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 چکیده:
درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگري، اهمیت نوسازي استراتژیک کارآفرینانه براي  19شیوع ویروس کووید 

ها در این صنعت را به امري حیاطی تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل فعالیت شرکتادامه 
کاربردي -باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه اي موثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می

یشی است. این پژوهش در دو فاز پیما-ها توصیفیاست و رویکردي کیفی و همچنین از منظر گردآوري داده
نمونه مورد بررسی دقیق قرارگرفته و  142مقاله از  23که در فاز اول با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته

هاي به دست آمده است. بر اساس مطالعات انجام شده و دادهها براساس تحلیل محتوا، کدگذاري شدهداده
نفر از خبرگان  در این صنعت انجام شد و با روش کدگذاري باز، محوري هاي مصاحبه طراحی وبا ده پروتکل

ارهایی ها و راهکمورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها: خالقیت و نوآوري، منابع انسانی، رهبري و قابلیت
  کاربردي جهت تسهیل نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در این دوران ارائه گردید.

 

 اکرونااستراتژیک، صنعت گردشگري، پساستراتژیک کارآفرینانه، کارآفرینی وسازي: نواژگان کلیدي
 

  

 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.   *

 colabi@modares.ac.ir )نویسنده مسئول(
 کارشناسی ارشد،  مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. **

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 288

 

 مقدمه

ها طی چند هفته جهان را به محاصره خود درآورد و سالمتی و جان میلیون 19ویروس کووید 
خطر انداخت، همچنین منجر به تحوالت جهانی و تغییرات بزرگی شده که تاثیرات انسان را به

1UNWTO ,زندگی روزمره شهروندان و همچنین اقتصاد جهانی ایجاد کرده است (مهمی بر 

توقف المللی و داخلی م). گردشگري در بسیاري از کشورها عمال تعطیل شد و سفرهاي بین2020
گیر بودن این بیماري، این ) در همه2WHOگردید. باتوجه به اعالم سازمان بهداشت جهانی(

میلیون نفر در سراسر جهان به  12هاي جهان است. تاکنون بیش از نبحران یکی از بدترین بحرا
دهند ها تاکنون نشان میاند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دادهاین ویروس مبتال شده

منطقه و کشور در  220در حال حاضر در بیش از  .درصد است 7تا  5که نسبت مرگ و میر بین 
است. در این بین کشورهاي آمریکا، برزیل، هند، س مشاهده شدهجهان مورد مبتال به این ویرو

هزار  250یش از اند. ایران با بروسیه، پرو به ترتیب بیشترین آمار مبتالیان را به خود اختصاص داده
یر این تاثهاي مختلفی تحتمورد ابتال در رتبه دهم کشورها در جهان قرار دارد و صنایع و بخش

کند که از زمان آغاز این ) عنوان می3IMFالمللی پول (است. صندوق بینبیماري قرار گرفته
میلیارد دالر بودند. این  100گیر، بازارهاي درحال ظهور شاهد خروج سرمایه بیش از بیماري همه

درصد کاهش یابد که بسیار بدتر از  3تا  2020کند که رشد جهانی در سال بینی میصندوق پیش
ه در آن اند کترین افت در تاریخ را تجربه کردهسریعست. بازارهاي سرمایه، بحران مالی جهانی ا

سازمان تجارت  .درصد سقوط را تجربه کرد 20جلسه تجاري  16در تنها  4S&P500شاخص 
بین  2020است که تجارت جهانی کاال به دلیل این بیماري در سال ) اعالم کرده5WTOجهانی نیز(

  .یافت درصد کاهش خواهد 32تا  13
عی هاي سیاسی و طبیهاي آن همواره در معرض خطر بحرانصنعت گردشگري با توجه به ویژگی

گهر و است و این مسئله مستلزم استراتژي و مدیریت مناسب در بحران است (یاوري

1. World Tourism Organization 
2. World Health Organization  
3. International Monetary Fund 
4. Standard and Poor's index 
5. World Trade Organization 
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) طبق آخرین گزارشات اعالم 1UNWTO). سازمان جهانی گردشگري (1396مؤید، منصوري

طور کامل بسته شده و بقیه مرزها نیز با رصد از مرزهاي جهان بهد 72کرده است که حدود 
بینی کرده است که تعداد گردشگران جهانی در اند؛ لذا این سازمان پیشهایی مواجهمحدودیت

درصدکاهش خواهد یافت که این به معناي از  80تا  60، 2019با مقایسه آمار سال  2020سال 
عت گردشگري است. بر اساس گزارش خبرگزاري ایسنا، دست دادن بخش زیادي از درآمد صن

میلیارد تومان خسارت به صنعت  5300ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، 
 80ها و ناوبري هوایی ایران کاهش عالوه بر این شرکت فرودگاه گردشگري وارد کرده است.

