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 چکیده 

این صنعت به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا شده های کنونی سبب صنعت گردشگری در جهان در سال پیشرفت

به شمار رود، صنعتی که در ایران سهم اندکی را به خود اختصاص داده و به سبب فضای رقابتی شدید آن نیازمند استفاده از 

های نوآوری در صنعت گردشگری از جمله ملزومات این صنعت باشد، استفاده از اکوسیستمدر این زمینه میهایی نوآوری

ای زیبا پیش روی گردشگری کشور کمك نماید و همچنین به سبب تواند به آیندهباشد که تالش در جهت کسب آن میمی

های انسانی در نوآوری متناسب با اکوتوریسم ت سرمایههای انسانی به عنوان مهمترین عوامل نوآوری، مدیریوجود سرمایه

باشد. روش پژوهش های نوآوری در گردشگری ایران میباشد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اکوسیستمشایان توجه می

ود و سپس دهد شناسایی منابع گردشگری موجباشد. نتایج نشان میای میکتابخانه اسنادی با تأکید بر شیوه -حاضر توصیفی

های الزم برای باشد و در همین راستا توجه به زیرساختشناسایی بازار هدف نیازمند شناخت نیازها و عالیق گردشگران می

های یافت شده در مرحله اول و دوم از طریق تغییر و نوآوری را جذب بهتر گردشگران شایان توجه بوده، لذا اعمال استراتژی

چون  ایهای پیشرفتههای نوآوری در گردشگری و با الگو قرار دادن کشوریگیری از اکوسیستمبهرهطلبد و به دنبال آن با می

توان کمك شایانی به بهتر شدن وضعیت صنعت گردشگری در کشور نمود، لذا با انطباق میان نوآوری اکوتوریسم و ژاپن می

باشد که به سبب نی مدیریت در نوآوری اکوسیستم میآفریهای ارزشوری از جمله ویژگیسبك مدیریت منابع انسانی بهره

توان در بهبود صنعت گردشگری گامی موثر باشد میمنحصربه فردی و افزایش کیفیت در امر نوآوری اکوسیستم قابل تأمل می

 برداشت.

 

 های نوآوری، گردشگری، ایران، توسعهنوآوری، اکوسیستم واژگان كلیدي:
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 مقدمه 

در جهت یافتن  رود. نوآوری به تالشها به شمار میامل رشد و پیشرفت بشری در تمامی زمینهترین عنوآوری مهم

های تعاملی در کننده نوآوری از طریق شبکهشود. مفهوم اکوسیستم نوآوری بیانهای نو گفته میحلهای جدید و راهفرصت

گرد. اکوسیستم نوآوری در گردشگری الگوی یسطوح مختلف بوده و یك طیف گسترده و پیچیده از ذیفعان را در بر م

محیطی منعکس نموده های طبیعی را در مواجهه با تغییرپذیری زیستهای مهم اکوسیستمپیشنهادی مناسبی است که ویژگی

ها در بخش کشاورزی و باشد. همچنین با توجه به محرز شدن محدودیتو در جهت برآوردن تقاضا برای توسعه مناسب می

تر از های شغلی جدید، اهمیت اکوسیستم نوآوری در بخش گردشگری پررنگلزوم منابع جایگزین نفت و ایجاد فرصت صنعت و

های توسعه ملی کشورها دارد؛ زیرا صنعت گردشگری از جمله ریزی و استراتژیای در برنامهگذشته گردید و جایگاه ویژه

آید و چنین رسدی در صنعت گردشگری مدیون ی به شمار میهای اقتصادترین نرخ رشدها در میان سایر بخشسریع

باشد. لزوم توجه به های نوآور میهای سازمانی جدید و به طور کلی اکوسیستمهای جدید، بازارهای جدید و شکلفناوری

اعی، اکوسیستم نوآوری در صنعت خدمات محور گردشگری بیش از صنایع دیگر بوده چرا که اندك تغییرات سیاسی، اجتم

های باشد. لذا با توجه به ماهیت شدید رقابتی گردشگری، انجام اکوسیستماقتصادی و تکنولوژی بر این صنعت تأثیرگذار می

ها قرار گردد. اکوسیستم نوآوری که در قلب موفقیت سازماننوآوری یکی از عوامل مهم بقا در سیستم گردشگری محسوب می

ها، پاسخگویی به نیازهای درحال تغییر مشتریان، وری، کاهش هزینهافزایش بهره گرفته و سبب بهبود کیفیت محصوالت،

 . (3131)بابایی,  گرددافزایش فروش و سود، و به دست آوردن سهم بیشتر و متمایز از بازار نسبت به رقبا می

گردشگری و درآمد حاصل از این  های فراوان تاریخی، فرهنگ، طبیعی و ... سهمی اندك از بازارکشور ایران با داشتن جاذبه

باشد. لذا استفاده از اکوسیستم نوآوری در این صنعت سبب کسب سهم مناسب ایران در این عرصه صنعت را سهیم می

. بنابراین با توجه به اهمیت اکوسیستم نوآوری در صنعت گردشگری (3131بابایی,  &)حسینی مطلق, محبعلی زاده  گرددمی

گویی به سوال اصلی پژوهش قاله بررسی اکوسیستم نوآوری در گردشگری ایران است و در جهت پاسخکشور، هدف از این م

 های نوآوری در گردشگری ایران نقش موثری دارد؟ باشد که آیا اکوسیستممی

 

 مبانی نظري

 تعریف نوآوري .1

پیچیده که فعالیت اجزای متعددی را تعاریف متعددی از نوآوری ارائه گردیده است در تعریفی آمده، نوآوری فرآیندی است 

طلب نموده و این اجزاء روابطی پیچیده با یکدیگر دارند و وجود این روابط اتخاذ رویکرد سیستماتیك و نوآوری را بیشتر 

 گردد که توسط افرادگوید نوآوری به هر نوع کاال، خدمات، ایده اتالق میمی 3. کاتلر(3133تراب احمدی,  &)شجاعی  سازدمی

نیز در تعریف از نوآوری بر  2(. کانتر3131مطلق و همکاران،  یا کارکنان به عنوان یك پدیده جدید مطرح و درك گردد)حسینی

نماید وی معتقد است که نوآوری شامل فرایندی تأکید نموده که هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله را گردآوری می

(. در تعریفی دیگر آمده 3331خدمات و محصوالت است)کانتر، های جدید در فرایند، هشکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای اید

های لسازی فرایندهای نو، محصوالت نو و ساختارها و دستورالعمنوآوری یعنی جستجو، کشف، توسعه، ارتقای پذیرش و تجاری

 (.3131جدید سازمانی )بابایی، 

                                                           
1 Katler 
2 Kanter 
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داری است که برای بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ری تغییر معنیو همکاران نوآو 1همچنین طبق تعریف فورست بو

به طور کلی نوآوری فرایندی است که اول  (.2112گیرد)فورست بو، ها انجام مینفعان سازمانهای جدید برای ذیایجاد ارزش

شکل ایده درآورد، پس از آن  دهد تصوراتش به وجود آید، سپس آن تصورات را مهندسی دنبال کند و بهبه فرد امکان می

ها را به کاال، خدمات و فرایند های عملی، مفید و مناسب تبدیل نماید و به همراه آن ایدهها را از طریق مدیریت ایده به ایدهایده

ا اختتام مبدل نموده، سرانجام با تجاری کردن محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید یا توسعه یافته در بازار، فرآیند نوآوری ر

 (.2111بخشد)نورالدین، 

 

 مفهوم اكوسیستم نوآوري .2

این شبکه یك طیف  افتاده واز طریق شبکه های تعاملی در سطوح مختلف اتفاق بدین معنا است که اکوسیستم نوآوری 

عالیت . کارکرد مهم اکوسیستم نوآوری در فگرددرا شامل میدولتی و خصوصی  هایدر بخش گسترده و پیچیده از ذینفعان

باشد. اکوسیستم نوآوری از طریق ، میهای تحقیق و توسعه، حوزه های مهم سیاستی که بر اثر بخشی نوآوری اثر گذارند

ها، مراکز تحقیقاتی و انواع مختلفی از ، دانشگاهنمودههای کوچك و بزرگ تحقیقات و دانش جدید را به بازار تبدیل شرکت

