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چکیده
ــه  ــان را ب ــوآوری، کارآفرین ــه ن ــزام ب ــی و ال ــازار رقابت ــم و ب ــط متالط ــور در محی حض

ــی  ــه پیش ران ــگری ب ــت گردش ــان صنع ــزام کارآفرین ــد. ال ــی ده ــوق م ــاب آوری س ــوی ت س

ــخصیت  ــر ش ــی تأثی ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــوآوری باع در ن

تــاب آور کارآفریــن برنــوآوری در کســب وکار آنــان در صنعــت گردشــگری انجــام شــود. روش 

انجــام پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی و برمبنــای طــرح پژوهــش پیمایشــی و مبتنی بــر 

مدل ســازی معــادالت ســاختاری اســت. جامعــۀ آمــاری را مدیــران کارآفریــن فعــال صنعــت 

ــده  ــرآورد ش ــر ب ــا 150 نف ــداد آن ه ــه تع ــد ک ــکیل می دهن ــدان تش ــتان هم ــگری اس گردش

ــورت  ــورگان( به ص ــم م ــن حج ــدول تعیی ــا ج ــق ب ــر )مطاب ــن، 108 نف ــن بی ــت و از ای اس

ــش نامه  ــش پرس ــن پژوه ــای ای ــردآوری داده ه ــزار گ ــده اند. اب ــاب ش ــاده انتخ ــی س تصادف

ــدل  ــی م ــده و پایای ــام ش ــرا انج ــرا و واگ ــی هم گ ــاس روای ــدل براس ــی م ــت. روای ــوده اس ب

براســاس آزمون هــا ی آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بررســی و تأییــد شــده اســت. نتایــج 

ــب وکار  ــوآوری در کس ــر ن ــن ب ــاب آور کارآفری ــخصیت ت ــه ش ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه

تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همچنیــن بیــن ابعــاد تصــور از شایســتگی فــردی، اعتمــاد بــه 

غرایــز فــردی، پذیــرش مثبــت تغییــر، کنتــرل و تأثیــرات معنــوی بــر نــوآوری در کســب وکار 

 پیــش ران 
ً
تأثیــر مثبــت و معنــاداری مشــاهده شــده اســت. بنابرایــن، کارآفریــن تــاب آور عمــال

ــوآوری در کســب وکار اســت. ن
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مدل ســازی  گردشــگری،  صنعــت 

معــادالت ســاختاری

مقدمه 
بــا توجــه بــه افزایــش بحران هــا طــی دهــۀ گذشــته، از 

ــادی،  ــود اقتص ــی، رک ــی سیاس ــتی، بی ثبات ــوادث تروریس ــل ح قبی

کامپیرانــون،  و  )ریچــی  زیســتی  امنیتــی  و  طبیعــی  حــوادث 

 ;1397Pennington-Gray, 2018( و درحــال حاضــر، با بحران 

ویــد-19، کســب وکارهای گردشــگری 
ُ
ســالمت ناشــی از بیمــاری ک

همــکاران،  و  )حســن پور  دارنــد  قــرار  ناپایــداری  معــرض  در 

1399(. عــدم اطمینــان از ویژگی هــا ی کســب وکارهایی اســت 

کــه ارتبــاط زیــادی بــا عوامــل محیطــی خــود دارنــد. در ایــن  میــان، 

ــاخص ها ی  ــه ش ــاد ب ــتگی زی ــت وابس ــه  عل ــگری ب ــت گردش صنع

ــان  ــدم اطمین ــر ع ــت تأثی ــی تح ــی اجتماع ــت زندگ ــر در کیفی مؤث

و  تأثیــر ســریع  موانــع رشــد  و  بحران هــا  و  دارد  قــرار  بســیار 

ــد.  ــط دارن ــب وکارهای مرتب ــادی کس ــت اقتص ــی در فعالی بلندمدت

ــا ی  ــن فعالیت ه ــه چنی ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــدی ب ــر تاح ــن ام ای

ــت  ــی فعالی ــی و بین الملل ــای محل ــان در بازاره ــادی هم زم اقتص

ــد.  ــا روبه روین ــی و پوی ــیار رقابت ــی بس ــا محیط ــد و ب می کنن

در ایــن راســتا، نــوآوری می توانــد بــه کاهــش موانــع رشــد و 

 Verreynne( ناپایــداری کســب وکارهای گردشــگری کمــک کنــد

ــد  ــرای »تولی ــه ای ب ــد مرحل ــدی چن ــوآوری فراین et al., 2019(. ن

ــا در  ــتفاده از آن ه ــت و اس ــت آوردن حمای ــد، به دس ــا ی جدی ایده ه

ــی  ــی از متغیرهای ــت« )Nora et al., 2016(. یک ــط کار اس محی

ــخصیت  ــد، ش ــذار باش ــب وکار اثرگ ــوآوری کس ــد در ن ــه می توان ک

و  فریــاد  1398؛  همــکاران،  و  )یــادگاری  اســت  کارآفرینــان 

 .)Zhou et al., 2020; Fuentelsaz, 2018همــکاران، 1395؛

ــتلزم  ــب مس ــد و اغل ــز باش ــد چالش برانگی ــوآوری می توان ن

مفهــوم   .)Amir, 2014( اســت قــوی  شــخصی  تــاب آوری 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

ین بر نوآوری  تأثیر شخصیت تاب آور کارآفر

در کسب وکار صنعت گردشگری

فالح تفتی  و جباری 2

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

تــاب آوری نمایانگــر ظرفیــت فــرد، ســازمان یــا سیســتم در تطبیق و 

واکنــش نشــان  دادن بــه رویدادهــای غیرمنتظــره اســت )پارســاپور 

ــد  ــان می کنن ــی )2017( بی ــور و مورف ــکاران، 1396(. مونل و هم

کــه تــاب آوری درحکــم ســپر محافــظ عمــل می کنــد و از اهــداف 

در برابــر تأثیــر منفــی تــرس از شکســت محافظــت می کنــد و 

ــه دو  ــاب آوری ب ــاختار ت ــد. س ــش می ده ــاری را افزای ــداف تج اه

ــط اســت: اول، پژوهشــگران  ــی مرتب ــه تحقیقــات کارآفرین ــل ب دلی

ــداری  ــختی، پای ــی، سرس ــا آمادگ ــرادف ب ــاب آوری مت ــب از ت اغل

ــرا  ــه چ ــد ک ــح دهن ــا توضی ــد ت ــتفاده می کنن ــدی اس ــا خودکارآم ی

برخــی کارآفرینــان و بنــگاه کارآفرینــی، شــناختی و رفتــاری گفتــه 

ــد و  ــرایط جدی ــا ش ــازگاری ب ــرای س ــا ب ــی بنگاه ه ــود و توانای می ش

ــت  ــوآوری را تقوی ــق ن ــدت از طری ــداری طوالنی م ــه پای ــک ب کم

.)Biggs et al., 2010( می کننــد 

نقــش مهمــی در  تــاب آوری  امیــر )2014(،  بــاور  بــه 

ــن  ــب وکار دارد؛ بنابرای ــازمانی کس ــت س ــوآوری و موفقی ــت ن تقوی

ــی  ــم و حیات ــری مه ــم عنص ــن درحک ــاب آور کارآفری ــخصیت ت ش

ــگری  ــب وکار گردش ــوآوری کس ــده در ن ــی تعیین کنن ــد نقش می توان

داشــته باشــد و بررســی مطالعــات ســنبتو و هــان1 )2020(، 

 )2018( همــکاران  و  هــاالک3   ،)2019( همــکاران  و  آتوتــا2 

ــاره  ــه ای در این ب ــدود و جداگان ــات مح ــه مطالع ــد ک ــان می ده نش

انجــام شــده اســت و ازایــن رو، بررســی رابطــۀ بین ایــن دو ســازه در 

ــروری  ــد ض ــم دارن ــر ه ــه ب ــری ک ــگری و تأثی ــت گردش صنع

. ســد می ر به نظر

ــه ایــن ســؤال پژوهشــی  پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ ب