بنا برگزارش جامعه  است.هدرصدي درآمد را با توجه به کاهش شدید پروازها عنوان کرد
هزار  60هاي مختلف کشور در چهار ماه گذشته و در پی شیوع بیماري کرونا هتلداران، استان

میلیارد ریال خسارت دیدند که اثر قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. همچنین تحلیل 
خدمات  و وکارهاي آنالین صنعت گردشگري با کاهش فروشسایت تکراسا نشان داد که کسب

انسانی آن نفر از نیروي 120درصد کاهش فروش داشته و  80بابا عنوان مثال علیمواجه شدند؛ به
نفر از نیروي انسانی  80گشت نیز درصد کاهش فروش داشته و الی 75اند، فالیتیو تعدیل یافته

افت  باعث گذاري اجتماعیهاي مسافرتی و معیارهاي فاصلهمحدودیتاست. خود را تعدیل کرده
گردشگري نقش مهمی در توسعه  .وکار شده استهاي کسبکنندگان و هزینهشدید مصرف

کند. لذا رشد و توسعه این صنعت عالوه بر هاي شغلی ایفا میاقتصادي کشور و ایجاد فرصت
هاي جدید، در برقراري موازنه ارزي تأثیرگذار است و زمینه رشد سایر ایجاد مشاغل و فعالیت

 ها نشان). آخرین گزارش1393کند(صفري و میرزایی، اي اقتصادي را نیز فراهم میهبخش
میلیون شغل در صنعت گردشگري در معرض نابودي قرار  50دهد که با ظهور ویروس کرونا، می

درصد از  66درصد از کارفرمایان و  2ILO ،(81المللی کار(دارند و طبق آمار سازمان بین
و درآمدهاي آنان تحت تأثیر این بیماري قرار گرفته است. همچنین با کارکنان دیگر مشاغل 

ها و دیگر دستی، رستورانونقل، صنایعوکارهاي مرتبط با این صنعت مانند حملتوجه به کسب
اهش تولید ها نفر و کوکارها باعث بیکاري میلیونمشاغل وابسته، ازبین رفتن صنعت و کسب

وکارهاي بحران پاندمی کرونا آسیب جدي را به کسبگردد. میناخالص داخلی و رشد اقتصادي 

1. World Tourism Organization 
2. International Labour Organization 
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است. کارآفرینان و مدیران نیاز به استراتژي براي فعال در سطح داخلی و جهانی وارد کرده

نوآوري یکی از عوامل کلیدي موفقیت  ها و کاهش تهدیدات دارند.گیري از فرصتافزایش بهره
از آنجایی که صنعت  .)2019، 1ر و همکارانشود(کالمنزدر صنعت گردشگري محسوب می

باشد، ارائه راهکارها و گردشگري جزو مشاغل پرریسک در دوران بحران کرونا می
بین  کند. تنشها در این صنعت کمک میوري و عمر شرکتهایی نو به افزایش بهرهاستراتژي

هاي مداوم امور روزمره و امور جاري و تغییرات  را میتوان با نهادینه کردن نوسازي
هاي نوسازي برطرف کرد. نوسازي استراتژیک نه تنها رسازمانی و تشویق در جهت فعالیتساختا

با ). 2009، 2هاي نوپا نیز صادق است (آگاروال و هلفاتهاي بالغ بلکه براي شرکتبراي شرکت
، نوسازي  19پذیر بودن صنعت گردشگري در برابر بحران ویرووس کووید توجه آسیب

وکارهاي فعال در این صنعت همگام با تحوالت و تغییرات ه کسباستراتژیک کارآفرینان
گرفته از این بیماري در توسعه و احیاي این صنعت حیاتی است. در واقع، نوسازي نشأت

استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در بازارسازي و ارائه 
منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکی شرکت و  هاينوآوري است که به واسطه قابلیت

سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت اجرا شده هاي بازاریابی و جوانبازتعریف استراتژي
). 1395ها استوار است(کالبی و همکاران، برداري از فرصتاست و بر فرایندهاي کشف و بهره

ودي کند و سبب ناببا مشکالت جدي روبرو میها را عدم توجه به نوسازي در این صنعت شرکت
در این  شود، بنابراینهاي فعال و وارد شدن خسارت بسیار سنگین به اقتصاد کشور میشرکت

پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در صنعت گردشگري 
ن ک کارآفرینانه در دورااست و راهکارهایی نیز جهت تسهیل نوسازي استراتژیپرداخته شده

 پساکرونا ارائه شده است.

  

1. Kallmuenzer et al., 
2 .Agarwal, &  Helfat. 
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 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 و گردشگري  19 -کووید
گیر در قرن بیست و یکم نیست. گسترش این اولین بیماري همه 19کرونا و یا ویروس کووید 

و عرضه محصوالت و از طرفی نیز بر تقاضا  بیماري باعث ایجاد وحشت در میان عموم مردم شده
کنندگان داخلی در اکثر کشورها به شدت کاهش مصرف است.در سراسر جهان تأثیر گذاشته

تقاضا براي غذا، کمک پزشکی و سایر موارد ضروري درحال افزایش است و این تقاضا  یابند.می
بیشتر از تقاضا براي کاالهاي غیرضروري مانند پوشاك و خدمات مختلف است (ابوباکار و 

کننده داخلی، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال خواهد پایین بودن تقاضاي مصرف ).2020رسبی، 
گذاشت. تأثیر بر روي بخش خدمات در مقیاس کوچک چشمگیر خواهد بود. شدت و مدت 

هاي مختلف براي مهار زمان تأثیرگذاري بر عرضه و تقاضا بستگی به اقداماتی دارد که دولت
به گزارش تجارت نیوز، به نقل از  .)2020، 1دهند (خان و یاسمین خانمیشیوع ویروس انجام 

2CNBC درصد افزایش  6تا  4، نرخ بیکاري در کشورهایی مانند آمریکا، چین، آلمان بین
است. پس از شیوع این بیماري شاهد افت شدید فروش کاالهاي مصرفی در بخش داشته
و در آمریکا  %15,8فروش کاالهاي مصرفی در چین ایم. فروشی در چین و آمریکا بودهخرده

یافته است. در ایران نیز مانند سایر کشورها با گسترش این ویروس برخی از کاهش  % 6,2
ه به گزارش اند. با توجهاي اقتصادي با کاهش تقاضا و برخی دیگر با تعطیلی مواجه شدهفعالیت

کاهش داشته  %1,37در مقایسه با ماه قبل  98هاي اسفند منتشر شده از شاپرك، تعداد تراکنش
هاي هاي قبل با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروزي تراکنشاست که براساس آمار سال

رشدي  1399ها، کشور در سال بینیاسفند نسبت به بهمن ماه رشد مثبتی داشتند. براساس پیش
 کسري بودجه افزایش خواهد یافت. منفی را تجربه خواهد کرد. عالوه بر این، مشکالت ناشی از

از آنجا که در حال حاضر هیچ درمان استانداردي براي این ویروس وجود ندارد، اجتناب از 
 ). 3،2020عفونت و گسترش بیشتر آن مهم است(وو و همکاران

1. Khan & Yasmine Khan 
2. www.cnbc.com 
3. Wu et al. 
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بشر، گردشگري و تاثیر نوازي، حقوقمهمان") در پژوهش خود با عنوان 2020( 1باوم و هاي

به بررسی تهدیدات ویروس کرونا و ارزیابی زمان واقعی تاثیر این تهدید بر  "19کووید 
گردشگري پرداختند، نتایج این پژوهشِ واقعه نگر نشان داد که بحران ویروس کرونا تاثیر بسیار 
زیادي بر صنعت گردشگري گذاشته و درآمد این صنعت در بعضی از مناطق آسیا، اروپا و 

) نیز در پژوهشی با 2020و همکاران ( ۲صدي داشته است. ونآمریکاي شمالی کاهش صددر
 پیامدهاي منفی ویروس کرونا بر ": اثرات بالقوه بر سبک زندگی و مسافرت19کووید "عنوان 

