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Abstract 
Today, the tourism industry is one of the most important sectors in the economy 
of any country in terms of employment and income can be effective. One of the 
most effective sectors in the tourism economy is small and medium-sized 
businesses, which are characterized by their emphasis on entrepreneurship and 
empowerment and continuous innovation. In this regard, this study examines the 
impact of entrepreneurial self-efficacy and innovation capability on the 
performance of tourism businesses. The statistical population of this research is 
the employees of tourism and hospitality businesses in Tabriz. 200 people were 
selected as the sample using stratified sampling method. The instrument used 
was a questionnaire and structural equations were used to analyze the research 
data using LISREL software. Findings showed that entrepreneurial self-efficacy 
has a significant effect on the innovation capability (0.49) and the performance of 
tourism businesses (0.32) and also the innovation capability has a significant 
effect on the performance of tourism businesses (0.57). Therefore, the results 
showed that entrepreneurial self-efficacy and innovation capability are critical to 
the success and improvement of tourism businesses and their performance can 
be improved through these factors. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The tourism industry on a local scale 
provides systematic economic growth for 
small and medium-sized businesses and is 
a potential alternative to capital-intensive 
business activities (Hall et al., 2005). 
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Various factors such as high level of 
competition, low barriers to entry, 
consumers’ aware of the price, rising 
prices of raw materials, government 
regulations, the cost of manpower, etc. 
affect tourism businesses (Assaf et al., 2011) 
that can affect their performance. Due to 
the instability of tourism businesses and 
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the impact of various factors, the survival 
rate in tourism and hospitality businesses 
is very low, so understanding the 
performance of tourism businesses is 
important and in order to survive and 
improve their situation, It is necessary to 
pay attention to the factors affecting 
them. Entrepreneurship is one of the 
factors affecting the performance of 
tourism businesses. Entrepreneurship is 
typically defined as the process of 
discovering/collaborating, evaluating, and 
exploiting opportunities to produce goods 
and services (Shane, 2012). 
Entrepreneurship studies in tourism and 
hospitality emphasize entrepreneurial 
self-efficacy (Hallak et al., 2015). 
Entrepreneurial self-efficacy refers to a 
person's belief in his or her ability to 
successfully achieve entrepreneurial 
goals. Tourism entrepreneurs with a high 
level of self-efficacy believe in their 
abilities and minimize self-doubt, which 
enables them to pursue entrepreneurial 
opportunities and be more resilient in 
overcoming failure and more confident in 
the face of challenges (Chen et al., 1998; 
Hallak et al., 2011). Therefore, 
entrepreneurial ability, which is due to 
entrepreneurial self-efficacy, can play a 
role in the development and improvement 
of tourism businesses. Although research 
shows that entrepreneurial self-efficacy is 
a powerful way to assess a person's belief 
in their ability to start a successful 
entrepreneurial business, few studies are 
available in this area. Accordingly, the 
main question of this research is: What is 
the effect of entrepreneurial self-efficacy 
and innovation capability on the 
performance of tourism businesses? 

2. Materials and Methods 
The present research is applied research 
according to the purpose and descriptive-
survey according to the method. This 
study was conducted in Tabriz and its 
statistical population is managers and 

employees of tourism businesses such as 
hotels, restaurants, handicrafts, travel 
agencies, museums and historical sites, 
tourist transportation, etc. in the city of 
Tabriz. 200 people were selected as a 
sample by stratified sampling. A 
questionnaire method was used to collect 
primary data and library method was used 
for secondary data. The questionnaire was 
designed using different studies and also 
based on the conditions and location of 
the study area. This research includes 
three variables of entrepreneurial self-
efficacy, innovation capability and 
business performance. To measure 
entrepreneurial self-efficacy, De Noble et 
al. (1999) questionnaire was used, which 
was updated and modified by Hallak et al. 
(2015); Wang and Ahmad’s (2004) 
questionnaire was used to measure 
innovation capability and Crop et al.’s 
(2006) questionnaire was used for 
business performance. Also, in order to 
analyze the data and respond to the 
research hypotheses, the confirmatory 
factor analysis (CFA) technique and 
structural equation modeling (SEM) using 
LISREL software have been used. 

3. Discussion and Results 
The results of this study showed that the 
effect of entrepreneurial self-efficacy on 
innovation capability with a path 
coefficient of 0.49 and a significance 
coefficient of 5.53 is confirmed. The 
coefficient of determination obtained for 
the hypothesis is 0.34, which indicates that 
the entrepreneurship self-efficacy 
variable predicts a total of 34% of changes 
in innovation capability. The results of the 
second and third hypotheses show that 
the variables of entrepreneurial self-
efficacy and innovation capability with 
path coefficients of 0.32 and 0.57 and 
significant coefficients of 3.26 and 5.80, 
respectively have a positive and significant 
effect on business performance. At the 
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same time, these two variables explain 
35% of the changes in the performance of 
tourism businesses . Also, the dimensions 
of self-efficacy include developing 
product and market opportunities (β = 0.47 
and t-value = 8.72), creating an innovative 
environment (β = 0.35 and t-value = 3.60), 
communicating with the investor (β = 0.21 
and t-value = 2.78), defining the main goals 
(β = 0.35 and t-value = 2.86), development 
of vital manpower (β = 0.31 and t-value = 
2.19) have a positive and significant effect 
on the performance of tourism businesses . 
However, the impact of the dimension of 
unforeseen challenges was not confirmed, 
because the amount of statistics obtained 
for it is within the critical range . 

4. Conclusions 
This study reflected the role of 
entrepreneurial self-efficacy and 
innovation capability in the success and 
performance improvement of tourism 
businesses. The structural model obtained 
in this study shows the causal effect of 
entrepreneurial self-efficacy and the 
ability to innovate on the performance of 
various tourism businesses, and these two 
variables guide the performance of 
businesses in a positive direction. This 
study also reflected the positive impact of 
entrepreneurial self-efficacy on 
innovation capability. From a practical 
point of view, according to the research 
findings, due to the impact of 
entrepreneurial self-efficacy on 
performance improvement, tourism 
businesses can develop entrepreneur-
oriented programs, use partnership-based 
methods for entrepreneurs to cooperate 
with each other and use their self-efficacy 
features, and emphasize different business 
scenarios. Also, considering the impact of 
innovation capability on the performance 
of tourism businesses, creating an 
incentive environment for innovation, 
providing opportunities for employees to 

present ideas, ignoring possible failures in 
presenting innovations and creating a 
friendly atmosphere in the workplace, can 
increase innovation capabilities and, 
consequently, improve performance in 
tourism businesses effectively. Finally, 
increasing the entrepreneurial capabilities 
of tourism and hospitality staff leads to the 
creation of entrepreneurial businesses 
whose main characteristics are creativity, 
innovation and value creation . 
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 چکیده
از مهمترین بخش اقتصاد هر کشور در امروزه صنعت گردشگری یکی  هایی است که در 

های موثر در اقتصاد تواند تاثیرگذار باشد. یکی از بخشزمینه اشتغال زایی و کسب درآمد می
های بارز این کسب و گردشگری، کسب و کارهای کوچک و متوسط است که از مشخصه 

این  کارها   راستا،  این  در  است.  نوآوری  مداوم  ارائه  و  توانمندی  و  کارآفرینی  بر  آنها  تاکید 
پژوهش به بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای  

پردازد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کسب و کارهای گردشگری و مهمان گردشگری می 
نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای    ٢٠٠ت که تعداد  نوازی شهر تبریز اس

داده  تحلیل  و  تجزیه  و  بود  پرسشنامه  استفاده  مورد  ابزار  شد.  از  استفاده  تحقیق  های 
های تحقیق نشان داد که معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته

) و عملکرد کسب و کارهای  ٤٩/٠ی بر قابلیت نوآوری (خودکارآمدی کارآفرینی تاثیر معنادار 
) دارد و نیز قابلیت نوآوری تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کارهای    ٣٢/٠گردشگری (  
) دارد. بنابراین، نتایج نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری ٥٧/٠گردشگری (

ب و کارهای گردشگری دارد و عملکرد آنها های کسامری حیاتی در موفقیت و بهبود فعالیت 
 توان از طریق این عوامل ارتقا داد. را می 

 کلیدواژه ها: 
خودکارآمدی کارآفرینی، عملکرد،  

قابلیت نوآوری، کسب و کارهای  
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 مقدمه ١
کسب و کارهای  برای سطح محلی در  صنعت گردشگری 

متوسط، و  مندی اقتصادی  رشد کوچک  فراهم   نظام 
برایبالقوه  جایگزین و کندمی  تجاری فعالیت ای  های 

بر همکاران سرمایه  و  (هال  و ).  ٢٠٠٥،  ١است  این کسب 
و   نوازی  و مهمان  موفقیت صنعت گردشگری  برای  کارها 
برای معیشت مقصدهای گردشگری که سهم قابل توجهی  

بسیا است،  گردشگری  از  ناشی  آنها  درآمدهای  مهم  از  ر 
باال، موانع   از قبیل میزان رقابت  هستند. عوامل مختلفی 
قیمت،  به  نسبت  آگاه  کنندگان  مصرف  ورود،  برای  کم 
نیروی   هزینه  دولتی،  مقررات  اولیه،  مواد  قیمت  افزایش 
تاثیرگذارند   گردشگری  کارهای  و  کسب  بر  و...  انسانی 

حت  توانند عملکرد آنها را ت) که می۲۰۱۱،  ٢(آساف و همکاران
از آنجا که به واسطه ناپایداری مشاغل و    تاثیر قرار دهند.

