اســتفاده شــده شــوندهاي انجام شده از تعریف اصطالحات و توجیه پرســشبررسی پایایی مصاحبه برايکیفی در بخش 

دهنده پایایی بــاالي پرسشــنامه که نشان است و در بخش کمی نیز از پایایی ترکیبی و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

  . است

   

  تحقیقنتایج بررسی اعتبار ابزار  ):1(جدول 

 C.R( AVE( پایایی ترکیبی  ضریب آلفاي کرونباخ  عناصر

  67/0  88/0  867/0  پدیده محوري

  63/0  87/0  853/0  وامل علیع

  68/0  91/0  882/0  ايینهزمشرایط 

  67/0  90/0  886/0  گرمداخلهشرایط 

  66/0  89/0  869/0  عوامل راهبردي

  68/0  90/0  879/0  پیامدها

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

  هاي تحقیقیافته

و  هامصــاحبهکلیدي شــد. پــس از تحلیــل  يهامقولهمحقق پس از تحلیل متن مصاحبه موفق به شناسایی  کیفیدر مرحله 

و رسیدن به اشباع نظري در دستور کار قرار گرفت. پس از اشباع نظري و توقف رونــد  هامقولهبررسی دامنه آن توسعه مفاهیم و 

 هشــگرکدگذاري، پژو از مرحله آخرین در .شدي کدگذاریسه نهایی انجام گرفت که در نهایت همه آنها مقا، پاالیش و هامصاحبه

 ســازماندهی هــايتــر، دادهکلــی بنديدسته یک در مرحله این در. پردازدمی مفاهیم بیشتر استحکام قبلی، به مراحل به توجه با

نکته کلیــدي  204کلی  طوربه ).14: 2003، 1آلن( شوندمی بنديدسته محدودتري ابعاد در و گوناگون هايمؤلفه قالب در شده

شدن نکات کلیدي و کدگذاري است. پس از مشخص شدهاستخراجزیرمقوله اصلی  37تعداد از این  و کدگذاري باز بود منشأکه 

موضــوعی مشــترك اشــاره داشــتند  کهشده تحلیل و با استناد به نظر تیم تحقیق آن دسته از کدهایی ءي احصاکدهاگاه باز، آن

 یرا متجلــعنــوان مفهــوم خــود تحــت محور مشتركاین گردد که یمشده و مطابق این فرآیند محور مشترك نمایان يبندگروه

راهبردهــا  ،گر، مداخلهايسازد. در ادامه این بخش، اجزاي پارادایم کدگذاري محوري؛ شامل پدیده اصلی، شرایط علّی، زمینهیم

شــده و ونــد دادههــم پیهاي زیرمجموعه خود طرح و در نهایت طبق کدگذاري انتخابی بــهبر اساس مقوله و پیامدها به تفکیک و

  .)2شکل ( شده استصورت یک مدل مفهومی، ترسیمبهچگونگی طراحی مدل 

  

  فرعی هايمقوله و کلی هايمقوله تناظر و کدگذاري نتایج ):2(جدول 

  مقوله فرعی  مقوله کلی

  یعلّ

 در کــارآفرینی بــراي مزیــت پیوسته، ایجاد و ثابت گذاريمهارت، سرمایه و تجربه شکاف پوشش

 زیرســاختی، ایجــاد گــذاريســرمایه در کرده، عدالت تحصیل افراد ورود براي بسترسازي صنعت،

  رقابتی فضاي

  ايزمینه
 بعــد بــه کارآفرینــان، توجــه از دولت مادي هايحالل، حمایت گردشگري و دینی اصول به توجه

 شــهروندان، توجــه و گردشــگري امــر انــدرکاراندســت به آموزش ،فرهنگی گردشگري اقتصادي

                                                             
1 . Allan 
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 صــنعت متولیــان از دولــت معنــوي هــايحمایــت ،گردشــگري کــارآفرینی در هــايمکان صالتا

 و هــامهــارت گردشــگري، تــرویج افزاريسخت امکانات کارآفرینانه، توسعه ، هوشیاريگردشگري

  توریست کارآفرینی و ریزيبرنامه براي مناسب اطالعات کارآفرینی، ارائه زمینه در افزاییمهارت

  گرمداخله

 فرهنگــی، ایجــاد گردشــگري محصــوالت در تنــوع برداري، ایجادبهره به اقدام و تشخیص عتسر

