
 203-222 ، صفحات 9311تابستان  05مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره  علمی فصلنامه

وکار با رویکرد  های کسب شناسایی و تبیین آمیختۀ بازطراحی مدل

 کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری

2سیمین کریمی راد، 9کالبی رمحمدیام

 9/3/19تاریخ پذیرش:-90/92/12:دریافتتاریخ 

چکیده:

پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای  های امروزه یکی از بهترین راه
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 مقدمه

 قبل از تر پرتالطم هستند روبرو شدید یها بحران با امروزه که صنایعی در وکار کسب محیط

از  گرفته نشئتتغییرات و تحوالت ا ها، همگام ب و کارآمدی شرکتامروزه نوسازی است. 

مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش اساسی در ایجاد مزیت رقابتی و توسعه 

کنار رفتن از عرصه  ،وکار کسبپذیری در فرایندهای  نداشتن انعطاف .ها دارد پایدار شرکت

ثیرگذار بر کارآفرینی رقابت و از بین رفتن شرکت را در پیش دارد. محیط درونی از عوامل تأ

د که نکن نیز عنوان می پژوهشگران متعددی(. 2592، 9هیوز و مصطفیاست )ها  در شرکت

شوند که  ها متوجه می های رقابتی، پویا و سریع است. بنابراین شرکت تغییرات آشفته محیط

پذیر  انعطاف یقدر بهها باید  دائمی نیستند. این مدل حل راهفعال برای ارائه  وکار کسبهای  مدل

، در صنعت گردشگری ها اعمال کرد. با توجه به رقابت شدید باشند که بتوان تغییرات را بر آن

ها را مجدد در نهادهای حاضر  ، الزم است فعالیتشکل گرفته های جدید جستجو برای فرصت

وزه ها امر دهنده آن است که شرکت ای که وجود دارد، نشان کرد. رویکرد گسترده یده سازمان

هستند که  وکار کسبهای  کنند، بلکه این مدل با محصوالت و خدمات یکدیگر رقابت نمی

 .(2590، 2گرابوسکاباشند ) ل رقابت میعام

، در کنار PESTELاز نگاه استراتژیک، بررسی روندها در صنعت با استفاده از مدل پورتر، 

این روزها و تغییرات محیطی  هدیتن درهمبازار آشفته و گیرد.  صورت می SWOT لیوتحل هیتجز

های  ها و بازسازی فرایندها در بخش مستلزم نوآوری در همه زمینههای خارجی  ناشی از تحریم

و تغییر در آن  وکار کسب  امری که از طریق بازطراحی مدل (،2590گرابوسکا، است )ناکارآمد 

محیطی از خود پاسخ  های ها باید بتوانند در مقابل محرک پذیر خواهد بود. شرکت امکان

 نیازها باشند. د تا بتوانند از این طریق پاسخگومناسبی نشان دهن

ها در جهان  ترین و پویاترین فعالیت یکی از مهم عنوان بهدر عصر حاضر فعالیت گردشگری 

ل های فعا صنعت، شرکت این رقابتی شدت به(. محیط 9313محمودی و همکاران، است )مطرح 
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های رقابتی  برای بهبود مزیت یهای جدیدکند تا به دنبال روش را وادار میدر زمینه گردشگری 

 ها آنها و مدیریت  (. در شرایط امروزه کشور، بحران9315رمضانیان و حیدرنیای، باشند )خود 

های آن دارد و به  شود که ارتباطی نیز با گردشگری و فعالیت ای مهم و حیاتی تلقی می مسئله

هایی که آن را از دیگر صنایع جدا  ت گردشگری با دارا بودن ویژگیرسد که صنع نظر می

 تواند احتمال وقوع و میزان بحران است که این امر می هرگونهسازد همواره آماده پذیرش  می

(. از سویی نوسانات نرخ 9312یاوری و منصوری، بخشد )بروز بحران در این صنعت را شدت 

وی دیگر کاهش قدرت خرید مردم با توجه به مسائل و س افزایش نرخ بلیت هواپیماارز، 

اقتصادی و معیشتی، مشکالت فراوانی را برای گردشگری و گردشگران به وجود آورده است. 

از  9312 ماهه نخست سال 3مربوط به  ،میراث فرهنگی سازمان یآمارطبق آخرین گزارش 

است. این امر  ش داشتهدرصد کاه 9.2تعداد گردشگر خروجی  ،رماهیتابتدای فرودین تا 

المللی و دیگر  از نوسانات نرخ ارز، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین گرفته نشئتتواند  می

شده، تعداد سفرهای عوامل باشد. با توجه به کاهش گردشگران خروجی به علت مسائل عنوان

اهش ارزش پول داخلی در جایگزینی سفرهای خارجی رو به افزایش است. از طرفی به دلیل ک

های  زیرساخت به نبود با توجه. ملی شمار گردشگران ورودی به کشور نیز افزایش یافته است

ارائه  یدرست بهالزم در ارائه امکانات رفاهی و اقامتی در اوج سفرها، خدمات گردشگری 

در های فعال در این صنعت، متأثر از ایجاد تعادل  . کسب سود و توسعه پایدار شرکتگردد ینم

تغییر و نوآوری  تعداد گردشگران ورودی و خروجی در جهت ارائه خدمات گردشگری است.

ها در این صنعت  افزایش عمر و پایداری شرکت ،ها و مدیریت فرصت وکار کسبدر فرایندهای 

هایی در برابر تغییر و  ها با مقاومت های سنتی همواره شرکت دیدگاهدر را به دنبال دارد. 

از ، گردد یی که از تغییرات ناشی میها زمانی مواجه هستند. علت بیشتر شکستکارآفرینی سا

 در ایجاد تغییر،. از عوامل تأثیرگذار ن اعتماد و عدم اطمینان به آینده استعدم همکاری، نداشت

های اصلی، روند  ها و شرایط الزم برای بهبود وضعیت و ایجاد تغییر در بخش نیاز به زیرساخت

که از عوامل ایجاد ارزش  وکار کسبهای  . بازطراحی مدلاستها  پذیری مسئولیتها و  فعالیت

ها  جدید برای مشتریان و دیگر ذینفعان است، سبب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکت

ی ها که بتوان چگونگی اختالل دهد این امکان را میجدید  وکار کسبهای  شود. مدل می
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دمیل و برد )ها را شناسایی کرده و پیش  مناسب به این اختالل شرا شرح داده و واکن جادشدهیا

نیز گاهی نیاز به تغییر در عناصر این  وکار کسبهای  (. برای بازطراحی مدل2590 ،9همکاران

