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چکیده
حضــور در محیــط متالطــم و بــازار رقابتــی و الــزام بــه نــوآوری ،کارآفرینــان را بــه
ســوی تــابآوری ســوق مــی دهــد .الــزام کارآفرینــان صنعــت گردشــگری بــه پیشرانــی
در نــوآوری باعــث شــده اســت کــه ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر شــخصیت
تــابآور کارآفریــن برنــوآوری در کسـبوکار آنــان در صنعــت گردشــگری انجــام شــود .روش
انجــام پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و برمبنــای طــرح پژوهــش پیمایشــی و مبتنیبــر
مدلســازی معــادالت ســاختاری اســت .جامعــۀ آمــاری را مدیـران کارآفریــن فعــال صنعــت
گردشــگری اســتان همــدان تشــکیل میدهنــد کــه تعــداد آنهــا  150نفــر بــرآورد شــده
اســت و از ایــن بیــن 108 ،نفــر (مطابــق بــا جــدول تعییــن حجــم مــورگان) بهصــورت
تصادفـ�ی سـ�اده انتخـ�اب شـ�دهاند .ابـ�زار گـ�ردآوری دادههـ�ای ایـ�ن پژوهـ�ش پرسـ�شنامه
بــوده اســت .روایــی مــدل براســاس روایــی همگــرا و واگــرا انجــام شــده و پایایــی مــدل
براســاس آزمونهـای آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بررســی و تأییــد شــده اســت .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه شــخصیت تــابآور کارآفریــن بــر نــوآوری در کســبوکار
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همچنیــن بیــن ابعــاد تصــور از شایســتگی فــردی ،اعتمــاد بــه
غرایــز فــردی ،پذیــرش مثبــت تغییــر ،کنتــرل و تأثیـرات معنــوی بــر نــوآوری در کسـبوکار
ً
تأثیــر مثبــت و معنــاداری مشــاهده شــده اســت .بنابرایــن ،کارآفریــن تــابآور عمــا پیـشران
نــوآوری در کس ـبوکار اســت.

مقدمه
بــا توجــه بــه افزایــش بحرانهــا طــی دهــۀ گذشــته ،از
قبیــل حــوادث تروریســتی ،بیثباتــی سیاســی ،رکــود اقتصــادی،
حــوادث طبیعــی و امنیتــی زیســتی (ریچــی و کامپیرانــون،
; )1397Pennington-Gray, 2018و درحــال حاضــر ،با بحران
ُ
ســامت ناشــی از بیمــاری کویــد ،19-کسـبوکارهای گردشــگری
در معــرض ناپایــداری قــرار دارنــد (حســنپور و همــکاران،
 .)1399عــدم اطمینــان از ویژگیهــای کســبوکارهایی اســت
کــه ارتبــاط زیــادی بــا عوامــل محیطــی خــود دارنــد .در ایــنمیــان،
صنعــت گردشــگری بــه علــت وابســتگی زیــاد بــه شــاخصهای
مؤثــر در کیفیــت زندگــی اجتماعــی تحــت تأثیــر عــدم اطمینــان
بســیار قــرار دارد و بحرانهــا و موانــع رشــد تأثیــر ســریع و
بلندمدتــی در فعالیــت اقتصــادی کســبوکارهای مرتبــط دارنــد.
 1عضو هیئت علمی گروه مدیریت ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران

ایــن امــر تاحــدی بــه ایــن علــت اســت کــه چنیــن فعالیته ـای
اقتصــادی همزمــان در بازارهــای محلــی و بینالمللــی فعالیــت
میکننــد و بــا محیطــی بســیار رقابتــی و پویــا روبهروینــد.
در ایــن راســتا ،نــوآوری میتوانــد بــه کاهــش موانــع رشــد و
ناپایــداری کس ـبوکارهای گردشــگری کمــک کنــد (Verreynne
 .)et al., 2019نــوآوری فراینــدی چنــد مرحل ـهای ب ـرای «تولیــد
ایدههــای جدیــد ،بهدســتآوردن حمایــت و اســتفاده از آنهــا در
محیــط کار اســت» ( .)Nora et al., 2016یکــی از متغیرهایــی
کــه میتوانــد در نــوآوری کســبوکار اثرگــذار باشــد ،شــخصیت
کارآفرینــان اســت (یــادگاری و همــکاران1398 ،؛ فریــاد و
همــکاران139۵ ،؛.)Zhou et al., 2020; Fuentelsaz, 2018
نــوآوری میتوانــد چالشبرانگیــز باشــد و اغلــب مســتلزم
تــابآوری شــخصی قــوی اســت ( .)Amir, 2014مفهــوم
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تــابآوری نمایانگــر ظرفیــت فــرد ،ســازمان یــا سیســتم در تطبیق و
واکنــش نشــاندادن بــه رویدادهــای غیرمنتظــره اســت (پارســاپور
و همــکاران .)1396 ،مونلــور و مورفــی ( )2017بیــان میکننــد
کــه تــابآوری درحکــم ســپر محافــظ عمــل میکنــد و از اهــداف
در برابــر تأثیــر منفــی تــرس از شکســت محافظــت میکنــد و
اهــداف تجــاری را افزایــش میدهــد .ســاختار تــابآوری بــه دو
دلیــل بــه تحقیقــات کارآفرینــی مرتبــط اســت :اول ،پژوهشــگران
اغلــب از تــابآوری متــرادف بــا آمادگــی ،سرســختی ،پایــداری
یــا خودکارآمــدی اســتفاده میکننــد تــا توضیــح دهنــد کــه چــرا
برخــی کارآفرینــان و بنــگاه کارآفرینــی ،شــناختی و رفتــاری گفتــه
میشــود و توانایــی بنگاههــا ب ـرای ســازگاری بــا ش ـرایط جدیــد و
کمــک بــه پایــداری طوالنیمــدت از طریــق نــوآوری را تقویــت
میکننــد (.)Biggs et al., 2010
بــه بــاور امیــر ( ،)2014تــابآوری نقــش مهمــی در
تقویــت نــوآوری و موفقیــت ســازمانی کس ـبوکار دارد؛ بنابرایــن
شــخصیت تــابآور کارآفریــن درحکــم عنصــری مهــم و حیاتــی
میتوانــد نقشــی تعیینکننــده در نــوآوری کس ـبوکار گردشــگری
داشــته باشــد و بررســی مطالعــات ســنبتو و هــان،)2020( 1
آتوتــا 2و همــکاران ( ،)2019هــاالک 3و همــکاران ()2018
نشــان میدهــد کــه مطالعــات محــدود و جداگان ـهای در اینبــاره
انجــام شــده اســت و ازایـنرو ،بررســی رابطــۀ بین ایــن دو ســازه در
صنعــت گردشــگری و تأثیــری کــه بــر هــم دارنــد ضــروری
بهنظر میر ســد .
پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال پژوهشــی
اســت کــه آیــا تــابآوری کارآفرینــان گردشــگری در شــکلگیری
نوآوریهــا در کسبوکارشــان تأثیرگــذار اســت؟ بــه ایــن منظــور،
نخســت بــا مطالعــۀ ادبیــات موجــود ،ویژگیهــای شــخصیت
تــابآور کارآفرینــان و ارتبــاط آن بــا نــوآوری در کســبوکار
ْ
صنعــت گردشــگری بررســی شــد؛ ســپس بــا شناســایی عوامــل
ابـزار پژوهــش مناســب طراحــی شــد و بــا پیمایــش میدانــی میــان
کارآفرینــان منتخــب صنعــت گردشــگری اســتان همــدان دادههــا
گــردآوری و ســپس بــا روش مدلســازی معــادالت ســاختاری
تحلیــل شــد .نتایــج بهدســتآمده میتوانــد راهنمــای مناســبی
بــرای پیشبینــی رفتــار کارآفرینــان در شــرایط بحــران محیطــی
مؤثــر در کســبوکارهای صنعــت گردشــگری باشــد؛ بهنحــوی
کــه عــاوه بــر بقــای کسـبوکارهای نوپــا ،زمینــۀ بــروز خالقیــت و
نــوآوری و افزایــش ســطح درآمــد آنهــا و بــه تبــع آن ،اشــتغالزایی
را در پــی داشــته باشــد.
. 1Senbeto & Hon
2 .Athota
3 .Hallak

