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 چکیده

 گردشگری حوزه خدماتی نوآوری در موفقیت کلیدی عوامل بررسی برای مفهومی الگوی ارائه پژوهش، این هدف

 انجام همکاری آماری جامعه است، پیمایشی توصیفی ها داده وگردآوری کاربردی پژوهش، این باشد. می ایران

 این بر باشد. می پارسیان المللی بین های هتل زنجیره مجموعه زیر های هتل حاضر تحقیقاتی طرح در شده

 داخلی، و خارجی مقاالت و کتب سطح در هشد انجام تحقیقات نظری مبانی و ادبیات مرور و بررسی با اساس

 در گذار اثر معیارهای خبرگان با مصاحبه انجام با و شناسایی خدمات، نوآوری موفقیت کلیدی عوامل استخراج

 6 در و داخلی و خارجی عوامل اصلی بعد دو در مرتبط های شاخص زیر و ها شاخص شامل هتلداری صنعت حوزه

 منابع و سازمانی عوامل توسعه، فرآیند عوامل مشتری، و بازار/محیط با مرتبط عوامل استراتژیک، عوامل بعد

 اثر و گیری اندازه برای پرسشنامه و بندی دسته R&D و دانش تولید مدیریت ها، روش و ها سیستم انسانی،

 بندی ویتواول تهیه صنعت رکود و رونق ثبات، حالت سه در سازمان شرایط بر انتخابی معیارهای از یک هر بخشی

 مربعات حدافل افزار نرم از استفاده با تأییدی عاملی تحلیل روش به ها داده از هریک کاربردی استفاده و اثرگذاری

 مشتری نیاز درک شاخص رونق، سناریوی در که کرد عنوان باید نتایج طبق .گردید احصاء (Smart-PLS) جزئی

 کمترین دارای» صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری ییایپو «شاخص و بیشترین دارای» رقبا با متمایز خدمات در

 «شاخص و بیشترین دارای» افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت «شاخص رکود، سناریوی در اولویت،

 مدیریت و یرهبر «شاخص ثبات، سناریوی ودر اولویت کمترین دارای» سیستم اکو و گردشگری پایدار توسعه

 باشد. می اولویت کمترین دارای پذیری سکیر «شاخص و بیشترین دارای» رییتغ

  تأییدی عاملی تحلیل موفقیت، کلیدی عوامل خدمات، نوآوری باز، نوآوری کلیدی: های واژه

                                                                 
 sara.mohammadzadeh2@gmail.comل: ایمیل نویسنده مسئو *
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 مقدمه

 می افزایش روز به روز اقتصادی های بخش سایر با مقایسه در جهانی اقتصاد در آن جایگاه و خدمات بخش سهم

 راستا هم ایران، خدماتی وموسسات ها سازمان .است جریان در مشابه ای گونه به جهانی روند این زنی ما کشور در .یابد

 ضمن و گرفته فاصله افتاده جا و سنتی های روش از آرامی به فناوری، عرصه در گوناگون های پیشرفت و اختراعات با

 جهت در کلیدی راهبردی همچون را جدید یها فناوری از برداری بهره ها، نوآوری و تغییرات روند با شدن همراه

 .اند داده قرار خود کار و کسب مبنای مشتریان به مطلوبتر رسانی خدمت

 داشته تواند می کارهایشان و کسب توسعه و ها بنگاه رشد در که نقشی و نوآوری به باز رویکرد اهمیت دیگر امروزه

 نیست پوشیده کسی بر باشد،

 این در که شدیدی بسیار رقابتی فضای همچنین و اخیر سالهای در گردشگری نعتص روزافزون رشد به توجه با

 مدیران استراتژیک الزامات از یکی نرفته، راههای پیمودن جهت در تالش و نوآوری بایستی ،است آمده وجود به صنعت

 ارتقاء با اقتصاد، دماتخ بخش در نفت به وابسته غیر درآمدزای صنعت عنوان به گردشگری صنعت .گیرد قرار حوزه این

 داشت. خواهد برعهده کشور اقتصاد چرخه در مهمی سهم نوآورانه، خدمات

 پر عنوان به آن از برداری بهره و نفت اکتشاف صنعت جهان، در درآمدزایی منابع ترین مهم بندی تقسیم در 

 گردشگر جذب و گردشگری ومس رتبه در و خودروسازی صنعت آن از پس و شود می مطرح صنعتی فعالیت درآمدترین

 (1331)محالتی، دارد قرار

 فرصتهای بزرگترین جمله از آتی سال پنج در صنعت این دهدمی نشان جهان در گردشگری صنعت جذابیت بررسی

 باشد می صنعت این در جدید های تکنولوژی بر تمرکز بحث دارد توجه به نیاز آینده در آنچه بود. خواهد وکار کسب

 (.2111 گردشگری، انیجه سازمان)

 نمود: تقسیم غیرمستقیم و مستقیم مزایای دسته دو به توانمی را گردشگری اقتصادی مزایای

 مستقیم مزایای الف(

 جدید شغلی های فرصت ایجاد 

 آوری ارز 

 مردم زندگی سطح ارتقای 

 درآمد کسب و خدمات فروش 

 اقتصادی تحرک 

 جوان نیروهای استخدام و کارآفرینی 

 مهاجرت نمیزا کاهش 

 منطقه عمومی وضعیت اصالح 
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 غیرمستقیم مزایای ب(

 ساختمانی هایفعالیت رونق 

 دستی صنایع رونق 

 کشاورزی رونق 

 باغداری رونق 

 ماهیگیری رونق 

 مصرفی کاالی و خدمات رونق 

 نقل( و حمل هایسیستم و ارتباطی خطوط ها،جاده) زیربنایی تجهیزات بهبود و توسعه 

 نوآوری محصول، نوآوری .شود می شامل را زیادی های مؤلفه و است ای گسترده و کالن مفهوم ،نوآوری مفهوم

 نوآوری باشند. می سازمانی نوآوری های مؤلفه ترین اصلی بازار، نوآوری و راهبردی نوآوری رفتاری، نوآوری فرایند،

 خدماتی سازمانهای در و است محصول نوآوری مفهوم مشابه ماهیتاً که است سازمانی نوآوری از شکلی نیز خدمات

 دارد. کاربرد

 به دستیابی احتمال که دارد شفاهی فرآیند به نیاز خدمات در نوآوری محصوالت، در نوآوری فرآیند با مقایسه در

 از که دارند می وا را ها شرکت غالبا خدماتی های نوآوری ببرد. باال سازد می برآورده را مشتری واقعی نیاز که ای نتیجه

 خدماتی، و تولیدی های شرکت از بسیاری که است دالئلی از یکی این .دهند ادامه خود فعالیت به مختلفی های راه

 خدمات در نوآوری مقولة به ای گسترده چارچوب در است الزم بنابراین دانند می دشواری کار را خدماتی نوآوری

 شود. پرداخته

 پژوهش نهپیشی و نظری مبانی

 محصول، صورت به ایده که دهدمی رخ زمانی نوآوری است. بازار در ها شرکت بقای عوامل ترین مهم از یکی نوآوری

 با ها،آن عرضه و خلق روش یا و خدمات یا محصوالت در تغییر ایجاد نوآوری، ماهیت .یابد توسعه خدمتی یا آیند فر

 منوط آن، در موفقیت و تغییرات این یحصح انجام است. مشتریان متغیر نیازهای و جدید بازارهای به پاسخگویی هدف

 اقتصادی رشد عوامل مهمترین از نوآوری، امروزه .است هاآن از مناسب استفاده و هافرصت کشف پیوندها، مشاهده به

 .رودمی شماربه

 و باز نوآوری بحث اخیر سالهای در نوآوری جدید مباحث از یکی دارد وجود متنوعی ادبیات نوآوری خصوص در 

 .است آن با مرتبط مفاهیم و بسته آورینو

 مختلف عوامل منظر از و کاربران تا گرفته کنندگان تأمین از ارزش زنجیره طول در گذشته دهه یک در باز نوآوری

 است. شده گسترده ...و سازمانی ساختار و فرهنگ نهادی، و میانی عوامل بنگاه، اندازه صنعت، نوع چون ای زمینه

 مختلف واحدهای منظر از باز نوآوری فرآیند تعمیق و نیاز مورد ابزارهای توسعه در سعی باز آورینو پیشینه همچنین

 در موجود های شکاف تحلیل، است. کرده صنعت سطح و ای منطقه های خوشه ها، بنگاه ها، پروژه افراد، مانند تحلیل
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 متوسط و کوچک های بنگاه در باز وآورین کار، و کسب مدل با همراستایی که است آن نشانگر باز نوآوری پیشینه