صنعت گردشگري و تغییرات سبک زندگی گردشگران و رفتارها و ترجیحات مسافران را بررسی 
شگري، مدیریت گردشگري و رفتارهاي گردشگران ها ادبیات بازاریابی گردکردند؛ در مقاله آن

روي الگوها  19ها نشان داد که بحران ویروس کووید مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن
ر ي صنعت گردشگري مبتنی بهاي آیندهگذارد و فعالیتمسافرتی و گردشگري تاثیر می

 این صنعت براي ادامهشود که مشاغل باشد  و این تغییرات باعث میگردشگري هوشمند می
حیات مجبور به تجدید نظر در طراحی خدمات خود گردند.طبق بررسی سازمان جهانی 

و معیشت  بینی، جوامع، اقتصادهاگردشگري، کروناویروس با تأثیرات گسترده و غیرقابل پیش
مردم در سراسر جهان را به خطر انداخته و هشداري در جهت رکود جهانی و از دست رفتن 

ن، سابقه و در حال تحول سریع بحراده مشاغل در سراسر جهان است و با توجه به ماهیت بیگستر
  .المللی بسیار چالش برانگیز استبرآورد تأثیر ویروس کرونا در گردشگري بین

1. Baum and Hai 
2. Wen et al 
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 منبع: سازمان جهانی گردشگري

 . تعداد گردشگر جهانی (میلیون)2020. پیش بینی سال 1شکل

رد تا مانع گیدر حال حاضر در بسیاري از کشورها قرنطینه هوشمند و ردیابی مورد استفاده قرار می
ري گذااست براي عالمتگسترش ویروس باشند. در کل، ابزارهاي قرنطینه هوشمند ممکن 

هاي تکنولوژیکی به کاهش خطر گسترش ویروس حلخطر به کار رود. این راهمسافران سالم و بی
کرونا قبل از اینکه واکسن موثر، بدون به خطر انداختن گردشگر کشف شود، کمک خواهد 

 )2020کرد. (استریلکوفسکی، 
نی براي توسعه بیتواند هر نوع پیشمی در چنین بحرانی که غیرقابل پیش بینی و نامشخص است،

توان در نظر گرفت که پس از می بیشتر در اقتصاد، از جمله در بخش گردشگري را دشوار کرد.
براي توسعه  پایان دوره قرنطینه بخش گردشگري قادر به بهبودي در سطح جهان خواهد بود.

برنامه جدید باید با هدف  رد.توان یک برنامه توسعه استراتژیک آماده کپایدار گردشگري می
مناسب  هايها مراقبتتوسعه گردشگري محلی براي افزایش مشاغل درگیر باشد و از زیرساخت

 ).2020صورت گیرد(کالینکار و پتیل،
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 کارآفرینی استراتژیک و نوسازي استراتژیک
. استصورت گرفته 21ها در حوزه کارآفرینی استراتژیک در اوایل قرن نخستین پژوهش

استفاده از  ها بامندي از فرصتکارآفرینی استراتژیک دربرگیرنده خلق مزیت رقابتی و بهره
). 2009، 1هاي استراتژیک است (لومپکین و همکارانهاي نوآوري، کارآفرینی و نوسازيفعالیت

) معتقدند که کارآفرینی استراتژیک یکی از اشکال کارآفرینی شرکتی 2013(2کربت و همکاران
کرد شرکت تواند بر عملهاي پویا میکارآفرینی استراتژیک در ارتباط با نوآوري و قابلیتاست.

ها در جهت )، بنابراین در توانمندسازي شرکت2019، 3تأثیرگذار باشد(ریستانتی و ویجاجا
هایی که ). شرکت2007، 4پاسخگویی به تغییرات محیطی مؤثر است (ایرلند و همکاران

اي کارآفرینی، به هتوانند فرصتاستراتژیک را به کار نمیگیرند، به احتمال کمتر میکارآفرینی 
). 2018، 5ویژه آنهایی که خارج از حوزه رقابتیشان هستند را شناسایی کنند(ویدرز و همکاران

هاي بسیار در حوزه پژوهشی کارآفرینی استراتژیک راهنمایی محدود در رابطه علیرغم پیشرفت
 ). 2018، 6ها وجود دارد(مزيسازي کارآفرینی استراتژیک در شرکتچگونگی پیاده با چیستی و

) از اشکال کارآفرینی استراتژیک میتوان به نوسازي 2008(7براساس پژوهش کووین و کوراتکو
وکار برخی از پژوهشگران نوسازي استراتژیک را تغییر در مدل کسباستراتژیک اشاره کرد. 

