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چکیده
بــه مطالعــات مربــوط بــه نــوآوری در گردشــگری، حتــی در کشــورهای 
توســعه یافته، بیشــتر طــی ســه ســال اخیــر توجــه شــده و توســعٔه الگوهــای نــوآوری 
ــگری و  ــه گردش ــه ب ــن رو، توج ــت. ازای ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــوزه کمت ــن ح در ای
نــوآوری در ایــن حــوزه، کــه یکــی از اســتعدادهای ایــران بــرای افزایــش درآمدهــای 
ــعٔه  ــدف توس ــا ه ــش ب ــن پژوه ــی دارد. ای ــرورت فراوان ــت و ض ــت، اهمی ــی اس مل
یــک الگــوی نــوآوری در صنعــت گردشــگری انجــام شــد. جامعــٔه آمــاری پژوهــش 
را 130 نفــر از مدیــران شــرکت های فعــال و نوپــای )اســتارتاپ ها( گردشــگری 
ــر روش،  ــردی و، از منظ ــدف، کارب ــر ه ــق، از نظ ــن تحقی ــد. ای ــکیل دادن ــز تش تبری
توصیفی - اکتشــافی اســت. حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از رابطــٔه کوکــران، ۹۷ نمونــه 
ــر  ــل مؤث ــش، عوام ــینٔه پژوه ــی و پیش ــات موضوع ــٔه ادبی ــا مطالع ــد. ب ــت آم ــه دس ب
در نــوآوری در گردشــگری شناســایی و، بــا نظــر خبــرگان صنعــت و دانشــگاه )پنــل 
خبــرگان(، مــدل مفهومــی پژوهــش طراحــی شــد. داده هــای گردآوری شــده از طریــق 
پرســش نامٔه محقق ســاخته، به منزلــٔه ابــزار پژوهــش، بــا روش تحلیــل عاملــی 
ــی  ــات جزئ ــل مربع ــه روش حداق ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــدی و مدل س تأیی
تجزیه وتحلیــل شــد. یافته هــا نشــان داد عوامــل ســرمایٔه انســانی، مشــارکت، 
ــد.  ــادار دارن ــر معن ــوآوری در گردشــگری اث ــاوری اطالعــات در ن ــی و فّن ــن مال تأمی
همچنیــن، دو متغیــر تعدیلگــر انــدازٔه شــرکت و محیــط کالن صنعــت، در رابطــه بیــن 

ــتند. ــی داش ــت و منف ــر مثب ــگری، تأثی ــوآوری در گردش ــل و ن ــن عوام ای
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واژههایکلیدی:
نــوآوری،  گردشــگری،  صنعــت 
نــوآوری  خدمــات،  در  نــوآوری 
ــادالت  ــازی مع ــی، مدل س بازاریاب

ــدل ــعٔه م ــاختاری، توس س

مقدمه
ــد  ــزایی در رش ــر بس ــات تأثی ــر، خدم ــای اخی در دهه ه
ــی  ــٔه یک ــگری، به مثاب ــته اند. گردش ــورها داش ــادی کش اقتص
ــی در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه  ــع خدمات از صنای
ــت  ــدی اس ــی درآم ــع اصل ــی از مناب ــعه یافته، یک و کمترتوس
و اغلــب بادوام تریــن عامــل رشــد اقتصــادی پایــدار بــا 
ــی، ۱۳۹۴(.  ــت )مطرانلوی ــر اس ــش فق ــت در کاه ــر مثب اث
گردشــگری، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، نقــش مهمــی در ایجــاد 
ــده  ــغل ایجادش ــر 4 ش ــورد از ه ــک م ــد. ی ــا می کن ــغل ایف ش
حــدود  یعنــی  اســت؛  گردشــگری  حــوزٔه  در  جهــان  در 
ــه  ــان ک ــاغل جه ــد کل مش ــا ۱۰/۶ درص ــر ی ــون نف 334میلی
۹/۲تریلیــون دالر درآمدزایــی و ۱۰/۴ درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی جهــان را بــه همــراه  داشــته اســت. بنابرایــن، می تــوان 
گفــت کــه گردشــگری بخــش مهمــی از تجــارت بین المللــی 
و  برجســته  بــه صنعتــی  و  خدمــات محســوب می شــود 
 .)Messina, 2021( اســت  شــده  تبدیــل  روبه رشــد 
ــه  ــان ب ــع جه ــن صنای ــی از امیدوارکننده تری ــگری یک گردش
ــن  ــوآوری در ای ــناخت و درک ن ــن رو ش ــی رود و ازای ــمار م ش
.)Olimovich et al., 2020( بخــش اهمیــت فراوانــی دارد
ــع  ــدٔه صنای ــا و رشــد آین ــوآوری پیش شــرط بق امــروزه ن
ــه  ــازوکاری بهین ــت و س ــی اس ــازار جهان ــی ب ــط رقابت در محی
بــرای پاســخ بــه تقاضــای در حــال تغییــر بــه شــمار مــی رود 
کــه نتیجــٔه آن رشــد پایــدار در شــرکت های گردشــگری اســت 

)Divisekera & Nguyen, 2018(. مطالعــات 
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مســیر  را  نــوآوری  ســازمان ها  می دهنــد  نشــان 
مناســبی بــرای تحقــق مزیــت رقابتــی پایــدار می داننــد 
)Abbas et al., 2020(. از همیــن رو، یکــی از دالیــل و 
محــرکات اصلــی ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری 
خدمت محــور بــودن آن و تأثیــر تحــوالت نوآورانــه و فّناورانــه 

در این گونــه صنایــع اســت. 
ــادی  ــت اقتص ــر فعالی ــش از ه ــگری بی ــت گردش صنع
موجــب حرکــت  می توانــد  در جهــان  دیگــر  و صنعتــی 
به منزلــٔه  آن  از  کــه  شــود  پول هــا  انتقــال  و  ســرمایه ها 
صــادرات نامرئــی یــاد شــده و منبــع مهــم درآمــد ارزی 
ــی و اولیایی نســب،  ــت )زروک ــیاری از کشــورها اس ــرای بس ب
۱۳۹۶(. گردشــگری به تدریــج بــه صنعتــی روبه رشــد تبدیــل 
ــه بخــش مهمــی در اقتصــاد  می شــود و از منظــر اقتصــادی ب
جهانــی و منطقــه ای تبدیــل خواهــد شــد. طبــق گزارش هــای 
ــت،  ــن صنع ــعه1 ای ــادی و توس ــای اقتص ــازمان همکاری ه س
عــالوه بــر آن کــه تأثیــر مهمــی در ایجــاد اشــتغال، درآمدهــای 
صادراتــی و ارزش افــزودٔه داخلــی دارد، جذابیــت و مناســب 
ــرای  ــدی ب ــٔه مقص ــا به منزل ــق را نه تنه ــا و مناط ــودن مکان ه  ب
ــا  ــز ارتق ــرمایه گذاری نی ــی، کار و س ــرای زندگ ــه ب ــد ک بازدی

.)OECD, 2020( 2خواهــد داد
ایــران، علی رغــم قــرار داشــتن در میــان ۱۰ کشــور 
ــی3 و  ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــتن می ــاظ داش ــا به لح ــر دنی برت
همچنیــن در میــان ۵ کشــور اول دنیــا از نظــر تنــوع زیســتی4، 
ــٔه  ــال 1397، در رتب ــگر در س ــداد گردش ــذب تع ــر ج از نظ

ــرار داشــته اســت.5 ــودم ق ن
ــرکت های  ــور ش ــرای حض ــی ب ــاز مهم ــوآوری پیش نی ن
 Martin-Rios( ــت ــت اس ــن صنع ــازار ای ــگری در ب گردش
ــان  ــی ها نش ــن، بررس ــود ای ــا وج Ciobanu, 2019 &(. ب
بــا صنایــع دیگــر، پژوهش هــای  می دهنــد، در مقایســه 
ــه و در حــوزٔه گردشــگری انجــام شــده  ــن زمین ــری در ای کمت
الگوهایــی  کمبــود  یــا  خالــی  جــای  به عــالوه،  اســت. 
ــده  ــز دی ــد نی ــه باش ــگری پرداخت ــوآوری در گردش ــه ن ــه ب ک
ــه  ــود )Custódio Santos et al., 2020(. درحالی ک می ش
ــوالت  ــوآوری در محص ــٔه ن ــددی در زمین ــای متع پژوهش ه
در  به ویــژه  خدمــات  در  نــوآوری  اســت،  شــده  انجــام 
صنعــت گردشــگری از ایــن نظــر دچــار فقــر پژوهشــی 
 Custódio Santos, 2020; Biemans et al.,( اســت 
Page & Schirr, 2008 ;2016(. کســب وکارهای حــوزٔه 
گردشــگری در ایــران، به دلیــل رکــود اقتصــادی مــداوم و 