کسب و کارهای گردشگری و تاثیر عوامل مختلف، نرخ بقا  
در کسب و کارهای گردشگری و مهمان نوازی بسیار پایین  

به طوری که مطالعه  داد که  است؛  استرالیا نشان  در  ای 
ال از کسب و کارهای فعال حوزه رستوران در ستنها نیمی 

سال    ۲۰۰۹ در  ادامه   ۲۰۱۳؛  خود  فعالیت  به  همچنان 
کارهای  ٣دادندمی  و  کسب  عملکرد  درک  بنابراین  ؛ 

بهبود   و  بقا  منظور  به  و  است  اهمیت  دارای  گردشگری 
 وضعیت آنها توجه به عوامل موثر بر آنها ضروری است. 

یکی از عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری،  
است.   کارهای  کارآفرینی  و  کسب  و  مشاغل  صاحبان 

می  محسوب  کارآفرین  نیز  و گردشگری  (جاگراتنام  شوند 
). نحوه تفکر و نگرش افراد  به کارافرینی  ۱۹۹۹،  ٤همکاران

دنبال   به  که  گذاران  سیاست  و  مدیران  محققان،  برای 
فعالیت از  سوال  حمایت  یک  به  هستند،  کارافرینی  های 

). در  ۲۰۰۷،  ٥کارانمهم تبدیل شده است (هیسریچ و هم
عنوان  پژوهش به  معمول  به طور  کارآفرینی  تجاری،  های 

های فرایند کشف/همکاری، ارزیابی و بهره برداری از فرصت
می  تعریف  خدمات  و  کاالها  (شان تولید  ).  ۲۰۱۲،  ٦شود 

محسوب   اقتصادی  توسعه  اصلی  عوامل  کارآفرینان 

 
1 Hall et al. 
2 Assaf et al 
3 ABS, 2014 
4 Jogaratnam et al 
5 Hisrich et al. 
6 Shane 
7 Hebert & Link 

های  که از طریق معرفی محصوالت جدید، روش  شوندمی 
تولید جدید، افتتاح بازارها یا منابع جدید، ایجاد ساختارهای  

دهند های جدیدی را توسعه می سازمانی جدید و ... نوآوری 
شکنند، تغییراتی  و با انجام این کار، آنها وضع موجود را می

می  ایجاد  بازار  توسعه در  را  رقابتی  مزیت  یک  و    کنند 
 ). ۲۰۰۶، ٧دهند (هبرت و لینک می 

بر   نوازی  مهمان  و  گردشگری  در  کارآفرینی  مطالعات 
، ٨کنند (هاالک و همکارانخودکارآمدی کارآفرینی تاکید می 

توانایی  ۲۰۱۵ به  فرد  اعتقاد  به  کارآفرینی  خودکارامدی   .(
آمیز به اهداف کارآفرینی اشاره  خود در دستیابی موفقیت 

کارآفرینان   داشتن سطح خودکارآمدی دارد.  با  گردشگری 
های خود اعتقاد دارند ، شک و تردید نسبت  باال، به توانایی 

به حداقل می را  قادر  به خود  را  آنها  امر،  این  که  رسانند 
های کارآفرینی را دنبال کنند، در غلبه بر سازد فرصتمی 

چالش  با  مواجهه  در  و  باشند  پایدارتر  موفقیت  ها عدم 
، ٩س بیشتری داشته باشند (چن و همکاراناعتماد به نف 

همکاران  ۱۹۹۸ و  هالک  قابلیت  ۲۰۱۱،  ١٠؛  بنابراین   .(
است،  کارآفرینی  خودکارآمدی  از  ناشی  که  کارآفرینی 

گردشگری    تواندمی  کارهای  و  کسب  بهبود  و  توسعه  در 
دهد نقش داشته باشد. با وجود آنکه تحقیقات نشان می 

ارزیابی   برای  قوی  روش  یک  کارآفرینی  خودکارآمدی  که 
اعتقاد شخص به توانایی خود در راه اندازی موفق کسب و  
این   در  کمی  مطالعات  این حال  با  است،  کارآفرینانه  کار 

 ).۲۰۱۷، ١١(مائور و همکارانحوزه در دسترس است 

می  نشان  شواهد  دیگر،  طرف  و  از  کسب  که  دهد 
می  گردشگری  و کارهای  کیفیت  نوآوری،  طریق  از  توانند 

ها را کاهش دهند و  شهرت، خود را بهبود بخشند، هزینه 
گنود،   و  (اتونباچر  دهند  افزایش  را  و سود  ).  ۲۰۰۵فروش 
کمک کارها  و  کسب  به  نوآوری  پیوسته  کند می   فرایند 

با   رقابت  در  و  کنند  کسب  مدت  طوالنی  رقابتی  مزیت 
و   (اتونباچر  باشند  برخوردار  باالتری  قدرت  از  رقیبان 

). با این وجود،  ۲۰۱۶،  ١٣؛ لی و همکاران۲۰۰۷،  ١٢هارینگتون
درک درستی از چگونگی تاثیر نوآوری بر عملکرد در کسب  

8 Hallak et al. 
9 Chen et al. 
10 Hallak et al 
11 Mauer et al. 
12 Ottenbacher & Harrington 
13 Lee et al. 
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د و کارهای کوچک و متوسط گردشگری و مهمان نوازی وجو
). مطالعات گذشته غالبا به  ۲۰۰۵،  ١ندارد (اتونباچر و گنوت 

های  جای تاکید بر تاثیر نوآوری بر عملکرد، بر نقش شیوه
داشته  تمرکز  جدید  محصول  تولید  روند  در  اند  نوآوری 

).  ۲۰۰۹هارینگتون،  ، اتونباچر و ۲۰۱۴،  ٢(استاریند و همکاران
اص پرسش  شده،  مطرح  موارد  براساس  این بنابراین  لی 

تحقیق این است که کارآمدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری  
 چه تاثیری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری دارد؟ 

جنبه  از  زیر  موارد  براساس  مطالعه  نوآورانه  این  های 
کند عوامل موثر بر برخوردار است: این مطالعه تالش می 

و تحلیل  را شناسایی  عملکرد کسب و کارهای گردشگری 
می   کند. تالش  مطالعه  این  از همچنین  بهتری  درک  کند 

تاثیرات خودکارآمدی کارآفرینی بر عملکرد کسب و کارهای  
گردشگری و مهمان نوازی ارائه دهد. از سوی دیگر بسیاری  
از مطالعات پیشین تمرکز خود را بر تاثیر کارآفرینی و نیز  
مطالعه   این  در  اما  اند،  داشته  عملکرد  بر  خودکارآمدی 

های خودکارامدی  شود تاثیر اجزا و ابعاد و مولفه ش می تال
مورد   گردشگری  کارهای  و  کسب  عملکرد  بر  کارآفرینی 

کند از سنجش قرار گیرد. در نهایت این مطالعه تالش می 
خودکارآمدی   به  مربوط  ادبیات  در  عمیق  مطالعه  طریق 
کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای گردشگری و مطالعه  

ن حوزه، دانش موجود را بهبود بخشد. از نظر  منابع روز ای
کارهای   و  کسب  صاحبان  به  مطالعه  این  نیز  کاربردی 

های بهبود  سازد تا زمینه گردشگری این امکان را فراهم می 
خودکارآمدی در بین کارکنان خود را شناسایی کنند و از این  
طریق به بهبود عملکرد و موفقیت کسب و کار خود کمک  

 کنند. 

 نظریمبانی  ۱٫۱
 خودکارآمدی کارآفرینی ۱٫۱٫۱
 يهاعرصه در کنونی پرشتاب  دنیاي  تحوالت و تغییر
اقتصادي پی در پی هايچالش و فنی  و علمی   -نظام 

وسیاست بیشتر توجه موجب اجتماعی،  گذاران 
است   کارآفرینی مفهوم به اندیشمندان (ظهیری،  شده 

)، کارآفرینی را فرایند  ٢٠٠٢(  ٣همکاران ). هیسریچ  و  ١٣٨٦
مالی،   وجود خطرات  با فرض  باارزش،  و  نو  خلق هر چیز 
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پاداش  آوردن  بدست  و  اجتماعی  و  و  روحی  مالی  های 
شود، تعریف رضایت فردی و استقاللی که از آن ناشی می 

دارای    اند.کرده کارآفرین  یک  تعریف،  این  راستای  در 
ریسک ویژگی ابتکار،  مانند  استقالل، پذیریهایی   ،

(ستیوان است  مقاومت  و  بازار  به    ).۲۰۱۴،  ٤حساسیت 
سازمان  رشد  و  نوآوری  به  می کارآفرینی  کمک  و  ها  کند 

مهارت مهارت  از  بخشی  عنوان  به  کارآفرینی  های های 
مورد   مدرن  مشاغل  در  موفقیت  برای  نیاز  مورد  عمومی 

همکاران و  (ساویکاس  است  گرفته  قرار  ).  ۲۰۰۹،  ٥تاکید 
می تفکر   کمک  افراد  به  کارآفرینی  رفتار  به  و  تا  کند 