). نوسازي 2018، 8میلکركر تعریف مجدد بازار و محصوالت جدید (دانند و برخی دیگمی
هاي خود در پیگیري هاي یک سازمان براي حفظ توانمندياستراتژیک به عنوان قابلیت

). 2018شود (کالبی و خواجیان، ها در نظر گرفته میهاي جدید و استفاده بهینه از قابلیتنوآوري
هاي حاصل از احیا و جایگزینی ها و خروجیندها، مضموناستراتژیک شامل تمامی فراینوسازي
هاي شرکت). 1395باشد (کالبی و همکاران، هاي کلیدي شرکت با رویکرد بلندمدت میویژگی

اي روبرو هستند که با تغییرات چشمگیر و غالباً غیرقابل هاي پویا و فزایندهامروزي با محیط

1. Lumpkin  et al 
2. Corbett et al., 2013 
3. Ristyanti & Widjaja, 2019 
4. Irland et al., 2007 
5. Withers et al., 2018 
6. Mazzei 
7. Covin & Kuratko 
8. Mielcarek 
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، هاي نوسازي استراتژیکشوند. پژوهشمی بینی فناوري، سیاسی و اقتصادي مشخصپیش

خود بررسی  هاي استراتژیکها در مسیر خود را با تغییر هدف و قابلیتچگونگی تغییر وابستگی
ها نیاز دارند که خود را در زمانی تغییر دهند، نوسازي از آنجا که اغلب شرکت .کنندمی

مه ها است. تقریباَ همدت آناستراتژیک یک نکته کلیدي در درك بقا و کامیابی طوالنی
ها با مسئله نوسازي استراتژیک یا حفظ تدوام روبرو است. استمرار تضمین کننده قابلیت شرکت

اطمینان و انسجام است، و نوسازي استراتژیک به همان اندازه که نوآوري و تکامل را فراهم 
طریق نوآوري مداوم  نوسازي استراتژیک از ).2018، 1سازد مهم است(اسمیت و همکارانمی

هاي محیطی پاسخ دهند تا از شدت دهد تا به پویاییها اجازه میشود و به شرکتتعریف می
ها در هاي شرکت و خروجیتغییرات اساسی در فعالیت ها کاسته شود. همچنین شاملرقابت آن

واقع، ). در 2015، 2هنگام پاسخگویی شرکت به نیازهاي محیط خود است (آلبرت و همکاران
نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در 

ی هاي منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکبازارسازي و ارائه نوآوري است که به واسطه قابلیت
سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت هاي بازاریابی و جوانشرکت و بازتعریف استراتژي

 ).1395اجرا شده است (کالبی و همکاران، 
نوسازي استراتژیک تالشی پرخطر و نامطمئن است. یک شرکت ممکن است مسیر خود را بداند،  

اما نداند چه نوع ابتکارات و اقداماتی براي نوسازي استراتژیک مورد نیاز است. نوسازي 
ه شرکت هایی فراتر از آنچه کتاستراتژیک به نوع جدیدي از تفکر و همچنین توانایی دیدن فرص

لیاتی هاي عمدر حال اجراست، نیاز دارد. بنابراین به منظور نوسازي استراتژیک، فرایندها و مدل
مورد نیاز است که ممکن است در زمان آغاز نامشخص باشند. کارکنان مستعد نقش مؤثري در 

ه در حالت سکون کامل ها هموار). شرکت2019، 3اجراي این فرایند دارند(جروي و خوروا
ها همیشه در حال تغییر هستند، اما سرعت اند، شرکتنیستند. همانطور که بسیاري اشاره کرده

طبیعی تغییر ممکن است بسیار کند باشد، به خصوص در محیطی با رقابت و یا تغییرات 
 ).4،1997تکنولوژیکی باال. (فولر و لبردا