1. Organization for Economic Co-operation and Development 
)OECD(
2. www.oecd.org/cfe/tourism/ )2020(
3. Thewholeworlddisplayground.com )1400/08/10(
4. Iribnews.ir )1398/06/16(
5. Farsnews.ir )1398/06/16(

لحظــه ای، بــا چالش هــا و بحران هــای متفــاوت روبــه رو 
ــه  ــا ارائ ــل آن ه ــرای ح ــبی ب ــخ مناس ــوآوری پاس ــتند. ن هس
ــرای  ــتری ب ــزودٔه بیش ــق ارزش اف ــن طری ــا از ای ــد ت می ده

ــوال، ۱۳۸۶(.  ــوس س ــی و فای ــود )گ ــاد ش ــگر ایج گردش
ــط  ــل محی ــذاری عوام ــل اثرگ ــر، به دلی ــرف دیگ از ط
بومــی و منطقــه ای حاکــم در گردشــگری، اگــر الگویــی نیــز 
در ایــن حــوزه توســعه بیابــد، الزم اســت بــا توجــه بــه شــرایط 
آن منطقــه و کنشــگران حــوزٔه گردشــگری آن جا بررســی شــود. 
ــگری  ــق گردش ــی از مناط ــز یک ــهر تبری ــه، ش ــن مطالع در ای
ــعه یافته  ــوآوری توس ــوی ن ــی الگ ــون و بررس ــرای آزم ــران ب ای
ــکاران  ــر و هم ــین زاده دلی ــت. حس ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
)1398( از وضعیــت کالن شــهر تبریــز در مســیر جهانــی  
ــران  ــد و آن را یکــی از شــهرهای مســتعد ای ــام می برن شــدن ن
بــرای تبدیــل شــدن بــه قطــب گردشــگری معرفــی می کننــد. 
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش »توســعه و ارائــٔه الگویــی 
بــرای نــوآوری در صنعــت گردشــگری« اســت کــه کــه خــود 
رویکــردی نوآورانــه اســت. الگــوی طراحی شــده بــا بررســی 
مــوردی شــهر تبریــز آزمــون و آزمایــش شــده اســت. ابتــدا، با 
ــوآوری  ــوآوری و ن ــٔه ن بررســی مطالعــات انجام شــده در زمین
در حــوزٔه گردشــگری متغیرهــای مــدل شناســایی شــد و ایــن 
مــدل، از طریــق پنــل خبــرگان و اجمــاع به دســت آمده، 
پرســش نامٔه  اســاس،  ایــن  بــر  و طراحــی شــد.  نهایــی 
ــور  ــای الزم به منظ ــردآوری داده ه ــی و گ ــاخته طراح محقق س
ــد. در  ــردآوری ش ــگری گ ــوآوری در گردش ــدل ن ــون م آزم
ایــن پژوهــش، تــالش شــد تــا، ضمــن توســعٔه یــک الگــوی 
نــوآوری در گردشــگری، مــدل موردنظــر در یکــی از مناطــق 

ــه آزمــون گذاشــته شــود. ــز ب گردشــگری کشــور نی

مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش
ــل  ــوآوری عام ــد، ن ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
شــرکت های  مانــدن  و  حضــور  در  تأثیرگــذاری  و  مهــم 
 Pikkemaat et( گردشــگری در بــازار گردشــگری اســت
al., 2019(. همچنیــن، به منزلــٔه عامــل کلیــدی ایجادکننــدٔه 
یــک بخــش گردشــگری مولدتــر، ســازگارتر و انعطاف پذیرتــر 
شــناخته شــده اســت )Zenker & Kock, 2020(. نــوآوری 
ــد  ــوالت جدی ــه محص ــود ک ــب می ش ــگری موج در گردش
گردشــگری و تجربیــات جدیــد در دســترس گردشــگران قــرار 
گیــرد، کیفیــت و کارایــی خدمــات و فرایندهــای گردشــگری 
ــد. اگرچــه مطالعــات  ــع تقاضــای مشــتری افزایــش یاب و به تب
نــوآوری گردشــگری در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه 
ــان  ــگاهی همچن ــای دانش ــته از پژوهش ه ــن رش ــت، ای اس
 Hall & Williams,( ــت ــافی اس ــه و اکتش ــل اولی در مراح
2008(. عــالوه بــر ایــن، پژوهش هــای تجربــی درخصــوص 
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ــوآوری و عملکــرد شــرکت ها در حــوزٔه گردشــگری محــدود  ن
بیشــتر  و   )Martin-Rios & Ciobanu, 2019( اســت 
مطالعــات موجــود از عواملــی همچــون ســودآوری، رضایــت 
ــرد  ــری عملک ــرای اندازه گی ــل ب ــغال هت ــرخ ِاش ــا ن ــتری ی مش

.)Lee et al., 2016( شــرکت اســتفاده می کننــد
بررســی ها نشــان می دهــد، علی رغــم اهمیــت موضــوع 
نــوآوری در گردشــگری، آثــار ادبیــات پژوهشــی درخصــوص 
ــرن  ــٔه اول ق ــی ده ــال های پایان ــج از س ــوع به تدری ــن موض ای
ــر و از  ــال اخی ــه س ــی س ــده اند و ط ــر ش ــم منتش ــت و یک بیس
ــن موضــوع توجــه شــده اســت  ــه ای ــش از گذشــته ب 2018 بی
بررســی های  از  یکــی  در   .)de Larrea et al., 2021(
نــوآوری  زمینــٔه  در  موضوعــی  ادبیــات  سیســتماتیک 
ــوزٔه  ــه در ح ــه 191 مقال ــت ک ــده اس ــخص ش ــگری مش گردش
ــا ابتــدای ســال 2019 نوشــته شــده  ــوآوری در گردشــگری ت ن
ــوآوری  ــای ن ــه پژوهش ه ــان داد ک ــل نش ــج حاص ــت. نتای اس
ســازمانی،  زمینه هــای  بــه  اول  درجــٔه  در  گردشــگری  در 
اجتماعی - زیســت محیطی  و  شبکه ای - مشــارکتی 
در   .)Pikkemaat et al., 2019( می شــوند  مربــوط 
مطالعــٔه دیگــری کــه درخصــوص تأثیــر نــوآوری در 400 
ــده  ــام ش ــال انج ــی 5 س ــط در ط ــک و متوس ــرکت  کوچ ش
ــوآوری،  ــای ن ــل ورودی ه ــه 3 عام ــده ک ــخص ش ــت، مش اس
و  ویــژه   تأثیــر  خارجــی  محیــط  و  شــرکت  ویژگی هــای 
ــن  ــد و، در ای ــرکت ها دارن ــن ش ــوآوری در ای ــمگیری در ن چش
میــان، رقابــت و عدم قطعیــت تقاضــا محرک هــای متمایــز 
نــوآوری بازاریابــی هســتند. همچنیــن، ایــن مطالعــه، از طریــق 
نوآوری هــای  مثبــت  و  معنــادار  تأثیــر  پژوهشــی طولــی، 
فّناورانــه و بازاریابــی را در بهــره وری شــرکت های کوچــک 
 Nguyen et al.,( و متوســط گردشــگری نشــان می دهــد
ــوآوری در  ــٔه ن ــات، در زمین ــن مطالع ــی از آخری 2021(. یک
ــی را در  ــٔه تجرب ــات و 261 مقال ــرور ادبی ــگری، 85 م گردش
ــات  ــرد. موضوع ــب ک ــل و ترکی ــوص تجزیه وتحلی ــن خص ای
ــدگاه  ــوآوری در ســه دی ــدٔه ن ــدی براســاس نحــؤه درک پدی کلی
گوناگــون ســازمان دهی شــد کــه شــامل نــوآوری به مثابــٔه 
ــازاری و  ــده ای ب ــٔه پدی ــوآوری به مثاب ــادی، ن ــده ای اقتص پدی
 de Larrea et( نــوآوری به مثابــٔه پدیــده ای ســازمانی بــود

.)al., 2021
نــوآوری در گردشــگری بــه معنــای حــل مســائل و 
چالش هــای حــوزٔه گردشــگری بــا تکیــه بــر خالقیــت اســت. 
ــب وکارهای  ــگری، کس ــوآوری در گردش ــک ن ــع، به کم درواق
ــه  ــود را ب ــات خ ــوالت و خدم ــد محص ــوزه می توانن ــن ح ای
ــی از  ــد. براســاس بازخوردهــای دریافت ــه کنن ــن ارائ شــیؤه نوی
15 منطقــٔه فرهنگــی اروپــا، بــر اســتفاده از نــوآوری و ابزارهــای 
کیــد شــده اســت، ضمــن  نوآورانــه در مدیریــت گردشــگری تأ

اهمیــت  کوویــد-19  بیمــاری  همه گیــری  بحــران  آن کــه 
ــرا  ــت گذاری و اج ــرای سیاس ــع ب ــه مناب ــریع ب ــی س دسترس
 Kalvet et al.,( در ایــن زمینــه را پررنگ تــر کــرده اســت