باشند. بر این مبنا سؤال  محیطی درون و برون شرکتی می ها است که همواره متأثر از عوامل  مدل

های فعال  شرکت وکار کسبهای  ینکه آمیختة بازطراحی مدلاصلی پژوهش عبارت است از ا

 در صنعت گردشگری چیست؟

 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 3و کارآفرینی استراتژیک 2کارآفرینی سازمانی

جدید جنبه مهمی از کارآفرینی است اما تصویر کاملی از آن  وکار کسباگرچه که ایجاد 

 های انتفاعی و غیرانتفاعی و در ها، در شرکت یا خارج از شرکتنیست. این دیدگاه در داخل 

های جدید قابل مشاهده  ارائه ایده منظور بههای تجاری و غیرتجاری وکار کسبهای  فعالیت

بنابراین فرایند کارآفرینی مفهومی یکپارچه است که انقالبی در سطوح مختلف ؛ است

، از 0ون دی ونهمچنین . (2599، 3هورنسبی کوراتکو واست )و کشورها برپا کرده  وکار کسب

بیند. او  تر از دیگر محققان می ، همواره کارآفرینی را در شرایطی متفاوتنظر صاحبمحققان 

های تجاری نیست، کارآفرینی چه در  معتقد است که کارآفرینی تنها محدود به شرکت

تمرکز ون  وجود دارد.های غیرانتفاعی همواره  های خصوصی و دولتی و چه در شرکت شرکت 

 وکار کسبدی ون بر کارآفرینی سازمانی دیدگاه او را بر این موضوع که نوآوری یا ایجاد یک 

 2(. شرما و کریسمن2592، 2کند )زهرا ت گروهی یا جمعی است را تقویت میجدید یک فعالی

مستقل و کارآفرینانه را در دو گروه، کارآفرینی  یها تیفعال( نیز در پژوهش خود، 9111)

زمانی که  ،اند ( بیان کرده2593) 9اند. کوراتکو و همکاران بندی کرده کارآفرینی سازمانی دسته
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قوانین و ابتکارات را بدون توجه به اقدامات آزاد هستند تا های تازه تأسیس  در شرکتافراد 

 35 طی سازمانی در کارآفرینی. شود شکوفا میکارآفرینی سازمانی دنبال کنند،  محدودکننده

 برای ها را شرکت های تالش بتواند که به استراتژی بدل شود هایی داشته تا پیشرفت گذشته سال

کوراتکو و کند ) تسهیل جهانی بازارهای در رقابتی های واقعیت با مؤثر مقابله و نوآوری ایجاد

 زمان هم ورط بهتا  تکیه دارندکارآفرینی  رب ها بیشتر در سالیان اخیر شرکت(. 2590همکاران، 

 .را پرورش دهند دارندهایی که در نوآوری ریشه  آن خصوص به ،های رقابتی امروز و فردا مزیت

است نوآوری، خالقیت و رهبری  احیای ها، اصلی کارآفرینی سازمانی در شرکت محرک

 ،کارآفرینی سازمانی برای مدیران کنترل قابلهای  یکی از زمینه. (2593، 9کوراتکو و آدراتسچ)

کوراتکو و است )کننده نوآوری و رفتارهای کارآفرینانه  که هدایت است یکارایجاد محیط 

دهد از  های کارآفرینی در آن رخ می بنابراین بافت و شرایطی که فعالیت (.2593همکاران، 

های پرتالطم و  کارآفرینی سازمانی در محیط(. 2592زهرا، است )ترین عوامل تأثیرگذار  مهم

های رقابتی و پاسخ به  پذیری استراتژیک و نوآوری برای حفظ مزیت آن انعطافپویا که در 

مبنای  (. بر2592هیوز و مصطفی، است ) یضرورنیروهای محیطی از اهمیتی برخوردار است، 

ها باید با تغییرات محیط خارجی منطبق شوند، اما این به معنی  ، شرکت2تئوری اقتضائی محیطی

شرکت تأثیرگذار  ، بر قدرت رابطه نوآوری و عملکرد بازار آشفتهای ه منفعل شدن نیست. محیط

 فرینیرآکا یریگ شکل یا ها شرکت در ینیفررآکا جو دیجاا(. 2592، 3تسای و یانگاست )

الوانی و همکاران، ) ندآور به دست را یریپذ انعطافها بتوانند  شرکت تا کند یم کمک مانیزسا

دند که محیط درون شرکتی و برون شرکتی از عوامل مهم بنابراین پژوهشگران معتق؛ (9313

 .استتأثیرگذار بر کارآفرینی 

. استراتژیک کارآفرینی و سازمانی خطرپذیری: دارد وجود ها شرکت در کارآفرینی از شکل دو

. دارد اشاره های موجود در شرکت جدید هایوکار کسب یانداز راه به سازمانی، خطرپذیری

کارآفرینی است که لزوماً  های مربوط به فعالیت ای از ک شامل مجموعهکارآفرینی استراتژی

ستدالل ابرخی پژوهشگران (. 2593، 3کربت و همکاران) ستینجدید  وکار کسبشامل ایجاد 
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های استراتژیک  شامل اتخاذ اقدامات کارآفرینانه با دیدگاهکارآفرینی استراتژیک کردند که 

طرز فکر  ک در چهار بخش اصلی که شاملینی استراتژیاز ابعاد کارآفر  ای بررسی .است

خالقیت و از کارآفرینانه، رهبری و فرهنگ کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و استفاده 

کارآفرینی استراتژیک، (. 2553، 9ایرلند و همکاراناست )صورت گرفته  شود، می نوآوری

دهد. بر این اساس  مستمر را توسعه می پذیری، خالقیت و نوآوری چابکی استراتژیک، انعطاف

پذیری، یادگیری و  ها، کارآفرینی استراتژیک موفق، کنجکاوی، ریسک در تمامی شرکت

 .(2599، 2کراوس و همکارانآورد ) نوآوری را به ارمغان می

که  اشاره کرد 3وکار کسبهای  توان به بازطراحی مدل از اشکال کارآفرینی استراتژیک می

کند و یا  ها تغییر می وکار شرکت آن مدل کسب موجب بهز رویکردی کارآفرینانه که عبارت است ا

ها، مدل  کند. در این روش شرکت شود و شرکت را از دیگر رقبا متمایز می مجدد طراحی می

 (.2551کوراتکو و آدراتسچ، دهند ) بهبود فرایندهای عملیاتی تغییر می باهدفوکار خود را  کسب

 