 باز نوآوری نیاز مورد ابزارهای و باز نوآوری با متناسب فکری مالکیت های نظام خدماتی، کارهای و کسب در باز نوآوری

 .گرفت خواهند قرار آینده در باز نوآوری مفهوم حول تحقیقاتی جریانهای مهمترین زمره در

 به ها شرکت اقبال و بسته نوآوری پارادایم فروریزی عوامل عنوان به زیر لعام چهار از (2113) چسبرو هنری

 :است برده اسم باز نوآوری

 آنها بیشتر جایی جابه و ماهر کارگران به دسترسی افزایش 

 پذیر خطر گذاری سرمایه بازار 

 مانده قفس روی های ایده برای بیرونی های گزینه 

 بیرونی کنندگان تأمین فزاینده توان 

 دانش نوآوری، پیشین های سازی تئوری در که است این بسته نوآورى رویکرد با باز نوآورى رویکرد نخست اوتتف

 و تحقیق در اصلی هدف آن داخلی های فعالیت و نوآوری محل بنگاه .کرد می بازی مکمل ولی مفید نقشی بیرونی

 می حاصل پیشین های سازی مفهوم در درونی دانش از چه آن معادل نقشی بیرونی دانش باز، نوآوری در اما بود؛ توسعه

 طبائیان( Gassmann، 1331 و West and Bogers، 2010 Vrande 2013) کند. می ایفا شود،

 مدل» باز، نوآوری .گردد می باز کار و کسب مدل به باز نوآوری تأکید به هم بسته نوآوری با آن اساسی تفاوت دیگر

 پژوهش مورد کمتر دومی که داند می «ارزش تصرف» همچنین و «ارزش تولید» منبع عنوان به صریحاً را «وکار کسب

 را صنعت ارزش ی زنجیره در خود موقعیت سازد می قادر را سازمان کار، و کسب مدل اخیر نقش این است گرفته قرار

 (West and Bogers 2013) نماید. حفظ زمان طول در

 در حوزه این موفقیت کلیدی عوامل تاثیر بررسی همچنین و سنجی عتبارا ،شناسایی برای کار، و کسب در نوآوری

 باشد. می اهمیت حائز کار و کسب حاکم اقتصادی شرایط

 و شدند مطرح 1331 دهه اواخر در تنها مطالعات اولین زیرا است، کودکی دوران در هنوز خدمات در نوآوری مطالعه

 .گردید پدیدار بخش این در نوآوری مطالعه برای قوی نظری چارچوب

 خدمات نوآوری

 می ایجاد خدمات دهندگان توسعه برای را خاصی های چالش اختالفات همین و دارند تفاوت کاالها با خدمات

 نابود و تنوع ،ناپذیری تجزیه ،ملموسی نا :دارد وجود خدمات ویژگی 1 به توجه به نیاز جدید خدمات توسعه برای .کنند

 .شدنی

 یک در خدمات (ملموس کاالی عنوان به) .شوند آزمایش خرید از قبل توانند نمی خدمات که تاس معنی بدان این

 ذخیره توان نمی را آن و دارد تفاوت گروه یک در دیگر خدمت به خدمت یک از نیا .شوند می مصرف و تولید زمان
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 خدمات ارائه فرآیند در نوآوری و خالقیت و دهد می قرار خود تاثیر تحت را مدیریت و توسعه خدمات، خاصیت این .کرد

 باعث مهمانان با تنگاتنگ ارتباط که دارد گردشگری صنعت در ویژه به خدماتی صنایع توسعه و حفظ در رقابتی مزیت

 تولید در خدمات از بخش این اقتصادی توسعه و درآمدزایی روند حیاتی عامل و ها آن وفاداری و مشتریان رضایتمندی

 .داشت خواهد کشور ناخالص

 کمک سازمانی نوآوری به عمده طور به که است مهم نوآوری یک هتل یکپارچه مدیریت سیستم یک سازی پیاده

 .کنند می استفاده رقابت از تمایز و نوآوری برای استراتژی یک عنوان به پایداری سیاست از ها شرکت و کند می

 
 گردشگری نوآوری فرآیند مقابل در تولید :1 شکل

 Center of Tourism and Service Management, University of Innsbruck (Austria)منبع:

 این مشاهده قابل ضروری نکته دهد. می نشان را مختلف مقیاس در نوآوری های سیستم مختلف اجزای ذیل شکل

 حکومت برای که است شده تعبیه گسترده اقتصادی و اجتماعی های زمینه در سیاست با همراه شرکت نوآوری که است

 می رخ گردشگری مقاصد در محلی نوآوری های سیستم این بر عالوه باشد. می نفوذپذیر مرزی ساختار یک ای منطقه

 .(Hejalager 2008)  دهد

 با خدمات ارائه از درک باید آن دهنده تشکیل بخشهای گردشگری، صنعت همچون بخشی، های سیستم با همراه

 به نوآوری سیستم مقیاس با همراه تحلیل و تجزیه مقیاس با شناختن رسمیت به و دباشن داشته نوآوری های سیستم

 باشد. می مهم نهادی تنظیمات و نوآوری نیازهای عنوان
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 بیرونی محیط تغییرات به موثر بطور دیگران از سازی ظرفیت در رسد می بنظر ها مقصد برخی پایدار توسعه در

 اقتصادی از ای مجموعه ای منطقه نوآوری سیستم از شکل یک عنوان به وانندت می ها مقصد بنابراین دهند می پاسخ

 سریع انتشار برای جمعی یادگیری فرآیند یک تولید که بیافتند اتفاق خاص جغرافیای یک در نهادی و سیاسی روابط

 بود: خواهد ای منطقه نوآوری مختلف های سیستم متفاوت، های مقصد خواهندگردید. اتفاق بهتر عملکرد و دانش

 همچنین و خود تخصص به توجه با نوآوری به مرتبط دولتی و غیرانتفاعی سازمانهای دیگر و شرکت توانایی (أ

 است. سازمانی های ویژگی تابع عنوان به

 دانسته. همکاری رویکرد به نسبت بازیگران از نگرش و ها شبکه تعاملی، خوشه وجود به وابسته را خود تمایل (ب

 و مدل با دانش( انتقال و آموزش پژوهش، در مثال عنوان به) مربوطه نهادهای ساخت برای خود ظرفیت (ج

 نماید. هماهنگ سیاسی گیری جهت و مالی منابع در خود گیری تصمیم قدرت

 
 (Hall& Williams,2008) ملی نوآوری مدل اجزای :2 شکل

Elements of national innovation systems. From Hall and Williams 2008: 113. 
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 مشتری تمرکز افزایش :1 جدول

 
Innovation value creation points in the tourism firm in relation to sustainability. After Hall & Williams 2008 

 بنگاه سطح در ینوآور نظام

 و باشد می مشتری هنگا از ارزش درک است گرفته شکل نو های ایده پایه بر که کار و کسب های مدل نهایی هدف

 به منجر که مشتری نیاز نمودن مرتفع با توازن ایجاد و سازمان در ها فعالیت فایده هزینه، پذیری توجیه با آن تلفیق

 تعامل و آوری فن و بازار سازمان، های فعالیت اکوسیستم در نوآوری یکپارچه نظام گردد. برد – برد رابطه ایجاد

 استفاده بستر در خود داخلی عوامل توانمندسازی و ها وقابلیت خالقانه فرهنگ با ازمانس بود. خواهد مثمرثمر اثربخش

 و گردیده شکوفا صنعت رقابتی بازار بر گذار اثر خارجی عوامل با تنگاتنگ ارتباط و نوآورانه های همکاری و آوری فن از

 ارائه قابل خدمت یا محصول حداقل تصور به ایده طرح با بازار و آوری فن سازمان، جانبه سه فعالیت چرخه در

 یا محصول ترعیسر هرچه یارائه ی،ریادگی سرعت یشافزا ،هاهیفرض سنجش ییتوانا با سپس و آغاز MVP1 یرفتنیپذ

 ییهابخش یطراح یبرا زمان اتالف کاهش ،ندهیآ در آن یهایژگیو یتوسعه و هیاول ینمونه یجادا ی،مشتر به خدمت

 ،ازین مورد خدمت ارائه ویا محصول ساختن در دهندهتوسعه میت یهاییتوانا شینما و ستندین یمشتر توجه مورد که

                                                                 
1 Minimum Viable Product 
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 وفاداری و رضایتمندی ایجاد و سازمان برای سودآوری غایی هدف با خدمات و محصول نهایی عرضه و بهبود فرآیند