فرهنگــی،  گردشــگري کــارآفرینی بهبــود براي نوین فناوري کارآفرینان، ایجاد براي خاطر امنیت

 مقــررات و قــوانین کارآفرینــان، اصــالح ورود بــراي بسترسازي براي مناسب ايسرمایه پشتیبانی

  پذیريفرهنگ به فرهنگی، توجه گردشگري عرصه در رآفرینیکا بهبود براي

  راهبردها

 برداريبهره براي الزم هايمهارت و هامحافظت، شایستگی و ایجاد در بنديزمان مفهوم و فرصت

 در مکمــل هــايجاذبــه کارآفرینی، ایجــاد هايفرصت از استفاده براي ریزيفرصت، برنامه این از

 توســعه و اســتحکام بــه علمی، توجــه و دقیق پذیريامکان فرهنگی، مطالعات گردشگري صنعت

 بــراي جــذابیت کارآفرینانــه، ایجــاد هــايشــبکه ایجــاد و گردشگري، پویایی کارآفرینی در پایدار

  کارآفرینی هايفرصت شناسایی راهبردي کارآفرینی، دیدگاه و گذاريسرمایه

  پیامدها

 و زدایــیگردشــگري، آســیب امکانــات و محــیط از ، حفاظــتهافرصت از برداريبهره و تشخیص

فرصــت،  ارزیــابی و تشــخیص مهارت زیربنایی گذاري، توسعهسرمایه و کارآفرینی ریسک کاهش

 در فرصــت از بــرداريکــارآفرینی، بهــره هايفرصت کارآفرینی، شناسایی در زاییاشتغال به توجه

  مناسب زمان

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

  گیريهاي اندازهو آزمون مدل برآورد

در قالــب  هاآنهاي فرعی مربوط به هاي کلی و مقولهبر اساس مقوله، هاي تحلیل عاملی تأییديیافته تحقیقدر این بخش از 

 30 بایــدهومن معتقداست بارهاي عاملی در هر متغیر  .نشان داده شده است )3(آن در جدول و بروندادهاي  هاي برازششاخص

  است.نظریه هومن مبناي کار  باشند در این مقاله 96/1ضریب معناداري باالي  درصد و

  

  هالفهؤمضرایب استانداردي و تخمین استاندارد ): 3(جدول 

  ضریب معناداري  ضریب استاندارد  هامؤلفه  عوامل

علّ
ی

  

87/0  پوشش شکاف تجربه و مهارت  72/9  

98/0  گذاري ثابت و پیوستهسرمایه  27/10  

95/0  د مزیت براي کارآفرینی در صنعتایجا  90/10  

92/0  کردهبسترسازي براي ورود افراد تحصیل  94/10  

90/0  گذاري زیرساختیعدالت در سرمایه  84/10  

74/0  ایجاد فضاي رقابتی  99/7  

از
س

ر 
ست

ب
  

82/0  حالل گردشگري و دینی اصول به توجه  42/9  

92/0  کارآفرینان از دولت مادي هايحمایت  18/11  

93/0  فرهنگی  گردشگري اقتصادي بعد به توجه  34/10  

90/0  شهروندان و گردشگري امر اندرکاراندست به آموزش  93/9  

89/0  گردشگري  کارآفرینی در هايمکان اصالت توجه  07/11  

93/0  گردشگري صنعت متولیان از دولت معنوي هايحمایت  69/10  

91/0  کارآفرینانه هوشیاري  06/11  

73/0  گردشگري افزاريسخت امکانات توسعه  24/9  

83/0  کارآفرینی زمینه در افزاییمهارت و هامهارت ترویج  55/9  

74/0  گردشگري کارآفرینی و ریزيبرنامه براي مناسب اطالعات ارائه  32/8  

 

خل
دا

م ه
  گر

82/0  برداريبهره به اقدام و تشخیص سرعت  85/8  

88/0  فرهنگی گردشگري التمحصو در تنوع ایجاد  79/9  
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92/0  کارآفرینان براي خاطر امنیت ایجاد  26/12  

98/0  فرهنگی گردشگري کارآفرینی بهبود براي نوین فناوري ایجاد  26/14  

90/0  کارآفرینان ورود براي بسترسازي براي مناسب ايسرمایه پشتیبانی  64/10  

93/0  گردشگري عرصه در ینیکارآفر بهبود براي مقررات و قوانین اصالح  56/11  

31/0  پذیريفرهنگ به توجه  68/3  

ها
رد

هب
را

  