ــکل گیری  ــگری در ش ــان گردش ــاب آوری کارآفرین ــا ت ــه آی ــت ک اس

ــه ایــن منظــور،  نوآوری هــا در کسب وکارشــان تأثیرگــذار اســت؟ ب

ــخصیت  ــا ی ش ــود، ویژگی ه ــات موج ــۀ ادبی ــا مطالع ــت ب نخس

تــاب آور کارآفرینــان و ارتبــاط آن بــا نــوآوری در کســب وکار 

 
ْ

ــل ــایی عوام ــا شناس ــپس ب ــد؛ س ــی ش ــگری بررس ــت گردش صنع

ابــزار پژوهــش مناســب طراحــی شــد و بــا پیمایــش میدانــی میــان 

ــا  ــدان داده ه ــتان هم ــگری اس ــت گردش ــب صنع ــان منتخ کارآفرین

گــردآوری و ســپس بــا روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری 

ــبی  ــای مناس ــد راهنم ــت آمده می توان ــج به دس ــد. نتای ــل ش تحلی

ــی  ــران محیط ــرایط بح ــان در ش ــار کارآفرین ــی رفت ــرای پیش بین ب

ــوی  ــد؛ به نح ــگری باش ــت گردش ــب وکارهای صنع ــر در کس مؤث

کــه عــالوه  بــر بقــای کســب وکارهای نوپــا، زمینــۀ بــروز خالقیــت و 

نــوآوری و افزایــش ســطح درآمــد آن هــا و بــه تبــع آن، اشــتغال زایی 

ــی داشــته باشــد.  را در پ

. 1Senbeto & Hon
2 .Athota
3 .Hallak

مروری بر ادبیات و پیشینۀ پژوهش
نوآوری در کسب وکار گردشگری

ــی، فقــط  ــدۀ رقابت ــا شــکل گیری محیط هــا ی پیچی امــروزه ب

ــه  ــد ک ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــد ب ــب وکارهایی می توانن کس

ــوآوری  ــد ن ــازمانی مانن ــم س ــا ی مه ــان را در قابلیت ه عملکردش

تعاریــف   .)1389 همــکاران،  و  )فارســیجانی  کننــد  تقویــت 

متعــددی از نــوآوری موجــود اســت. اصطــالح نــوآوری را در 

ــا  ــش ی ــتفاده از دان ــرای اس ــدی ب ــۀ فراین ــیع به منزل ــی وس مفهوم

ــازه  ــای ت ــی چیزه ــا معرف ــق ی ــور خل ــه به منظ ــات مربوط اطالع

و مفیــد بــه کار می برنــد )طالــب بیدختــی، 1383(. نــوآوری 

راهــی بــرای توســعۀ تجــارت و نیــز شــرط بقــای شــرکت ها 

 .)Twiss & Nyström, 1979( درصــورت وجــود رقابــت اســت

قابلیــت نــوآوری عامــل اساســی بــرای اســتمرار نــوآوری در 

کسب وکارهاســت و بــه آن هــا ایــن توانایــی را می دهــد تــا در 

 Balan &( محیــط متغیــر کنونــی، اثربخش تــر رقابــت کننــد

ــای  ــد تقاض ــی مانن ــا ویژگی های ــگری ب Lindsay, 2010(. گردش

ــا ی  ــرای فعالیت ه ــب ب ــتری مناس ــوآوری، بس ــان ن ــر و خواه متغی

کارآفرینانــه به شــمار مــی رود )باصولــی و همــکاران، 1398(. 

کســب وکارهای  بقــای  و  حیــات  تــداوم  و  تضمیــن  ازایــن رو 

ــی  ــتردۀ بین الملل ــای گس ــوالت و تهدیده ــا تح ــه ب ــگری، ک گردش

روبه روینــد، در گــرو یافتــن راه حل هــا و روش هــا ی جدیــد مقابلــه 

ــا و  ــداع فراینده ــوآوری، اب ــه ن ــر ب ــن ام ــت. ای ــکالت اس ــا مش ب

ــه  ــی، ک ــل اصل ــن عام ــتگی دارد. همچنی ــد بس ــا ی جدی روش ه

موجــب رشــد کســب وکارها می شــود، نــوآوری اســت، خلــق 

ــه  ــد ب ــازه ده ــا اج ــه آن ه ــه ب ــدی ک ــا ی جدی ــعۀ قابلیت ه و توس

ــخ  ــتر، در پاس ــی بیش ــی و اثربخش ــا کارآی ــازمان ها ب ــرد س عملک

بــه محیط هــا ی متغیــر و بهتــری برســند )فریــاد و همــکاران، 

ــد  ــه بتوانن ــرای آن ک ــروزی ب ــب وکارهای ام ــن، کس 1395(. بنابرای

بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد، بایــد بــه نــوآوری به منزلــۀ ضــرورت 

ــرای  ــر و تحــوالت محیطــی، ب ــد و ضمــن شــناخت تغیی ــگاه کنن ن

رویارویــی بــا آن هــا، شــاخص ها ی نــوآوری را شناســایی و بــه ایــن 

ــبب، 1390(. ــن  س ــد )زری ــخ را بدهن ــب ترین پاس ــرات مناس تغیی

محصــول/  بعــد  چهــار  بــه   )1983( فریســن  و  میلــر 

ــۀ  ــری در برنام ــت، مخاطره پذی ــد/ خدم ــا ی تولی ــت، روش ه خدم

اجرایــی و راه حل هــا ی نــو اشــاره می کننــد. کاپــن و همــکاران 

)1992( ســه بعــد نــوآوری شــامل نوآوربــودن در بــازار، راهبردهــا 

ــنت )1391(  ــد و بس ــد. تی ــان می دارن ــه را بی ــا ی فناوران و مهارت ه

نــوآوری  شــامل  را  نــوآوری  نــوآوری،  و  مدیریــت  کتــاب  در 

محصــول، نــوآوری فراینــد، نــوآوری موقعیــت و نــوآوری پارادایــم 

بیــان کرده انــد. برخــی پژوهشــگران هــوگارد و هانســن4 )2004(، 

4. Hovgaard & Hansen
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کرســپل و هانســن1 )2008(، و کنولــز2 و همــکاران )2008( ابعــاد 