بزرگپیشرفت تغییرات  به  نیل  راستای  در  تر  های شغلی 
همچنین،    ).۲۰۱۹،  ٦اجتماعی دست یابند (نیومن و همکاران

طور کارآفرینی  توسعه در مهمی  نقش فزاینده به 
زایی اشتغال  موجب گردشگری  دارد. کارآفرینی گردشگری

). از  ١٣٩٠فر،  شود (کریمی و محبوب می  بیکاری کاهش و
کارآفرینان دیگر،   تعادل  برقرارکننده گردشگری سوی 

نزدیک مستقیم  تماس طرف  یک از یعنی هستند؛  با و 
 دارند منطقه گردشگری در سنن و آداب و  محلی جوامع

 و کاال  به  را باال کیفیت دارای محلی منابع  دیگر، طرف از و
همکارانمی لتبدی گردشگری خدمات و  (روسو  ، ٧کنند 

٢٠١٢ .( 

عمده تاثیر  استراتژی کارآفرینان  در  عملکرد   هاای  و 
). این ۲۰۱۱کسب و کارهای کوچک دارند (هالک و همکاران،  

کارهای   و  کسب  که  است  استدالل  این  از  ناشی  تاثیر 
پیدا   گسترش  کارآفرین  فرد  اقدامات  براساس  کوچک 

کند. بنابراین، درک نقش کارآفرین در رابطه با توسعه  می 
(هادیمانولیس نوآوری است  مهم  بسیار  شرکت  ، ٨های 

های گردشگری،  . مطالعات حوزه کارآفرینی در شرکت )۲۰۰۰
می  تاکید  کارآفرینی  و همکاران،  بر خودکارآمدی  (لی  کنند 

). خودکارآمدی کارآفرینی به  ۲۰۱۱؛ هالک و همکاران،  ۲۰۱۶
در   موفقیت  به  دستیابی  در  خود  توانایی  به  فرد  اعتقاد 

همکاران،   و  (چن  دارد  اشاره  کارآفرینانه  ). ۱۹۹۸کارهای 
سرچشمه  خو خودکارآمدی  تئوری  از  کارآفرینی  دکارآمدی 
به  می  فرد  باور  و  اعتقاد  عنوان  به  خودکارآمدی  گیرد. 

های عملی  های خود برای سازماندهی و اجرای برنامه توانایی 
تعریف   معین  دستاوردهای  به  دستیابی  جهت  نیاز  مورد 
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شده است. نظریه خودکارآمدی بیانگر این است كه وقتی  
تواند از طریق اعمال خود نتیجه  است كه می   فرد معتقد

مطلوب را به دست آورد، به احتمال زیاد، موفق خواهد شد 
بر  ۱۹۹۷،  ١(باندورا  که سطح خودکارآمدی  دلیل  این  به  )؛ 

انگیزش، تالش، پشتکار، ثبات عاطفی و سطح استرس آنها  
می  و الک تأثیر  (باندورا  و همکاران، ۲۰۰۳،  ٢گذارد  ؛ سگال 

۲۰۰۵ .(   

های موجود در محیط  کارآفرینان خودکارآمد بر فرصت
) و به همین دلیل  ۲۰۱۴،  ٣کنند (انگل و همکارانتمرکز می 

نظر  در  فرصت  منبع  عنوان  به  را  غیرمنتظره  وقایع 
باعث  می  کارآفرینی  خودکارآمدی  آنکه،  دلیل  به  گیرند. 

که از طریق آنها، عملکردهای   شودهایی می ایجاد مکانیسم 
تقویت   کنترل)  و  عاملیت  بودن،  فعال  (مانند  اثربخش 

شود فرایندهای  شود، خودکارامدی کارآفرینی باعث می می 
اثربخشی تصمیمغیرقابل پیش  گیری شوند  بینی، به طور 

دیو و  تصمیمات  ۲۰۰۸،  ٤(ساراسوادی  که،  آنجا  از   .(
نفس باال نسبت داده کارآفرینی اغلب به داشتن اعتماد به  

، ٦؛ کالینگر و همکاران۲۰۰۶،  ٥شود (هایوارد و همکاران می 
برای تصمیم)، خودکارامدی یک پیش ۲۰۰۷ گیری  نیاز مهم 

همکاران،   و  (مائور  است  واقع،  ۲۰۱۷کارآفرینی  در   .(
کنند و سناریوهای  کارآفرینان خودکارآمد به آینده توجه می 

بینند.  امات آنها است می موفقیت را که هدایت کننده اقد
رود کارآفرینان بسیار خودکارآمد نسبت  بنابراین، انتظار می 

ریزی  به کارآفرینان با خودکارآمدی پایین، نسبت به برنامه 
(باندورا،   باشند  ، ٧؛ لوسکینسکا و همکاران ۱۹۹۷متعهدتر 

). عالوه بر این، کارآفرینان  خودکارآمد، اهداف واضح  ۲۰۰۵
برانگی چالش  می و  تعیین  را  نظارت  زی  خود  بر  کنند، 

کنند و تالش قابل توجهی را در رسیدن به هدف صرف  می 
های  کنند. در واقع خودکارآمدی بخش اساسی از تکنیک می 

عملکرد  بازخورد  و  هدف  تعیین  مانند  مدیریتی  عملی 
). با توجه به  ۲۰۱۸،  ٨شود (استرو و همکارانمحسوب می 

بعد است (دی    ۶آفرینی دارای  این موارد، خودکارامدی کار 
 ):۲۰۱۵؛ نقل از هاالک و همکاران، ۱۹۹۹نوبل، 
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فرصت • و  جدید  محصول  جدیدتوسعه  بازار  :  های 
و  جدید  محصوالت  ایجاد  توانایی  به  فرد  اعتقاد 

شود،  های بازار جدید را شامل میشناسایی فرصت
تا بتواند پایه و اساس قابل اتکایی را برای راه اندازی 

 گذاری داشته باشد. کار و سرمایه کسب و 

باور درونی فرد به خود    ایجاد یک محصول نوآورانه: •
برای   خود  تیم  یا  دیگران  ترغیب  توانایی  که  است 

 ارائه ایده جدید یا انجام اقدام نوآورانه را دارد.

: توانایی فرد برای پیدا  آغازگر روابط با سرمایه گذار •
 کردن منابع مالی سرمایه گذاری.

دهنده آن است که فرد  : نشان ف اهداف اصلیتعری •
بتواند  و  داشته  روشنی  بینش  بتواند  خودکارآمد 
اهداف خود را تعیین کرده و آن را به روشنی به تیم 

 خود و سرمایه گذارانش ارائه نماید.

چالش • با  غیرمنتظره:مقابله  در   های  فرد  توانایی 
... د و  با عدم اطمینان  ابهام، سازگاری  با  ر  مقابله 

 کارآفرینی و محیط کسب و کار جدید. 

: توانایی فرد در جذب توسعه منابع انسانی بحرانی •
و حفظ نیروی انسانی کلیدی و بااستعداد در شرایط 

 بحرانی.

 قابلیت نوآوری   ۱٫۱٫۲
نوآوری به عنوان فرایند استفاده از هر ایده جدید برای حل 

تواند تولید، پذیرش و اجرای  شود که می مسئله اتالق می
را شامل  ایده یا خدمات  فرایندها، محصوالت  های جدید، 

(کانتر  می ۱۹۸۳،  ٩شود  نشان  تجربی  شواهد  که  ).  دهد 
ند کهای مهمان نوازی را هدایت مینوآوری، عملکرد سازمان 

همکاران و  همکاران۲۰۰۳،  ١٠(آگراول  و  گریزمن  ؛  ۲۰۱۳،  ١١؛ 
گردشگری  ۲۰۱۳،  ١٢لین کارهای  و  کسب  در  که  آنجا  از   .(

اختراع،  ثبت  حق  با  شده  ایجاد  محصوالت  از  محافظت 
دشوار است و محصوالت به راحتی به وسیله رقبا تقلید  

های گردشگری  گردد، بنابراین نوآوری مداوم برای شرکتمی 
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ری است تا بتوانند جایگاه رقابتی خود را حفظ نمایند ضرو
 ).  ۲۰۰۳(آگراول و همکاران، 

ای از  پیچیده  ها مجموعه )، قابلیت ۱۹۹۴( ١مطابق با دی 
طریق مهارت  از  که  هستند  شده  انباشته  دانش  و  ها 

ها امکان  شوند و به سازمان فرایندهای سازمانی اعمال می 
یکدیگر هماهنگ کنند و از  هایش را با  دهد تا فعالیتمی 

استداللداشته  کنند.  استفاده  خود  دارد های  وجود  هایی 
شرکت اینکه،  بر  از  مبنی  متنوعی  مجموعه  باید  ها 

های برتر را توسعه دهند که به آنها امکان دستیابی  قابلیت 
ها دهد و قدرت شرکت را از سایر بنگاه به عملکرد برتر را می

می  و  متمایز  (گالون  از  ۱۹۹۵،  ٢همکارانسازد  یکی   .(
شرکتقابلیت  برای  برتر  است های  نوآوری  قابلیت  ها، 

همکاران و   عنوان به را نوآوري قابلیت).  ۲۰۱۵،  ٣(ژانگ 
 به  تجربیات  و دانش مداوم ماهیت تغییر توانايی  و قدرت