مروری بر ادبیات و پیشینۀ پژوهش
نوآوری در کسبوکار گردشگری
امــروزه بــا شــکلگیری محیطه ـای پیچیــدۀ رقابتــی ،فقــط
کســبوکارهایی میتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد کــه
عملکردشــان را در قابلیتهــای مهــم ســازمانی ماننــد نــوآوری
تقویــت کننــد (فارســیجانی و همــکاران .)1389 ،تعاریــف
متعــددی از نــوآوری موجــود اســت .اصطــاح نــوآوری را در
مفهومــی وســیع بهمنزلــۀ فراینــدی بــرای اســتفاده از دانــش یــا
اطالعــات مربوطــه بهمنظــور خلــق یــا معرفــی چیزهــای تــازه
و مفیــد بــهکار میبرنــد (طالــب بیدختــی .)1383 ،نــوآوری
راهــی بــرای توســعۀ تجــارت و نیــز شــرط بقــای شــرکتها
درصــورت وجــود رقابــت اســت (.)Twiss & Nyström, 1979
قابلیــت نــوآوری عامــل اساســی بــرای اســتمرار نــوآوری در
کسبوکارهاســت و بــه آنهــا ایــن توانایــی را میدهــد تــا در
محیــط متغیــر کنونــی ،اثربخشتــر رقابــت کننــد (& Balan
 .)Lindsay, 2010گردشــگری بــا ویژگیهایــی ماننــد تقاضــای
متغیــر و خواهــان نــوآوری ،بســتری مناســب بــرای فعالیتهــای
کارآفرینانــه بهشــمار مــیرود (باصولــی و همــکاران.)1398 ،
ازایــنرو تضمیــن و تــداوم حیــات و بقــای کســبوکارهای
گردشــگری ،کــه بــا تحــوالت و تهدیدهــای گســتردۀ بینالمللــی
روبهروینــد ،در گــرو یافتــن راهحلهــا و روشه ـای جدیــد مقابلــه
بــا مشــکالت اســت .ایــن امــر بــه نــوآوری ،ابــداع فرایندهــا و
روشهــای جدیــد بســتگی دارد .همچنیــن عامــل اصلــی ،کــه
موجــب رشــد کســبوکارها میشــود ،نــوآوری اســت ،خلــق
و توســعۀ قابلیتهــای جدیــدی کــه بــه آنهــا اجــازه دهــد بــه
عملکــرد ســازمانها بــا کارآیــی و اثربخشــی بیشــتر ،در پاســخ
بــه محیطهــای متغیــر و بهتــری برســند (فریــاد و همــکاران،
 .)139۵بنابرایــن ،کســبوکارهای امــروزی بــرای آنکــه بتواننــد
بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد ،بایــد بــه نــوآوری بهمنزلــۀ ضــرورت
نــگاه کننــد و ضمــن شــناخت تغییــر و تحــوالت محیطــی ،ب ـرای
رویارویــی بــا آنهــا ،شــاخصهای نــوآوری را شناســایی و بــه ایــن
تغییــرات مناســبترین پاســخ را بدهنــد (زریــن ســبب.)1390 ،
میلــر و فریســن ( )1983بــه چهــار بعــد محصــول/
خدمــت ،روشهــای تولیــد /خدمــت ،مخاطرهپذیــری در برنامــۀ
اجرایــی و راهحلهــای نــو اشــاره میکننــد .کاپــن و همــکاران
( )1992ســه بعــد نــوآوری شــامل نوآوربــودن در بــازار ،راهبردهــا
و مهارته ـای فناورانــه را بیــان میدارنــد .تیــد و بســنت ()1391
در کتــاب مدیریــت و نــوآوری ،نــوآوری را شــامل نــوآوری
محصــول ،نــوآوری فراینــد ،نــوآوری موقعیــت و نــوآوری پارادایــم
بیــان کردهانــد .برخــی پژوهشــگران هــوگارد و هانســن،)2004( 4
4. Hovgaard & Hansen