ــتم  ــا سیس ــا ی ــات، فراینده ــوالت/ خدم ــامل، محص ــوآوری ش ن

ــد.  ــان می دارن ــوآوری ســازمانی را بی ــد ســازمان/ ن کســب وکار جدی

در راســتای پژوهش هــا ی انجام شــده، ابعــاد نــوآوری از دیــدگاه 

ــی،  ــوآوری خدمات ــاد ن ــامل ابع ــش )1391( ش ــی و همکاران چوپان

ــگران  ــاد پژوهش ــه از ابع ــوآوری اداری برگرفت ــدی و ن ــوآوری فراین ن

جیمنــز ـ جیمنــز3 و همــکاران )2008(، پنیــادز 4)2006(، پراجگو 

ــت. ــوهل5 )2006( اس و س

انواع نوآوری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

ــواردی  ــه م ــوآوری ب ــوع از ن ــن ن ــی: ای ــوآوری خدمات 1( ن

اطــالق می شــود کــه بــا آن بتــوان از طریــق ارئــۀ تغییــرات در 

فنــاوری، در ســازمان تغییــر بــه وجــود آورد؛ درنتیجــه اســتفادۀ جدید 

از ابــزار، فــن، شــیوه یــا سیســتم و ایجــاد تغییــر در محصــوالت یــا 

ــد و  ــزاری جدی ــدۀ اب ــع فراهم کنن ــد. در واق ــاق می افت ــات اتف خدم

بدیــع بــرای تولیــد محصــوالت یــا خدمــات در یــک ســازمان اســت 

.)Ojasalo, 2008(

2( نــوآوری فراینــدی: بــر بهبــود انعطاف پذیــری تولیــد، 

و  کاری  بهبــود شــرایط  از طریــق  تولیــد،  پایین تــر  هزینه هــا ی 

کاهــش هزینــه داللــت دارد یــا ابــزاری بــرای حفــظ و بهبــود 

Jimenez-( ــت ــازمان اس ــا در س ــی هزینه ه ــت و صرفه جوی کیفی

.)Jimenezl, 2008

ــاختار  ــرات س ــامل تغیی ــوآوری ش ــن ن ــوآوری اداری: ای 3( ن

ــرای  ــد ب ــا ی جدی ــۀ ایده ه ــد ارائ ــای اداری مانن ــازمان و فراینده س

اســتخدام پرســنل، تخصیــص منابــع، ســاختار وظایــف و اختیــارات 

 .)West, 1996( ــت اس

شخصیت تاب آور کارآفرین
ــکالت  ــا مش ــه ب ــرای مقابل ــاب آور ب ــرکت ها ی ت ــراد و ش اف

 Ayala( ــد ــی می کنن ــی را پیش بین ــت کارآفرین ــد و موفقی مجهزترن

مفهــوم تــا ب آوری فــردی، کــه از   .)& Manzano, 2014

 Miller( علــوم طبیعــی وارد ادبیــات روان شناســی شــده اســت

از ســازگاری  اســت  عبــارت  زبــان ســاده  بــه   ،)et al, 2010

ــوب  ــرایط نامطل ــا و ش ــود تهدیده ــم وج ــرد به رغ ــز ف موفقیت آمی

ایــاال )2013( نشــان  محیطــی )Masten, 2004(. مانزانــو و 

ــر در  ــی عوامــل مؤث ــدی، سرســختی و خوش بین ــد کــه توانمن داده ان

ــرل خــود  ــای کنت ــه معن ــان اســت. سرســختی ب ــاب آوری کارآفرین ت

ــرایط  ــا ش ــه ب ــگام مواجه ــان در هن ــه کارآفرین ــا ک ــت؛ بدان معن اس

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

ــیدن  ــرای رس ــورانه ب ــوند و جس ــد نمی ش ــی ناامی ــوب به راحت نامطل

ــی  ــن معن ــه ای ــدی ب ــد. توانمن ــالش می کنن ــود ت ــداف خ ــه اه ب

ــا و  ــرل رویداده ــود در کنت ــی خ ــه توانای ــان ب ــه کارآفرین ــت ک اس

 Powell &( نتایــج موقعیت هــا اعتقــاد دارنــد تأثیرگــذاری در 

ــاب آوری، خوش بینــی اســت کــه  Baker, 2011(. مؤلفــۀ دیگــر ت

ــرای حفــظ نگــرش مثبــت ـ در شــرایطی  ــان ب ــه ظرفیــت کارآفرین ب

ــاط  ــود دارد ـ ارتب ــج وج ــورد نتای ــادی درم ــان زی ــدم اطمین ــه ع ک

دارد )Fredrickson, 2001(. یکــی از مقیاس هــا ی بین المللــی 

CD-( در ایــن زمینــه، مقیــاس تــاب آوری کانــر ـ دیویدســون

ــال  ــی س ــع پژوهش ــی مناب ــا بازبین ــه ب ــت ک RISC(6 )2003( اس

ــزان  ــاس، ســنجش می ــن مقی ــد. هــدف ای ــه کردن 1991-1979 تهی

تــا ب آوری در طیــف متنوعــی از افــراد بــا بررســی پنــج عامــل زیــر 

اســت: 1( شایســتگی فــردی، اســتاندارد ها ی بــاال و سخت کوشــی؛ 

ــر احســاس ها و  ــری در براب ــز فــردی، تحمل پذی ــه غرای 2( اعتمــاد ب

آثــار منفــی و آثــار تقویت کننــدۀ فشــار؛ 3( پذیــرش مثبــت تغییــر، 

پذیــرش مثبــت فرصت هــا و و روابــط ایمــن؛ 4( کنتــرل؛ 5( 

تأثیــرات معنــوی. هرچــه امتیــاز فــرد از ایــن مقیــاس باالتــر باشــد، 

میــزان تــاب آوری فــرد پاســخ دهنده بیشــتر خواهــد بــود و برعکــس 

ــو  ــی، 1396(. بول ــاری و ایمان ــر ـ دیویدســون، 2003؛ ورمزی )کان

ــه  ــه ب ــتاقی ک ــان مش ــه کارآفرین ــد ک ــان دادن ــو7 )2013( نش و رنک

توانایــی خــود بــرای مقابلــه بــا محیط هــای اســترس زا اعتقــاد 

دارنــد احتمــال بیشــتری بــرای شــروع کار دارنــد. همیــن دانشــمندان 

نشــان می دهنــد کــه تــاب آوری بــه طــور مثبــت و معنــاداری 

ــاب آور از عــزت نفــس  ــان ت ــط اســت. کارآفرین ــی مرتب ــا کارآفرین ب

ــوند و  ــرل می ش ــه کنت ــد ک ــاس می کنن ــد، احس ــی برخوردارن باالی

ــد، به رغــم ســختی،  ــاق بیفت ــن اتف از شکســت نمی ترســند. اگــر ای

ــه  ــد، تجرب ــرا از اوضــاع آموخته ان ــد«؛ زی ــاره برمی خیزن آن هــا »دوب

کرده انــد، اشــتباه کرده انــد، و توانســته اند تغییــر کننــد تــا بــا شــرایط 

 Cannon & Edmondson,( ــوند ــازگار ش ــان س ــد محیطش جدی

.)2005

ــکل پذیری  ــری و تغییرش ــه انعطاف پذی ــاب آوری ب ــوم ت مفه

در شــرایط جدیــد اشــاره دارد و بــا نــوآوری در ارتباط اســت )2016 

,.Lee et al(. کامیســون و ویــالر لوپــز8 )2014( بــه بررســی 

نــوآوری کســب وکار به منزلــۀ عامــل توانمنــد در خلــق قابلیت هــا ی 

نــوآوری فّنــاوری و عملکــرد شــرکت پرداختنــد. بنابرایــن کارآفرینــان 

ــان از  ــول زم ــود در ط ــی خ ــرای بازیاب ــتری ب ــی بیش ــاب آور توانای ت

طریــق نــوآوری و ســازگاری بــا تغییــرات متنــوع و آشــفته در محیــط 

دارنــد)Reinmoeller & Baardwijk, 2005 (. هم راســتا بــا 

6. Connor-Davidson Resilience Scale )CD-RISC(

7. Bullough & Renko 
8. Camisón & Villar-López
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پژوهــش  در   )2012( همکارانــش  و  مونکیمایــر1  پژوهــش، 

ــۀ  ــش مؤلف ــامل ش ــوآوران ش ــاب آوری ن ــل ت ــود پتانس ــی خ کیف

خودکارآمــدی، امیــد بــه نتیجــه، خوش بینــی، امیــد، عــزت 

نفــس و گرایــش بــه ریســک را شناســایی و در طرحــی بــا مضمــون 

نــوآوری ســازمانی بررســی کردنــد و دریافتنــد کــه پتانســیل 

ــازمان،  ــۀ س ــرد نوآوران ــرح در عملک ــای ط ــردی اعض ــاب آوری ف ت

ــت. ــذار اس ــم و تأثیرگ مه

مدل مفهومی و فرضیۀ پژوهش 
ــه پیشــینۀ پژوهــش و براســاس ابعــاد تــاب آوری  ــا توجــه ب ب

کانــر ـ دیویدســون )2003( و ابعــاد نــوآوری چوپانــی و همــکاران 

پژوهــش حاضــر مطابــق شــکل 1  )1391(، مــدل مفهومــی 

ــت.  ــده اس ــی ش طراح

ــش  ــا ی پژوه ــش، فرضیه ه ــی پژوه ــدل مفهوم ــاس م براس

از: عبارت انــد 

فرضیۀ اصلی
ــب وکار  ــوآوری در کس ــر ن ــن ب ــاب آور کارآفری ــخصیت ت ش

ــر دارد. تأثی

فرضیه های فرعی
ــر  ــخصی ب ــتحکام ش ــردی/ اس ــتگی ف ــور از شایس 1( تص

نــوآوری در کســب وکار تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.