به    سوددهی  براي يیهاسیستم و فرآيندها محصوالت،
 خالقانه، ابداع و نوآوري قابلیت.  کنندمی  تعريف ،شرکت
 و  جديد عقايد و تصورات بررسی  و تولید براي محرکی

 عرضه قابل هاینوآوري  به آنها بخشیدن توسعه همچنین
تاثیرگذاری جهت   و داخلی يهاتوانمندي  و منابع بر در 

همکاران،   است  خارجی و  کفاش  حقیقی  از  (برگرفته 
اوکاس ۱۳۹۵ و  انگو  قابلیت  ۲۰۰۹(  ٤).  از  کاملی  درک   (

می ارائه  یکپارچه  نوآوری  فرایند  عنوان  به  را  آن  و  دهند 
مهارت  دانش جمعی،  از  برای  استفاده  منابع شرکت  و  ها 

کنند. انگو و اوکاس های نوآورانه تعریف می انجام فعالیت
همکاران۲۰۱۲( و  شو  و  قابلیت ۲۰۱۴( ٥)  بررسی  در   -ها  ) 

ی نوآوری و قابلیت بازاریابی تمرکز  عملکرد، بر قابلیت ها
می کنند؛ از نظر آنها، در یک تجارت جهانی پویا، نوآوری و  
بازاریابی برای تامین مزیت کسب و کارها از طریق ایجاد  
ارزش برای مشتریان، ضروری است. در مطالعه فراتحلیل  

، ٦ها و عملکرد شرکت (کراسنکو و جیاچاندران رابطه قابلیت 
گیری شد که قابلیت نواوری بیشترین تاثیر    ) نتیجه۲۰۰۸

کارهای   و  کسب  در  عملکرد  بر  دارد.    B2Cو    B2Bرا 
قابلیت  که  است  کرده  ثابت  تجربی  مطالعات  همچنین، 
به   و منجر  دارد  نوآوری نقش مهمی در موفقیت شرکت 

، ٧گردد (روزنبوش و همکارانبهبود عملکرد کسب و کار می
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همکاران  ۲۰۱۱ و  یسیل  همکاران  ۰۱۳۲،  ٨؛  و  سالونک  ، ٩؛ 
 ).۲۰۰۹، ١٠؛ یانگ و همکاران ۲۰۱۱

 عملکرد کسب و کار ۱٫۱٫۳
 در بحث  مورد هايسازه  مهمترين از يكي عملكرد

مديريتپژوهش  در موفقيت سنجش معيار و هاي 
آيد. عملکرد کسب و کار  مي  به حساب تجاري هايشركت

مورد   فرایند،  مدیریت  مسائل  ارزیابی  قرار  برای  استفاده 
های ارائه شده  گیرد و اهمیت آن در بسیاری از نسخه می 

عملیات مشهود   موثر  اجرای  از طریق  عملکرد  بهبود  برای 
منعکس که  کار  و  عملکرد کسب  انداز کننده چشماست. 

مدیریتی است، به طور سنتی از نظر معیارهای اقتصادی  
می  سنجیده  مالی  عملکرد  و  سودآوری  جمله  شود از 

 اينكه خصوص در كلي طور به اما )؛٢٠١٧،  ١١اگراتنام (ج
 نظر  توافق هنوز عملكرد كدامند، هايشاخص و متغيرها

رو،  وجود نظران صاحب ميان در كاملي این  از  ندارد. 
از  ارزيابي براي يكپارچه و جامع نظام يك برخورداري 

شاخص عوامل تعيين و عملكرد  مبناي بايد كه  هاييو 
مهمترین اقدامات   از يكي گيرد، قرار اآنه عملكرد سنجش

می  سازمانی  موفقیت  (تارمينا برای   ،١٢همكاران و  باشد 
٢٠٠٩.( 

در  بسزایی  سهم  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب 
اکثریت   کارها،  و  کسب  این  دارند.  گردشگری  صنعت 

دهند که  های تجاری را در صنایع مختلف تشکیل می بنگاه 
سهم قابل توجهی از ایجاد اشتغال در جامعه را نیز برعهده 

های بزرگ که سوابق مالی و عملکرد  دارند. برخالف شرکت
شود، در مشاغل و کسب رت عینی بیان می آنها غالبا به صو 

محققان   برای  و  ندارد  وجود  امکان  این  کوچک  کارهای  و 
قابل دسترس نیست. بنابراین برای سنجش عملکرد کسب 
کنار   در  ذهنی،  ابزارهای  از  متوسط  و  کوچک  کارهای  و 
ابزارهای دیگری نظیر رشد فروش، سودآوری، بازده سرمایه  

ص، سهم بازار و عملکرد کلی  گذاری، گردش پول، سود خال

7 Rosenbusch et al 
8 Yeşil et al 
9 Salunke et al 
10 Yang et al 
11 Jogaratnam 
12 Tarmina et al 
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؛ جاگراتنام و همکاران، ۲۰۰۲،  ١شود (جاگراتنام استفاده می 
 ). ۲۰۱۱؛ هاالک و همکاران، ۲۰۰۹، ٢؛ لی و لیم۱۹۹۹

 پیشینه پژوهش ۱٫۲
و  نوآوری  و  خودکارآمدی  بررسی  به  مختلفی  مطالعات 

ای از برخی مطالعات  ) خالصه۱عملکرد پرداختند. جدول (
 دهد.این حوزه را نمایش می  داخلی و خارجی در

 

 ): پیشینه تجربی پژوهش ۱جدول ( 

 نتایج  عنوان  نویسنده 
استرو و همکاران  

)٢٠١٨ ( 
اثرگذاری یا علت و معلولی: تحلیل  

fsqca  اشتیاق کارآفرینی، درک
 ریسک و خودکارآمدی 

خودکارآمدی نتایج نشان داد که بیش از آنکه اشتیاق، 
کارآفرینی و درک ریسک به تنهایی تاثیرگذار باشند، 

ترکیب آنها منجر به اتخاذ تصمیمی علّی و موثر منجر  
 شودمی

رجبتیرانا و 
 ) ٢٠١٨( ٣هویی

ارتباط بین قابلیت نوآوری، نوع 
 نوآوری وعملکرد شرکت

ارتباط قوی بین قابلیت نوآوری، نوع نوآوری و عملکرد  
 وجود دارد.های بیمه شرکت

لی و همکاران  
)٢٠١٦ ( 

نوآوری، کارآفرینی  عملکرد 
 رستوران: مدل ساختاری مرتبه باال 

های نوآورانه و خودکارآمدی کارآفرینی اثر مثبتی بر فعالیت
ها دارند و سرمایه انسانی یه طور  عملکرد رستوران

غیرمستقیم بر رابطه بین خودکارآمدی کارآفرینی و نوآوری 
 ذارد گتاثیر می

 ٤ظهیرو همکاران
)٢٠١٥ ( 

نقش میانجی قابلیت نوآوری در  
بازارگرایی و عملکرد صادرات 

 های کوچک و متوسط درشرکت 

قابلیت نوآوری اثر میانجی جزئی بر ارتباط بین بازارگرایی و 
های کوچک و  عملکرد صادرات دارد. همچنین، شرکت

نوآوری به  توانند از طریق بهبود قابلیت متوسط می
 های رقابتی دست یابند.مزیت

کارلسون و 
 )٢٠١٣(٥موبرگ

های کارآفرینی ادراک بهبود توانایی
شده ازطریق آموزش:آزمایش  

اکتشافی خود کارامدی کارآفرینی  
 قبل و پس از دوره  

برنامه کارآفرینی در تقویت خودکارآمدی کارآفرینی، نگرش 
 ر است.به کارافرینی و رفتارهای خالقانه موث 

هاالک و 
 ) ٢٠١١همکاران(

بررسی نقش تجارب کارآفرینانه و 
خودکارآمدی کارآفرینی بر عملکرد  

 SMEsکسب وکارهای 

رابطه مثبت و معناداری بین خودکارامدی کارآفرینی و  
عملکرد شرکت (سودآوری، فروش، رشد و موفقیت کسب 

 و کار) وجود دارد.
رای  های دانشگاهی بآموزش ) ٢٠١١( ٦سانچز

های کارآفرینی: تاثیر آن  شایستگی
 بر قصد ایجاد سرمایه گذاری 

توانند خودباوري، هاي آموزشی میها و برنامهدوره 
خطرپذیري و قصد خوداشتغالی را در دانشجویان پرورش 

هاي آموزشی بر پرورش روحیه  دهند؛ درنتیجه، دوره 
 کارآفرینی در دانشجویان تأثیر مثبت دارد. 

 
1 Jogaratnam 
2 Lee & Lim 
3 Rajapathirana & Hui 

4 Zehir et al 
5 Karlsson & Moberg 
6 Sanchez 
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 نتایج  عنوان  نویسنده 
کاویانی و 

 )١٣٩٧مکاران(ه
 توسعه  تأثیر و نقش  ارزیابی 
 کار کارآفرینی و کسب فضای

 به دستیابی در جهت گردشگری
 روستایی  پایدار توسعه 

 تبيين قدرت کار گردشگري از و فضاي کسب توسعه 
تغييرات   ميزان است قادر به خوبي و بوده برخوردار بااليي

 دهد.  توضيح پايدار روستايي را توسعه 

خزایی  تاج زاده و 
)١٣٩٤( 

گرایی بر  تأثیرمشتری و کارآفرینی
نوآوری و عملکرد کسب و کار در  

 گردشگری 

کارآفرینی و نوآوری گرایی به طور مستقیم بر عملکرد  
 کسب و کار دفاتر مسافرتی تاثیر دارد. 