89/0  محافظت و ایجاد در بنديزمان مفهوم و فرصت  31/10  

96/0  فرصت این از برداريبهره براي الزم هايمهارت و هاشایستگی  65/10  

88/0  کارآفرینی هايفرصت از استفاده براي ریزيبرنامه  48/10  

93/0  فرهنگی گردشگري صنعت در مکمل هايجاذبه ایجاد  61/10  

76/0  علمی و دقیق پذیريامکان مطالعات  23/9  

75/0  گردشگري کارآفرینی در پایدار توسعه و استحکام به توجه  23/7  

85/0  کارآفرینانه هايشبکه ایجاد و پویایی  29/10  

83/0  یکارآفرین و گذاريسرمایه براي جذابیت ایجاد  87/9  

82/0  کارآفرینی هايفرصت شناسایی راهبردي دیدگاه  18/9  

ها
مد

یا
پ

  

69/0  هافرصت از برداريبهره و تشخیص  57/6  

90/0  گردشگري امکانات و محیط از حفاظت  21/9  

96/0  گذاريسرمایه و کارآفرینی ریسک کاهش و زداییآسیب  05/11  

93/0  فرصت ابیارزی و تشخیص مهارت زیربنایی توسعه  08/12  

91/0  کارآفرینی در زاییاشتغال به توجه  13/10  

53/0  کارآفرینی هايفرصت شناسایی  55/6  

78/0  مناسب زمان در فرصت از برداريبهره  33/9  

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

  هاي ارائه شدههاي برازش مدلشاخص

هــا بــا دادهدهنده برازش کامالً مطلوب نشانارائه شده است که  )4(هاي برازش مربوط تحلیل عاملی مدل در جدول شاخص

  است. قیتحق یفیاستخراج شده در بخش ک یمفهوممدل 

  

  هاي برازششاخص ):4( جدول

  پیامدها  راهبردها  گرمداخله  ايزمینه  علی معناداري نام شاخص

)chi- square/ df(   30/5170  49/10326  37/5443  99/19611  146/28128  3کمتر از  

)RMSEA(   053/0  065/0  073/0  078/0  054/0  1/0کمتر از  

)NFI(  95/0  93/0  94/0  97/0  93/0  9/0بیشتر از  

)CFI(   95/0 97/0 96/0 91/0 90/0 9/0بیشتر از 

)GFI(  92/0 91/0 94/0 94/0 95/0 9/0بیشتر از 

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

  و کوربین  آزمون مدل کلی بر اساس مدل استراوس

فرضــی و آزمــون روابــط  براي ترسیم مــدل یمبنای، کیفی تحقیقهاي مرحله در پایان تحلیل یافته یدشدهباز تول هايفرضیه

 ارائــه تحقیــقهاي بر اساس فرضیه يهاي مدل معادالت ساختاربنابراین در ادامه یافته؛ بود تحقیقدر مرحله کمی  بین متغیرها

  :اندشده
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  صتپیشنهادي پنجره فرل ): مد2شکل (

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر                                

  

از آن  یحــاک) 4(جــدول  یجطرفه هستند. نتابه این معنی که همۀ مسیرها یک، بازگشتی است تحقیقشده در این مدل ارائه

همــانطور کــه  ود دارد.جو یرهامتغ ینب یطه خطاست که راب ینا یانگرب و اندشده گزارش مطلوب حد در، هاشاخص یاست تمام

) از Tvalue( اند و همه بارهــاي عــاملیتأیید شده 3/0یشتر از برایب معناداري ها با ضدر شکل نشان داده شده است تمام رابطه

موجــود در مــدل نتایج بررســی مســیرهاي  هم اثر دارند. ها به صورت مثبت و معنادار برهمه رابطه رواز اینبیشتر هستند  96/1

  گزارش شده است. )5(ساختاري تحقیق در جدول 

  

  ): نتایج بررسی مدل ساختاري تحقیق5جدول (

  نتیجه  ضریب معناداري  ثیرضریب تأ  هامقوله  مسیر

  تائید  541/17  734/0  پدیده محوري  عوامل علی  1

  تائید  253/11  558/0  راهبردها پدیده محوري   2

  تائید  114/6  432/0  ردهاراهب شرایط مداخله گر   3

  تائید 647/14  678/0  راهبردها شرایط زمینه اي   4

  تائید  481/17  709/0  پیامدها راهبردها   5

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

  گیرينتیجه و بحث

ت، هاي موجــود در محــیط اســشناسایی فرصت در فرآیند کشف فرصت، اگر چنین تصور شود که نقش کارآفرین صرفاً اصوالً