. همه ذینفعان به عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری، به طور گرددرا شامل میطات زیرساختها همچون حمل و نقل و ارتبا

بخشد و این به نوبه خود کارایی پیچیده ای در فرآیند نوآوری بایکدیگر در ارتباطند. رفتار آنها کارایی اکوسیستم را بهبود می

 .(3131)طالبی، دهدفردی را افزایش می

باشد که این میقوی نیازمند کاهش عدم قطعیت در فرآیندهای نوآوری  یعملکردابی به برای دستییك اکوسیستم نوآوری 

پاسخ بازار و توانایی ذینفعان  درتغییرات در یك محیط بسیار آشفته نه فقط در عملکردهای تکنولوژیکی، بلکه به سبب  امر

. این ارتباط میان تغییر و عدم قطعیت گرددیمافزایش عدم قطعیت  باعثجهت جذب و بکار بردن تغییرات الزم به طور موثر 

. این نمایددر یك اکوسیستم نوآوری، ضرورت واکنش خودبه خودی هر یك از ذینفعان و هماهنگی شبکه ذینفعان را ایجاب می

طعیت ترکیب از استقالل و هماهنگی، به اندازه کافی یك اکوسیستم نوآوری را در بهبود عملکردش برای بقا در شرایط عدم ق

 .(3131)عبدالمالکی و بهکمال،  سازدجهانی و متعاقبا رسیدن به توسعه پایدار توانا می

آورد. ثبات یك ویژگی مهم یك اکوسیستم نوآوری فراهم می یاکوسیستم طبیعی الگوی پیشنهادی)مناسب( برای پایدار

خصوص در مواجهه با تغییر پذیری زیست  اکوسیستم های طبیعی است که فرآیندهای هم ایستای)پایدار( پیچیده را ، به

. همچون یك اکوسیستم طبیعی، ثبات در مواجهه با شوکهای خارجی، که برای برآوردن تقاضاها نمایدمیمحیطی منعکس 

برای توسعه پایدار کافی باشد، یك هدف مهم اکوسیستم نوآوری است. ثبات اکوسیستم نیازمند سه فاکتور اصلی ایستادگی، 

باشد. ایستادگی به معنی ظرفیت یك سیستم برای حفظ وضعیتش در برابر اختالل و افزونگی عملکردی می یریپذانعطاف

باشد. افزونگی عملکردی باشد. انعطاف پذیری به معنی نرخی برگشت یك سیستم بعد از مواجه با اختالل به حالت اولش میمی

باشد. ایستادگی به کردی با یك نرخ مشابه صرف نظر از اختالل مینیز توانایی یك سیستم برای انجام دادن یك فرآیند عمل

باشد )بازسازی سریع بعد از باشد و انعطاف پذیری دارای بعضی جنبه ها مثل قابلیت ارتجاعی میعنوان اینرسی)سکون( می

اثرات  4مارتینی و آلیسون. تواند شرح داده شودگردد( میاختالل( و دامنه )منطقه ای که یك سیستم به یك حالت ثبات بر می

که یك اختالل برای یك اکوسیستم اتفاق دهند. هنگامیبالقوه اخالل بر یك اکوسیستم را بوسیله این سه فاکتور توضیح می

افتد، ممکن است نسبت به اختالل ایستادگی کند و هیچ تغییری رخ ندهد. در حالتی دیگر، اگر یك اکوسیستم نسبت به می

                                                           
3 Furst Bowe , Julie A. and Bauer ,R. A. 
4 Allison & Martiny 
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تواند انعطاف پذیر باشد و به سرعت به حالت اولیه اش بازگردد. در نهایت، یك اشد و تغییر رخ دهد، میاختالل حساس ب

اکوسیستم که انعطاف پذیر نیست ممکن است مانند حالت اولیه عمل کند اگر اجزاء سازنده یك اکوسیستم افزونگی عملکردی 

عمیقی با فرآیند تعامل درونی بین اجزاء در ارتباط است)شجاعی و داشته باشند. این فرآیند برای جذب اختالل خارجی به طور 

 (. 3211احمدی، تراب

کند که تعامل در یك اکوسیستم دارای سه مشخصه ضروری و مهم همزیستی، تکامل مشترك و همکاری بیان می 1مارتین

ی تطابقی )تناسب با یکدیگر( نتیجه تکامل گیرد. همکارانطباقی است. همزیستی در واقع از بازی تکاملی بین گونه ها منشا می

(. گونه ها در یك اکوسیستم دارای توانایی تغییر نیازمندیهای 3131باشد)به نقل از زمانیمشترك)تغییر کردن با یکدیگر( می

همکاری  دهند و در نتیجه، خودشان را از طریقشرایط محیطی هستند. آنها راهی که با دیگر گونه ها درتعاملند را تغییر می

کنند. برای اینکه یك اکوسیستم به طور داخلی به صورت با ثبات رفتار کند تکامل مشترك ضروری انطباقی سازماندهی می

است. این فرآیندها برای ایجاد پایداری هم به صورت داخلی و هم به صورت خارجی به گونه ای با یکدیگر ترکیب شده اند که 

دهد.در مقایسه با اکوسیستم های طبیعی، آنچه داللت کردش را به صورت پایدر ادامه مییك اکوسیستم به عنوان یك کل عمل

شود این است که در توسعه پایدار یك شایستگی)تالش( برای تغییر شرایط الزم است. همانند یك اکوسیستم طبیعی، یك می

شود. بین آنها همکاری  ستند شناخته میاکوسیستم نوآوری بوسیله شرکت کنندگان مختلفی که در حال تعامل با یکدیگر ه

همزیستی، تکامل و تطابق مشترك وجود دارد واز طریق این تعامالت، عملکرد اکوسیستم نوآوری به عنوان یك کل بهبود 

باشد. یابد. در ضمن اکوسیستم نوآوری نسبت به اختالالت خارجی دارای مقاومت، انعطاف پذیری و افزونگی عملکردی میمی

وع از عملکرد توسط جامعه جهانی کنونی برای حفظ ثبات داخلی و خارجی در مقابل آینده به شدت نامعلوم پذیرفته شده این ن

است. مطالبات جدی برای توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی از چالش های جدید برای اکوسیستم 

 (.3131باشند)عبدالمالکی و بهکمال، نوآوری می

 

 مراحل تکامل نوآوري .3

 گردد:تکامل نوآوری در پنج مرحله )موج( خالصه می

های مختلف یك نظام و یا یافتن یك . دیدگاه شومپیتر، موج اول: نوآوری با معرفی یك ترکیب جدید از عوامل تولید و حالت3

ایند تولیدی جدید، دستیابی به گردد. عوامل این نظام شناخت یك محصول جدید، یافتن یك فرتابع تولید جدید همراه می

 (.3131بازاری جدید و به کارگیری منابع جدید و در نهایت طراحی یك سازمان جدید همراه است)بابایی، 

مطرح شده و دانشمندان و متفکران مختلفی در این  3311تا  3311های . نوآوری تکنولوژی، موج دوم: این مرحله بین سال2

دو موضوع تولید و فرایند نوآورانه توجه بیشتری نمودند در این مرحله ابداع و اختراع به مرحله  مورد اظهار نظر نموده و به

سازی رسید و تأثیربسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته و پس از این مرحله نوآوری سیستماتیك و فرایندگرایی بیشتر تجاری

 باشد.مورد توجه می

مطرح گردید و مشخصات این دیدگاه  3331تا  3321وسط فریمن بین سالهای . نوآوری صنعتی، موج سوم: این نگرش ت1

. فریمن از جمله خصوصیات نوآوری در این دوره را فرایندی بودن آن باشدهای پایه، اختراع، توسعه و نوآوری میانجام پژوهش

های جدید و تری برای خلق ایدههای بیشاعالم نمود که این امر به سبب امکانات تولیدی بهتر در دوران صنعتی، فرصت

 نیازهای فزاینده جوامع بشری فراهم نمود.