غنیان و همکاران  
)١٣٩٠ ( 

ارزیابی فضای کارآفرینی در  
گردشگری روستایی (مطالعه 

 منطقه اورامان)، موردی:  

های مرتبط با  مندی به تاسیس بنگاهعواملی مانند عالقه
های تولید محلی بین گردشگری، تاسیس و گسترش شبکه

صاحبان کسب و کار و وجود امنیت مناسب در سطح 
منطقه برای کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی  

 اهمیت باالتری دارند. 
 اضر های تحقیق ح منبع: یافته 

 

 های تحقیقمدل مفهومی و فرضیه ١٫٣
با توجه به مسئله اصلی و به منظور دستیابی به اهداف 

در    ۹تحقیق،   تعیین گردید.  بررسی  و  آزمون  برای  فرضیه 
ها و مطالعاتی که در آنها این فرضیه ها )، فرضیه۲جدول (

همچنین،  است.  گردیده  ارائه  گرفتند،  قرار  بررسی  مورد 
دهد که در آن، ) مدل مفهومی تحقیق را نشان می ۱شکل (

متغیرهای  خو نوآوری،  قابلیت  و  کارآفرینی  دکارآمدی 
تحقیق   وابسته  متغیر  کار،  و  کسب  عملکرد  و  مستقل 

 است. 
 

 ): فرضیه های تحقیق ۲جدول ( 

 مطالعات مرتبط فرضیه
1H  قابلیت بر  کارآفرینی  : خودکارآمدی 

 نوآوری تاثیر دارد.

 ۱۳۹۴زاده وخزایی، ؛  تاج ۲۰۱۶؛ لی و همکاران، ۲۰۱۸و همکاران،  هاالک

2H بر عملکرد کارآفرینی  : خودکارامدی 
 کسب و کار تاثیر دارد 

؛ لی و لیم، ۲۰۱۱و همکاران،  ؛ هاالک  ۲۰۱۵؛ هاالک و همکاران،۲۰۱۶لی و همکاران،  
 ؛ ۲۰۰۹

3H  قابلیت نواوری بر عملکرد کسب و :
 کار تاثیر دارد. 

؛ سالونک  ۲۰۱۳؛ یسیل و همکاران،  ۲۰۱۸؛ رجبتیرانا و هویی،  ۲۰۱۸اوهمکاران،  فریر 
 و ؛ کراسنکو۲۰۰۹؛ یانگ و همکاران،  ۲۰۱۱؛ روزنبوش و همکاران،  ۲۰۱۱و همکاران،  

 ۲۰۰۸جیاچاندران، 
9-4H  خودکارآمدی گانه  شش  ابعاد   :

کسب عملکرد  بر  تاثیر  کارآفرینی  وکار 
 دارند

 ۲۰۱۱و همکاران، ؛ هاالک  ۲۰۱۵الک و همکاران، ؛ ها۲۰۱۶لی و همکاران،  

 های تحقیق حاضر منبع: یافته 
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 ) مدل مفهومی تحقیق ۱شکل ( 

 ) ۲۰۰۶) و کروپ و همکاران ( ۲۰۱۵)؛ ژانگ و همکاران ( ۲۰۱۵منبع: هاالک و همکاران ( 

 روش تحقیق ۲
تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و 

پیمایشی است. به لحاظ    -با توجه به روش از نوع توصیفی
و جامعه   گرفت  انجام  تبریز  در شهر  مطالعه  این  مکانی 
آماری آن، مدیران و کارکنان کسب و کارهای گردشگری از  

هتل  مسافرتی، قبیل  آژانس  دستی،  صنایع  رستوران،   ،
و اماکن تاریخی، بخش حمل و نقل گردشگری و ...    هاموزه

نفر به عنوان نمونه به    ۲۰۰در شهر تبریز است که تعداد  
آوری  ای انتخاب شدند. برای جمعگیری طبقه روش نمونه

دادهداده و  پرسشنامه  روش  از  اولیه  از های  ثانویه  های 

کتابخانه  سه روش  شامل  پژوهش  این  شد.  استفاده  ای 
خودکا عملکرد  متغیر  و  نوآوری  قابلیت  کارآفرینی،  رآمدی 

سنجش   برای  استفاده  مورد  ابزار  است.  کار  و  کسب 
همکاران   و  دینوبل  پرسشنامه  از  کارآفرینی  خودکارآمدی 

)۱۹۹۹) همکاران  و  هاالک  وسیله  به  که  به  ۲۰۱۵)   (
از   نوآوری  قابلیت  برای  است؛  شده  اصالح  و  روزرسانی 

نقل از ژانگ و همکاران،  ) (۲۰۰۴پرسشنامه وانگ و احمد (
) و برای عملکرد کسب و کار از پرسشنامه کروپ و  ۲۰۱۵

). در جدول ۳) استفاده شده است (جدول ۲۰۰۶همکاران (
گویه۸( ارائه  )،  متغیرها  برای سنجش  شده  استفاده  های 

 شده است.
 های پرسشنامه ): منابع و مولفه ۳جدول ( 

تعداد   ابعاد  ها مولفه
 سواالت 

 منبع 

خودکارآمدی  
 کارآفرینی

های محصول وبازار  توسعه فرصت
 جدید

۶  
)، اصالح یافته به وسیله هاالک و ۱۹۹۹دینوبل و همکاران (

 ۴ محیط نوآورانه و در حال ساخت  )۲۰۱۵همکاران (
 ۳ ارتباط با سرمایه گذار 
 ۳ تعریف اهداف اصلی

بینی  مواجهه با چالشهای پیش 
 نشده

۳ 

 ۳ توسعه نیروی انسانی حیاتی
 )۲۰۱۵)، نقل از ژانگ و همکاران (۲۰۰۴وانگ و احمد ( ۵ - قابلیت نوآوری

 ۲۰۰۶کروپ و همکاران،  ۶ - عملکرد کسب و کار 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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آزمون همچنین،   از   نمونه  حجم  کفایت  بررسی  برای 
KMO    و برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگی که پایه

گیرد در جامعه برابر صفر نیست، از تحلیل عاملی قرار می

آزمون بارتلت استفاده شده است. نتایج این دو ازمون در 
 ) ارائه شده است.۴جدول (

 

 و بارتلت برای پرسشنامه   KMOج آزمون  ): نتای ۴جدول ( 

 ۸۵۸/۰  مقیاس کفایت نمونه KMOآزمون 
۱۹۳/۱۵۲۳ مجذورخی دو   

 ۱۳۶ درجه آزادی  آزمون کرویت بارتلت 
۰۰۰/۰ سطح معنی داری   

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 باشد تر نزدیک یک به KMO آزمون مقدار  هرچقدر
 قابل مقدار حداقل  و گیری نمونه کفایت دهنده نشان 
 قابل سطح بارتلت  آزمون در همچنین است؛  ۶۰/۰   قبول
( طبق  است.  ۰۵/۰  قبول  کفایت گیری،نمونه  )  ٢جدول 
 خوبی شدن عاملی  توانایی از هاداده  و  دارد را  الزم

هستند؛  هستند؛   سایر توانمی بنابراین برخوردار 
 داد.  انجام را عاملی  تحلیل هایشاخص

با   پرسشنامه  سواالت  انطباق  از  اطمینان  منظور  به 
بهره با  و  روایی صوری  از  تحقیق،  از  اهداف  نظرات  گیری 

خبرگان فعال در صنعت گردشگری شهر تبریز، اصالحات 
الزم در پرسشنامه صورت گرفت. همچنین از روایی همگرا 
و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نیز استفاده شد  

) نمایش داده شده است. ٦) و ( ٥که نتایج آن در جدول (

رکیبی  طبق نتایج، تمامی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ت
بوده، بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید    ٧/٠بزرگتر از  

واریانس میانگین  شاخص  مقادیر  همچنین  های  است. 
بوده بنابراین پرسشنامه    ۵/۰)، بزرگتر از  AVEاستخراجی (

صاحب روایی همگراست. الزمه تایید روایی واگرا، بیشتر  
 ) استخراجی  واریانس  میانگین  دوم  ریشه  مقدار  بودن 

AVE(   ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با سایر  از تمامی
). ۶متغیرهاست که نتایج تاییدکننده این امر است (جدول

های  پاسخ به فرضیه ها و  تحلیل داده به منظوردر نهایت،  
تکنیک از  (  تحقیق  عاملی  مدل CFAتحلیل  و  سازی  ) 

استفاده   LISRELر  افزا) و با نرمSEMمعادالت ساختاری (
 شده است.

