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راهبــرد کارآفرینانــه ،صنعــت
گردشــگری ،رویکــرد آمیختــه

هــدف از پژوهــش پیــش رو طراحــی الگــوی کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد آمیخته ـ اکتشــافی در شــرکتهای
ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز و شــرق و جنــوب کشــور (شــهرهای
تهــران ،مشــهد ،شــیراز) اســت .ایــن پژوهــش کاربردی ـ توســعهای و بــا
ماهیــت اکتشــافی اســت و دادههــا بــه روش آمیخته ـ اکتشــافی گــردآوری
شــده اســت .تیــم مشــارکتکننده در بخــش کیفــی پژوهــش را ســی نفــر
از خبــرگان دانشــگاهی و مدیــران شــرکتهای ارائهدهنــدۀ خدمــات
گردشــگری تشــکیل میدهنــد کــه بــه شــیوۀ غیرتصادفــی (هدفمنــد) و روش
کمــی دربردارنــدۀ
گلولهبرفــی انتخــاب شــدهاند .جامعــه آمــاری در بخــش ّ
 263شــرکت ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز و شــرق و جنــوب کشــور
بــا رتبههــای  3و  5اســت و حجــم نمونــه بــه روش نمونهگیــری تصادفــی
کمــی نشــان میدهــد کــه
طبق ـهای  163بــرآورد شــده اســت .نتایــج مرحلــه ّ
شــرایط ع ّلــی اثرگــذار بــر کارآفرینــی راهبــردی شــامل جنبــه اجتماعــی،
محیــط مقصــد ،رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد میشــود .شــرایط
مداخلهگــر شــامل برقــراری ارتبــاط ،امــکان پیشبینــی و ســرمایهگذاری
جدیــد و شــرایط زمینـهای نیــز شــامل جمـعآوری منابــع ،ســرمایه انســانی و
بهــرهوری میشــود .رشــد فرهنگی ـ اجتماعــی ،تأثیــر مشــوقها و تعامــل
سیســتمی بــرای بهبــود عملکــرد ،یکپارچگــی و حداکثــر اســتفاده از
تجربیــات ،پیامدهــای کارآفرینــی راهبــردی شــناخته میشــود.

مقدمه

هــدف از الگــوی کارآفرینــی راهبــردی ،بــا تلفیــق
کارآفرینــی و راهبــرد ،طراحــی و اجــرای راهبردهــای
کارآفرینانــه خلــق ثــروت ،پیشــبرد ماهیــت رقابــت،
اقدامــات و ارائــه خدمــات بـهروز در صنعــت گردشــگری
ایــران اســت .در آینــدهای نهچنــدان دور ،همــه
کســبوکارها در تمامــی صنایــع ازجملــه صنعــت
گردشــگری خدمــات الکترونیــک را جایگزیــن
ت حضــوریخواهنــد کــرد .بنابرایــن بنگاههــ ا و
خدمــا 

شــرکتهاییکــهدرایـن امــرپیشــگا م شــوندوالگوهــای
ی را اجــرا کننــد ســهم
ایجــا د وفــاداری الکترونیکــ 
بیشــتریازبــازارخواهنــدداشــتودرمقابــلرقبــابــه
موفقیــت بیشــتری دســت خواهنــد یافــت (رضوانــی و
همــکاران .)1396 ،کارآفرینــی راهبــردی بــه رفتارهــای
جســتوجوکنندۀ مزیــت و فرصــت گفتــه میشــود کــه
بــه خلــق ارزش بــرای افــراد و ســازمانها و جامعــه
میانجامــد (.)Hitt et al., 2011
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سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

طراحــی الگــوی کاربــردی بهمنظــور خلــق ارزش و
ایجــاد ثــروت در صنعت گردشــگری بــرای کارآفرینان
و ســازمان درنهایــت بــه رشــد و رونــق اقتصــادی
بــرای شــرکتهای ســرمایهگذار ارائهدهنــدۀ خدمــات
در ایــن زمینــه منجــر میشــود .محققــان بــر ایــن
نظرنــد کــه افزایــش ثــروت در صنعــت گردشــگری
باعــث فعالیتهــای بیشــتر اقتصادی ـ اجتماعــی
نظیــر اشــتغالزایی ،پیشــرفتهای ف ّنــاوری ،رشــد
و ثبــات اقتصــادی میشــود (.)Hingtgen et al., 2015
مــدل کارآفرینــی راهبــردی بــه شــرکتهای
ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری کمــک میکنــد تــا
مزیــت رقابتــی تقریبــ ًا پویــا و پایــداری را بهدســت
آورنــد و بــه انــواع تغییــرات محیطــی کــه بســیاری
از ســازمانهای امــروزی بــا آن روبــهرو میشــوند
پاســخی مناســب دهنــد (.)Webb & Ireland, 2007
دریافتــن ایــن کــه چگونــه ســرمایهگذاریهای
جدیــد در صنعــت گردشــگری بــا بهرهبــرداری از
یــک یــا چنــد مزیــت رقابتــی باعــث کســب موفقیــت
و پایــداری آن میشــوند و چگونــه شــرکتهای
بــزرگ کارآفرینانهتــر عمــل میکننــد ،پژوهــش
نظــری و تجربــی درزمینــه طراحــی مــدل کارآفرینــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری را ضــروری
مینمایــد (.)Hitt et al., 2011
بخــش گردشــگری ،بــا توجــه بــه فعالیتهــای
گســتردۀ منطقــهای و جهانــی و نیــز رشــد ســریع
بازارهــای بینالمللــی ،نیازمنــد تالشهــای
کارآفرینانــه بســیاری اســت .ســبک زندگــی
گردشــگران ،ویژگیهــای جمعیتشــناختی آنــان
و الگوهــای کار و تعطیــات آنهــا از لــزوم نــوآوری
در گردشــگری و نیــز فرصتهــای پاســخگویی
شــرکتها بــه افزایــش تقاضــای گردشــگری حمایــت
میکنــد (رکنالدیــن افتخــاری و همــکاران.)1395 ،
کارآفرینــی راهبــردی و مشــتقات آن در تمامی ســطوح
و صنایــع جامعــه تأثیــر میگــذارد ،چــون بــا نــوآوری،
رقابتپذیــری ،بهــرهوری و ایجــاد شــغل ســروکار دارد
(2017; Liu & Fang, 2016; Jones et al., 2011

.)Luu,

محققــان بــه موضوعــات گوناگونــی دربــارۀ کارآفرینــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری اشــاره کردهانــد،
ازجملــه اینکــه چــرا ،کــی و چگونــه فرصتهــا کشــف و
ب ـهکار گرفتــه میشــوند (.)Shane & Venkatarman, 2000
همچنیــن ،دربــارۀ بهرهگیــری از نتایــج کارآفرینــی
راهبــردی در طراحــی مــدل بحــث و بررســی
کــــردهاند

(Fadda & Sorensen, 2017; Shane & Venkatarman,

)2001؛ ازایــنرو حجــم پژوهشهــای مرتبــط بــا
کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری رشــد
چشمگیر و جامعی داشــته اســت (;Kuratko et al., 2015

;Lopez fernandez et al., 2016; Rey-Marti et al., 2016
Servantie et al., 2016; Stewart & Cotton, 2013; Volery

 .)& Mazzarol, 2015همزمــان بــا افزایــش پژوهشهــا
ش کارآفرینی
در ایــن زمینــه ،محققــان پیشــرفت پژوهـ 
راهبــردی در صنعــت گردشــگری را از دیدگاههــای
گوناگــون ازجملــه منطقــهای (،)Jing et al., 2015
متغیرهــای وابســته ( )Wang & Jessup, 2014روشهــای
پژوهــش (Anderson & Starnawska, 2008; Bygrave,
;1989; Coviello & Jones, 2004; McDonald et al., 2015
)McElwee & Atherton, 2005؛ طبیعت جامعه (Gartner