 گردد. محقق مشتریان

 
 بنگاه سطح در نوآوری نظام اکوسیستم :3 شکل

www.alticelabs.com BR_INOVACAO_ALB_EN_v11.pdf/ | Labs Altice | Ecosystem ionInnovat1 

 شناسی روش 

 ها داده نوع نظر از و است پیمایشی توصیفی ها داده گردآوری نحوه منظر از و کاربردی هدف منظر از پژوهش این

 اطالعات گردآوری نحوه در پژوهش این در باشد. می مقطعی زمانی افق نظر از و طبیعی پژوهشی محیط نظر از کمی،

 در 2موفقیت کلیدی عوامل تطبیقی، مطالعات و کشورها سایر تجربیات تحقیق، پیشینه ادبیات، بررسی و مرور با ابتدا

 با مصاحبه و گیری بهره با مفهومی مدل استخراج منظور به سپس و شوند می بندی دسته و شناسایی خدمات نوآوری

 روش از استفاده با شده آوری جمع آمار پیمایش از پس انتها در و نموده پرسشنامه تدوین و هیهت به اقدام خبرگان

 شد. خواهد ارائه پیشنهادات و کرده تحلیل و تجزیه استنباطی تحلیل

                                                                 
1 www.alticelabs.com 
2 Critical Success Factors (CFS) 
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 صورت به ها فاز از یک هر تشریح به زیر جدول در که باشد می اصلی فاز 1 دارای حاضر پژوهش اجرای فرآیند

 است. شده داختهپر جداگانه

 تحقیق اجرایی های فاز: 2 جدول

 اجرایی اقدام مرحله

 پیشین تحقیقات نظری مبانی و ادبیات مرور اول
 موفقیت کلیدی )عوامل اولیه گذار اثر های معیار بندی دسته و شناسایی

 خدماتی( نوآوری

 دوم
 هتلداری صنعت مرتبط کارشناسان و مدیران از نظرات دریافت

 پارسیان المللی بین های هتل در
 مرتبط ها مؤلفه و ابعاد سازی غنی و نظری مبانی از حاصل های یافته بهبود

 اولیه معیارهای احصاء و تحقیق موضوع با
 چارچوب ارائه تأییدی عاملی تحلیل روش به نهایی معیارهای احصاء سوم

 نهایی چارچوب کاربردپذیری ارزیابی و تست چهارم
 در سازمان شرایط بر انتخابی معیارهای از یک هر بخشی اثر و گیری اندازه

 صنعت رکود و رونق ثبات، حالت سه

 است: شده ارائه زیر شکل در تحقیق انجام فلوچارت

 
 گردشگری حوزه خدماتی نوآوری در موفقیت کلیدی عواملی شناسایی تحقیق، این مکانی و موضوعی قلمرو

 بیستم قرن آخر ربع در ایران اسالمی جمهوری قلمرو در گردشگری( حوزه عالف ارگانهای و آژانسها ها، هتل مجموعه)

 باشد. می ی(شمس نود و هشتاد )دهه میالدی

 بین های هتل زنجیره مجموعه زیر های هتل مجموعه حاضر تحقیقاتی پروژه در شده انجام همکاری آماری جامعه

 در تخصصی هلدینگ عنوان به مجموعه این است پذیرفته صورت آن به وابسته آژانسی های شرکت و 1پارسیان المللی

 1 و 1 زنجیره بزرگترین پارسیان های هتل .است کشور سطح در ستاره پنج و چهار سه، هتل 22 مالک هتلداری زمینه

 .است کشور هتلداری ستاره

                                                                 
1 www.pih.ir 
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 صنعت بازار ریرهب درصدی، 11 بازار سهم داشتن اختیار در با پارسیان های هتل گروه مجموعه حاضر حال در

 در و %1151 ستاره 1 های هتل در ،%31 ستاره 1 های هتل در سهم این دارد، اختیار در را ستاره پنج تا چهار هتلداری

 باشد. می %1 ستاره 3 های هتل

 پیشکسوتان و پارسیان المللی بین های هتل شرکت ستاد ارشد مدیران با خبرگی مصاحبه از پس طرح پرسشنامه

 در نظرسنجی لیکرت، تایی 1 طیف براساس که گرفت قرار مرتبط کارشناسان و مدیران از نفر 11 اراختی در آن،

 خود، سازمان بر رکود و رونق ثبات، حالت سه در گردشگری حوزه خدمات نوآوری در موفقیت کلیدی عوامل اثرگذاری

 مورد همبستگی های آزمون از استفاده با و شد انجام ارزیابی و تست چارچوب، شدن نهایی از پس لکن پذیرفت. صورت

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه

 ارتباط در داخلی و خارجی مقاالت و کتب سطح در شده انجام مختلف تحقیقات بررسی با شد مالحظه که همانطور

 مورد مرتبط های شاخص زیر و ها شاخص خدماتی، و تولیدی محصوالت بخش در نوآوری موفقیت کلیدی عوامل با

 شامل بعد 6 ها، سازمان فعالیت بر گذار اثر داخلی و خارجی عوامل اصلی بعد دو در اساس این بر گرفت قرار سیبرر

 گردید: بندی دسته و شناسایی ذیل موارد

 انسانی، منابع و سازمانی عوامل توسعه، فرآیند عوامل مشتری، و محیط/بازار با مرتبط عوامل استراتژیک، عوامل

 .R&D و دانش تولید مدیریت ا،ه روش و ها سیستم

 ،مورد 13 حدود به مشابه مضامین با که شناسایی ،مورد 113 حدود در فوق ابعاد در ها معیار و ها شاخص زیر

 ارشد مدیران از مصاحبه با و تهیه پرسشنامه سازمان موجود وضع و رکود رونق، شرایط سناریو سه در که گردید خالصه

 شاخص خبرگی، روش به پارسیان های هتل گروه ستاره 1 و 1 ،3 های هتل سطح در کشور هتلداری بزرگ هزنجیر

 .گردید تحقیق پرسشنامه تشکیل مبنای و بندی جمع ذیل جدول در نهایی های

 فعلی تحقیق پرسشنامه در شده استفاده موفقیت کلیدی عوامل بندی جمع :3 جدول

 شاخص / معیار اصلی بعد عوامل ردیف
 گرفته درنظر شاخص معیار/ اختصاری واژه کلید

 PLS مدل و پرسشنامه در شده
1 

 خارجی

 عوامل
 استراتژیک

 Leadership -رهبری تغییر مدیریت و رهبری

 vision-انداز چشم شرکت برای مشخص و مناسب انداز چشم تعریف 2

3 
 حوزه در برتر کار و کسب مدل روشن استراتژی داشتن

 سازمانی ارزش خلق جهت نوآوری
 innovation Strategy-نوآورری حوزه استراتژی

 risk Taking-پذیری ریسک پذیری ریسک 1

1 
 زمینه در گردشگری پایدار توسعه جهت در تالش
 و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، ای زمینه جهانی اکوسیستم

 سبز زیست محیط

 sustainabel Tourism-گردشگری پایدار توسعه

Development 

 مرتبط عوامل 6
 بازار / محیط با

 مشتری /

 روند بینی پیش و بازارهدف رفتار بر ونظارت بندی بخش
 آینده

 future Trend-بازار بندی بخش در آینده روند

Markert Segment 

1 
 از استفاده با آنها مشارکت و ارتباط و مشتری نیازهای درک

 فرایند در تکنولوژی وزهح در نوآوری کننده تسهیل امکانات
 Apply -مشتری نیاز بکارگیری و درک

Customer Experienc 
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 شاخص / معیار اصلی بعد عوامل ردیف
 گرفته درنظر شاخص معیار/ اختصاری واژه کلید

 PLS مدل و پرسشنامه در شده
 رقبا به نسبت متمایز خدمات / محصول تولید

 VC Market -پذیر خطر گذاری سرمایه بازار (VC) خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 3

3 
 با مشارکت یا همکاری جلب در توانایی و تجاری پویایی

 غیر و مرتبط تخصصی های حوزه در صنعت فعاالن سایر
 مرتبط

 -تجاری پویایی

Commercial Dynamics 

11 

 داخلی

 فرآیند عوامل
 توسعه

 سازمانی فناوری هوشمندی و جدید آوری ازفن استفاده
 Technology-سازمانی فناوری هوشمندی