.)2020
کیــد  ــه تأ ــر ایــن نکت حجــم چشــمگیری از مطالعــات ب
دارنــد کــه اســتقبال از مناطــق گردشــگری و بین المللــی 
شــدن آن هــا تنهــا از طریــق توجــه بــه موضــوع نــوآوری اســت، 
به صراحــت تصدیــق می کننــد کــه  درحالی کــه محققــان 
ــرورت  ــگری ض ــات گردش ــٔه خدم ــژه در زمین ــوآوری به وی ن

 .)Hall & Williams, 2008( دارد 
در  نــوآوری  بــرای  ارائه شــده  الگوهــای  از  یکــی 
ــد  کی ــر ســه موضــوع تأ محصــوالت و خدمــات گردشــگری ب
دارد. اول، شناســایی منابــع اصلــی منطقــه کــه می توانــد 
مبنــای نــوآوری در محصــوالت و خدمــات گردشــگری باشــد. 
ــوالت  ــن محص ــٔه ای ــه در نتیج ــی ک ــارب تحول آفرین دوم، تج
ــعٔه  ــرای توس ــد الزم ب ــی فراین ــوم، طراح ــود و، س ــاد می ش ایج
 Custódio( اســت  گردشــگری  خدمــات  و  محصــوالت 
ــعٔه  ــن توس ــی بی ــد تفاوت های Santos et al., 2020(. هرچن
محصــول و خدمــت متصــور اســت، تفــاوت چندانــی در 
ــر  ــن نظ ــدارد و از ای ــود ن ــنهادی وج ــل پیش ــاختار و مراح س

 .)Tsai et al., 2008( مشــابه هــم هســتند
کیــد بــر  اگرچــه بــرای نــوآوری در محصــول بــا تأ
و حتــی  یافتــه  توســعه  بســیاری  نــوآوری  الگوهــای  کاال 
 Trott, 2017;( ــت ــده اس ــایی ش ــوآوری شناس ــل های ن نس
و  نویــن  الگوهــای   ،)Custódio Santos et al., 2020
ــادر  ــگری ن ــات گردش ــوالت و خدم ــعٔه محص ــرفتٔه توس پیش
ــا شــناخت  ــدر )2007(، ب ــه ای وال اســت. مــدل دوازده مرحل
غیرخطــی بــودن فراینــد و تأمــل دربــارٔه نیــاز بــه بازگشــت بــه 
ــرفت در  ــوآوری، پیش ــدد ن ــی مج ــرای ارزیاب ــی ب ــل قبل مراح
 Walder, 2007;( پژوهش هــای قبلــی را نشــان می دهــد
Custódio Santos et al., 2020(. وی همچنیــن اعتــراف 
ــده  ــای تولیدش ــا ایده ه ــد ب ــعه می توان ــد توس ــه رون ــد ک می کن
در شــرکت ها یــا در تعامــل آن هــا بــا مشــتریان، تأمین کننــدگان 

ــا ســایر شــرکا آغــاز شــود. ی
پچلنــر و دوپفــر1 الگــوی دیگــری را بــا ایــن فــرض کــه 
نــوآوری نمی توانــد موقتــی باشــد، بلکــه نتیجــٔه فرایندی اســت 
ــن  ــد. ای ــه می دهن ــت، ارائ ــی اس ــل گوناگون ــامل مراح ــه ش ک
ــا ســه  مــدل بــرای نــوآوری در گردشــگری بــر ســه موضــوع ی
 Custódio( ــد دارد کی ــار تأ ــرش و انتش ــکار، پذی ــٔه ابت مرحل
Santos et al., 2020(. الگــو و چارچــوب ارائه شــده توســط 
بنــور و برامــول )2015(، بــا وجــود توجــه بــه محصــوالت و 
ــا  ــه مزیت ه ــه ب ــوع و توج ــز تن ــه و نی ــی و اولی ــات اساس خدم

1. Pechlaner and Döpfer
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توســعٔه  فراینــد  گردشــگری،  مناطــق  معایــب  و 
محصــوالت و خدمــات گردشــگری را بررســی نمی کنــد 
ــٔه  ــان، مطالع ــن می )Benur & Bramwell, 2015(. در ای
دیویســکرا و انگویــن )2018( ارتبــاط بیــن ورودی هــای 
ایــن  نــوآوری و عوامــل نهــادی را بررســی می کنــد. در 
ــات  ــاوری اطالع ــانی، فّن ــرمایٔه انس ــارکت، س ــه، مش مطالع
و  ورودی  متغیرهــای  مهم تریــن  به منزلــٔه  مالــی  منابــع  و 
مالکیــت خارجــی، رقابــت در بــازار، انــدازٔه بنــگاه و محیــط 
معرفــی  نهــادی  عوامــل  مهم تریــن  به منزلــٔه  کســب وکار 

 .)Divisekera & Nguyen, 2018( می شــوند 
ــه  ــازمان ها ب ــت س ــی در موفقی ــی حیات ــوآوری عامل ن
شــمار مــی رود و امــروزه، به دلیــل گســترٔه وســیع محصــوالت 

ــا  ــدی هســتند ت ــی راه هــای جدی و خدمــات، شــرکت ها در پ
ــاد  ــدی ایج ــت جدی ــا مزی ــظ ی ــود را حف ــی خ ــت رقابت مزی
به منزلــٔه  نــوآوری   .)Milutinović et al., 2018( کننــد
هســتٔه خلــق ارزش بــرای ســازمان ها تلقــی می شــود و ارتبــاط 
بیــن نــوآوری و رشــد اقتصــادی در تئوری هــای جدیــد 
ــه  ــت و البت ــهود اس ــخص و مش  مش

ً
ــال ــادی کام ــد اقتص رش

ــوالت و  ــی محص ــازار و پیچیدگ ــای ب ــریع تقاض ــرات س تغیی
 Rauter et( ــت ــن زده اس ــرورت دام ــن ض ــه ای ــات ب خدم
متنوعــی  تعاریــف   .)al., 2018; Johannessen, 2008
بــرای مفهــوم نــوآوری در منابــع گوناگــون ارائــه شــده اســت 
ــاره  ــدول 1 اش ــا در ج ــن آن ه ــن و پرتکرارتری ــه مهم تری ــه ب ک

شــده اســت.

جدول ۱: تعاریف نوآوری

یف منبعتعر

 
ً
ــال ــا کام ــد ی ــد جدی ــا فراین ــول ی ــک محص ــری ی ــت از به کارگی ــارت اس ــوآوری عب ن
بهبودیافتــه، یــک روش بازاریابــی جدیــد یــا یــک روش مدیریتــی جدیــد در 

فعالیت هــای کســب وکار، ســازمان دهی محیــط کار یــا روابــط خارجــی.

)OECD, 2020;( )Divisekera & Nguyen, 
2018(

ــه  ــود ک ــالق می ش ــکل اط ــالل مش ــد و ح ــده ای جدی ــاد ای ــد ایج ــه فراین ــوآوری ب ن
کاربــردی اســت. نــوآوری ایجــاد، پذیــرش و به کارگیــری ایده هــا، فرایندهــا، 

ــت. ــد اس ــات جدی ــا خدم ــوالت ی محص
)Hjalager, 2010(

ــد  ــا، تولی ــرای پروژه ه ــق اج ــادی، از طری ــای اقتص ــٔه فعالیت ه ــرای کلی ــوآوری ب ن
ــد،  ــٔه تولی ــای چرخ ــش هزینه ه ــه کاه ــک ب ــد و کم ــت جدی ــا کیفی ــوالت ب محص

ــد. ــاد می کن ــودآوری ایج س

)Kogabayev & Maziliauskas, 2017(

ــدف  ــت. ه ــازمان اس ــو در س ــای ن ــا و رفتاره ــری ایده ه ــعه و به کارگی ــوآوری توس ن
ــٔه ارزش بیشــتر و باالتــر بــه مشــتری از طریــق محصــوالت و خدمــات  نــوآوری ارائ

جدیــد اســت.

)Tobiassen & Pettersen, 2017(

نــوآوری شــامل تولیــد یــا مهندســی مجــدد محصــوالت یــا خدمــات بــرای پاســخ 
ــا  ــود بهــره وری، توســعه ی ــرای بهب ــد ب ــی فرایندهــای جدی ــازار، معرف ــه تقاضــای ب ب
اجــرای فنــون بازاریابــی جدیــد و سیســتم های جدیــد مدیریتــی بــرای بهبــود کارایــی 

عملیاتــی اســت.