                                                           
5 Marten 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

297 

 

ای که فریمن نظام های نوآوری سایه افکند. به گونهبر نظام 3332تا  3332های . نظام نوآوری، موج چهارم: این موج طی سال4

 ها برای تحقق تکنولوژی معرفی نمود.نوآوری را شبکه سازمان

های نو به منظور برتری (: این نوآوری عبارت است از ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایده3331وج پنجم ). نوآوری علمی، م1

گردد)بابایی، های اقتصادی در بازار کاال و خدمات که منجر به شکوفایی اقتصادی ملی و توسعه اجتماعی مییافتن بنگاه

3131.) 

 

 هاي نوآوريمعرفی سبك .4

 توسط نوآوری متعددی از های تعریف بپردازد، نوآوری نظریه به خود اولیه مطالعات در (،3314)1ترشومپی که این از پیش

. انجامد می ارزش خلق به که است جدیدبودن تغییری و تازگی است، مشترك ها تعریف این در آنچه. بود شده ارائه محققان

 و داند )رضوی می تولید در نو کارکردهای استقرار یندرا فرآ نوآوری که است شومپیتر تعریف از متاثر ها، تعریف بیشتر

. است شده ارائه ها شرکت در نوآوری هایسبك مورد در زیادی های نظریه ها و دیدگاه اخیر، های سال طی (3131اکبری،

انجام  ختلفم کشورهای در مربوط، مطالعات. دارند زیادی اشتراك وجوه گوناگون، اسامی و تنوع وجود داشتن با ها، سبك این

 کشور آن اقتصادی علمی و شرایط با متناسب را کشور هر در متداول نوآوری های سبك که اند کرده سعی محققان و شده

 های وسبك الگوها همه. دارد وجود سبك نوآوری چندین کشورها، بیشتر در که است داده نشان مطالعات. نمایند استخراج

. اند داده نشان را مختلف کشورهای در خدمت ترك یا و رشد استخدام کار، نیروی وری بهره نوآوری، میان رابطه نوآوری،

 و خدمات و کاال توزیع شیوه در نوآوری مشتری، به نوین خدمات ارائه محصول، نوآوری فراتر از را نوآوری ،2اسلو دستورالعمل

 های و توافق ها هماهنگی مدیریتی، و سازمانی جدید های مفهوم و ها طراحی جدید انواع. داند می فناوری فرآیند نوآوری در

 . اند شده آورده چتر نوآوری زیر که هستند هایی مفهوم جمله از بازاریابی، های فعالیت و ها ایده جستجوی و همکاری

 سبك مثال، بعنوان. است با نوآوری مرتبط عادی امور و ها فعالیت راهبردها، از ای مجموعه نوآوری، سبك از منظور

 قرار استفاده مورد آن توزیع نحوه یا محصول تولید جدیدی برای فرآیند شرکت که معناست بدین فرآیند، نوسازی در آورینو

(. 2112، 3کند)فرنز و المبرت می تقبل را آن از استفاده برای کارکنان آموزش جدید و تجهیزات از ناشی های هزینه و دهد می

 2131 تا 3334 از شده معرفی های سبك از ای خالصه نوآوری، های سبك پیرامون شده انجام های بهتر مطالعه درك برای

 .(3134زاده و همکاران، است)قربانی شده درج زیر جدول در محقق نام همراه به

                                                           
6 Schumpeter 
7 Oslo Manual 
8 Frenz & Lambert 
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 كنون تا ابتدا از نوآوري هايسبك از اي (. خالصه1جدول)

 محقق نوآوری های سبك 

. 4معیارگرا،  . تولیدکنندگان1 خصص،مت . تولیدکنندگان2بنیان، دانش .صنایع3 3

  اطالعات دهنده گسترش های. شرکت1 کننده تامین صنایع

Pavitt, 1984 

بر  مبتنی . صنایع2 فیزیکی شبکه در . معیارگرایان3 شامل ای شبکه صنایع 2

 گسترده اطالعات فناوری با اطالعاتی های شبکه

Soete & Miozzo, 

1989 

فناوری  دهنده . توسعه2 یکپارچه، ای شبکه در باال ریفناو با بنیان . دانش3 1

 ارتباطات بیرونی با بازارمحور تدریجی . نوآوران1یکپارچه، ایشبکه در اطالعات

 ضعیف  روابط خیلی با ضعیف . نوآوران1 محور،هزینه فرآیند . نوآوران4 ضعیف،

 

Hollenstein, 2003 

. 4 کننده، عرضه کنترل . تحت1 متخصص، کنندگان . عرضه2علم، بر . مبتنی3 4

 محورمنبع

De Jong & Marsili, 

2006 

 & Leiponen . بازارمحور4محور،. محصول1 حاکم، کننده . عرضه2 علم، بر . مبتنی3 1

Drejer, 2007 

. 4فرآیند،  سازی . مدرن1بازار، بر مبتنی . تقلید2 بازار، در نو محصول . نوآوری3 1

 ترگسترده نوآوری

Frenz & Lambert, 

2009 

 & Battisti فناوری . نوآوری2 سازمانی، . نوآوری3 2

Stoneman, 2010 

گسترده،  . نوآوری4 فرآیند، . نوسازی1 بازارمحور، . نوآوری2 ، فناوری . نوآوری3 3

 ایشبکه . نوآوری1

Frenz & Lambert, 

2012 

نوآوری  . سبك1 ه،بست اکتشافی نوآوری . سبك2 باز، اکتشافی نوآوری . سبك3 3

  بسته برداریبهره نوآوری .سبك4 باز برداریبهره

Clausen, et al., 

2013 

، (STI)نوآوری و فناوری علم، .سبك2،  (DUI)وتعامل استفاده انجام، سبك..3 31

 (TEI)مرزی درون نوآوری .سبك1

Nunes & Lopes, 

2015 

 

 انسانی منابع مدیریت هايسبك .5

 هایسیستم. شده است آغاز 3331از عملکرد بر نها آ تاثیر و انسانی منابع کارکردهای مختلف ایهترکیب روی مطالعه

 سبك سازمانی، بین هایتفاوت بر مبنای بنابراین کنندمی استفاده شرکت مناسب انسانی منابع کارکردهای از انسانی، منابع

 و سنز (3332)33ایچنیوسکی (،3331)31هاسلید ( ،3331)3دافی مك. است مختلف نیز هاسازمان انسانی منابع کارکردهای

 دیگر برخی و سیاست آنها از بخشی که اندنموده معرفی را انسانی منابع کارکردهای از اییك، مجموعه هر (،2112)32ساباتر

 هاآن است. دیدهارائه گر (2112) اسنل و لپاك توسط الگوها، این ترینجامع از یکی (.2131، 31اند)الرسن و فاسعملیاتی بوده

                                                           
9 MacDuffie 
10 Huselid 
11 Ichniowski 
12 Sanz and Sabater 
13 Laursen & Foss 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

297 

 

 ایجاد ویژگی دو که رسیدند نتیجه این به محورمنبع دیدگاه انسانی و سرمایه نظریه مبادله، هزینه اقتصادی نظریه تلفیق با

 و استخدام روابط استخدام، سبك از اعم سازمان، انسانی منابع معماری سبك در تعیین انسانی سرمایه فردیمنحصربه و ارزش

 چهاربخشی الگوی یك معیار، دو این تلفیق با نهاآ . است تاثیرگذار و کنندهتعیین انسانی منابع های مدیریتکارکرد نهایت در

 منابع استخدام، کارکردهای روابط نوع و انسانی نیروی نوع به بنا یك هر در که کردند ارائه انسانی منابع مدیریت هایاز سبك

 مبنای بر شده کارگرفتهبه منابع انسانی کارکردهای مجموعه اینجا، در سبك زا منظور. شوندمی تعریف متفاوت نیز انسانی

 :هستند شرح این به هاشرکت انسانی براساس نیروی ها،سبك انواع. است شرکت در فعال انسانی سرمایه هایویژگی

 روابط بر که ین سبكا. فرد منحصربه هم و است ارزشمند هم موجود انسانی سرمایه :تعهدی انسانی منابع سبك الف(

 را مهم کارکنان کلیدی های قابلیت و ارتقای حفظ تواند می دارد، تاکید سازمان درون کارکنان پرورش و جذب بلندمدت،

 کارکنان وفاداری افزایش و شود می ایجاد کارکنان و سازمان خانوادگی بین بلندمدت رابطه یك سبك، این در. شود موجب

