
  
  الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي

 (مطالعه موردي استان گيالن)

  
  گيالن، رشتپور؛ دانشيار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه  رضا اسماعيل

  ؛ استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور، تهران۱يوسف محمد كريمي

 
  چكيده:

هدف اين پژوهش، تـدوين الگـويي بـراي كسـب و كارهـاي گردشـگري محلـي در راسـتاي          هدف:
  باشد. مي دستيابي به نوآوري راهبردي در اين حوزه

جامعـه  اسـت.  گرفته  تحليلي و رويكرد اكتشافي انجام -روش توصيفياين پژوهش با  روش شناسي: 
 سال شركت توسعه گردشـگري اسـتان گـيالن    ۱۰مديران و كارشناسان با سابقه باالي آماري پژوهش، 

هـايي   به عمل آمد و سـپس پرسشـنامه   نيمه ساختار يافته ها مصاحبه نفر از آن ۲۳ه در ابتدا، با بودند ك
هاي  مديران و كارشناسان آژانسنفر از  ۱۴۱در ميان از مدل پژوهش شده  استخراج دربرگيرنده اطالعات

هاي كيفـي بـه روش تئـوري     وتحليل داده تجزيه صورت تصادفي توزيع گرديد. بهمسافرتي استان گيالن 
 بر روايي، بررسي منظور به .بوده است تحليل عاملي به روشهاي حاصل از پرسشنامه نيز  بنيادي و داده

گرفـت.   انجـام  قبلـي هـاي   مـدل  اين پژوهش با پارادايمي مدل ميان اي مقايسه كرسول معيارهاي اساس
حاصـل از  هـاي   و بـراي تحليـل داده   MAXQDA10حاصل از مصاحبه از نرم افزارهاي  براي تحليل داده

  و ليزرل استفاده شد.SPSS21 پرسشنامه از نرم افزار
مفهـوم اوليـه در حـوزه نـوآوري كدگـذاري بـاز        ۳۲، هـا  در فرايند تجزيه و تحليل مصاحبه :ها يافته

مقوله در  ۵مفهوم اصلي و نهايتا  ۱۲موضوعي هاي  گرديد. سپس، در كدگذاري محوري براساس شباهت
قالب يك الگوي پارادايمي قرار گرفت و سپس، در مرحله پـژوهش كمـي مـدل پـس از آزمـون، تأييـد       

  گرديد.  
گردشگري از طريـق  هاي  نتايج بدست آمده نشان داد كه ظرفيت دانش افزايي شركتنتيجه گيري: 

هـاي   باز ، قابليت پويايي مبني بر دانش، كاربرد دانش از منـابع خـارجي، مهـارت   هاي  نوآوريهاي  مؤلفه
 گردد. مي اوليه و تجربه و ساختار ارتباطات و انتشار دانش، به نوآوري راهبردي منجر

  
  گردشگري محلي، نوآوري راهبردي، رويكرد اكتشافي، گيالن كليد واژه:

                                                           
  )y.mkarimi@pnu.ac.irنشاني الكترونيك نويسنده مسئول (. ۱
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۲

  مقدمه
شـرفت دانـش فرهنـگ و اقتصـاد     ياست كه بـه پ  يزترين جنبش خانواده بشريمسالمت آم يصنعت گردشگر

ساختن و استوار ها  ان ملتيجاد تفاهم مين عامل در ايعنوان موثرتر) و به۲۰۱۸، ۱نگي(الئ م دارديجوامع اثر مستق
ك ديدگاه نوآورانـه  يكند تا  مي ). بنابراين، اين ضرورت ايجاب۲۰۱۶، ۲رزي(پ كنديفا ميا ينقش اساس يصلح جهان

ري يبه لحاظ نقش آن در امكان پذ يد، نوآوري در گردشگريدگاه جديابد. در ديتوسعه  يدر حوزة صنعت گردشگر
ـ ز اهمر ايمنطقه گردشگر پذ يبرا يها و سودآورنهيهز ياقتصاد ). ۲۰۱۹، ۳(ناواراتـه  برخـوردار اسـت   ايت ويـژه ي

 اقتصـاد جهـان اسـت    يكي از اركان اصـل يل شدن به يدر حال حاضر در حال تبد يو اقتصاد گردشگر يگردشگر
ـ اري از برنامه رين، بسي). افزون بر ا۱۳۹۸(مهرآرا و شيرمحمدي،  ز از صـنعت  يـ اسـت گـذاران توسـعه ن   يزان و سي

  ).۱۳۹۸(سلطاني نژاد و همكاران،  كنند مي اديدار يتوسعه پا يبه عنوان ركن اصل يگردشگر
امروزه، توجه كشورهاي در حال توسعه به عملكرد حوزه صنعت گردشگري داليـل متعـددي دارد. بسـياري از    

نند. دا كشورها، رشد صنعت گردشگري را معادل متمدن شدن، مستقل شدن و عاملي براي كسب اعتبار جهاني مي
دليل توجه بـه تـأمين مايحتـاج زنـدگي     تر، توسعه بخش صنعت گردشگري را به بين گذاران اقتصادي واقع سياست

اند(راسـخي و محمـدي،    مردم محلي و به دست آوردن رفاه اقتصادي بيشتر به عنوان اهرم توسعه بـه كـار گرفتـه   
 مزيت به ستيابي، دستو ارهبرو محيطي ياييپوو  شفتگيآ با كهوز، مرر اكاو  كسبي نيا). بدون شك، در د۱۳۹۶

-هبهرده و ستفاا به همه و بنگاي هازمرژي در درون تكنولوو  نشدا خلق به همآوري نود يجاار و اپايد قابتير
ــي   ظرفيت تقويت هميته اهنددننشاد خو يندارد، و ا بستگي جيرخا نشرا از داكاو  ثرؤمداري بر ــش افزايـ دانـ

كنـد، نحـوة    توسعه را تقويت مي هاي ). در اين ميان، آنچه كوشش۱۳۹۲(فيروزجائيان و همكاران، باشد مي هابنگاه
هاي پژوهش و توسعه يـا نوآورانـه اسـت كـه      اثرگذاري و ارتباط متقابل ساختار و عملكرد بخش صنعت و فعاليت

گـردد.   شده در اين بخش مـي  وري نيروي كار و ارزش افزوده ايجاد گذاري، رشد بهره باعث تقويت كاركرد سرمايه
شود. با اين حـال،   مي ها محسوبي سازمانپذير رقابتعنوان افزايش به اي هامروزه، توانايي نوآوري به طور گسترد

  ).۲۰۱۴، ۴تعيين مقياس نوآوري در گردشگري مشكل است(توماس و وود
اقتصادي،  يهااي در عرصهويژهعنوان يك صنعت نوپا، داراي جايگاه كشور ما ايران، صنعت گردشگري به در

). با توجه به نقش مؤثر اقتصاد گردشگري در جامعه، حركت ۱۳۹۷فرهنگي و مديريتي است(امينيان و سيد نقوي، 
ها و منابع براي آينـدگان ايـن   گذاري پايدار به منظور صيانت از جاذبهتي و سياستيهاي نوين مديربه سوي شيوه

هاي نوين گردشگري كـه اهدافشـان را بـا اهـداف جامعـه      ي ديگر، در سازمانصنعت، امري ضروري است. از سو
 تأمين خواست عمـومي ذينغعـان و دسـت انـدركاران اسـت     ها  ، مسئوليت اجتماعي اين سازماناند همحلي پيوند زد

، باشند داشته محلي جوامع با نزديكي ارتباط گردشگري فعاليتهاي هرگاه). ۱۳۹۲(فيروزجائيـــان و همكـــاران،  
ــدي و  دگرد ميزبان جامعه اقتصادي و محيطي، فرهنگي، اجتماعي ابعاد در تغيير موجب ميتواند گردشگري (محم

                                                           
1. Laing 
2. Perez 
3. Navarrete 
4. Thoas & Wood 
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 ۳  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

 بويژه، اقتصادي توسعهي براي ابزاري بعنوان را گردشگري پژوهشگران از بسياري، براين). عالوه ۱۳۹۸خالـــدي، 
 توسعه براي استراتژيها مطرحترين از يكي گردشگري كه ميكنند اذعان و ،ميگيرند نظر در محلي جوامع در

 (ضــيايي، بيــدختي و قربــاني،دهد افزايش را محلي و ملي توسعهي ميتواند گردشگري توسعه اينرو از و ميباشد
ــه  نگرشي بايد كه اند دريافته جوامع از بسياري، اساس اين). بر ۱۳۹۲  باشند داشته گردشگري به تر فعال ونوآوران

ــالحي و نمايند توجه، توسعهگردشگري محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي اثرات ترويج و واقعي توسعه بر و (صـ
  ).۱۳۹۱حسن پور، 

 دهند ادامه خود فعاليت به توانند مي ييها سازمان تنها رقابتي، پيچيدههاي  محيط گيري شكل با اين اوصاف، با

 انجام ).۱۳۸۹ نيستاني، و فارسيجاني(كنند تقويت نوآوري همچون سازماني مهمهاي  قابليت در را خود عملكرد كه

كند. در محيط كسـب وكـار متمركـز دانـش      مي فراهم رقابتي مزيت براي ناپذير پايان منبعي نوآورانه،هاي  فعاليت
. اند هبر منابع خارجي اطالعات براي پيشبرد نوآوري و بهبود عملكردشان وابست اي هبه طور فزايندها  معاصر، شركت

دايويسكارا بسياري از آنها، در بهره برداري از جريانات دانش خارجي با مشكالت شديدي روبرو هستند(با اين حال، 
ويژه كسب و كارهـاي گردشـگري نيـاز دارنـد كـه بـر       بهها  هايي شركت). براي رفع چنين كاستي۲۰۱۸، ۱و ناين