Inteligence Organization 

11 
 توسعه فرآیند لمراح تمامی در سازمانی درون توسعه

 محصوالت/خدمات

 -سازمانی درون توسعه

In Company Development 

12 

 سازمانی عوامل
 انسانی منابع /

 خدمات توسعه فرآیند در آن بکارگیری و یادگیری به تعهد
 محصوالت و

 -یادگیری به تعهد

Commitment To Learning 

 سازمان داخلی توسعه و تحقیق تیم در توانمندی 13
 -شرکت داخلی توسعه و تحقیق تیم توانمندی

Ability To Develop In 
House Research Team 

11 
 ساز و فرهنگ نمودن نهادینه با تیمی وکار خوب هماهنگی

 سازمان در نوآوری ازفرآیند حمایت وکار

 Team work-نوآوری فرآیند در کارتیمی فرهنگ

Calture In The Process Of Innovation 

11 
 و ها سیستم
 ها روش

 در شکست عوامل و موفق الگوهای از کاوی بهینه فرآیند
 نگاه) عملکرد بهبود و سازمان در موجود شکاف تحلیل

 (تطبیقی

 Benchmark -برداری الگو

16 
 و مدیریت

 و دانش تولید
R&D 

 بر مبتنی رویکرد با یکپارچه مدیریت سیستم سازی پیاده
 و (افراد تفکرات) ضمنی دانش بندی جمع از عمل و اقدام

 سازمانی( های رویه) صریح

 Integrated -دانش مدیریت یکپارچه سازی پیاده

Kowledge Mangement 

 

 ها داده تحلیل و تجزیه

 تخصصی های پرسش همچنین و نمونه دموگرافیک های ویژگی بررسی برای توصیفی آماری های شاخص از

 هتل و گردشگری صنعت در مرتبط ارشد کارشناسان و مدیران فراوانی و وصیفیت آمار است. شده استفاده پرسشنامه،

 شده ترسیم مربوطه هیستوگرامی نمودارهای و شده بررسی تحصیالت و تأهل وضعیت سن، جنسیت، براساس داری

 است.

 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت آمار

 شناختی جمعیت :0 جدول

 جنسیت

 تجمعی فراوانی درصد معتبر وانیفرا درصد فراوانی درصد فراوانی 

Valid 

 16٫1 16٫1 16٫1 63 زن

 111٫1 11٫1 11٫1 31 مرد

Total 111 111٫1 111٫1  

 اند. بوده مرد درصد 11 و زن افراد درصد 16 باال، جدول به توجه با
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 شناختی جمعیت: 0 جدول ادامه

      سن
  تجمعی اوانیفر درصد معتبر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

Valid 
 
 

<30 3 2٫1 2٫1 2٫1 

31-33 31 11٫1 11٫1 16٫1 

11-13 36 21٫1 21٫1 31٫1 

11-13 21 13٫1 13٫1 33٫1 

>61 3 2٫1 2٫1 111٫1 

Total 111 111٫1 111٫1  

 13 تا 11 بین درصد 21 سال، 33 تا 31 بین درصد 11 سال، 31 از کمتر دهنده پاسخ افراد درصد 2 باال، جدول به توجه با

 اند. داشته سن سال 61 باالی درصد 2 و سال 13 تا 11 بین درصد 13 سال،

 شناختی جمعیت: 0 جدول ادامه

 تأهل وضعیت

 تجمعی فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

Valid 

 36٫1 36٫1 36٫1 11 مجرد

 111٫1 61٫1 61٫1 36 متأهل

Total 111 111٫1 111٫1  

 اند. بوده متاهل درصد 61 و مجرد دهنده پاسخ افراد درصد 36 باال، جدول به توجه با

 شناختی جمعیت: 0 جدول ادامه

 تحصیالت سطح

 تجمعی فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

Valid 2٫1 2٫1 2٫1 3 دیپلم فوق 

 21٫1 13٫1 13٫1 21 لیسانس

 11٫1 11٫1 11٫1 31 انسلیس فوق

 111٫1 26٫1 26٫1 33 دکتری

Total 111 111٫1 111٫1  

 26 و لیسانس فوق مدرک درصد 11 لیسانس، مدرک درصد 13 دیپلم، مدرک دارای افراد درصد 2 باال، جدول به توجه با

 اند. بوده دکتری مدرک درصد

 توزیع شکل و راکندگیپ مرکزی، های شاخص براساس پژوهش متغیرهای توزیع چگونگی

 توزیع شکل های شاخص و پراکندگی های شاخص مرکزی، های شاخص گروهِ سه به ها داده توصیف های شاخص

 ،(1میانگین) مرکزی های شاخص مهمترین براساس پژوهش متغیرهای توزیع چگونگی بخش نیدرا .شوند می تقسیم

 .ندگیر می قرار بررسی (2معیار انحراف) پراکندگی های شاخص

                                                                 
1 Mean 
2 Std. Deviation 
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 کلی درحالت پرسشنامه های گویه :5 جدول

  معیار انحراف میانگین مقدار بیشترین مقدار کمترین تعداد

 تغییر مدیریت و رهبری 3361. 3٫33 1 1 111

 مناسب انداز چشم 3361. 3٫6333 1 1 111

 نوآوری در سازمان روشن استراتژی 1٫121 3٫1333 1 1 111

 سیستم اکو و گردشگری پایدار هتوسع 1٫13111 3٫1661 1 1 111

 بازارهدف های بخش روندآتی بینی پیش 1٫113 3٫3161 1 1 111

 رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک 331211. 3٫33 1 1 111

 خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 1٫11233 3٫1133 1 1 111

 صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری پویایی 1٫11613 3٫6333 1 1 111

 سازمانی فناوری هوشمندی 1٫11111 3٫31 1 1 111

 سزمانی درون توسعه 1٫11121 3٫6261 1 1 111

 خدمات توسعه درفرآیند استفاده و یادگیری به تعهد 1٫11622 3٫1161 1 1 111

 شرکت داخلی توسعه تحقیق تیم در توانمندی 1٫13622 3٫66 1 1 111

 نوآوری درفرآیند ارتیمیک فرهنگ 1٫13316 3٫3133 1 1 111

 والگوبرداری تطبیقی نگاه و کاوی بهینه فرآیند 1٫11111 3٫31 1 1 111

 افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت 1٫13113 3٫3661 1 1 111

 پذیری ریسک 1٫21112 3٫1133 1 1 111

 و 3533 مقدار با میانگین شترینبی دارای «تغییر مدیریت و رهبری» شاخص که است مشخص باال جدول به توجه با

 .است بوده 3511 مقدار با میانگین کمترین دارای «خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق» شاخص

 رونق سناریوی در پرسشنامه های گویه توصیفی آمار :6 جدول

  معیار انحراف میانگین مقدار بیشترین مقدار کمترین تعداد

 تغییر یتمدیر و رهبری 633331. 1٫32 1 2 11

 مناسب انداز چشم 366311. 1٫16 1 2 11

 نوآوری در سازمان روشن استراتژی 322111. 1٫21 1 2 11

 سیستم اکو و گردشگری پایدار توسعه 313111. 3٫33 1 1 11

 بازارهدف های بخش روندآتی بینی پیش 313111. 1٫2 1 2 11

 رقبا با زمتمای خدمات در مشتری نیاز درک 616111. 1٫13 1 3 11

 خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 311111. 3٫3 1 2 11

 صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری پویایی 363131. 3٫33 1 2 11

 سازمانی فناوری هوشمندی 131311. 1٫12 1 2 11

 سزمانی درون توسعه 322231. 1٫13 1 2 11

 خدمات توسعه ددرفرآین استفاده و یادگیری به تعهد 163121. 1٫22 1 3 11

 شرکت داخلی توسعه تحقیق تیم در توانمندی 313131. 1٫13 1 1 11

 نوآوری درفرآیند کارتیمی فرهنگ 313311. 1٫26 1 2 11

 والگوبرداری تطبیقی نگاه و کاوی بهینه فرآیند 111331. 1٫13 1 3 11

 افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت 1٫61163 1٫3 1 3 11

 پذیری ریسک 332331. 1 1 2 11
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 رکود سناریوی در پرسشنامه های گویه توصیفی امار :7 جدول