 داشت. خواهد پی در را سازمان برای و حیاتی ممه های تخصص ارتقای برای

 کنند، سود طرف دو هر جایی که تا را خود روابط مایلند سازمان هم و فرد هم سبك، دراین :وری بهره انسانی منابع سبك( ب

 تخصص یدارا قبل از که افرادی سبك این در. شود استاندارد می مشاغل کارکنان، جایگزینی تسهیل منظور به و دهند ادامه

 وریبهره و اثربخشی باعث عام، فرعی کارکنان مورد در سبك این بکارگیری .شوند می گرفته بکار هستند نیاز مورد های

 شود. می مشتریان برای آفرینی ارزش در ها آن واسطهبی مشارکت و حداقل زمان در کارکنان

 و سازمان بین بر معامله مبتنی استخدامی رابطه یك اری،بردفرمان سبك رگیری بکا با :برداریفرمان انسانی منابع سبك (ج

 و زمانی برنامه وظایف از مشخص تعاریفی و شامل دارد صرف اقتصادی ماهیت کاری، رابطه که معنا بدین. شود می برقرار فرد

 ها رویه از پیروی و شغل شرح چارچوب در کاری قطعه یا و کار ساعات مبنای میزان بر نیز پرداخت و باشد می اجباری شرایط

 قرارداد استخدامی مفاد اجرای بر و است محدود کارکنان عمل آزادی سبك، دراین. گیرد می صورت مقررات شرکت و قوانین ،

 (.3134زاده و همکاران، شود)قربانیمی تاکید استانداردها از تبعیت و

 اطالعات و دانش انتشار که به ای مشاوره ارتباطات و ارتباطی ساختارهای از سبك، این در :همکاری انسانی منابع سبك( د

 بکارگیری. آید می وجود به متقابل گذاری بر سرمایه مبتنی شراکتی کاری رابطه یك و شود می استفاده کنند، می کمك

 به که کنند می استفاده پیمان واژه از هنگامی پژوهشگران،. است اختصاصی مناسب شرکای مدیریت برای همکاری، سبك

 می کمك مشترك نتایج به دستیابی برای گروه هر ها، آن در که هستند روابطی روابط، این. داشته باشد اشاره بیرونی وابطر

 کنند، می تولید ارزش گروه چند یا دو همکاری نتیجه در تنها که مشترکی ویژه های دارایی ایجاد هنگام در بیشتر کند و

 ای افزوده ارزش به شرکت دو هر کند، همکاری می انسانی سرمایه از برداریبهره برای سازمان که هنگامی. شوند می ایجاد

 با و دهند می انجام بنیادین های پژوهش که دانشمندانی و مهندسان .دارد تولید و توسعه توانایی ارزش که یابند می دست

 (.3134ان، زاده و همکار)قربانی هستند دسته این از مستقیم ندارند، ارتباط مشتری تقاضای

 

 انسانی منابع مدیریت سبك و نوآوري سبك میان ارتباط تبیین .6

 اثبات اند وپرداخته هاشرکت در نوآوری عملکرد و انسانی منابع مدیریت میان ارتباط بررسی به متعددی پژوهشگران

 پژوهش در (،2111وفاس) رسنال (.2131دارد)الرسن و فاس،  وجود مولفه دو این میان معناداری و مثبت رابطه که اندکرده

 منابع هاینظام از مجزا الگوی دو ارائه با و رساندند به اثبات را نوآوری عملکرد و انسانی منابع هاینظام تکاملی رابطه خود،

 یمختلف الگوهای توانندمی متفاوت هاینوآوری با هاشرکت که دادند نشان منابع انسانی، مختلف کارکردهای از متشکل انسانی

مبتکر  کارآفرین هایشرکت در انسانی منابع نظام کاربرد نها، آ نظر از. دهند قرار استفاده مورد را منابع انسانی کارکردهای از
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 کارکردهای انسانی با منابع سیستم نوع دو به خود پژوهش در ( نیز2111)34سنزول و جیمنز- جیمنز. دارد زیادی اهمیت

 بازارمحور انسانی منابع هایسیستم توسعه (،3334) 31واسنو مایلز مدل کند. بر اساسمی اشاره نوآور هایشرکت با متناسب

. گرددمی توصیه شوند،می محسوب نوآور نوعی به و هستند جدید بازارهای یا و جدید بدنبال محصوالت که هاییشرکت برای

 هنگامی که و شود طراحی کارکنان رفتار لیلتح مبنای بر باید انسانی، منابع نظام (،3332) 31شولروجکسون براساس مدل

 خطرپذیر، نامطمئن بردبار، و مبهم شرایط در و منعطف که خالقی کارکنان به شرکت باشد، مدنظر شرکت در نوآوری راهبرد

 انسانی نابعم کارکردهای ادبیات بر اساس. دارد نیاز باشند، دربلندمدت باال همکاری و تعامل توان با ماهر، بسیار تپذیر، مسوولی

 ویژه راهبرد با کارکردها این هماهنگی اهمیت مورد در توافق عمومی یك انسانی، منابع مدیریت کارکردهای ترکیب چگونگی و

 (.3134زاده و همکاران، دارد)قربانی وجود شرکت

 شده اشاره هاآن از به برخی (2جدول) در اندپرداخته انسانی منابع مدیریت و نوآوری میان رابطه بررسی به گوناگونی، مطالعات

 .است

 انسانی منابع مدیریت و نوآوري رابطه پیرامون انجام شده هايپژوهش مهمترین از ايخالصه (.2) جدول

ف
دی

ر
 

 منبع نتیجه عنوان پژوهش

 منابع کارکردهای تاثیر تایید نوآوری انسانی و منابع مدیریت سازی متناسب 3

 نوآوری راهبرد انسانی بر

Jimenez-Jimenez 

&Sanz-Valle, 2005 

 های در شرکت نوآوری و انسانی منابع مدیریت 2

 و استرالیا دانمارك بنیان دانش

منابع  کارکردهای داشتن تفاوت

 بنیان دانش های شرکت در انسانی

 سنتی های شرکت با در مقایسه

Jørgensen, et al., 

2009 

 ورینوا انسانی بر منابع مدیریت تاثیرکارکردهای 1

 محصول نواوری و فرآیند

مدیریت  مکمل کارکرهای معرفی

 نواوری بر موثر انسانی منابع

Laursen & Foss, 

2013 

 با و نوآوری انسانی منابع کارکردهای رابطه 4

 سرمایه انسانی میانجی نقش

 کارکردهای برخی تاثیر تایید

 از نوآوری بر انسانی مدیریت منابع

 انسانی طریق سرمایه

Nieves & Quintana, 

2016 

 

 که آنچه با در مقایسه شد؛ دیده عمل در انسانی منابع مدیریت و نوآوری میان همراستایی و تناسب درصد که آنجا از

 و غالب های سبك شدن شفاف غیر از به نبود، چشمگیر کند، می پشتیبانی آن از انسانی منابع مدیریت و نوآوری ادبیات

 دارای بنیان دانش های شرکت در انسانی منابع وضعیت مدیریت همچنان که گفت توان می انیانس سرمایه ویژگی دو وضعیت

 با خود انسانی منابع های مدیریت شیوه سازی متناسب به مطلوب، وضعیت به رسیدن برای مدیران است الزم .است ابهام

 شاغل انسانی نیروی مدیریت با متناسب دهایکارکر مجموعه و نیروی انسانی طریق از بتوانند تا کنند بیشتری توجه نوآوری

 .(3133نوری و همکاران، شوند)قاضی نائل ها شرکت در وری مطلوب بهره به شرکت، آن در
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 منابع مدیریت و سبك نوآوری سبك مشترك معیارهای به عنایت با ها سبك این از یك هر در ها شرکت این جایگاه تعیین

 مدیریت بهبود و هاشرکت این در منابع انسانی مدیریت راهبردهای و نوآوری بردهایراه تناسب و هماهنگی موجب انسانی،

 .(3134زاده و همکاران، شود)قربانی می عملکرد

 

 بندي اكوسیستم نوآوري در گردشگريتقسیم .7

وط به بندی مربهای متفاوتی از اکوسیستم نوآوری در گردشگری داشته که یکی از اولین دستهبندیپژوهشگران دسته

 دارد:( که پنج نوع متفاوت از اکوسیستم نوآوری گردشگری را بیان می3313)32شوپیتر

های جدید در یك مقصد . اکوسیستم نوآوری در محصوالت گردشگری، به عنوان نمونه؛ ارائه خدمات جدید هتل یا جاذبه3

 گردشگری.