 هــابرداري از آنصورت آماده در محیط وجود دارند و نقش کارآفرین، تنها شناسایی و بهرههها از پیش ببدین معناست که فرصت

صــورت بــالقوه ههایی را بآورند بلکه امکان بروز فرصتچنین نیست. تغییرات محیطی فرصت را بوجود نمیست، اما در عمل اینا

ها در محیط وجود داشته دیدگاه کشف فرصت بر این عقیده است که فرصتبنابراین  ).2000تارامن، (شان و ونکا کنندایجاد می

ها است. دیدگاه خلق نیــز معتقــد اســت بیرونی دارند و نقش کارآفرین در شناسایی فرصت، کشف این فرصت و ماهیتی عینی و

شــوند. ده و در یک فرآینــد رفــت و برگشــتی خلــق مــیها حاصل اقدامات کارآفرین بوها ماهیتی ذهنی دارند، فرصتکه فرصت

و  1(آلــوارز انــد امــا بــا یکــدیگر تضــاد ندارنــدو ماهیت فرصت ارائه داده ءمنشاة ظرهاي متفاوتی درباراگرچه دو دیدگاه مذکور، ن

و  کشــور يدشــگرگر يهــاحوزه نــانیو کارآفر رانیمــد، بــا شــدهانجامي هامصــاحبهبا اتکا به در تحقیق حاضر  ).2007، 2بارنی

فرایندي براي طراحی و تبیین مدل کارآفرینی در صنعت گردشــگري فرهنگــی صــورت پذیرفتــه اســت.  - اکتشافی مدلبندي 

                                                             
1. Alvarez 
2. Barney 
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شــبرد ایــن روش رویکــرد و بــراي پی ايیســهمقاو تحلیــل  استقرایی - ي کیفیهاروشاز  هادادهوتحلیل و تلفیق تجزیه منظوربه

ن ابعــاد مــدل مــورد توجــه زیر براي روشن شد نتایجمطابق این روش  و؛ استفاده شد) 1998ن (استراوس و کوربیسیستماتیک 

  گرفت. قرار 

مجموعه شرایط و وقایعی هستند کــه بــا وقــوع خــود این عوامل . استاولین بعد مدل مورد بررسی یا انگیزاننده ی عوامل علّ

شوند. در حقیقت شرایط و عوامــل علــی یم فرهنگی شگريگرد صنعت در کارآفرینانه فرصت یري پنجرهگشکلموجب تحقق و 

دیدگاه و توجه مــا و  دهدیمفرهنگی پاسخ  گردشگري صنعت در کارآفرینانه فرصت یري پنجرهگشکلبه چرایی و علل و عوامل 

 هنگــیفر گردشــگري صــنعت در کارآفرینانــه فرصت یري پنجرهگشکلرا به اتفاقات، وقایع و مجموعه شرایط خاصی که موجب 

اســت.  ینیبــه بــازار رقابــت و کــارآفر کردهلیپنجره فرصت ورود افــراد تحصــ زانندهیاز عوامل انگ یکیکنند. شود، هدایت مییم

گذاري هاي کارآفرینی، در آموزش و سطح ســواد دانشــگاهی خــود ســرمایهتر فعالیتمنظور پیشرفت سریعبه یستیکارآفرینان با

گذاران در کشــورهاي در شود بنابراین الزم است که سیاستمی یبیکاري موجب کاهش سطح کارآفرین که نیکنند. با توجه به ا

بیکاري بــه تشــویق کــارآفرینی در کشــور نیــز  ۀحال توسعه به مسائل اشتغال جامعه توجه بیشتري نمایند تا عالوه بر حل مسئل

گیري در طراحــی تــأثیر چشــم 54/17و ضــریب معنــاداري  73/0چنانچه نتایج نشان داد این مقوله با ضریب تأثیر کمک کنند. 