ن اين اطالعـات و اجـراي   ظرفيت دانش فزايي خود كه شامل توانايي تشخيص ارزش اطالعات جديد، درك كرد
هـاي توريسـتي و   باشد، بيافزايند. لذا، هدف اين پژوهش، تدوين الگويي براي شـركت  مي آن براي اهداف تجاري

باشد. بـر همـين اسـاس،     مي ك الگوي نوآوري راهبردي در اين صنعتيگردشگري محلي در راستاي دستيابي به 
گردشگري محلـي  هاي  وامل اصلي در مسير دستيابي شركتگويي به اين پرسش است كه، عپژوهش بدنبال پاسخ

  در كسب و كارشان چيست؟  يبه الگوي نوآور
  

  پيشينه پژوهشادبيات و 
  پيشينه خارجي

پردازنـد كـه    مـي  يگردشـگر  يگو در مورد نـوآور ودر پژوهش خود به بحث و گفت ،۲بتريز، فرناندز و سارمنتو
باشد. در  مي همانانيج حاصل از خلق ارزش مشترك ميافته و براساس نتايتوسعه  يزبانان اقامتگاه اشتراكيتوسط م

 باشد كه بـه عنـوان شـتاب دهنـده     مي كسب وكار فرد به فردهاي  مدل يجنبه اصل ياابي رابطهيند، بازارين فرايا
 ن كشـور محليـآ  يهـا اقامتگـاه  يزبانان پرتغالياي جامع با مشود. پژوهشگران مصاحبه مي نوآوري تجزيه و تحليل

شـان،  يكسـب و كارها  يدر نـوآور  يارابطـه هاي  ق سازوكاريدرك ادغام خلق ارزش مشترك مهمانان از طر يبرا
ك با آنها ينزد اي هابي رابطيك بازارياز آن است كه در طول اقامت مهمانان  يج پژوهش آنها حاكينتا .انجام دادند

در خـدمات اقامتگـاه    يش نـوآور يافزا يو برا يخلق مشترك تجربه گردشگر يت براين واقعيبرقرار شده است. ا
ر يزات و امكانات ارائه شده و مشاركت بـا سـا  يجي هستند و مربوط به تجهيتدر ينوآور يج اصليباشد. نتا مي مهم

دهـد،   مـي جـاد كـرده رخ ن  ين را ايآنالهاي  يبررس يكه محتوا يق كاربرين فقط از طريشوند. ا مي كسب و كارها

                                                           
1. Divisekera & Nguyen 
2. Beatriz, Fernandesb, Sarmento 
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۴

  ).۲۰۲۰ز، فرناندز و سارمنتو، ي(بترشود مي جاديز ايها نها و مهمانزبانين ميثابت ب ين فرديبلكه با رابطه ب
هـاي   يآور فـن  .انـد  فـا كـرده  يا يصـنعت  يدر اقتصاد اغلب كشورها يدر چند دهه گذشته، خدمات نقش مهم

ادين در سمت عرضـة و  يرات بنيين، تغياند. همچن را متحول كرده يط خدماتيوكار، مح كسب يها يو الگو يابتكار
ـ بن ن اقتصاد تجربه و اقتصاد دانـش ينو يجاد الگوهاي، ايتقاضا گردشگر ، يكـالن توسـعة اقتصـاد    يان در فضـا ي

 ي)، در پژوهشـ ۲۰۱۴تومـاس و وود (  .)۲۰۱۵، ۱ل و نژاديش برده است(آنيت پيخالق يوسو را به سمت يگردشگر
انگلستان  يت جذب دانش در بخش صنعت هتلداريابي ظرفيد بر مفهوم ارزيسم با تأكيدر تور يتحت عنوان نوآور

بـه دسـت آوردن، جـذب و     يآنها بـرا  ييعني تواناي، يتجار يگردشگرهاي  در سازمان يدارند كه، نوآور مي بيان
را  ي)، پژوهش۲۰۱۸(۲سارا و وان باشد. مي داريپا يت رقابتيمز ي) براييت دانش افزاي(ظرف ياستفاده از دانش خارج

 آنان. رساندند انجام به اياسترالي گردشگرهاي  شركت نهيزم دري گردشگر دري نوآوري ندهايفراي بررسنه يدر زم
 ،يانسـان  هيسرما نانه،يكارآفر فرهنگ راي گردشگر دري نوآور نديفراي ورودي فاكتورها نيترمهم پژوهش، نيا در
 حـوزه  در پـژوهش  نةيزم دري بيترك كرديرو كي ارائه با ،)۲۰۱۸( ۳ساندرو. اندبرشمرده بودجه و اطالعاتي آورفن

 همزمـان  طـور  بـه  توانـد  مي يگردشگر دري نوآور ليتحل و هيتجز كه ديرس جهينت نيا بهي گردشگر دري نوآور
 مختلـف هـاي   يبنـد  دسـته  انـواع ي پژوهش در ،)۲۰۰۹(۴هاالجر. دهد شيافزا راي گردشگر مورد در موجود دانش
 پـژوهش،  جـه ينت بعنـوان  و اسـت  داده قـرار  توجـه  مـورد  راي نهاد وي ابيبازار ،يتيريمد ند،يفرآ محصول،ي نوآور

ـ  صـنعت هاي  خوشه وجود وي تكنولوژ فشار ،ينيكارآفر نقش را،ي نوآور كننده نييتع يفاكتورها ـ ب ،اي همنطق  اني
 ،۵سـونا يكام(اسـت  شـناخته  هـا ينـوآور  وقـوع  و ظهوري براي اتيح عامل عنوانبه را دانش ن،يهمچن. است نموده
۲۰۱۲ .(  
  

  پيشينه داخلي
 آن در كـه  شـود  مـي  گرفته نظر تقاضا در و عرضه اقتصادي سيستم كي عنوانبه گردشگري صنعت مشخصاً،

و  يشود(راسـخ  مـي  تـأمين  خـدمات  و كاالهـا  و فـروش  كارهـا  و كسب از اي هگسترد تنوع با گردشگران نيازهاي
خـالق و   يدر گردشـگر  يداري گردشگرين باور رسانده كه پاينظران را به ا كه، صاحب يطور ). به۱۳۹۶، يمحمد

گرايـي و   ير مشـتر يدر پژوهش بـا عنـوان تـأث    ييتاج زاده و خزا .)۱۳۹۶(بسته نگار، حسني و خاكزار،  نوآور است
اسـتان   يو جهـانگرد  يدر دفاتر خدمات مسـافرت  يو عملكرد كسب و كار در گردشگر يگرايي بر نوآور نييكارآفر

م بر عملكـرد كسـب و كـار دفـاتر خـدمات      يگرايي بطور مستق يگرايي و نوآور نييمازندران نشان دادند كه كارآفر
ـ از طرم و ير مستقيگرايي بطور غ نييگرايي و كارآفر ين مشترير دارند. همچنيتأث يو جهانگرد يمسافرت ر يـ ق متغي

). همچنين، ۱۳۹۴پول،  يين و خزاي(تاج زاده نم گذارندير ميگرايي بر عملكرد كسب وكار دفاتر تأث يانجي نوآوريم
 يورزشـ  يعوامل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگر     يساز را با هدف مدل يجافري، رضوي و كالته سيفري در پژوهش

                                                           
1. Anil & Nejad 
2. Sarath & Van 
3. Sandro 
4. Hjalager 
5. Camisóna  
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 ۵  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

ـ  يهـا  دانشـگاه  يريت ورزشـ يمتخصصان مـد د و ين اساتيرا در ب يكوهستان با تمركز بر نوآور در تهـران،   يدولت
ان نمودنـد  يبه انجام رساندند. آنان ب استان تهران، يو متخصصان گردشگر يهاي كوهنورد اتيه يران ورزشيمد

مختلف كـه   يها ر ارگانيدرها و ساي، تورلي، گردشگريران ورزشيمد يبرا يتواند بستر مي ج پژوهش آنهايكه نتا
 يبـرا  يزي مـدون ير برنامه يط، توسعه و نوآوريها سر و كار دارند، فراهم كند تا بتوانند با توجه به مح با كوهستان

فري، يو كالتـه سـ   ي، رضـو يكوهسـتان انجـام دهنـد(جافر    يشتر در حوزه گردشـگر يب ييو درآمدزا ييزا اشتغال
 يمسافرت يها خدمات بر عملكرد آژانس ير نوآوريبا عنوان تأث يدر پژوهش يمراد يو عل ي، اكبري). مختار۱۳۹۸

 يهـا  خدمات بـر عملكـرد آژانـس    ير نوآوري، تأثيت مشتريفيت خدمات و رضايانجي كيدر شهر تهران با نقش م
خـدمات بـه واسـطه     يج پژوهش آنها نشان داد كـه نـوآور  يدر شهر تهران را مورد مطالعه قرار دادند. نتا يمسافرت

در  يمسـافرت  يهـا  رمالي آژانسيبر عملكرد غ يرمستقيم مثبت و معنادارير غيتأثز يفيت خدمات نيانجي كير ميمتغ
ـ ن يت مشـتر يفيت خدمات و رضـا يانجي كيرهاي ميخدمات به واسطه متغ يت، نوآوريشهر تهران دارد. در نها ز ي

، ي، اكبـر يدر شهر تهران دارد(مختار يمسافرت يها رمالي آژانسيبر عملكرد غ يرمستقيم مثبت و معنادارير غيتأث
  ).۱۳۹۸،يمراد يعل

نـه از آن  يو اسـتفاده به  يياري در استان گيالن وجود دارد كه شناسـا يبس يو گردشگر يفرهنگ يهاليپتانس
ـ    يو اجتماع ي، اقتصاديفرهنگ يهانهيدر رشد و توسعه در زم يير به سزايتواند تأثيم فقـدان   يداشـته باشـد، ول

 يو عـدم آگـاه   يكوهستان يدر روستاها يگذار سرمايهبه  يخش خصوصل بيسات و برنامه مناسب، عدم تمايتأس
استان گيالن از رشد و توسـعه الزم   يدر روستاها يصنعت گردشگر يگردشگران باعث شده است كه به طور كل