 ،)et al., 2006کسـبوکارهای کوچــک (Grant & Perren,

 ،)2002; Kallmuenzer, 2018کارآفرینــی اجتماعــی
( )Kraus et al, 2014و تجزیهوتحلیــل موضوعــی روشــن
ســاختهاند .بااینحــال ،پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی
بــه یــک بخــش یــا صنعــت ( )Li, 2008محــدود اســت،
اگرچــه پویایی صنعــت گردشــگری (McGahan & Poter,
 )1997; Rumelt, 1991و چرخــه عمــر صنعت گردشــگری
( )Karniouchina et al, 2013راهبــرد اجــرا و شــکلدهی
را تحــت تأثیــر چشــمگیری قــرار دادهانــد.
بنابــر پژوهش شــفرد ( ،)2015اگــر به این باور برســیم که
اســتفاده از نظریههــا و رویکردهــای پذیرفتهشــده بــرای
پاسـخگویی بــه ســؤاالت روبهرشــد درزمینــه کارآفرینــی
راهبــردی کافــی اســت ( ،)Shepherd, 2015امــا متوجــه
نشــویم کــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری
فعالیتمحــور اســت ،خطــر بزرگــی را بــه جــان
خریدهایــم و بــا مشــکالت متعــددی روبــهرو خواهیــم
شــد ( .)Dorado & Ventresca, 2013همچنین پیامدهای
نهایــی طراحــی الگــوی اقــدام کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری ممکــن اســت بســته بــه تفاوتهای
شــایانتوجه در ویژگیهــای صنعــت متفــاوت باشــد.
ازای ـنرو الزم اســت مطالعــات صنعتمحــوری را بــرای
شناســایی زمینههایــی در گردشــگری کــه در آن بــه
موفقیــت میرســیم آغــاز کنیــم.
ایــن پژوهــش بــر طراحــی الگــوی کارآفرینــی راهبــردی
درزمیــنۀ صنعــت گردشــگری تکیــه دارد .صنعــت
گردشــگری موتــور محــرک رشــد اقتصــادی در بســیاری
از کشــورها اســت ،بهگونـهای کــه ســبب رشــد چشــمگیر
بســیاری از اقتصادهــا حتی در شــرایط بحــران اقتصادی
شــده اســت
.)Tang & Tan, 2013; Webs
(ter & Ivanov, 2014
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بــا وجــود جذابیــت و یگانهبــودن فعالیتهــای کارآفرینی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری ،در پژوهشهــای
انگشتشــماری پیشــرفت کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری بررســی شــده اســت .لــی ()2008
ســولول و همــکاران ( )2015دریافتنــد کــه تعــداد
و
ُ
پژوهشهــای کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت
گردشــگری بســیار کمتــر از حــد انتظــار اســت .ایــن امــر
نشــان میدهــد کــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت
گردشــگری در عمــل بســیار ضعیــف اســت.
هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی مــدل کارآفرینــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد
آمیخته ـ اکتشــافی در صنعــت گردشــگری کشــور بــرای
شــرکتهای ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز
و شــرق و جنــوب اســت (شــهرهای تهــران ،مشــهد و
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.)al., 2015

مروری بر ادبیات موضوع

گردشــگري مجموعــه مســافرتهايی را دربــر میگيــرد
كــه بهمنظــور اســتراحت و تفريــح و تجــارت يــا ديگــر
فعاليتهــای شــغلی يــا بهمنظــور شــركت در مراســم
خــاص انجــام میگيــرد (رضوانــی .)72 :1385 ،تنــوع
پوشــش گياهــی در ايــران بهگونـهای اســت كــه  70درصــد
كل گونههــای گياهــی جهــان در ايــران میرویــد و 2520
گونــه بومــی و منحصــر بــ ه اســت .عالوهبــرآن ،وجــود
مناطــق حفاظتشــده ( 11پــارك ملــی 4 ،اثــر طبيعــی،
 25پناهــگاه حيــات وحــش و  48منطقــه حفاظتشــده)
 160گونــه از پســتانداران كــه برابــر بــا كل گونههــای
قــاره اروپــا اســت 500 ،نــوع پرنــده و  270نــوع ماهــی
فقــط گوشــههایی از جاذبههــای ايــن مرزوبــوم اســت
(تقــیزاده انصــاري .)116:1383 ،شــکوفایی صنعــت
گردشــگری در ایــران در گــرو کارآفرینــی راهبــردی در این
صنعــت اســت.
کارآفرینــی راهبــردی فعالیتهــای کارآفرینانـهای اســت
کــه در چارچــوب راهبــرد کســبوکار انجــام میشــود
و بــه توســعه تخصــص در مهارتهــا و منابــع اصلــی
میپــردازد و از اهــرم کاربــرد و انتقــال دانــش بــرای
تولیــد محصــوالت و خدمــات و یافتــن بازارهــای جدیــد
اســتفاده میکنــد ( .)Lumpkin & Dess, 1996بســیاری
از نویســندگان متأخــر کارآفرینــی را موتــور محرکــه
توســعه پایــدار دانســتهاند و بــر ایــن نظرنــد کــه قــدرت
ـی انقــاب صنعتــی بعــدی و آینــدهای
نوآورانــه کارآفرینـ ْ
پایدارتــر را در پــی خواهــد داشــت (رکنالدیــن افتخــاری
و همــکاران .)1395 ،نقطــه اشــتراك میــان مدیریــت
راهبــردی و کارآفرینــی کمــک بــه ســازمانها برای کســب
مزیتهــای رقابتــی و ایجــاد فرصتهایــی در آینــده
اســت .کارآفرینــی راهبــردی مجموعـهای از فعالیتهای
ســازمانی اســت کــه توانایــی ســازمان را در رقابــت بــا
ســازمانهای موجــود در صنعــت موردنظــر بــراي کســب
موقعیــت برتــر افزایــش میدهــد (.)Barney, 1991
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شــرکتهای کوچــک و متوســط ارائهدهنــدۀ خدمــات
گردشــگری در کارآفرینــی ،پویایــی اقتصــادی و
تصویرســازی توســعه متــوازن مقاصــد تأثیــر بســزایی
دارنــد (Carlisle et al., 2013; Gurel et al., 2010; Hallak
 .)et al., 2015ایمانی خوشــخو و همکاران ( )1396هشــت
شــاخص اصلــی از قبیــل مشــارکت ،ســرمایهگذاری،
اشــتغال و ...و بیســت شــاخص فرعــی برنــد شــرکتها
در مقاصــد گردشــگری مناطــق ســاحلی را بــا توجــه بــه
ابعــاد چهارگانــه بومشــناختی ،اجتماعی ـ فرهنگــی،
اقتصــادی و نهــادی ارزیابــی کردنــد و دریافتنــد کــه ارائــه
تصویــر مطلــوب مقصــد گردشــگری در ذهــن مخاطــب
نیازمنــد برنامهریــزی و مدیریــت بــا رویکــرد مشــارکت
برپایــه منابــع جامعــه محلــی اســت.
جــدای از ســود اقتصــادی ،کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری طبیعتمحــور اســت و در هنــگام
ارزیابــی عواقــب اقــدام کارآفرینانــه بــرای بهرهگیــری
از فرصتهــا تمرکــز ویــژهای بــر حفــظ یــا تخریــب
محیــط طبیعــی دارد ( .)Shepherd, 2015ممکــن اســت
کارآفرینــی راهبــردی در شــرکتهای کوچک و متوســط،
بهجــای ســودگرایی ،از ســوی یــک محــرک درونــی بــرای
اســتفاده از ظرفیــت ســازمانی (منابــع انســانی و مالــی)
بهمنظــور جبــران مشــکالت اقتصــادی پیشآمــده
براثــر فصلیبــودن صنعــت گردشــگری برانگیختــه شــود
( .)Dawson et al, 2011شــناخت تواناییهــای اقتصادی و
غیراقتصــادی شــرکتهای کوچک و متوســط ارائهدهندۀ
خدمــات گردشــگری منجــر بــه رشــد پژوهشهــای
کارآفرینــی راهبردی در صنعت گردشــگری در ســالهای
اخیــر شــده اســت (Altinay, 2010; Li, 2008; Solvoll et