 وکار کسبمدل 

که ناشی  توجه بیشتری را به خود جلب کرده است 9115از اواخر دهه  وکار کسبمفهوم مدل 

ه در مورد و نیاز به توضیح دادن به ذینفعان بالقو ی جدید اینترنتیگذار هیسرما یها فرصتاز 

( از اولین افرادی بود که 9119) 3تیمر (.2590دمیل و همکاران، است )چگونگی ایجاد ارزش 

که شامل ساخت محصول یا خدمات، جریان اطالعات، شرح  وکار کسبرای مدل تعریفی ب

، مفاهیمی دیگری برای مدل ازآن پسشود را پیشنهاد داد.  سودمندی و شرح منابع درآمدی می

وکار روشی است  کند که مدل کسب استدالل می( 2595) 0جانسونارائه شده است.  وکار کسب

، مدل یطورکل به .گیرد بکار میاز مشتریان  یگروه ارزش برای نیتأمکه شرکت در جهت 

شود؛ مسیر یا روشی عملیاتی که باید در شرکت بکار  ، شناسایی می با منطق عملیات وکار کسب

 (.2590گرابوسکا، شود )  گرفته

                                                                                                                                                                                 

1. Ireland et al. 

2. Kraus et al. 

3. Reconstruction of Business Models 

4. Timmer 

5. Johnson 
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 کند می تر نزدیک استراتژی از کارآفرینی دیدگاه یک به را ما وکار کسب مدل خالصه طور به

 یساز جوان و نوسازی با بیشتر و سازمان بالغ یها بخش در طورمعمول به وکار بکس به کمتر که

 است ممکن وکار کسب جدید یها مدل. دهد می فرصت یبردار بهره و توسعه ایجاد طریق از

. دهند نشان واکنش برای را ییها راه همچنین و دهند شرح را اختالل ایجاد چگونگی و چرا

 یها مدل. دارند حیاتی نقش صنعت های پویایی این در هم هنوز نهفنّاورا یها ینوآور البته،

 جدید یها راه معرفی با را صنعت قوانین گیری چشم طور به توانند می وکار کسب جدید

 تواند میدوباره  وکار کسب مدل مفهوم که دهند یم نشان ها آن ژهیو به دهند، تغییر وکار کسب

 (.2590دمیل و همکاران، )کند  متصل کارآفرینی با را استراتژی

رسیم که تعریف مشخصی برای مدل  به این نتیجه می وکار کسببررسی ادبیات مدل و  بامطالعه

پوشانی داشته و  در بعضی نقاط با یکدیگر هم شده ارائهوجود ندارد و تعاریف  وکار کسب

ای  اجماع گسترده اگرچه(. 2599، 9زووت و همکاراندهند ) تفاسیر احتمالی بسیاری را ارائه می

ها و  وجود ندارد، از تکرار عبارت در پژوهش وکار کسباز تعریف و ترکیب مفهوم مدل 

یک ساختار تحلیلی و  عنوان بهادبیات تحقیق مشهود است که مدیران و پژوهشگران این مدل را 

 (.2593، 2لومبرت و دیویدسوننگرند ) یمتشریح کاربردی 

بر روابط ضروری بین مدل  دیتأکبه درک و  وکار کسبل سطوح باال در مد لیوتحل هیتجز

کند. بدون تردید روابطی مهم و ضروری بین  ها کمک می شرکت و استراتژیدر  وکار کسب

کنند دو دیدگاه کلی در ادبیات نظری ارائه  این دو مسئله وجود دارد. پژوهشگران عنوان می

این است که استراتژی بخشی  اتخاذشدهغالب است. اولین دیدگاه  ها آنشده است که یکی از 

است که بخشی از  وکار کسباست. رویکرد دوم این است که این مدل  وکار کسباز مدل 

و استراتژی، اشکال مستقلی هستند که  وکار کسب. مدل دهد یماستراتژی شرکت را نشان 

برای مشتریان متمایل به ایجاد ارزش  عمدتاً وکار کسبکنند. مدل  واقعیت شرکت را عملی می

بنابراین، الزم است بر این موضوع ؛ است. استراتژی بر ایجاد ارزش برای ذینفعان متمرکز است

سازی شرکت با توجه به رقبای خود گرایش دارد و مفهوم  ه استراتژی بر موقعیتشود ک دیتأک

طریق از  ها آنبر ایجاد الگویی برای مبادالت با اشخاص خارجی، روابط با  وکار کسبمدل 

                                                                                                                                                                                 
1. Zott et al. 

2. Lombert & Davidson 
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وکار  اند که مدل کسب کند. برخی از پژوهشگران اشاره کرده بازار و عوامل تولید تمرکز می

ی ها ستمیساست که در ساختارها، فرایندها و  شده یزیر برنامهیک طرح استراتژی  دهنده نشان

به وکار به هم مربوط هستند ولی یکسان نیستند.  شود. اگرچه استراتژی و مدل کسب شرکت اجرا می

وکار، استراتژی را زمانی که واقعیت و فرصت تحقق استراتژی بر اساس  همین ترتیب، مدل کسب

 (.2590گرابوسکا، دهد ) یمهای قبلی شرکت وجود دارد، شکل  ها، منابع و موقعیت توانایی

 

 وکار کسببازطراحی مدل 

قواعد رقابتی را  هستند که وکار کسبهای بنیادی جدیدی برای انجام  به دنبال روش ها شرکت

های رقابتی جدیدی را ایجاد  شود که چارچوب های جدیدی  مختل کند و منجر به توسعه مدل

 اندازه ازجمله را عواملی( 2592) 9فردریش و ونکن. ب(2551کوراتکو و آدراتسچ، کنند ) می

 ائتالف استمرار زمان مدت و ها شرکت سایر با ائتالف تجربه شرکت، عمر طول سازمان،

برای بازطراحی و تغییر در  .دانند می متأثر وکار تغییر و نوآوری در مدل کسب در را ها شرکت

( نه عنصر را 2590گرابوسکا )نیاز به ایجاد تغییر در عناصر زیرساختی داریم.  وکار کسبمدل 

 .به آن اشاره شده است 9که در جدول گیرد  در نظر می وکار کسببرای مدل 
 

 وکار . عناصر مدل کسب5جدول 

 تعریف وکار کسبعناصر مدل 

 .بدهد ارائه خدمات ها آن به و کند پیدا دست ها آن به خواهد می که هایی شرکت و افراد گروه مشتری

 .کند یم ارزش ایجاد مشتریان از بخش یک برای که خدمات و محصوالت از گروهی ارزش پیشنهادی

 .ارزش پیشنهادی انتقال و مشتریان فردی های بخش با ارتباط برقراری برای شرکت های روش ها کانال