ـ اسـتان بـا موقع   يكوهستاني كه از مناطق هدف گردشگر يويژه روستابهره مند نگردد، به مناسـب و   يت مكـان ي
  است. يگردشگرهاي  جاذبه
 
  شناسي پژوهشروش

در  ۱گيـرد، كـه در آن روش پـژوهش آميختـه     مي هاي كاربردي قراراين پژوهش از لحاظ هدف جزو پژوهش
ده اسـت. در  ين پژوهش در دو مرحله به انجـام رسـ  يبه كارگرفته شده است. ا يخته اكتشافيق آميقالب طرح تحق
در  يدر صـنعت گردشـگر   يابي به نوآوري راهبـرد يدست يالزم براهاي  نهيعوامل و زم ييشناسا يمرحله اول برا

الگوي  يد و اعتبارسنجيياد و در مرحله دوم، به منظور تأيفي داده بنيمي از روش پژوهش كيك الگوي پارادايقالب 
پـژوهش، مـديران و    ياسـتفاده شـده اسـت. جامعـه آمـار      يو همبستگ يمعادالت ساختار ياز روش پژوهش كم

هـا   نفـر از آن  ۲۳سال شركت توسعه گردشگري استان گيالن بودند كه در ابتدا، با  ۱۰با سابقه باالي كارشناسان 
شـده از مـدل    رنـده اطالعـات اسـتخراج   يدربرگ ييهـا  افته به عمل آمد و سپس پرسشـنامه يمه ساختار يمصاحبه ن

ـ توز يصـورت تصـادف   الن بـه ياستان گ يمسافرتهاي  نفر از مديران و كارشناسان آژانس ۱۴۱ان يپژوهش در م ع ي
  د.يگرد

به منظور ساخت الگوي ابتدا از مصاحبه نيمه ساختار يافته و اسناد و منابع موجـود، اسـتفاده شـد. در بررسـي     

                                                           
1. Mixed Method 
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۶

بـه  هـا   حاصـل از مصـاحبه  هـاي   هاي نيمه ساختاريافته از رهيافت داده بنياد بهره گرفته شـد و داده نتايج مصاحبه
به دقت به ها  محوري و كدگذاري انتخابي طبقه بندي شدند. دركدگذاري باز، داده صورت كدگذاري باز، كدگذاري

بر اساس تفاوت و تشابه بـا يكـديگر مقايسـه و طبقـه     ها  ترين اجزاي ممكن شكسته و در مرحله دوم دادهكوچك
مشابه در  مكرر در بين طبقات و كدها، دسته بندي صورت گرفت، كدهايهاي  بندي شدند. بعد از حركت و لغزش

طبقاتي قرار گرفتند كه با نامهايي گويا قابل شناسايي و درك باشند. در مرحله سوم يا كدگـذاري انتخـابي تـالش    
كشف و طبقه مركزي انتخاب شود. طي اين مرحله، مفهومي كه محل ارجاع ساير طبقـات  ها  شد تا محوريت داده

بـود. كـه    در اين پژوهش قابليـت نـوآوري راهبـردي    و مرتبط آنهاست به عنوان مقوله محوري شناسايي شد. كه
  سرانجام، اين عوامل در قالب يك الگوي پارادايمي جاسازي شدند.

پيمايشي انجام پذيرفت.در اين مرحله، براي برازش الگوي تـدوين  -در مرحله كمي پژوهش به روش توصيفي
ساخته شد و سپس، بصورت ميداني الگـوي   مبتني بر ابعاد الگوي تدوين شده نوآوري راهبردي اي هشده، پرسشنام

، مقـوالت تشـكيل   هـا  تدوين شده جهت برازش مورد بررسي قرار گرفت. براي كسب اطمينان از اعتبار كدگـذاري 
مـورد بـازبيني قـرار     Tتوسط آماره آزمـون   MAXQDA10شده و نام گذاري شده توسط پژوهشگر، با نرم افزار 

از روايي بازسازي واقعيت استفاده شـد و از نظـر صـحت و    ها  تعيين روايي يافته ). برايها (تاييد پايايي داده گرفت
بخش كمي از تحليل عاملي مرتبه دوم بهره گرفته شـد.  هاي  كامل بودن مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده

 و ليزرل استفاده شد. SPSS21هاي  از نرم افزارها  براي انجام تجزيه و تحليل داده

  
  هاافتهي

  بخش اول (طراحي الگو)
صورت گرفته با مديران خبره در سطح تحليـل خـرد و اسـتخراج مفـاهيم     هاي  براي بررسي محتواي مصاحبه

اوليه و نظم دهي مفهومي از روش كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي اسـتفاده شـد. در فراينـد    
نوآوري در صنعت گردشگري محلـي كدگـذاري بـاز گرديـد.      مفهوم اوليه در حوزة ۳۲ها تجزيه و تحليل مصاحبه

مقوله در قالـب يـك    ۵ ،مفهوم اصلي و درنهايت ۱۲هاي موضوعي سپس، در كدگذاري محوري براساس شباهت
(ظرفيت توليد مقـاالت   عنوان مقوله محوري و شرايط عليالگوي پارادايمي شامل ظرفيت دانش افزايي شركت به

(محيط  اي هي در امر پژوهش و توسعه)، بستر زمينگذار سرمايهتخصصي، ميزان هاي  دوره علمي، توانايي برگزاري
(تنوع محصول، مشتري گرايي، كاهش قيمـت، افـزايش    گر مداخلهرقابتي، بينش كارآفرينانه مدير شركت)، شرايط 

و  ۱)، قـرار گرفت(جـدول  رقابتي محليهاي  (استقرار فرهنگ كارآفريني سازماني، تأكيد بر مزيت كيفيت)، راهبردها
 ). ۱شكل
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 ۷  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

  

 الگوهاي  كدبندي و مؤلفه - ۱جدول
 )ها (مؤلفهكدهاي باز كدهاي انتخابي كدبندي

  باال ارجاع باي علم مقاالت ديتول تيظرف- قابليت اجراي پژوهش شرايط علي
  يتخصصهاي  دورهي برگزاريي توانا-
 پژوهش دري گذار سرمايه-

  داخل روبه بازي نوآور- افزاييقابليت دانش  مقوله محوري
  دانش بري مبتنيي ايپو تيقابل-
  يخارج منابع از دانش بكاربردن-
  تجربه و هياول مهارت-
 دانش انتشار و ارتباطات ساختار-

  يرقابت طيمح- محيط داخلي و خارجي اي هبستر زمين
 شركت ريمد نانهيكارآفر نشيب-

  محصول تنوع- استراتژيهاي بازاريابي هاگر مداخله
  متيق كاهش-
  تيفيك شيافزا-
 ييگراي مشتر-

  يسازماني محور دانش فرهنگ استقرار- فرهنگ محورهاي  استراتژي راهبردها
 يمحلي رقابتهاي  تيمز بر ديتأك-

  يراهبردي نوآور نتيجه نهايي

  
  پژوهشگران)هاي  (منبع: يافته گردشگري. الگوي نوآوري راهبردي در صنعت ۱شكل

 ي:عل طيشرا
 مقاالت ديتول تيظرف-

 يعلم
ي برگزاريي توانا-

 يتخصصهاي دوره
 دري گذارسرمايه-

 :گرهامداخله
 ي:ابيبازاري هاياستراتژ بر ديتاك

 محصول تنوع-
 متيق كاهش-
 تيفيك شيافزا-
 ييگراي مشتر-

 ي:محور مقوله
 :قيطر از شركتيي افزا دانش تيقابل

 داخل روبه بازي نوآور-
 دانش بري مبتنيي ايپو تيقابل-
 يخارج منابع از دانش بكاربردن-
 تجربه و هياول مهارت-
 دانش انتشار و ارتباطات ساختار-

 :راهبردها
 دانش فرهنگ استقرار-

 يسازماني محور
هاي تيمز بر ديتأك-

 يمحلي رقابت

 يي:نها جهينت
ي راهبردي نوآور

 صنعت در
 يگردشگر

 :اينهيزم بستر
 يرقابت طيمح-
 شركت ريمد نانهيكارآفر نشيب-
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۸

  شرايط علي
  ظرفيت توليد مقاالت علمي با ارجاع باال -۱

ـ رهبر انقالب اشاره شدو بـه زوا  يكشور بارها از سو يشرفت علميدهندگان موضوع پبنا بر اظهارات پاسخ اي ي
دارد كـه   يفكـر  يا منظومهن موضوع نشان از يشان در اينظرات ا يمحتوا يبررس .ن مسئلهپرداخته شديمختلف ا

و بعضـاً   يان رشد علميب يكه برا ين شاخصيتر هم اكنون مهم .ا و ابعاد آن توجه شوديي زوا هيد به دقت به كليبا
مـا  ا .اسـت  يو پژوهش يمنتشر شده در مجالت علم يشود، تعداد مقاالت علم يكشور به آن استناد م يرشد فناور
اسـت كـه در ارتبـاط بـا      ييهـا  كي از شـاخص ي، تنها »تعداد انتشار مقاالت«است كه،  ين نكته ضروريتوجه به ا

فيت مقاالت، سـطح  يزان كينشان دادن م يز برايگري نيمتعدد د يها رود و شاخص يمقاالت منتشرشده به كار م
سـتفاده  مختلـف از آنهـا ا   ين شـده و در كشـورها  ينه تدوين زميعملكرد محققان در ا يفيت مجالت و چگونگيك
» ارجاعـات بـه مقـاالت    يزان و چگونگيم«انگر يف شده است كه بيتعر يمتعدد يها مثال شاخص يشود. برا يم