وری و کیفیت تجربه گردشگری را هدایت تور که بهره های تولید، به عنوان نمونه بهبود در. اکوسیستم نوآوری در روش2

 دهد.افزایش می

 . اکوسیستم نوآوری در عرضه منابع، به عنوان نمونه تنوع بخشیدن به اپراتورهای گردشگری.1

ه . اکوسیستم نوآوری در ایجاد بازارهای جدید گردشگری، به عنوان نمونه؛ هدایت برندهای مقصد موجود به مقصدهای دیگر ب4

 منظور فراهم نمودن بازارهای جدید گردشگری.

 (.2131و همکاران،  33های جدید برای سازماندهی کسب و کارها نو در امر گردشگری)کارلیسلی. راه1

گردند، که توسط چه گروهی تولید میبرحسب این نوآوری های( اکوسیستم2113)33بندی دیگر، موسی و پانوراچدر تقسیم

های غیرمتمرکز که شود و نوآوریهای متمرکز که معموالً با بازاریابی تولید میده که عبارتند از: نوآوریبه دو دسته تقسیم ش

ها معتقدند که نوآوری متمرکز ناکافی است زیرا این نوآوری معموالً به استعدادها، گردد. آنمقدم تولید میتوسط کارکنان خط

های گردشگری باید کنند که سازمانگردد. بنابراین ایشان پیشنهاد میمی ها و غرایز گروه مدیریت محدودتوجهات، بینش

های غیرمتمرکز را پرورش داده و به سبب نزدیکی افراد به مشتریان )گردشگران( و تحویل محصوالت و خدمات نوآوری

 (.2113گردند )موسی و پارانوراچ، ها و افکار ارائه میترین ایدهتازه

گردد؛ اکوسیستم نوآوری در گردشگری به دو نوع اکوسیستم نوآوری تدریجی و اردیکالی اشاره می بندی دیگردر تقسیم

های موجود و بهبود آن اکوسیستم نوآوری تدریجی عبارت است از اضافه کردن تغییرات بر روی مدل کسب و کار یا تکنولوژی

باشد. های فعلی میئی و یا نظیمات ساده در تکنولوژیهای جزهای تدریجی پیشرفتدر امر گردشگری، اما اکوسیستم نوآوری

گذاری گردد اما سرمایهمعموالً اکوسیستم نوآوری تدریجی به سبب کسب ارزش بیشتر از محل محصوات و ارائه خدمات می

تغییرات عمده در  پذیر نموده و اکوسیستم نوآوری رادیکالی باکامل بر اکوسیستم نوآوری تدریجی سازمان را در برابر رقبا آسیب

های رادیکالی تغییرات بنیادی باشد. اکوسیستم نوآوریسیاست و ضوابط خدمات به مشتری و سیستم اطالعات درگیر می

 (.3131دهند )طالبی، هستند که در محیط رقابتی تغییرات اساسی ایجاد نموده و در مقابل منابع را نیز به هدر می

 گردد:وآوری در گردشگری به پنج نوع تقسیم میدر یك دسته بندی دیگر اکوسیستم ن

. اکوسیستم نوآوری محصوالت یا خدمات که منجر به تغییرات مستقیم در مشتریان گردید و مالحظات جدیدی که هرگز 3

دیده نشده را به همراه دارد. اکوسیستم نوآوری محصوالت و خدمات برای گردشگران قابل درك و محسوس بوده به حدی که 
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فرمول »به عنوان نمونه در بخش اقامت مفهوم ها تبدیل شوند. گیریها به خرید یك عامل جدید در تصمیماست آن ممکن

ها در ارائه خدمات ارزان قیمت باشد. این هتلاکوسیستم نوآوری عمومی میدهنده یك ای نشان های زنجیرهتوسط هتل« یك

های جدید آغاز های راحت به همراه نوآوریانند دسترسی، نظافت و تختبدون به خطر انداختن استانداردهای ضروری هتل م

 (.3131نمودند)عبدالمالکی و بهکمال، 

نماید. وری اشاره میهای پشت صحنه با هدف افزایش اثربخشی و بهره. اکوسیستم نوآوری فرایندی که به طور معمول به طرح2

های فراوانی در باشد و پژوهشهای اخیر میهای نوآوری در دههاکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات پایه اصلی بسیاری از

این زمینه نشان از قابلیت سازماندهی اطالعات و دانش در همه جا دارد و فناوری اطالعات و ارتباطات به منزله عامل اصلی 

های گردشگری وری در شرکت( نشان دادند که بهره2111)21و همکارانآیند. بلك های نوآوری به حساب میبرای اکوسیستم

با معرفی فناوری اطالعات و ارتباطات اثراتی مطلوب ایجاد نموده و این فرایند با دیگر معیارهای استراتژیکی و مدیریت مانند 

 (.2111همراه دارد)بلك و همکاران،  مدیریت منابع انسانی ترکیب مناسبی به

دهی و قدرت دادن به های جدید سازماندهی همکاری داخلی، جهتی مدیریت این شیوه با روشها. اکوسیستم نوآوری1

های گردشگری کارکنان، ساختن مشاغل و جبران کار با پرداخت حقوق و مزایا سروکار دارد. چالش اساسی بسیاری از شرکت

تواند های مدیریتی میست. اکوسیستم نوآوریهاپذیری و کنترل هزینههایی در جهت حفظ کارکنان، حفظ انعطافتوسعه روش

به عنوان یك هدف « مدیریت مشتری»به رضایت محل کار و پرورش دانش داخلی و صالحیت دارایی منجر گردد. همچنین 

توان مثال زد که در آن مشارکت مشتری در های مدیریتی است. به عنوان نمونه گردشگری ماجراجویی را میاکوسیستم نوآوری

 (.3133احمدی، باشد)شجاعی و ترابید تجربه بسیار حیاتی مایجا

هیا خصوصی اغلب های رسمی تبلیغات گردشگری، نهادهای مدیریت مقصد و بنگاههای بازاریابی: هیأت. اکوسیستم نوآوری4

جود را دوباره هدایت های موهای جدید بازار را درك کرده، پیامنمایند احساسات بخشخود را نوآور معرفی نموده و تالش می

نمایند و به تقویت برند خود بپردازند. معنای اصیل نوآوری شاید چیز دیگری است اما مفاهیم نوین بازاریابی با توجه به 

هایی ضروری منجر گردند. در این هنگام چنین رویکردهایی شیوه ارتباط با های ذاتی که دارند ممکن است به نوآوریقابلیت

نموده، همچنین کیفیت ایجاد وبرقراری رابطه با مشتری و فراهم کردن خدمات را نیز متحول  مشتریان را عوض

 (.3131نماید)بابایی، می

های نهادی: اکوسیستم نوآوری نهادی عبارت است از استقبال از همکاری/ ساختار سازمانی و یا چارچوب . اکوسیستم نوآوری1

های گردشگری را به همراه دارد)عبدالمالکی و بهکمال، ب و کار در برخی از زمینهقانونی که تغییر مسیر موثر یا افزایش کس

3131.) 

 

 هاي اكوسیستم نوآوري و تغییرات گردشگريحیطه .8

گردد عبارتند از: تغییر چهرا حیطه کلیدی که در آن تغییر و نوآوری اکوسیستمی منجر به تولید محصول گردشگری جدید می

 (.2132، 23کسکای، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی )سیموندر ساختار سازمانی، فن

های سازمانی داشته و شامل الگوهای در حال تغییرات . تغییرات ساختاری اشاره به تنظیم مجدد روابط داخلی در سیستم3

باشد. شگری میها و در میان گیرندگان فردی خدمات گردها و سطوح سازمانی در شرکتارتباطات و تعامل بین افراد، گروه

ها یا تغییر توالی عملیات تواند منجر به طراحی مجدد شغل و وظایف اجرایی شغلگردد، میچنین تغییراتی زمانی که ایجاد می
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های ارتباطی عمودی و افقی گردد. تغییرات ساختاری که ممکن است شدت متفاوتی داشته باشد. برخی شامل و یا کانال

ود ساختار سازمانی موجود و برخی دیگر تغییرات چشمگیری که تعادیالت مهم و فرآیندهای تغییرات کوچك در قالب بهب

 کاری را به همراه دارند.