ــر  ــی ب ــف منف ــل عواط ــردی/ تحم ــز ف ــه غرای ــاد ب 2( اعتم

ــادار دارد. ــت و معن ــر مثب ــب وکار تأثی ــوآوری در کس ن

ــوآوری در  ــر ن ــن ب ــط ایم ــر/ رواب ــت تغیی ــرش مثب 3( پذی

کســب وکار تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.

4( کنترل بر نوآوری در کسب وکار تأثیر مثبت و معنادار دارد.

5( تأثیــرات معنــوی بــر نــوآوری در کســب وکار تأثیــر مثبــت 

و معنــادار دارد.

1. Moenkemeyer

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )تاب آوری کانر ـ دیویدسون )CD-RISC( )2003(؛ 
چوپانی و همکاران )1۳۹1((

روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف، کاربــردی و از نظــر نحــوۀ 

ــه ای و پیمایشــی اســت.  ــه روش هــا ی کتابخان گــردآوری داده هــا ب

ــگری  ــت گردش ــال صنع ــن فع ــران کارآفری ــاری را مدی ــۀ آم جامع

معیار هــا ی  براســاس  کــه  تشــکیل می دهنــد  اســتان همــدان 

جامعــۀ هــدف )شــامل مدیــران کســب وکار فعــال گردشــگری( در 

دیمــاه 1398 ـ بــا مراجعــه بــه ادارۀ کل میــراث فرهنگی گردشــگری 

و صنایــع دســتی اســتان همــدان ـ تعدادشــان 150 نفــر بــرآورد شــد 

و از ایــن بیــن، تعــداد 108 نفــر مطابــق بــا جــدول تعییــن حجــم 

ابــزار  شــدند.  انتخــاب  ســاده  تصادفــی  به صــورت  مــورگان 

ــرت  ــه ای لیک ــف پنج گزین ــا طی ــش نامه ب ــا، پرس ــردآوری داده ه گ

متغیر هــا ی  از  کارآفرینــان  تــاب آوری  ســنجش  بــرای  اســت. 

تــاب آوری کانــر ـ دیویدســون )CD-RISC( )2003( و بــرای 

و  از متغیرهــای نــوآوری ترکیبــی چوپانــی  نــوآوری  ســنجش 

همــکاران )1391( اســتفاده شــد. ایــن پژوهــش شــامل دو بخــش 

ــت. ــی اس ــار تحلیل ــی و آم ــار توصیف آم

ــرا  ــی هم گ ــاس روای ــدل براس ــی م ــون روای ــن آزم همچنی

ــن  ــون میانگی ــارۀ آزم ــرا درب ــی هم گ ــد. روای ــنجش ش ــرا س و واگ

واریانــس اســتخراجی )AVE( و آزمــون مقایســۀ ضریــب پایایــی 
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ترکیبــی و میانگیــن واریانــس اســتخراجی اســت و روایــی واگــرا در 

رابطــه بــا آزمــون فورنــل و الرکــر1 اســت. در بخــش آمــار تحلیلــی 

از آزمون هــای کولموگــروف - اســمیرنوف، تحلیــل عاملــی تأییــدی 

و معــادالت ســاختاری از نرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس 25 و 

اســمارت پــی ال اس 3 اســتفاده شــده اســت. 

یافته ها ی پژوهش
ویژگی ها ی جمعیت شناختی گردشگران 

 108 جمعیت شــناختی  ویژگی هــا ی  بخــش،  ایــن  در 

ــت  ــده اس ــش آورده ش ــش نامۀ پژوه ــه پرس ــخ دهنده ب ــرد پاس ف

)جــدول 1(. 

1. Fornell-Larcker

جدول 1: نتایج آمارتوصیفی پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانیدامنهمتغیر

جنسیت

6156/5مرد

4541/7زن

21/9پاسخ  ندادند

تحصیالت

87/4دیپلم

65/6فوق دیپلم

5248/1لیسانس

3936/1فوق لیسانس و باالتر

32/8پاسخ  ندادند

سن

1110/2کمتر از 30 سال

314339/8 تا 40 سال

413734/3 تا 50 سال

1413بیشتر از 51 سال

32/8پاسخ  ندادند

سابقۀ 

شغلی

10/9کمتر از 1 سال

65/6ا تا 3 سال

32119/4 تا 5 سال

52624/1 تا 10 سال
102018/5 تا 15 سال

2825/9بیشتر از 15 سال

65/6پاسخ  ندادند

ـ اســمیرنف2ارزیابی شــد. نخســت قبــل از بررســی فرضیه هــای پژوهــش، نرمال بــودن  ــا آزمــون کولموگــروف  متغیرهــای تحقیــق ب

2. Fornell-Larcker
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جدول 2: بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

سطح معناداریآمارۀ Zمتغیرها

0/0960/016شخصیت تاب آور 

0/1210/001نوآوری در کسب وکار

0/1220/001تصور از شایستگی فردی

0/0980/013اعتماد به غرایز فردی

0/1450/001پذیرش مثبت تغییر

0/1460/001کنترل

0/2090/001تأثیرات معنوی

بــا توجــه بــه جــدول 2 می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســطوح 

معنــاداری متغیرهــای پژوهــش کمتــر از 0/05 اســت و ایــن گویای 

ایــن مطلــب اســت کــه متغیرهــای فــوق نرمــال نیســت. بنابرایــن 

بــه دلیــل آن کــه تمامــی متغیرهــای بررسی شــده در پژوهــش 

ــادالت  ــام مع ــش در انج ــن پژوه ــتند، در ای ــال نیس ــر نرم حاض

ــن  ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــتفاده ش ــک اس ــاختاری از روش ناپارامتری س

ــت.  ــده اس ــه  ش ــی ال اس به کارگرفت ــمارت پ ــزار اس ــور، نرم اف منظ

ــع  ــه توزی ــت ک ــزار آن اس ــن نرم اف ــتفاده از ای ــل اس ــی از دالی یک

داده هــای همــۀ متغیرهــای موجــود در مــدل پژوهــش نرمــال 

.)Henseler et al., 2009( نباشــند

مدل اندازه گیری
یــا  تک جنســی کردن  به منظــور  همگن بــودن  آزمــون 

همگن کــردن ســؤاالت هــر بعــد بــه بررســی تحلیــل عاملــی 

تأییــدی ســؤاالت متغیرهــای پژوهــش می پــردازد. در جــدول 

3 بارهــای عاملــی هریــک از ســؤاالت پرســش نامه مشــاهده 

. د می شــو

بــار عاملــی تمامــی متغیرهــای پژوهش بیشــتر از 0/7 اســت 

ــری خــارج نمی شــوند.  و هیچ یــک از ســؤاالت از مــدل اندازه گی
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جدول ۳: بارهای عاملی سؤاالت در مدل اندازه گیری پژوهش