 .کند می مرتبط مشتریان بخش نمایندگان با را شرکت که ارتباطی های ویژگی روابط با مشتریان

 توسط شرکت در ارتباط با خدمات برای هر نوع خدمات بازار. جادشدهیاتعداد ابزارهای  های درآمد جریان

 .شرکت مناسب عملکرد برای الزم منابع ترین مهم کلیدی منابع

 .کند شروع مدل مؤثر کارکرد برای باید شرکت که هایی فعالیت ترین مهم های کلیدی فعالیت

 دهند. قرار می ریتأثو شرکایی که عملکرد کارآمد شرکت را تحت  کنندگان نیتأمهای  شبکه شرکای کلیدی

 خاص. وکار کسبرتبط با استفاده از یک مدل همه مخارج م ها ساختار هزینه

 2590منبع: گرابوسکا، 

                                                                                                                                                                                 

1. Bouncken & Fredrich 
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های طبیعی در نظر گرفت که  پدیده عنوان بهتوان  را می وکار کسبتغییرات در مدل 

کنند تا بر آن متمرکز  هایی که قصد دستیابی به موفقیت در بازار را دارند تالش می شرکت

شود باید با شرایط اقتصادی متغیر تعدیل  وکار سبکهای  حل در راه مورداستفادهشوند. مدل 

برداری از  بهره منظور بهخود  وکار کسبتصمیم شرکت برای تغییر مدل (. 2590گرابوسکا، )

گذاری بیشتر، لزوماً شامل تحرک منابع نیست، زیرا مدل  یک فرصت، ایجاد ارزش یا ارزش

در عوض، مدل جدید ممکن است تواند با منابعی مشابه مدل قدیمی فعال شود.  جدید می

تواند  می وکار کسببندی مدل  ترکیب متفاوتی از منابع داشته باشد. بنابراین، ترکیب یسادگ به

دمیل و شود )مند  مزیت رقابتی کانونی شرکت را تقویت کند و از مزایای مبتنی بر منابع نیز بهره

ی دارد و دستیابی به آن بسیار وکار اهمیت حیات مدل کسب تغییر، درمجموع (.2590همکاران، 

دارد همواره موانعی در مسیر تغییر وجود  کنند که. فرایندهای شرکت نیز باید تغییر دشوار است

 (.2595، 9چسبرگ)

در دو دهه گذشته  وکار کسبهای  علیرغم تعداد باالی مقاالت پژوهشی که در مطالعة مدل

دقیق در مورد موضوع نسبتاً نادر است.  های ساختاری و قرار گرفته است، پژوهش یموردبررس

زمینه شروع کار انجام شده است، بنابراین، کمتر در وکار کسببیشتر تحقیقات در مدل  عالوه به

اگرچه رویکرد مدل  درواقعدانیم،  می اند جادشدهیاوکاری که  های کسب دربارۀ مدل

اتژیک به وجود آورده، اما دید جدیدی را در مورد سؤاالت اساسی کارآفرینی استر وکار کسب

 (.2590دمیل و همکاران، دارد )هنوز نیاز به بررسی 
 

 روش پژوهش

پژوهش  ری داده از نوع کیفی است.ای و برحسب گردآو هدف توسعه ازنظراین پژوهش 

ای اکتشافی  که جنبه مشاهدۀ تفصیلی ابعاد و تفسیر و درک آن انجام شده است باهدفحاضر 

ها، در این پژوهش به مصاحبه  (. با تأکید بر شناسایی، درک و تفسیر مؤلفه9391بازرگان، دارد )

با جامعه  5W1Hواقعه محور و ترکیب آن با چارچوب سؤاالت  صورت بهنیمه ساختاریافته 

جامعه آماری نیز مدیران و کارآفرینان موفقی هستند که تجربه ایجاد آماری پرداخته شده است. 

                                                                                                                                                                                 

1. Chesbrough 
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نفر از افراد این جامعه  93که  باشند در صنعت گردشگری را دارا می های فعال تغییر در شرکت

های نوین سهم بسزایی را از بازار در این صنعت  هایی که با استفاده از فناوری که در شرکت

کشف دقیق  منظور بهنمونه آماری  عنوان به اند به شیوه گلوله برفی، کسب کرده و موفق بوده

اطمینان از  منظور به به اشباع نظری رسیدیم. 95اند که تا نمونه  شدهها در مصاحبه انتخاب  داده

بعد مفهومی و با طرح سؤاالت، تالش  بر هیتکادامه یافت. با  93ها مصاحبه تا نمونه  کفایت داده

شناسایی شوند.  وکار کسبهای  بر بازطراحی مدل رگذاریتأثهای  گردید تا ابعاد و شاخص

، ابتداً از روش کنترل توسط شده استخراجها و عناصر  ها، مؤلفه ونی دادهتعیین روایی در منظور به

شوندگان افرادی با  کنندگان استفاده شد. همچنین تالش شد تا در انتخاب مصاحبه مشارکت

ها توسط گروهی  سپس برای افزایش اعتماد روایی درونی، دادهتجارب مختلف انتخاب شوند. 

در  ذکرشدههای  رار گرفت و ضمن تحلیل محتوا، مؤلفهق موردبحثاز خبرگان و اساتید 

 کیفی نیز بر اشباع نظری تکیه شده است.برای پایایی  چارچوب مفهومی تبیین گردید.
 

 ها یافته لیوتحل هیتجز

 یشناخت تیجمعتوصیف 

به زن،  2مرد و  99نمونه آماری،  عنوان بهنفر  93از جامعه آماری،  2مبتنی بر اطالعات جدول 

اند.  تمامی افراد از حداقل مدرک کارشناسی برخوردار بودهه گلوله برفی انتخاب شدند. شیو

صورت  ها آنای با  به مدیرانی است که مصاحبه شده دادهدهنده شماره  نشان Q13تا  Q1 های کد

 گرفته است.
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 شوندگان . مشخصات مصاحبه2جدول 

کد 

 شونده مصاحبه
 موضوع فعالیت شونده سمت مصاحبه تحصیالت جنسیت

Q1 
 مرد

 یکارشناس

 ارشد

کارشناس تولید محتوا و 

 تیسا وبمسئول 
 و تحلیل محتوا تولید

Q2 بازاریابی و ارتقا برند مدیریت بازاریابی و تبلیغات دکتری مرد 

Q3 آموزش و تأمین منابع انسانی مدیریت منابع انسانی کارشناسی مرد 

Q4 زن 
 یکارشناس

 ارشد
 سرپرست فروش

ت و ارزیابی بخش نظار

 فروش

Q5 زن 
 یکارشناس

 ارشد
 مشاور

مشاوره ارائه خدمات 

 حضوری و دیجیتالی()