1. Schmitt  et al., 
2. Albert  et al., 
3. Järvi & Khoreva 
4. Fuller & Volberda 
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شود و عملکرد تر بررسی میا شرایط محیطی مطلوبنوسازي رفتاري مبتنی بر فرصت است که ب

 کند، اما درگیر شدن در آن نیز به شرکت کمکاي را تحت چنین شرایطی ایجاد میبهبود یافته
کند تاثیر منفی احتمالی تهدیدات را به عملکردي پیشرفته تبدیل کند. نوسازي استراتژیک می
ستراتژیک ریزي ااجرایی باید از فرایندهاي برنامهتواند اشکال مختلفی داشته باشد، و مدیران می

د. این هاي سیاسی و اقتصادي استفاده کننبراي تعیین تناسب یک فرم مشخص براساس واقعیت
هاي ریزي باید پویا، با مشارکت سهامداران داخلی و خارجی، و شامل ارزیابی مدلفرآیند برنامه

هایی براي کارآمدتر کردن و ارها به همراه روشوکار غیرسنتی، خدمات، فرایندها، و بازکسب
هاي موجود باشد. تعیین هدف باید شامل اهداف نوآوري، به ویژه هنگامی اجراي موثر فعالیت

هاي خارجی مرتبط هستند، باشد. محتواي استراتژي باید ایجاد منابع جدید و ها با فرصتکه آن
 .)2015، 1را برجسته کند(کرنی و موریساشکال ارزش، یعنی ایجاد ارزش، و انواع روابط 

به عنوان راهی  هاي شرکتبنابراین نوسازي استراتژیک کارآفرینانه، فرایند بررسی مجدد توانایی
 ).2018هاست (کالبی و خواجیان، برداري از فرصتبراي ایجاد تعادل در اکتشاف و بهره

 

 روش پژوهش

کاربردي است. این پژوهش از منظر گردآوري -ايپژوهش حاضر کیفی و بر حسب هدف توسعه 
پیمایشی است. روش پژوهش شامل دو فاز فراترکیب و مصاحبه است. در این  -ها توصیفیداده

گیري هدفمند از ) و نمونه2006(2پژوهش در بخش فراترکیب ما از روش سندلوسکی و باروسو
نمونه اولیه  142ایم که به تفاده کردههایی از ادبیات موجود اسمنابع علمی براي استخراج ویژگی

هاي نوسازي استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک و کارآفرینی سازمانی دست یافتیم. در زمینه
هاي نامربوط و ارزیابی منابع یافت شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و با حذف مقاالت و داده

ب شده و عوامل مؤثر استخراج و از طریق مقاله به عنوان نمونه نهایی انتخا 23کیفیت، در نهایت 
آمده دستروش تحلیل محتوا چارچوب آن به دست آمد. براي سنجش روایی چارچوب به

نفر از اساتید دانشگاه در حوزه کارآفرینی استراتژیک گرفته شد. با توجه به مطالعات  5تاییدي از 

1. Kearney & Morris 
2. Sandelowski, & Barroso, 
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ر چارچوب بدست آمده مصاحبه هاي به دست آمده در فاز دوم، با تکیه بانجام شده و مولفه

. هاي صنعت گردشگري انجام گرفتموردي با رویکرد اکتشافی با مدیران و خبرگان شرکت
ت و ساختاریافته استفاده شده اسالزم به ذکر است که بنا به هدف پژوهش، از روش مصاحبه نیمه

ارشناسان ارشد و ها تا مرحله اشباع پیش برده شدند. جامعه آماري شامل مدیران و کمصاحبه
گیري هدفمند مرد) به شیوه نمونه 7زن و  3نفر از آنها ( 10باشند که متخصصان این صنعت می

سال در این صنعت هستند.  5شوندگان داراي تجربه کاري باالي انتخاب شدند. تمامی مصاحبه
ته است. ر گرفسازي شده و براي تجزیه و تحلیل مورد استفاده قراها به دقت پیادهمتن مصاحبه

ویژگی  1ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. در جدول براي تجزیه و تحلیل داده
 شود.شوندگان، مشاهده میشناختی مصاحبهجمعیت