  معیار انحراف میانگین مقدار بیشترین مقدار کمترین تعداد

 تغییر مدیریت و رهبری 1٫11221 1٫31 1 1 11

 مناسب انداز چشم 33331. 3٫33 1 1 11

 ورینوآ در سازمان روشن استراتژی 31311. 1٫1 1 2 11

 سیستم اکو و گردشگری پایدار توسعه 1٫12133 3٫61 1 1 11

 بازارهدف های بخش روندآتی بینی پیش 33111. 1٫23 1 1 11

 رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک 11113. 1٫26 1 2 11

 خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 1٫13333 3٫13 1 1 11

 صنعت فعاالن با مکاریوه تجاری پویایی 33163. 1 1 2 11

 سازمانی فناوری هوشمندی 1٫13116 1 1 1 11

 سزمانی درون توسعه 1٫13221 3٫31 1 1 11

 خدمات توسعه درفرآیند استفاده و یادگیری به تعهد 31311. 1٫11 1 2 11

 شرکت داخلی توسعه تحقیق تیم در توانمندی 1٫11331 1٫1 1 1 11

 نوآوری درفرآیند تیمیکار فرهنگ 31261. 1٫26 1 2 11

 والگوبرداری تطبیقی نگاه و کاوی بهینه فرآیند 1٫11122 1٫21 1 1 11

 افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت 31211. 1٫36 1 2 11

 پذیری ریسک 1٫22321 3٫36 1 1 11

 

 ثبات سناریوی در پرسشنامه های گویه توصیفی امار :8 جدول

  معیار انحراف میانگین مقدار ینبیشتر مقدار کمترین تعداد

 تغییر مدیریت و رهبری 31313. 3٫23 1 1 11

 مناسب انداز چشم 13112. 3٫11 1 1 11

 نوآوری در سازمان روشن استراتژی 31261. 3٫11 1 1 11

 سیستم اکو و گردشگری پایدار توسعه 31113. 2٫13 1 1 11

 بازارهدف های بخش روندآتی بینی پیش 33113. 3٫16 1 1 11

 رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک 31312. 3٫2 1 1 11

 خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 33161. 2٫66 1 1 11

 صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری پویایی 31631. 2٫32 1 1 11

 سازمانی فناوری هوشمندی 13111. 3٫1 1 2 11

 سزمانی درون توسعه 36311. 2٫36 1 1 11

 خدمات توسعه درفرآیند استفاده و یادگیری به تعهد 32611. 2٫36 1 1 11

 شرکت داخلی توسعه تحقیق تیم در توانمندی 33133. 2٫1 1 1 11

 نوآوری درفرآیند کارتیمی فرهنگ 31611. 3٫11 1 1 11

 والگوبرداری تطبیقی نگاه و کاوی بهینه فرآیند 31111. 3٫1 1 1 11

 افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت 31212. 2٫31 1 1 11

 پذیری ریسک 1٫12613 2٫13 1 1 11

 .شود می پرداخته ها پرسشنامه پایایی بررسی به کرونباخ الفای از استفاده با
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 پرسشنامه پایایی :9 جدول
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.363 .361 16 

 الزم پایایی از پرسشنامه که شود می حاصل نتیجه این ،است شده گزارش 151 از بیشتر کرونباخ آلفای میزان اینکه به توجه با

 .است بوده برخوردار

 فریدمن روش با پرسشنامه های شاخص بندی اولویت

 سه در تحقیق های شاخص از یک هر بندی اولویت به فریدمن آماری آزمون از استفاده با تحقیق، از بخش این در

 شود. می پرداخته ثبات و رکود رونق، سناریوی

 است. بررسی قابل زیر جدول در بندی الویت این نتیجه

 ثبات و رکود رونق، سناریوی در پرسشنامه های شاخص بندی اولویت نتیجه :11 جدول

 اتثب سناریوی رکود سناریوی رونق سناریوی در پرسشنامه های شاخص بندی اولویت
 1٫111 1٫111 1٫111 داری معنی سطح

 61٫131 61٫321 13٫113 آزمون آماره

 ای مرتبه میانگین ای مرتبه میانگین ای مرتبه میانگین ها شاخص

 11٫11 3٫31 3٫31 تغییر مدیریت و رهبری

 3٫13 3٫13 1٫31 مناسب انداز چشم

 3٫31 3٫13 3٫11 نوآوری در سازمان روشن استراتژی

 1٫12 6٫16 1٫36 سیستم اکو و گردشگری یدارپا توسعه

 3٫23 3٫33 3٫31 بازارهدف های بخش روندآتی بینی پیش

 11٫13 3٫2 11٫16 رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک

 6٫13 6٫16 6٫33 خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق

 3٫23 1٫33 1٫22 صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری پویایی

 3٫33 3٫16 11٫11 سازمانی ناوریف هوشمندی

 1٫3 1٫6 3٫1 سزمانی درون توسعه

 1٫31 3٫21 3٫31 خدمات توسعه درفرآیند استفاده و یادگیری به تعهد

 1٫21 3٫63 3٫16 شرکت داخلی توسعه تحقیق تیم در توانمندی

 3٫13 3٫31 3٫31 نوآوری درفرآیند کارتیمی فرهنگ

 3٫26 3٫31 3٫11 والگوبرداری یتطبیق نگاه و کاوی بهینه فرآیند

 3٫11 11٫12 3٫22 افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت

 6٫13 3٫36 1٫11 پذیری ریسک

 بندی اولویت قابلیت که است معنی این به و است شده محاسبه 1511 از کمتر داری معنی سطح میزان ،باال جدول به باتوجه

 .دارد وجود پرسشنامه های شاخص بین

 که: کرد عنوان باید نتایج طبق چنین هم

o پویایی» شاخص و اولویت بیشترین دارای «رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک» شاخص رونق، سناریوی در 

 .باشد می اولویت کمترین دارای «صنعت فعاالن با وهمکاری تجاری
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o توسعه» شاخص و اولویت بیشترین اراید «افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت» شاخص رکود، سناریوی در 

 باشد. می اولویت کمترین دارای «سیستم اکو و گردشگری پایدار

o کمترین دارای «پذیری ریسک» شاخص و اولویت بیشترین دارای «تغییر مدیریت و رهبری» شاخص ثبات، سناریوی در 

 باشد. می اولویت

 استنباطی آمار

 مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه روایی تا است الزم ساکن به تدااب ساختاری، معادالت مدل شناسیروش در

 سؤاالت آیا یعنی ؛هستند برخوردار الزم دقت از خود نظر مورد هایسازه گیریاندازه برای شده انتخاب نشانگرهای شود

 استفاده (CFA) تائیدی عاملی تحلیل از منظور این برای خیر؟ یا اندشده انتخاب درست متغیرها گیریاندازه برای

 یعنی باشد درصد 1 خطای سطح در دار معنی t مقدار دارای خود سازه با نشانگر هر عاملی بار که شکل این به .شودمی

 این در) باشد 1511 از باالتر خود سازه با نشانگر هر عاملی بار همچنین باشد، -1536 و 1536 بازه از خارج آن مقدار

 الزم دقت از نشانگر این آنگاه ،(است کرده گیریاندازه را پنهان متغیر واریانس از درصد 21 حداقل متغیر این صورت

 (.1331 برنسترین، و نانالی) است برخوردار مکنون صفت یا سازه آن گیریاندازه برای

 باالی ملیعا بار دارای سواالت تمامی .گرفت صورت پرسشنامه های گویه روی بر تاییدی عاملی تحلیل منظور بدین

 در .کنندمی گیری اندازه را پرسشنامه در شده بینی پیش متغیرهای دقیقا و هستند 1536 باالی معناداری مقادیر و 151

 دو در بعد هر های معیار زیر همچنین و خارجی و داخلی عوامل بعد دو در را تحقیق متغیرهای گیریاندازه مدل ادامه

 .نماییدمی مشاهده استاندارد ضرایب و معناداری حالت

 کلی استاندارد حالت در PLS گیریاندازه مدل
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 .است داشته داری معنی تأثیر مدل در 3152% خارجی عوامل بر و 3151%داخلی عوامل بر موفقیت کلیدی عوامل

 تولید و مدیریت و %3153 ها روش و ها سیستم ،%3156 انسانی منابع / سازمانی عوامل ،%3151 توسعه فرآیند عوامل

 .نماید تبیین را عامل این است توانسته و است داشته داری معنی تأثیر داخلی عوامل بر R&D 3151% و دانش

 داشته داری معنی تأثیر خارجی عوامل بر %3251 مشتری بازار/ محیط/ با مرتبط عوامل و %3156 استراتژیک عوامل

 .نماید تبیین را عامل این است توانسته و است

 کلی معناداری حالت در PLS گیریزهاندا مدل
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 :شودمی مشاهده 11 جدول در نتایج است. شده استفاده همبستگی ضریب از متغیرها بین رابطه بررسی جهت

 متغیرها بین همبستگی :11 جدول
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 مدیریت و رهبری
 تغییر