Q6 معاون مالی کارشناسی مرد 
ی زیر برنامهمدیریت مالی و 

 بودجه

Q7 مدیریت و نظارت بر واحدها مدیرعامل کارشناسی مرد 

Q8 
 پشتیبانی خرید گردشگر پشتیبان خرید دکتری مرد

Q9 مدیریت گردشگری ریدکت مرد 
ها و تسهیالت  طرح مدیریت

 تورها

Q10 مرد 
 یکارشناس

 ارشد
 مدیریت فنی

ی تورها و مدیریت زیر برنامه

 های گردشگری برنامه

Q11 مرد 
 یکارشناس

 ارشد

 آژانسمدیریت داخلی 

 مسافرتی

ها و  کنترل و نظارت بخش

 مدیریت امور اجرایی

Q12 مسئول شبکه دکتری مرد 
های  ی سیستمزسا زهیمکان

 اداری

Q13 مرد 
 یکارشناس

 ارشد
 پشتیبانی شبکه داده ITمدیر 
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 ها فرایند تحلیل یافته

ترین  ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است که از رایج دقیق داده لیوتحل هیتجز منظور به

حجم زیادی هایی را از درون  دهد که ویژگی این شیوه اجازه می. استها در علوم انسانی  شیوه

 (.9391، فرد ییندارد )داناهای دیگر وجود  از محتوا کشف کرد که امکان کشف به روش

 به توجه مکتوب درآمده و سپس کدگذاری انجام شده است. با صورت بههای پژوهش  داده

 نمونه از برخی 3 جدول در است، گرفته صورت مصاحبه روش به  داده گردآوری اینکه

 :است شده آورده وکار کسب و مدل ساختار سازمانی به توجه اب شده مطرح های سؤال
 

 شده مطرح های سؤال نمونه. 3جدول 

 ای از سؤاالت نمونه چارچوب

 ساختار اصلی

اید؟ چه  چه تغییراتی در ساختار ارتباطی درون و برون شرکتی ایجاد کرده

تای کاهش اید؟ چه اقداماتی در راس های کاری ایجاد کرده تغییراتی در فرایند

 است؟  های عملیاتی انجام شده هزینه

 منابع انسانی

چه امتیازاتی برای کارکنان خود در راستای ایجاد وفاداری در نظر گرفتید؟ 

کنید؟ از چه  چگونه کارکنان خود را به داشتن خالقیت و نوآوری ترغیب می

 کنید؟ ابزارهایی برای آگاهی از نیازها و ادراکات کارکنان خود استفاده می

 محصول و خدمات

اید؟ چه  های پیشنهادی داشته هایی در خدمات و یا بسته چه تغییرات و نوآوری

زیست ایجاد  هایی در فرایند ارائه خدمات برای کاهش آسیب به محیط نوآوری

 کنید؟ اید؟ چگونه از خدمات خود پشتیبانی می کرده

 تجربه مشتری

اید؟ چه اقداماتی  ت به گردشگران داشتههایی در فرایند ارائه خدما چه نوآوری

اید؟ چگونه از اقدامات، نیازها و  در راستای اعتمادسازی گردشگران انجام داده

شوید؟ از چه ابزارهایی برای ارتباط با گردشگر و  مشکالت گردشگران آگاه می

 کنید؟ ارائه خدمات استفاده می

 جامعه و دیگر ذینفعان

اد ارزش برای جامعه انجام شده است؟ چه خدماتی چه اقداماتی در راستای ایج

ترین ذینفعان شرکت چه  شود؟ مهم به ذینفعان در راستای جلب اعتماد داده می

 کسانی هستند؟
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ارائه شده  3مفهومی در جدول  صورت به های ضبط و مکتوب شده، بعد از کدگذاری داده

 وکار کسب  آمیختة بازطراحی مدلمؤلفة اصلی  3های پژوهش حاکی از آن است که  است. یافته

از:  اند عبارتدهی،  دمدل سو بر اساسو  یساختار اصلها با تمرکز بر فرایندها،  شرکت

 ها. و قابلیت، مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک یسازمان فرهنگ
 وکار کسبهای  های تأثیرگذار بر بازطراحی مدل . مؤلفه4جدول 

کدگذاری 

 محوری
 شوندگان کد مصاحبه ها( گویهز )باکدگذاری 

Q 

گ
فرهن

 
سازمان

 ی

 1،2،3،5،1،9،10،13 های جدید ایجاد اتاق فکر و حمایت از ایده

 1،2،4،6،1،9،10،12 ایجاد سیستم پاداش با تأکید بر داشتن خالقیت و نوآوری در کارکنان

های بلندمدت در راستای ایجاد امنیت شغلی و وفاداری  ارائه پاداش

 انکارکن
1،4،6،1،10،11،13 

 2،3،4،5،9،10،12 های کاری درون شرکتی برای بهبود روحیه تیمی حمایت از گروه

 1،3،4،5،2،1،11،12 گیری و افزایش مشارکت کارکنان عدم تمرکز بر تصمیم

برنده در جهت برانگیختن کارکنان در همیاری و  -ایجاد رویکرد برنده

 همبستگی
1،4،5،9،11،12،13 

های  طرح پذیری همراه با پشتیبانی و حمایت از جاد رویکرد ریسکای

 نوآور
2،3،5،1،9،10،11،13 

هایی در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیریت  برگزاری کالس

 استعدادهای برتر
2،3،4،6،1،9،10،11 

تغییر و بهبود فرهنگ  باهدفهای ارتباطی به مدیران  آموزش مهارت

 تعاملی
1،2،5،6،9،12،13 

رسالت/مأموریت سازمان( بر شرکتی )های حاکمیت  بازنگری در مدل

 مبنای اصول توسعه پایدار
2،3،2،12،13 

 2،3،4،5،6،9،10 ی مدیریتجا بهو نفوذ و اشتیاق  بخش الهامرهبری 

 1،2،3،5،2،1،12 ی تسهیلگر تغییراتها گروهافزایش 

صنعت گردشگری و ها مبتنی بر  ها، جشنواره برپایی نمایشگاه

 ی فضاهای فرهنگی و هنری برای پیشبرد تغییرریکارگ به
2،3،4،2،1،9،11 

 2،3،4،5،2،11 برگزاری سفرهای تاریخی و فرهنگی برای ایجاد روحیه مثبت کارکنان



 9911 تابستان، 05فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 266
 

های ناپایدار خارج از شرکت در  ایجاد آمادگی برای سازگاری با محیط

 جلوگیری از تعارضات و پاسخگویی سریع
1،3،4،5،6،2،1 

ت اجتماعی شرکتی
مسئولی

 