شــیراز) .مــدل ایــن پژوهــش محققســاخته اســت و
در طراحــی مــدل از نظــر خبــرگان صنعــت گردشــگری
کشــور اســتفاده شــده و ســپس مــدل آزمایــش شــده
اســت .چارچــوب ارائهشــده در ایــن مقالــه جایگزیــن
فعالیتهــای شــین و ونکاتارامــان ( ،)2001شــفرد
( )2015و دیگــر پژوهشــگران (مثل کارلســون و همکاران
( ))2013کــه محــدودۀ پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی را
ترســیم کردهانــد نیســت ،بلکــه طراحــی مــدل کاربــردی
برجســته و ایجــاد نگرشهــای جدیــد مــد نظــر اســت.
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بــه گفتــه ونکاتارامــان و ساراســواتهی ( ،)2001دو
مفهــوم کارآفرینانــه و راهبــردی جداییناپذیرنــد.
هیــت و همــکاران ( )2001مفهــوم کارآفرینــی
راهبــردی را فصــل مشــترك کارآفرینــی و مدیریــت
راهبــردی عنــوان کردنــد .کارآفرینــی راهبــردی
بــا تلفیــق کارآفرینــی و راهبــرد ،بــرای طراحــی
و اجــرای راهبردهــای کارآفرینانــه خلــق ثــروت،
اقدامــات کارآفرینانــه بــا جهتگیــری مدیریــت
راهبــردی را دربــر میگیــرد .بررســی پژوهشهــای
انجامشــده دربــارۀ کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت
گردشــگری را میتــوان در ســه زیرگــروه دســتهبندی
کــرد ( :)Koseoglu et al., 2016بررســی پژوهشهــای
ســنتی (بررســی اصولــی ،فراتحلیــل و رویکردهــای
کیفــی) ،شــیوههای ارزیابــی (شــاخصهای
بهــرهوری ،ســنجههای اثــر و ســنجههای ترکیبــی)
و شــیوههای ارتباطــی (همراهــی اســتناد،
اتصــال کتابشــناختی ،تجزیهوتحلیــل کالمــی،
تجزیهوتحلیــل همــکاری نویســنده).
بررســی پژوهشهــای ســنتی عبــارت اســت از
نظــــممحور ،زمینــــهمحور ،روش /آمــــارمحور،
نمونهمحــور ،همکارمحــور و مجلهمحــور.
پژوهشهــای نظممحــور پیشــرفت کارآفرینــی
را بهمنزلــه یــک کل ارزیابــی میکننــد .بررســی
زمینهمحــور شــامل ایــن مــوارد اســت :کارآفرینــی
راهبــردی بینالمللــیAutio et al., 2011; Coviello( 1
)et al., 2011; Jones et al., 2011؛ کارآفرینــی راهبــردی
پایــدار ( ،)Dean & Mcmullen, 2007تاریــخ (& Lohrke
 ،)Landstrom, 2010کارآفــــــرینی راهبــردی زنـــــان
( ،)De Bruin et al., 2006تصمیمگیــری کارآفرینــی
راهبــردی ( ،)Shepherd, 2011آمــوزش کارآفرینــی
راهبــردی ( ،)Katz, 2003; Kuratko, 2005شــرکتهای
خانوادگــی ( ،)Lopez-Fernandez et al., 2016کارآفرینــی
راهبــردی شــرکت ( ،)Aldrich, 2012کارآفرینــی
راهبــردی پایــدار ،دیدگاههــای شــناختی و
کارآفرینانــه اجتماعــی (.)Kraus et al., 2014
عالوهبرایــن ،برخــی مطالعــات دیگــر در زمینــه
پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی تمرکــز بــر روی روش/
آمــار دارنــد ،مثــل اندرســون و استارناوســکا (،)2008
بایگریــو ( ،)1989کوویلــو و جونــز،)2004( 2
ِ
دیویدســون و ویکالنــد ( ،)2001مکدونالــد و
همــکاران ( )2015و مکالــوی و آترتــون (.)2005
1.

2 . Coviello and Jones

بــر اســاس ایــن پژوهشهــا ،وانــگ و جســاپ
( )2014مــدل یکپارچــهای از متغیرهــای وابســته
ارائــه دادنــد .ایــن مــدل چهــار جــزء اصلــی دارد:
ویژگیهــای محیطــی ،ویژگیهــای افــراد کارآفریــن،
پشــتیبانی ســایر عوامــل و ویژگیهــای افــراد
ســرمایهگذار .ایــن پژوهــش بــر رویکردهــای قدیمــی
و آتــی تمرکــز دارد .پژوهشهــای انگشتشــماری
دربــارۀ طراحــی مــدل کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد آمیختــه انجــام
شــده اســت .ایــن پژوهشهــا از روشهــای ارزیابــی
( )Crump et al., 2009و روشهــای ارتباطــی بــرای
شناســایی ســاختار ذهنــی کارآفرینــی بــا همراهــی
اســتناد اســتفاده میکننــد (;Landstrom et al., 2012
Kraus et al., 2014; Jing et al., 2015; Gartner et al.,
.)2006; Cornelius et al., 2006

هیــچ پژوهشــی تاکنــون از روشهــای کالمــی بــرای
تشــریح ســاختار اجتماعــی کارآفرینــی راهبــردی
اســتفاده نکــرده اســت .ایــن شــکاف نشــان میدهــد
کــه راههــای تــازهای بــرای محققــان کارآفرینــی
راهبــردی بــاز اســت تــا فهــم عمیقتــری از موضوعات
نادیــده گرفتهشــده در پشــینه کارآفرینــی راهبــردی
در صنعــت گردشــگری بهدســت آورنــد (Koseoglu
 .)et al., 2016درمجمــوع ،مطالعــات پیشــین زمینــه
دانشــی پژوهشهــای کارآفرینــی راهبــردی را
بررســی کردهانــد.
اگرچــه پژوهشهــای صنعتمحــور و منطقهمحــور
محــدود اســت ،در ایــن پژوهــش زمیــنۀ دانشــی
پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعت گردشــگری
از چهــار دیــدگاه بررســی میشــود :جنــبۀ
اجتماعــی ،محیــط مقصــد ،رشــد کارآفرینی و توســعه
مقصــد .براســاس پیشــینه و عوامــل عملکــردی
کارآفرینــی راهبــردی و تخصیــص آنهــا بــه کارآفریــن
و ســازمان و توســعه مقصــد در صنعــت گردشــگری،
در ایــن پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت
گردشــگری بهصــورت کیفــی بررســی میشــود و
چارچــوب مدلــی یکپارچــه پیشــنهاد میشــود کــه
متغیرهــای مختلــف را بــرای توضیــح پیشنیازهــا و
نتایــج کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری
ترکیــب میکنــد .مقایســه چارچــوب ایــن پژوهــش
بــا چارچوبهــای کوراتکــو و همــکاران ( )2015و
وانــگ و جســاپ ( )2014همپوشــانی شــایانتوجهــی
را بیــن پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی مســیر اصلــی/
عمومــی و پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت
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بــرای کنــدوکاو دربــارۀ پدیدههــا ،پژوهشــگر
بهطــور ضمنــی دیدگاههــای فلســفی و زیربنایــی
معرفتشناســی را مفــروض پنداشــته و بــر ایــن پایه به
انتخــاب روش تحقیــق میپــردازد (بــازرگان.)1388 ،
ايــن پژوهــش ازنظــر هــدف کاربردی ـ توســعهای و
ازنظــر ماهیــت اکتشــافی اســت .در بخــش کیفــی از
رویکــرد نظــریۀ دادهبنیــاد و شناســایی الگــو و در
کمــی از رویکــرد معــادالت ســاختاری بــرای
بخــش ّ
آزمــون مــدت اســتفادهشــده اســت .در طــرح تحقیــق
آمیخــتۀ اکتشــافی ،پژوهشــگر درصــدد ایجــاد
زمینــهای دربــاره محیــط نامعیــن اســت .درواقــع در
ایــن پژوهــش ،بــا گــردآوری دادههــای کیفــی دربــارۀ
پدیــده ،امــکان صورتبنــدی فرضیههــا دربــارۀ بــروز