 **611. **612. **613. **311. **621. **616. **616. **132. **111. **112. **132. **666. **111. **666. **623. 1 همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.  داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 تعداد

 مناسب انداز چشم

 **123. **133. **111. **613. **131. **661. **132. **111. **631. **111. **111. **633. **661. **631. 1  همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.   داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111  تعداد

 روشن استراتژی
 نوآوری در سازمان

 **112. **661. **133. **612. **611. **111. **131. **132. **631. **111. **632. **111. **133. 1   همبستگی یبضر

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.    داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111   تعداد

 پایدار توسعه
 اکو و گردشگری

 سیستم

 **113. **111. **161. **113. **113. **613. **136. **113. **132. **123. **131. **166. 1    همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.     داری معنی سطح

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111    تعداد

 روندآتی بینی پیش
 بازارهدف های بخش

 **622. **613. **611. **636. **113. **631. **631. **611. **613. **611. **616. 1     همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.      داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111     تعداد

 در مشتری نیاز درک
 با متمایز خدمات

 رقبا

 **111. **633. **111. **631. **611. **613. **636. **613. **633. **113. 1      همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.       داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111      تعداد

 سرمایه بازار رونق
 خطرپذیر گذاری

 **131. **121. **161. **113. **131. **613. **613. **623. **162. 1       همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.        داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111       تعداد

 تجاری پویایی
 فعاالن با وهمکاری

 صنعت

 **112. **636. **132. **623. **131. **111. **611. **631. 1        همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.         داری معنی سطح

 111 111 111 111 111 111 111 111 111        تعداد

 فناوری دیهوشمن
 سازمانی

 **626. **611. **613. **613. **633. **111. **613. 1         همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.          داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111 111         تعداد

 سزمانی درون توسعه

 **633. **612. **633. **633. **613. **111. 1          همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111. 111.           داری معنی سطح
 111 111 111 111 111 111 111          تعداد

 و یادگیری به تعهد
 درفرآیند استفاده
 خدمات توسعه

 **666. **112. **631. **132. **111. 1           همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111. 111.            داری معنی سطح

 111 111 111 111 111 111           تعداد

 تیم در توانمندی
 توسعه تحقیق
 شرکت داخلی

 **631. **131. **116. **133. 1            همبستگی ضریب

 111. 111. 111. 111.             داری معنی سطح
 111 111 111 111 111            تعداد

 **613. **131. **662. 1             همبستگی ضریب کارتیمی فرهنگ
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 111. 111. 111.              داری معنی سطح نوآوری درفرآیند
 111 111 111 111             تعداد

 و کاوی بهینه فرآیند
 تطبیقی نگاه

 والگوبرداری

 **613. **133. 1              همبستگی ضریب

 111. 111.               داری معنی سطح
 111 111 111              تعداد

 یکپارچه مدیریت
 و ضمنی دانش

 افراد صریح

 **633. 1               همبستگی ضریب

 111.                داری معنی سطح
 111 111               تعداد

 پذیری ریسک

 1 **633.               همبستگی ضریب

  111.               داری معنی سطح

 111 111               تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 مدل برازش ارزیابی

 به تنها و ندارد کاری مدل آشکار متغیرهای و ها پرسش به گیری، اندازه های مدل خالف بر مدل ساختاری بخش

 کند. می توجه ها آن میان روابط و پنهان متغیرهای

 سال در همکاران و آماتو توسط که جهانی کیفیت معیار از جزئی، مربعات حداقل در مدل برازش بررسی برای

 کنیم.می استفاده شد، مطرح 2111

GOF = 
2Rycommunalit  

ycommunalit سنجد.می را بیرونی مدل کیفیت و است متغیر هر اشتراک میانگین 
2R تعیین ضرایب میانگین 

 متغیرهای طبق بر درونزا متغیر هر برای و سنجدمی را درونی مدل کیفیت و باشدمی درونزا پنهان متغیر هر به مربوط

 و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به را 1536 و 1521 ،1511 مقدار سه شود.می محاسبه دهند،می توضیح آنرا که پنهانی

 (.2113همکاران، و 1)وتزلس است شده معرفی GoF برای قوی

 درونی مدل برازش محاسبه «12 جدول

 GoF= 1533 برازش نیکویی شاخص

 برازش از نشان که است 1533 معادل برازش نیکویی شاخص مقدار نمایید،می مشاهده 12 جدول در که همانطور

 مونآز نتایج و دارد را فرضیات آزمون برای کافی قدرت درونی مدل یعنی است؛ ساختاری مدل برای متوسط باالی کلی

 که دارد تأثیری از نشان تعیین ضریب یا R2 معیار همچنین دانست. اتکا قابل صد در صد آماری لحاظ به توانمی را

 هایسازه مورد در و شودمی محاسبه درونزا هایسازه برای فقط معیار این دارند. درونزا متغیر یک بر برونزا متغیرهای

 سه دارد. مدل بهتر برازش از نشان باشد، بیشتر مدل یک تعیین ضریب دارمق هرچه است. صفر برابر آن مقدار برونزا

 (.2،1333)چین است. شده معرفی قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای مالک عنوان به 1561 و 1533 ،1513 مقدار

                                                                 
1 Wetzels 
2 Chin 
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 و داخلی عوامل از هریک و گردید تفکیک سازمانی درون و برون کالن سطح دو در موفقیت کلیدی عوامل نتایج

 حاصل نتیجه این و شده بررسی ای نمونه تی آزمون با متغیرهای این اند، شده تقسیم ریزتری متغیرهای به نیز خارجی

 عنوان به تحقیق، این برای شده طراحی های شاخص تمامی دهندگان، پاسخ نظر طبق کلی طور به که است شده

 افزار نرم با عاملی و استنباطی تحلیل روش از ستفادها با و اند شده تأیید و شوند می محسوب موفقیت کلیدی عوامل

PLS معناداری تأثیر درمدل گردشگری حوزه خدمات نوآوری موفقیت کلیدی عوامل بر ذیل شرح به ها شاخص تمامی 

 و درونی عوامل کالن سطح در است توانسته ذیل( جدول شرح به) ها شاخص ریز از یک هر عاملی بارهای و است داشته

 نماید. تبیین را ازمانیس برون

 مدل برای متوسط باالی کلی برازش از نشان که است =1533GOF معادل برازش نیکویی شاخص مقدار همچنین

 صد آماری لحاظ به توانمی را آزمون نتایج و دارد را فرضیات آزمون برای کافی قدرت درونی مدل یعنی است؛ ساختاری

 تأیید ترکیبی پایایی و همگرایی و واگرا روایی و برازش و نیکویی مطلوب اخصش با نتیجه در دانست اتکا قابل صد در

 باشد. می اتکا قابل شده، طراحی PLS مدل شده،

 پژوهش این موفقیت کلیدی های شاخص خالصه -13 جدول

 شاخص / معیار اصلی بعد عوامل ردیف

 اختصاری واژه کلید
 درنظر شاخص معیار/

 پرسشنامه در شده گرفته
 PLS لمد و

 بار
 عاملی

 تی آزمون
 ای نمونه

 مقدار
 معناداری

1 

 خارجی

 عوامل
 استراتژیک

 Leadership 15133 125163 -رهبری تغییر مدیریت و رهبری
 و مثبت
 دار معنی

 vision 15311 35123-انداز چشم شرکت برای مشخص و مناسب انداز چشم تعریف 2
 و مثبت
 دار معنی

3 
 در برتر کار و کسب مدل روشن استراتژی داشتن

 سازمانی ارزش خلق جهت نوآوری حوزه

-نوآورری حوزه استراتژی
innovation Strategy 

15311 35113 
 و مثبت
 دار معنی

 پذیری ریسک 1
 risk-پذیری ریسک

Taking 
15113 15111 

 و مثبت
 دار معنی

1 
 زمینه در گردشگری پایدار توسعه جهت در تالش

 سیاسی، اجتماعی، ای ینهزم جهانی اکوسیستم
 سبز زیست محیط و اقتصادی

-گردشگری پایدار توسعه
sustainabel Tourism 

Development 

15116 15263 
 و مثبت
 دار معنی

6 

 عوامل
 با مرتبط
 / محیط
 / بازار

 مشتری

 پیش و بازارهدف رفتار بر ونظارت بندی بخش
 آینده روند بینی

 بندی بخش در آینده روند
 future Trend-بازار

Markrt Segment 

15311 35611 
 و مثبت
 دار معنی

1 

 با آنها مشارکت و ارتباط و مشتری نیازهای درک
 در نوآوری کننده تسهیل امکانات از استفاده
 / محصول تولید فرایند در تکنولوژی حوزه