باشــد. هاي رقابتی همســو می) به لحاظ اهمیت فعالیت2017گیاچتی و مارچی ( مدل تحقیق داشته است. این نتیجه با پژوهش

فرصــت،  يهانجرهپ يبندزمان ،یآوري و مالفن يهاتیقابل ،يمتصد يهادام تیاهم) به لحاظ 2016همچنین پژوهش ورتسی (

بــه  )2016همکــاران ( و پنــگبا پژوهش حاضــر همســو اســت. و شانس  یآت يتقاضا حیصح یابیموقع، ارزبه کیواکنش استراتژ

) معتقد اســت 2014کمپوال ( سو است.اند که با این فرضیه همدرمسائل کارآفرینی گردشگري اشاره داشتهاهمیت بینش بیشتر 

. بنابراین حضور چنــین کارآفرینــانی شد نخواهد شکوفا پذیرریسک و متعهد نوآور، کارآفرینان حضور بدون گردشگري که مقصد

پژوهشــگرانی از جملــه داوري و همکــاران  تواند در ایجاد فضاي رقابتی تأثیرگذار باشد که با نتایج این فرضیه همســو اســت.می

) بــه بیــان عوامــل تأثیرگــذار در 1390( همکــاران و غنیــان و) 1393(رضوانی  و )، حسام1393زاده و همکاران ()، کریم1396(

ها، سرمایه انسانی، بازارها، فرهنــگ، قــانونی و سیاســی، تــأمین مــالی، حمایتاند و عواملی چون ایجاد فضاي کارآفرینی پرداخته

 امنیت وجود و وکار، کسب صاحبان بین محلی تولیدي هايشبکه گسترش و تأسیس اقتصادي، هايبنگاه تأسیس به منديعالقه

  سو است.اند که با نتایج این فرضیه همپرداخته کارآفرینان براي منطقه سطح در مناسب

اي است که این سلسله خصوصیات دهنده سلسله خصوصیات ویژهاي است. این بعد نشانبعد دیگر مدل تحقیق عوامل زمینه

دهند و یا به عبارتی محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیــده اصــلی ر قرار مییا شرایط خاص معموالً راهبردهاي کلی را تحت تأثی

سازي کسب و کار از طور کلی تحت عنوان فرهنگها و رفتارهاي کارآفرینانه بهها، نگرشطور مثال ایجاد و تقویت ارزشاست. به

هاي تشویقی و ترویجی عمدتاً در قالب سیاست هاي اصلی استراتژي توسعه کارآفرینی گردشگري فرهنگی است. این هدفمؤلفه

و  67/0همانطور که مشاهده شــد ایــن عامــل بــا ضــریب تــأثیر گردد. هاي اجتماعی پیگیري میو آموزش در کلیه سطوح و الیه

و ) حمایت 2015( همکارانش و اي در پژوهش سیماتأثیر بسزایی در طراحی مدل تحقیق داشته است.  64/14ضریب معناداري 

اي قلمــداد کردنــد هاي الزم را براي توسعه کسب و کار دارند را از جمله عوامل تأثیرگذار زمینــهکمک به کارآفرینانی که مهارت

اي تأثیرگــذار در توســعه کــارآفرینی و ایجــاد پنجــره فرصــت حضــور سو است. از دیگر عوامــل زمینــهکه با نتایج این فرضیه هم

ســو ) به آن اشاره شده است و با پــژوهش حاضــر هــم2014است که در پژوهش کمپوال ( پذیرریسک و متعهد نوآور،کارآفرینان 

   است.

تري هستند مانند مکان، زمان، فرهنگ، اقتصاد و ... که بــر یعوسگر تحت عنوان عناصر میانجی، شرایط کلی و عوامل مداخله

 صــنعت در کارآفرینانــه فرصــت و محیطــی حــاکم بــر پنجــرهراهبردهاي اصلی اثرگذار هستند. از بعد نظــري عناصــر اقتضــایی 

فرهنگــی را  گردشــگري صــنعت در کارآفرینانــه آورند که در طی آن جویندگان فرصتیمشرایطی را پدید  فرهنگی گردشگري

ت و بســته بــه موقعیــ هــاآنبــه  العمــلعکسي است که نحوه پاسخگویی و اگونهبهدهند. ماهیت این عناصر تحت تأثیر قرار می

ي که در طــول زمــان اگونهبه هاآنپذیرد. این عوامل بیشترین تأثیر را روي راهبردهاي کالن داشته و ماهیت یموضعیت صورت 