تأثیر شخصیت تابآور کارآفرین بر نوآوری
در کسبوکار صنعت گردشگری

1. Crespell & Hansen
2. Knowles
3. Jimenez-Jimenez
4. Panayides
5. Prajogo & Sohal

)6. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC
7. Bullough & Renko
8. Camisón & Villar-López
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شخصیت تابآور کارآفرین
افــراد و شــرکتهای تــابآور بــرای مقابلــه بــا مشــکالت
مجهزترنــد و موفقیــت کارآفرینــی را پیشبینــی میکننــد (Ayala
 .)& Manzano, 2014مفهــوم تــابآوری فــردی ،کــه از
علــوم طبیعــی وارد ادبیــات روانشناســی شــده اســت (Miller
 ،)et al, 2010بــه زبــان ســاده عبــارت اســت از ســازگاری
موفقیتآمیــز فــرد بهرغــم وجــود تهدیدهــا و شــرایط نامطلــوب
محیطــی ) .(Masten, 2004مانزانــو و ایــاال ( )2013نشــان
دادهانــد کــه توانمنــدی ،سرســختی و خوشبینــی عوامــل مؤثــر در
تــابآوری کارآفرینــان اســت .سرســختی بــه معنــای کنتــرل خــود
اســت؛ بدانمعنــا کــه کارآفرینــان در هنــگام مواجهــه بــا شــرایط
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کرســپل و هانســن ،)2008( 1و کنولــز 2و همــکاران ( )2008ابعــاد
نــوآوری شــامل ،محصــوالت /خدمــات ،فرایندهــا یــا سیســتم
کس ـبوکار جدیــد ســازمان /نــوآوری ســازمانی را بیــان میدارنــد.
در راســتای پژوهشهــای انجامشــده ،ابعــاد نــوآوری از دیــدگاه
چوپانــی و همکارانــش ( )۱۳۹۱شــامل ابعــاد نــوآوری خدماتــی،
نــوآوری فراینــدی و نــوآوری اداری برگرفتــه از ابعــاد پژوهشــگران
جیمنــز ـ جیمنــز 3و همــکاران ( ،)2008پنیــادز  ،)2006(4پراجگو
و ســوهل )2006( 5اســت.
انواع نوآوری را میتوان به سه دسته تقسیمبندی کرد:
 )۱نــوآوری خدماتــی :ایــن نــوع از نــوآوری بــه مــواردی
اطــاق میشــود کــه بــا آن بتــوان از طریــق ارئــۀ تغییــرات در
فنــاوری ،در ســازمان تغییــر بــه وجــود آورد؛ درنتیجــه اســتفادۀ جدید
از اب ـزار ،فــن ،شــیوه یــا سیســتم و ایجــاد تغییــر در محصــوالت یــا
خدمــات اتفــاق میافتــد .در واقــع فراهمکننــدۀ ابــزاری جدیــد و
بدیــع بـرای تولیــد محصــوالت یــا خدمــات در یــک ســازمان اســت
(.)Ojasalo, 2008
 )۲نــوآوری فراینــدی :بــر بهبــود انعطافپذیــری تولیــد،
هزینههــای پایینتــر تولیــد ،از طریــق بهبــود شــرایط کاری و
کاهــش هزینــه داللــت دارد یــا ابــزاری بــرای حفــظ و بهبــود
کیفیــت و صرفهجویــی هزینههــا در ســازمان اســت (Jimenez-
.)Jimenezl, 2008
 )۳نــوآوری اداری :ایــن نــوآوری شــامل تغییــرات ســاختار
ســازمان و فرایندهــای اداری ماننــد ارائــۀ ایدههــای جدیــد بــرای
اســتخدام پرســنل ،تخصیــص منابــع ،ســاختار وظایــف و اختیــارات
اســت ).(West, 1996

نامطلــوب بهراحتــی ناامیــد نمیشــوند و جســورانه بــرای رســیدن
بــه اهــداف خــود تــاش میکننــد .توانمنــدی بــه ایــن معنــی
اســت کــه کارآفرینــان بــه توانایــی خــود در کنتــرل رویدادهــا و
تأثیرگــذاری در نتایــج موقعیتهــا اعتقــاد دارنــد (& Powell
 .)Baker, 2011مؤلفــۀ دیگــر تــابآوری ،خوشبینــی اســت کــه
بــه ظرفیــت کارآفرینــان ب ـرای حفــظ نگــرش مثبــت ـ در ش ـرایطی
کــه عــدم اطمینــان زیــادی درمــورد نتایــج وجــود دارد ـ ارتبــاط
دارد ) .)Fredrickson, 2001یکــی از مقیاسهــای بینالمللــی
در ایــن زمینــه ،مقیــاس تــابآوری کانــر ـ دیویدســون (CD-
 )2003( 6)RISCاســت کــه بــا بازبینــی منابــع پژوهشــی ســال
 1979-1991تهیــه کردنــد .هــدف ایــن مقیــاس ،ســنجش می ـزان
ت ـ ابآوری در طیــف متنوعــی از اف ـراد بــا بررســی پنــج عامــل زیــر
اســت )1 :شایســتگی فــردی ،اســتانداردهای بــاال و سختکوشــی؛
 )2اعتمــاد بــه غرایــز فــردی ،تحملپذیــری در برابــر احســاسها و
آثــار منفــی و آثــار تقویتکننــدۀ فشــار؛  )3پذیــرش مثبــت تغییــر،
پذیــرش مثبــت فرصتهــا و و روابــط ایمــن؛  )4کنتــرل؛ )5
تأثیـرات معنــوی .هرچــه امتیــاز فــرد از ایــن مقیــاس باالتــر باشــد،
می ـزان تــابآوری فــرد پاس ـخدهنده بیشــتر خواهــد بــود و برعکــس
(کانــر ـ دیویدســون2003 ،؛ ورمزیــاری و ایمانــی .)1396 ،بولــو
و رنكــو )2013( 7نشــان دادنــد كــه كارآفرینــان مشــتاقی كــه بــه
توانایــی خــود بــرای مقابلــه بــا محیطهــای اســترسزا اعتقــاد
دارنــد احتمــال بیشــتری بـرای شــروع كار دارنــد .همیــن دانشــمندان
نشــان میدهنــد کــه تــابآوری بــه طــور مثبــت و معنــاداری
بــا کارآفرینــی مرتبــط اســت .کارآفرینــان تــابآور از عــزت نفــس
باالیــی برخوردارنــد ،احســاس میکننــد کــه کنتــرل میشــوند و
از شکســت نمیترســند .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،بهرغــم ســختی،
آنهــا «دوبــاره برمیخیزنــد»؛ زی ـرا از اوضــاع آموختهانــد ،تجربــه
کردهانــد ،اشــتباه کردهانــد ،و توانســتهاند تغییــر کننــد تــا بــا ش ـرایط
جدیــد محیطشــان ســازگار شــوند (Cannon & Edmondson,
.)2005
مفهــوم تــابآوری بــه انعطافپذیــری و تغییرشــکلپذیری
در شـرایط جدیــد اشــاره دارد و بــا نــوآوری در ارتباط اســت )2016
 .(Lee et al.,كامیســون و ویــار لوپــز )2014( 8بــه بررســی
نــوآوری کس ـبوکار بهمنزلــۀ عامــل توانمنــد در خلــق قابلیته ـای
نــوآوری ّفنــاوری و عملکــرد شــرکت پرداختنــد .بنابرایــن کارآفرینــان
تــابآور توانایــی بیشــتری بــرای بازیابــی خــود در طــول زمــان از
طریــق نــوآوری و ســازگاری بــا تغییـرات متنــوع و آشــفته در محیــط
دارنــد) .) Reinmoeller & Baardwijk, 2005همراســتا بــا
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پژوهــش ،مونکیمایــر 1و همکارانــش ( )2012در پژوهــش
کیفــی خــود پتانســل تــابآوری نــوآوران شــامل شــش مؤلفــۀ
خودکارآمــدی ،امیــد بــه نتیجــه ،خوشبینــی ،امیــد ،عــزت
نفــس و گرایــش بــه ریســک را شناســایی و در طرحــی بــا مضمــون
نــوآوری ســازمانی بررســی کردنــد و دریافتنــد کــه پتانســیل
تــابآوری فــردی اعضــای طــرح در عملکــرد نوآورانــۀ ســازمان،
مهــم و تأثیرگــذار اســت.
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مدل مفهومی و فرضیۀ پژوهش
بــا توجــه بــه پیشــینۀ پژوهــش و براســاس ابعــاد تــابآوری
کانــر ـ دیویدســون ( )2003و ابعــاد نــوآوری چوپانــی و همــکاران
( ،)۱۳۹۱مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر مطابــق شــکل 1
طراحــی شــده اســت.
براســاس مــدل مفهومــی پژوهــش ،فرضیههــای پژوهــش
عبارتانــد از:

فرضیۀ اصلی
شــخصیت تــابآور کارآفریــن بــر نــوآوری در کســبوکار
تأثیــر دارد.
فرضیههای فرعی
 )1تصــور از شایســتگی فــردی /اســتحکام شــخصی بــر
نــوآوری در کســبوکار تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.
 )2اعتمــاد بــه غرایــز فــردی /تحمــل عواطــف منفــی بــر
نــوآوری در کســبوکار تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.
 )3پذیــرش مثبــت تغییــر /روابــط ایمــن بــر نــوآوری در
کســبوکار تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.
 )4کنترل بر نوآوری در کسبوکار تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 )5تأثیـرات معنــوی بــر نــوآوری در کسـبوکار تأثیــر مثبــت
و معنــادار دارد.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (تابآوری کانر ـ دیویدسون ()2003( )CD-RISC؛
چوپانی و همکاران ())۱۳۹۱

روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از نظــر نحـ�وۀ
گــردآوری دادههــا بــه روشه ـای کتابخان ـهای و پیمایشــی اســت.
جامعــۀ آمــاری را مدیــران کارآفریــن فعــال صنعــت گردشــگری
اســتان همــدان تشــکیل میدهنــد کــه براســاس معیارهــای
جامعــۀ هــدف (شــامل مدی ـران کس ـبوکار فعــال گردشــگری) در
دیمــاه  1398ـ بــا مراجعــه بــه ادارۀ کل میـراث فرهنگی گردشــگری
و صنایــع دســتی اســتان همــدانـ تعدادشــان  150نفــر بــرآورد شــد
و از ایــن بیــن ،تعــداد  108نفــر مطابــق بــا جــدول تعییــن حجــم
1. Moenkemeyer

مــورگان بهصــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .ابــزار
گــردآوری دادههــا ،پرســشنامه بــا طیــف پنجگزینــهای لیکــرت
اســت .بــرای ســنجش تــابآوری کارآفرینــان از متغیرهــای
تــابآوری کانــر ـ دیویدســون ( )2003( )CD-RISCو بــرای
ســنجش نــوآوری از متغیرهــای نــوآوری تركیبــی چوپانــی و
همــکاران ( )۱۳۹۱اســتفاده شــد .ایــن پژوهــش شــامل دو بخــش
آمــار توصیفــی و آمــار تحلیلــی اســت.
همچنیــن آزمــون روایــی مــدل براســاس روایــی همگــرا
و واگــرا ســنجش شــد .روایــی همگــرا دربــارۀ آزمــون میانگیــن
واریانــس اســتخراجی ( )AVEو آزمــون مقایســۀ ضریــب پایایــی
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در کسبوکار صنعت گردشگری

جدول  :1نتایج آمارتوصیفی پاسخدهندگان

متغیر

مرد

61

56/5

زن

45

41/7

خ ندادند
پاس 

2

1/9

دیپلم

8

7/4

فوق دیپلم

6

5/6

لیسانس

52

48/1

فوق لیسانس و باالتر

39

36/1

خ ندادند
پاس 

3

2/8

کمتر از  30سال

11

10/2

 31تا  40سال

43

39/8

 41تا  50سال

37

34/3

بیشتر از  51سال

14

13

خ ندادند
پاس 

3

2/8

کمتر از  1سال

1

0/9

ا تا  3سال

6

5/6

 3تا  5سال

21

19/4

 5تا  10سال

26

24/1

 10تا  15سال

20

18/5

بیشتر از  15سال

28

25/9

خ ندادند
پاس 

6

5/6

جنسیت

تحصیالت

سن

سابقۀ
شغلی

نخســت قبــل از بررســی فرضیههــای پژوهــش ،نرمالبــودن

1. Fornell-Larcker

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

دامنه

فراوانی

درصد فراوانی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ترکیبــی و میانگیــن واریانــس اســتخراجی اســت و روایــی واگ ـرا در
رابطــه بــا آزمــون فورنــل و الرکــر 1اســت .در بخــش آمــار تحلیلــی
از آزمونهــای كولموگــروف  -اســمیرنوف ،تحلیــل عاملــی تأییــدی
و معــادالت ســاختاری از نرمافزارهــای آمــاری اسپـیاساس  25و
اســمارت پ ـیالاس  3اســتفاده شــده اســت.

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران
در ایــن بخــش ،ویژگیهــای جمعیتشــناختی 108
فــرد پاســخدهنده بــه پرســشنامۀ پژوهــش آورده شــده اســت
(جــدول .)1

متغیرهــای تحقیــق بــا آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنف2ارزیابی شــد.

