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چکیده	

در  راهبــردی  کارآفرینــی  الگــوی  طراحــی  رو  پیــش  پژوهــش  از  هــدف 
شــرکت های  در  آمیخته ـ اکتشــافی  رویکــرد  بــا  گردشــگری  صنعــت 
ارائه دهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز و شــرق و جنــوب کشــور )شــهرهای 
ــا  ــعه ای و ب ــش کاربردی ـ توس ــن پژوه ــت. ای ــیراز( اس ــهد، ش ــران، مش ته
ــردآوری  ــافی گ ــه روش آمیخته ـ اکتش ــا ب ــت و داده ه ــافی اس ــت اکتش ماهی
ــر  ــی نف ــش را س ــی پژوه ــش کیف ــارکت کننده در بخ ــم مش ــت. تی ــده اس ش
خدمــات  ارائه دهنــدۀ  شــرکت های  مدیــران  و  دانشــگاهی  خبــرگان  از 
گردشــگری تشــکیل می دهنــد کــه بــه شــیوۀ غیرتصادفــی )هدفمنــد( و روش 
ــدۀ  ــی دربردارن ــش کّم ــاری در بخ ــه آم ــده اند. جامع ــاب ش ــی انتخ گلوله برف
263 شــرکت ارائه دهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز و شــرق و جنــوب کشــور 
بــا رتبه هــای 3 و 5 اســت و حجــم نمونــه بــه روش نمونه گیــری تصادفــی 
طبقــه ای 163 بــرآورد شــده اســت. نتایــج مرحلــه کّمــی نشــان می دهــد کــه 
ــی،  ــه اجتماع ــامل جنب ــردی ش ــی راهب ــر کارآفرین ــذار ب ــی اثرگ ــرایط عّل ش
و توســعه مقصــد می شــود. شــرایط  کارآفرینــی  محیــط مقصــد، رشــد 
ــرمایه گذاری  ــی و س ــکان پیش بین ــاط، ام ــراری ارتب ــامل برق ــر ش مداخله گ
جدیــد و شــرایط زمینــه ای نیــز شــامل جمــع آوری منابــع، ســرمایه انســانی و 
ــل  ــوق ها و تعام ــر مش ــی، تأثی ــد فرهنگی ـ اجتماع ــود. رش ــره وری می ش به
از  بهبــود عملکــرد، یک پارچگــی و حداکثــر اســتفاده  بــرای  سیســتمی 

ــود. ــناخته می ش ــردی ش ــی راهب ــای کارآفرین ــات، پیامده تجربی
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واژه های کلیدی:
راهبــرد کارآفرینانــه، صنعــت 
ــه ــرد آمیخت ــگری، رویک گردش

مقدمه
تلفیــق  بــا  راهبــردی،  کارآفرینــی  الگــوی  از  هــدف 
ــای  ــرای راهبرد ه ــی و اج ــرد، طراح ــی و راهب کارآفرین
کارآفرینانــه خلــق ثــروت، پیشــبرد ماهیــت رقابــت، 
اقدامــات و ارائــه خدمــات بــه روز در صنعــت گردشــگری 
همــه  در  آینــده ای  نه چنــدان  دور،  اســت.  ایــران 
کســب وکارها  در  تمامــی  صنایــع  ازجملــه  صنعــت 
 گردشــگری  خدمــات  الکترونیــک  را  جایگزیــن 
ــا  و  ــن بنگاه ه ــرد. بنابرای ــد  ک ــوری  خواهن ــات  حض  خدم

 شــرکت هایی  کــه  در  ایــن  امــر  پیشــگام  شــوند  و  الگوهــای 
ســهم  کننــد   اجــرا  را   وفــاداری  الکترونیکــی    ایجــاد  
ــه  ــازار  خواهنــد  داشــت  و  در  مقابــل  رقبــا  ب  بیشــتری   از  ب
ــی و  ــت )رضوان ــد یاف ــت خواهن ــتری دس ــت  بیش  موفقی
همــکاران، 1396(. کارآفرینــی راهبــردی بــه رفتارهــای 
ــه  ــود ک ــه می ش ــت گفت ــت و فرص ــت وجوکنندۀ مزی جس
افــراد و ســازمان ها و جامعــه  بــرای  بــه خلــق ارزش 

 .)Hitt et al., 2011( می انجامــد 
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طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری شیرمحمدی و  معاونی 2

طراحــی الگــوی کاربــردی به منظــور خلــق ارزش و 
ایجــاد ثــروت در صنعت گردشــگری بــرای کارآفرینان 
و ســازمان درنهایــت بــه رشــد و رونــق اقتصــادی 
ــات  ــدۀ خدم ــرمایه گذار ارائه دهن ــرکت های س ــرای ش ب
در ایــن زمینــه منجــر می شــود. محققــان بــر ایــن 
نظرنــد کــه افزایــش ثــروت در صنعــت گردشــگری 
ـ اجتماعــی  اقتصادی  بیشــتر  فعالیت هــای  باعــث 
نظیــر اشــتغال زایی، پیشــرفت های فّنــاوری، رشــد 
	.)Hingtgen et al., 2015( و ثبــات اقتصــادی می شــود
شــرکت های  بــه  راهبــردی  کارآفرینــی  مــدل 
ــا  ــد ت ــک می کن ــگری کم ــات گردش ــدۀ خدم ارائه دهن
ــت  ــداری را به دس ــا و پای ــًا پوی ــی تقریب ــت رقابت مزی
ــیاری  ــه بس ــی ک ــرات محیط ــواع تغیی ــه ان ــد و ب آورن
بــا آن روبــه رو می شــوند  از ســازمان های امــروزی 
	.)Webb & Ireland, 2007( دهنــد  مناســب  پاســخی 
ســرمایه گذاری های  چگونــه  کــه  ایــن   دریافتــن 
از  بهره بــرداری  بــا  گردشــگری  صنعــت  در  جدیــد 
یــک یــا چنــد مزیــت رقابتــی باعــث کســب موفقیــت 
شــرکت های  چگونــه  و  می شــوند  آن  پایــداری  و 
پژوهــش  می کننــد،  عمــل  کارآفرینانه تــر  بــزرگ 
نظــری و تجربــی درزمینــه طراحــی مــدل کارآفرینــی 
ضــروری  را  گردشــگری  صنعــت  در  راهبــردی 

 .)Hitt et al., 2011( می نمایــد 
فعالیت هــای  بــه  توجــه  بــا  گردشــگری،  بخــش 
گســتردۀ منطقــه ای و جهانــی و نیــز رشــد ســریع 
تالش هــای  نیازمنــد  بین المللــی،  بازارهــای 
زندگــی  ســبک  اســت.  بســیاری  کارآفرینانــه 
آنــان  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای  گردشــگران، 
و الگوهــای کار و تعطیــالت آن هــا از لــزوم نــوآوری 
پاســخ گویی  فرصت هــای  نیــز  و  گردشــگری  در 
ــت  ــگری حمای ــای گردش ــش تقاض ــه افزای ــرکت ها ب ش
می کنــد )رکن الدیــن افتخــاری و همــکاران، 1395(. 
کارآفرینــی راهبــردی و مشــتقات آن در تمامی ســطوح 
ــوآوری،  ــا ن و صنایــع جامعــه تأثیــر می گــذارد، چــون ب
رقابت پذیــری، بهــره وری و ایجــاد شــغل ســروکار دارد 
	.)Luu, 2017; Liu & Fang, 2016; Jones et al., 2011(

ــی  ــارۀ کارآفرین ــی درب ــات گوناگون ــه موضوع ــان ب محقق
کرده انــد،  اشــاره  گردشــگری  صنعــت  در  راهبــردی 
ــه فرصت هــا کشــف و  ازجملــه این کــه چــرا، کــی و چگون
	.)Shane & Venkatarman, 2000(	ــه کار گرفتــه می شــوند ب
ــی  ــج کارآفرین ــری از نتای ــارۀ بهره گی ــن، درب همچنی
بررســی  و  بحــث  مــدل  طراحــی  در  راهبــردی 

کــــرده اند 

 Fadda & Sorensen, 2017; Shane & Venkatarman,(

بــا  مرتبــط  پژوهش هــای  حجــم  ازایــن رو  2001(؛ 
کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری رشــد 
 Kuratko et al., 2015;( چشمگیر و جامعی داشــته اســت
 Lopez fernandez et al., 2016; Rey-Marti et al., 2016;