رد تـا  يـ منطقه صورت گ يژه كشورهايور كشورها بهيهايي با سا سهيز مقايها ن گونه شاخص نياست. الزم است در ا
  ).۱۳۹۳(اولياء و قانعي،  ميكناس يز قيفيت مقاالت خود را نيت، كيم در كنار كميبهتر بتوان

  تخصصيهاي  توانايي برگزاري دوره -۲
معطوف شده اسـت، حـاكي از ايـن حقيقـت      يهاي تخصصتوجه خاصي كه در دهة اخير در جهان به آموزش

ها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات، محصوالت است كه اين آموزش
نوآوري است. با توجه به اينكه، رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تأثيرات عميقي در مسـائل اجتمـاعي و   و ابداع و 

هـاي آموزشـي بـا توسـعه تكنولـوژي و      كننده برنامههايي كه هماهنگدنبال داشته است، اتخاذ روشاقتصادي به
ناب ناپذير است. تجربـه و مطالعـه   تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجت

آموزشـي  هاي  دوره«باشد  مي گوي امر مزبورهاي آموزشي كه جوابين روشتر نشان داده است كه يكي از مناسب
  ).۱۳۹۷است(مقدم و كماليان، » تخصصي كوتاه مدت

  در پژوهش يگذار سرمايه -۳
ـ اثبـات نقـش ا   يصاحب نظران حوزه منابع انسان يش رويپ يهان چالشيتركي از مهمي ن منـابع در ارزش  ي

نـي  يدر ارزش آفر يه انسـان يان، سهم سرمايدر اقتصاد دانش بن يدانش يها با ظهور سازمان .ني سازمان استيآفر
 يبـرا  يروي انسـان يـ ن در نيهـاي سـنگ   يگذار سرمايهسبقت گرفته و  يزيكي و ساختاريفهاي  هيسازمان از سرما

). بـدون  ۲۰۱۸، ۱كايس، واوق و تساديس(ر كرده است يه پذيرا توج يت رقابتيمز يل كردن آنها به عامل اصليتبد
ـ در توسعه پا يد نقش مهم صنعت گردشگريترد .. در هـر  .و ياسـي، اقتصـاد  ي، سيمـال  يدار و عبـور از بحرانهـا  ي

 يتوانـد بـرا   مـي  ن صـنعت يـ وسعه او ت ين راستا، كشور ما از موضوع گردشگريباشد. در ا مي مورد توجه يكشور
بـردارد. اسـتان گـيالن بـا      ياساس يهاد اشتغال گاميژه در جهت تولياسي به وي، سي، اجتماعياقتصادهاي  برنامه

خي، يمنحصر بـه فـرد تـار    يهاو جاذبه يراث چندهزار ساله تمدن كهن بشريمانده از م يجااز آثار به يبرخوردار

                                                           
1. Kais, Vaugh, Tsagdis 
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 ۹  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

ت از جهات مختلف ين قابليباشد. ا مي يو خارج يشماره گردشگران داخل يتردد بعي ساالنه باعث يو طب يفرهنگ
  رد. يگيمورد توجه قرار م

  
  مقوله محوري

  نوآوري باز روبه داخل -۱
ت يـ كارگرفتـه شـــده در آنهـا، مقولـه نـوآوري اهم     بـه  يتر شــدن چرخه عمركاالها و فناورامروزه، با كوتاه

كه معتقـد بـود    يو سنت يعمودهاي  ان مدليقت تقابل ميباز در حق يكرده است. نوآوردا يدر تجارت پ يروزافزون
تـوان   مـي  ،ين روي). از همـ ۱۳۹۶اكجوري، يـ و ك يد درون كسـب و كـار باشد(مدهوشـ   يق و توسعه صرفاً بايتحق

، هـا  ، آژانـس هـا  هتـل  ق و توسـعه محـض در دورن سـاختار   يتحق ينف يباز در گردشگر ياستدالل كرد كه نوآور
 يالن كمتر آژانس و مجتمعي. است. در واقع، اگر بخواهم بي پرده بگويم ما در استان گ�حي ويتفرهاي  مجتمع

با توجه به اين نكته كه كسب  .ق و توسعه داشته باشديم كه داخل كسب و كار خود واحد تحقيدا كنيم پيتوان مي را
 يهـا ل وجود مشـكالت و چـالش  يدل، بهيارند از طرفن كار نديا يمستقل برا يواحد يحوزة گردشگرهاي  و كار

ـ توان از مقوله خالقينم يدر گرشكر ياز به نوآوريو ن يمتعدد در صنعت گردشگر غافـل شـد. بـه     يت و نـوآور ي
 ييهاد نهادين خاطر بايكند، و به هميدا ميت پيالن به شدت اهمياستان گ يباز در گردشگر يل، نوآورين دليهم

ها كسب وكار خـود كمـك كننـد و امكـان ورود     در جهت حل چالشها  به كسب و كار يباشند به صورت تخصص
 .را به كسب وكار خود بدهند ينوآور

  قابليت پويايي مبتني بر دانش -۲
 يتوانند در صحنة رقابـت بـاق   مي ييهاادي است و سازمانيو بن يرات و تحوالت اساسييعصر حاضر، عصر تغ

و بـا دقـت    تر عيط اطراف خود را سريد اطالعات محيباها  ق دهند. لذا سازمانيط تطبين شرايخود را با ا بمانند كه
هـاي   تيـ ق قابلياز طر يرقابت ين هدف، كسب هوشمنديابي به ايدستهاي  وهيل كنند. از شيه و تحليشتري تجزيب

هـاي   سـتگي يكربنـدي مجـدد شا  يسـازمان در پ  ييا به مفهوم توانايپوهاي  تيباشد. قابل مي بر دانش ياي مبتنيپو
در حال هاي  طين اساس در محيباشد تا بر ا مي رييبه سرعت در حال تغهاي  طيدر جهت مهار مح يو خارج يداخل

  ).۲۰۱۶، ۱انگ و شوين، ي(كولابديدست  ير، بتواند به عملكرد و هوشمندييتغ

  بكاربردن دانش از منابع خارجي -۳
شرفته امـروز بـه سـرعت در    ياي پيه دانش نهفته است. دانش در دنيدر سرما ياصل تيدر عصر اطالعات، مز

هـاي   يو فنـاور  يافتن نقش دانش، نـوآور يروند اوج  باشد. يها م سازمان يت رقابت اصليل شدن به مزيحال تبد
است تا مقوله  ها موجب شده افتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانيت يو اهم يهاي راهبرد تيجاد مزين در اينو
 ي). بـا بررسـ  ۲۰۱۷، ۲ن، دانا، آنياتي و واهيوي(ال رديگ يها جا سازمان يهاي راهبرد استيريت دانش در قلب سيمد

ك پانزدهم تعداد گردشـگران نسـب بـه    يكمتر از  يابيم كه، كشور ما با سهمي مي در يلي گردشگريگزارشات تحل

                                                           
1. Colin, Yang, Sheu 
2. Elin,Dana,Aniati,Wahyu 
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۱۰

سم را به خود اختصاص ياز صنعت تور يرصد سهم درآمد جهانك ديدر سال مشابه، تنها كمتر از  يمثل دب يشهر
ـ ربرنامـه هـاي   تيـ و فعالها  تالش ةن فرض كه، صنعت گردشگري مجموعياست. با قبول ا داده   يزي شـده بـرا  ي

ـ  يمختلـف اسـت. بنـابراين، مؤسسـات گردشـگر      يهـا ازهاي گردشگران از جنبهيبه ن ييپاسخگو  النيگـ  يمحل
، امكانات يدني، امكانات ارتباطيار قرار دادن غذا و نوشيامكان استراحت وخواب، در اخت ست با فراهم آوردنيبا مي

گر، با هدف يدهاي  تياز فعال ي، برخيپزشك يةو خدمات اول يط، خدمات پستيه بلي، تهيو هنر يو فرهنگ يورزش
از خانه و  ين در زمان دورازهاي آنايبه ن ييان و پاسخگويهمانان و مشتريم ين و مطلوب برايدلنش ييجاد فضايا

  .آنان است يمسكن اصل

  مهارت اوليه و تجربه -۴
و بـدون   ي، فراموش نشـدن يفرد، عال به ات منحصريتجرب آن در ارائه ييبه توانا يك مقصد بستگي يتوان رقابت

دهـد، امـا    يل مـ يرا تشـك  ياز گردشـگر  يملمـوس بخشـ   يد كاالهايدردسر به گردشگران دارد. هر چند كه خر
دهنده تجربـه و تخصـص    اري از خدمات ناملموس است كه خود نشانياز بس يطور عمده ناش سم بهيات توريتجرب

جـه  يطـور عمـده نت   بـه  ين رو، محصـوالت گردشـگر  ي). از ا۱۳۹۴طاهره و صديقه خورشيد،  ،ي(شاه مقصد است
گردشـگران دارنـد. همـان گونـه كـه      ن صنعت در ارتباط و تعامل با ياست كه كاركنان ا ياعمال، رفتار و عملكرد

 يتوسـط كاركنـان   يفرد مشـتر  اند، خدمات منحصربهر متوجه شدهيدر چند سال اخ يخدمات يها اري از شركتيبس
ت يـ موفق يدي براين عوامل كليا يمناسب هستند و هر دو يها ها و هم نگرش مهارت يشود كه هم دارا يم ارائه
  ).۱۳۹۸، يونكي يب و فرهاديطب يماني، اين افتخاريند (ركن الدها باش ن چالشيتر كي از بزرگيد يو شا

  ساختار ارتباطات و انتشار دانش -۵
منـد   در دسـترس قـرار دادن نظـام    يبـه معنـا   يعلمـ  يها ريت اندوختهيا مدي ييريت دانايريت دانش، مديمد

ها هستند، قـرار   ازمند آنيكه ن يافرادار ياز، در اختيكه به هنگام ن يا است، به گونه يعلم يها اطالعات و اندوخته
 يك سـر يـ ريت دانش، شـامل  يشتر و مؤثرتر انجام دهند. مديب يها بتوانند كار روزمره خود را با بازده رند تا آنيگ