جدول  :1نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار
در بخش کیفی
مصاحبهشونده

دادهها

توافقات

عدم توافقات

پایایی دادهها

سوم

71

28

14

0/69

چهارم

59

23

17

0/75

نهم

50

17

6

0/63

کل

180

68

37

0/70
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گردشــگری نشــان میدهــد ،اگرچــه شــکافی قابــل
توجــه نیــز ظاهــر میشــود .بــرایمثــال ،نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه شــمار قابــلتوجهــی از
محققــان تعاریــف قبلــی خــود را بــهکار بردهانــد یــا
ایــن تعاریــف را اندکــی اصــاح کردهانــد .بــ ا وجــود
ایــن ،هیــچ اجماعــی بــر روی ارائــه یــک مــدل واحــد
بهدســت نیامــده اســت ،بنابرایــن تعریــف روشــنی در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد .ایــن کمبــود اشــاره بــه ایــن
موضــوع دارد کــه پژوهــش طراحــی مــدل کارآفرینــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری هنــوز در مراحــل
اولیــه تبییــن قــرار دارد.
بــه علــت نبــود اتفاقنظــر در میــان محققــان بــر روی یک
تعریــف مشــخص ،در طراحــی مــدل اختــاف وجــود
دارد .بــا وجــود پژوهشهــای متعــددی کــه دربــارۀ
نظریــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری
انجــامگرفتــه اســت ،هنــوز نظریـهای پیشــنهاد نشــده که
کامــ ً
ا پذیرفتــهشــده باشــد ( .)Zhao et al., 2011بیشــتر
پژوهشهــای پیشــین در ایــن حــوزه کارآفرینــی
راهبــردی را برحســب فعالیتهــا توصیــف کردهانــد
تــا فرایندهــا (زنجیــرهای از فعالیتهــا) .فقــدان
نســبی نقــشۀ مناســب و بســط /اصــاح نظریــه مانعــی
بــر ســر راه پیشــرفت در طراحــی مــدل کارآفرینــی
راهبــردی در صنعــت گردشــگری اســت؛ بنابرایــن
تبییــن نظریــه کارآفرینــی راهبــردی در مراحــل اولیــه
قــرار دارد و راه درازی در پیــش دارد .در ایــن پژوهــش
تــا حــدی نقشــهای مناســب بــرای توســعه فراینــد
کارآفرینــی راهبــردی در گردشــگری کشــور ارائــه
میدهــد.

پدیــدۀ موردمطالعــه فراهــم میشــود .پــسازآن
پژوهشــگر میتوانــد از طریــق گــردآوری دادههــای
کمــی فرضیــات را بیازمایــد (بــازرگان.)1388 ،
ّ
در بخــش کیفــی پژوهــش ،برخــاف نمونهبــرداری
کمــی ،نمونهبــرداری نظریــه
انجامشــده در بررســی ّ
را نمیتــوان پیــش از آغــاز پژوهــش برنامهریــزی
کــرد و تصمیمــات خــاص نمونهبــرداری در خــال
فراینــد پژوهــش شــکل میگیــرد .در ایــن مرحلــه از
نظــر نخبــگان دانشــگاهی و کارآفرینــان در صنعــت
گردشــگری بــرای دســتیابی بــه اجمــاع نظرهــا
اســتفاده شــده اســت .بــا روش نمونهبــرداری
هدفمنــد بــه شــیوۀ گلولهبرفــی و بــر پایــه تخصــص
گردشــگری و کارآفرینــی ،ســی خبــره کــه تحصیــات
دکتــری و دس ـتکم پانــزده ســال ســابقه کار داشــتند
بــرای مصاحبــه نیمهســاختاریافته شناســایی و
انتخــاب شــدند .بــه علــت مشــکالت جمــعآوری
دادههــا و تکراریشــدن پاســخها از نمونهگیــری
بزرگتــر اجتنــاب شــد .فراینــد جمــعآوری دادههــا
در ایــن مرحلــه تــا جایــی ادامــه یافــت کــه محقــق بــه
مــرز اشــباع نظــری در مصاحبــه بیستوســوم رســید.
در ایــن مرحلــه ،مفاهیــم مطرحشــده از ســوی
مصاحبهشــوندگان تکــراری شــد و مطلــب جدیــدی
بــه مــدل اضافــه نشــد.
در تحلیــل دادههــا ،از روش مرحلــهای و تکنیــک
تحلیلــی اســتراوس و کوربیــن اســتفاده شــده اســت .بر
اســاس رویکــرد نظاممنــد ،نظریهپــردازی در س ـه گام
اصلــی انجــام شــده اســت :کدگــذاری بــاز ،کدگــذاری
محــوری و کدگــذاری انتخابــی .بــرای بررســی روایــی
یافتههــای بخــش کیفــی از اقدامــات تطبیــق توســط
خبــرگان اســتفاده شــده اســت .بــرای محاســبه
پایایــی مصاحبههــا ،روش توافــق درونموضعــی بــه
کار رفتــه اســت (جــدول .)1
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همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــده ،تعــداد
کل کدهــای ثبتشــده توســط هــر ســه نفــر (محقــق
و همکاریکننــدگان) برابــر  ،180تعــداد کل توافــق
بیــن ایــن کدهــا  68و تعــداد کل عــدم توافــق بیــن
کدهــا  37اســت .پایایــی بیــن دو کدگــذار بــا اســتفاده
از فرمــول ذکرشــده  70درصــد اســت کــه چــون بیشــتر
از  60درصــد اســت ،قابلیــت اعتمــاد کدگذاریهــا
کمــی 263 ،شــرکت
تأییــد میشــود .در بخــش ّ
ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری بــا رتبههــای 3
و  5بهعنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــده و بــا
اســتفاده از جــدول کرجســی و مــورگان  163شــرکت
بــرای نمــونۀ آمــاری بــرآورد شــده اســت .در نهایــت،
بــرای پیشــگیری از افــت تعــداد ،اطمینــان بیشــتر و
برگشــتپذیری پرســشنامهها ،حجــم نمونــه 180
شــرکت تعییــن شــده اســت .نمونهگیــری در ایــن
مرحلــه بــا روش تصادفــی طبقــهای صــورت گرفتــه
اســت .در ایــن روش ،بــا توجــه بــه کــد دادهشــده بــه
هریــک از ایــن شــرکتها ،کدهــا بهصــورت تصادفــی
انتخــاب شــده و پرســشنامه محققســاخته بیــن
مدیــران ایــن شــرکتها توزیــع شــده اســت .ســپس
اطالعــات جمعآوریشــده مبنــای تجزیهوتحلیــل
بــا نرمافــزار اســمارت پــیالاس ( )Smart PLSقــرار
گرفتــه اســت .بــرای بررســی روایــی پرســشنامه در
کمــی ،ابتــدا روایــی ظاهــری و مفهومــی را
بخــش ّ
ســی خبــره بررســی و تأییــد کردنــد ،ســپس نســبت
روایــی محتوایــی ( )CVRتمــام شــاخصها بیشــتر از
 0/7ارزیابــیشــد و بــه تأییــد رســید.
بــرای بــرازش مــدل از شــاخصهای بــار عاملــی،
پایایــی ترکیبــی ( ،)CRآلفــای کرونبــاخ (،)CA
میانگیــن واریانــس اســتخراجی ( ،)AVEضریــب