 Servantie et al., 2016; S tewart & Cotton, 2013; Volery

ــا  ــش پژوهش ه ــا افزای ــان ب Mazzarol, 2015 &(.	هم زم

در ایــن زمینــه، محققــان پیشــرفت پژوهــش  کارآفرینی 
دیدگاه هــای  از  را  گردشــگری  صنعــت  در  راهبــردی 
 ،)Jing et al., 2015( منطقــه ای  ازجملــه  گوناگــون 
متغیرهــای وابســته )Wang & Jessup, 2014( روش هــای 
 Anderson & S tarnawska, 2008; Bygrave,( پژوهــش 
 1989; Coviello & Jones, 2004; McDonald et al., 2015;

 Gartner( ؛ طبیعت جامعه)McElwee & Atherton, 2005

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

اجتماعــی  کارآفرینــی  	،)2002; Kallmuenzer, 2018

)Kraus et al, 2014( و تجزیه وتحلیــل موضوعــی روشــن 

ســاخته اند. بااین حــال، پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی 
ــت،  ــدود اس ــت )Li, 2008( مح ــا صنع ــش ی ــک بخ ــه ی ب
 McGahan & Poter,( اگرچــه پویایی صنعــت گردشــگری
Rumelt, 1991 ;1997( و چرخــه عمــر صنعت گردشــگری 

ــکل دهی  ــرا و ش ــرد اج )Karniouchina et al, 2013( راهب

را تحــت تأثیــر چشــمگیری قــرار داده انــد. 
بنابــر پژوهش شــفرد )2015(، اگــر به این باور برســیم که 
اســتفاده از نظریه هــا و رویکردهــای پذیرفته شــده بــرای 
پاســخ گویی بــه ســؤاالت روبه رشــد درزمینــه کارآفرینــی 
راهبــردی کافــی اســت	)Shepherd, 2015(، امــا متوجــه 
نشــویم کــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری 
جــان  بــه  را  بزرگــی  خطــر  اســت،  فعالیت محــور 
ــم  ــه رو خواهی ــددی روب ــکالت متع ــا مش ــم و ب خریده ای
شــد )Dorado & Ventresca, 2013(.	همچنین پیامدهای 
نهایــی طراحــی الگــوی اقــدام کارآفرینــی راهبــردی در 
صنعــت گردشــگری ممکــن اســت بســته بــه تفاوت های 
ــد.  ــاوت باش ــت متف ــای صنع ــایان توجه در ویژگی ه ش
ــرای  ــوری را ب ــات صنعت مح ــت مطالع ــن رو الزم اس ازای
شناســایی زمینه هایــی در گردشــگری کــه در آن بــه 

ــم.  ــاز کنی ــیم آغ ــت می رس موفقی
ایــن پژوهــش بــر طراحــی الگــوی کارآفرینــی راهبــردی 
درزمیــنۀ صنعــت گردشــگری تکیــه دارد. صنعــت 
گردشــگری موتــور محــرک رشــد اقتصــادی در بســیاری 
از کشــورها اســت، به گونــه ای 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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شــرکت های کوچــک و متوســط ارائه دهنــدۀ خدمــات 
و  اقتصــادی  پویایــی  کارآفرینــی،  در  گردشــگری 
ــزایی  ــر بس ــد تأثی ــوازن مقاص ــعه مت ــازی توس تصویرس
 Carlisle et al., 2013; Gurel et al., 2010; Hallak( دارنــد
et al., 2015(.	ایمانی خوشــخو و همکاران )1396( هشــت 

شــاخص اصلــی از قبیــل مشــارکت، ســرمایه گذاری، 
ــرکت ها  ــد ش ــی برن ــاخص فرع ــت ش ــتغال و... و بیس اش
ــه  ــا توجــه ب در مقاصــد گردشــگری مناطــق ســاحلی را ب
ـ فرهنگــی،  ابعــاد چهارگانــه بوم شــناختی، اجتماعی 
اقتصــادی و نهــادی ارزیابــی کردنــد و دریافتنــد کــه ارائــه 
ــب  ــن مخاط ــگری در ذه ــد گردش ــوب مقص ــر مطل تصوی
ــارکت  ــرد مش ــا رویک ــت ب ــزی و مدیری ــد برنامه ری نیازمن

ــت. ــی اس ــه محل ــع جامع ــه مناب برپای
جــدای از ســود اقتصــادی، کارآفرینــی راهبــردی در 
صنعــت گردشــگری طبیعت محــور اســت و در هنــگام 
ارزیابــی عواقــب اقــدام کارآفرینانــه بــرای بهره گیــری 
از فرصت هــا تمرکــز ویــژه ای بــر حفــظ یــا تخریــب 
ــت  ــن اس ــی دارد )Shepherd, 2015(. ممک ــط طبیع محی
کارآفرینــی راهبــردی در شــرکت های کوچک و متوســط، 
به جــای ســودگرایی، از ســوی یــک محــرک درونــی بــرای 
ــی(  ــع انســانی و مال اســتفاده از ظرفیــت ســازمانی )مناب
پیش آمــده  اقتصــادی  مشــکالت  جبــران  به منظــور 
براثــر فصلی بــودن صنعــت گردشــگری برانگیختــه شــود 
)Dawson et al, 2011(.	شــناخت توانایی هــای اقتصادی و 

غیراقتصــادی شــرکت های کوچک و متوســط ارائه دهندۀ 
خدمــات گردشــگری منجــر بــه رشــد پژوهش هــای 
کارآفرینــی راهبردی در صنعت گردشــگری در ســال های 
 Altinay, 2010; Li, 2008; Solvoll et( ــت ــده اس ــر ش اخی

 .)al., 2015

بــا وجــود جذابیــت و یگانه بــودن فعالیت هــای کارآفرینی 
پژوهش هــای  در  گردشــگری،  صنعــت  در  راهبــردی 
در  راهبــردی  کارآفرینــی  پیشــرفت  انگشت شــماری 
ــی )2008(  ــت. ل ــده اس ــی ش ــگری بررس ــت گردش صنع
تعــداد  کــه  و ســولُول و همــکاران )2015( دریافتنــد 
صنعــت  در  راهبــردی  کارآفرینــی  پژوهش هــای 
گردشــگری بســیار کمتــر از حــد انتظــار اســت. ایــن امــر 
نشــان می دهــد کــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت 

ــت. ــف اس ــیار ضعی ــل بس ــگری در عم گردش
کارآفرینــی  مــدل  طراحــی  پژوهــش  ایــن  از  هــدف 
رویکــرد  بــا  گردشــگری  صنعــت  در  راهبــردی 
ــرای  ــور ب ــگری کش ــت گردش ــافی در صنع ـ اکتش آمیخته 
شــرکت های ارائه دهنــدۀ خدمــات گردشــگری مرکــز 
ــهد	و	 ــران، مش ــهرهای ته ــت )ش ــوب اس ــرق و جن و ش

شــیراز(. مــدل ایــن	پژوهــش محقق ســاخته اســت و 
ــگری  ــت گردش ــرگان صنع ــر خب ــدل از نظ ــی م در طراح
ــده  ــش ش ــدل آزمای ــپس م ــده و س ــتفاده ش ــور اس کش
ــن  ــه جایگزی ــن مقال ــده در ای ــوب ارائه ش ــت. چارچ اس
شــفرد   ،)2001( ونکاتارامــان  و  شــین  فعالیت هــای 
)2015( و دیگــر پژوهشــگران )مثل کارلســون و همکاران 
)2013(( کــه محــدودۀ پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی را 
ترســیم کرده انــد نیســت، بلکــه طراحــی مــدل کاربــردی 
ــت.  ــر اس ــد نظ ــد م ــای جدی ــاد نگرش ه ــته و ایج برجس