)Bigliardi et al., 2020(

ــب تر  ــه درک مناس ــد ب ــا می توان ــته بندی نوآوری ه دس
 Liao & Wu,( از نــوآوری و کارکردهــای آن کمــک کنــد
2010(. راهنمــای اســلو نیــز، کــه بــه انــواع نــوآوری اشــاره 
می کنــد، نــوآوری در محصــول و نــوآوری در فراینــد را از 
مهم تریــن آن هــا می دانــد )Lai & Lin, 2012(، اگرچــه 
برخــی مطالعــات بــه نــوآوری در طراحــی نیــز اشــاره دارنــد 
ــیم بندی  ــز، تقس ــردی نی ــر راهب )Xu et al., 2013(. از منظ

نــوآوری بــه دو دســتٔه نــوآوری بــاز و نــوآوری بســته متصــور 
اســت )Wolcott & Lippitz, 2009(. بــا وجــود ایــن، 
نبایــد از نقــش کلیــدی مدیریــت در دســتیابی و ارتقــای 
 Pasher &( ســطح نــوآوری در ســازمان ها غفلــت کــرد

.)Ronen, 2011
در هــر صــورت، »تازگــی و جدیــد  بــودن« واژه ای 
ــٔه تعاریــف ارائه شــده  نســبی اســت کــه ویژگــی مشــترک کلی
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ــوآوری  ــت )Van de Ven et al., 2000(. ن ــوآوری اس از ن
یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت ســازمان اســت کــه 
موجــب بهبــود عملکــرد ســازمان و بقــای آن در بــازار رقابــت 
می شــود )Bigliardi et al., 2020(. از طــرف دیگــر، در 
میــان عوامــل محیطــی مرتبــط بــا ظرفیــت نــوآوری، حمایــت 
نهــادی اهمیــت بســیاری دارد. حمایــت نهــادی شــامل قوانیــن 
حمایت کننــده از نــوآوری، ایجــاد نظــام تأمیــن مالــی مناســب 
ــای  ــی از بنگاه ه ــت فن ــوآوری، حمای ــوق های ن ــوآوری، مش ن
و  آموزشــی  و  اطالعاتــی  زیرســاخت های  ایجــاد  نــوآور، 
ــت.  ــی اس ــرمایه گذاران خارج ــور س ــرای حض ــازی ب زمینه س
ــازمانی  ــل س ــز از عوام ــارکت نی ــکاری و مش ــن، هم همچنی
اثرگــذار در ظرفیــت نــوآوری اســت )زنــدی و همــکاران، 

.)1399
خدمــت و بازاریابــی دو دســتٔه مهــم از نــوآوری در 
گردشــگری هســتند. نــوآوری در بازاریابــی یــک روش، مفهــوم 
یــا راهبــرد بازاریابــی جدیــد یــا بهبودیافتــه مثــل روش جدیــد 
ــٔه  ــا ارائ ــگری ی ــوالت گردش ــژٔه محص ــروش وی ــا ف ــات ی تبلیغ
بســته های گردشــی جایگزیــن اســت. هــدف از نــوآوری 
بازاریابــی تشــخیص بهتــر نیازهــای مشــتریان، ایجــاد بازارهای 
ــا ایجــاد جایــگاه جدیــد بــرای محصــول شــرکت در  جدیــد ی
 Divisekera( بــازار بــا هــدف افزایــش فــروش شــرکت اســت
دو  ایــن  بــرای  پژوهــش  مــدل   .)& Nguyen, 2018
ــی و  ــگری طراح ــت گردش ــوآوری در صنع ــم ن ــی مه خروج
مناسب ســازی شــده اســت. بــه بیــان دیگــر، نــوآوری در 
محصــول )بــا تمرکــز بــر خدمــات گردشــگری( و نــوآوری در 
ــوآوری در گردشــگری  ــٔه مؤلفه هــای عامــل ن ــی به منزل بازاریاب
پذیرفتــه شــد. به منظــور توســعٔه مــدل پژوهــش، ضمــن 
ــات  ــون، از مطالع ــده  تاکن ــری بیان ش ــی نظ ــتفاده از مبان اس
دیگــری نیــز اســتفاده شــده کــه در ادامــه و در بخــش توســعٔه 

ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آ ن ه ــدل ب م

مدل مفهومی تحقیق
ــات  ــی از مطالع ــداد کم ــگری، تع ــوص گردش درخص
تمرکــز  بــا  الگوهایــی  ارائــٔه  دنبــال  بــه  پژوهش هــا  و 
گردشــگری  خدمــات  و  محصــوالت  توســعٔه  نحــؤه  بــر 
بســیاری  در   .)Benur & Bramwell, 2015( بوده انــد 
ســازمانی،  نــوآوری  موضــوع  پیشــین،  پژوهش هــای  از 
نــوآوری  دســتاوردهای  و  فرایندهــا  تعیین کننــده،  عوامــل 

 Nystrom, 2002; de Oliveira et( شــد ه اند   بررســی 
ــش  ــن پژوه ــوآوری در ای ــر در ن ــل مؤث al., 2018(. عوام
ــی و  ــط داخل ــای مرتب ــارٔه پژوهش ه ــه درب ــه ای ک ــا مطالع ب
ــینه،  ــرور پیش ــدند. در م ــایی ش ــد شناس ــام ش ــی انج خارج
به دلیــل  و،  شــد  اشــاره  مطالعــات  ایــن  از  برخــی  بــه 
ــه  ــدول 2، ب ــش، در ج ــدن آن بخ ــی ش ــری از طوالن جلوگی
ــایی  ــای شناس ــٔه مبن ــتفاده به منزل ــورد اس ــات م ــی مطالع باق
متغیرهــای پژوهــش اشــاره شــده اســت. بــا توجــه بــه 
مطالعــات و آشــنایی گــروه پژوهــش )شــامل محققــان و 
پنــل خبــرگان تحقیــق( بــا صنعــت گردشــگری، متغیــر 
»عوامــل و زیرســاخت های گردشــگری« متغیــر مســتقل 
ــر  ــته در نظ ــر وابس ــگری« متغی ــوآوری در گرش ــر »ن و متغی
گرفتــه شــدند. ایــن دو متغیــر، بــا توجــه بــه ســاختار الگــوی 
ارائه شــده در شــکل 2، متغیرهــای مکنــون محســوب شــدند 
و دو متغیــر »انــدازٔه شــرکت« و »محیــط کالن صنعــت« نیــز، 
ــی  ــکای برخ ــه ات ــرگان و ب ــل خب ــٔه پن ــزاری جلس ــس از برگ پ
مطالعــات پیشــین، متغیرهــای تعدیلگــر در نظــر گرفتــه 

ــدند.  ش
در  نــوآوری  مکنــون  متغیــر  بــرای  خبــرگان،  پنــل 
خدمــات  در  »نــوآوری  آشــکار  متغیــر  دو  گردشــگری، 
گردشــگری« و »نــوآوری در بازاریابــی« را براســاس مطالعــٔه 
 Divisekera &( گرفــت  نظــر  در  نویــن  و  یســکرا  دیو
ــر مســتقل و مکنــون عوامــل  ــرای متغی Nguyen, 2018(. ب
و زیرســاخت های نــوآوری نیــز چهــار متغیــر »ســرمایٔه 
»فّنــاوری  و  مالــی«  »تأمیــن  »مشــارکت«،  انســانی«، 
در جــدول  مــدل شــدند.  وارد  ارتباطــات«  و  اطالعــات 
ــای  ــا و متغیره ــن متغیره ــه ای ــت ک ــده  اس ــخص ش 2، مش
تعدیلگــر بــا نظــر پنــل خبــرگان و متکــی بــر کــدام مطالعــات 

شــده اند. مــدل  وارد 
پنــل خبــرگان پژوهــش متشــکل از ۷ نفــر از متخصصان 
و کارشناســان صنعــت گردشــگری تبریــز بــود کــه دســت کم 
ســابقٔه ده ســال فعالیــت در ایــن حــوزه را داشــتند و بــه 
ــاب  ــدند. انتخ ــاب ش ــی انتخ ــه برف ــری گلول ــیؤه نمونه گی ش
ــان  ــر متخصص ــس از اتفاق نظ ــو، پ ــتخراج الگ ــا و اس متغیره
ــه  ــرگان ب ــان، انجــام شــد. درواقــع، پنــل خب و اجماع نظــر آن
شــیؤه متخصصــان یــک موضــوع خــاص1 در جلســٔه مشــترک 

ــه نتیجــه رســید. ــا تســهیلگری پژوهشــگر ب ب

1. Subject matter expert )SME(
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جدول ۲: متغیرهای مدل مفهومی پژوهش و مبنای مطالعاتی آن ها

مبنای مطالعاتیعنوان متغیر

سرمایٔه انسانی
صادقی و همکاران )۱۳۹۰(؛ محمودی میمند و همکاران )۱۳۹۴(
 Divisekera & Nguyen )2018( Nguyen et al. )2021(;

فّناوری اطالعات و 
ارتباطات

پوراحمد و همکاران )۱۳۹۶(؛ )زندی و همکاران، 1399(
Buhalis )2019(; Hjalager )2010(; Aldebert et al. )2011(; Divisekra & Nguyen )2018(; 