های ترویج و توزیع محصوالت های مورد استفاده در تجهیزات، فرآیندهای فنی یا روش. تغییرات فنی، تغییراتی که در تکنیك2

تواند ساختار سازمانی، تعداد کارکنان و ساختار کارکنان در سازمان را متأثر نماید. یا خدمات رخ داده و به طور قابل توجهی می

توانند به معنی معرفی محصوالت یا خخدمات جدید مانند گسترش موارد پیشنهادی به گردشگران، تنوع خدمات ها میآن

گردد و تغییرات صول گردشگری میگردشگری به منظور توسعه انواع جدید گردشگری جایگزین که سبب توسعه طول سال ف

 در محتوای تبلیغات گردشگری با استفاده از اشکال جدیدی تبلیغاتی گردد.

ها، ادراك و رفتار ایشان اشاره نموده. این ها، نگرش. تغییر در منابع انسانی که معموالً به دانش در حال تغییر کارکنان، مهارت1

تواند اثربخشی آن ون مختلف برای آموزش و توسعه کارکنان ایجاد شده و شرکت میها و فنتغییرات به سبب استفاده از روش

 ها را افزایش دهد.عملیات

ها، باورها و یا هنجارهای های مشترك، فرضیات، نگرش. تغییر در فرهنگ سازمانی که به معنای تغییر در سیستم ارزش4

ها تغییر فرهنگ دهد که در سازمانای نبوده و ادبیات نشان میدهباشد. تغییر فرهنگ موجود کار ساکننده رفتار میتعیین

باشد. لذا تغییر فرهنگ نیاز به زمان و تالش زیادی داشته و با این حال زمانی که سازمانی به معنای تغییر واقعی در سازمان می

های شرکت شده، تغییر فرهنگ ملیاتآمیز عگردد و مانع از اجرای موفقیتفرهنگ موجود تبدیل به چارچوبی خیلی محدود می

فرهنگی یا اقتصادی سبب تغییر در فرهنگ  -الزم و ضروری است. عوامل خارجی مهم مانند تغییرات تکنولوژیکی، اجتماعی

 (.3131گردند)عبدالمالکی و بهکمال، می

 

 ایجاداكوسیستم نوآوري در گردشگري .9

باشد. منابع شامل منابع طبیعی، فرهنگی، ها میزیر ساخت الزمه ایجاد در صنعت گردشگری دو رکن اساسی منابع و

ها نیز تمامی ساختارهای زیربنایی و روبنایی الزم های گردشگری است. زیرساختتاریخی و مراکز تفریحی و به طور کلی جاذبه

ها، ی، هتلهای مسافرتگردد اهم از سیستم حمل و نقل، آژانسبرای گسترش توسعه گردشگری یك کشور را شامل می

های نوآوری در زمینه گردشگری عمدتاً در همین دو رکن (. اکوسیستم3131باشد)عبدالمالکی و بهکمال، ها و ... میرستوران

هایی با ها و رستورانافتد. برای مثال اکوسیستم نوآوری در زمینه مراکز تفریحی با هدغ جذب گردشگر، ایجاد هتلاتفاق می

گردد. البته از آنجایی که تأثیر منابع گذاری میرد و ... همگی بر پایه همین دو رکن اساسی پایههای منحصر به فویژگی

های نوآوری این حوزه فراگیرتر و ها است لذا اکوسیستمتر از زیرساختگردشگری در زمینه جذب گردشگر به مراتب قوی

 های زیرالزم است:دشگری ایران گامتر بوده و به طور کلی برای ایجاد اکوسیستم نوآوری در گرملموس

اولین قدم برای رسیدن به جایگاهی قابل قبول در عرضه گردشگری منطقه، تالش در جهت ایجاد و یا کشف بالقوه 

توان با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری جهت شناسایی باشد. بدین منظور میگردشگری کشور می

ها پرسش های مفید جهت شناسایی این ظرفیتهای شناسایی نشده استفاده نمود. از دیگر روشرفیتهای موجود و ظظرفیت

اند. در حقیقت به این وسیله امکان در مورد انگیزه افرادی است که آن منطقه یا دیگر مناطق مشابه را جهت سفر انتخاب نموده

 گردد.های این صنعت ایجاد میدر منابع و زیرساختایجاد نوعی نگاه بیرونی جهت ایجاد زمینه و ظرفیت نوآوری 

دومین قدم در جهت بهبود و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و ایجاد تغییر و نوآوری در جهت جذب گردشگر در 

 باشد.ها با توجه به منابع شناسایی شده در قدم اول میکشور، شناسایی بازار هدف یعنی مشتریان و گردشگران و نیازهای آن
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توان تا حدودی به عالیق های گردشگری شناسایی شده در قدم اول میها و نوع جاذبهبدین معنی که با توجه به ظرفیت

تواند تمایل گردشگران را برای سفر به ایران هایی است که میگردشگران پی برد. لذا هدف از قدم دوم شناسایی زیر ساخت

های الزم برای گردشگران، باید با دید فراملی و جهانی به در زیرساخت افزایش دهد. با توجه به شناخت صورت گرفته

ها توجه نمود تا عده بسیاری به سفر تشویق شده ودر نتیجه منافع اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور به همراه زیرساخت

 داشته باشد.

های یافته شده در و اعمال استراتژی سومین قدم ارتقاء اکوسیستم نوآورانه در صنعت گردشگری در یك منطقه خاص

های اول و دوم به اکوسیستم نوآوری و باشد. لذا به طور کلی قدمهای الزم میهای اول و دوم از طریق تغییرات و نوآوریقدم

، تر و جهانیآید. لذا در این قدم الزم است با دیدی کلیتغییرات آن جهت داده و در مرحله سوم به مرحله اجرا در می

ها، با ساختارهای خود را تغییر داده و با مقایسه دیگر کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با استفاده از تجارب آن

 (.3131ری را در کشور مهیا نمود)بابایی،گیری از رویکردهای خالقانه، جایگزین و ... زمینه رشد و شکوفایی صنعت گردشگبهره

 

 آوري در گردشگري ژاپننو هايمطالعه موردي اكوسیستم .11

ژاپن در نیمه اول قرن بیستم کشوری سوخته نام گرفته ولی این کشور با پشتکار و اراده با اتکا به نهادهای علمی و منابع 

گرا، جزء چندین کشور مطرح دنیا قرار گرفت. امروزه کشور ژاپن از جمله مقاصد گردشگری آسیا انسانی داخلی و تولیدی برون

توان در عرصه صنعت گردشگری خصوصاً رود کشوری که میهای صنعتی و خدماتی جهان به شمار مین عرضهو از نوآورا

 (. 3133احمدی،های خوبی برای رونق گردشگری ایران به ارمغان آورد)شجاعی و ترابهای نوآوری درساکوسیستم

گیری از ه اندازه کافی وجود ندارد ولی با بهرهخیزترین اقلیم جهان را داشته و زمین در آن بژاپن کشوری است که زلزله

باشد، فرودگاهی با باند بتنی های جهان میهای نوآوری مجهزترین فرودگاه را طراحی نمودند که جزء برترین فرودگاهاکوسیستم

نه از آن استفاده میلیون نفر ساال 341کیلومتری در دل آب که هر آن غولی از آهن و مسافر را روی آن نشانده و بالغ بر  41

میلیارددالری که جزیره زیر پای خود را به زانو درآورده، از یك سیستم هوشمند بسیار  33سازه اصلی این فرودگاه نمایند. می

اند ای که کارشناسان تخمین زدهکند. به گونهریشتری هم به راحتی مقاومت می 3های پیشرفته برخوردار است و در برابر زلزله

کند که البته این مشکل هم به وسیله طراحان فرودگاه برطرف سانت نشست می33سال،  11جزیره مصنوعی هر که این 

ستون فرودگاه  3311ها، به وسیله حسگرهایی که روی تمامیاست. زیرا اولین و کوچکترین لغزش ناشی از این نشستشده

هایی که مانند ستون برج کنترل فرودگاه، سوار بر صورت ستونشود و در این اند، به مرکز کنترل مربوطه ارسال مینصب شده