مروری بر ادبیات موضوع
ــرد  ــر می گی ــافرت هایی را درب ــه مس ــگري مجموع گردش
ــر  ــا دیگ ــارت ی ــح و تج ــتراحت و تفری ــور اس ــه به منظ ک
فعالیت هــای شــغلی یــا به منظــور شــرکت در مراســم 
خــاص انجــام می گیــرد )رضوانــی، 1385: 72(. تنــوع 
پوشــش گیاهــی در ایــران به گونــه ای اســت کــه 70 درصــد 
کل گونه  هــای گیاهــی جهــان در ایــران می رویــد و 2520 
ــود  ــرآن، وج ــت. عالوه ب ــه  اس ــر ب ــی و منحص ــه بوم گون
ــر طبیعــی،  ــارك ملــی، 4 اث مناطــق حفاظت شــده )11 پ
25 پناهــگاه حیــات وحــش و 48 منطقــه حفاظت شــده( 
160 گونــه از پســتانداران کــه برابــر بــا کل گونه  هــای 
ــی  ــوع ماه ــده و 270 ن ــوع پرن ــت، 500 ن ــا اس ــاره اروپ ق
فقــط گوشــه هایی از جاذبه  هــای ایــن مرزوبــوم اســت 
)تقــی زاده انصــاري، 116:1383(. شــکوفایی صنعــت 
گردشــگری در ایــران در گــرو کارآفرینــی راهبــردی در این 

صنعــت اســت. 
کارآفرینــی راهبــردی فعالیت هــای کارآفرینانــه ای اســت 
کــه در چارچــوب راهبــرد کســب وکار انجــام می شــود 
و بــه توســعه تخصــص در مهارت هــا و منابــع اصلــی 
می پــردازد و از اهــرم کاربــرد و انتقــال دانــش بــرای 
تولیــد محصــوالت و خدمــات و یافتــن بازارهــای جدیــد 
اســتفاده می کنــد )Lumpkin & Dess, 1996(.	بســیاری 
را موتــور محرکــه  نویســندگان متأخــر کارآفرینــی  از 
ــدرت  ــه ق ــد ک ــن نظرن ــر ای ــته اند و ب ــدار دانس ــعه پای توس
نوآورانــه کارآفرینــْی انقــالب صنعتــی بعــدی و آینــده ای 
پایدارتــر را در پــی خواهــد داشــت )رکن الدیــن افتخــاری 
و همــکاران، 1395(. نقطــه اشــتراك میــان مدیریــت 
راهبــردی و کارآفرینــی کمــک بــه ســازمان ها برای کســب 
مزیت هــای رقابتــی و ایجــاد فرصت هایــی در آینــده 
اســت. کارآفرینــی راهبــردی مجموعــه ای از فعالیت های 
ســازمانی اســت کــه توانایــی ســازمان را در رقابــت بــا 
ســازمان های موجــود در صنعــت موردنظــر بــراي کســب 

	.)Barney, 1991( موقعیــت برتــر افزایــش می دهــد
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بــه گفتــه ونکاتارامــان و ساراســواتهی )2001(، دو 
مفهــوم کارآفرینانــه و راهبــردی جدایی ناپذیرنــد. 
کارآفرینــی  مفهــوم   )2001( همــکاران  و  هیــت 
راهبــردی را فصــل مشــترك کارآفرینــی و مدیریــت 
راهبــردی  کارآفرینــی  کردنــد.  عنــوان  راهبــردی 
طراحــی  بــرای  راهبــرد،  و  کارآفرینــی  تلفیــق  بــا 
ثــروت،  خلــق  کارآفرینانــه  راهبردهــای  اجــرای  و 
مدیریــت  جهت گیــری  بــا  کارآفرینانــه  اقدامــات 
ــای  ــی پژوهش ه ــرد. بررس ــر می گی ــردی را درب راهب
ــت  ــردی در صنع ــی راهب ــارۀ کارآفرین ــده درب انجام ش
گردشــگری را می تــوان در ســه زیرگــروه دســته بندی 
کــرد	)Koseoglu et al., 2016(:	بررســی پژوهش هــای 
ــای  ــل و رویکرده ــی، فراتحلی ــی اصول ــنتی )بررس س
)شــاخص های  ارزیابــی  شــیوه های  کیفــی(، 
ــی(  ــنجه های ترکیب ــر و س ــنجه های اث ــره وری، س به
اســتناد،  )همراهــی  ارتباطــی  شــیوه های  و 
کالمــی،  تجزیه وتحلیــل  کتاب شــناختی،  اتصــال 

نویســنده(. همــکاری  تجزیه وتحلیــل 
از  اســت  عبــارت  ســنتی  پژوهش هــای  بررســی 
آمــــار محور،  روش/  زمینــــه محور،  نظــــم محور، 
مجله محــور.  و  همکار محــور  نمونه محــور، 
کارآفرینــی  پیشــرفت  نظم محــور  پژوهش هــای 
بررســی  می کننــد.  ارزیابــی  کل  یــک  به منزلــه  را 
ــی  ــت: کارآفرین ــوارد اس ــن م ــامل ای ــور ش زمینه مح
 Autio et al., 2011; Coviello( 1راهبــردی بین المللــی
et al., 2011; Jones et al., 2011(؛	کارآفرینــی راهبــردی 

 Lohrke &( تاریــخ	،)Dean & Mcmullen, 2007(	پایــدار
Lands trom, 2010(،	کارآفــــــرینی راهبــردی زنـــــان 

کارآفرینــی  تصمیم گیــری  	،)De Bruin et al., 2006(

کارآفرینــی  آمــوزش   ،)Shepherd, 2011( راهبــردی 
راهبــردی	)Katz, 2003; Kuratko, 2005(،	شــرکت های 
خانوادگــی )Lopez-Fernandez et al., 2016(،	کارآفرینــی 
کارآفرینــی   ،)Aldrich, 2012( شــرکت  راهبــردی 
و  شــناختی  دیدگاه هــای  پایــدار،  راهبــردی 
 .)Kraus et al., 2014( اجتماعــی  کارآفرینانــه 
زمینــه  در  دیگــر  مطالعــات  برخــی  عالوه برایــن، 
پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی تمرکــز بــر روی روش/ 
آمــار دارنــد، مثــل اندرســون و استارناوســکا )2008(، 
 ،)2004( جونــز2  و  کوویلــو   ،)1989( بایگِریــو 
و  مک دونالــد   ،)2001( ویکالنــد  و  دیویدســون 
همــکاران )2015( و مک الــوی و آترتــون )2005(.

1.
2 . Coviello and Jones

جســاپ  و  وانــگ  پژوهش هــا،  ایــن  اســاس  بــر 
)2014( مــدل یک پارچــه ای از متغیرهــای وابســته 
ارائــه دادنــد. ایــن مــدل چهــار جــزء اصلــی دارد: 
ویژگی هــای محیطــی، ویژگی هــای افــراد کارآفریــن، 
افــراد  ویژگی هــای  و  عوامــل  ســایر  پشــتیبانی 
ســرمایه گذار. ایــن پژوهــش بــر رویکردهــای قدیمــی 
و آتــی تمرکــز دارد. پژوهش هــای انگشت شــماری 
در  راهبــردی  کارآفرینــی  مــدل  طراحــی  دربــارۀ 
انجــام  آمیختــه  رویکــرد  بــا  گردشــگری  صنعــت 
ــی  ــای ارزیاب ــا از روش ه ــن پژوهش ه ــت. ای ــده اس  ش
بــرای  ارتباطــی  و روش هــای  	)Crump et al., 2009(

ــی  ــا همراه ــی ب ــی کارآفرین ــاختار ذهن ــایی س شناس
 Lands trom et al., 2012;( اســتناد اســتفاده می کننــد
 Kraus et al., 2014; Jing et al., 2015; Gartner et al.,

.)2006; Cornelius et al., 2006

ــرای  ــی ب ــای کالم ــون از روش ه ــی تاکن ــچ پژوهش هی
تشــریح ســاختار اجتماعــی کارآفرینــی راهبــردی 
اســتفاده نکــرده اســت. ایــن شــکاف نشــان می دهــد 
کارآفرینــی  محققــان  بــرای  تــازه ای  راه هــای  کــه 
راهبــردی بــاز اســت تــا فهــم عمیق تــری از موضوعات 
ــردی  ــی راهب ــینه کارآفرین ــده در پش ــده گرفته ش نادی
 Koseoglu( در صنعــت گردشــگری به دســت آورنــد 
ــه  ــین زمین ــات پیش ــوع، مطالع et al., 2016(.	درمجم