Nguyen et al. )2021( 

مشارکت

صادقی و همکاران )۱۳۹۰(؛ حضوری و خداداد حسینی )۱۳۹۴(؛ خدام عباسی و همکاران )۱۳۹۶(؛ زندی و 
همکاران )1399(

Aldebert et al. )2011(; Najda-Janoszka & Kopera )2014); Divisekra & Nguyen )2018( ; 
Pikkemaat et al. )2018(; Nguyen et al. )2021( 

تأمین مالی
زرآبادی و عبدالله )۱۳۹۳(؛ زندی و همکاران )1399(

Divisekra & Nguyen )2018(; OECD )2020(; Nguyen et al. )2021( 

 )Najda-Janoszka & Kopera )2014(; Hadhri et al. )2016(; Divisekra & Nguyen )2018اندازٔه شرکت

محیط کالن صنعت
حضوری و خداداد حسینی )۱۳۹۴(؛ محمودی میمند و همکاران )۱۳۹۴(؛ زندی و همکاران )1399(  

Hjalager )2010(; Divisekra & Nguyen )2018(; Alrawadie et al. )2018( 

ــام  ــش  انج ــروه پژوه ــهیلگری گ ــه تس ــه ب ــل ک ــٔه پن در جلس
ــی و  ــگری بررس ــوآوری در گردش ــر در ن ــل مؤث ــد، عوام ش

به صــورت  پژوهــش  مفهومــی  مــدل  و  شــدند  تحلیــل 
ــد. ــد ش ــکل 1 تأیی ش

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش و ساختار سلسله مراتبی آن

پــس از مطالعــٔه گســترده ای کــه درخصــوص ادبیــات 
ــه  ــد ک ــخص ش ــد، مش ــام ش ــد انج ــول جدی ــعٔه محص توس
ایــن مفهــوم توســعٔه خدمــات جدیــد را نیــز دربــر می گیــرد 

 .)Tsai et al., 2008(
بررســی ها نشــان می دهــد نتایــج مشــارکت و مداخلــٔه 
ــه  ــل آن ک ــات، به دلی ــوآوری خدم ــد ن ــول فراین ــتری در ط مش
ــر از  ــت، بهت ــمند اس ــه و ارزش ــا خالقان ــای آن ه  ایده ه

ً
ــا غالب

زمانــی  اســت کــه نــوآوری درون ســازمان ها توســعه می یابــد 

)Kitsios & Kamariotou, 2019(. ضمــن آن کــه نوآوری 
در خدمــات، به دلیــل تأثیــر در بهبــود رضایــت مشــتری 
ــمار  ــه ش ــی ب ــم و حیات ــی مه ــات، موضوع ــت خدم و کیفی
ــا  ــر ب ــاط مؤث ــی رود )Andreassen et al., 2016(، ارتب م
ــتریان، از  ــاز مش ــن درک نی ــد، ضم ــک می کن ــتریان کم مش
مشــارکت غیرمســتقیم آن هــا در فراینــد نوآوری اســتفاده شــود 
 Kitsios( ــد ــازار کاهــش یاب ــه ب و زمــان معرفــی خدمــات ب
 .)& Kamariotou, 2019; Weyers & Louw, 2017
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اســتراتژی های  یــا  روش هــا  اجــرای  بازاریابــی  نــوآوری 
جدیــد بازاریابــی اســت، ماننــد روش هــای جدیــد تبلیغــات، 
قیمت گــذاری یــا موقعیت یابــی محصــوالت گردشــگری و 
ــازار  ــای ب ــا بخش ه ــد ی ــروش جدی ــای ف ــردن کانال ه ــاز ک ب
بــه  توجــه  بــا   .)Martin-Rios & Ciobanu, 2019(
فعالیــت در محیطــی بســیار رقابتــی، نــوآوری بازاریابــی بــرای 
ــتری و  ــای مش ــت تقاض ــرای هدای ــگری ب ــرکت های گردش ش
تقویــت موقعیــت رقابتــی آن هــا بســیار مهــم اســت. نــوآوری 
بازاریابــی ارتباطــات بهتــر را در ســطح محلــی و جهانــی 
خدمــات  ارائه دهنــدگان  بیــن  روابــط  و  می کنــد  تســهیل 
 Hall &( ــد ــت می کن ــا را تقوی ــتریان آن ه ــگری و مش گردش

 .)Williams, 2008
ــه  ــش ب ــای پژوه ــی، فرضیه ه ــوی مفهوم ــاس الگ براس

ــتند:  ــف هس ــر قابل تعری ــرح زی ش
در  نــوآوری  زیرســاخت های  و  عوامــل   :۱ فرضیــٔه 

دارد. معنــاداری  تأثیــر  گردشــگری  در  نــوآوری 
فرضیــٔه ۲: انــدازٔه شــرکت در روابــط بیــن عوامــل و 
ــی  ــر تعدیل ــگری تأثی ــوآوری در گردش ــاخت ها و ن زیرس

معنــاداری دارد.
فرضیــٔه ۳: محیــط کالن صنعــت در روابــط بیــن عوامــل 
و زیرســاخت ها و نــوآوری در گردشــگری تأثیــر تعدیلــی 

معنــاداری دارد.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش، به لحــاظ هــدف، کاربــردی و، براســاس 
ماهیــت داده هــا، پژوهشــی کّمــی و پیمایشــی اســت. جامعــٔه 
آمــاری پژوهــش شــرکت های فعــال در حــوزٔه گردشــگری 
شــرکت های  و  گردشــگری  خدمــات  شــرکت های  شــامل 
نوپــای )اســتارتاپ ها( فعــال در ایــن زمینــه و مســتقر در 
شــهر تبریــز هســتند کــه تعدادشــان، بــه گــزارش ادارٔه میــراث 
ــان  ــتان آذربایج ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
شــرقی، ۱۳۰ شــرکت اســت. طبــق فرمــول نمونه گیــری 
ــی  ــه روش تصادف ــه و ب ــٔه نمون ــرکت به منزل ــران، ۹۷ ش کوک
بررســی شــدند. واحــد تحلیــل شــرکت ها تعریــف شــد، امــا 
پاســخ دهندگان مدیــران عامــل شــرکت ها بودنــد. مراحــل 

ــد: ــن ش ــر تدوی ــرح زی ــه ش ــش ب ــرای پژوه اج
ــٔه  ــین در زمین ــات پیش ــی مطالع ــات و بررس ــرور ادبی م

ــگری. ــوآوری در گردش ن
طراحــی مــدل مفهومــی پژوهــش بــه اتــکای مطالعــات 

پیشــین و نظــر پنــل خبــرگان.
تعریــف  طریــق  )از  پژوهــش  پرســش نامٔه  طراحــی 
ــرای متغیرهــای آشــکار شناسایی شــده توســط گــروه  گویه هــا ب

ــا. ــردآوری داده ه ــرگان( و گ ــل خب ــد پن ــورد تأیی ــش و م پژوه
روش  بــه  مــدل  آزمــون  و  داده هــا  تجزیه وتحلیــل 

ســاختاری. معــادالت  مدل ســازی 

بررسی نتایج، بحث و ارائٔه پیشنهادها.
پنــل  اعضــای  و  اســتادان  را  پژوهــش  پرســش نامٔه 
خبــرگان از نظــر روایــی محتــوا و روایــی ســازه تأییــد کردنــد. 
ــش،  ــش نامٔه پژوه ــرای کل پرس ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ضری
ــری  ــزار را اندازه گی ــی اب ــی درون ــه پایای ــاخصی ک ــٔه ش به منزل
می کنــد، عــدد ۰/۸۲ محاســبه شــد کــه نشــان از پایایــی 
همچنیــن،  دارد.  طراحی شــده  پرســش نامٔه  قابل قبــول 
محاســبٔه شــاخص پایایــی ترکیبــی نیــز بــرای کلیــٔه متغیرهــای 
مســتقل، وابســته و تعدیلگــر پژوهــش بــاالی ۰/۷۵ بــه دســت 
آمــد کــه می توانــد اطمینــان بــه ابــزار مــورد اســتفاده را آشــکار 

ــازد. س

یافته های پژوهش
به دلیــل آن کــه مــدل اندازه گیــری از نــوع انعکاســی1 
ــل  ــق تحلی ــا از طری ــی و مؤلفه ه ــاختار عامل ــدا س ــت، ابت اس
ــدل  ــله مراتبی م ــاختار سلس ــد. س ــی ش ــدی بررس ــی تأیی عامل