نتیجهبار عاملیسؤالبعدمتغیر

شخصیت 

تاب آور

تصور از شایستگی 

فردی

تأیید سؤال100/729

تأیید سؤال110/757

تأیید سؤال120/872

تأیید سؤال160/818

تأیید سؤال170/849

تأیید سؤال230/709

تأیید سؤال240/789

تأیید سؤال250/737

اعتماد به غرایز فردی

تأیید سؤال60/749

تأیید سؤال70/743

تأیید سؤال140/721

تأیید سؤال150/703

تأیید سؤال180/709

تأیید سؤال190/714

تأیید سؤال200/729

پذیرش مثبت تغییر

تأیید سؤال10/725

تأیید سؤال20/71

تأیید سؤال40/833

تأیید سؤال50/81

تأیید سؤال80/737

کنترل

تأیید سؤال130/717

تأیید سؤال210/82

تأیید سؤال220/77

تأثیرات معنوی
تأیید سؤال30/835

تأیید سؤال90/874

نوآوری خدماتینوآوری کسب وکار

تأیید سؤال10/819

تأیید سؤال20/801

تأیید سؤال30/736

تأیید سؤال40/738

تأیید سؤال50/791

تأیید سؤال60/765

تأیید سؤال70/804
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نتیجهبار عاملیسؤالبعدمتغیر

نوآوری فرایندی

تأیید سؤال80/748

تأیید سؤال90/81

تأیید سؤال100/762

تأیید سؤال110/792

تأیید سؤال120/801

تأیید سؤال130/864

نوآوری اداری

تأیید سؤال140/895

تأیید سؤال150/902

تأیید سؤال160/907

تأیید سؤال170/708

بــرای تحلیــل پایایــی متغیرهــا از ضرایــب آلفــای کرونبــاخ 

و پایایــی ترکیبــی اســتفاده شــده اســت. براســاس جــدول 4، 

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای تمامــی 

ــتگی  ــن هم بس ــوده؛ بنابرای ــتر از 0/7 ب ــش بیش ــای پژوه متغیره

بیــن ســؤاالت متغیرهــا در خــارج از مــدل اندازه گیــری تأییــد شــده 

ــری دارای هم ســانی  اســت و متغیرهــا در خــارج از مــدل اندازه گی

ــن  ــتگی بی ــی هم بس ــه بررس ــپیرمن ب ــتگی اس ــد. هم بس درونی ان

ســؤاالت هــر متغیــر می پــردازد و ازآنجاکــه تمامــی ضرایــب 

بیشــتر از 0/7 هســتند، بیــن ســؤاالت هــر متغیــر در داخــل مــدل 

ــی  ــه در پایای ــود دارد. ازآنجاک ــتگی وج ــز هم بس ــری نی اندازه گی

ــه شــده اســت کــه هــر ســؤال  ــن موضــوع پرداخت ــه ای اشــتراکی ب

ــری  ــدر تعمیم پذی ــر چق ــدل دیگ ــه م ــدل ب ــک م ــی از ی به تنهای

دارد، بنابرایــن پایایــی اشــتراکی بــرای هــر دو متغیــر اصلــی تأییــد 

ــر همگــی بیشــتر از 0/5 هســتند. ــرا ایــن مقادی شــده اســت؛ زی

آزمــون روایــی مــدل براســاس روایــی هم گــرا و واگــرا 

واریانــس  میانگیــن  آزمــون  هم گــرا  روایــی  شــد.  ســنجیده 

ــی اشــتراکی اســت  ــا همــان ضریــب پایای اســتخراجی )AVE( ی

کــه در جــدول 4 آورده شــده اســت: 

جدول 4: بررسی روایی هم گرا و پایایی مدل اندازه گیری پژوهش

ضریب پایایی ترکیبیهم بستگی اسپیرمنضریب آلفای کرونباخضریب پایایی اشتراکیمتغیر

0/5090/8080/8170/859اعتماد به غرایز فردی

0/7310/7230/7360/844تأثیرات معنوی

0/5910/8990/9060/92تصور از شایستگی فردی

0/5240/9450/950/951شخصیت تاب آور

0/7340/8770/9010/916نوآوری اداری

0/5820/8790/8830/906نوآوری خدماتی

0/5420/9460/950/952نوآوری در کسب وکار

0/6350/8850/8870/912نوآوری فرایندی

0/5370/7370/7740/826پذیرش مثبت تغییر

0/5930/740/7290/813کنترل
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ــا،  ــی متغیره ــرای تمام ــت، ب ــخص اس ــه مش ــور ک همان ط

میانگیــن واریانــس اســتخراجی یــا ضریــب پایایــی اشــتراکی بیشــتر 

ــد  ــری تأیی ــدل اندازه گی ــی م ــی هم گرای ــن روای ــود؛ بنابرای از 0/5 ب

می شــود و ایــن نشــان می دهــد کــه ســؤاالت هــر بعــد بــا یکدیگــر 

ــد. ــی الزم را دارن هم گرای

ــل و الرکــر بررســی شــده  ــی واگــرا آزمــون فورن ــارۀ روای درب

ــر  ــر روی قط ــه مقادی ــت ک ــی اس ــدول 5، گفتن ــاس ج ــت. براس اس

اصلــی، کــه همــان جــذر میانگیــن واریانــس اســتخراجی هســتند، 

بیشــتر از اعــداد هــر ردیــف بــوده و بنابرایــن بیــن متغیرهــا، روایــی 

ــوان گفــت کــه بیــن ســؤاالت  ــه عبارتــی می ت واگــرا وجــود دارد و ب

ــدم  ــا ع ــی ی ــر واگرای ــر دیگ ــؤاالت متغی ــبت س ــر به نس ــر متغی ه

هم خطــی وجــود دارد.

جدول 5: بررسی روایی واگرا در مدل اندازه گیری پژوهش

همچنیــن براســاس جــدول 6، بــا اســتفاده از آزمــون روایــی 

متغیرهــا  اندازه گیــری  کیفیــت  اشــتراکی،1  شــاخص  متقاطــع 

ــت. ــده اس ــی ش ــا بررس ــؤاالت آن ه ــاس س براس

جدول 6: کیفیت مدل اندازه گیری پژوهش 

نتیجهکیفیت مدلمتغیر

شخصیت 

تاب آور
قوی0/363

نوآوری در 

کسب وکار
قوی0/453

1. Commuality Cros Vality )CV com(

مدل ساختاری
ــادالت  ــل مع ــش از تحلی ــا ی پژوه ــی فرضیه ه ــرای بررس ب

ــدل  ــی م ــد از بررس ــپس بع ــت. س ــده اس ــتفاده ش ــاختاری اس س

ــت. ــده اس ــی ش ــاختاری بررس ــدل س ــاداری م ــری، معن اندازه گی
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جدول 7: بررسی فرضیه ها ی پژوهش