)زمانی، گردانندهای هیدرولیك اتوماتیك هستند، بالفاصله و به سرعت ستون را به تراز قبلی و به وضعیت گذشته برمیبرجك

3131). 
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 المللی كانزاي ژاپن نماد مهندسی و گردشگري صنعتیفرودگاه بین. 1شکل

 

 فرودگاهی روي آب() م نوآوري فرودگاه ژاپن. اكوسیست2شکل

 

ها به شمار ژاپن در زمره نخستین کشورها در نوآوری خدمات پیشرفته اتوماسیون کنترل جامع بار مسافران در فرودگاه

 از گردید وعرضه  22هانداهای نوآورانه در عرصه خدمات فرودگاهی و صنعت گردشگری، ابتدا در فرودگاه رود. این سرویسمی

. این دالمللی پرتردد غربی نیز نصب شفرودگاه بین 11های ژاپن و میالدی، در تعداد دیگری از فرودگاه  2131اوایل سال 

های مختلف، از طریق نمایشگرهای قابل لمس این ابزار، بار خود را وزن کرده و دهد تا به زبانسامانه به مسافر این امکان را می

 .(3131)زمانی، دریافت کند لیبل تحویل به قسمت بار را

 
 . خدمات پیشرفته اتوماسیون كنترل جامع بار مسافر3شکل

 

دهند، یکی از خدمات نوآور در صنعت گردشگری ژاپنیها را های دیجیتالی که خدمات صدور کارت پرواز را ارائه میکیوسك

به شمار گسترده مسافرانی بوده که به این کشور  محوراند. فرصتی برای ارائه خدمات سریع، کم هزینه و دیجیتالتشکیل داده

های سربار مربوط به منابع انسانی و تسهیل کاربری، از جمله مزایای کنند. تسریع در ارائه خدمات و کاهش هزینهعزیمت می

ها اعالم هاست. متخصصان ساخت این دستگاهای خالقانه جدید در عرصه خدمات فرودگاهی عنوان شدهبرداری از سامانهبهره

های سنتی درصد در هزینه 31است و های خودکار تعبیه شدههای دیجیتالی و خدماتی که در کیوسكاند که سامانهکرده

فرودگاه  2های نوآور در عرصه خدمات فرودگاهی و گردشگری ، در ترمینال شماره نوع از این دستگاه 1کند. جویی میصرفه
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ها نیز بخش صدور کارت ها نمایشگر قابل لمس دارند و زیر آنکه روی آب شناور است، نصب شد. این کیوسك کانسای اوزاگا

رودگاهی در های فهای رو به رشد منابع انسانی برای انجام چنین فعالیتقرار دارد. در واقع سامانه فرصتی برای کاهش هزینه

 . (3131)زمانی،آیدکشورهای مدرن به حساب می

 

 در خدمات تحویل بار فرودگاه هاي ژاپن ANAهاي نوآور شركت سامانه. 4شکل

 

 

 براي وزن كشی دیجیتالی بار مسافران و صدور لیبل مربوطه 23سامانه خودكار. 5شکل

 

 

 سامانه دیجیتالی صدور كارت پرواز در فرودگاه.6شکل
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های اکوسیستم ها در دو دهه اخیر و دستیابی به دستاوردهای زیادی در این زمینه از جمله جاذبهفاده ژاپن از رباناست

توسعه گردشگری با باشد و صنعت گردشگری را نیز به خود جذب نموده است. نوآوری این کشور در زمینه جذب گردشگر می

ها در ارائه خدمات گسترده به گردشگران داخلی و لی نقش موثر رباتهای تجها، یکی از زمینهاستفاده از خدمات ربات

ربات برای ارائه  با استفاده ازژاپن،نخستین محل اقامتی در شهر ناکازاکی  24ناهتل هنالمللی این کشور عنوان شده است. بین

های مختلف صحبت توانند به زبانو می بودهها چندزبانه از این روباتسه عدد. طراحی گردید.رسانی به مسافران خدمات اطالع

 . (3131)زمانی ،کنندکنند تا پاسخگوی مسافرانی باشند که از کشورهای مختلف در این هتل اقامت می

 
 ژاپن هايالمللی در فروشگاهارائه خدمات به گردشگران داخلی و بین در جهتاستفاده از ربات  . 7شکل 

 

 

 با حضور ربات سخنگو نا ژاپن-بخش پذیرش هتل هن. 8شکل

 

. به جای باشد های نوآورانه در ژاپن مییکی دیگر از اکوسیستم به مکان اقامتی برای گردشگران 21اداریتبدیل فضای 

در این ا اقامت داشت. هاتاق این در توانمی دالر 11 از کمتر با تنها معمولی، هتلی در اقامتپرداخت صدها دالر برای یك شب 

هزینه در حال تغییر کاربری هستند. امری در ژاپن به سمت مراکز اقامتی مدرن و کمهای اداری قدیمیساختمانبرخی از شیوه 

 .(3131)زمانی، تواند تا حدودی پاسخگوی نیاز اقامتی و اسکان شمار فزاینده گردشگران خارجی به این کشور باشدکه می
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 به محل اقامت گردشگران لتبدی با تغییر دكوراسیون اداريهایی كابین. 9شکل

  

و هم چنین الزام حمل و نقل عمومی نمودنبرقی  در جهتها میلیارد ین صرف ده بامحیط زیست محور  با دیدگاهیژاپن 

های نوآورانه گام برداشته و به اکوسیستمها و مراکز دولتی و خصوصی به انتشار گزارش مسئولیت اجتماعی در عرصه شرکت

سریع و پیشرفته پاك بودن هوا، سیستم حمل و نقل عمومیدارد. چون تاثیر زیادی در جذب گردشگر غیر مستقیم  صورت

نموده است)زمانی، مبتنی بر المان های آی تی مدار زنجیره موفقیت صنعت گردشگری را به مدد فناوری پیشرفته فراهم 

3131) . 

 

 طرفدار محیط زیست ژاپنی هاسیستم حمل و نقل عمومی. 11شکل

 

نیروگاهی که روی آب گردیده است. جذابیت گردشگری سبب در این کشور  21ناناتسوجیمااستفاده از نیروگاه خورشیدی 

گردشگری های نوآوری در زمینه اکوسیستمو ظرفیتی به دنیای نموده کشور آفتاب تابان، تولید در  را شده و سوخت پاكواقع

های وسعت یك میلیون و دویست و هفتاد هزار متر مربع ساخته شده است. در سالاین نیروگاه در زمینی به  افزوده،این کشور 

است که غول پیکر تولید انرژی خورشیدی برگزار شده برای بازدید گردشگران داخلی و بین المللی از این نیروگاه تورهاییاخیر، 

هزار پنل خورشیدی تولید انرژی پاك و فرآیندهای صنعتی را برای آنان فراهم نمود. دانش آموزان تا  231امکان بازدید از 
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 مشاهده رارژی های آتشفشانی اطراف، تولید انتوانند در داخل دریا با مناظر زیبایی از کوهگردشگران خارجی، امروزه می

 . (3131کنند)زمانی، 

 

 (برابر یك زمین بیس بال 27)با وسعتی نیروگاه حرارتی كوگوشیماي ژاپن . 11شکل

 

از درآمدزایی صرف  معطوف نموده، مسابقاتی کهها به سمت برگزاری مسابقات المپیك در توکیو ژاپن امروز، همه نگاه

 نبوده و سیطره دنیا را تحت سلطه خود در آورده است. به همین سببمشهور های ورزشی و مراکز اقامتی و گردشگری رقابت

 شده وها و سواحل و سینماها ختم نها و گالریموزه ژاپن بهصنعت گردشگری  است گردشگری امروز ژاپن، موضوعی صنعتی

از  یتورهای بازدید ند، ماندهد که باید به آن توجه ویژه داشتهای نوظهور صنعت  گردشگری جهان را تشکیل میبخش

از مزارع کشت صنعتی، از جمله تورهای جدید  یهای صنعتی و تورهای بازدیدها، مراکز تولید و پرورش گیاهان، موزهکارخانه

کند. موسسات گردشگری ژاپن در برخی از گردشگری در این کشور است که گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می