را  راهبــردی  کارآفرینــی  پژوهش هــای  دانشــی 
کرده انــد.  بررســی 

اگرچــه پژوهش هــای صنعت محــور و منطقه محــور 
محــدود اســت، در ایــن پژوهــش زمیــنۀ دانشــی 
پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعت گردشــگری 
جنــبۀ  می شــود:  بررســی  دیــدگاه  چهــار  از 
اجتماعــی، محیــط مقصــد، رشــد کارآفرینی و توســعه 
عملکــردی  عوامــل  و  پیشــینه  براســاس  مقصــد. 
کارآفرینــی راهبــردی و تخصیــص آن هــا بــه کارآفریــن 
ــگری،  ــت گردش ــد در صنع ــعه مقص ــازمان و توس و س
در ایــن پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت 
و  می شــود  بررســی  کیفــی  به صــورت  گردشــگری 
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــه  پیش ــی یک پارچ ــوب مدل چارچ
ــا و  ــح پیش نیازه ــرای توضی ــف را ب ــای مختل متغیره
ــگری  ــت گردش ــردی در صنع ــی راهب ــج کارآفرین نتای
ــش  ــن پژوه ــوب ای ــه چارچ ــد. مقایس ــب می کن ترکی
و   )2015( همــکاران  و  کوراتکــو  چارچوب هــای  بــا 
وانــگ و جســاپ )2014( همپوشــانی شــایان  توجهــی 
را بیــن پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی مســیر اصلــی/ 
عمومــی و پژوهــش کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت 
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گردشــگری نشــان می دهــد، اگرچــه شــکافی قابــل 
ــرای  مثــال، نتایــج ایــن   توجــه نیــز ظاهــر می شــود. ب
ــی از  ــل  توجه ــمار قاب ــه ش ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه
ــا  ــف قبلــی خــود را بــه کار برده انــد ی ــان تعاری محقق
ــود  ــا  وج ــد. ب ــالح کرده ان ــی اص ــف را اندک ــن تعاری ای
ــه یــک مــدل واحــد  ــر روی ارائ ایــن، هیــچ اجماعــی ب
به دســت 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 

ــرار دارد. ــن ق ــه تبیی اولی
بــه علــت نبــود اتفاق نظــر در میــان محققــان بــر روی یک 
ــود  ــالف وج ــدل اخت ــی م ــخص، در طراح ــف مش تعری
دارد. بــا وجــود پژوهش هــای متعــددی کــه دربــارۀ 
نظریــه کارآفرینــی راهبــردی در صنعــت گردشــگری 
انجــام  گرفتــه اســت، هنــوز نظریــه ای پیشــنهاد نشــده که 
ــتر  ــد )Zhao et al., 2011(. بیش ــده باش ــه  ش ــاًل پذیرفت کام
کارآفرینــی  حــوزه  ایــن  در  پیشــین  پژوهش هــای 
راهبــردی را برحســب فعالیت هــا توصیــف کرده انــد 
فقــدان  فعالیت هــا(.  از  )زنجیــره ای  فرایندهــا  تــا 
نســبی نقــشۀ  مناســب و بســط/ اصــالح 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 نقشــه  ای مناســب بــرای توســعه فراینــد 
ارائــه  کشــور  گردشــگری  در  راهبــردی  کارآفرینــی 

می دهــد.

روش شناسی تحقیق
پژوهشــگر  پدیده هــا،  دربــارۀ  کنــدوکاو  بــرای 
زیربنایــی  و  فلســفی  دیدگاه هــای  ضمنــی  به طــور 
معرفت شناســی را مفــروض پنداشــته و بــر ایــن پایه به 
انتخــاب روش تحقیــق می پــردازد )بــازرگان، 1388(. 
ایــن پژوهــش ازنظــر هــدف کاربردی  ـ توســعه ای و 
ــی از  ــش کیف ــت. در بخ ــافی اس ــت اکتش ــر ماهی ازنظ
رویکــرد نظــریۀ داده بنیــاد و شناســایی الگــو و در 
ــرای  ــاختاری ب ــادالت س ــرد مع ــی از رویک ــش کّم بخ
آزمــون مــدت اســتفاده  شــده اســت. در طــرح تحقیــق 
ایجــاد  درصــدد  پژوهشــگر  اکتشــافی،  آمیخــتۀ 
ــع در  ــت. درواق ــن اس ــط نامعی ــاره محی ــه ای درب زمین
ــارۀ  ــا گــردآوری داده هــای کیفــی درب ایــن پژوهــش، ب
ــروز  ــارۀ ب ــا درب ــده، امــکان صورت بنــدی فرضیه ه پدی

پــس ازآن  می شــود.  فراهــم  موردمطالعــه  پدیــدۀ 
پژوهشــگر می توانــد از طریــق گــردآوری داده هــای 

کّمــی فرضیــات را بیازمایــد )بــازرگان، 1388(.
در بخــش کیفــی پژوهــش، برخــالف نمونه بــرداری 
انجام شــده در بررســی کّمــی، نمونه بــرداری نظریــه 
برنامه ریــزی  پژوهــش  آغــاز  از  پیــش  نمی تــوان  را 
کــرد و تصمیمــات خــاص نمونه بــرداری در خــالل 
ــه از  ــن مرحل ــرد. در ای ــکل می گی ــش ش ــد پژوه فراین
نظــر نخبــگان دانشــگاهی و کارآفرینــان در صنعــت 
نظرهــا  اجمــاع  بــه  دســتیابی  بــرای  گردشــگری 
نمونه بــرداری  روش  بــا  اســت.  اســتفاده  شــده 
ــص  ــه تخص ــر پای ــی و ب ــیوۀ گلوله برف ــه ش ــد ب هدفمن
گردشــگری و کارآفرینــی، ســی خبــره کــه تحصیــالت 
ــتند  ــابقه کار داش ــال س ــزده س ــت کم پان ــری و دس دکت
و  شناســایی  نیمه ســاختاریافته  مصاحبــه  بــرای 
جمــع آوری  مشــکالت  علــت  بــه  شــدند.  انتخــاب 
نمونه گیــری  از  پاســخ ها  تکراری شــدن  و  داده هــا 
ــا  ــع آوری داده ه ــد جم ــد. فراین ــاب ش ــر اجتن بزرگ ت
در ایــن مرحلــه تــا جایــی ادامــه یافــت کــه محقــق بــه 
مــرز اشــباع نظــری در مصاحبــه بیست وســوم رســید. 
ســوی  از  مطرح شــده  مفاهیــم  مرحلــه،  ایــن  در 
ــدی  ــب جدی ــد و مطل ــراری ش ــوندگان تک مصاحبه ش

ــد. ــه نش ــدل اضاف ــه م ب
تکنیــک  و  مرحلــه ای  روش  از  داده هــا،  تحلیــل  در 
تحلیلــی اســتراوس و کوربیــن اســتفاده شــده اســت. بر 
اســاس رویکــرد نظام منــد، نظریه پــردازی در ســه  گام 
ــاز، کدگــذاری  اصلــی انجــام شــده اســت: کدگــذاری ب
ــرای بررســی روایــی  محــوری و کدگــذاری انتخابــی. ب
ــط  ــق توس ــات تطبی ــی از اقدام ــش کیف ــای بخ یافته ه
محاســبه  بــرای  اســت.  شــده  اســتفاده  خبــرگان 
ــه  ــی ب ــق درون موضع ــا، روش تواف ــی مصاحبه ه پایای