 رقبا به نسبت متمایز خدمات

 نیاز بکارگیری و درک
 Apply -مشتری

Customer Experienc 

15313 125312 
 و مثبت
 دار معنی

 (VC) خطرپذیر گذاری سرمایه بازار رونق 3
 خطر گذاری سرمایه بازار

 VC Market-پذیر
15112 15111 

 و مثبت
 دار معنی

3 
 یا همکاری جلب در توانایی و تجاری پویایی

 های حوزه در صنعت فعاالن سایر با مشارکت
 -جاریت پویایی

Commercial 
15312 15113 

 و مثبت
 دار معنی
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 شاخص / معیار اصلی بعد عوامل ردیف

 اختصاری واژه کلید
 درنظر شاخص معیار/

 پرسشنامه در شده گرفته
 PLS لمد و

 بار
 عاملی

 تی آزمون
 ای نمونه

 مقدار
 معناداری

 Dynamics مرتبط غیر و مرتبط تخصصی

11 

 داخلی

 عوامل
 فرآیند
 توسعه

 فناوری هوشمندی و جدید آوری ازفن استفاده
 سازمانی

-سازمانی فناوری هوشمندی
Technology 
Inteligence 

Organization 

15311 115111 
 و مثبت
 دار معنی

11 
 فرآیند حلمرا تمامی در سازمانی درون توسعه

 محصوالت/خدمات توسعه

 In-سازمانی درون توسعه

Company 
Development 

15331 65111 
 و مثبت
 دار معنی

12 

 عوامل
 / سازمانی
 منابع
 انسانی

 فرآیند در آن بکارگیری و یادگیری به تعهد
 محصوالت و خدمات توسعه

 -یادگیری به تعهد
Commitment To 

Learning 

15313 35212 
 و مثبت

 دار عنیم

 سازمان داخلی توسعه و تحقیق تیم در توانمندی 13

 و تحقیق تیم توانمندی
 -شرکت داخلی توسعه

Ability To Develop 
In House Research 

Team 

15361 65311 
 و مثبت
 دار معنی

11 
 نمودن نهادینه با تیمی وکار خوب هماهنگی

 در نوآوری ازفرآیند حمایت وکار ساز و فرهنگ
 مانساز

 فرآیند در کارتیمی فرهنگ
 Team work-نوآوری

Calture In The 
Process Of 
Innovation 

15361 115161 
 و مثبت
 دار معنی

11 
 ها سیستم

 ها روش و

 عوامل و موفق الگوهای از کاوی بهینه فرآیند
 و سازمان در موجود شکاف تحلیل در شکست

 (تطبیقی نگاه) عملکرد بهبود

 -برداری الگو
Benchmark 

15311 115131 
 و مثبت
 دار معنی

16 

 مدیریت
 تولید
 و دانش

R&D 

 رویکرد با یکپارچه مدیریت سیستم سازی پیاده
 دانش بندی جمع از عمل و اقدام بر مبتنی

 های رویه) صریح و (افراد تفکرات) ضمنی
 سازمانی(

 یکپارچه سازی پیاده
 -دانش مدیریت

Integrated Kowledge 
Mangement 

15313 115261 
 و مثبت
 دار معنی

 گیری نتیجه و بحث

 و بررسی صنعت رکود و رونق ثبات، حالت سه در سازمان شرایط براساس را ها شاخص گیری، اندازه مرحله از پس

 بهتر مواجه برای سازمان خدمات نوآوری در موفقیت کلیدی عوامل از هریک کاربردی استفاده و اثرگذاری بندی اولویت

 ناپارامتریک آزمون یک که فریدمن آزمون گردید. مشخص و احصاء فریدمن آماری آزمون از استفاده با صنعت شرایط با

 معنی سطح میزان اینکه به توجه با و آید می بشمار آماری های تحلیل و تجزیه در بندی اولویت آزمون تنها باشد می

 وجود پرسشنامه های شاخص بین بندی اولویت لیتقاب که است معنی این به است، شده محاسبه 1511 از کمتر داری

 ای مرتبه میانگین کمترین به باالترین براساس بندی اولویت حالت سه در ها شاخص بررسی طبق ترتیب بدین و دارد

 شده استخراج سناریو سه در خدمات نوآوری در موفقیت کلیدی عوامل گذار اثر های شاخص ذیل شرح به شده محاسبه

 است.
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 رونق ریوسنا در

 با وهمکاری تجاری پویایی» شاخص و اولویت بیشترین دارای «رقبا با متمایز خدمات در مشتری نیاز درک» شاخص

 .باشد می اولویت کمترین دارای «صنعت فعاالن

 صنعت بر حاکم شرایط و قرارگرفته ها فعالیت در پویایی و سازمانی بلوغ از سطحی در ها سازمان که شرایط این در

 به شده ارائه خدمات کیفی توسعه گردشگری صنعت در آن توسعه و شرایط حفظ برای باشد، می شکوفایی و رونق نیز

 وفاداری نهایت در و رضایتمندی برای آنها نظرات از ریزی برنامه و مشتریان شناسایی با تنگاتنگ ارتباط و میهمانان

 محقق را سازمان در رقابتی مزیت ایجاد مشتریان نیاز کدر شرایط این در لذا باشد می اهمیت حائز بسیار مشتریان

 نمود. خواهد

 نقطه و است بوده گذار تأثیر گردشگری صنعت بر که شود می شناخته نقل و حمل انقالب عنوان به بیستم، قرن

 فیمعر و جمعی گردشگری رشد مدیریت، و فرانشیز قراردادهای معرفی جهانی، داری هتل کارهای و کسب برای شروع

 است. رفاهی و اجتماعی های سیستم

 دهه در آن تکامل نحوه و گردشگری صنعت بر که شود می شناخته تکنولوژیکی انقالب عنوان به یکم و بیستم قرن

 از برخی باید صنعت متخصصان و شود هدایت خاصی روند با است ممکن آینده این .باشد می گذار تأثیر آینده های

 .باشند داشته را آن در کار برای نیاز مورد داماتاق و ها گرایش ها، مهارت

 و اطالعاتی هایفناوری زند. می رقم را گردشگر تجربه گردشگری صنعت در خدمات و محصوالت از وسیعی طیف

 تی، آی بخش نوآورانه های تکنولوژی از استفاده با نوین ارزش زنجیره و داده تغییر را گردشگری ارزش زنجیره ارتباطی،

 برای و باشند می همیشه از تر آگاه جهان سطح در ها مهمان و داشت خواهند ها واسطه بردن بین از در وثرم نقش

 گردد: می پیشنهاد ذیل نکات به توجه رقبا با متمایز خدمات ارائه در مشتریان نیاز درک

 ... و هتل فراغت اوقات و کار و کسب مهمانان بین تمایز تحلیل -

 بازاریابی های بخش برای تصور قابل رغی های فرصت کاوی داده -

 اثربخشی معیارهای عنوان به خدمات سودآوری تحلیل و تجزیه و بازار سهم در مشتری سودآوری تحلیل و تجزیه -

 بازاریابی

 تمامی نیاز به متناسب خدمات ارائه های محیط در کاربردی های برنامه با تر پیشرفته درآمد مدیریت های سیستم -

 دفه جامعه اقشار

 آنالین معامالت امنیت افزایش پیشرفته، رمزگذاری تکنولوژی از استفاده -

 بازاریابی تکنیک یک عنوان به اجتماعی های شبکه به وابستگی افزایش -

 گردشگری خدمات ارائه در سبز نوازی مهمان و پایداری اکوتوریسم، سوی به تغییر -
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 انجام آماری تحلیل و تجزیه بر عالوه نیز تحقیق این در شده انجام گردشگری فعاالن با مصاحبه در راستا این در

 در نوآوری ایجاد در اثربخش همکاری بیشترین گردشگری، خدمات نوآوری در موفقیت کلیدی عوامل های شاخص شده

 را: گردشگری صنعت

 ها فرآیند بهبود در بازخورد بکارگیری و مشتریان همکاری و همفکری -

 است. شده مطرح خارجی موفق های شرکت با همکاری و همفکری و صنعت خبره مشاورین همکاری -

 گردشگری: کار و کسب نوآوری در گذاری سرمایه بیشترین به پاسخ در و 

 (IT) اطالعات فناوری و تخصصی افزارهای نرم از استفاده هزینه -

 است. شده مطرح استارتاپی و نوآور های شرکت با مشارکت های هزینه -

 رکود سناریو در

 گردشگری پایدار توسعه» شاخص و اولویت بیشترین دارای «افراد صریح و ضمنی دانش یکپارچه مدیریت» شاخص