باشد. برنامه  يها و تجارب در سازمان م نشيق بيندگي، پخش و تطبيجاد، نماي، اييشناسا يو راهكار برا ياستراتژ
  .)۲۰۱۶، ۱انگ و شوين، ي(كولشود هاي علمي، بر اين دو جزء اصلي، بنا مي اندوختهاجرايي مديريت 

  
  ايبستر زمينه

  محيط رقابتي -۱
ـ    يهـا  رات در مؤلفـه ييـ دهد كه تغ يسم نشان ميري توريپذ ت رقابتيوضع يبررس  يآن، سـاختار آن را بـه كل

ري اهـداف هسـتند، مجبـور    يپذ كه مسئول رقابت ير ساختار مكرر باعث شده كسانيين تغيدگرگون ساخته است. ا
 يهـا  كند، برنامـه  يري را عوض ميپذ ت رقابتيد و آنچه ماهين جديرات و قوانييطور مداوم، با توجه به تغ باشند به

شتري برخوردار باشد، يك مقصد از ثبات بيت يارهاي جذابير دهند. هر چند كه ممكن است معيياتي خود را تغيعمل

                                                           
1. Colin, Yang, Sheu 
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 ۱۱  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

و  ي، شـاكرم يك مقصد در رقابـت توجـه شود(شـكوه   ي ييت رقابت و توانايطور مداوم بر ماه ت كه بهاما الزم اس
د يـ ت اشكال جدين مهم است كه به ماهيوجود دارد، اما ا يهاي اقتصاد تي). رقابت در همه فعال۱۳۹۷منصورزاده، 

ز يـ ن حوزه نياسي ايو س يرهنگك، في، تكنولوژين رقابت انسان در ابعاد مختلف اجتماعيو همچن يرقابت اقتصاد
هـا در  گذارنـد و نقـش آن   ير مـ يري مقاصد تاثيپذ كه بر رقابت يرهاي مختلفياز است متغين رو، نيتوجه شود. از ا
  )۱۳۹۲ري، يو جعفرتاش ام يدختي، وثوقين بيري از گذشته تاكنون، بهتر درك شوند(اميپذ تكامل رقابت

  بينش كارآفرينانه مدير شركت -۲
 يصـنعت هـاي   گـر بخـش  ياسـت و درك آن نسـبت بـه د    يموضوع خاص يني، گردشگرينظر كارآفر از نقطه

متفـاوت   يك محصـول قابـل مصـرف گردشـگر    يل آنها به يند تبدينانه و فرايكارآفر يفرصتها ييبرحسب شناسا
وجـود دارد  كرد هماهنگ شـده  يك روي يجداگانه برا يزههاي فردينفع با انگيادي ذيند، تعداد زين فراياست. در ا

ـ از طر يو فرهنگـ  يسـتي، اجتمـاع  يط زيمحـ  ياز اقتصاد را با در نظر گـرفتن ارزشـها   يكه بخش مهم ك يـ ق ي
). اگرچه به ۱۳۹۶دهند(محمودزاده و ارجمنديان،  مي متمركز است، توسعه يمحصول اقتصاد يكه بر رو ياستراتژ

ـ  يفران و كارآگذار سرمايه يك بخش با ارزش براي يرسد گردشگر مي نظر ني يكن، مفهـوم كـارآفر  ينان اسـت؛ و ل
اري از يمتأسـفانه، بسـ   كـه يدرك نشده است. بطور يالن به درستياستان گ يهنوز در صنعت گردشگر يگردشگر

ن پرسـنل شـان موفـق شـوند و     يترسند كه بهتر يرا ميق كردن تفكر خالقانه هراس دارند، زيران ارشد از تشويمد
  ل شوند. يب خودشان تبديسپس به رق

  
  هاگر مداخله

  بازاريابيهاي  استراتژي
موجـب   ،دهـد و درنهايـت   يان ارائه مـ يابي به مشتريدست يرا برا يكارآمد يها ابي موفق، راهيبازار ياستراتژ

هـا   بـا تمركـز بـر فرصـت     يابي گردشگريشود. برنامه بازار يمشتريان به محصوالت و خدمات م يش وفاداريافزا
است كه با استفاده از نقـاط قـوت شـركت،     اي هآن به گون يخدمات شده و اثربخشش رضايتمندي از يموجب افزا

ـ قادر خواهند بود در رقابـت بـازار پ   ـ بازار ي. در واقـع اسـتراتژ  )۲۰۲۰، ۱ز، فرنانـدز و سـارمنتو  ي(بترشـوند  روز ي ابي ي
م و ير تنظـ هاي منطقه گردشگري، كسب و كار، صـنعت و گردشـگ  با توجه به شناخت كامل از قابليت يگردشگر

تواننـد بـا    مي نفعان و صاحبان كسب و كارهاي گردشگرييذ مشخص شده باشد، يشود و اگر به درست مي نيتدو
بـر عملكـرد    يتوجهر قابليآنها تأث يم كنند و مطمئن باشند كه اجرايابي خود را تنظيبازارهاي  توجه به آن برنامه

  ).۱۳۹۳و پوربرات،  يريخواهد داشت(جعفرتاش ام
  

  راهبردها
  استقرار فرهنگ دانش محوري سازماني -۱

شـود، نيازمنـد رويكـرد     ها محسـوب مـي   ترين سرمايه سازمانعصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهم
                                                           

1. Beatriz, Fernandesb, Sarmento 
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 الگوي نوآوري راهبردي براي كسب و كارهاي گردشگري محلي  ۱۲

ها به كارهاي دانشـي   هاي سازمان متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. تغيير ماهيت فعاليت
ن و در يريت دانـش از مهمتـر  يرش مـد يآن جهت پـذ  يو سازگار يافزون فرهنگ سازمانيافتن روز موجب اهميت

 يجـاد و ارتقـا  يريت دانـش، ا ياست. اسـتقرار نظـام مـد   شده ريت دانش يزترين كار در مدين حال چالش برانگيع
م يسازمان بـه تسـه   يب اعضايترغ يها و راهكارها چالش يياي دارد. لذا، شناسا ژهيگاه ويفرهنگ دانش محور جا

فرهنـگ دانـش محـور در     يازمنـد ارتقـا  يد نيل نمايندي كه گردش دانش در سازمان را تسهيفرا يدانش و طراح
نهفتـه   يها ارزش ييشناسا يآن، سازمان برا يندي است كه طيسازمان فرآ يتوسعه فرهنگ دانش .سازمان است

رازي و يكند(شـ  يخود تالش م گيري ميتصم يها مدلريتي و يمد يها ، سبكيكارهاي  ، رواليرفتار يدر الگوها
 يهـا  رت بـا ارزش يبـوده و در صـورت مغـا    يل دهنـده فرهنـگ سـازمان   يها تشك ن ارزشي). ا۱۳۹۴وني راد، يهما

د دقت شود كه سازمان در ين گام بايدر اول .ها گردند توانند موجب شكست آن برنامه يريت دانش ميمد يها برنامه
رات ييـ د توجـه شـود كـه تغ   يـ ن، بايباشد؛ هم چن ها مي و سبكها  ، رواليرفتار ياز الگوها اي همجموع يابتدا دارا

ن طور، يمناسب و هم يجاد تجربه كاربريندها، ايمناسب فرا يق طراحيتواند از طر مي يمطلوب در فرهنگ سازمان
  ).۱۳۹۸اطالعات محقق شود(اخوان و مقدسي،  يفناور ينه از ابزارهاياستفاده به

  يمحل يرقابتهاي  تيد بر مزيتأك -۲
 در اسـت.  امـروز  و رقـابتي  پويا محيط در فعاليت و تجارت هايدغدغه ترينمهم از يكي رقابت پذيري بحث 

 اسـت،  تأثيرگـذار  گردشگري و سفر صنعت پايدار بر توسعه كه اقتصادي مفهوم يك عنوانبه رقابت اخير هايسال

 متقاعـد  را خـود  مشتريان بايست مي نيز گردشگري مقصدهاي مصرفي، كاالهاي در رقابت باشد. همانند مي مطرح

نا، يكنـد(برنارد  عرضـه  راهـا   آن توانـد  نمي ديگري مقصد هيچ باشند،كه مي منافع از تركيبي عرضه به قادر كه كنند
 جهـان صـورت   گردشگري مقصدهاي در رقابتي مزيت پيرامون مطالعاتي امروزه ). اگرچه۲۰۱۸، ۱نو و ساكارويآكا

 صـورت  كشـور مـا   گردشگري در مقصدهاي موضوع، اين با رابطه در چنداني كاربردي و جامع مطالعات اما گرفته،

هـاي   ن اساس، كسب و كـار يسازد. بر هم مي نمايان پيش از بيش را چنين مطالعاتي انجام لزوم اين و است نگرفته
ـ بايد به دو نكته مهم توجه داشته باشند: نخست، ا يت رقابتيجاد مزير ايمس الن درياستان گ يمحل يگردشگر ن ي

ش يشـود. دوم، بخـاطر افـزا    مـي  ي سازمان منجـر پذير رقابتو  ياست كه به عملكرد عال يدار دنبالهند ير فرايمس
ان بـه  يا از نظـر مشـتر  يشود  مي ديتوسط رقبا تقل يا به راحتي يت رقابتيطي و شدت رقابت، مزيمحهاي  چيدگييپ

د بـه فكـر   ين اساس، اين كسب و كارها باين شود. بر ايگزيدي جايجدهاي  تيستي با مزيبازد و با يم رنگ يزود
   .خود باشد يرقابتهاي  تيدا نمودن مزيپ

  
  ي راهبردي نوآورنتيجه نهايي: 