تعیــن ( ،)R2معیــار فورنــل و الکــر و شــاخص نیکویــی
بــرازش ( )GOFاســتفاد ه شــده اســت کــه نتایــج
آن در جــدول  2ارائــه میشــود .نتایــج جــدول 2
نشــان میدهــد کــه مقادیــر شــاخصهای میانگیــن
واریانــس اســتخراجی (بیشــتر از  ،)0/5پایایــی
ترکیبــی و آلفــای کرونبــاخ (بیشــتر از  )0/7در تمــام
ســازهها مناســب اســت .همچنیــن شــاخص نیکویــی
بــرازش ( )GOF 712/0بهدســت آمــده اســت ،بنابرایــن
میتــوان گفــت مــدل ســاختاری از بــرازش مناســبی
برخــوردار اســت .بــر ایــن اســاس مشــخص میشــود
کــه نشــانگرهای انتخابــی بــا زیربنــای عاملــی طــرح
تحقیــق تناســب الزم را دارنــد.

یافتهها

در بخــش کیفــی 76 ،درصــد از خبــرگان را مــردان
بــا میانگیــن ســنی  41ســال و  24درصــد را زنــان بــا
میانگیــن ســنی  39ســال تشــکیل دادهانــد .در بخــش
کمــی نیــز 85 ،درصــد از مدیــران شــرکتها را مــردان
ّ
بــا میانگیــن ســنی  45ســال و  15درصــد را زنــان بــا
میانگیــن ســنی  37ســال تشــکیل دادهانــد .مفاهیــم
اولیــه در قالــب  86مفهــوم طبقهبنــدی شــده اســت.
ایــن مفاهیــم در مرحلــه نهایــی بــا دســتهبندی
مقولههــای فرعــی در قالــب  21مقولــه اصلــی کــه
مســائل عمــدهای هســتند جــای گرفتهانــد .در
جــدول  2شــاخصهای بــرازش مــدل ســاختاری
پژوهــش آمــده اســت .در جــدول  3ماتریس ســنجش
روایــی واگــرا بــه روش فورنــل و الکــر ذکــر شــده اســت
و نمون ـهای از کدگــذاری بــاز در جــدول  4آورده شــده
اســت.

طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری
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محیط مقصد

نوسانات اقتصادی
محیط فرهنگی ـ اجتماعی
محیطهای خطمشی
فناورانه
توسعه ّ

0/759
0/651
0/511
0/814

0/710

رشد
کارآفرینی

رشد شرکت
انعطافپذیری
چابکی راهبردی
خالقیت
یادگیری

0/749
0/678
0/551
0/600
0/646

0/789

توسعه مقصد

توسعه زیرساختها مقصد
توسعه روساختها مقصد
توسعه سازگار با
محیطزیست
جذابیت کار

0/863
0/939
0/717
0/788

0/812

شرایط
مداخلهگر

برقراری ارتباط
امکان پیشبینی
سرمایهگذاری جدید

0/922
0/901
0/934

0/916

پژوهشهای
کارآفرینی

0/793

0/766

0/751

0/775

0/901

0/688
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جنبه
اجتماعی

موفقیت
نوآوری
ریسکپذیری
استقالل
توانایی آموختن از شکست

0/811
0/633
0/859
0/541
0/548

0/611

0/591

0/520

0/843

طرحهای پژوهشی
کارآفرینی دولتی
طرحهای پژوهشی
کارآفرینی دانشگاهی
طرحهای پژوهشی
کارآفرینی بخش خصوصی

0/891
0/811
0/909

0/913

0/899

0/751

شرایط
زمینهای

جمعآوری منابع
سرمایه انسانی
بهرهوری

0/911
0/919
0/929

0/918

0/905

0/823

راهبرد

رشد فرهنگی ـ اجتماعی
تأثیر مشوقها
تعامل سیستمی

بازتاب

حداکثر استفاده از تجربیات
بهبود عملکرد
یکپارچگی

0/909
0/922
0/801

0/900

0/899

0/766

0/956
0/960
0/949

0/955

0/896

0/903

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

ابعاد

شاخص

بار عاملی

CR
(پایایی مرکب)

CA
(آلفای کرونباخ)

AVE
(روایی همگرا)
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جدول  :3ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر
فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیرها

1

جنبه اجتماعی

0/829

محیط مقصد

0/779

0/782

رشد کارآفرینی

0/760

0/762

0/769

توسعۀ مقصد

0/642

0/616

0/674

0/721

شرایط مداخلهگر

0/746

0/729

0/751

0/705

0/918

پژوهشهایکارآفرینی

0/659

0/777

0/731

0/650

0/807

0/867

شرایط زمینهای

0/748

0/718

0/754

0/664

0/859

0/814

راهبرد
بازتاب

0/699
0/656

2

0/614
0/624

3

0/687
0/667

4

0/636
0/616

5

0/801
0/731

6

0/857
0/804

7

0/907

0/818
0/763

8

0/875
0/798

9

0/950

جدول  :4مقولههای استخراجشده از کدگذاری باز برای شرایط ع ّلی

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

مقولهها

کدگذاری باز

جنبه اجتماعی

افزایش توانمندی در ارتباط ،بهرهگیری از الگوهای پیشبینی ،داشتن روحیۀ ریسکپذیری ،میل به استقالل،
شناخت و پاسخ به انگیزهها ،جمعیتشناسی ،سبک زندگی ،تجربه صنعتی

محیط مقصد

قابلیت انعطافپذیری ،مشارکت در پیشرفت ف ّناوری ،ارزیابی مشوقها ،هماهنگی در ارتباطات ،تالش در تعامل
فرهنگی ،زیرساخت کارآفرینی ،سیاستهای دولت ،مقررات و پشتیبانی

رشد کارآفرینی

به استقبال مشکالت رفتن ،سیستم نظارت بر حسن اجرای عملکرد ،برقراری نظام یکپارچه ،فرصت بازنگری در
خالقیت ،تغییر در مهارت یادگیری ،رشد فروش و سهم بازار

توسعه مقصد

هدایت راهبردی توسعه منابع انسانی ،بلوغ در نوآوری ،اثربخشی در روند توسعه ،شناسایی مسائل بنیادی،
منفعت اقتصادی ،توسعه پایدار