 

 ): روایی و پایایی تحقیق ۵جدول ( 

 ) AVE(  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  متغیرهای پنهان
٧٨١/٠ قابلیت نوآوری   ٨٤٦/٠  ٥٢٦/٠  

٨٤٩/٠ عملکرد کسب و کار  ٨٨١/٠  ٥٥٩/٠  

٨١٤/٠ توسعه محصول و بازار   ٨٦٧/٠  ٥٢٥/٠  

٧٢٩/٠ نوآورانهایجاد محیط   ٧٣٨/٠  ٥١٤/٠  

٧١٦/٠ ارتباط با سرمایه گذار  ٨٤١/٠  ٦٣٨/٠  

٨٢٦/٠ تعریف اهداف اصلی  ٨٩٧/٠  ٧٤٤/٠  

٨١٨/٠ هامواجهه با چالش  ٨٣٨/٠  ٦٤٢/٠  

٧٨٨/٠ توسعه نیروی انسانی   ٨٩٧/٠  ٧٤٤/٠  

٨٦٣/٠ کارآفرینی خودکارآمدی  ٨٨١/٠  - 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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 الرکر - ) روایی واگرا (آزمون فورنل ۶جدول ( 

) ١( متغیرهای پنهان  )٢ (  )٣ (  )٤ (  )٥ (  )٦(  )٧(  )٨(  )٩(  
٧٢٦/٠ )قابلیت نوآوری١(          

٤٢٤/٠ )عملکرد کسب و کار٢(  ٧٤٨/٠         

٥٧٩/٠ )توسعه محصول و بازار ٣(  ٦١٢/٠  ٧٢٤/٠        

٤٢٣/٠ )ایجاد محیط نوآورانه ٤(  ٣٧١/٠  ٥٣٩/٠  ٧١٦/٠       

٣٦٦/٠ )ارتباط با سرمایه گذار ٥(  ٤٢٥/٠  ٤٢٥/٠  ٤٣٦/٠  ٧٩٩/٠      

٥٣٣/٠ )تعریف اهداف اصلی٦(  ٤٨٧/٠  ٥٥٦/٠  ٥٩٣/٠  ٥٣٨/٠  ٨٦٣/٠     

٣٧٧/٠ ها)مواجهه با چالش٧(  ٠٣١/٠-  ٢٥٠/٠  ٠٠١/٠  ١٠٠/٠  ٠٤٤/٠  ٨٠١/٠    

٤٢٦/٠ )توسعه نیروی انسانی ٨(  ٢٨/٠  ٢٤٢/٠  ١٦١/٠  ٥١٠/٠  ٣٠١/٠  ٣٢٨/٠  ٨٣٣/٠   
٥٩٧/٠ کارآفرینی )خودکارآمدی ٩(  ٥٧٨/٠  ٧٢١/٠  ٧١٤/٠  ٧٣٣/٠  ٨٢٥/٠  ٢٤٩/٠  ٤٩١/٠  - 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 هایافته ۳
) جدول  ویژگی٧در  به  )  نمونه  شناختی  جمعیت  های 

ارائه   خدمتی  واحد  و  تحصیالت  سن،  جنسیت،  تفکیک 
است.   دادهشده  می توصیف  نشان  که  ها  نفر    ۱۰۷دهد 

درصد)    ۵/۴۶نفر (   ۹۳درصد) از پاسخگویان مرد و    ۵/۵۳(
از نظر سنی   بودند.  آنها زن  (  ۱۰۵از  را    ۵/۵۲نفر  درصد) 

درصد بقیه دارای   ۵/۴۷شکیل داده و  سال ت  ۴۰تا    ۳۱افراد  
افراد   بیشتر  تحصیالت  لحاظ  از  بودند.  دیگر  سنی  گروه 

) بودند  لیسانس  تحصلی  مدرک  در    ۴۲دارای  و  درصد) 
حوزه در  افراد  بیشتر  (نهایت  رستوران  درصد)،   ۲۱های 

درصد)    ۱۷درصد) و آژانس مسافرتی (  ۵/۱۹صنایع دستی ( 
 فعالیت دارند. 

 
 های جمعیت شناختی پژوهش ): ویژگی ۷جدول ( 

 درصد فراوانی ویژگی متغیر   درصد فراوانی ویژگی متغیر 
 ٥/٥٣ ١٠٧ مرد جنسیت   ٥/٦ ١٣ سال   ٢٠زیر  سن

 ٥/٤٦ ٩٣ زن  ٠/٢٨ ٥٦ سال  ٣٠-٢٠
 ٥/١٩ ٣٩ صنایع دستی  حوزه فعالیت  ٥/٥٢ ١٠٥ سال  ٤٠-٣١
 ٢١ ٤٢ رستوران  ٥/٦ ١٣ سال ٥٠-٤١

 ١٧ ٣٤ مسافرتیآژانس  ٥/٦ ١٣ سال  ٥٠باالی 
 ٥/١١ ٢٣ موزه  ٥/٦ ١٣ تردیپلم و پایین  تحصیالت 

 ٧ ١٤ حمل و نقل  ٥/٨ ١٧ فوق دیپلم
 ٥/١٢ ٢٥ هتل  ٠/٤٢ ٨٤ لیسانس 

 ٤ ٨ اماکن تاریخی   ٠/٢٦ ٥٢ فوق لیسانس 
 ٥/٧ ١٥ تورلیدر  ٠/١٧ ٣٤ دکتری 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر   
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) پاسخ ۸جدول  میانگین  به  مربوط  نتایج  بارهای  )  ها، 
(گویه آشکار  متغیرهای  معناداری  و  نشان  عاملی  را  ها) 

معادالت می  در  به    دهد.  عاملی،  تحلیل  در  و  ساختاری 
ساختاری   مدل  در  آشکار  متغیرهای  حضور  تایید  منظور 
تحقیق، باید ضرایب بار عاملی برای هر سوال باید بزرگتر  

بازه بحرانی    ۵/۰از   از  بوده و ضرایب معناداری نیز خارج 
)۹۶/۱-    ،۹۶/۱) نتایج جدول  باشد.  تایید  ) نشان۸)  دهنده 

بارهای عاملی   بنابراین مقادیر  و ضرایب معناداری است. 
 مدل تحقیق از نظر تحلیل عاملی، مورد تایید است.

 

 ): نتایج میانگین، بارهای عاملی و ضریب معناداری متغیرهای آشکار ۸جدول ( 

بار  میانگین  های تحقیق) متغیرهای آشکار (گویه متغیرهای مکنون
 عاملی

ضرایب 
 معناداری 

های محصول و  فرصت
 بازار جدید 

 و محصوالت توانایی شناسایی بازارهایی برای •
 جدید  خدمات

٧٦/٣  ٦٣٧/٠  - 

٦٧/٣ محصوالت جدید بهبود هایشیوه  توانایی کشف  •  ٧٣٣/٠  ٤٢/١٤  
٤٥/٣ رشد جدید هایحوزه  توانایی شناسایی •  ٨٠٧/٠  ٧٦/٣٣  
٢٠/٣ طراحی محصوالت برای حل مشکالت کنونی  •  ٦٠٤/٠  ٧٩/٧  
 برآورده محصوالتی برای تامین نیازهای ایجاد •

 مشتریان نشده 
٧٥/٣  ٨٥٨/٠  ٩٠/٣٢  

٦٤/٣ توانایی پیش بینی آینده کسب و کار •  ٦٧٣/٠  ٣٧/١١  
 نوآورانه  ایجاد محیط

 
محیطی برای انتخاب رثیس توسط   توانایی ایجاد •

 مرئوس
٢١/٣  ٠/ ٦٠٥  - 

های ایده مشوق فکر و  توانایی ایجاد محیط کاری •
 جدید 

٨١/٣  ٦٨١/٠  ٧٦/٧  

پذیری در قبال تشویق افراد برای مسئولیت  •
 تصمیمات ابتکاری 

٩٩/٣  ٦١٥/٠  ٠٥/٧  

٧٣/٣ با دیگران به صورت اشتراکی  توانایی کار •  ٦٦٨/٠  ٠٤/٥  
 گذار سرمایه با ارتباط

 
برای جذب  گذارانباسرمایهارتباط توانایی برقراری •

 منابع مالی 
٦٠/٣  ٧٨٥/٠  - 

 دارای باافرادکلیدی ارتباطبرقراریتوانایی  •
  مالیمنابع به دسترسی

٦٠/٣  ٨٦٢/٠  ٧٥/٣٩  

 بودجه  تأمین مالی برای توانایی شناسایی منابع •
 سرمایه گذاری

٣٨/٣  ٧٤٦/٠  ٨٢/٢٠  

 اصلی  اهداف تعریف
 

کسب  هایارزش و چشم انداز توانایی توصیف •
 وکار 

٢١/٤  ٧٩٦/٠  - 

ترغیب دیگران جهت پذیرش  توانایی  •
 وکار کسب  هایوارزشاهداف 

٢٣/٤  ٨٦٣/٠  ٠٥٢/٣٤  

ها جهت  فعالیت  توانایی طراحی و تنظیم •
 ها شناسایی فرصت 

٩١/٣  ٩٢٤/٠  ٢٢٤/٧٤  

در شرایط استرس، فشار   توانایی فعالیت مداوم • چالشها مواجهه با
 و درگیری 

٦٢/٣  ٩٢٨/٠  - 
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بار  میانگین  های تحقیق) متغیرهای آشکار (گویه متغیرهای مکنون
 عاملی