های داوطلبانه همراه با صرف زمان و  هایی مانند کمک شرکت در برنامه

رسانی برای رفع بالهای طبیعی، معضالت جامعه  پول در جهت خدمت

 و ایجاد تصویر مثبت و شهرت شرکت

2،4،5،6،1،10،11 

عی و در ایجاد اصالحات اجتما ها NGOهمکاری و مشارکت با 

 یطیمح ستیز
1،2،5،2،1،9،11،12 

ی و طیمح ستیزهای  طراحی و برگزاری رویدادهای خاص در مناسبت

 فرهنگی
1،2،4،5،2،9،10 

ی در جهت ارتقا سطح علمی الملل نیبهای  پشتیبانی و برگزاری کنفرانس

 در صنعت
2،3،4،5،1،9،11،13 

تای های ترویجی و حمایتی در راس طراحی و پیشبرد پروژه

 سازی در جامعه فرهنگ
3،4،5،6،2،1،9 

هایی سازمانی با تمرکز بر تربیت سفیران و مروجان  ایجاد دانشگاه

 فرهنگی
1،2،5،11،12،13 

های نوین برای جلوگیری از آسیب زدن به  استفاده از انرژی

 زیست محیط
1،2،4،1،10،11،12،13 

 2،3،4،2،9،13 ینه انرژی، بازیافتهمیاری در راستای توسعه پایدار از طریق مصرف به

باال  تیفیباکنیاز گردشگر و ارائه خدمات  بر اساسدهی  ارائه مدل سود

 و قیمت مناسب
1،2،4،6،2،1،9،13 

تفکر و ارائه خدمات در جهت بهبود کیفیت زندگی نه صرفاً نیاز 

 گردشگر
1،2،4،5،6،2،10 

 1،2،4،5،6،2،9،11،13 های حمایتی و ارائه تخفیف ایجاد بسته

 1،2،4،6،1،11 ارائه رایگان محتوا و خدمات در جهت حمایت از گردشگر

 1،2،3،5،2،1،11،12 توسعه مبتنی بر توانمندسازی جوامع محلی و رعایت حقوق بشر

ها برای  های هم عالقه و داوطلبانه درون شرکت ها و گروه ایجاد کمیته

 (COIشرکتی )پیشبرد مسئولیت 
3،4،5،6،9،10،12،13 

خلق 

ش 
ارز

ک
مشتر

 

های عملیاتی  ایجاد سیستم عملیاتی تولید ناب در راستای کاهش هزینه

 زیست و آثار تخریبی به محیط
1،5،6،2،1،9،10 
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کننده در جهت حمایت گردشگر و افزایش  مصرف -گذاری بازار قیمت

 فروش
1،2،4،5،6،1،10 

برای  کنندگان نیتأمان و های مربوط به گردشگر ها و باشگاه ایجاد کمپین

 ارائه خدماتی اختصاصی
1،2،5،2،1،9،11،12 

برای  افزوده ارزشارائه خدمات مکمل رایگان در جهت ایجاد 

 گردشگران
2،5،6،1،9،13 

 2،4،5،1،9،11 ارائه خدماتی رایگان در حمایت از استفاده از دیگر خدمات

ری و کاهش آسیب دسترسی آسان به خدمات در راستای توسعه و پایدا

 زیست به محیط
1،5،6،2،1،9،10،12 

 3،6،9،10،11،12،13 مشارکت کارکنان در سود شرکت

ت
قابلی

 
 ها

های آموزشی در جهت  شناسی و کارگاه  برگزاری جلسات شخصیت

 ی و یادگیری ذینفعانشناس بیآس
1،2،3،5،1،10 

 2،4،5،6،2،13 فتههای مداوم و پیشر ایجاد مراکز آموزشی در جهت ارائه آموزش

مستندسازی تغییرات در شرکت در جهت یادگیری و تغییر رفتار آینده 

 در شرکت
1،2،3،2،1،11 

ی ها گروههای  های کارکنان بومی و استفاده از ظرفیت توسعه مهارت

 محلی
2،3،4،5،6،1،9،10،12 

تعهدات و نه  واسطه بهها  ایجاد ساختارهای مسطح و مدیریت فعالیت

 ها ه فعالیتدیکت
1،4،5،6،1،11،13 

ی آور جمع( در راستای R&Dی تحقیقاتی بازار و )ها گروهایجاد 

 ی(فنّاورتغییر تقاضا، عادات خرید، اطالعات )
1،2،3،4،1،9،10،13 

 2،3،6،2،1،9،12،13 تفویض اختیار و سرعت بخشیدن در جریان زنجیره ارزش

 2،4،6،1،10،11،12،13 ی و تخصصی شدن فرایندهاسپار برون

 3،4،5،1،9،12 ها در جهت ارتقا توانایی منابع انسانی همکاری با دیگر شرکت

 1،3،6،2،9،10 وکار برای جایگزینی سناریوهای متفاوت کسب

 4،2،1،9،11،12،13 های اختصاصی های در دسترس و ایجاد کانال گیری از فناوری بهره

های ارتباطی  ستقیم از طریق کانالهای متفاوت، فروش م استفاده از کانال

 با ذینفعان
1،2،4،5،2،1،10،11 

 3،5،6،1،12،13 ی( در شرکتافزار ارتباطی )سختتوسعه فضاهای 
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 2،3،4،6،2،12،13 توسعه فضای ارتباطی با ذینفعان در جهت یکپارچه کردن اطالعات

ئه های فعال در بازارهای مشابه ولی متفاوت در ارا مشارکت با شرکت

 خدمات
1،3،5،6،1،9،13 

های رقبا در جهت ایجاد اهرم برای رشد و  استفاده از نوآوری و فرایند

 تخصصی شدن در پیشی گرفتن از رقبا
2،4،5،2،1،9،10،11،12 

ها در شرکت در راستای کاهش هزینه و  ادغام برخی از بخش

 اراییهای ناکارآمد برای افزایش ک ی افراد توانمند در بخشریکارگ به
3،6،1،9،10،12،13 

 2،3،5،6،1،11،12 ارائه خدمات با استفاده از فناوری ارتباطات از راه دور

 1،2،5،1،9،10،11 به همراه گردشگر ی و خلق مشترکساز یسفارش

 2،3،5،2،1،11،13 های طراحی خدمات با دعوت از گردشگران ایجاد گروه

ی خودکار منابع روزرسان بهرای های مدیریت مالی آنالین، ب ایجاد سیستم

 ریزی صحیح و برنامه
4،6،2،9،12،13 

 1،3،4،2،1،9،12 و بانک اطالعاتی در جهت برندسازی تیسا وبایجاد 

های تجاری معتبر برای استفاده و تحمیل  ها و نام مشارکت با شرکت

 اعتبار آن نام تجاری به شرکت
1،2،4،5،6،2،9،10 

و گرفتن بازخور  ها شنهادیپموفق در جهت معرفی های  استفاده از رسانه

 از گردشگران
1،2،5،11،13 

 1،2،4،6،2،9،13 ارائه و فروش خدمات مکمل قبل از اقدام رقبا

 تیفیباکو  موقع بهدر قبال ارائه خدمات  کنندگان نیتأمپرداخت باالتر به 

 باالتر
2،3،5،6،2،9 

 