ــدول 1(. ــت )ج ــه اس کار رفت

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

پایایی داده هاعدم توافقاتتوافقاتداده هامصاحبه شونده

7128140/69سوم

5923170/75چهارم

501760/63نهم

18068370/70کل
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همان طــور کــه در جــدول 1 نشــان داده شــده، تعــداد 
ــق  ــر )محق ــه نف ــر س ــط ه ــده توس ــای ثبت ش کل کده
و همکاری کننــدگان( برابــر 180، تعــداد کل توافــق 
ــن  ــق بی ــدم تواف ــداد کل ع ــا 68 و تع ــن کده ــن ای بی
کدهــا 37 اســت. پایایــی بیــن دو کدگــذار بــا اســتفاده 
از فرمــول ذکرشــده 70 درصــد اســت کــه چــون بیشــتر 
از 60 درصــد اســت، قابلیــت اعتمــاد کدگذاری هــا 
شــرکت   263 کّمــی،  بخــش  در  می شــود.  تأییــد 
 3 رتبه هــای  بــا  گردشــگری  خدمــات  ارائه دهنــدۀ 
بــا  انتخــاب  شــده و  و 5 به عنــوان جامعــه آمــاری 
ــرکت  ــورگان 163 ش ــی و م ــدول کرجس ــتفاده از ج اس
بــرای نمــونۀ آمــاری بــرآورد شــده اســت. در نهایــت، 
بــرای پیشــگیری از افــت تعــداد، اطمینــان بیشــتر و 
برگشــت پذیری پرســش نامه ها، حجــم نمونــه 180 
شــرکت تعییــن شــده اســت. نمونه گیــری در ایــن 
ــه  ــورت گرفت ــه ای ص ــی طبق ــا روش تصادف ــه ب مرحل
اســت. در ایــن روش، بــا توجــه بــه کــد داده شــده بــه 
هریــک از ایــن شــرکت ها، کدهــا به صــورت تصادفــی 
بیــن  پرســش نامه محقق ســاخته  و  انتخــاب  شــده 
ــپس  ــت. س ــده اس ــع ش ــرکت ها توزی ــن ش ــران ای مدی
تجزیه وتحلیــل  مبنــای  جمع آوری شــده  اطالعــات 
ــرار  ــی ال اس )Smart PLS(	ق ــمارت پ ــزار اس ــا نرم اف ب
ــش نامه در  ــی پرس ــی روای ــرای بررس ــت. ب ــه اس گرفت
بخــش کّمــی، ابتــدا روایــی ظاهــری و مفهومــی را 
ــبت  ــپس نس ــد، س ــد کردن ــی و تأیی ــره بررس ــی خب س
روایــی محتوایــی )CVR(	تمــام شــاخص ها بیشــتر	از 

ــید. ــد رس ــه تأیی ــد و ب ــی  ش 0/7 ارزیاب
بــرای بــرازش مــدل از شــاخص های بــار عاملــی، 
	،)CA( کرونبــاخ  آلفــای   ،)CR( ترکیبــی  پایایــی 
ضریــب  	،)AVE( اســتخراجی  واریانــس  میانگیــن 

تعیــن )R2(، معیــار فورنــل و الکــر و شــاخص نیکویــی 
نتایــج  کــه  اســت  شــده  اســتفاده    )GOF( بــرازش 
ارائــه می شــود. نتایــج جــدول 2  آن در جــدول 2 
ــن  ــاخص های میانگی ــر ش ــه مقادی ــد ک ــان می ده نش
پایایــی   ،)0/5 از  )بیشــتر  اســتخراجی  واریانــس 
ــام  ــتر از 0/7( در تم ــاخ )بیش ــای کرونب ــی و آلف ترکیب
ســازه ها مناســب اســت. همچنیــن شــاخص نیکویــی 
بــرازش )GOF 712/0( به دســت آمــده اســت، بنابرایــن 
ــرازش مناســبی  ــوان گفــت مــدل ســاختاری از ب می ت
برخــوردار اســت. بــر ایــن اســاس مشــخص می شــود 
ــرح  ــی ط ــای عامل ــا زیربن ــی ب ــانگرهای انتخاب ــه نش ک

تحقیــق تناســب الزم را دارنــد.

یافته ها
در بخــش کیفــی، 76 درصــد از خبــرگان را مــردان 
ــا  ــان ب ــد را زن ــال و 24 درص ــنی 41 س ــن س ــا میانگی ب
میانگیــن ســنی 39 ســال تشــکیل داده انــد. در بخــش 
کّمــی نیــز، 85 درصــد از مدیــران شــرکت ها را مــردان 
ــا  ــان ب ــد را زن ــال و 15 درص ــنی 45 س ــن س ــا میانگی ب
میانگیــن ســنی 37 ســال تشــکیل داده انــد. مفاهیــم 
اولیــه در قالــب 86 مفهــوم طبقه بنــدی شــده اســت. 
دســته بندی  بــا  نهایــی  مرحلــه  در  مفاهیــم  ایــن 
مقوله هــای فرعــی در قالــب 21 مقولــه اصلــی کــه 
در  گرفته انــد.  جــای  هســتند  عمــده ای  مســائل 
مــدل ســاختاری  بــرازش  جــدول 2 شــاخص های 
پژوهــش آمــده اســت. در جــدول 3 ماتریس ســنجش 
روایــی واگــرا بــه روش فورنــل و الکــر ذکــر شــده اســت 
و نمونــه ای از کدگــذاری بــاز در جــدول 4 آورده شــده 

ــت. اس
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CR بار عاملیشاخصابعاد
)پایایی مرکب(

CA
)آلفای کرونباخ(

 AVE
)روایی همگرا(

جنبه 
اجتماعی

موفقیت
نوآوری

ریسک پذیری
استقالل

توانایی آموختن از شکست

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

0/7360/7930/688

محیط مقصد

نوسانات اقتصادی
محیط فرهنگی ـ اجتماعی

محیط های خط مشی
توسعه فّناورانه

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

0/7100/7660/611

رشد 
کارآفرینی

رشد شرکت
انعطاف پذیری

چابکی راهبردی
خالقیت
یادگیری

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

0/7890/7510/591

توسعه مقصد

توسعه زیرساخت ها مقصد
توسعه روساخت ها مقصد

توسعه سازگار با 
محیط زیست
جذابیت کار

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

0/8120/7750/520

شرایط 
مداخله گر

برقراری ارتباط
امکان پیش بینی

سرمایه گذاری جدید

0/922
0/901
0/934

0/9160/9010/843

پژوهش های 
کارآفرینی

طرح های پژوهشی 
کارآفرینی دولتی

طرح های پژوهشی 
کارآفرینی دانشگاهی
طرح های پژوهشی 

کارآفرینی بخش خصوصی

0/891
0/811
0/909

0/9130/8990/751

شرایط 
زمینه ای

جمع آوری منابع
سرمایه انسانی

بهره وری

0/911
0/919
0/929

0/9180/9050/823

راهبرد
رشد فرهنگی ـ اجتماعی

تأثیر مشوق ها
تعامل سیستمی

0/909
0/922
0/801

0/9000/8990/766

بازتاب
حداکثر استفاده از تجربیات

بهبود عملکرد
یک پارچگی

0/956
0/960
0/949

0/9550/8960/903

جدول 2: شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش
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جدول 3: ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر

123456789متغیرها
0/829جنبه اجتماعی

0/7790/782محیط مقصد
0/7600/7620/769رشد کارآفرینی
0/6420/6160/6740/721توسعۀ مقصد

0/7460/7290/7510/7050/918شرایط مداخله گر
0/6590/7770/7310/6500/8070/867پژوهش های کارآفرینی

0/7480/7180/7540/6640/8590/8140/907شرایط زمینه ای
0/6990/6140/6870/6360/8010/8570/8180/875راهبرد
0/6560/6240/6670/6160/7310/8040/7630/7980/950بازتاب

کدگذاری بازمقوله ها

افزایش توانمندی در ارتباط، بهره گیری از الگوهای پیش بینی، داشتن روحیۀ ریسک پذیری، میل به استقالل، جنبه اجتماعی
شناخت و پاسخ به انگیزه ها، جمعیت شناسی، سبک زندگی، تجربه صنعتی

قابلیت انعطاف پذیری، مشارکت در پیشرفت فّناوری، ارزیابی مشوق ها، هماهنگی در ارتباطات، تالش در تعامل محیط مقصد
فرهنگی، زیرساخت کارآفرینی، سیاست های دولت، مقررات و پشتیبانی

رشد کارآفرینی
به استقبال مشکالت رفتن، سیستم نظارت بر حسن اجرای عملکرد، برقراری نظام یک پارچه، فرصت بازنگری در 

خالقیت، تغییر در مهارت یادگیری، رشد فروش و سهم بازار

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

تحلیل کانال های تسهیل کننده، بررسی موانع و راهکارها، تأثیر تعامل و بازنگریبرقراری رابطه

پیروی از اصول مدون، استفاده از تجربیات، زمینه ورود ابزارهای پیشرانامکان پیش بینی

سرمایه گذاری 
بسترسازی اعتماد و شفافیت در قراردادها، تضمین ثبات نسبی در محیط، جذابیت مقصدجدید

تبلیغات منطقه ای، ایجاد سمینارهای گفت وگو، در معرض قراردادن مشارکت کنندگانجمع آوری منابع