سیاست، مرکب از نقش دولت و رهبــري، از جملــه عــواملی هســتند کــه جایگــاه مهمــی در به طور مثال؛ شوند. یمدچار تغییر 
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د. عوامل سیاسی و قانونی، بخش کلیدي از بافــت اقتصــادي و سیاســی هســتند کــه در آن اندهی توسعه کارآفرینی داشتهشکل

که قوانین و تشریفات دست و پاگیر اداري از میان برداشته شــود و بــا کارآفرینــان همکــاري الزم افتد. زمانیکارآفرینی اتفاق می

ایط به وجود خواهد آمد. تشریفات اداري و قوانین دست گذاري، کارآفرینی و بهبود شرصورت گیرد، بهترین فرصت براي سرمایه

هــاي خاصــی ایجــاد هاي فرصــت کــه در زمانتوانند از پنجرهنمایند و آنها نمیو پاگیر موانعی را در سر راه کارآفرینان ایجاد می

ره فرصت کارآفرینانــه بــا ضــریب تــأثیر با توجه به نتایج طراحی الگوي پنج برداري الزم را داشته باشند.شوند استفاده و بهرهمی

 در تدوین راهبردهاي گردشگري فرهنگی ایران نسبت به سایر عوامل تأثیر کمتري داشته اســت. 11/6و ضریب معناداري  43/0

تــوان ایــن ) عواملی به عنوان عوامل تأثیرگذار در توسعه کارآفرینی شناســایی شــد کــه می1396در تحقیق داوري و همکاران (

ها، سرمایه انسانی، بازارها، فرهنــگ، سیاســت و تــأمین مــالی ل را به عنوان عوامل محیطی به شمار آورد این عوامل حمایتعوام

 سو است. هستند که این نتیجه با فرضیه حاضر هم

ي فرهنگی، اداره و چگــونگی برخــورد بــا پدیــده محــور گردشگري صنعت در کارآفرینانه فرصت عوامل راهبردي براي پنجره

 در کارآفرینانــه فرصــت باشد. عوامل راهبردي یک عنصر بسیار مهم و اساســی در بحــث پنجــرهتحت مجموعه شرایط خاص می

کارگیري و بــا بــه باشد. این نوع رویکرد بر تمامی عملکردها و اقدامات فرد و سازمان اثرگذار بودهفرهنگی می گردشگري صنعت

باشد از طرفی تفکر سیستمی یک روش مناسب طی به دنبال کارایی و اثربخشی میها و همسو نمودن شرایط محیتمامی مهارت

 يامــر ییایپو یفرهنگ يگردشگر درباشد. به طور مثال، هاي دنیاي کنونی و درك شرایط میتر با پیچیدگیبراي برخورد اصولی

بــدون آن شــاهد رونــق  تــوانینمــ یدر حــال دگرگــون ي کنــونیایــدنبه با توجه  رییکه بدون تحول و تغ يبه نحو ستا يضرو

تــأثیر  25/11و ضــریب معنــاداري  55/0. با توجه به نتایج طراحی الگوي پنجره فرصت کارآفرینانه با ضریب تأثیر بود یشگیهم

)، 1395پژوهشگران متعددي چــون پورانجنــار و همکــاران (زیادي در تدوین راهبردهاي گردشگري فرهنگی ایران داشته است. 

) و 1393( میرزایــی و )، صفري1393پناهی ( )،1395( همکاران و )، قنبري1395)، کهربایی (1396و ارجمندیان ( محمودزاده

ها با نتیجه فرضــیه حاضــر اند که این پژوهشهاي کارآفرینی گردشگري پرداختهبندي فصت) به ارزیابی و اولویت1390عباسی (

  اند.تناسب با محدوده موردمطالعه خود راهبردهایی را تدوین و پیشنهاد نمودهها مچنین در این پژوهشسو هستند. همهم

در مقابلــه، یــا بــراي اداره کــردن و یــا  هــاالعملعکسعمل و  واقع درهستند که این پیامدها  پیامدهابعد دیگر مدل تحقیق 

هاي کارآفرینی گردشگري فرهنگی در کشــور پیوندند. یکی از پیامدهاي استفاده از فرصتیمکنترل کردن پدیده اصلی به وقوع 

فرصــت و  یابیــفرصــت، ارز یی: شناساشودیم لیکه از سه مرحله تشکاست  هااز فرصت يبردارو بهره صیتشخ ،ییشناساایران 