ــد. ــه ش ــکل 2 ارائ ــر در ش ــش پیش ت پژوه
یــک  مفهوم ســازی  بــرای   ،PLS مســیر  تحلیــل  در 
ــتفاده  ــرر اس ــکار مک ــای آش ــله مراتبی، از متغیره ــدل سلس م
می توانــد  باالتــر  مرتبــه  پنهــان  متغیــر  یــک  می شــود. 
به وســیلٔه تمــام متغیرهــای آشــکار )ســؤاالت( مرتبــه  پایین تــر 
ــدل  ــه م ــد ب ــوح می توان ــرد به وض ــن رویک ــود. ای ــاخته ش س
سلســله مراتبی مرتبــه باالتــر توســعه یابــد و نمــرات متغیرهــای 
دســت  بــه  مرتبــه  پایین تــر  پنهــان  متغیرهــای  از  پنهــان 
آینــد. یکــی از ســودمندی های روش PLS ارزیابــی مــدل 
سلســله مراتبی اســت )طباطبائــی و همــکاران، ۱۳۹۵( کــه در 
ــی  ــه ارزیاب ــرد ب ــن  رویک ــتفاده از ای ــا اس ــر ب ــش حاض پژوه
ــد. در  ــه ش ــر پرداخت ــه باالت ــان مرتب ــر پنه ــاختاری متغی س
ــه،  ی ــر 32 گو ــی ه ــار عامل ــری، ب ــای اندازه گی ــش مدل ه بخ
کــه متغیرهــای آشــکار مــدل را اندازه گیــری می کنــد، جــز 3 
یــه دیگــر  مــورد کــه بــاالی ۰/۵ محاســبه شــد، بــرای 29 گو
بــاالی ۰/۶ بــرآورد شــد کــه قابل قبــول بــودن مدل هــای 
ضرایــب  می دهــد.  نشــان  را  هشــت گانه  اندازه گیــری 
مســیر، کــه در جــدول 3 ذکــر شــده و از ۲/۵۸ باالتــر اســت، 
ــان ۰/۹۹  ــطح اطمین ــا در س ــت رابطه ه ــان از صح ــز نش نی

دارد.

1. Reflective
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جدول 3: مدل ساختاری مسیر مرتبه دوم به مرتبه اول

فواصل اطمینان بوت استرپمدل ساختاریتحلیل مسیر

۹۷/۵ ٪۲/۵ ٪ضریب تعیینمعناداریضریب مسیرمرتبه اولمرتبه دوم

عوامل مؤثر در نوآوری

۰/۷۱۸۱۱/۸۴۳۰/۵۱۶۰/۵۹۱۰/۸۲۲تأمین مالی

۰/۷۶۲۱۷/۰۷۴۰/۵۸۱۰/۶۶۱۰/۸۳۴فّناوری اطالعات و ارتباطات

۰/۸۲۳۲۴/۷۴۴۰/۶۷۷۰/۷۷۴۰/۸۹۴سرمایٔه انسانی

۰/۷۶۷۱۵/۷۲۶۰/۵۸۸۰/۶۶۶۰/۸۴۱مشارکت

۰/۷۹۷۷/۸۹۵۰/۶۳۶۰/۵۱۲۰/۹۰۳خدمات گردشگرینوآوری در گردشگری

۰/۸۲۶۱۵/۰۵۱۰/۶۸۲۰/۶۹۵۰/۹۱۷بازاریابی گردشگری

کیفیــت مــدل ســاختاری توســط شــاخص قــدرت 
ــر  ــاالی صف ــت و ب ــر مثب ــد. مقادی ــبه ش ــی  محاس پیش بین
ــر مشاهده شــده خــوب بازســازی  ــد کــه مقادی ــان می دهن نش
شــده اند و می تــوان گفــت مــدل ســاختاری کیفیــت مناســبی 
ــدار  ــه مق ــدل، س ــی م ــدرت پیش بین ــدت ق ــارٔه ش دارد. درب
۰/۰۲، ۰/۱۵ و ۰/۳۵ معرفــی شــده اســت. شــاخص نیکویــی 
بــرازش )GOF( هــر دو مــدل اندازه گیــری و ســاختاری 
بــرای  معیــاری  به منزلــٔه  و  می دهــد  قــرار  نظــر  مــد  را 
ــدار  ــه مق ــی رود ک ــه کار م ــدل ب ــی م ــرد کل ــنجش عملک س
دارد.  حکایــت  مــدل  کلــی  مطلوبیــت  از  به دســت آمده 

ــف،  ــر ضعی ــٔه مقادی ــدار ۰/۱، ۰/۲۵ و ۰/۳۶ به منزل ــه مق س
ــا محاســبه ای کــه از  متوســط و قــوی معرفــی شــده اند کــه، ب
ــبه  ــدل محاس ــرازش م ــی ب ــدار نیکوی ــد، مق ــام ش ــدل انج م

شــد.

بــا توجــه بــه جــدول 4، مقــدار قــدرت پیش بینــی 
نیکویــی  مقــدار  دارد.  مناســبی  ضریــب  به دســت آمده 
بــرازش به دســت آمده ضریــب مطلوبــی دارد کــه مقادیــر 
به دســت آمده مطلوبیــت کلــی مــدل را نشــان می دهنــد.

جدول 4: شاخص های کیفیت مدل ساختاری

یب تعیینمتغیرهای مکنون وابسته نیکویی برازشقدرت پیش بینیضر

۰/۵۱۶۰/۲۱۹۰/۲۹تأمین مالی

۰/۵۸۱۰/۲۴۹فّناوری اطالعات و ارتباطات

۰/۶۷۷۰/۲۷۷سرمایٔه انسانی

۰/۵۸۸۰/۲۱۲مشارکت

۰/۶۳۶۰/۲۵۱خدمات گردشگری

۰/۶۸۲۰/۳بازاریابی گردشگری

۰/۶۵۹۰/۱۳۹نوآوری در گردشگری
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بیــن  روابــط  بررســی  نتایــج  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ســازه های مســتقل و وابســته، بــا اســتفاده از ضریــب مربوطــه 
می تــوان بــه بررســی معنــی دار تأثیــرات بیــن ســازه های 

ــه  ــه ب ــا توج ــش را ب ــای پژوه ــت و فرضیه ه ــش پرداخ پژوه
ــکل 2  ــاداری ش ــب معن ــدول 5 و ضرای ــدرج در ج ــج من نتای

ــرد. ــی ک بررس

جدول ۵: نتایج تحلیل مدل ساختاری پژوهش

یب تعیینمعناداریبار عاملیفرضیه سطحاندازهٔ اثرضر
فواصل اطمینان بوت استرپ

٪ ۲/۵٪ ۹۷/۵

H1۰/۴۹۰۵/۱۳۱۰/۶۶۰/۶۰۸۰/۰۰۱۲/۲۰۳۰/۵۵۳

H2۰/۱۸۹۲/۰۲۳۰/۶۶۰/۱۰۲۰/۰۳۸-۰/۰۱۶۰/۳۹۲

H3-۰/۲۷۴۲/۵۳۴۰/۶۶۰/۲۲۳۰/۰۱۸-۰/۴۸۳۰/۲۷۱

شــکل ۲ ضریــب معنــاداری اثــر عوامــل و زیرســاخت ها 
ــط کالن  ــی محی ــش تعدیل ــا نق ــگری ب ــوآوری در گردش در ن

ــد.  ــان می ده ــرکت را نش ــدازٔه ش ــت و ان صنع

شکل 2: ضریب معناداری اثر عوامل و زیرساخت ها در نوآوری در گردشگری با نقش تعدیلی محیط کالن صنعت و اندازٔه شرکت

همان طــور کــه نتایــج جــدول 5 و شــکل 2 نشــان 
می دهــد، عوامــل و زیرســاخت های نــوآوری در نــوآوری 
)فرضیــٔه  دارد  معنــاداری  و  مثبــت  اثــر  گردشــگری  در 
1(. همچنیــن، انــدازٔه شــرکت در روابــط بیــن عوامــل و 
زیرســاخت های نــوآوری و نــوآوری در گردشــگری اثــر مثبــت 
و معنــاداری دارد )فرضیــٔه 2(. بنابرایــن، افزایــش اندازٔه شــرکت 
ــاخت ها و  ــل و زیرس ــن عوام ــه بی ــدت رابط ــش ش ــه افزای ب
ــط کالن  ــا محی ــود. ام ــر می ش ــگری منج ــوآوری در گردش ن
ــوآوری و  ــط بیــن عوامــل و زیرســاخت های ن صنعــت در رواب
ــٔه  ــاداری دارد )فرضی ــر منفــی و معن ــوآوری در گردشــگری اث ن
محیــط  مؤلفه هــای  تأثیــرات  افزایــش  بدین ترتیــب،   .)3
کالن صنعــت بــه کاهــش شــدت ارتبــاط بیــن عوامــل و 

زیرســاخت های نــوآوری و نــوآوری در گردشــگری منجــر 
می شــود.