 باشد. می اولویت کمترین دارای «سیستم اکو و

 مقاومت در را خود های فعالیت اولویت و باشند می مواجه صنعت بر حاکم رکود با ها سازمان که شرایط این در

 سرمایه توان از استفاده و خود موجود وضعیت یکپارچه مدیریت به دارند. صنعت در ودخ ماندگاری و حفظ و ازخروج

 قالب در فکری سرمایه .نمایند می اتکا باشد می آن ارتقاء و خود فعالیت به بخشی هویت در سازمان توانایی که فکری

 در که است شرکت راهبردی منبع مهمترین دانش یابد، می نمود ارتباطی سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه

 ذهن در نهفته) ضمنی دانش و (ها ابزار و ها نامه نظام ها، روند ها، سیستم شامل) صریح دانش قالب در فکری سرمایه

 در .نمود تقلید را دانش که است مشکل بسیار که نمود توجه باید خصوص این در بود. خواهد برداری بهره قابل (افراد

 نقش (کارکنان) افراد وقتی .بدانیم را تالش غایی هدف و هستند موضوعی چه دنبال که بدانند افراد باید دانش تسهیم

 داشته از مؤثر استفاده برای ذیل نکات .داشت خواهند مشارکت دانش تسهیم در بدانند تحول یک ایجاد برای را در خود

 گردد: می دپیشنها سازمان در رکود و بحرانی شرایط از خروج راهکارهای و ها

 نمود. خواهد کمک بسیار خصوص این در سازمانی فرهنگ ایجاد و دانش تسهیم برای فضا ایجاد -

 است. سازمان در تغییر ایجاد برای مستمر فرآیند یک یادگیرنده سازمان -

 ادینهنه باید تیمی کار و نرم های مهارت کار، محیط در میشود. داده آموزش ها تئوری و سخت مهارت ها دانشگاه در -

 شود.

 نه؟! یا بگیرد درس تواند می خود اشتباهات از سازمان آیا که: است این مهم نکته -

 را بهبود های فعالیت و مطرح آمده پیش واقعیت و هدف بین شکاف و کنیم بررسی را شده انجام کار تجربه یعنی -

 دهیم. گسترش

 کمیته و داخلی و محیطی متغیرهای ریسک یرتأث شدت و وقوع احتمال فصلی، بررسی ریسک، مدیریت ساختار تعریف -

 باشیم. داشته را سریع واکنش گیری تصمیم برای بحران مدیریت های

 باشیم. داشته اشتباهات از یادگیری کمیته -
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 تیمی یادگیری - انداز چشم تسهیم-ذهنی مدلهای – شخصی تسلط -سیستمی تفکر نگاه با سازمانی یادگیری -

 کنیم. تغییر تا دبگیریمیا و بگیریم درس ها شکست از -

 .گردد تعیین طرح هر شکست ساختار تعریف و احتمالی های ریسک بررسی با کنترل قابل و دقیق ریزی برنامه باید -

 ثبات سناریو در

 می اولویت کمترین دارای «پذیری ریسک» شاخص و اولویت بیشترین دارای «تغییر مدیریت و رهبری» شاخص

 .باشد

 و هدایت با استراتژیک های طرح قالب در حرکت راه نقشه ترسیم وکار، کسب فعالیت رب حاکم ثبات شرایط در

 درستی به اجرایی فرآیندهای و سازمانی ساختار های پایه تا گردد نهادینه باید شرکت رهبران و عالی مدیران راهبری

 اهداف تحقق برای همکاران بر ذاریتأثیرگ توانایی از است عبارت رهبری گردند. راستا هم اهداف تحقق برای و چیدمان

 برای سازمان در ساری و جاری ذهنیت و روزمره های فعالیت انجام برای نانوشته قوانین سازمانی فرهنگ و سازمانی

 فرهنگ کننده هدایت و مربی نقش رهبران .است تأثیرگذار سازمان کل بر رهبر باورهای باشد. می اهداف پیشبرد

 محقق صادق رهبران در مهم این که باشند داشته همراهی تا بدانند خودشان از را رهبر رکنانکا باید .هستند سازمانی

 فرهنگ و باشیم تغییر رهبر باید .کنیم فکر خود رهبری سبک و خود شرکت خاص رهبری فرهنگ به باید .شود می

 سازمان راهبری از ارزش خلق برسند. همراهی و همدلی باور به همه تا کنیم ایجاد افراد ذهنیت در تغییر با را سازمانی

 تأثیر وسیعتر سطح در و کند می آفرینی ارزش خود سهامداران برای سازمان دانشی، معیارهای به توجه با و شروع

 .است سازمانی استراتژی یک ذینفعان برای ارزش ایجاد .داشت خواهد خود پیرامون محیط بر اکوسیستمی و اجتماعی

 مؤثر استفاده برای ذیل نکات .شود می رهبری ،نوآوری توسط است دیجیتال دوران که تیصنع انقالب چهارم نسل

 :گردد می پیشنهاد خدمات ارائه نوین رویکردهای و نوآوری ایجاد در کلیدی رهبران هدایت با سازمان

 شود. می مطرح شرکت هر وجودی معنای با کار و کسب مدل به توجه نوآوری، در -

 توسعه و تحقیق بر مبتنی طراحی و تکنولوژی تغییرات سرعت بازار، کشش مشتری، نیاز به توجه اب کمتر هزینه با که -

(R&D) کنیم. کسب بیشتری درآمد تا باشیم داشته خدمات برای ای نوآورانه تعریف 

 هستیم. خود کار و کسب در نوآوری تحلیل نیازمند ما -

 نیم.ک بررسی را جامعه تغییرات و اجتماع های سیگنال باید -

 کنیم. نهادینه و بپردازیم نوآوری به خود، سازمانی اهداف و مأموریت در -
 

 گردشگری حوزه در خدمات نوآوری رویکرد حاضر، تحقیق در شده تأیید موفقیت کلیدی عوامل به توجه با بنابراین

 هدایت با استراتژیک های حطر قالب در نوآورانه فرهنگ و رفتار شدن نهادینه نگاه و بستر در شده بررسی سناریو سه در

 و دانشی یکپارچه مدل ایجاد و سازمانی یادگیری با و یافت خواهد شکل شرکت، رهبران و عالی مدیران راهبری و

 بودن ثمر مثمر نیز بحرانی شرایط در تا نمود خواهد تقویت را سازمانی درون توانمندی سازمان، بدنه سراسر در ارتباط

 بلوغ سازی زمینه و آمادگی ترتیب بدین باشیم، شاهد سریع واکنش و گیری تصمیم رعتس در را سازمان کاری تیم
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 خواهد شکل شرکت در گردشگری حوزه صنایع سایر به نسبت رقابتی مزیت ایجاد و باز نوآوری رویکرد با سازمانی

 ارائه در تنوع ایجاد با و بررسی را مشتریان نیاز درک اطالعات، فناوری و افزاری نرم های سیستم از استفاده با تا گرفت

 سیاستگذاری و هدف مهمانان برای ارزش ایجاد به تالش مهمانان، با تگاتنگ ارتباط و ها واسطه حذف و خدمات

 بخشیم. تداوم رونق شرایط در سازمان و شرکت در را گردشگری پایدار توسعه درآمد، مدیریت

 حذف جهت هوشمندسازی و افزارها نرم اطالعات، اوریفن حوزه در بیشتر گردشگری حوزه در خدمات نوآوری

 خدمات ارائه کنار در مهمانان با هتل مستقیم ارتباط برقراری و گردشگری صنعت ارزش زنجیره کوتاهی و ها واسطه

 تواند می ذیل شرح به صنعت این کاربردی های سیستم توسعه زمینه در بعدی تحقیقات پیشنهاد یابد، می معنا کیفی

 باشد:

 مشتریان مندی رضایت یکپارچه های سیستم کاربردی و خالقانه بررسی -

 بنگاه اداره برای هتل منابع بین تعامل و رسیدن جهت در شناور گذاری قیمت فرآیند و درآمد مدیریت های سیستم -

 مشتریان برای شده ادراک ارزش ایجاد کنار در اقتصادی

 مشتریان نیاز درک و کیفیت کنترل و ماتخد ارائه فرایند هوشمندسازی و سازی استاندارد -
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 ،وینن فناوریهای بر مبتنی الکترونیک کار و کسب یهای استراتژ (،1333) ،مهسا خرمیان؛ و محمدرضا طیبی 
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