نتیجهسطح معنا داریآمارۀ t-valueانحراف معیارضریب مسیر )بتا(روابطروابط

اصلی
شخصیت تاب آور ï نوآوری در 

کسب وکار
معنادار0/5750/1294/4720/001

فرعی1
تصور از شایستگی فردی ï نوآوری 

در کسب وکار
معنادار0/6280/0946/6480/001

فرعی2
 ï اعتماد به غرایز فردی
نوآوری در کسب وکار 

معنادار0/4880/1064/5830/001

فرعی3
پذیرش مثبت تغییرï نوآوری در 

کسب وکار
معنادار0/5120/1343/8110/001

معنادار0/4760/1253/8150/001کنترلï نوآوری کسب وکارفرعی4

فرعی5
تأثیرات معنوی ï نوآوری در 

کسب وکار
معنادار0/4060/1782/2760/001

جدول 8: شاخص ها ی برازش در فرضیه ها ی پژوهش

فرضیه
R2

)ضریب تعیین(
نتیجه

Q2

)شاخص استون-گیسر(
نتیجه

Gof
)برازش کلی مدل(

نتیجه

بسیار قوی0/419قوی0/157متوسط0/325اصلی

بسیار قوی0/458قوی0/187قوی0/388فرعی1

قوی0/353متوسط0/11متوسط0/231فرعی2

بسیار قوی0/371متوسط0/122متوسط0/255فرعی3

قوی0/345متوسط0/105متوسط0/22فرعی4

قوی0/291متوسط0/077متوسط0/157فرعی5

در جــدول 7، آزمــون معنــاداری فرضیه هــا ی پژوهــش 

ــوق  ــا ی ف ــرای رابطه ه ــدار t-value ب ــت. مق ــده اس ــان داده ش نش

ــا  ــه ب ــن رابط ــن ای ــت؛ بنابرای ــازه 2/58 و 2/58- اس ــارج از ب خ

ــا  ــی از ضرایــب بت ــد. از طرف ــان 99 درصــد معنا دارن ســطح اطمین

ــاب آور  ــخصیت ت ــه ش ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ــه ای ــوان ب می ت

ــردی  ــتگی ف ــور از شایس ــد، تص ــزان 58 درص ــه می ــان ب کارآفرین

ــزان 49  ــه می ــردی ب ــز ف ــه غرای ــاد ب ــد، اعتم ــزان 62 درص ــه می ب

ــه  ــرل ب ــد، کنت ــزان 51 درص ــه می ــر ب ــت تغیی ــرش مثب ــد، پذی درص

ــد در  ــزان 41 درص ــه می ــوی ب ــرات معن ــد و تأثی ــزان 48 درص می

ــن  ــد؛ بنابرای ــاداری دارن ــت و معن ــر مثب ــب وکار تأثی ــوآوری کس ن

ــز  ــه نی ــان جامع ــر از هم ــۀ بزرگ ت ــه در نمون ــود ک ــی می ش پیش بین

ــوند. ــد ش ــش تأیی ــا ی پژوه فرضیه ه

تعمیم پذیــری  بــرازش،  شــاخص ها ی  ارائــۀ  بــا  ســپس 

نتایــج ایــن پژوهــش بــه کل جامعــه بررســی شــده اســت )جــدول 

ــی شــده اســت و نشــان  ــن مقــدار شــاخص R2 ارزیاب 8(. همچنی

ــزان 33  ــه می ــان ب ــاب آور کارآفرین ــخصیت ت ــه ش ــت ک داده اس
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درصــد به صــورت متوســط، تصــور از شایســتگی فــردی کارآفرینــان 

ــردی  ــز ف ــه غرای ــاد ب ــوی، اعتم ــورت ق ــد به ص ــزان 39 درص ــه می ب

کارآفرینــان بــه میــزان 23 درصــد، پذیــرش مثبــت تغییــر کارآفرینــان 

ــد،  ــزان 22 درص ــه می ــان ب ــرل کارآفرین ــد، کنت ــزان 26 درص ــه می ب

ــورت  ــه ص ــد ب ــزان 16 درص ــه می ــان ب ــوی کارآفرین ــرات معن تأثی

ــر درون زا  ــۀ متغی ــب وکار به منزل ــوآوری در کس ــس ن ــط، واریان متوس

 Q2 و یــا مــالک پیش بینــی شــده اســت. همچنیــن مقــدار شــاخص

ارزیابــی شــد و مشــخص شــد کــه میــزان کیفیــت مــدل ســاختاری 

ــوی  ــطح ق ــد و در س ــدود 16 درص ــش ح ــی پژوه ــۀ اصل در فرضی

اســت. همچنیــن میــزان کیفیــت مــدل ســاختاری در فرضیــۀ 

ــت و  ــوی اس ــد و در ســطح ق ــی اول پژوهــش حــدود 19 درص فرع

فرضیه هــا ی دیگــر پژوهــش در ســطح متوســط اند. درنهایــت، 

ــت،  ــرازش اس ــی ب ــاخص نیکوی ــه ش ــوط ب ــه مرب ــون گف1ک آزم

ــی  ــدل کل ــل از م ــج حاص ــه نتای ــد ک ــخص ش ــد و مش ــی ش ارزیاب

پژوهــش بــه میــزان 42 درصــد، 46 درصــد و 37 درصــد به ترتیــب 

ــد  ــوم در ح ــی اول و س ــش و فرع ــی پژوه ــا ی اصل ــرای فرضیه ه ب

بســیار قــوی و دیگــر فرضیه هــا ی فرعــی پژوهــش در حــد قــوی بــه 

ــش  ــی پژوه ــدل کل ــت. م ــر اس ــده تعمیم پذی ــۀ مطالعه ش کل جامع

در حالــت تخمیــن ضرایــب و معنــاداری در شــکل های 2 و 3 

مشــاهده می شــود.

1. Gof

شکل 2: مدل کلی پژوهش در حالت تخمین ضرایب

شکل 3: مدل کلی پژوهش در حالت معناداری مدل
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نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تأثیــر شــخصیت تــاب آور 

کارآفریــن در نــوآوری کســب وکار صنعــت گردشــگری اســتان 

ــان داد  ــش نش ــی پژوه ــۀ اصل ــج فرضی ــد. نتای ــی ش ــدان بررس هم

شــخصیت تــاب آور کارآفریــن در نــوآوری کســب وکار تأثیــر 

مســتقیم و معنــاداری دارد. کارآفریــن تــاب آور به طــور عــادی 

قــادر بــه تفکــر خالقانــه و منعطــف دربــارۀ مســائل اســت؛ یعنــی 

ــد و  ــراد دیگــر کمــک می خواهن ــاز داشــته باشــند از اف ــت نی هروق

در حــل مشــکالت از خــود کاردانــی نشــان می دهنــد. کارآفرینــان 

ــد  ــا قادرن ــد. آن ه ــالمتی دارن ــتقالل و س ــه ای از اس ــاب آور درج ت

فکــر خــود را عملــی کننــد و بــه توانایــی خــود بــرای تغییــر 

ــن  ــر و همــکاران، 1390(؛ بنابرای ــد )حــق رنجب ــاور دارن ــط ب محی

ــب وکار  ــوآوری در کس ــران ن ــل، پیش ــۀ عم ــاب آور در صحن ــرد ت ف

اســت. ایــن نتایــج بــا مطالعــۀ ســنبتو و هــان )2020(، هــاالک و 

ــر و  همــکاران )2018(، منطقــی و همــکاران )1395( و مونکیمای

هم سوســت.  )2012( همــکاران 

ــۀ فرعــی  ــارۀ نتایــج فرضیه هــا ی فرعــی پژوهــش، فرضی درب

اول پژوهــش نشــان می دهــد کــه تصــور از شایســتگی فــردی 

ــگری  ــت گردش ــا در صنع ــب وکار آن ه ــوآوری کس ــن در ن کارآفری

ــان  ــه کارآفرین ــه هرچ ــوری ک ــاداری دارد؛ به ط ــت و معن ــر مثب تأثی

نظیــر  گرایش هایــی  باشــند،  بهره منــد  اســتحکام شــخصی  از 

ریســک پذیری و نــوآوری در ســازمان ایجــاد می شــود. ایــن نتایــج 

بــا پژوهش هــا ی والنســیا1 و همــکاران )2010(، آلتینــای و ونــگ2 

)2011(، مورنــو و همــکاران )2011( و همچنیــن نارانجــو3 و 

همــکاران )2011( هم راستاســت.