اهداف کوتاه مدت جهت اشتغال، آموزش پیش از به کارگیری خدمت، نگرش صحیح متناسب با نوع کارسرمایه انسانی

گزارش مستمر در پیشرفت کار، جلسات گروهی منظم، اختصاص پاداش هدفمند برای جذب پتانسیل های مشارکتیبهره وری

رشد فرهنگی ـ 
اجتماعی

انتقال صحیح داده ها، شکل دهی به مفاهیم فرهنگ مقصد، اندازه گیری میزان تأثیر پیشرفت ها، تنظیم 
شاخص های فرهنگی و رقابتی اجتماعی برتر

شناسایی انگیزه ها و دعوت به رویاروشدن با موفقیت و شکست، حفظ رابطه حمایتی در نقاط ضعف و قدرت تأثیر مشوق ها
به کارگیری روش های محرک

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

حداکثر استفاده از 
سمینارهای آموزشی و تشریک  مساعی، ایجاد پایگاه اطالعات مشارکت دادهتجربیات

سازمان دهی نحوۀ ارزیابی، رقابت پذیری مداوم، سیستم پاداش و توسعه، تقویت فرایندها در کار، سودآوریبهبود عملکرد

ایجاد نظام هماهنگ و پاسخ گوی سریع، استفاده از فّناوری اطالعات، مسئولیت پذیرییک پارچگی

جدول 4: مقوله های استخراج شده از کدگذاری باز برای شرایط عّلی
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کدگذاری محوریمقوله هاابعاد پژوهش

شرایط عّلی

روش برقراری بازاریابی های موفق، ارتباط مشتریان، جلسات صمیمیجنبه اجتماعی

توزیع عادالنه، ارزیابی انعطاف پذیری و تعامل فرهنگیمحیط مقصد

بررسی عوامل شجاعت و ریسک پذیری، آموزش های با برنامه در مسیر توسعهرشد کارآفرینی

هدایت از طریق مشورت، تکمیل نمودن زیرساخت هاتوسعه مقصد

مقوله اصلی
مطالعه دقیق نقاط پیشرفت در سوددهی، راهبردهای افزایش سهم بازارکارآفرینی

انتخاب مشتریان هدف، جابجایی الگوهای رفت وآمد، میزبانی از فرهنگ های نو و تبادل اندیشه در مباحثه هاصنعت گردشگری

شرایط مداخله

حس همدلی و تأثیر مزایای آگاهی از دانش دیگرانبرقراری ارتباط

میل به ثبات در فرایندهای تصمیم گیری و پیگیری رخدادهاامکان پیش بینی

استفاده از روش های خالق جذب سرمایه گذاری نوین، توزیع عدالت در سودسرمایه گذاری جدید

شرایط زمینه ای

شناسایی چالش های دستیابی به منابع و زمان بندی استفاده از منابعجمع آوری منابع

تکریم کارکنان جهت رشد تعالی، پرورش و خلق استعدادهاسرمایه انسانی

قابلیت اندازه گیری رشد فردی و سازمانی و تشخیص به کارگیری از فرصت هابهره وری

راهبرد

امکان برابری موقعیت های رشد و تعالی در فضای تعامل فرهنگ و آسیب شناسیرشد فرهنگی ـ اجتماعی

شناخت نیازها و بهدست آوردن از طریق ساخت انگیزه هاتأثیر مشوق ها

نقد و بررسی گفتمان، تصمیم گروهی، ایجاد محیط پویاتعامل سیستمی

بازتاب

به کارگیری و انتقال داده و تجربیات برای پیشگیری از خطاها و ترتیب اصالحیه هاحداکثر استفاده از تجربیات

شایسته ساالری، ایجاد موازین حسن اجرای بهینه، سرعت و دقتبهبود عملکرد

حفظ بقاء از طریق جایگزین های به روز و به کاربری چرخه حیات در فرایندهای کارآفرینیک پارچگی

جدول هــای  از  مســتخرج  کدهــای  بعــدی،  گام  در 
و  پاالیــش  شــده  اولیــه  کدگــذاری  مرحلــه  در  بــاال 
ــرای تشــکیل خانواده هــای کــد )کدگــذاری محــوری  ب

یــا متمرکــز( از یکدیگــر تفکیــک شــده اند. نمــودار 
 )NVivo( ِان ویــُو  نرم افــزار  در  تولیدشــده  درختــی 

نســخه 8 در شــکل شــماره 1 آورده شــده اســت.

شکل 1: نمودار درختی مقولۀ رشد کارآفرینی در نرم افزار اِن ویُو

ــدۀ  ــه رشــد کارآفرینــی دربردارن نمــودار درختــی مقول
ــر  ــارت ب ــتم نظ ــن، سیس ــکالت رفت ــتقبال مش ــه اس ب
حســن اجــرای عملکــرد، برقــراری نظــام یک پارچــه، 
مهــارت  در  تغییــر  بازنگــری در خالقیــت،  فرصــت 

یادگیــری و رشــد فــروش و ســهم بــازار اســت. در 
گام پایانــی، تحلیــل کیفــی بــه روش نظریه پــردازی 
و  فرمول بندی شــده  مفاهیــم  و  مقــوالت  داده بنیــاد 

روابــط میــان آن هــا ترســیم می شــود.

جدول 5: مقوله های استخراج شده از کدگذاری محوری
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ــا اســتفاده از نظــریۀ داده بنیــاد، مــدل کیفــی پژوهــش به صــورت شــکل  ــه مقوله هــای عنوان شــده، ب ــا توجــه ب ب
2 ارائــه  شــده اســت.

شکل 2: مدل تأثیر پژوهش های کارآفرینی در گردشگری

در راســتای هــدف پژوهــش، پنــج فرضیــه متناســب 
بــا اجــزای مــدل کیفــی مبتنــی بــر نظریــه داده بنیــاد 
تنظیــم و آزمــوده می شــوند. بــر همیــن اســاس، 

ــت: ــده اس ــن ش ــی تدوی فرضیه های
اجتماعــی،  جنبه هــای  متغیرهــای  اول:  فرضیــه 
ــد  ــعه مقص ــی و توس ــد کارآفرین ــد، رش ــط مقص محی
تأثیــر  کارآفرینــی در گردشــگری  در پژوهش هــای 

معنــی دار می گــذارد. و  مثبــت 
اتخــاذ  در  کارآفرینــی  پژوهش هــای  دوم:  فرضیــه 
و  مثبــت  تأثیــر  گردشــگری  در  الگــو  راهبردهــای 

می گــذارد. معنــی دار 
فرضیــه ســوم: شــرایط زمینــه ای شــامل جمــع آوری 
در  بهــره وری  و  انســانی  ســرمایه  انســانی،  منابــع 
گردشــگری  در  الگــو  راهبردهــای  تصمیم گیــری 

و معنــی دار می گــذارد. تأثیــر مثبــت 
ازجملــه  مداخله گــر  شــرایط  چهــارم:  فرضیــه 
و  پیش بینــی  امــکان  ارتبــاط،  برقــراری 
ــو  ــای الگ ــاذ راهبرده ــد در اتخ ــرمایه گذاری جدی س

ــذارد. ــی دار می گ ــت و معن ــر مثب ــگری تأثی در گردش
پژوهش هــای  راهبردهــای  پنجــم:  فرضیــه 
کارآفرینــی در پیامدهــای حاصــل از اجــرای آن تأثیــر 

می گــذارد.  معنــی دار  و  مثبــت 
داده بنیــاد،  نظریــه  مــدل  تدویــن  از  پــس 
به دســت آمده  مــدل  برحســب  پرســش نامه ای 
طراحــی  شــده و ســپس بــرای نهایی ســازی مــدل 
بــا  آن هــا  از  هریــک  ضرایــب  تعییــن  و  مفهومــی 
شــده  اقــدام  ســاختاری  معــادالت  از  اســتفاده 
ــادالت  ــل مع ــا تحلی ــش ب ــای پژوه ــت. فرضیه ه اس
جزئــی  مربعــات  حداقــل  بــر  مبتنــی  ســاختاری 
 2 نســخه  پــی ال اس  اســمارت  نرم افــزار  به وســیله 
ــاختاری  ــدل س ــکل 3 م ــت. در ش ــده اس ــوده ش آزم
ــداد  ــاداری اع ــب معن ــت ضرای ــه )در حال برازش  یافت
t( آمــده اســت. در شــکل 4 نیــز مــدل ســاختاری 
ــده  ــتاندارد( آم ــب اس ــت ضرای ــه )در حال برازش یافت