برقراری رابطه

تحلیل کانالهای تسهیلکننده ،بررسی موانع و راهکارها ،تأثیر تعامل و بازنگری

امکان پیشبینی

پیروی از اصول مدون ،استفاده از تجربیات ،زمینه ورود ابزارهای پیشران

سرمایهگذاری
جدید

بسترسازی اعتماد و شفافیت در قراردادها ،تضمین ثبات نسبی در محیط ،جذابیت مقصد

جمعآوری منابع

تبلیغات منطقهای ،ایجاد سمینارهای گفتوگو ،در معرض قراردادن مشارکتکنندگان

سرمایه انسانی

اهداف کوتاهمدت جهت اشتغال ،آموزش پیش از بهکارگیری خدمت ،نگرش صحیح متناسب با نوع کار

بهرهوری

گزارش مستمر در پیشرفت کار ،جلسات گروهی منظم ،اختصاص پاداش هدفمند برای جذب پتانسیلهای مشارکتی

رشد فرهنگی ـ
اجتماعی

انتقال صحیح دادهها ،شکلدهی به مفاهیم فرهنگ مقصد ،اندازهگیری میزان تأثیر پیشرفتها ،تنظیم
شاخصهای فرهنگی و رقابتی اجتماعی برتر

تأثیر مشوقها

شناسایی انگیزهها و دعوت به رویاروشدن با موفقیت و شکست ،حفظ رابطه حمایتی در نقاط ضعف و قدرت
بهکارگیری روشهای محرک

تعامل سیستمی

هویت بخشی مرزهای تشخیص ،واگذاری صحیح حجم کار ،کسب دانش عملیاتی محیط سیستم

حداکثر استفاده از
تجربیات

سمینارهای آموزشی و تشریکمساعی ،ایجاد پایگاه اطالعات مشارکت داده

بهبود عملکرد

سازماندهی نحوۀ ارزیابی ،رقابتپذیری مداوم ،سیستم پاداش و توسعه ،تقویت فرایندها در کار ،سودآوری

یکپارچگی

ایجاد نظام هماهنگ و پاسخگوی سریع ،استفاده از ف ّناوری اطالعات ،مسئولیتپذیری

طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

در گام بعــدی ،کدهــای مســتخرج از جدولهــای
بــاال در مرحلــه کدگــذاری اولیــه پاالیــش شــده و
بــرای تشــکیل خانوادههــای کــد (کدگــذاری محــوری

یــا متمرکــز) از یکدیگــر تفکیــک شــدهاند .نمــودار
ویــو ()NVivo
درختــی تولیدشــده در نرمافــزار ِان ُ
نســخه  8در شــکل شــماره  1آورده شــده اســت.
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شکل  :1نمودار درختی مقولۀ رشد کارآفرینی در نرمافزار اِنوی ُو

جدول  :5مقولههای استخراجشده از کدگذاری محوری

ابعاد پژوهش

شرایط ع ّلی

مقوله اصلی

شرایط مداخله

شرایط زمینهای

راهبرد

بازتاب

مقولهها

کدگذاری محوری

جنبه اجتماعی

روش برقراری بازاریابیهای موفق ،ارتباط مشتریان ،جلسات صمیمی

محیط مقصد

توزیع عادالنه ،ارزیابی انعطافپذیری و تعامل فرهنگی

رشد کارآفرینی

بررسی عوامل شجاعت و ریسکپذیری ،آموزشهای با برنامه در مسیر توسعه

توسعه مقصد

هدایت از طریق مشورت ،تکمیل نمودن زیرساختها

کارآفرینی

مطالعه دقیق نقاط پیشرفت در سوددهی ،راهبردهای افزایش سهم بازار

صنعت گردشگری

انتخاب مشتریان هدف ،جابجایی الگوهای رفتوآمد ،میزبانی از فرهنگهای نو و تبادل اندیشه در مباحثهها

برقراری ارتباط

حس همدلی و تأثیر مزایای آگاهی از دانش دیگران

امکان پیشبینی

میل به ثبات در فرایندهای تصمیمگیری و پیگیری رخدادها

سرمایهگذاری جدید

استفاده از روشهای خالق جذب سرمایهگذاری نوین ،توزیع عدالت در سود

جمعآوری منابع

شناسایی چالشهای دستیابی به منابع و زمانبندی استفاده از منابع

سرمایه انسانی

تکریم کارکنان جهت رشد تعالی ،پرورش و خلق استعدادها

بهرهوری

قابلیت اندازهگیری رشد فردی و سازمانی و تشخیص بهکارگیری از فرصتها

رشد فرهنگی ـ اجتماعی

امکان برابری موقعیتهای رشد و تعالی در فضای تعامل فرهنگ و آسیبشناسی

تأثیر مشوقها

شناخت نیازها و بهدستآوردن از طریق ساخت انگیزهها

تعامل سیستمی

نقد و بررسی گفتمان ،تصمیم گروهی ،ایجاد محیط پویا

حداکثر استفاده از تجربیات

بهکارگیری و انتقال داده و تجربیات برای پیشگیری از خطاها و ترتیب اصالحیهها

بهبود عملکرد

شایستهساالری ،ایجاد موازین حسن اجرای بهینه ،سرعت و دقت

یکپارچگی

حفظ بقاء از طریق جایگزینهای بهروز و بهکاربری چرخه حیات در فرایندهای کارآفرین

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

نمــودار درختــی مقولــه رشــد کارآفرینــی دربردارنــدۀ
بــه اســتقبال مشــکالت رفتــن ،سیســتم نظــارت بــر
حســن اجــرای عملکــرد ،برقــراری نظــام یکپارچــه،
فرصــت بازنگــری در خالقیــت ،تغییــر در مهــارت

یادگیــری و رشــد فــروش و ســهم بــازار اســت .در
گام پایانــی ،تحلیــل کیفــی بــه روش نظریهپــردازی
دادهبنیــاد مقــوالت و مفاهیــم فرمولبندیشــده و
روابــط میــان آنهــا ترســیم میشــود.
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فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــا توجــه بــه مقولههــای عنوانشــده ،بــا اســتفاده از نظــریۀ دادهبنیــاد ،مــدل کیفــی پژوهــش بهصــورت شــکل
 2ارائــهشــده اســت.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

شکل  :2مدل تأثیر پژوهشهای کارآفرینی در گردشگری

در راســتای هــدف پژوهــش ،پنــج فرضیــه متناســب
بــا اجــزای مــدل کیفــی مبتنــی بــر نظریــه دادهبنیــاد
تنظیــم و آزمــوده میشــوند .بــر همیــن اســاس،
فرضیههایــی تدویــن شــده اســت:
فرضیــه اول :متغیرهــای جنبههــای اجتماعــی،
محیــط مقصــد ،رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد
در پژوهشهــای کارآفرینــی در گردشــگری تأثیــر
مثبــت و معنــیدار میگــذارد.
فرضیــه دوم :پژوهشهــای کارآفرینــی در اتخــاذ
راهبردهــای الگــو در گردشــگری تأثیــر مثبــت و
معنــیدار میگــذارد.
فرضیــه ســوم :شــرایط زمین ـهای شــامل جم ـعآوری
منابــع انســانی ،ســرمایه انســانی و بهــرهوری در
تصمیمگیــری راهبردهــای الگــو در گردشــگری
تأثیــر مثبــت و معنــیدار میگــذارد.
فرضیــه چهــارم :شــرایط مداخلهگــر ازجملــه
برقــراری ارتبــاط ،امــکان پیشبینــی و
ســرمایهگذاری جدیــد در اتخــاذ راهبردهــای الگــو

در گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــیدار میگــذارد.
فرضیــه پنجــم :راهبردهــای پژوهشهــای
کارآفرینــی در پیامدهــای حاصــل از اجــرای آن تأثیــر
مثبــت و معنــیدار میگــذارد.
پــس از تدویــن مــدل نظریــه دادهبنیــاد،
پرســشنامهای برحســب مــدل بهدســتآمده
طراحــیشــده و ســپس بــرای نهاییســازی مــدل
مفهومــی و تعییــن ضرایــب هریــک از آنهــا بــا
اســتفاده از معــادالت ســاختاری اقــدام شــده
اســت .فرضیههــای پژوهــش بــا تحلیــل معــادالت
ســاختاری مبتنــی بــر حداقــل مربعــات جزئــی
بهوســیله نرمافــزار اســمارت پــیالاس نســخه 2
آزمــوده شــده اســت .در شــکل  3مــدل ســاختاری
برازشیافتــه (در حالــت ضرایــب معنــاداری اعــداد
 )tآمــده اســت .در شــکل  4نیــز مــدل ســاختاری
برازشیافتــه (در حالــت ضرایــب اســتاندارد) آمــده
اســت.

طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری

11

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :3مدل ساختاری برازشیافته (در حالت ضرایب معناداری اعداد )t

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

شکل  :4مدل ساختاری برازشیافته (در حالت ضرایب استاندارد)
جدول  :5تحلیل مسیر آثار سازههای تحقیق بهمنظور آزمون مدل
ضریب مسیر

 tمقدار

P

نتیجه

0/165

3/344

0/029

پذیرش

محیط مقصد

پژوهشهای

0/114

2/350

**0/0001

پذیرش

رشد کارآفرینی

کارآفرینی

0/319

4/212

**0/0001

پذیرش

توسعه مقصد

0/380

5/325

**0/0001

پذیرش

پژوهشهای کارآفرینی

0/290

2/614

**0/008

پذیرش

0/354

3/209

**0/0001

پذیرش

0/493

6/755

**0/0001

پذیرش

0/809

29/335

**0/0001

پذیرش

اثر متغیر

بر متغیر

جنبه اجتماعی

شرایط مداخلهگر

راهبردها

شرایط زمینهای
راهبردها
** معناداری کمتر از یک درصد
* معناداری کمتر از  5درصد

بازتاب

R2

0/815

0/651
0/630

12

شیرمحمدی و معاونی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بــا توجــه بــهدقــت الزم بــرای اندازهگیــری ســازههای
تحقیــق ،در ایــن مرحلــه بــه بررســی ارتبــاط ع ّلــی
بیــن ســازههای تحقیــق پرداختــه میشــود .نتایــج
اســتاندارد و معنــاداری الگــوی ســاختاری بــرازش
(شــکل  )3نشــان میدهــد:
 )1رابطــه مثبــت و معنـیداری بیــن جنبــه اجتماعی،
محیــط مقصــد ،رشــد کارآفرینــی ،توســعه مقصــد بــا
پژوهشهــای کارآفرینــی در گردشــگری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه ضرایــب مســیر ،توســعه مقصد بیشــترین
تأثیــر را در ســازۀ پژوهــش کارآفرینــی میگــذارد و
پــس از آن بــه ترتیــب متغیرهــای رشــد کارآفرینــی،
جنبــه اجتماعــی و محیــط مقصــد ،بیشــترین تأثیــر
را در پژوهــش کارآفرینــی میگذارنــد .همچنیــن
ضریــب مســیر ایــن متغیرهــا بــا پژوهــش کارآفرینــی
در ســطح یــک درصــد معنــیدار اســت .در نهایــت
میتــوان گفــت جنبــه اجتماعــی ،محیــط مقصــد،
رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد ،بــا ضریــب تعییــن
 ،0/815تقریبــ ًا توانایــی پیشبینــی  82درصــد
تغییرات متغیــر وابســته پژوهشهــای کارآفرینــی را دارند.
 )2رابــطۀ مثبــت و معنــیداری بیــن پژوهشهــای
کارآفرینــی ،شــرایط مداخلهگــر و شــرایط زمینــهای
بــا راهبردهــای الگــو در گردشــگری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه ضرایــب مســیر ،شــرایط زمینــهای
بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ پژوهــش کارآفرینــی
میگــذارد و پــس از آن بــه ترتیــب متغیرهــای
شــرایط مداخلهگــر و پژوهشهــای کارآفرینــی
بیشــترین تأثیــر را در راهبردهــای الگــو میگذارنــد.
همچنیــن پژوهشهــای کارآفرینــی ،شــرایط
مداخلهگــر و شــرایط زمینــهای ،بــا ضریــب تعییــن
 ،0/651توانایــی پیشبینــی  65درصــد تغییــرات
متغیــر وابســته راهبردهــای الگــو در گردشــگری را
دارنــد.
 )3رابطــه مثبــت و معنــیداری بیــن راهبردهــای
الگــو بــا پیامدهــای الگــو در گردشــگری وجــود دارد.
همچنیــن راهبردهــای الگــو ،بــا ضریــب تعییــن
 ،0/630توانایــی پیشبینــی  63درصــد تغییــرات
متغیــر وابســتۀ پیامدهــای الگــو در گردشــگری را
دارد .بهطورکلــی ،در بیــن ضرایــب مســیر در مــدل
میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت :ضریــب
مســیر بیــن دو متغیــر بازتــاب و راهبردهــا بیشــترین
مقــدار را بــه خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن
ضریــب مســیر بیــن شــرایط زمینــهای و راهبردهــا
بیشــترین مقــدار را دارد .همچنیــن ،ضریــب مســیر