تأییــد فرضیــۀ فرعــی دوم پژوهــش بیــان می کنــد کــه اعتمــاد 

بــه غرایــز فــردی )تحمل عواطــف منفــی( کارآفریــن در نــوآوری در 

ــج  ــت دارد. نتای ــر مثب ــگری تأثی ــت گردش ــان در صنع کسب وکارش

ایــن فرضیــه بــا یافته هــا ی پیشــین یــادگاری و همــکاران )1398(؛ 

نیــز  فریــاد و همــکاران )1395(؛ ژو4 و همــکاران )2020( و 

فونتل ســاز5 و همــکاران )2018( هم خوانــی دارد. درحقیقــت 

ــِش  روی صنعــت  ــد در مقابــل چالش هــا ی پی کارآفرینــی کــه بتوان

گردشــگری مقاومــت و پایــداری نشــان دهــد، تعارض هــا ی میــان 

ریســک پذیر  رفتارهــای  بــروز  از  و  کاهــش می دهــد  را  خــود 

واهمــه ای نــدارد؛ بنابرایــن در کســب وکار خــود نــوآوری خواهد داشــت.

ــۀ فرعــی ســوم پژوهــش نشــان می دهــد کــه پذیــرش  فرضی

مثبــت تغییــر در نــوآوری در کســب وکار تأثیــر مثبــت دارد و 

هم راســتا بــا پژوهــش ســیگاال و کیراکیــدو )2015( اســت. 

محیط هــا ی  همچنــان  گردشــگری  خدمــات  کســب وکارهای 

1. Valencia
2 Altinay & Wang
3 Naranjo
4. Zhou
5. Fuentelsaz

ــات  ــند خدم ــد و می کوش ــه می کنن ــفتگی را تجرب ــار از آش سرش

ــا  ــد. ب ــاذ کنن ــان پذیر اتخ ــازار نوس ــا ب ــه ب ــرای مقابل ــدی ب جدی

ــرای  ــد ب ــای کارآم ــی از رویکرده ــوآوری یک ــه ن ــه این ک ــه ب توج

جــذب مشــتریان جدیــد و حفــظ آن هاســت، در ایــن راســتا، 

ســازمان ها بایــد از آمادگــی بــرای تغییــر حمایــت کننــد و مدیــران 

باشــند. ســازگار  و  انعطاف پذیــر  کاری  نگرش هــای  دارای 

فرضیــۀ فرعــی چهــارم )تأثیــر کنتــرل بــر نــوآوری در 

یافته هــا  ایــن  تأییــد شــد. همان طــور  و  آزمــون  کســب وکار( 

ــوآوری  ــرل و ن ــن کنت ــه بی ــر این ک ــات را مبنی ب ــی ادبی ــواهد قبل ش

رابطــۀ مثبــت وجــود داشــته اســت تکمیــل می کننــد، ایــن فرضیــه 

ــی دارد؛  ــین )Kostis et al., 2018( همخوان ــا ی پیش ــا یافته ه ب

ــگری در  ــت گردش ــن صنع ــارت الزم کارآفری ــه مه ــی ک بدین معن

کنتــرل رویدادهــا و اســترس در مواجهــه بــا شــرایط بحرانــی تأثیــر 

ــت. ــد داش ــب وکار او خواه ــوآوری در کس ــق ن ــی در خل مثبت

درنهایــت، آخریــن فرضیــۀ پژوهــش مبنی بــر تأثیــرات 

معنــوی در نــوآوری در کســب وکار در صنعــت گردشــگری آزمــون 

ــۀ  ــا نتیج ــه ب ــن فرضی ــد. ای ــد ش ــادار آن تأیی ــت و معن ــر مثب و تأثی

ــط  ــود رواب ــر وج ــکاران )2017( مبنی ب ــرت و هم ــش نوب پژوه

ــرد  ــوآوری و عملک ــان و ن ــوی کارآفرین ــرمایۀ معن ــن س ــادار بی معن

تجــاری آن هــا مطابقــت دارد. کارآفرینانــی کــه از معنویــت باالتری 

ــد. ــش می یاب ــا افزای ــوآوری در آن ه ــروز ن ــال ب ــد احتم برخوردارن

و  ســازمان  یــک  از  بخشــی  کارآفریــن  مدیــران 

نــوآوری  شــکل گیری  در  و  آن انــد  اصلــی  تصمیم گیرنــدگان 

کســب وکار و موفقیــت ســازمان خــود نقــش اساســی دارنــد؛ 

ــع  ــی، موان ــن فضای ــق چنی ــرای خل ــت ب ــروری اس ــن ض بنابرای

فــردی خــود شــامل فقــدان تــاب آوری را بشناســند و آن هــا را 

ــۀ مدیریــت اســترس،  ــا تقویــت مهــارت در زمین برطــرف کننــد. ب

ــت  ــرات و مدیری ــا تغیی ــازگاری ب ــس، س ــزت نف ــس، ع اعتمادبه  نف

ریســک و کنتــرل، همچنیــن تقویــت تأثیــرات معنــوی و اعتقــادات 

مذهبــی کارآفرینــان دربــارۀ اعتقــاد بــه کمک هــا و امدادهــای 

ــخصیت  ــت ش ــۀ تقوی ــان زمین ــات هم زم ــن اقدام ــه ای ــی، ک اله

ــز شــرایط  ــران کارآفریــن کســب وکار گردشــگری و نی ــاب آور مدی ت

ــد  ــوآوری در کســب وکارهای گردشــگری را فراهــم می کن تســهیم ن

ــات و بقــای کســب وکارهای گردشــگری را  ــداوم حی ــن و ت و تضمی

ــد  ــی روبه روین ــتردۀ بین الملل ــای گس ــوالت و تهدیده ــا تح ــه ب ک

می  کنــد. فراهــم 

فرضیه هــا ی  همــه ی  تأییــد  از  حاکــی  پژوهــش  نتایــج 

ــن  ــد مــدل مفهومــی پژوهــش اســت. ای ــن تأیی پژوهــش و همچنی

صنعــت  کارآفرینــان  تــاب آوری  نخســتین بار  بــرای  پژوهــش 

ــه دارد،  ــی ریش ــاد مقاومت ــازوکار اقتص ــه در س ــگری را، ک گردش

ــب وکارهای  ــوآوری کس ــر آن را در ن ــگری و تأثی ــت گردش در صنع

ــب وکارها  ــت. نــوآوری در کس ــرده اس ــی ک ــت بررس ــن صنع ای

رویکــردی پیشــران در صنعــت گردشــگری به شــمار مــی رود و 
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ــتر  ــه بیش ــدن هرچ ــدن و پویاترش ــا پیچیده ترش ــی رود ب ــار م انتظ

کســب وکار ها ی صنعــت گردشــگری، نــوآوری اهمیــت بیشــتری در 

نیــل بــه مزیــت رقابتــی و حفــظ آن ایفــا کنــد. کارآفرینــان تــاب آور 

ــد و  ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــران دس ــل از بح ــیب های حاص ــا آس ب