اســت.
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R2نتیجهtP	مقدارضریب	مسیربر متغیراثر متغیر

جنبه اجتماعی

پژوهش های 

کارآفرینی

پذیرش0/1653/3440/029

0/815
پذیرش**0/1142/3500/0001محیط مقصد

پذیرش**0/3194/2120/0001رشد کارآفرینی

پذیرش**0/3805/3250/0001توسعه مقصد

پژوهش های کارآفرینی

راهبردها

پذیرش**0/2902/6140/008

0/651 پذیرش**0/3543/2090/0001شرایط مداخله گر

پذیرش**0/4936/7550/0001شرایط زمینه ای

0/630پذیرش**0/80929/3350/0001بازتابراهبردها

)t شکل 3: مدل ساختاری برازش    یافته )در حالت ضرایب معناداری اعداد

شکل 4: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت ضرایب استاندارد(

جدول 5: تحلیل مسیر آثار سازه های تحقیق به منظور آزمون مدل

** معناداری کمتر از یک درصد 

* معناداری کمتر از 5 درصد



عه
وس

 و ت
ری

شگ
رد

ی گ
هش

پژو
 - 

می
ة عل

نام
صل

ف
13

99
یز 

 پای
وم،

ه س
مار

، ش
هم

ل ن
سا

طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری شیرمحمدی و  معاونی 12

بــا توجــه بــه  دقــت الزم بــرای اندازه گیــری ســازه های 
ــی  ــاط عّل ــی ارتب ــه بررس ــه ب ــن مرحل ــق، در ای تحقی
ــج  ــود. نتای ــه می ش ــق پرداخت ــازه های تحقی ــن س بی
ــرازش  ــاختاری ب ــوی س ــاداری الگ ــتاندارد و معن اس

ــد: ــان می ده ــکل 3( نش )ش
1( رابطــه مثبــت و معنــی داری بیــن جنبــه اجتماعی، 
محیــط مقصــد، رشــد کارآفرینــی، توســعه مقصــد بــا 
پژوهش هــای کارآفرینــی در گردشــگری وجــود دارد. 
بــا توجــه بــه ضرایــب مســیر، توســعه مقصد بیشــترین 
تأثیــر را در ســازۀ پژوهــش کارآفرینــی می گــذارد و 
ــه ترتیــب متغیرهــای رشــد کارآفرینــی،  پــس از آن ب
جنبــه اجتماعــی و محیــط مقصــد، بیشــترین تأثیــر 
همچنیــن  می گذارنــد.  کارآفرینــی  پژوهــش  در  را 
ضریــب مســیر ایــن متغیرهــا بــا پژوهــش کارآفرینــی 
ــت  ــت. در نهای ــی دار اس ــد معن ــک درص ــطح ی در س
ــد،  ــط مقص ــی، محی ــه اجتماع ــت جنب ــوان گف می ت
رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد، بــا ضریــب تعییــن 
82 درصــد  پیش بینــی  توانایــی  تقریبــًا   ،0/815
تغییرات متغیــر وابســته پژوهش هــای کارآفرینــی را دارند.
2( رابــطۀ مثبــت و معنــی داری بیــن پژوهش هــای 
ــه ای  ــرایط زمین ــر و ش ــرایط مداخله گ ــی، ش کارآفرین
الگــو در گردشــگری وجــود دارد.  بــا راهبردهــای 
بــه ضرایــب مســیر، شــرایط زمینــه ای  بــا توجــه 
بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ پژوهــش کارآفرینــی 
متغیرهــای  ترتیــب  بــه  آن  از  پــس  و  می گــذارد 
کارآفرینــی  پژوهش هــای  و  مداخله گــر  شــرایط 
ــد.  بیشــترین تأثیــر را در راهبردهــای الگــو می گذارن
شــرایط  کارآفرینــی،  پژوهش هــای  همچنیــن 
ــن  ــب تعیی ــا ضری ــه ای، ب ــرایط زمین ــر و ش مداخله گ
تغییــرات  65 درصــد  پیش بینــی  توانایــی   ،0/651
ــگری را  ــو در گردش ــای الگ ــته راهبرده متغیــر وابس

دارنــد.
3( رابطــه مثبــت و معنــی داری بیــن راهبردهــای 
الگــو بــا پیامدهــای الگــو در گردشــگری وجــود دارد. 
تعییــن  ضریــب  بــا  الگــو،  راهبردهــای  همچنیــن 
تغییــرات  63 درصــد  پیش بینــی  توانایــی   ،0/630
متغیــر وابســتۀ پیامدهــای الگــو در گردشــگری را 
ــدل  ــیر در م ــب مس ــن ضرای ــی، در بی دارد. به طورکل
ایــن نتیجــه دســت یافــت: ضریــب  بــه  می تــوان 
مســیر بیــن دو متغیــر بازتــاب و راهبردهــا بیشــترین 
مقــدار را بــه خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن 
ــا  ــه ای و راهبرده ــرایط زمین ــن ش ــیر بی ــب مس ضری
بیشــترین مقــدار را دارد. همچنیــن، ضریــب مســیر 

کارآفرینــی  پژوهش هــای  و  مقصــد  محیــط  بیــن 
کمتریــن مقــدار را دارد.

بحث و نتیجه گیری
ــگری  ــت گردش ــردی در صنع ــی راهب ــدل کارآفرین م
ــرح  ــا مط ــور م ــی در کش ــه به تازگ ــت ک ــی اس موضوع
ــروی  ــای پی ــند به ج ــرکت ها می کوش ــت. ش ــده اس  ش
به جــای  و  کننــد  رهبــری  را  آن هــا  مشــتریان  از 
خدمت رســانی بهتــر در بازارهــای موجــود بــه ســمت 
ــی  ــدان مدل ــد. فق ــد گام بردارن ــای جدی کارآفرینی ه
راهبــردی در  کارآفرینــی  بــرای  و جامــع  مطلــوب 
صنعــت گردشــگری موجــب ناکارآمــدی راهبرد هــای 
مــدل  تمایــز  وجــه  می شــود.  نوپــا  شــرکت های 
ارائه شــده در ایــن پژوهــش از چارچوب هــای موجــود 
فقــط  موجــود  مدل هــای  اغلــب  کــه  اســت  ایــن 
ارتبــاط چنــد حــوزۀ خــاص را بررســی کرده انــد، 
درحالی کــه در ایــن پژوهــش، عالوه بــر توجــه بــه 
بــر  تأثیرگــذار  عوامــل  بــه  پیامدهــا،  و  راهبردهــا 
کارآفرینــی راهبــردی شــامل عوامــل عّلــی، زمینــه ای 
ــدل  ــج م ــت. نتای ــده اس ــد ش ــز تأکی ــر نی و مداخله گ
ــذار  ــی اثرگ ــرایط عّل ــش ش ــدۀ پژوه ــی برازش ش نهای
بــر کارآفرینــی راهبــردی را جنبــه اجتماعــی، محیــط 
مقصــد، رشــد کارآفرینــی و توســعه مقصــد نشــان 
می دهــد. ایــن نتیجــه بــا نتایــج لــی )2008(، ســولول 
ــل  ــکاران )2019( قاب ــو و هم ــکاران )2015( و ف و هم
ــراری  ــامل برق ــر ش ــرایط مداخله گ ــت. ش ــاس اس قی
ارتبــاط، امــکان پیش بینــی و ســرمایه گذاری جدیــد 
اســت. شــرایط زمینــه ای نیــز شــامل جمــع آوری 
منابــع، ســرمایه انســانی و بهــره وری اســت کــه در 
راهبردهــای کارآفرینــی راهبــردی تأثیرگــذار اســت. 
همــکاران  و  کوراتکــو  یافته هــای  بــا  نتایــج  ایــن 
و  کارلســون  و   )2014( جســاپ  و  وانــگ   ،)2015(
همــکاران )2013( مقایســه پذیر اســت. یافته هــای 
ــا نتایــج دورنــد و همــکاران )2017(؛  ایــن پژوهــش ب