ضرایب 
 معناداری 

 وضعیت در ناگهانی تغییرات توانایی مدیریت  •
 کسب وکار 

٤٥/٣  ٨٥٨/٠  ٨٩/٢  

٦٣/٣  هامقاومت در برابر سختی  توانایی •  ٥٧٢/٠  ٩٣/٢  
٩٠/٣ ماهر توانایی جذب و آموزش کارکنان • انسانی نیروتوسعه  ٨٩٨/٠  - 

های مناسب برای توانایی شناسایی جایگزین  •
 کارکنان کلیدی 

٥٩/٣  ٩١٧/٠  ٥٨/٥  

جایگزین برای کارکنان کلیدی توانایی جذب  •
 درشرایط بحرانی

٦٤/٣  ٦٦٠/٠  ٦٤/٣  

 قابلیت نواوری 
 

های جدید برای ارائه خدمات به  استفاده از روش •
 مشتریان

٢٢/٣  ٦٢/٠  - 

پذیری مدیران برای دستیابی به تمایل ریسک •
 های رشدفرصت

٠٨/٣  ٩٠/٠  ٥٤/٩  

اختصاص منابع کافی برای تحقیق و توسعه   •
 محصول 

٨٩/٢  ٨٣/٠  ١٧/٩  

های جدیدی برای انجام تالش برای کشف راه •
 کارها 

٤٥/٣  ٦٤/٠  ٦٢/٦  

ایجاد بازار برای محصوالت کسب و کار از طریق  •
 نوآوری 

٤٩/٣  ٧٥/٠  ٥٥/٨  

٤٦/٣ سودآوری کسب و کار  • عملکرد کسب و کار  ٩٣/٠  - 
٥٥/٣ فروش محصوالت و خدمات کسب و کار میزان •  ٦٨/٠  ٧٦/١٠  
٩١/٣ کسب و کار   سریع رشد •  ٦٣/٠  ٧٣/٩  
٦٤/٣ بخش بودن عملکرد کسب و کار  رضایت •  ٧٠/٠  ٠٣/١١  
٦٩/٣  سطح موفقیت کسب و کار •  ٠/ ٥٠  ٣٤/٧  
٤٣/٣ انتظارات کارآفرین  مطابق با من  کار و رشد کسب •  ٥٦/٠  ٠٣/٣  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

) تخمین  ۲شکل  حالت  در  را  تحقیق  ساختاری  مدل   (
) شکل  و  حالت  ۳ضرایب  در  را  تحقیق  ساختاری  مدل   (

ضرایب  دهند. از آنجا که تمامی معناداری ضرایب نشان می 

و قدرمطلق تمامی ضرایب معناداری    ۵/۰عاملی بزرگتر از  
است، بنابراین، نتایج مدل ساختاری تحقیق    ۹۶/۱بزرگتر از  

 است. مورد تایید 
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 ): مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب ۲شکل ( 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 
 ): مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب ۳شکل ( 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

) شاخص۹جدول  را    های)  تحقیق  برازش  به  مربوط 
می  شاخصنشان  شامل  که  درجه  دهد  به  دو  کای  های 

)، شاخص برازندگي تعدیل GFIآزادی، شاخص برازندگي (
 ) ( AGFIیافته  تطبيقي  برازندگي  )، شاخص CFI)، شاخص 

) برازندگی  شده  برازندگی NFIنرم  شده  نرم  شاخص   ،(
)NNFI) شاخص برازندگی فزاینده ،(IFIشه  )، و شاخص ري

) تقريب  خطاي  واريانس  برآورد  استفاده  RMSEAدوم   (

 RMSEAدهد، به جز شاخص  شده است. نتایج نشان می 
ها، که مقدار آن بیشتر از حد مجاز است، سایر شاخص 

کنند. بنابراین براساس این نتایج،  برازش مدل را تایید می 
می مجموع  دادهدر  که  گفت  با  توان  تحقیق  مدل  های 

و زيربنای نظری تحقيق همخوانی دارد و اين   ساختار عاملی
 امر به معنای تایید مدل تحقیق است.
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 های برازش مدل ساختاری تحقیق ): شاخص ۹جدول ( 

 χ2/df RMSA GFI AGFI NFI NNFI CFI IFI شاخص

٣< حد مجاز  >٠٨/٠   <٩/٠   <٨/٠   <٩/٠   <٩/٠   <٩/٠   <٩/٠  
مقدار بدست 
 امده

٧٨/٢  ٠٩/٠  ٩١/٠  ٨١/٠  ٩٢/٠  ٩١/٠  ٩٣/٠  ٩٣/٠  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

) جدول  نهایت،  آماره  ۱۰در  (بتا)،  مسیر  ضرایب   (t ،
دهد.  های تحقیق را نشان میضریب تعیین و نتیجه فرضیه

با توجه به نتایج بدست آمده از مقادیر ضرایب مسیر و  
، تاثیر خودکارآمدی کارآفرینی بر قابلیت نوآوری با  tآماره  

مورد تایید    ۵/ ۵۳و ضریب معناداری    ۴۹/۰ضریب مسیر  
می برای قرار  آمده  بدست  تعیین  ضریب  مقدار  گیرد. 
نشان  ۳۴/۰فرضیه   که  متغیر  است  که  است  آن  دهنده 
حدود  خودکارآ مجموع  در  کارآفرینی  از    ۳۴مدی  درصد 

پیش را  نوآوری  قابلیت  میتغییرات  نتایج  بینی  کند. 
می فرضیه نشان  سوم  و  دوم  متغیرهای  های  که  دهد 

با   ترتیب  به  نوآوری  قابلیت  و  کارآفرینی  خودکارآمدی 
و    ۲۶/۳و ضرایب معناداری    ۵۷/۰و    ۳۲/۰ضرایب مسیر  

عملکرد کسب و کار دارند.    تاثیر مثبت و معناداری بر  ۸۰/۵
درصد از تغییرات عملکرد   ۳۵در عین حال این دو متغیر  

 کنند.کسب و کارهای گردشگری را تبیین می 

فرضیه بعدی به ارزیابی تاثیر ابعاد خودکارآمدی بر    ۶
می  کار  و  کسب  (عملکرد  جدول  نتایج  نشان  ۷پردازند.   (

فرصتمی  توسعه  ابعاد خودکارآمدی شامل  که  های دهد 
)، ایجاد محیط  t-value = 8.72و    β = 0.47محصول و بازار (

)، برقراری ارتباط با  t-value = 3.60و    β = 0.35نوآورانه (
)، تعریف کردن  t-value = 2.78و    β = 0.21گذار (سرمایه 

) توسعه نیروی  t-value = 2.86و    β = 0.35اهداف اصلی (
) تاثیر مثبت و  t-value = 2.19و    β = 0.31انسانی حیاتی (

معناداری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری دارند. اما  
بینی نشده به دلیل  های پیش تاثیر بعد مواجهه با چالش

بازه   آن در داخل  برای  آمده  آماره تی بدست  آنکه مقدار 
بحرانی قرار دارد، مورد تایید قرار نگرفت. در عین حال ابعاد  

کارآفرینی  شش خودکارآمدی  تغییرات    ۴۸گانه  از  درصد 
 نمایند.عملکرد را پیش بینی و تبیین می 

 

 های تحقیق ): نتایج فرضیه ۱۰جدول ( 

 وضعیت  Β t-value R2 فرضیه تحقیق

 تأیید  ٣٤/٠ ٥٣/٥ ٤٩/٠ قابلیت نوآوری   ←خودکارآمدی کارآفرینی 
 تأیید  ٣٥/٠ ٢٦/٣ ٣٢/٠ عملکردکسب و کار ←خودکارآمدی کارآفرینی 

 تأیید  ٨٠/٥ ٥٧/٠ عملکرد کسب و کار←قابلیت نوآوری 
 تایید   ٧٢/٨ ٤٧/٠ عملکرد کسب وکار ←توسعه فرصتهای محصول و بازار جدید 

 تایید   ٦٠/٣ ٣٥/٠ عملکرد کسب و کار  ←ایجاد محیط نوآورانه 
 تایید  ٤٨/٠ ٧٨/٢ ٢١/٠ عملکرد کسب و کار  ←برقراری ارتباط با سرمایه گذار 

 تایید   ٨٦/٢ ٣٥/٠ عملکرد کسب و کار  ←تعریف اهداف اصلی 
 رد  ٤٨/٠ ٠٥/٠ عملکرد کسب و کار ←مواجهه با چالشهای پیش بینی نشده 

 تایید   ١٩/٢ ٣١/٠ عملکرد کسب و کار ←توسعه نیروی انسانی حیاتی 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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 بحث و نتیجه گیری ۴
فرصت فرایند توسعه  گردشگری،  صنعت  در  جدید  های 

از فضای فیزیکی و جامعه انسانی است که    ایتلفیق یافته 
های  ها و نگرش اشکال جدید آن در نتیجه تغییر در ارزش 

انفجارگونه   رشد  پیشرفته،  تکنولوژی  انسان،  زندگی 
اطالعات و نیروهای سیاسی به وجود آمده است. صنعت 
نیاز   تامین  بر  عالوه  چندبعدی،  ماهیتی  با  گردشگری 

عمده تغییرات  باعث  مقصد    گردشگران،  سیستم  در 
قلم،  می  راست  و  آبادی  (خاتون  شرکت۱۳۹۰گردد  های  ). 