ــب وکار  ــد در کس ــن رو قادرن ــند و ازای ــود می کوش ــای خ ــرای بق ب

خــود بــا نــوآوری، خدمــات خــود را به طــور شایســته بــه بــازار ارائــه 

کننــد؛ بــا عملکــرد مناســب ســهم بــازار خــود را گســترش دهنــد و 

این گونــه کســب وکار خــود را رونــق بخشــند. همــۀ این هــا مســتلزم 

نگــرش تــاب آوری در دوران عــادی کســب وکار و آمادگــی الزم 

ــه اســت کــه برخــی  ــع چالــش و بحــران اســت. این گون ــرای مواق ب

منابــع از چالش هــا و بحران هــا به منزلــۀ فرصتــی بــرای رشــد و 

ازبین رفتــن  بــرای  تهدیــدی  و  تــاب آور  کســب وکارهای  رونــق 

ــیده اند. ــود نیندیش ــاب آوری خ ــه ت ــه ب ــد ک ــب وکارهایی می دانن کس

از  بــا اســتفاده  ایــن پژوهــش، تــالش شــد  در اجــرای 

عوامــل  معتبــر،  علمــی  منابــع  و  خبــرگان  نظریــات  حداکثــر 

اســتخراج، رتبه بنــدی و امتیازدهــی شــوند؛ هرچنــد بــه نظــر 

ــده و  ــاری مطالعه ش ــۀ آم ــی جامع ــت جغرافیای ــد محدودی می رس

ــر تغییــرات فصلــی در میــزان تقاضــای گردشــگری و همچنیــن  تأثی

اثــر عواملــی ماننــد جمعیت شــناختی، ماننــد ســن، جنســیت، 

ــد.  ــش مهم ان ــن پژوه ــت در ای ــن دس ــی از ای ــالت و عوامل تحصی

بــا توجــه بــه این کــه توســعۀ کســب وکارهای گردشــگری در محیــط 

می گیــرد،  شــکل  سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 

ــه تأثیــر عوامــل محیطــی، اهمیــت  ــا توجــه ب بنابرایــن الزم اســت ب

در  آن  تأثیــر  و  کارآفرینــان  تــاب آوری  تأثیرگــذار  شــاخص ها ی 

ــن  ــود. در ای ــنجش ش ــگری س ــب وکارهای گردش ــوآوری در کس ن

راســتا، توجــه علمــی محافــل دانشــگاهی بیــش از پیــش ضــروری 

بــه نظــر می رســد و الزم اســت کــه مطالعــات بــا رویکــرد متنــوع در 

جوامــع گوناگــون و بــا بهره گیــری از راهبردهــای پژوهشــی مختلــف 

در این بــاره انجــام شــود.

ــود  ــنهاد می ش ــر، پیش ــش حاض ــا ی پژوه ــتای یافته ه در راس

و  شــخصیتی  ویژگی هــا ی  بــه  پژوهــش  ایــن  در  ازآنجاکــه 

جمعیت شــناختی مدیــران کارآفریــن توجــه نشــده اســت، بــا توجــه 

ــت  ــن صنع ــران کارآفری ــا در مدی ــن ویژگی ه ــر ای ــت و تأثی ــه اهمی ب

ــا ی  ــان در پژوهش ه ــدم اطمین ــرایط ع ــاب آوری ش ــگری در ت گردش

ــن متغیرهــا در مــدل توجــه شــود. ــه ای ــی ب آت

ــت  ــانی صنع ــت خدمات رس ــه ماهی ــه ب ــا توج ــن ب همچنی

گردشــگری  صنعــت  کارکنــان  تــاب آوری  تأثیــر  گردشــگری، 

)کارکنــان دفاتــر خدمــات مســافرتی، هتل هــا و راهنمایــان تــور( در 

نــوآوری در کســب وکار ایــن صنعــت نیــاز بــه پژوهــش متفــاوت دارد 

ــا ی  ــرل در پژوهش ه ــر کنت ــب متغی ــود در قال ــنهاد می ش ــه پیش ک

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــی مدنظ آت

منابع 
باصولــی، مهــدی، هاشــمی، ســید ســعید، ایمانــی خوشــخو، 

محمدحســین و میرغفــوری، ســید حبیب اللــه )1398(. 

ــا  ــی ب ــگری فرهنگ ــی گردش ــعۀ کارآفرین ــدل توس ــی م طراح

ــل  ــاختاری حداق ــادالت س ــازی مع ــتفاده از روش مدل س اس

ــزد، گردشــگری و  ــورد مطالعــه: شــهر ی ــی )م مربعــات جزئ

.104-83 ،)2(8 توســعه، 

پارســاپور، ســارا، براتــی، جــواد و رســول زاده، مریــم )1396(. 

و  کوچــک  بنگاه هــای  پایــداری  بــر  اثرگــذار  عوامــل 

ــتان  ــی شهرس ــای صنعت ــه: بنگاه ه ــورد مطالع ــن )م کارآفری

ــی،  ــعۀ کارآفرین ــی توس ــی پژوهش ــۀ علم ــهد(. فصل نام مش

.60-41  ،)1(10

ــۀ  ــوآوری. ترجم ــت ن ــان )1391(. مدیری ــت، ج ــو و بنس ــد، ج تی

ــا. ــارات رس ــران: انتش ــکاران، ته ــتی و هم ــا آراس محمدرض

چوپانــی، حیــدر، زارع خلیلــی، قاســمی، عقیــل و غــالم زاده، 

ــا  ــری ب ــرمایۀ فک ــن س ــۀ بی ــی رابط ــت )1391(. بررس حج

نــوآوری ســازمانی )مطالعــۀ مــوردی: شــرکت ســهامی بیمــۀ 

ــکار و خالقیــت در علــوم انســانی، 2)1(، 27- توســعه(. ابت

.59

داود  مهــر،  ارژنــگ  و  طاهــره  شــاهی،  محمــود،  حســن پور، 

)1399(. الگــوی ســاختاری مدیریــت بحــران بــرای بخــش 

ــیوع  ــران ش ــوردی: بح ــۀ م ــران؛ نمون ــگری ای ــۀ گردش عرض

ــگری، 15  ــت گردش ــات مدیری ــد- 19. مطالع ــروس کوی وی

.59-89 کویــد-19(،  همه گیــری  )ویژه نامــه 

حــق رنجبــر، فــرخ، کاکاونــد، علیرضــا، برجعلــی، احمــد و 

زندگــی  کیفیــت  تــاب آوری.   .)1390( حامــد  برمــاس، 

ــالمت  ــۀ س ــی. فصل نام ــوان ذهن ــد کم ت ــادران دارای فرزن م

.51-66  ،)1(1 روان شناســی،  و 

ــای  ــوم )1397(. بحران ه ــون، ک ــو، و کامپیران ــت دبلی ــی، برن ریچ

گردشــگری و مدیریــت مخاطــرات در آســیا و اقیانوســیه. 

ترجمــۀ  بهــار بیشــمی و حســن عزیــزی، تهــران: انتشــارات 

ــه. مهکام

زرین ســبب، مهــدی )1390(. بررســی رابطــه بیــن ســرمایۀ فکــری 

بــا گرایــش بــه نــوآوری ســازمانی کارکنــان پــارک علــم 

و فنــاوری دانشــگاه تهــران. پایان نامــۀ دانشــگاه تهــران. 

ــی  ــوم تربیت ــی و عل ــد، روان شناس ــی ارش ــۀ کارشناس پایان نام

ــران. ــگاه ته دانش

فارســیجانی، حســن و ســمیعی نیســتانی، ابوالفضــل )1389(. 

ــت کیفیــت جامــع و  ــن مدیری بررســی نقــش یکپارچگــی بی

مدیریــت تکنولــوژی در تعییــن عملکردهــای کیفیــت نوآوری 
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ــزی(،  ــتان مرک ــدی اس ــرکت ها ی تولی ــارۀ ش ــش درب )پژوه

ــات، 2)4(، 117- 136. ــاوری اطالع ــت فن ــریۀ مدیری نش

شــمس الدین  ناظمــی،  و  علیرضــا  خوراکیــان،  لعیــا،  فریــاد، 

)1395(. بررســی اثــر توانمندســازی روان شــناختی بــر 

رفتــار نوآورانــۀ کارکنــان بــا توجــه بــه اشــتیاق شــغلی آنــان. 

.26-17 ،25 فصل نامــۀ مدیریــت توســعه و تحــول، 

طالــب بیدختــی، عبــاس )1383(. خالقیــت و نــوآوری در افــراد و 

ــر، 15)152(، 21- 26. ــازمان ها، تدبی س

منطقــی، منوچهــر، اســکندرپور، بهــروز، دســتیاری، اکــرم و 
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