 نــانیرآفرشــود و بــه کا ییشناســا قیو دق یبه صورت علم دیبا ینیکارآفر يموجود برا يبسترهارو از ایناز فرصت.  يبرداربهره

 نیــدر ا یینقش بســزا یها و بخش خصوص. البته دانشگاهردیها مرتبط انجام گتوسط دولت و ارگان دیامر با نیگردد که ا یمعرف

مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی راهبردهاي بهبــود  48/17و ضریب معناداري  70/0نیز با ضریب تأثیر  این عامل .موضوع دارند

طبیعتــاً کــارآفرینی و توســعه شــود. ینانه در گردشــگري فرهنگــی ایــران پیامــدهاي زیــادي را موجــب میپنجره فرصت کارآفر

تواند پیامدهایی را در پی داشته باشد که این پیامدها ممکن اســت مثبــت، منفــی و یــا هــردو را اي میگردشگري در هر منطقه

رینی گردشگري را مورد مطالعه قــرار داده اســت کــه طبــق ) در پژوهش خود وضعیت کارآف1395دربرگیرد. حسام و همکاران (

ها مثبت و در بعضی مثبت بوده اســت. کــه ایــن نتــایج بــه مطالعات وي اثرات توسعه کارآفرینی گردشگري در بعضی از شاخص

اســی )، عبــدالهی و عب1395یگانــه و همکــاران (هــاي محمديســو اســت. در پژوهشلحاظ وجود پیامدها با پژوهش حاضر هــم

) به بیــان اثــرات 1390( احمدي و پور)، و جمعه1395)، میرواحدي و اسفندیاري (1393قیداري و همکاران ()، سجاسی1395(

چنانچه نتایج نشــان داده اســت اســتفاده درســت از  سو است.توسعه کارآفرینی گردشگري پرداخته شده که با فرضیه حاضر هم

تواند اثرات مثبت را در پــی داشــته باشــد و در ریزي شده و هدفمند میموقع، برنامههاي گردشگري در زمان صحیح و بهفرصت

  آورد.ناپذیري را به بار میغیر اینصورت اثرات منفی و جبران

هــایی مشــهود اســت در فرصت صنعت گردشگري ناسازگاريتوان چنین استنباط نمود که عنوان نتیجه نهایی این تحقیق میبه

برخــی آن را بــا  شــود وبرنده اعمال نمیانداز مثبت مدیران به مقوله گردشگري در عمل راهبردهاي اتخاذي پیشچشم رغمعلی

هــا بــه گــاهاتراق گردشگر را در اماکن گردشگري و تفــرج استفاده و دانند ومنابع طبیعی سازگار نمی یط زیست وححفاظت از م
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توانــد منــاطق زیبــا، امــاکن تــاریخی و مــذهبی مــی آبشارها و سویی وجود منابع طبیعی، از. نمایندزیان محیط زیست تلقی می

رو در صــورت تحقــق از ایــن .ها و اقدامات موجــود انطبــاق نــداردآرمان بستري مناسب براي جذب گردشگر تلقی شود که عمالً

درآمــدي تلقــی نمــوده کــه خــود  زا واشتغال نه وتوان فرصت گردشگري را به عنوان یک منبع کارآفریناعملی اهداف آرمانی می

ها خواســته هایی که میان وضعیت موجود ورا به همراه خواهد داشت. شناخت ناسازگاري هاي کشورزمینه توسعه و آبادي استان

 . عنوان فرصتی براي نوآوري مطرح استو انتظارات وجود دارد، به

 

  یی براي محققینپیشنهادها

   ،فرهنگی گردشگري صنعت در کارآفرینانه فرصت پنجره متغیرهاي و مؤلفه گردی کشف بررسی -

  فرهنگی، گردشگري صنعت در کارآفرینانه فرصت پنجره اجراي تحقق بازدارنده عوامل شناسایی و بررسی -

در پنجــره فرصــت  اثرگــذار متغیرهــاي و عوامل ،هامؤلفه شناخت منظوربه کیفی و کمی پژوهشی استفاده از سایر رویکردهاي -

  فرهنگی، گردشگري صنعت در کارآفرینانه

 هــايســال در ایــرانفرهنگــی  گردشگري صنعت در کارآفرینی وضعیتبینی منظور پیشبه پژوهی،آینده هايروش از استفاده -

  .آینده
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