توانند واکنش سریعی به نیازها و بازارهای  کوچک اغلب می
مقدمه این  و  دهند  نشان  نوآوریجدید  انواع  برای  ها ای 

فزایندهمی  طور  به  هم  کارآفرینی  یک  شود.  عنوان  به  ای 
برای ارائه به    کانال قابل توجه برای محصوالت و خدمات

شود که به عنوان پیشگامان توسعه  گردشگران شناخته می 
کسب و کارهای جدید و ارائه خدمات جدید در مقصدهای  

می  شناخته  و  گردشگری  کسب  اندازی  راه  الزمه  شود. 
کارهای کارآفرینانه وجود سطح قابل قبولی از خودکارآمدی  

یت در ایجاد  در میان کارآفرینان است که آنها را داشتن قابل
می  توانمند  خالقانه  و  نو  کارهای  و  این  کسب  بر  سازد. 

نقش  ارزیابی  به  تا  شد  تالش  مطالعه  این  در  اساس 
خودکارآمدی کارآفرینی بر قابلیت نوآوری و عملکرد کسب 
نوازی   مهمان  و  گردشگری  کارهای  و  کسب  در  کارها  و 

منظور،   این  برای  شود.  شد.   ۹پرداخته  طراحی  فرضیه 
اول نشان داد که خودکارامدی کارآفرینی بر قابلیت    فرضیه

نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طوری که در میان  
نوازی شهر   مهمان  و  گردشگری  کارهای  و  کارکنان کسب 
خودکارآمدی  از  باالیی  سطح  دارای  افراد  چه  هر  تبریز، 

تالش باشند،  انواع  کارآفرینی  ارائه  در  آنها  توانمندی  و  ها 
ایدهوشر  و  میها  افزایش  نوآورانه  این های  نتایج  یابد. 

 ) و همکاران  نتایج هاالک  با  و همکاران  ۲۰۱۸فرضیه  لی   ،(
) مطابقت  ۲۰۱۳) و کارلسون و موبرگ (۲۰۱۱)، سانچز (۲۰۱۶(

یافته  خودکارآمدی  دارد.  که  داد  نشان  دوم  فرضیه  های 
کارهای   و  کسب  عملکرد  بر  معناداری  تاثیر  کارآفرینی 

رقابتی  گر  فضای  به  توجه  با  که  طوری  به  دارد.  دشگری 
حاکم بر کسب و کارهای گردشگری، کارآفرینان با داشتن  
و   کسب  موفقیت  و  عملرد  خودکارآمدی،  باالی  سطح 
کارهای خود را تحت تاثیر قرار دهند. نتایج این فرضیه با 

)  ۲۰۱۲هاالک و همکاران (  ) و۲۰۱۶مطالعه لی و همکاران (
دار  قابلیت  مطابقت  که  داد  نشان  نیز  سوم  فرضیه  د. 

نوآوری تاثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری  
دارد. طبیعی است که به ویژه در کسب و کارهای کوچک 

تر از بقای آنها  اندازی کسب و کار آسان و متوسط که راه
برداری محصوالت به وسیله رقیبان  بوده و نیز تقلید و کپی 

پذیر است، داشتن قابلیت نوآوری و ارائه به راحتی امکان
تواند عملکرد را تحت  مداوم محصوالت و خدمات جدید می 

تاثیر قرار دهد. این نتیجه در مطالعات مختلفی مانند فریرا  
)، لی و همکاران  ۲۰۱۸)، رجبتیرانا و هویی ( ۲۰۱۸و همکاران  (

)،  ٢٠١٥)، ظهیر و همکاران (٢٠١٥اورکا و همکاران ()،  ۲۰۱۶(
) اثبات  ١٣٩٤)، تاج زاده و خزایی (٢٠١٣وو و سیوالوگاتاسان ( 

ادبیات تحقیق  با  نیز همراستا  این پژوهش  نتایج  و  شده 
 است.

های چهارم تا نهم به بررسی تاثیر هر یک از  در فرضیه 
کارهای   و  عملکرد کسب  بر  کارآفرینی  خودکارآمدی  ابعاد 

شهر تبریز پرداخته شد که نتایج    نوازیگردشگری و مهمان
های محصول و بازار، تحقیق نشان داد که توسعه فرصت

گذار، تعریف اهداف اصلی محیط نوآورانه، ارتباط با سرمایه
و توسعه دادن نیروی انسانی حیاتی تاثیر مثبتی بر عملکرد  

می  نشان  نتایج  این  ابعاد دارند؛  از  یک  هر  که  دهد 
به خوبی عملکرد را تحت تاثیر قرار  خودکارآمدی کارآفرینی  

داده، بنابراین وجود و لزوم همه این ابعاد در عملکرد موثر  
است و کارآفرینان باید به همه این پنج مولفه توجه داشته  

بعد خودکارآمدی    ۶باشند. این درحالی است که از میان  
بینی نشده های پیشکارآفرینی فقط بعد مواجهه با چالش

کس عملکرد  معناداری بر  تاثیر  گردشگری  کارهای  و  ب 
و  صاحبان  کارآفرینان،  دیدگاه  از  اینکه  دلیل  نداشت. 
کارکنان کسب و کارهای گردشگری شهر تبریز مواجهه با  

و چالش عملکرد کسب  بر  تاثیری  نشده  بینی  پیش  های 
تواند ناشی از این امر باشد که  کارهای گردشگری ندارد، می 

سب و کارهای موجود در صنعت با توجه به اینکه کلیه ک
مهمان و  چالش گردشگری  با  تقریبا  خارجی  نوازی،  های 

یکسانی روبرو هستند، ممکن است این عوامل در مقایسه  
باشند.   داشته  عملکرد  بر  کمتری  تاثیر  عوامل  سایر  با 

می نشان  مطالعات  محیطی  همچنین  عوامل  که  دهد 
ر  با  رقابت  و  ملی  و  محلی  اقتصاد  مانند  در  خارجی  قبا 

و   محصوالت  کیفیت  نظیر  داخلی  عوامل  با  مقایسه 
های کسب و کار، اهمیت کمتری  مدیریت موثر و استراتژی 
 ).۲۰۱۱دارد (ماندباچ و همکاران، 
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کاربرد عملی یافته های پژوهش حاضر را می توان در  
حوزه   کارآفرینان  توانمندسازی  های  برنامه  تدوین 

بر این اساس   باید توجه داشت گردشگری متصور نمود؛ 
ها و اقدامات کارآفرینان، در حد قابل  که اثربخشی فعالیت

های فردی ایشان دارد. در این راستا، توجهی تکیه بر توانایی
خودکارآمدی   توانایی  حاضر،  پژوهش  نتایج  با  مطابق 
عملکرد  ارتقاء  و  بهبود  بر  تاثیرگذاری  نقش  کارآفرینان 

لذکسب دارد.  گردشگری  حوزه  این وکارهای  بر  انتظار  ا 
هایی  اندرکاران و متولیان امر تدوین برنامهاست که دست

را در راستای توانمندسازی کارآفرینان حوزه گردشگری، با  
قرار  کار  دستور  در  ایشان،  خودکارآمدی  ارتقاء  محوریت 
قابل   و  تاثیرگذار  عملکرد  توان  می  صورت  این  در  دهند؛ 

وکارهای گردشگری  سبقبولی را در راستای ارتقا و بهبود ک
 متصور بود. 

بهبود   در  کارآفرینی  خودکارآمدی  تاثیر  به  توجه  با 
عملکرد، پیشنهاد می گردد کسب و کارهای گردشگری شهر  

محور، استفاده تبریز، از طریق تدوین برنامه های کارآفرین
روش  با  از  کارآفرینان  همکاری  جهت  در  مشارکتی  های 

ویژگی از  استفاده  و  در  هایکدیگر  آنها  خودکارآمدی  ی 

سناریوهای مختلف کسب و کار تاکید نمایند. همچنین با  
توجه به تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای  
نمودن  فراهم  نوآوری،  مشوق  فضای  ایجاد  گردشگری، 

ایده ارائه  چشمفرصت  کارکنان،  برای  از ها  پوشی 
نوآوری شکست ارائه  در  احتمالی  ایجاد  های  و  جو ها 

می  کار  محیط  در  قابلیت دوستانه  افزایش  در  های  تواند 
کارهای   و  کسب  در  عملکرد  بهبود  درنتیجه،  و  نوآوری 
افزایش  نهایت،  در  باشد.  موثر  تبریز  در شهر  گردشگری 

مهمان  قابلیت  و  گردشگری  حوزه  کارکنان  کارآفرینی  های 
گردد که  نوازی باعث ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه می 

آنها، خالقیت، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده ویژگ ی اصلی 
است. این موارد برای موفقیت کسب و کارهای گردشگری 
و   مسئوالن  موارد،  این  به  دستیابی  برای  و  دارد  اهمیت 

های سازنده و  توانند با ارائه مشوقمدیران شهر تبریز می 
هایی مانند "کسب و کارهای خالق"، همچنین ایجاد کمپین

در گردشگ تبریز،  در شهر   ... و  کارآفرین  تبریز  ری خالق، 
حوزه  در  کارآفرینانه  کارهای  و  کسب  توسعه  جهت 

نوازی و درنهایت توسعه گردشگری گام  گردشگری و مهمان
 بردارند.
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