 یسازمان فرهنگ

. در فرهنگ استهای درون شرکت  های اساسی کلیه فعالیت تاز زیرساخ یسازمان فرهنگ

پذیری نهفته است.  پذیری، گرایش به کار تیمی و انعطاف کارآفرینانه، نوآوری، ریسک

که بر منابع انسانی و  یسازمان فرهنگها باید تالش کنند تا بتوانند با ایجاد تغییرات در  شرکت

کنند. ایجاد فرهنگی پویا و نوآور در شرکت که ساختار حاکمیتی تأثیرگذار است خلق ارزش 
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های  تواند به ارتقای توان فکری و تحلیل از منابع انسانی خالق و نوآور است می گرفته نشئت

 گیری کمک کند. تصمیم

 

 مسئولیت اجتماعی شرکتی

. ایجاد حس مسئولیت به تبیین اهداف شرکت است یسازمان فرهنگمسئولیت اجتماعی متأثر از 

انجامد. بنابراین وجود  عامل خدمت به جامعه با اشتراک اهداف اجتماعی می نوانع به

های اجتماعی در جهت کمک به جامعه و ایجاد تصویری مثبت  هایی برای ایجاد ارزش شرکت

تواند  می یدر جهت حفظ منافع نیاز است. ارائه راهکارهایی در جهت مسئولیت اجتماعی شرکت

ها و در راستای بهبود حس اعتماد و پایداری یاری کند.  سیبشرکت را در کاهش ریسک، آ

رسانی در جهت حل معضالت اجتماعی در  های کمک ها همواره با مشارکت در طرح شرکت

مجدد بعد  یده سازمانتالش برای ایجاد حس اعتماد جامعه نسبت به شرکت هستند. از طرفی 

یفیت زندگی مشتریان و رفاه جامعه در بر اساس نیازها و سطح ک وکار کسبهای  اقتصادی مدل

مسئولیت اجتماعی تحت تأثیر  که ییازآنجاکند.  به دست آوردن مشتریانی وفادار کمک می

در جهت باال بردن سطح  یسازمان فرهنگاست، گاهی تغییرات در  یسازمان فرهنگ

ای شرکت و مثبت بر جامعه و حس اعتماد و افتخار بسیاری از اعض راتیتأثبه  وپرورش آموزش

 انجامد. عضوی از جامعه می عنوان بهایجاد رفتارهای مثبت 

 

 خلق ارزش مشترک

خلق ارزش مشترک، ایجاد ارزش در پیوند بین سوددهی و مزیت رقابتی شرکت با مسئولیت 

وری نیز تاًثیرگذار است. تفکر و  های جامعه بر بهره اجتماعی شرکت است. گاهی ضعف

سازی در راستای پایداری  سادهزیست و  طلوگیری از آسیب به محیهایی برای ج طراحی سیستم

ارائه خدمات  شود. های عملیاتی نیز می سبب کاهش آسیب بلکه موجب کاهش هزینه تنها نه

کنندگان  های ارتباطی و ارائه خدماتی اختصاصی به مصرف ویژه در مسیر زنجیره تأمین و کانال

های رقابتی در افزایش سوددهی نیز مؤثر خواهد بود.  و دیگر ذینفعان عالوه بر ایجاد مزیت
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 عنوان بهها و کمبودهای جامعه و شرکت  ها در تالش هستند تا بتوانند از ضعف بنابراین شرکت

 برداری در راستای مزیت رقابتی استفاده کنند. فرصتی در جهت بهره

 

 ها قابلیت

های  ها و زیرساخت اشتن قابلیتهای پیش رو، د ت و چالشالزمه پاسخگویی شرکت به مشکال

 د قابلیت نوآوری،. اصوالً بدون وجواست وکار کسبهای  برای ایجاد تغییرات در مدل ازیموردن

سازی، ساختارهای  های شبکه ایجاد تغییرات میسر نخواهد بود. وجود منابع کافی، زیرساخت

 های عملیاتی، ارتباطی، سیستمهای  ، منابع انسانی توانمند، کانالریپذ انعطافسازمانی مناسب و 

 های قابلیتکند. توانمندی و  و مالی مناسب، شرایط را برای ایجاد تغییر تسهیل می آموزشی

ها و کسب مزیت رقابتی در پویایی محیط کالن  فرصت مندی از اجرایی و رفتاری در بهره

ثبت از شرکت با است. از طرفی نیز برندسازی و ایجاد اعتبار و تصویری م رگذاریتأثصنایع 

و یا ها همراه با نوآوری و تغییرات در محصوالت  های اطالعاتی و رسانه استفاده از سیستم

 .استهای ارتباطی گامی در جهت بهبود وضعیت رقابتی شرکت  و توسعه کانالخدمات 
 

 یریگ جهینتبحث و 

های  طراحی مدلها، شناسایی و تبیین آمیختة باز به بررسی مؤلفه ،پژوهش با توجه به هدف

است. بر اساس تحلیل محتوا مصاحبه انجام شده، این پژوهش مفاهیمی  شده پرداخته وکار کسب

 به سؤال تحقیق در قالب چارچوب پژوهش پاسخ داد: توان یمرا شناسایی کرده که 

 های فعال در صنعت گردشگری  شرکت وکار کسبهای  آمیختة بازطراحی مدل

 چیست؟

طم امروزه صنعت گردشگری، مدیران مادام حرف از تحول و تغییرات در محیط پویا و پرتال

ها قادر به ایجاد این تحوالت بنیادی نبوده  زنند، این در حالی است که برخی شرکت بنیادی می

( 2593،2593همکاران )کوراتکو و  پژوهشگرانی چون ون دی ون،دهند.  و تا زوال ادامه می

های تجاری و خارج از وکار کسبنی تنها محدود به کنند، کارآفرینی سازما عنوان می

ذار بر کارآفرینی سازمانی محیط شود و از عوامل بسیار تأثیرگ های بزرگ و دولتی نمی شرکت
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 کارآفرینی که اند کرده عنوان( 2593آدراتسچ ) و کوراتکو . از سوی دیگراستن شرکتی ورد