بحث و نتیجه گیری 
ــدف  ــم انداز ۱۴۰۴ ه ــند چش ــم س ــد شش ــاس بن براس
کشــور، کســب جایــگاه اول اقتصــادی در ســطح منطقٔه آســیای 
جنوبــی و غربــی بــا تکیــه بــر رشــد مســتمر اقتصــادی، ارتقای 
نســبی درآمــد ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال کامــل اســت. بــا 
ــش  ــای پژوه ــه یافته ه ــت ب ــا عنای ــه و ب ــن نکت ــه ای ــه ب توج
ــت  ــن صنع ــگری، ای ــای گردش ــر قابلیت ه ــی ب ــر مبن حاض
ــان  ــات نش ــرد. مطالع ــرار گی ــعه ق ــای توس ــد در اولویت ه بای

ــوآوری در  ــه ن ــه ب ــا توج ــن کاره ــی از مؤثرتری داد یک
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ایــن حــوزه اســت؛ چراکــه ایــن قبیــل مطالعــات، به ویژه 
بــا رویکــرد الگوهــای نــوآوری، در گردشــگری محدود اســت 
و، بــا توجــه بــه شــرایط صنعــت گردشــگری کــه ویژگی هــای 
منطقــه ای هــم اثرگــذار اســت، توســعٔه یــک الگــو و آزمــون آن 

در یکــی از مناطــق گردشــگری کشــور بررســی شــد. 
ســازمان های  به منزلــٔه  گردشــگری  شــرکت های  در 
و  نیروی انســانی  تجربــٔه  و  ایــده  دانــش،  خدمت محــور، 
به اشــتراک گذاری آن کمــک شــایانی بــه ســازمان بــرای 
داشــت  خواهــد  ســازمان  پایــداری  و  نــوآوری  تحقــق 
)Cegarra-Navarro et al., 2019(. نکتــٔه مهــم دیگــر در 
مشــارکت حضــور و اســتفاده از مشــتریان و بــازار بــرای خلــق 
 Kitsios( ــت ــگری اس ــوزٔه گردش ــوآوری در ح ــترش ن و گس
 .)& Kamariotou, 2019; Weyers & Louw, 2017
ــانی  ــروی انس ــت نی ــگری، کیفی ــون گردش ــی همچ در صنعت
ــمار  ــه ش ــگری ب ــرکت های گردش ــرای ش ــی ب ــی حیات عامل
ــی  ــارت و آموزش های ــالت، مه ــامل تحصی ــه ش ــی رود ک م
اســت کــه کارکنــان حیــن کار یــا خــارج از آن کســب می کنند. 
مطالعــات نشــان می دهــد کــه نیــروی انســانی عامــل قطعــی 
بــرای نــوآوری در گردشــگری محســوب می شــود. بــا وجــود 
ایــن، ایــن صنعــت را به دلیــل صالحیــت و شایســتگی پاییــن 
ــش  ــار چال ــد دچ ــروی کار می توان ــردش نی ــاالی گ ــرخ ب و ن

 .)Nguyen et al., 2021( کنــد
توســعٔه ســریع در فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
 Buhalis( صنعــت گردشــگری را دچــار تحــول کــرده اســت
ــار و  ــافران، ب ــی مس ــاوری جابه جای ــن فّن et al., 2019(. ای
ــش  ــث افزای ــن، باع ــد. همچنی ــهیل می کن ــات را تس اطالع
کارایــی در توزیــع خدمــات گردشــگری و کاهــش بــار ســفر 
بــرای گردشــگران می شــود. بســترهای رســانه های اجتماعــی 
ــی،  ــی و ارتباط ــای بازاریاب ــٔه کانال ه ــترده به منزل ــور گس به ط
می کننــد،  تحریــک  را  تعطیــالت  در  تصمیم گیــری  کــه 
و  کوچــک  شــرکت های  از  بســیاری  می شــود.  اســتفاده 
ــاوری  ــت فّن ــای مدیری ــد مهارت ه ــگری فاق ــط گردش متوس
ــر  ــه حداکث ــرای ب ــی ب ــات و ظرفیت های ــات و ارتباط اطالع
رســاندن مزایــای نوآوری هــای مرتبــط بــا فّنــاوری اطالعــات 
ــع  ــد مناب ــی می توان ــدان توانای ــن فق ــتند. ای ــات هس و ارتباط
 Nguyen( آن هــا را فرســوده کنــد و مانــع نــوآوری آینــده شــود
et al., 2021(. همچنیــن، ســرمایه گذاری های نــوآوری، 
به ویــژه بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط گردشــگری بــا 
 Motta & Sharma,( منابــع مالــی محــدود، پرهزینــه اســت
ــع مختلــف و قابل توجهــی  ــه مناب ــوآوری ب ــد ن 2020(. فراین
نیــاز دارد کــه ایــن قبیــل شــرکت ها را کــه محــدود بــه منابــع 

.)Zach, 2016( ــد ــش می کش ــه چال ــتند ب ــود هس خ
عــالوه بــر آن کــه الگــوی پیشــنهادی، از منظــر آمــاری 

ــر  و در محیــط و منطقــه ای کــه داده هــا گــردآوری شــده، تأثی
نــوآوری در گردشــگری را نشــان  متغیرهــای مســتقل در 
می دهــد، مطالعــات و مباحــث ارائه شــده در بــاال نیــز از 
ــر  ــر، در دیگ ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــت می کن ــه حمای ــن نتیج ای
ــدل  ــتقل م ــای مس ــر متغیره ــز تأثی ــی ها نی ــات و بررس مطالع
پژوهــش در متغیرهــای وابســته شــامل نــوآوری در خدمــات و 

ــت.  ــد اس ــورد تأیی ــگری م ــی گردش بازاریاب

محدودیت ها و پیشنهادهای کاربردی
همچــون  محدودیت هایــی  بــا  پژوهــش  ایــن 
ــات  ــکیل جلس ــرای تش ــان ب ــه متخصص ــوار ب ــی دش دسترس
ــال  ــگران فع ــرکت ها و کنش ــران ش ــز مدی ــرگان و نی ــل خب پن
در صنعــت گردشــگری روبــه رو بــود. بــا وجــود ایــن، 
ــا  ــل داده ه ــر تحلی ــی ب ــش و مبتن ــای پژوه ــاس یافته ه براس
ــوان پیشــنهادهای  ــر می ت ــه هــر متغی ــا توجــه ب و مطالعــات ب
ــتفاده  ــی، اس ــن مال ــوزٔه تأمی ــرد. در ح ــرح ک ــردی را مط کارب
ــد کمک هــای بالعــوض،  ــی مانن ــی دولت از حمایت هــای مال
یارانه هــا یــا مشــوق های مالیاتــی یــا اســتفاده از تأمیــن مالــی 
ــد  ــا وام هــای بانکــی می توان خصوصــی همچــون بدهی هــا ی
ــته  ــراه داش ــه هم ــرکت ها ب ــرای ش ــی را ب ــی اضاف ــع مال مناب
ــوآوری  ــی در ن ــع مال ــن مناب ــی تأمی ــه به طور کل ــد. اگرچ باش
ــن  ــت ای ــه داش ــد توج ــت دارد، بای ــر مثب ــگری اث در گردش
ــترس  ــده و در دس ــی تأمین ش ــع مال ــوع مناب ــه ن ــته ب ــر بس اث

ــت. ــاوت اس متف
در زمینــٔه فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، فراگیــر 
شــدن اســتفاده از شــبکٔه جهانــی وب، گوشــی های هوشــمند، 
کــه  کاربــردی،  برنامه هــای  و  اجتماعــی  شــبکه های 
پاســخ گوی بســیاری از نیازهــای خدماتــی گرشــگران اســت، 
شــرکت های صنعــت گردشــگری را ناچــار بــه تعریــف و 
ــور در  ــات و حض ــاوری اطالع ــتر فّن ــر بس ــات ب ــٔه خدم ارائ
ــن  ــت ای ــود از ظرفی ــنهاد می ش ــه پیش ــد ک ــا می کن ــن فض ای
امکانــات و بســترها اســتفادٔه کامــل کننــد و در ایــن خصــوص 
از شــرکت های پیــش رو الگوبــرداری شــود. در زمینــٔه نیــروی 
انســانی، عــالوه بــر جــذب و آمــوزش نیــروی  انســانی، 
ــادل  ــاط دوســویه و تب ــه انتقــال دانــش و ارتب تشــویق آن هــا ب
ــود.  ــنهاد می ش ــردازی پیش ــای آزاد ایده پ ــاد فض ــر و ایج نظ
ــارکت در  ــت مش ــر مثب ــه تأثی ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
پیشــنهاد می شــود شــرکت های  نــوآوری در گردشــگری، 
ــارکت در  ــش و مش ــت دان ــر مدیری ــه ام ــال ب ــگری فع گردش
برنامه ریزی هــا توجــه بیشــتری داشــته  تصمیم گیری هــا و 
ــات  ــک، جلس ــر چاب ــتقرار تفک ــا اس ــت، ب ــند. الزم اس باش
ــود،  ــزار ش ــه برگ ــزوم روزان ــورت ل ــوردی و در ص دوره ای، م
ســاختارها تخت تــر شــوند و گروه هــای کاری مســئولیت 
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امــور گوناگــون را بــر عهــده می گیرنــد. همچنیــن، ارتباطــات 
شــبکه ای میــان شــرکت های فعــال در یــک صنعــت موجــب 
می شــود کــه، عــالوه بــر تســهیم دانــش بــا یکدیگــر، در رفــع 
کمبودهــا بــه یکدیگــر کمــک کننــد و، ضمــن بهبــود فضــای 
ــزون  ــد. اف ــا دهن ــات را ارتق ــت خدم ــطح کیفی ــی، س رقابت
ــم در  ــی مه ــٔه عامل ــکاری به منزل ــارکت و هم ــن، مش ــر ای ب
ــه  ــود و ب ــت ش ــگری حمای ــرکت های گردش ــوآوری در ش ن
ــان  ــکاران و کارکن ــع هم ــه مناب ــا ب ــود ت ــازه داده ش ــراد اج اف
ماهــر آنــان دسترســی داشــته باشــند، موجــب انتقــال دانــش 
شــوند و بــه تقســیم هزینه هــای توســعٔه محصــول و بازاریابــی 
ــکان  ــن ام ــت ای ــه داش ــد توج ــال، بای ــد. بااین ح ــک کنن کم
ــگری  ــرکت های گردش ــه ش ــود دارد ک ــارکت وج ــز در مش نی
کوچک تــر تحــت تســلط شــرکت های بزرگ تــر درآینــد.