دهد مانند توکیو و کیوتو، گردشگران را به مشاهده فرآیندهای تولید در گری را تشکیل میشهرهای بزرگ که مقصد گردش

 دعوت ژاپنی سازانتاریخ با دیدار تر، مهم همه از و تولید خط رویبخشی از کارخانه بزرگ، چشیدن طعم غذاهای ژاپنی 

هایی از قدرت ها همه بخشپن امروز تداعی کردند. اینز موفقیت و نوآوری را برای ژاا اتمسفری چنین که سازانیتاریخ. کنندمی

و ها و فعاالن حقوقی این عرصه قرار بگیرند. گیران، تئوریسینروند که باید مورد توجه تصمیمصنعت گردشگری به شمار می

ها چندالیه و متنوع ژاپنیرا با دنیای گردشگری  تا افراد، باز نموده و هزاران صفحه 22المللیزبان بین 31پرتالی با بدین منظور 

شعاری است  23کشد. کشف بی پایان رشد این کشور را به تصویرهای صنعت گردشگری رو بهی از قابلیتهایسازدوگوشهآشنا 

های گردشگری رسد با واقعیتکه سازمان ملی گردشگری ژاپن برای آینده گردشگری در این کشور تعیین کرده و به نظر می

 .(3131)زمانی، و مرتبط باشداین کشور همطراز 
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 پرتال سازمان تجارت خارجی ژاپن و تشویق تورهاي گردشگري صنعتی. 12شکل

 
 مدیاي سازمان توسعه گردشگري ملی ژاپنزبانه مالتی15ایندكس پرتال .13شکل

 

های ، مخاطب را با ظرفیترودرسانی گردشگری در شرق آسیا به شمار میترین مراکز اطالعاین پرتال که در واقع یکی از قوی

ها و کند. دراین پرتال، درباره نوآوریگردشگری صنعتی، روستایی و حتی ورزشی شهرهای مختلف این کشور آشنا می

مدیا ارائه شده که های این کشور در ارائه خدمات و محصوالت به گردشگران، اطالعات گوناگونی به صورت مالتیخالقیت

 .(3131)زمانی، رسانی خوبی برای فعاالن گردشگری کشورمان باشدتواند الگوی اطالعیست و میمشاهده آن خالی از لطف ن

 
 زبانه جهت آشنایی مخاطبان با ژاپن 15. پرتال خدماتی 14شکل
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م های مردمان قدیهای بزرگ و تجربه پوشیدن لباسهای دیجیتالی فروشگاهسواری تا آشنایی با نوآوریاز فستیوال آتش و قایق

ها، در این پرتال خدماتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته تا دنیای رنگ و شاد و جذاب گردشگری ژاپن و سفارش اینترنتی آن

 ها را بهتر جلوه دهد.این اقلیم برای توریست

ن ملی شود و سازماالمللی برای مسافرت به ژاپن تنها به چند پرتال خالصه نمیالبته ترغیب و تشویق گردشگران بین

است که دیدار اندازی کردههای گوناگون طراحی و راهرسانی تخصصی بسیاری را به زبانهای اطالعگردشگری این کشور، سایت

رسانی هوشمند و ریزی، تعاملی و اطالعکوشد تا ابزارهای برنامهمی، که رودها به شمار میسایتیکی از این وب 23از ژاپن

المللی که مشتاق سفر به این کشور هستند، قرار دهد که نوآوری ریزان موسسات گردشگری بینمهچندالیه را در اختیار برنا

مندان به سفر آید. امکان عضویت در خبرنامه روزانه و هفتگی که دنیایی از اطالعات این صنعت را برای عالقهجالبی به شمار می

 .(34-31: 3131)زمانی، دهدال را تشکیل میرسانی پرتهای اطالعبه ژاپن تدارك دیده، بخشی از ظرفیت

 
  JapanMeetingsایندكس پرتال .15شکل

 

رسانی کامال دیجیتالی چندزبانه است. زبان توان از صنعت گردشگری این کشور آموخت، اطالعیکی از موضوعات جالبی که می

هایی که ریشه التین دارند، به هیچ عنوان قابل الخط و ساختار آن، برخالف زبانژاپنی برای افراد غیر ژاپنی به دلیل رسم

زدن کلمه نیز فراهم های عجیب و غریب ندارد، حتی امکان حدسزدن نیست، برای یك خارجی که ذهنیتی از این شکلحدس

 )شجاعی واستهای صنعت گردشگری این کشور را تشکیل دادهرسانی دیجیتالی چندزبانه، یکی از رکناطالعباشد، لذا مین

 .(3133احمدی، تراب

 

 هاي نوآوري ژاپن در صنعت گردشگري براي ایرانتجارب اكوسیستم .11

اهمیت صنعت که نشان از ، باشدمی نوآوری در صنعت گردشگری ژاپنهای اکوسیستماز  ایچه که بیان گردید گوشهآن

باید میزبان ایران ، 3414م توسعه و افق . طبق برنامه ششنمایدرا مشخص میفناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگری 

های نوآورانه فناوری اطالعات که . این حجم عظیم از جمعیت گردشگر را باید از طریق زیرساختدمیلیون گردشگر باش 21

ایران،  المللیهای بینهای جدید به خصوص در فرودگاهترمینال استفاده از. نماییممدیریت سازی و در ایران پیاده، گردیداشاره 

نمود، استراتژی که عالوه باید استفاده  کشی بار و صدور کارت پروازسامانه دیجیتال وزنهای دیجیتالی و کیوسك با تجهیز به

                                                           
 www.japanmeetings.org نشانی اینترنتی 23
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دهد. همچنین با روی گردشگران قرار میرا پیشکشور و صنعت خدمات فرودگاهی ایران بر توجیه اقتصادی، وجه خوبی از 

 سایت و هاکاخ ها، های گردشگری اصلی ایران مانند: موزهمدیا به خصوص سایتچندزبانه مالتی رسانیهای اطالعتقویت پرتال

و به سبب آن با استفاده از  فرا گرفتدر این امر از ژاپنی ها  توانمی که است هاییتجربه دیگر از عرصه، این در فعال ادارات

 (.31: 3131ر برداشت)زمانی، تجارب عنوان شده گامی موثر در بهبود صنعت گردشگری کشو

 

 گیرينتیجه

هزینه و درآمدزایی گردد زیرا این صنعت به سبب کمترین صنایع دنیا محسوب میامروزه صنعت گردشگری یکی از پررونق

ل کسب باشد. لذا بسیاری از کشورهای دنیا به دنبازایی فراوان به واسطه انسان محور بودن بسیار حائز اهمیت میزیاد و اشتغال

تر شدن صنعت گردشگری را در دنیا بوجود آورده. هایی در جهت جذب تعداد بیشتری گردشگر بوده و این رقابتیسیاست

های نوآوری و تغییر، پا به عرصه رقابت گذاشتن با کشورهای بنابراین مطمئناً بدون استفاده از نوآوری و خصوصاً اکوسیستم

باشد و لذا اکوسیستم نوآوری در صنعت جهانگردی روز دنیا جزئی الینفك از این کن میفعالی چون ژاپن در این زمینه غیرمم

ها و روحیات خالق و نوآوری و کارهای نوآورانه متأثر از سبکهای مدیریتی صنعت گردیده است، همچنین بسیاری از انگیزه

ها سوق داده شود، راهبردها و فناوری وریباشد، به این معنی اگر مدیران و سبك و نگرش آنان در جهت حمایت از نوآمی

های مدیریتی صحیح در امر مدیریت اکوسیستم نوآوری گردد، لذا استفاده از شیوهها بازآرایی میایشان نیز در حمایت از نوآوری

ل حاضر سهمی گردد و با مدنظر قرار این نکته که کشور ایران در حادر گردشگری سبب اشاعه و تداوم نوآوری در این حوزه می

های نوآوری در گردشگری به اندك از درآمدهای صنعت بزرگ گردشگری را داراست، لذا الزم است که با استفاده از اکوسیستم

نحومطلوب به منظور کسب مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا استفاده نمود و با الگو قرار دادن کشوری چون ژاپن که پیشگام 

 باشد، به بهتر شدن وضعیت این صنعت در کشور کمك نمود.صنعت گردشگری میهای نوآوری در اکوسیستم
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