بر  .باشد ها شرکت آینده وری بهره برای ازیموردن حیاتی یها مؤلفه دارای است ممکن سازمانی

و  وکار کسبتغییر در مدل  بر اساسایم که بتوانیم  در این پژوهش به دنبال آن بودهاین اساس 

شرکتی به تغییر و تحول  های درون ی کارآفرینانه و استفاده از قابلیتبازطراحی آن با رویکرد

خود را با توجه به  وکار کسبهای  ها باید بتوانند مدل دست یابیم. شرکت ها در شرکت

ابزارهایی که در اختیار دارند متناسب با شرایط، حفظ موقعیت رقابتی و بقا در صنعت تغییر 

. است سر راههای مورد نیاز و برطرف کردن موانع بر  و این امر مستلزم پذیرش زیرساخت دهند

جوان و بسیار پراکنده است  وکار کسبهای  ( نیز معتقدند ادبیات مدل2599همکاران )زوت و 

کنند، مفهوم کارآفرینی  ( عنوان می2593همکاران )ای ضعیف دارد. از طرفی نیز کربت و  و پایه

بنابراین  .های متعدد دید توان آن را با نیاز به شایستگی سازمانی فعالیتی منفرد نیست بلکه می

و کارآفرینی  وکار کسبهای  های ما در این پژوهش به دو حوزه اصلی، بازطراحی مدل بررسی

 کند. کمک می زمان هم طور بهسازمانی 

از تغییرات در  وکار کسبهای  توان برای بازطراحی مدل می ذکرشدهبا توجه به موارد 

، خلق ارزش اقتصادی وری سازمانی د فرصت، افزایش بهرهکه منجر به ایجا یسازمان فرهنگ

شود، استفاده کرد که  ی موجود شرکت میها ی تمامی ذینفعان با توجه به قابلیتبرا

پذیری  آورد. این مزیت رقابتی با توجه به فرهنگ مسئولیت ی پایدار را به وجود میوکار کسب

زند.  ای پایدار را رقم می انجامد، توسعه در مقابل شرکت و جامعه که به خلق ارزش مشترک می

 عنوان به، وکار کسبهای  راحی مدلمؤلفة اصلی در بازط 3بنابراین، با توجه به هدف پژوهش 

از  اند عبارتمؤلفه که  3شناسایی شد، این  وکار کسبهای  آمیختة بازطراحی مدل

گویه  22ها، شامل  عی شرکتی، خلق ارزش مشترک و قابلیت، مسئولیت اجتمایسازمان فرهنگ

های  در شرکت وکار کسبهای  های مدل ها به نوآوری در بخش اغلب پژوهش در باشند. می

در  وکار کسبهای  های محدودی نسبت به بازطراحی مدل متوسط پرداخته شده است. دیدگاه

های بزرگ وجود دارد. در این پژوهش ما بر دیدگاهی در حال رشد تأکید داریم که با  شرکت

های بزرگ با رویکرد کارآفرینی به بازطراحی  ها و شرکت های سازمان توجه به محدودیت
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، ارزش پنهان در مفاهیم ها کند. بنابراین شناسایی مؤلفه کمک می اروک کسبهای  مدل

 کند. را کشف می وکار کسبهای  بازطراحی مدل

 

 

 گردد: نیز ارائه می ییها شنهادیپها،  داده لیوتحل هیتجزبا توجه با نتایج حاصل از 

انکی و... های ب فضای ناپایدار صنعت گردشگری با توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، تحریم

 ازجملهمشکالت فراوان جامعه  باوجودهمواره با تهدیداتی همراه است. توسعه این صنعت 

بیکاری، باال رفتن نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، اختالفات سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار 

ها  به شرکت وکار کسبهای  در بازطراحی مدلها  جه به تأثیر محیط فعالیت شرکتبا تواست. 

فرصتی برای  عنوان بهدر مواجه با مسائل محیطی  یریپذ سکیرشود بر تقویت روحیه  صیه میتو

های نادرست در استخدام و  قوانین و سیاست همچنین. داشته باشند دیتأککسب مزیت رقابتی 

مدیریت منابع انسانی سبب عملکرد ضعیف و ارائه خدمات نامناسب در این صنعت به 

منجر به  ،هایی نو منابع انسانی در جهت ارائه ایده یت استعدادها وشود. مدیر گردشگران می

برای  یشود شرکت محیط امن و باعث میاست شده  ها ای کارآفرینانه در شرکت ایجاد روحیه

کارکنان شود و خود را عضوی از شرکت بدانند. در این صورت ایجاد تغییرات به کمک 

ها، آموزش مناسب، ایجاد ساختارهای  دادمدیریت استع اعضای شرکت تسهیل خواهد شد.

مسطح و مشارکتی عالوه بر پرورش منابع انسانی متخصص و وفادار در رشد و پایداری شرکت 

 مؤثر است.

آشکار شده است، به  وکار کسبهای  با توجه به اینکه تأثیر بعد اجتماعی در بازطراحی مدل

کنندگان در  و ابعاد رفاهی مصرفشود از مسائل و معضالت اجتماعی  ها توصیه می شرکت

 -هایی برای اعضای جامعه گذاری وری در شرکت بهره گیرند و با ارزش جهت افزایش بهره

 دهی برای شرکت عمل کنند. در جهت کمک به جامعه و سود -مشتریان و دیگر ذینفعان

ت و پتانسیل گردشگری، امنی ها، کمک به تبلیغ سازی زیرساخت رسانی در جهت فراهم کمک

های گردشگری در  تسهیل سفرها عالوه بر ایجاد شهرت، در ترغیب افراد برای باال بردن هزینه

 سوددهی تأثیرگذار است.
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دهندگان خدمات  صنعت گردشگری نیز متأثر از تحوالت فناوری است. تسهیل ارتباط بین ارائه

ین از اهمیت بسیاری کننده و ارائه سریع اطالعات و امکانات آنال مصرف عنوان بهو گردشگر 

ها، استفاده از  یی از پژوهش در خصوص اهمیت قابلیتدستاوردها بر هیتکبا برخوردار است. 

صحیح در جهت توسعه  یزیر برنامهو  ها آنبندی  منابع در دسترس و تغییر در ترکیب

 های شرکت دارد. نقش مهمی در موفقیتی در دسترس، تقویت فضای الکترونیکی ها فناوری
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