بیــن محیــط مقصــد و پژوهشهــای کارآفرینــی
کمتریــن مقــدار را دارد.
بحث و نتیجهگیری
مــدل کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری
موضوعــی اســت کــه بهتازگــی در کشــور مــا مطــرح
شــده اســت .شــرکتها میکوشــند بهجــای پیــروی
از مشــتریان آنهــا را رهبــری کننــد و بهجــای
خدمترســانی بهتــر در بازارهــای موجــود بــه ســمت
کارآفرینیهــای جدیــد گام بردارنــد .فقــدان مدلــی
مطلــوب و جامــع بــرای کارآفرینــی راهبــردی در
صنعــت گردشــگری موجــب ناکارآمــدی راهبردهــای
شــرکتهای نوپــا میشــود .وجــه تمایــز مــدل
ارائهشــده در ایــن پژوهــش از چارچوبهــای موجــود
ایــن اســت کــه اغلــب مدلهــای موجــود فقــط
ارتبــاط چنــد حــوزۀ خــاص را بررســی کردهانــد،
درحالیکــه در ایــن پژوهــش ،عالوهبــر توجــه بــه
راهبردهــا و پیامدهــا ،بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر
کارآفرینــی راهبــردی شــامل عوامــل ع ّلــی ،زمینـهای
و مداخلهگــر نیــز تأکیــد شــده اســت .نتایــج مــدل
نهایــی برازششــدۀ پژوهــش شــرایط ع ّلــی اثرگــذار
بــر کارآفرینــی راهبــردی را جنبــه اجتماعــی ،محیــط
مقصــد ،رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد نشــان
میدهــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج لــی ( ،)2008ســولول
و همــکاران ( )2015و فــو و همــکاران ( )2019قابــل
قیــاس اســت .شــرایط مداخلهگــر شــامل برقــراری
ارتبــاط ،امــکان پیشبینــی و ســرمایهگذاری جدیــد
اســت .شــرایط زمینــهای نیــز شــامل جمــعآوری
منابــع ،ســرمایه انســانی و بهــرهوری اســت کــه در
راهبردهــای کارآفرینــی راهبــردی تأثیرگــذار اســت.
ایــن نتایــج بــا یافتههــای کوراتکــو و همــکاران
( ،)2015وانــگ و جســاپ ( )2014و کارلســون و
همــکاران ( )2013مقایســهپذیر اســت .یافتههــای
ایــن پژوهــش بــا نتایــج دورنــد و همــکاران ()2017؛
نــگ و همــکاران ( )2007مطابقــت دارد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه توســعه
مقصــد بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ پژوهــش
کارآفرینــی دارد .بــر اســاس خروجیهــای مــدل
پیشــنهاد میشــود برنامهریــزان و سیاســتگذاران
گردشــگری زمینــه توســعۀ مقصــد را فراهــم آورنــد.
توســعه مقصــد شــرایطی را فراهــم مــیآورد کــه
کارآفرینــان بتواننــد پژوهشهــای گســتردهای را در
حــوزۀ کارآفرینــی انجــام دهنــد.
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همچنیــن ،بنابــر نتایــج پژوهــش ،سیاســتگذاران
و برنامهریــزان صنعــت گردشــگری بــرای توســعۀ
مقصــد بایــد عوامــل بســیاری را کــه در توســعه صنعــت
گردشــگری در مقصــد مؤثــر اســت درنظــر بگیرنــد.
عواملــی ماننــد ایجــاد زیرســاختها و روســاختهای
صنعــت گردشــگری اهمیــت بســیاری دارد و بســتر
رشــد کارآفرینــی را فراهــم میکنــد .ازای ـنرو توصیــه
میشــود بســترهای الزم در ایــن خصــوص فراهــم
آیــد.
تشــویق و تســهیل مشــارکت خصوصــی در توســعه
مقصــد گردشــگری اهمیــت فراوانــی دارد .یافتههــای
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه رشــد کارآفرینــی
در افزایــش پژوهشهــای کارآفرینــی بســیار مهــم
اســت .در ایــن زمینــه توصیــه میشــود در نظــام
آموزشــی پیــش از دانشــگاه و مخصوصــ ًا در دروس
دانشــگاهی ریســکپذیری و مبانــی کارآفرینــی بــه
نیــروی انســانی آمــوزش داده شــود .عوامــل زمینـهای
در مــدل راهبــردی کارآفرینــی ماننــد فراهمکــردن
منابــع الزم ،زمانبنــدی و نیــز اســتفاده از منابــع مهــم
در کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری نیــز
اهمیــت بســیاری دارد .ســرمایه انســانی و افزایــش
بهــرهوری زمینــه اتخــاذ راهبردهــای اثربخــش در
توســعه گردشــگری را فراهــم مــیآورد .بهــرهوری از
دانــش افــراد ،ثبــات در تصمیمگیــری و پیگیــری
رخدادهــا و اســتفاده از روشهــای نویــن در جــذب
ســرمایهگذاری از دیگــر پیشــنهادهای ایــن پژوهــش
بــه کارآفرینــان صنعــت گردشــگری اســت .توجــه
بــه پژوهشهــای کارآفرینــی نیــز تأثیــر بســزایی
در اتخــاذ راهبردهــای اثربخــش کارآفرینــی دارد.
بنابــر نتایــج پژوهــش ،شــاخص شــرایط زمینــهای و
راهبردهــا بیشــترین ضریــب مســیر را دارنــد.
چنانچــه عواملــی کــه برشــمرده شــد مدنظــر
برنامهریــزان و سیاســتگذاران ایــن صنعــت
قــرار گیــرد ،راهبردهــای اثربخشــی بــرای توســعه
کارآفرینــی در صنعــت گردشــگری تدویــن و اجــرا
خواهــد شــد؛ از ایــن رو توصیــه میشــود ،بــا تدویــن
و اجــرای راهبردهــای مؤثــر در مــدل کارآفرینــی
راهبــردی ،زمینــه توســعه کارآفرینــی فراهــم شــود تــا
عملکــرد ایــن صنعــت بهبــود یابــد و کل ایــن صنعــت
یکپارچــه شــود.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهندۀ آن اســت کــه
محیــط حقوقــی مقصــد بهمنــزلۀ بســتری بــرای رشــد
محیطــی بــا افــکار کارآفرینانــه اهمیــت زیــادی دارد،

ازیــنرو توصیــه میشــود بــر قابلیــت انعطافپذیــری
در فضــای حقوقــی کســبوکار تأکیــد شــود.
مشــارکت کارآفرینــان در دســتیابی بــه پیشــرفت
ف ّنــاوری از دیگــر پیشــنهادهای ایــن پژوهــش اســت.
ضــروری اســت بــرای بهبــود کســبوکار گردشــگری
بــر مشــوقهای کارآفرینــی تأکیــد شــود .همچنیــن
شــرکتهای ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری بایــد
ی موفــق ،ارتبــاط مشــتریان
بــه شــیوههای بازاریابــ 
و جلســات صمیمــی و تعامــل فرهنگــی ،ارزیابــی
انعطافپذیــر و توزیــع عادالنــه بــه مشــتری توجــه
نماینــد .شناســایی فرصتهــای کارآفرینــی در
صنعــت گردشــگری بــا توجــه بــه واقعیتهــای بــازار
گردشــگری کشــور پیشــنهاد دیگــر ایــن پژوهــش
اســت .در ایــن راســتا تأکیــد بــر بازارهــای مهمــی
چــون شــرق آســیا و چیــن اهمیــت ویــژهای دارد.
پیشــنهاد دیگــر ایــن پژوهــش هدایــت و تشــویق
کارآفرینــان صنعــت گردشــگری از طریق مشــاورههای
تخصصــی و تشــکیل باشــگاههای مجــازی اســت.
پیشــنهاد میشــود برنامهریــزان و سیاســتگذاران
از روشهــای نوآورانــه جــذب ســرمایهگذاری نویــن
بــرای بهرهگیــری از نظــر کارآفرینــان اســتفاده کننــد.
مدیــران صنعــت گردشــگری نیــز بایــد نیازهــا را
شناســایی و از طریــق ایجــاد انگیــزه و نقــد و بررســی
در فضــای تعامــل فرهنگــی ،آسیبشناســی کننــد
و بــا اســتفاده از تجربیــات و اصالحیههــا امــکان
برقــراری موقعیتهــای رشــد را فراهــم آورنــد.
پژوهشــگران آتــی میتواننــد در زمینههــای بســتر و
بافــت اجتماعــی الزم بــرای ترویــج افــکار کارآفرینــی
در صنعــت گردشــگری پژوهــش کننــد .پژوهشهایــی
بــا تأکیــد بــر مبانــی روانشناســی و جامعهشناســی
کارآفرینــی پیشــنهاد دیگــری بــرای پژوهشــگران آتــی
اســت.
مطالعــه قوانیــن و مقــررات و آموزشهــای الزم و
مناســب در حــوزۀ کارآفرینــی در صنعــت گردشــگری
نیــز موضــوع بســیار مناســبی بــرای تحقیقــات
کارآفرینــی در صنعــت گردشــگری اســت.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه تعــداد
انگشتشــمار کتابهــا و نشــریات و ســوابق پژوهشــی
درزمیــنۀ گردشــگری کارآفرینــی راهبــردی بهویــژه
در ایــران اشــاره کــرد .مشــکالت مربــوط بــه توزیــع
پرســشنامهها و مصاحبــه و دسترســی بــه خبــرگان
و کارآفرینــان صنعــت گردشــگری نیــز از دیگــر
محدودیتهــای ایــن پژوهــش بــود.
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شــاخصهای برنــد پایــدار در مقاصــد گردشــگری
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