نــگ و همــکاران )2007( مطابقــت دارد. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه توســعه 
پژوهــش  ســازۀ  در  را  تأثیــر  بیشــترین  مقصــد 
مــدل  خروجی هــای  اســاس  بــر  دارد.  کارآفرینــی 
پیشــنهاد می شــود برنامه ریــزان و سیاســت گذاران 
ــد.  ــم آورن ــد را فراه ــعۀ مقص ــه توس ــگری زمین گردش
کــه  مــی آورد  فراهــم  را  شــرایطی  مقصــد  توســعه 
ــترده ای را در  ــای گس ــد پژوهش ه ــان بتوانن کارآفرین

حــوزۀ کارآفرینــی انجــام دهنــد. 
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همچنیــن، بنابــر نتایــج پژوهــش، سیاســت گذاران 
توســعۀ  بــرای  گردشــگری  صنعــت  برنامه ریــزان  و 
مقصــد بایــد عوامــل بســیاری را کــه در توســعه صنعــت 
گردشــگری در مقصــد مؤثــر اســت درنظــر بگیرنــد. 
عواملــی ماننــد ایجــاد زیرســاخت ها و روســاخت های 
صنعــت گردشــگری اهمیــت بســیاری دارد و بســتر 
رشــد کارآفرینــی را فراهــم می کنــد. ازایــن رو توصیــه 
ایــن خصــوص فراهــم  می شــود بســترهای الزم در 

آیــد.
تشــویق و تســهیل مشــارکت خصوصــی در توســعه 
مقصــد گردشــگری اهمیــت فراوانــی دارد. یافته هــای 
ــی  ــد کارآفرین ــه رش ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ای
بســیار مهــم  کارآفرینــی  افزایــش پژوهش هــای  در 
نظــام  در  توصیــه می شــود  زمینــه  ایــن  در  اســت. 
آموزشــی پیــش از دانشــگاه و مخصوصــًا در دروس 
دانشــگاهی ریســک پذیری و مبانــی کارآفرینــی بــه 
نیــروی انســانی آمــوزش داده شــود. عوامــل زمینــه ای 
در مــدل راهبــردی کارآفرینــی ماننــد فراهم کــردن 
منابــع الزم، زمان بنــدی و نیــز اســتفاده از منابــع مهــم 
ــز  ــگری نی ــت گردش ــردی در صنع ــی راهب در کارآفرین
اهمیــت بســیاری دارد. ســرمایه انســانی و افزایــش 
اثربخــش در  اتخــاذ راهبردهــای  بهــره وری زمینــه 
ــره وری از  ــی آورد. به ــم م ــگری را فراه ــعه گردش توس
پیگیــری  و  تصمیم گیــری  در  ثبــات  افــراد،  دانــش 
رخدادهــا و اســتفاده از روش هــای نویــن در جــذب 
ــش  ــن پژوه ــنهادهای ای ــر پیش ــرمایه گذاری از دیگ س
بــه کارآفرینــان صنعــت گردشــگری اســت. توجــه 
بســزایی  تأثیــر  نیــز  کارآفرینــی  پژوهش هــای  بــه 
دارد.  کارآفرینــی  اثربخــش  راهبردهــای  اتخــاذ  در 
ــه ای و  ــرایط زمین ــاخص ش ــش، ش ــج پژوه ــر نتای بناب

ــد.  ــیر را دارن ــب مس ــترین ضری ــا بیش راهبرده
مدنظــر  شــد  برشــمرده  کــه  عواملــی  چنانچــه 
صنعــت  ایــن  سیاســت گذاران  و  برنامه ریــزان 
قــرار گیــرد، راهبردهــای اثربخشــی بــرای توســعه 
اجــرا  و  کارآفرینــی در صنعــت گردشــگری تدویــن 
ــن  ــا تدوی ــود، ب ــه می ش ــن رو توصی ــد؛ از ای ــد ش خواه
کارآفرینــی  مــدل  در  مؤثــر  راهبردهــای  اجــرای  و 
راهبــردی، زمینــه توســعه  کارآفرینــی فراهــم شــود تــا 
ــد و کل ایــن صنعــت  عملکــرد ایــن صنعــت بهبــود یاب

شــود. یک پارچــه 
کــه  اســت  آن  نشــان دهندۀ  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
محیــط حقوقــی مقصــد به منــزلۀ بســتری بــرای رشــد 
ــه اهمیــت زیــادی دارد،  ــا افــکار کارآفرینان محیطــی ب

ــری  ــت انعطاف پذی ــر قابلی ــود ب ــه می ش ــن رو توصی ازی
ــود. ــد ش ــب وکار تأکی ــی کس ــای حقوق در فض

پیشــرفت  بــه  دســتیابی  در  کارآفرینــان  مشــارکت 
ــاوری از دیگــر پیشــنهاد های ایــن پژوهــش اســت.  فّن
ــگری  ــب وکار گردش ــود کس ــرای بهب ــت ب ــروری اس ض
ــن  ــود. همچنی ــد ش ــی تأکی ــوق های کارآفرین ــر مش ب
شــرکت های ارائه دهنــدۀ خدمــات گردشــگری بایــد 
ــتریان  ــاط مش ــق، ارتب ــی  موف ــیوه های بازاریاب ــه ش ب
ارزیابــی  فرهنگــی،  تعامــل  و  صمیمــی  جلســات  و 
انعطاف پذیــر و توزیــع عادالنــه بــه مشــتری توجــه 
در  کارآفرینــی  فرصت هــای  شناســایی  نماینــد. 
ــازار  ــای ب ــه واقعیت ه ــه ب ــا توج ــگری ب ــت گردش صنع
پژوهــش  ایــن  دیگــر  پیشــنهاد  کشــور  گردشــگری 
اســت. در ایــن راســتا تأکیــد بــر بازارهــای مهمــی 
چــون شــرق آســیا و چیــن اهمیــت ویــژه ای دارد. 
تشــویق  و  پژوهــش هدایــت  ایــن  دیگــر  پیشــنهاد 
کارآفرینــان صنعــت گردشــگری از طریق مشــاوره های 
اســت.  مجــازی  باشــگاه های  تشــکیل  و  تخصصــی 
سیاســت گذاران  و  برنامه ریــزان  می شــود  پیشــنهاد 
از روش هــای نوآورانــه جــذب ســرمایه گذاری نویــن 
بــرای بهره گیــری از نظــر کارآفرینــان اســتفاده کننــد. 
را  نیازهــا  بایــد  نیــز  گردشــگری  صنعــت  مدیــران 
ــی  ــد و بررس ــزه و نق ــاد انگی ــق ایج ــایی و از طری شناس
در فضــای تعامــل فرهنگــی، آسیب شناســی کننــد 
امــکان  اصالحیه هــا  و  تجربیــات  از  اســتفاده  بــا  و 
آورنــد.  فراهــم  را  رشــد  موقعیت هــای  برقــراری 
ــتر و  ــای بس ــد در زمینه ه ــی می توانن ــگران آت پژوهش
ــج افــکار کارآفرینــی  ــرای تروی بافــت اجتماعــی الزم ب
در صنعــت گردشــگری پژوهــش کننــد. پژوهش هایــی 
ــی  ــی و جامعه شناس ــی روان شناس ــر مبان ــد ب ــا تأکی ب
کارآفرینــی پیشــنهاد دیگــری بــرای پژوهشــگران آتــی 

ــت. اس
و  الزم  آموزش هــای  و  مقــررات  و  قوانیــن  مطالعــه 
ــگری  ــت گردش ــی در صنع ــوزۀ کارآفرین ــب در ح مناس
تحقیقــات  بــرای  مناســبی  بســیار  موضــوع  نیــز 

اســت.  گردشــگری  صنعــت  در  کارآفرینــی 
ــداد  ــه تع ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای از محدودیت ه
انگشت شــمار کتاب هــا و نشــریات و ســوابق پژوهشــی 
ــژه  ــردی به وی ــی راهب ــگری کارآفرین ــنۀ گردش درزمی
ــع  ــه توزی ــوط ب ــکالت مرب ــرد. مش ــاره ک ــران اش در ای
ــرگان  ــه خب ــی ب ــه و دسترس ــش نامه ها و مصاحب پرس
دیگــر  از  نیــز  گردشــگری  صنعــت  کارآفرینــان  و 

محدودیت هــای ایــن پژوهــش بــود.
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