ــت  ــط کالن صنع ــان داد محی ــش نش ــای پژوه یافته ه
تأثیــر منفــی در شــدت رابطــٔه بیــن عوامــل و زیرســاخت ها و 
ــوآوری در گردشــگری دارد. پیشــنهاد می شــود دولتمــردان  ن
و مدیــران ســازمان های مربــوط، به ویــژه وزارت میــراث 
طرح هــای  از  گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
مقــررات  و  قوانیــن  وضــع  بــا  و،  کننــد  حمایــت  نــو 
دســت وپاگیر، مســیر پیشــرفت را دشــوار نکننــد. همچنیــن، 
ــال  ــرد س ــول س ــز در فص ــی تبری ــاص آب وهوای ــرایط خ ش
ــذارد.  ــی می گ ــر منف ــهر تأثی ــن ش ــگران ای ــار گردش در آم
طرح هــای  بــه  بایــد  گردشــگری  شــرکت های  مدیــران 
نوینــی از قبیــل گردشــگری مناســبتی، گردشــگری ورزشــی 
و گردشــگری ســالمت روی آورنــد. اســتان آذربایجــان 
ــتانی  ــای زمس ــرای ورزش ه ــی ب ــای باالی ــرقی ظرفیت ه ش
ــی،  ــی خاص ــن ویژگ ــر چنی ــز ب ــا تمرک ــوان، ب ــد و می ت دارن
ــذب  ــور ج ــن منظ ــه ای ــیاری را ب ــگران بس ــاله گردش هرس
کنــد. از دیگــر ویژگی هــای مهــم شــهر تبریــز، وجــود 
مراکــز درمانــی، بیمارســتانی و متخصصــان مجربــی اســت 
ــور  ــرب کش ــمال غ ــکی ش ــب پزش ــه قط ــهر را ب ــن ش ــه ای ک

ــت. ــرده اس ــل ک تبدی
تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

سپاسگزاری
ــان و  ــس، معاون ــم از رئی ــش، الزم می دانی ــن بخ در ای
کارکنــان ادارٔه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
و  مدیرعامــالن  همچنیــن  و  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
ــتان و  ــگری اس ــوزٔه گردش ــال در ح ــرکت های فع ــان ش کارکن

ــم. ــگزاری کنی ــکر و سپاس ــز تش ــهر تبری ش

منابع
پوراحمــد، احمــد، فرهــودی، رحمت اللــه و برادران نیــا، آیــدا 

ــای  ــات در ارتق ــاوری اطالع ــش فّن ــی نق )۱۳۹۶(. ارزیاب

صنعــت گردشــگری جزیــرٔه کیــش. نشــریٔه گردشــگری 

.۳۴-۱۳  ،)۴(۴ شــهری، 

ــور، یحیــی  ــم، ســلطانی، علیرضــا و کریم پ ــر، کری حســین زاده دلی

)۱۳۹۸(. بررســی وضعیــت کالن شــهر تبریــز در مســیر 

ــر پتانســیل های ســرمایه گذاری.  ــد ب کی ــا تأ جهانــی  شــدن ب

ــزی، ۲۳)۷۰(، ۷۷-۵۹. ــا و برنامه ری ــی جغرافی ــریهٔ علم نش

ــیدحمید )1394(.  ــینی، س ــدام حس ــواد و خ ــوری، محمدج حض

طراحــی و تبییــن مدلــی بــرای نهادینــه  کــردن نــوآوری 

در بخــش دولتــی ایــران. دوماهنامــٔه علمی - پژوهشــی 

دانشــگاه شــاهد، ۱۲)۱۱(، ۵۷-۳۷.

ــی،  ــن بیدخت ــا و امی ــهریاری پور، رض ــه، ش ــی، نجم ــدام عباس خ

دانشــگاه  در  نــوآوری  مــدل  ارائــٔه   .)۱۳۹۶( علی اکبــر 

براســاس فرهنــگ یادگیــری و مدیریــت دانــش. پژوهشــنامٔه 

آمــوزش عالــی، ۱۰)۳۷(، ۶۰-۳۳.

زرآبــادی، زهراســادات و عبداللــه، بهــار )۱۳۹۳(. ارزیابــی عوامــل 

مؤثــر بــر توســعٔه صنعــت گردشــگری منطقــٔه آزاد چابهــار بــا 

ــل شــبکٔه )ANP(. نشــریٔه  ــد تحلی ــری از روش فراین بهره گی

ایــران، )۶(،  انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی 

.۴۸ -۳۷

زروکــی، شــهریار و اولیایی نســب، مرضیــه )۱۳۹۶(. بررســی 

بــر  کیــد  تأ بــا  گردشــگری  رشــد  بــر  مؤثــر  عوامــل 

رقابت پذیــری مقصــد کاربــردی از روش داده هــای تابلویــی 

پویــا و تخمیــن زن GMM-Sys. مجلــٔه برنامه ریــزی و 

.۱۰۴-۷۷  ،)۲۳(۶ گردشــگری،  توســعٔه 

زنــدی، محمــد احســان، خیاطیــان یــزدی، محمــد صــادق و 

ــر  ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــدی )۱۳۹۹(. شناس ــدی، مه محم

ظرفیــت نــوآوری بنگاه هــای دانش بنیــان حــوزٔه فّنــاوری 

ایــران. فصلنامــٔه مطالعــات  اطالعــات و ارتباطــات در 

.۱۲۷-۹۳  ،)۱(۱۳ انســانی،  علــوم  در  میان رشــته ای 

صادقــی، منصــور، صادقــی، علیرضــا، نیکــوکار، غالمحســین 

و نــادری خورشــیدی، علیرضــا )۱۳۹۰(. تحلیــل مــدل 

عوامــل ســازمانی، گروهــی و فــردی مؤثــر بــر توســعٔه 

ــش و  ــاور. پژوه ــاتی و فّن ــازمان های پژوهش ــوآوری در س ن

فّنــاوری، ۳)۵(، ۶۶-۳۶. توســعٔه 
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ــت  ــر، هدای ــین و تیرگ ــژاد، حس ــجاد، مطهری ن ــی، سیدس طباطبائ

معلمــی  هویــت  ســنجش  ابــزار  اعتباریابــی   .)۱۳۹۵(

ــی.  ــات جزئ ــل مربع ــرد حداق ــر رویک ــی ب ــکان مبتن پزش

نشــریٔه علمی - پژوهشــی گام هــای توســعه در آمــوزش 

.۱۲-۱  ،)۶(۱۳ پزشــکی، 

گــی، چــاک و فایــوس ســوال، ادواردو )۱۳۸۶(. جهانگــردی در 

چشــم اندازی جامــع. تهــران: دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی.

ــواد  ــی، ف ــادر و وجدان ــی، ن ــد، مظلوم ــد، محم ــودی میمن محم

)۱۳۹۴(. عوامــل مؤثــر بــر نــوآوری در صنعــت بیمــٔه 

.۹۴-۵۳  ،)۱(۳۰ بیمــه،  پژوهشــنامٔه  کشــور. 

مطرانلویــی، پریســا )۱۳۹۴(. مــروری بــر وضعیــت صنعــت 

اتــاق  تهــران:  بخــش خصوصــی.  نقــش  و  گردشــگری 

معاونــت  کشــاورزی،  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
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