2. Fornell-Larcker
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :2بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

متغیرها

آمارۀ Z

سطح معناداری

شخصیت تابآور

0/096

0/016

نوآوری در کسبوکار

0/121

0/001

تصور از شایستگی فردی

0/122

0/001

اعتماد به غرایز فردی

0/098

0/013

پذیرش مثبت تغییر

0/145

0/001

کنترل

0/146

0/001

تأثیرات معنوی

0/209

0/001

بــا توجــه بــه جــدول  2میتــوان نتیجــه گرفــت كــه ســطوح
معنــاداری متغیرهــای پژوهــش کمتــر از  0/05اســت و ایــن گویای
ایــن مطلــب اســت کــه متغیرهــای فــوق نرمــال نیســت .بنابرایــن
بــه دلیــل آنکــه تمامــی متغیرهــای بررسیشــده در پژوهــش
حاضــر نرمــال نیســتند ،در ایــن پژوهــش در انجــام معــادالت
ســاختاری از روش ناپارامتریــک اســتفاده شــده اســت؛ بــه ایــن
منظــور ،نرمافــزار اســمارت پــیالاس بهکارگرفتــهشــده اســت.
یکــی از دالیــل اســتفاده از ایــن نرمافــزار آن اســت کــه توزیــع
دادههــای همــۀ متغیرهــای موجــود در مــدل پژوهــش نرمــال
نباشــند (.)Henseler et al., 2009

مدل اندازهگیری
آزمــون همگنبــودن بهمنظــور تکجنســیکردن یــا
همگنکــردن ســؤاالت هــر بعــد بــه بررســی تحلیــل عاملــی
تأییــدی ســؤاالت متغیرهــای پژوهــش میپــردازد .در جــدول
 3بارهــای عاملــی هریــک از ســؤاالت پرســشنامه مشــاهده
میشــود.
بــار عاملــی تمامــی متغیرهــای پژوهش بیشــتر از  0/7اســت
و هیچیــک از ســؤاالت از مــدل اندازهگیــری خــارج نمیشــوند.

تأثیر شخصیت تابآور کارآفرین بر نوآوری
در کسبوکار صنعت گردشگری
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جدول  :3بارهای عاملی سؤاالت در مدل اندازهگیری پژوهش

تصور از شایستگی
فردی

تابآور

پذیرش مثبت تغییر

کنترل

تأثیرات معنوی

نوآوری کسبوکار

نوآوری خدماتی

11

0/757

تأیید سؤال

12

0/872

تأیید سؤال

16

0/818

تأیید سؤال

17

0/849

تأیید سؤال

23

0/709

تأیید سؤال

24

0/789

تأیید سؤال

25

0/737

تأیید سؤال

6

0/749

تأیید سؤال

7

0/743

تأیید سؤال

14

0/721

تأیید سؤال

15

0/703

تأیید سؤال

18

0/709

تأیید سؤال

19

0/714

تأیید سؤال

20

0/729

تأیید سؤال

1

0/725

تأیید سؤال

2

0/71

تأیید سؤال

4

0/833

تأیید سؤال

5

0/81

تأیید سؤال

8

0/737

تأیید سؤال

13

0/717

تأیید سؤال

21

0/82

تأیید سؤال

22

0/77

تأیید سؤال

3

0/835

تأیید سؤال

9

0/874

تأیید سؤال

1

0/819

تأیید سؤال

2

0/801

تأیید سؤال

3

0/736

تأیید سؤال

4

0/738

تأیید سؤال

5

0/791

تأیید سؤال

6

0/765

تأیید سؤال

7

0/804

تأیید سؤال

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شخصیت

اعتماد به غرایز فردی

10

0/729

تأیید سؤال

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیر

بعد

سؤال

بار عاملی

نتیجه
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بعد

متغیر
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نوآوری فرایندی

نوآوری اداری

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

ب ـرای تحلیــل پایایــی متغیرهــا از ضرایــب آلفــای کرونبــاخ
و پایایــی ترکیبــی اســتفاده شــده اســت .براســاس جــدول ،4
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بـرای تمامــی
متغیرهــای پژوهــش بیشــتر از  0/7بــوده؛ بنابرایــن همبســتگی
بیــن ســؤاالت متغیرهــا در خــارج از مــدل اندازهگیــری تأییــد شــده
اســت و متغیرهــا در خــارج از مــدل اندازهگیــری دارای همســانی
درونیانــد .همبســتگی اســپیرمن بــه بررســی همبســتگی بیــن
ســؤاالت هــر متغیــر میپــردازد و ازآنجاکــه تمامــی ضرایــب
بیشــتر از  0/7هســتند ،بیــن ســؤاالت هــر متغیــر در داخــل مــدل

سؤال

بار عاملی

نتیجه

8

0/748

تأیید سؤال

9

0/81

تأیید سؤال

10

0/762

تأیید سؤال

11

0/792

تأیید سؤال

12

0/801

تأیید سؤال

13

0/864

تأیید سؤال

14

0/895

تأیید سؤال

15

0/902

تأیید سؤال

16

0/907

تأیید سؤال

17

0/708

تأیید سؤال

اندازهگیــری نیــز همبســتگی وجــود دارد .ازآنجاکــه در پایایــی
اشــتراکی بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت کــه هــر ســؤال
بهتنهایــی از یــک مــدل بــه مــدل دیگــر چقــدر تعمیمپذیــری
دارد ،بنابرایــن پایایــی اشــتراکی ب ـرای هــر دو متغیــر اصلــی تأییــد
شــده اســت؛ زی ـرا ایــن مقادیــر همگــی بیشــتر از  0/5هســتند.
آزمــون روایــی مــدل براســاس روایــی همگــرا و واگــرا
ســنجیده شــد .روایــی همگــرا آزمــون میانگیــن واریانــس
اســتخراجی ( )AVEیــا همــان ضریــب پایایــی اشــتراکی اســت
کــه در جــدول  4آورده شــده اســت:

جدول  :4بررسی روایی همگرا و پایایی مدل اندازهگیری پژوهش

متغیر

ضریب پایایی اشتراکی

ضریب آلفای کرونباخ

همبستگی اسپیرمن

ضریب پایایی ترکیبی

اعتماد به غرایز فردی

0/509

0/808

0/817

0/859

تأثیرات معنوی

0/731

0/723

0/736

0/844

تصور از شایستگی فردی

0/591

0/899

0/906

0/92

شخصیت تابآور

0/524

0/945

0/95

0/951

نوآوری اداری

0/734

0/877

0/901

0/916

نوآوری خدماتی

0/582

0/879

0/883

0/906

نوآوری در کسبوکار

0/542

0/946

0/95

0/952

نوآوری فرایندی

0/635

0/885

0/887

0/912

پذیرش مثبت تغییر

0/537

0/737

0/774

0/826

کنترل

0/593

0/74

0/729

0/813

تأثیر شخصیت تابآور کارآفرین بر نوآوری
در کسبوکار صنعت گردشگری

جدول  :5بررسی روایی واگرا در مدل اندازهگیری پژوهش

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همانطــور کــه مشــخص اســت ،بــرای تمامــی متغیرهــا،
میانگیــن واریانــس اســتخراجی یــا ضریــب پایایــی اشــتراکی بیشــتر
از  0/5بــود؛ بنابرایــن روایــی همگرایــی مــدل اندازهگیــری تأییــد
میشــود و ایــن نشــان میدهــد کــه ســؤاالت هــر بعــد بــا یکدیگــر
همگرایــی الزم را دارنــد.
دربــارۀ روایــی واگ ـرا آزمــون فورنــل و الرکــر بررســی شــده