 يكـه ابـزار   ييهـا  ي، خدمات و فـن آور ها نديد، فرايعنوان توسعه محصوالت جدتواند بهيم يراهبرد ينوآور
 يعي جهـان وارد نسـازند و عـامل   يبه منابع طب ياكه صدمه يف شوند، به طوريازهاي بشر هستند تعريرفع ن يبرا
دار و ارائـه  يـ د در خصـوص محصـوالت پا  يجدهاي  دهين اير باشند. عالوه بر ايد پذيري از منابع تجديگبهره يبرا

                                                           
1. Bernardina, Aquino, Succurro 
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 ۱۳  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

 يندهاي سـازمان يا فرآي يخدمات، فن آورا بهبود محصوالت، يد يتي كه در آن تجديخدمات مرتبط به عنوان خالق
طـي و  يسـت مح يموثر در حفظ منابع ز يدهد بلكه، عامل مي شيرا افزا يف شود نه تنها بهبود عملكرد سازمانيتعر

ندي اسـت كـه بـا در نظـر     يانگر فراي). نوآوري راهبردي ب۱۳۹۷(الياسي، صفردوست و روضه سرا،  است ياجتماع
هـاي   سـتم يس يـي و همگرا يكپارچه سازي) به يطي،اجتماعي و ماليدار(مالحظات محيگرفتن مالحظات ثابت و پا

خدمات و فـن   ،محصوالت يف براين تعريپردازد. ا مي يق و توسعه و بازرگانيده تا تحقيجاد ايد و اياز تول يشركت
توان بهبـود   مي را يراهبرد يرود. نوآور مي به كار يسازمانهاي  د و مدليجد ين كسب و كارهايو همچنها  يآور

در نظـر گرفـت كـه نـه تنهـا منـافع        ي، تجاريسازمانهاي  نديا فرآي يقابل توجه در محصوالت، خدمات، فن آور
  ).۲۰۱۷، ۱تساروي(م.كند مي طي را هم فراهميست محيو ز يكه اثرات مثبت اجتماع ياقتصاد

طي يژه منابع محي، به ويراه نامحدود نبودن منابع گردشگر به هم يان مقاصد گردشگريرقابت روز افزون در م
ران و رهبران يرو، مد نياز ا .است يبه صنعت گردشگر يده نوآورين عوامل پاگذاشتن پديتر خي، از مهميو آثار تار
خـود   ندها و محصـوالت يدر فرآ يري از نوآوريگ جز بهره يدار مقاصد خود، راهيتوسعه پا يمقاصد، برا يگردشگر

خ خود، عرصه يشتر انسان از سرگدشت و تارين درك بي، و همچنيآور شرفت دانش و فنيواضح است كه پ .ندارند
ـ  يان داشـت كـه، نـوآور   يتوان ب مي يبه عبارت .سازد يار باز و گسترده ميرا بس ينوآور در صـنعت   ينـامرئ  يمنبع

 ).۱۳۹۸، يو ملك يانيفهل يريست(ام يگردشگر
  

  الگو)بخش دوم (آزمون 
پرسشنامه بين  ۱۴۱دست آمده از مرحله كيفي، ها بر اساس الگوي بهدر مرحلة پژوهش كمي، با تدوين فرضيه

هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون معادالت ساختاري مـورد تجزيـه و   مديران و كارشناسان توزيع گرديد. داده
 ۱و جـدول   ۲آن در شـكل هـاي   م نوآوري و مؤلفههاي برازش الگوي عاملي مرتبه دوتحليل قرار گرفت. شاخص

ارائه شده است. با توجه به شاخص اصلي نيكويي برازش در الگوي يابي معادالت ساختاري، مقدار ريشه ميـانگين  
 ريمقاد با مفروضي الگو كه دهديم نشان است، آمده دستبه ۱/۰ از كمتر) RMSEAمجذورات خطاهاي برآورد(

 ليتعـد  بـرازش يي كـو ين شـاخص  و) GFI(بـرازش يي كـو ين شـاخص . داردي عـال  اريبسـ  بـرازش  شـده،  مشاهده
 بـرازش  نشـانگر  كـه  ،)۱جـدول (اند هآمد بدست ۹/۰ از باالتري همگ) CFI(يقيتطب برازش شاخص و) AFGI(شده
 روش بـه  شده هياراي الگو كه كرد استنباط نيچن توان مي مجموع در اساس، نيا بر. هستند مطلوب حد دري الگو

  .است دييتا مورد مفروضي عامل ساختار و دارد برازشي دانيمهاي  داده با ،ينوآوري براي فيك

                                                           
1. Mitsuru 
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  در صنعت گردشگري . الگوي ساختار عاملي مرتبه دوم نوآوري راهبردي۲شكل

  
 آنهاي  و مؤلفه برازش شده الگوي عاملي مرتبه دوم نوآوري راهبرديهاي  . شاخص۲جدول

CMIN df CMIN/df P GFI AGFI CFI RMSEA 
3285.34 464 1.99 0.00 0.96 0.96 0.98 0.088 
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 ۱۵  ۸۹بهار وم، س، شماره ولامديريت عمليات خدمات، سال 

 و پيشنهادها گيري نتيجه
.. .و ياسـي، اقتصـاد  ي، سيمال يهادار و عبور از بحرانيدر توسعة پا يد نقش مهم صنعت گردشگريبدون ترد
ـ و توسعه ا ين راستا، كشور ما از موضوع گردشگريباشد. در ا مي مورد توجه يدر هر كشور توانـد  يصـنعت مـ  ن ي

بردارد. استان گيالن با  ياساس يهاد اشتغال گاميژه در جهت توليواسي بهي، سي، اجتماعياقتصاد يهابرنامه يبرا
خي، يمنحصـر بـه فـرد تـار    هاي  و جاذبه يراث چندهزار ساله تمدن كهن بشريمانده از م ياز آثار بجا يبرخوردار

ت از جهات مختلف ين قابليباشد. ا مي يو خارج يشماره گردشگران داخل يعي ساالنه باعث تردد بيو طب يفرهنگ
  رد.يگ مي مورد توجه قرار

توريسـتي و گردشـگري در   هـاي   بنابراين، هدف اين پژوهش، طراحي يك الگوي استراتژيك بـراي شـركت  
ز و كدگـذاري  باشـد. نتـايج بدسـت آمـده از كدگـذاري بـا       مي راستاي دستيابي به نوآوري راهبردي در اين صنعت

 ۱۲محوري در تحليل كيفي با رهيافت داده بنياد در قالب الگوي مطلوب نوآوري راهبردي در صنعت گردشگري با 
باز رو هاي  نوآوريهاي  گردشگري از طريق مؤلفههاي  دهد كه ظرفيت دانش افزايي شركت مي مؤلفه اصلي، نشان

اوليـه و تجربـه و سـاختار    هـاي   از منـابع خـارجي، مهـارت    به داخل، قابليت پويايي مبني بر دانش، كاربرد دانـش 
گردد. امروزه، توانايي تشخيص ارزش  مي در صنعت گردشگري ميسر ارتباطات و انتشار دانش، به نوآوري راهبردي

هـاي  جديد، اطالعات خارجي، جذب، انطباق و بكارگيري آن در جهـت اهـداف تجـاري بـراي فعاليـت     هاي  دانش
 يت دانـش افزايـي بـه خـود    ينمايد. ظرف مي رقابتي ايفا هايه و نقش مهمي را در توسعه مزيتنوآوري حياتي بود

   چون عملكرد نوآورانه را خلق كند. يمهم يسازمان يتواند بروندادها مي ست، امايخود هدف ن
كارآفرينانـه  به قابليت جذب دانش در بستر حاكم كه شامل محيط رقـابتي و بيـنش   ها  البته، دستيابي شركت 

باشد، امكان پذير است. به طور كلي، در محيط رقابتي مربوط بـه كسـب و كارهـاي گردشـگري      مي مدير شركت
سطح اول، رقابت برندهاي مشابه كه بنا  شود. مي مانند اكثر كسب و كارها، رقابت به چهار سطح كلي تقسيم بندي

كـامالً  هـاي   االهاي مشابه به يك بازار واحـد و قيمـت  توان گفت ارائه خدمات مشابه با ك مي به يك تعريف ساده
سـطح سـوم، بـه     صنعت اتومبيل و فعاالن ايـن صـنعت.  هاي  سطح دوم، رقابت صنعتي است، مثل رقابت يكسان.

عنوان رقابت شكلي مطرح است و به شكل رفع نياز اشاره دارد. سطح چهارم، رقباي ژنريك است كه متأسـفانه در  
ي آن اسـت،   شود. بنابراين، محيط رقابتي كـه نتيجـه   مي مياين نوع از رقابت توجه بسيار كدنياي كسب و كار به 
كنـد. در ايـن راسـتا، نگـرش      تعيين مي ي هر صنعت را دهد و عملكرد بازيگران صحنه مي رفتار سازمانها را شكل

بيان شده اسـت، و عقيـده   مديريت به عنوان بهترين وسيله و توصيف گر براي اقدام به كارآفريني مدير در شركت 
تـوان بـه    مـي  خاص منجر به فعاليت بيشتر در زمينه كارآفريني خواهـد شـد و  هاي  بر اين است كه داشتن نگرش

حال، با توجه بـه نقـش خطيـر     خاص از آنها انتظار بروز اعمال كارآفرينانه را داشت.هاي  صرف داشتن اين نگرش
كارآفرينانـه و در نتيجـه توسـعه نـوآوري     هـاي   و گسـترش نگـرش  نگرش كارآفرينانه مدير در امر توسعه شركت 

 مبذول شود. اي هبايست توجه ويژ مي در صنعت، به اين مهم راهبردي
هـاي نهـادي از    كارگيري مستمر خالقيت و نوآوري در صنعت گردشگري نيازمند ايجـاد زيرسـاخت   ايجاد و به

مند در سطوح و كاركردهاي مختلف، تدوين قوانين حمـايتگر، ارائـه تسـهيالت و امكانـات بـه       جمله آموزش نظام
توان با  شگري خالق دارد كه ميهاي بسيار بااليي در گرد بخش كسب و كارهاي نوپا است. استان گيالن ظرفيت
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مند ساختن و نهادينه كردن آن در بازار كسب و كارهـا، آنهـا را بـه فعليـت رسـاند. براسـاس ايـن پـژوهش،          نظام
هـا،   گيري از نـوآوري در ايـن حـوزه    تواند با بهره گردشگري استان گيالن پتانسيل استفاده از خالقيت را دارد و مي

ها اين چهار حوزه هستند كه طبق اين تحقيق در حـال حاضـر    ها و جشنواره گاه، اقامتتوسعه يابد. روستاها، عشاير
از سوي ديگـر، طبـق ايـن پـژوهش، كشـور مـا بـا         .ها وجود دارد كارگيري خالقيت در اين حوزه هايي از به نمونه

، ايـن امكـان را دارد   اي دارند هاي مختلف عشاير كه هر كدام آداب و رسوم و شيوه زندگي ويژه برخورداري از ايل
كه از گردشگري عشاير براي جذب گردشگر، حفظ فرهنگ عشايري اين اقوام و همچنين بهبود وضـع اقتصـادي   

هاي خاصـي همـراه اسـت و     كنند توسعه گردشگري عشايري با ظرافت آنها بهره ببرد. البته پژوهشگران تاكيد مي
هاي اجتماعي، نرسيدن سود حاصل به دست  آيندها و ارزشيافته صورت بگيرد. تصنعي شدن فر بايد بسيار سازمان

هايي است كه توسـعه   عشاير دخيل در اين فرآيند و همچنين، به هم خوردن آرامش زندگي روزمره از جمله چالش
  .كند و زمينه نارضايتي عشاير را به همراه خواهد داشت رو مي اين نوع گردشگري را با مشكالتي روبه

  
  پيشنهادها
بايـد بـه دو نكتـه مهـم توجـه       يت رقابتيجاد مزير ايمس الن درياستان گ يمحل يهاي گردشگركاركسب و 

شود. يي سازمان منجر مپذير رقابتو  ياست كه به عملكرد عال يدار دنبالهند ير فراين مسيداشته باشند: نخست، ا
ـ پا يت رقـابت يـ خود، مز يهاستگييكه اين كسب و كارها بتواند به واسطه شا ينكه در صورتيعني اي داري خلـق  ي

 يسـته از خـود بـر جـا    يشا يان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقـع عملكـرد  يمشتر يد كه براينما
ت يطي و شدت رقابت، مزيمح يهاچيدگييش پيدليل افزاي را به ارمغان آورده است. دوم، بهپذير رقابتگذاشته و 

هـاي   تيـ سـتي بـا مز  يبـازد و با  مي رنگ يان به زوديا از نظر مشتريشود يد ميقبا تقلتوسط ر يا به راحتي يرقابت
 .خـود باشـد   يرقـابت هـاي   تيدا نمودن مزيد به فكر پين اساس، اين كسب و كارها بايگزين شود. بر ايدي جايجد

 يسـازمان، بـرا  هـاي   تيـ ه بـر قابل يـ است كـه بـا تك   ييها ستگيي، مستلزم شايت رقابتيداري مزيجاد و حفظ پايا
، اطالعـات،  ينـدهاي سـازمان  ي، فراهـا  ي، توانمندها ييكند. منابع شركت شامل انواع دارا مي جاديان ارزش ايمشتر

ن را توسـعه داده و اجـرا   يارزش آفـر هـاي   يكند كه اسـتراتژ  مي كنترل يرا طورها  دانش و... است كه شركت آن
  د. ينما

 شـده  واقـع  خـزر  درياي جنوبي بخش در ايران، مهم شمال بنادر از يكي عنوان انزلي به در همين راستا، بندر

و  طبيعـي  كيفيـت  دليل به كشورها، از بسياري در ارزش با بسيار بخش يك به صورت ساحلي نواحي امروزه، است.
 بنـدرانزلي است.  گرفته توجه قرار مورد دارد، ملي و اجتماعي اقتصادي، توسعه براي كه پتانسيلي و محيطي زيست

 نـه  منطقـه  اين .باشد مي و تاريخي بيشماري آثار طبيعي ميزبان كه كشور است ترين بنادر اقتصاديكي از بزرگي

 شود. منطقه مي محسوب نيز كشور ژئوتوريسمهاي  قطب از بلكه يكي است، كشور استراتژيكي مهم بنادر جزو تنها

شناسـايي   ميـان  ايـن  در است. برخوردار كشور گردشگريهاي  قطب ساير با رقابت بالقوه براي توانايي آزاد انزلي از
 شك بدون است. اهميت گردد، حائز مي گردشگري مقصد اين جايگاه ارتقاء وها  مزيت افزايش به منجر كه عواملي

 منطقـه  در آتـي هـاي   ريزي برنامه و گردشگري توسعه جهتها  اولويت شناسايي به منجر عواملي، چنين شناسايي

 .شد خواهد
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 يهـا  اقامتگـاه  يدهـ  داشته باشد، شكل يتواند در آن عملكرد قو يالن ميكه استان گ ييها گر از حوزهيد يكي
ها را دارنـد و   ن مكانيل به ايمي كه امكان تبديقد يارند بناهاين پژوهش، در كشور ما بسياست. براساس ا يسنت

را بـه   يسـنت  يهـا  ، اقامـت در هتـل  يشـگران خـارج  دهـد گرد  ياند. تجربه نشان م امروزه بدون استفاده رها شده
ـ  يفـرد تلقـ   ك تجربـه منحصـربه  يـ ن اماكن را به عنوان يدهند و اقامت در ا يح ميمدرن ترج يها هتل كننـد.   يم

نيافتـه را شـكل    هاي سازمان قيمت خالي است. اين معضل، اقامتگاه يافته ارزان هاي سازمان همچنين جاي اقامتگاه
خود نه تنها سودي براي مقصد به همراه ندارند، بلكه در بسياري از موارد آثار مخربي را نيز بـه  داده كه به خودي 

همراه خواهند داشت. از اين رو، در بخـش اقامـت، تقاضـاي بسـياري وجـود دارد كـه فرصـت مناسـبي را بـراي          
  .كارآفرينان و نوآوران بخش گردشگري فراهم آورده است

 
  منابع

مـدل   يم دانـش و طراحـ  يبـر تسـه   ير توانمندسـاز يتأث ي)، بررس۱۳۹۸.فائزه، (يمقدس م،يان.مرياخوان خراز
، ۱۵، دورهيت فرهنـگ سـازمان  يريم دانـش، مـد  يبر تسه يمشاركت ير فرهنگ سازمانين تأثييتب يبرا يچندسطح

 .۲۰۷�۲۲۳، ص۱شماره
بر عملكـرد   ينوآور ينقش استراتژ ي)، بررس۱۳۹۷م، (يه، محمدروضه سرا.مري، صفردوست.عاطي.مهدياسيال

، ۱۲، دورهيت راهبـرد يريشه مدي)، انديست فناوريان حوزه زيدانش بن يها (مورد مطالعه: شركتها نوآورانه سازمان
 .۲۰۴-۱۸۵، ص ۱شماره
در عصـر   يك بـا گردشـگر  يت اسـتراتژ يري)، رابطه متقابل مد۱۳۹۸د، (ي.سعي. محمدرضا، ملكيانيفهل يريام

 .۲۸، شماره ۷و كالن، دوره يراهبردهاي  استيشدن، س يجهان

الن، مقاله يدر استان گ يمطلوب گردشگر ييحكمروا ي)، ارائه الگو۱۳۹۷،(ير علي. ميد نقويان. ناصر، سينيام
 .۱۰۲-۲۷صفحه  ،،۴۲، شماره ۱۳، دوره ۴

هـاي   يم و تئـور يبـر مفـاه   ي)، مـرور ۱۳۹۲،(يريـ ن جعفرتاش اميو برز يال وثوقياكبر؛ ل يعل ،يدختين بيام
ـ ين همـا ياول ران،يا يصنعت گردشگر يپذير رقابتت ين وضعييو تب يپذير رقابت ـ ، جغرافيگردشـگر  يش مل ا و ي

-https://www.civilica.com/Paper سـت هگمتانـه،  يط زيابـان محـ  يدار، همدان، انجمـن ارز يست پايط زيمح

TGES01-TGES01_032.html  
ران در حـوزه  يا ياسالم يكشور جمهور يآور و فن د علميتول تي)، وضع۱۳۹۳، (ي. مصطفيز، قانعياء. پروياول

  .۴۲-۳۴، ص ۱، شماره۱۷م، دوره يقات نظام سالمت حكي، مجله تحقيعلوم پزشك
خـالق،   يگردشـگر  يمدل مفهوم ي)، طراح۱۳۹۶رضا،(ي. علي، خاكزاربفروئي. عليبسته نگار. مهرنوش، حسن

 .۱۰۸-۸۱، ص ۱۱و توسعه، سال ششم، شماره يفصلنامه گردشگر

و  يبـر نـوآور   يـي گرا ينيو كـارآفر  ييگرا ير مشتري)، تأث۱۳۹۴، (يپول.مرتض يين.ابوالفضل، خزايتاج زاده نم
استان مازندران، فصـلنامه   يو جهانگرد ي: دفاتر خدمات مسافرتيمطالعه مورد يعملكرد كسب و كار در گردشگر

  .۲۰۵-۱۸۷، ص ۱، شماره۴، دورهيو توسعه گردشگر يزيبرنامه ر
 يمقاصد گردشگر يبرا يابيبازارهاي  ي)، توسعه استراتژ۱۳۹۳( درضا پوربرات،ين و حمي. برزيريجعفرتاش ام
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سـبز،   يسم و گردشگريتور يش ملين هماياول : شهرستان بابلسر،يمطالعه مورد يابيبازارهاي  د بر سازمانيبا تاك
ــان محــيهمــدان، انجمــن ارز ــه،يط زياب -https://www.civilica.com/Paper-TOURISM01 ســت هگمتان