اســت .براســاس جــدول  ،5گفتنــی اســت کــه مقادیــر روی قطــر
اصلــی ،کــه همــان جــذر میانگیــن واریانــس اســتخراجی هســتند،
بیشــتر از اعــداد هــر ردیــف بــوده و بنابرایــن بیــن متغیرهــا ،روایــی
واگ ـرا وجــود دارد و بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه بیــن ســؤاالت
هــر متغیــر بهنســبت ســؤاالت متغیــر دیگــر واگرایــی یــا عــدم
همخطــی وجــود دارد.
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

همچنیــن براســاس جــدول  ،6بــا اســتفاده از آزمــون روایــی
متقاطــع شــاخص اشــتراکی 1،کیفیــت اندازهگیــری متغیرهــا
براســاس ســؤاالت آنهــا بررســی شــده اســت.
جدول  :6کیفیت مدل اندازهگیری پژوهش
متغیر
شخصیت
تابآور
نوآوری در
کسبوکار

کیفیت مدل

نتیجه

0/363

قوی

0/453

قوی

)1. Commuality Cros Vality (CV com

مدل ساختاری
بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش از تحلیــل معــادالت
ســاختاری اســتفاده شــده اســت .ســپس بعــد از بررســی مــدل
اندازهگیــری ،معنــاداری مــدل ســاختاری بررســی شــده اســت.
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جدول  :7بررسی فرضیههای پژوهش
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

روابط

روابط

ضریب مسیر (بتا)

انحراف معیار

آمارۀ t-value

سطح معناداری

نتیجه

اصلی

شخصیت تابآور  ïنوآوری در
کسبوکار

0/575

0/129

4/472

0/001

معنادار

فرعی1

تصور از شایستگی فردی  ïنوآوری
در کسبوکار

0/628

0/094

6/648

0/001

معنادار

فرعی2

اعتماد به غرایز فردی ï
نوآوری در کسبوکار

0/488

0/106

4/583

0/001

معنادار

فرعی3

پذیرش مثبت تغییر ïنوآوری در
کسبوکار

0/512

0/134

3/811

0/001

معنادار

فرعی4

کنترل ïنوآوری کسبوکار

0/476

0/125

3/815

0/001

معنادار

فرعی5

تأثیرات معنوی  ïنوآوری در
کسبوکار

0/406

0/178

2/276

0/001

معنادار

جدول  :8شاخصهای برازش در فرضیههای پژوهش

فرضیه

R2
(ضریب تعیین)

نتیجه

Q2
(شاخص استون-گیسر)

نتیجه

Gof
(برازش کلی مدل)

نتیجه

اصلی

0/325

متوسط

0/157

قوی

0/419

بسیار قوی

فرعی1

0/388

قوی

0/187

قوی

0/458

بسیار قوی

فرعی2

0/231

متوسط

0/11

متوسط

0/353

قوی

فرعی3

0/255

متوسط

0/122

متوسط

0/371

بسیار قوی

فرعی4

0/22

متوسط

0/105

متوسط

0/345

قوی

فرعی5

0/157

متوسط

0/077

متوسط

0/291

قوی

در جــدول  ،7آزمــون معنــاداری فرضیههــای پژوهــش
نشــان داده شــده اســت .مقــدار  t-valueبــرای رابطههــای فــوق
خــارج از بــازه  2/58و  -2/58اســت؛ بنابرایــن ایــن رابطــه بــا
ســطح اطمینــان  99درصــد معنادارنــد .از طرفــی از ضرایــب بتــا
میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه شــخصیت تــابآور
کارآفرینــان بــه میــزان  58درصــد ،تصــور از شایســتگی فــردی
بــه میــزان  62درصــد ،اعتمــاد بــه غرایــز فــردی بــه میــزان 49
درصــد ،پذیــرش مثبــت تغییــر بــه می ـزان  51درصــد ،کنتــرل بــه

میــزان  48درصــد و تأثیــرات معنــوی بــه میــزان  41درصــد در
نــوآوری کســبوکار تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارنــد؛ بنابرایــن
پیشبینــی میشــود کــه در نمونــۀ بزرگتــر از همــان جامعــه نیــز
فرضیههــای پژوهــش تأییــد شــوند.
ســپس بــا ارائــۀ شــاخصهای بــرازش ،تعمیمپذیــری
نتایــج ایــن پژوهــش بــه کل جامعــه بررســی شــده اســت (جــدول
 .)8همچنیــن مقــدار شــاخص  R2ارزیابــی شــده اســت و نشــان
داده اســت کــه شــخصیت تــابآور کارآفرینــان بــه میــزان 33
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درصــد بهصــورت متوســط ،تصــور از شایســتگی فــردی کارآفرینــان
بــه میــزان  39درصــد بهصــورت قــوی ،اعتمــاد بــه غرایــز فــردی
کارآفرینــان بــه میـزان  23درصــد ،پذیــرش مثبــت تغییــر کارآفرینــان
بــه میــزان  26درصــد ،کنتــرل کارآفرینــان بــه میــزان  22درصــد،
تأثیــرات معنــوی کارآفرینــان بــه میــزان  16درصــد بــه صــورت
متوســط ،واریانــس نــوآوری در کس ـبوکار بهمنزلــۀ متغیــر درو نزا
و یــا مــاک پیشبینــی شــده اســت .همچنیــن مقــدار شــاخص Q2
ارزیابــی شــد و مشــخص شــد کــه میـزان کیفیــت مــدل ســاختاری
در فرضیــۀ اصلــی پژوهــش حــدود  16درصــد و در ســطح قــوی
اســت .همچنیــن میــزان کیفیــت مــدل ســاختاری در فرضیــۀ