TOURISM01_238.html 
هاي  ن روابط شاخصييو تع يبند تي)، اولو۱۳۹۶من،(ي. ايان صاحبي. فرزانه، قاسمي، ابوهاشم آباديدلشاد. عل

 شمارهدوازدهـم،   سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشيــ علمي فصلنامه، يتوسعه گردشگر يداريسنجش پا
  .۹۴-۷۳، ص۳۹

 ي)، عوامل مؤثر بـر گردشـگر  ۱۳۹۸، (يونكي يد فرهاديب، مجيط يمانيال اي.عبدالرضا، لين افتخاريركن الد
، ۳، شماره ۱۱، دوره ييروستاهاي  )، فصلنامه پژوهشيير قشقاي(موردمطالعه: عشا يريتجربه محور در مناطق عشا

  آماده انتشار.
(مطالعه  يدار گردشگريو توسعه پا يه اجتماعيسرما يل رابطه علي، تحلي. قربانعليمي؛ ابراه يمله. هاد يرازق

 .۷۱-۴۶، ص۲۵شماره ،۷ي، دورهشگردگرو توسعه  يزير برنامه)، فصلنامه ۱۳۹۷)،(ي: شهروندان شهر ساريمورد
خـزر،   يايـ حـوزه در  يكشـورها  يگردشـگر  ي)، عوامل مؤثر بـر تقاضـا  ۱۳۹۶ا،(يثر يد، محمدي. سعيراسخ
  .۸۱-۶۳، ص۳۷ شمارهدوازدهم ـ  سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشيـ  علمي فصلنامه
خـالق مطالعـه    يتوسـعه گردشـگر   يبه سو يراث ناملموس راهي، م۱۳۹۴د، يخورشقه يطاهره و صد ،يشاه

ع، تهـران، شـركت   يصـنا  يت و مهندسـ يرين در مـد ينو يپژوهشها ين الملليكنفرانس ب استان مازندران،ي  مورد
-https://www.civilica.com/Paper-ICMNGCONF01 ا،يــــليتخــــت ايده پــــردازان پايــــران ايمــــد

ICMNGCONF01_204.html  
 يگردشـگر  يراهبـرد  يزي)، برنـامهر ۱۳۹۷محمد.منصـورزاده، (  ي، علـ ي. محمد اجزاء، نعمت.شاكرميشكوه

، يمطالعـات شـهر  ، فصلنامه SWOT-Meta كيبا استفاده از تكن اي همنطق يپذير رقابتت يه هويكردستان بر پا
 .۳۰-۱۷، ص ۲۶شماره

بـا   دانـش  اشـتراك  بـر  دانش بر يمبتن فرهنگ ريتأث ي)، بررس۱۳۹۴ن، (يراد.محمدحس يوني، هماي.عليرازيش
  .۱۱۸-۹۹ص -،هفتم و ستيب شماره ،هشتم ، ساليعموم تيريمد اعتماد، پژوهشهاي به شيگرا نقش لگرييتعد

ـ )، ارز۱۳۹۵نـب،( ي، زيآبـاد  ين؛ زنگـ يزاده، حسـ  ينب؛ موسـ ي، زي، صادق؛ افالكيصالح  يهـا  تيژئوسـا  يابي
)، مجلـه  يبخش چهاردانگه شهرستان سـار  ي: روستاهايكوالس (مطالعه مورديلوس و نيبا روش فاس يگردشگر
  .۳۱۴- ۳۰۳از  -صفحه ،۲۶، شماره ييروستا يپژوهشها

گردشـگران   يسـت يط زيرفتار مح ين جامعه شناختييتب )،۱۳۹۴د، آرزو،(ي، صادق؛ معمار، رحمت اهللا؛ بايصالح
-۱۰۷، ص۱۵شماره ،ي، سال چهارمشگردگرو توسعه  يزير برنامهنور)، فصلنامه  ي: پارك جنگليموردي  (مطالعه

۱۲۷.  
 ي توسعه براي محلي جامعه ظرفيت ارزيابي)، ۱۳۹۲. فاطمه،(ياكبر، قربان ي. عليدختين بي. محمود، امييايض
 .۸۸-۵۹ ص، ۲۴ شمارهـ  هشتم سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشيـ  علمي فصلنامه، گردشگري پايدار

ــ ــادر ييايض ــود، ق ــماعي. محم ــلطاني. اس ــ. الميل، س ي هارفتار به تمايل بر مؤثر ملاعو سيربر)، ۱۳۹۵را،(ي
-۱۹، ص۳۵ شمارهـ   هشتم سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشيـ   علمي فصلنامهان، شگردگردر كمكربن
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۴۰.  
 ين الگـو يو تدو ي)، طراح۱۳۹۶،(ي. مهديان. غالمرضا، كروبيكارجگان. داود، كاظم يمحمود، عباس. ييايض
دوازدهـم   سال گردشگري مديريت مطالعات پژوهشيـ   علمي فصلنامهشهر تهران،  يت گردشگريريمد يسه بعد

  .۲۳-۱، ص۳۷ شمارهـ 
)، ۱۳۹۲د، غلمرضـا زاده. فاطمـه،(  يـ حم دي. سـ يبطرود ي، هاشميان. مجتبيروزجائياصغر، ف يان. عليروزجائيف

ب شناسـانه)،  يكرد آسـ يبا رو يلي(تحل يدرمطالعات گردشگر (ISM) يريتفس يساختار يك مدل سازيكاربرد تكن
 .۱۵۹-۱۲۹، ص۷ي، سال دوم، شمارهشگردگرو توسعه  يزير برنامهفصلنامه 

ــد ــال،(يمحم اي،  مينهز نظريهه ي شيوي شگردگري ها به پيامدو  اليل، دبسترها كيفي تحليل)، ۱۳۹۲. جم
  .۲۰۳-۱۸۲، ص۷ي، سال دوم، شمارهشگردگرو توسعه  يزير برنامهفصلنامه 

 يهـا  خدمات بـر عملكـرد آژانـس    ير نوآوري)، تأث۱۳۹۸.محمد، (يمراد ي، علي.مرتضين، اكبري.حسيمختار
، ۶، دورهيشـهر  يه گردشـگر ي، نشـر يت مشـتر يت خدمات و رضايفيك يانجيدر شهر تهران با نقش م يمسافرت
 .۱۱۶-۹۹، ص ۲شماره

نانـه در جهـت   يكـرد كارآفر يبر رو يمبتن يك مدل مفهومي)، ارائه ۱۳۹۷ن رضا، (يان. اميمقدم.ابوالفضل، كمال
  .۵۷۸-۵۵۹ژه نامه بهار، ص ي، و۱۲، دوره يت منابع انسانيرينظام مد يبهبود بهره ور

 -، فصـلنامه علمـي   هـا  بـاز در دانشـگاه   يموانع نـوآور  يي)، شناسا۱۳۹۶م، (ي.كرياكجوري.مهرداد، كيمدهوش
  .۱۵-۱، ۱۱پژوهشي آموزش علوم دريايي، شماره

نانـه در  يكارآفر يفرصـتها  يو رتبـه بنـد   يي)، شناسـا ۱۳۹۶ان، (يسـاناز ارجمنـد   ،يد مجتبـ يمحمود زاده. سـ 
، سـال ششـم،   يو توسـعه گردشـگر   يزيآب اسك)، مجله برنامه ر ي: روستاي(مطالعه مورد ييروستا يگردشگر

  .۱۴۹-۱۳۱ص ،۲۰شماره
ر ارزش ادراك شـده مقصـد   ي)، تـأث ۱۳۹۶لـو. سـولماز،(   يسـ يع ي، بهبودي. مهديميگهر. فاطمه، ابراه ياوري

 پژوهشيـ   علمي فصلنامه، ياسـالم  ينـدار يمسلمان با در نظر گرفتن نقـش د  يت گردشگر خارجيبر رضا يارتيز
  .۲۱-۱، ص۳۸ شمارهدوازدهم ـ  لسا گردشگري مديريت مطالعات
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Strategic Innovation Model for Local Tourism Businesses 

(Case Study of Guilan Province) 
 

Reza Esmaeilpour, Associate professor, Business Management Department, 
University of Guilan, Rasht, Iran 

Yousef Mohammadkarimi1, Assistant professor, Business Management Department, 
Payame Noor University, Tehran, Iran 

 
 
Abstract 

Objective: The purpose of this study is to develop a model for local tourism 
businesses in order to achieve strategic innovation in this field. 

Methodology: This study employed descriptive-analytical method and 
exploratory approach. The statistical population of the study consisted of managers 
and experts with more than 10 years of experience in Tourism Development 
Company of Guilan province. First, based on semi-structured interview, 23 of the 
participants were interviewed. Next, the questionnaires containing the information 
extracted from the research model were randomly distributed among 141 managers 
and experts of Guilan travel agencies. Qualitative data analysis was carried out by 
fundamental theory and questionnaire data were analyzed by means of factor 
analysis. In order to ensure the validity, based on Cresol criteria, a comparison was 
made between the paradigm model of this study and the previous ones. MAXQDA 
10 software was used to analyze the interview data and SPSS 21 and LISREL were 
employed for the analysis of the questionnaire data.  

Results: In the process of analyzing the interviews, 32 basic concepts were 
open coded in the innovation field. Then, in axial coding based on the thematic 
similarities, 12 main concepts and finally five categories emerged in the form of a 
paradigmatic model; afterwards, in the quantitative research phase, the post-test 
model was confirmed. 

Conclusion: The results showed that the knowledge-building capacity of 
tourism companies leads to strategic innovation through various components 
including open innovations, knowledge-based dynamic capability, knowledge from 
external sources, basic skills and experience, communication structure and 
knowledge dissemination. 
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