فرعــی اول پژوهــش حــدود  19درصــد و در ســطح قــوی اســت و
فرضیههــای دیگــر پژوهــش در ســطح متوســطاند .درنهایــت،
آزمــون گف1کــه مربــوط بــه شــاخص نیکویــی بــرازش اســت،
ارزیابــی شــد و مشــخص شــد کــه نتایــج حاصــل از مــدل کلــی
پژوهــش بــه میـزان  42درصــد 46 ،درصــد و  37درصــد بهترتیــب
بــرای فرضیههــای اصلــی پژوهــش و فرعــی اول و ســوم در حــد
بســیار قــوی و دیگــر فرضیهه ـای فرعــی پژوهــش در حــد قــوی بــه
کل جامعــۀ مطالعهشــده تعمیمپذیــر اســت .مــدل کلــی پژوهــش
در حالــت تخمیــن ضرایــب و معنــاداری در شــکلهای  2و 3
مشــاهده میشــود.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :2مدل کلی پژوهش در حالت تخمین ضرایب

شکل  :3مدل کلی پژوهش در حالت معناداری مدل
1. Gof
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فالح تفتی و جباری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تأثیــر شــخصیت تــابآور
کارآفریــن در نــوآوری کســبوکار صنعــت گردشــگری اســتان
همــدان بررســی شــد .نتایــج فرضیــۀ اصلــی پژوهــش نشــان داد
شــخصیت تــابآور کارآفریــن در نــوآوری کســبوکار تأثیــر
مســتقیم و معنــاداری دارد .کارآفریــن تــابآور بهطــور عــادی
قــادر بــه تفکــر خالقانــه و منعطــف دربــارۀ مســائل اســت؛ یعنــی
هروقــت نیــاز داشــته باشــند از اف ـراد دیگــر کمــک میخواهنــد و
در حــل مشــکالت از خــود کاردانــی نشــان میدهنــد .کارآفرینــان
تــابآور درجــهای از اســتقالل و ســامتی دارنــد .آنهــا قادرنــد
فکــر خــود را عملــی کننــد و بــه توانایــی خــود بــرای تغییــر
محیــط بــاور دارنــد (حــق رنجبــر و همــکاران)1390 ،؛ بنابرایــن
فــرد تــابآور در صحنــۀ عمــل ،پیشــران نــوآوری در کســبوکار
اســت .ایــن نتایــج بــا مطالعــۀ ســنبتو و هــان ( ،)2020هــاالک و
همــکاران ( ،)2018منطقــی و همــکاران ( )1395و مونکیمایــر و
همــکاران ( )2012همسوســت.
دربــارۀ نتایــج فرضیهه ـای فرعــی پژوهــش ،فرضیــۀ فرعــی
اول پژوهــش نشــان میدهــد کــه تصــور از شایســتگی فــردی
کارآفریــن در نــوآوری کســبوکار آنهــا در صنعــت گردشــگری
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛ بهطــوری کــه هرچــه کارآفرینــان
از اســتحکام شــخصی بهرهمنــد باشــند ،گرایشهایــی نظیــر
ریس ـکپذیری و نــوآوری در ســازمان ایجــاد میشــود .ایــن نتایــج
2
بــا پژوهشهـای والنســیا 1و همــکاران ( ،)2010آلتینــای و ونــگ
( ،)2011مورنــو و همــکاران ( )2011و همچنیــن نارانجــو 3و
همــکاران ( )2011ه مراستاســت.
تأییــد فرضیــۀ فرعــی دوم پژوهــش بیــان میکنــد کــه اعتمــاد
بــه غرایــز فــردی (تحمل عواطــف منفــی) کارآفریــن در نــوآوری در
کسبوکارشــان در صنعــت گردشــگری تأثیــر مثبــت دارد .نتایــج
ایــن فرضیــه بــا یافتهه ـای پیشــین یــادگاری و همــکاران ()1398؛
فریــاد و همــکاران ()139۵؛ ژو 4و همــکاران ( )2020و نیــز
فونتلســاز 5و همــکاران ( )2018همخوانــی دارد .درحقیقــت
کارآفرینــی کــه بتوانــد در مقابــل چالشه ـای پیــشروی صنعــت
ِ
گردشــگری مقاومــت و پایــداری نشــان دهــد ،تعارضه ـای میــان
خــود را کاهــش میدهــد و از بــروز رفتارهــای ریســکپذیر
واهمـهای نــدارد؛ بنابرایــن در کسـبوکار خــود نــوآوری خواهد داشــت.
فرضیــۀ فرعــی ســوم پژوهــش نشــان میدهــد کــه پذیــرش
مثبــت تغییــر در نــوآوری در کســبوکار تأثیــر مثبــت دارد و
همراســتا بــا پژوهــش ســیگاال و کیراکیــدو ( )2015اســت.
کســبوکارهای خدمــات گردشــگری همچنــان محیطهــای
1. Valencia
2 Altinay & Wang
3 Naranjo
4. Zhou
5. Fuentelsaz

سرشــار از آشــفتگی را تجربــه میکننــد و میکوشــند خدمــات
جدیــدی بــرای مقابلــه بــا بــازار نوســانپذیر اتخــاذ کننــد .بــا
توجــه بــه اینکــه نــوآوری یکــی از رویکردهــای کارآمــد بــرای
جــذب مشــتریان جدیــد و حفــظ آنهاســت ،در ایــن راســتا،
ســازمانها بایــد از آمادگــی ب ـرای تغییــر حمایــت کننــد و مدی ـران
دارای نگرشهــای کاری انعطافپذیــر و ســازگار باشــند.
فرضیــۀ فرعــی چهــارم (تأثیــر کنتــرل بــر نــوآوری در
کســبوکار) آزمــون و تأییــد شــد .همانطــور ایــن یافتههــا
شــواهد قبلــی ادبیــات را مبنیبــر اینکــه بیــن کنتــرل و نــوآوری
رابطــۀ مثبــت وجــود داشــته اســت تکمیــل میکننــد ،ایــن فرضیــه
بــا یافتههــای پیشــین ( )Kostis et al., 2018همخوانــی دارد؛
بدینمعنــی کــه مهــارت الزم کارآفریــن صنعــت گردشــگری در
کنتــرل رویدادهــا و اســترس در مواجهــه بــا ش ـرایط بحرانــی تأثیــر
مثبتــی در خلــق نــوآوری در کســبوکار او خواهــد داشــت.
درنهایــت ،آخریــن فرضیــۀ پژوهــش مبنیبــر تأثیــرات
معنــوی در نــوآوری در کس ـبوکار در صنعــت گردشــگری آزمــون
و تأثیــر مثبــت و معنــادار آن تأییــد شــد .ایــن فرضیــه بــا نتیجــۀ
پژوهــش نوبــرت و همــکاران ( )2017مبنیبــر وجــود روابــط
معنــادار بیــن ســرمایۀ معنــوی کارآفرینــان و نــوآوری و عملکــرد
تجــاری آنهــا مطابقــت دارد .کارآفرینانــی کــه از معنویــت باالتری
برخوردارنــد احتمــال بــروز نــوآوری در آنهــا افزایــش مییابــد.
مدیــران کارآفریــن بخشــی از یــک ســازمان و
تصمیمگیرنــدگان اصلــی آنانــد و در شــکلگیری نــوآوری
کســبوکار و موفقیــت ســازمان خــود نقــش اساســی دارنــد؛
بنابرایــن ضــروری اســت بــرای خلــق چنیــن فضایــی ،موانــع
فــردی خــود شــامل فقــدان تــابآوری را بشناســند و آنهــا را
برطــرف کننــد .بــا تقویــت مهــارت در زمینــۀ مدیریــت اســترس،
اعتمادبهنفــس ،عــزت نفــس ،ســازگاری بــا تغییــرات و مدیریــت
ریســک و کنتــرل ،همچنیــن تقویــت تأثیـرات معنــوی و اعتقــادات
مذهبــی کارآفرینــان دربــارۀ اعتقــاد بــه کمکهــا و امدادهــای
الهــی ،کــه ایــن اقدامــات همزمــان زمینــۀ تقویــت شــخصیت
تــابآور مدی ـران کارآفریــن کس ـبوکار گردشــگری و نیــز ش ـرایط
تســهیم نــوآوری در کس ـبوکارهای گردشــگری را فراهــم میکنــد
و تضمیــن و تــداوم حیــات و بقــای کس ـبوکارهای گردشــگری را
کــه بــا تحــوالت و تهدیدهــای گســتردۀ بینالمللــی روبهروینــد
فراهــم میکنــد.
نتایــج پژوهــش حاکــی از تأییــد همــهی فرضیههــای
پژوهــش و همچنیــن تأییــد مــدل مفهومــی پژوهــش اســت .ایــن
پژوهــش بــرای نخســتینبار تــابآوری کارآفرینــان صنعــت
گردشــگری را ،کــه در ســازوکار اقتصــاد مقاومتــی ریشــه دارد،
در صنعــت گردشــگری و تأثیــر آن را در نــوآوری کســبوکارهای
ایــن صنعــت بررســی کــرده اســت .نــوآوری در کســبوکارها
رویکــردی پیشــران در صنعــت گردشــگری بهشــمار مــیرود و
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پارســاپور ،ســارا ،براتــی ،جــواد و رســولزاده ،مریــم (.)1396
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انتظــار مــیرود بــا پیچیدهترشــدن و پویاترشــدن هرچــه بیشــتر
کسـبوکارهای صنعــت گردشــگری ،نــوآوری اهمیــت بیشــتری در
نیــل بــه مزیــت رقابتــی و حفــظ آن ایفــا کنــد .کارآفرینــان تــابآور
بــا آســیبهای حاصــل از بحــران دســتوپنجه نــرم میکننــد و
بــرای بقــای خــود میکوشــند و ازایــنرو قادرنــد در کســبوکار
خــود بــا نــوآوری ،خدمــات خــود را بهطــور شایســته بــه بــازار ارائــه
کننــد؛ بــا عملکــرد مناســب ســهم بــازار خــود را گســترش دهنــد و
اینگونــه کس ـبوکار خــود را رونــق بخشــند .همــۀ اینهــا مســتلزم
نگــرش تــابآوری در دوران عــادی کســبوکار و آمادگــی الزم
ب ـرای مواقــع چالــش و بح ـران اســت .اینگونــه اســت کــه برخــی
منابــع از چالشهــا و بحرانهــا بهمنزلــۀ فرصتــی بــرای رشــد و
رونــق کســبوکارهای تــابآور و تهدیــدی بــرای ازبینرفتــن
کس ـبوکارهایی میداننــد کــه بــه تــابآوری خــود نیندیشــیدهاند.
در اجــرای ایــن پژوهــش ،تــاش شــد بــا اســتفاده از
حداکثــر نظریــات خبــرگان و منابــع علمــی معتبــر ،عوامــل
اســتخراج ،رتبهبنــدی و امتیازدهــی شــوند؛ هرچنــد بــه نظــر
میرســد محدودیــت جغرافیایــی جامعــۀ آمــاری مطالعهشــده و
تأثیــر تغیی ـرات فصلــی در می ـزان تقاضــای گردشــگری و همچنیــن
اثــر عواملــی ماننــد جمعیتشــناختی ،ماننــد ســن ،جنســیت،
تحصیــات و عواملــی از ایــن دســت در ایــن پژوهــش مهمانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه توســعۀ کس ـبوکارهای گردشــگری در محیــط
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی شــکل میگیــرد،
بنابرایــن الزم اســت بــا توجــه بــه تأثیــر عوامــل محیطــی ،اهمیــت
شــاخصهای تأثیرگــذار تــابآوری کارآفرینــان و تأثیــر آن در
نــوآوری در کســبوکارهای گردشــگری ســنجش شــود .در ایــن
راســتا ،توجــه علمــی محافــل دانشــگاهی بیــش از پیــش ضــروری
بــه نظــر میرســد و الزم اســت کــه مطالعــات بــا رویکــرد متنــوع در
جوامــع گوناگــون و بــا بهرهگیــری از راهبردهــای پژوهشــی مختلــف
در اینبــاره انجــام شــود.
در راســتای یافتههــای پژوهــش حاضــر ،پیشــنهاد میشــود
ازآنجاکــه در ایــن پژوهــش بــه ویژگیهــای شــخصیتی و
جمعیتشــناختی مدی ـران کارآفریــن توجــه نشــده اســت ،بــا توجــه
بــه اهمیــت و تأثیــر ایــن ویژگیهــا در مدی ـران کارآفریــن صنعــت
گردشــگری در تــابآوری ش ـرایط عــدم اطمینــان در پژوهشه ـای
آتــی بــه ایــن متغیرهــا در مــدل توجــه شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه ماهیــت خدماترســانی صنعــت
گردشــگری ،تأثیــر تــابآوری کارکنــان صنعــت گردشــگری
(کارکنــان دفاتــر خدمــات مســافرتی ،هتلهــا و راهنمایــان تــور) در
نــوآوری در کسـبوکار ایــن صنعــت نیــاز بــه پژوهــش متفــاوت دارد
کــه پیشــنهاد میشــود در قالــب متغیــر کنتــرل در پژوهشهــای
آتــی مدنظــر ق ـرار گیرنــد.
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