 
 شوندگانهاي جمعیت شناختی مصاحبه. ویژگی1جدول 

کد 
 شوندهمصاحبه

 سابقه کاري شوندهسمت مصاحبه سازمان جنسیت

1Q 10 مدیرعامل 1 مرد 

2Q 12 مدیرفروش 2 مرد 

3Q 7 معاون بازاریابی و تبلیغات 2 مرد 

4Q 6 سرپرست فروش 3 زن 

5Q 7 مشاور بازاریابی 4 زن 

6Q 15 مدیریت فنی 4 مرد 

7Q 13 مدیرعامل 2 مرد 

8Q 9 مدیریت گردشگري 1 زن 

9Q 10 رئیس هیئت مدیره 3 مرد 

10Q 16 مدیریت فنی 3 مرد 
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 هایافته
کاري سال سابقه 5شوندگان داراي حداقل یافته هاي بخش توصیفی نشان داد که اکثر مصاحبه

 سال است و افرادي باتجربه در صنعت هستند.  10ها حدود بوده و میانگین سوابق کاري آن
ی ها، از طریق روش سندلوسکدر فاز اول با توجه با مطالعه متون، اسناد و مدارك و بررسی پژوهش

یافتیم. برخی از عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک مقاله نهایی دست 23) به 2006وسو(و بار
 است.گردآوري شده و کدگذاري و دسته بندي صورت گرفته

 
 . عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک (چارچوب فاز اول)2جدول 

 عوامل(کدها) نظریه پرداز

 محصوالت و بازار جدیدفرایند تغییر براي دستیابی به  ) 1991برگلمن(

 

خالقیت و 

 نوآوري
 
 

 نوآوري در محصوالت با تمرکز بر بازار )2007ترنر و همکاران(

 هاالهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت )2018کالبی و خواجیان(

 تخریب خالق )1942شومپیتر(

 )1395کالبی و همکاران(
 هاي آمیزهخالقیت در بازارسازي و  بازتعریف استراتژي

 بازاریابی 

 کشف نیازهاي پاسخ داده نشده )1395کالبی و همکاران(

 مدیران ارشد عاملی کلیدي در نوسازي استراتژیک )2015گالسر و همکاران(

 رهبري

 )2011کوي و همکاران(
گیري حاکمیت شرکتی بر مسیر نوسازي تأثیر جهت

 استراتژیک

 )2018لوگمن و همکاران(
به دست آوردن مهارت ارتباطی باال براي ترغیب و متقاعد 

 کردن کارکنان در ضرورت تغییر

 رهبري مشارکتی و یادگیري سازمانی )2006جونز و مکفرسون(

 )1990سنگه (
انداز هاي فرد و خلق چشمیادگیري گروهی، توانمندي

 مشترك

 منابع انسانی 
فلود، رووز، جاکبز و 

 )2005کلرمنز(
رابطه مثبت بین نیروي انسانی متخصص و شناسایی و 

 هایافتن فرصت

 )2019جروي و خوروا(
شناسایی عوامل تغییر بالقوه و مدیریت استعدادها براي 

 توسعه کارکنان
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 برنامه نوآورانه منابع انسانی )2011سیمسک و هووي(

تونگدوگان و 
 )2019همکاران(

 هاي پویاکارگیري قابلیتتوسعه و به

 هاقابلیت

 )2009آگارال و هلفات(
هاي کلیدي ها و خروجیتغییر و آرایش مجدد ویژگی

 شرکت

 هابهبود روابط با سایر شرکت )2015کرنی و موریس(

 )2015راسکو(
دیدگاه مبتنی بر ادغام و همکاري و ایجاد فرصت در مقابل 

 با دیدگاه رقابتی

 )1398شراعی و همکاران(
توجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در 

 توسعه پایدار

)، 2008کووین و کوراتکو(
موریس و 

)، باسوو و 2010همکاران(
)، کووین و 2011بادهوا(

 )2010کوراتکو(

 تعریف مجدد روابط با بازار و رقبا در تغییر جایگاه رقابتی

 )2018کالبی و خواجیان(
نوسازي مدل کسب و کار و بازتعریف و احیاي مجدد 

 ساختارسازمانی

اسپینوسو و 
)، سیمسک 2011سونس(

 )2011و هووي(
 هاسازماندهی مجدد فعالیت

 
ها به صورت مفهومی کدگذاري شد که برخی از هاي استخراجی از مصاحبهدر گام بعد دیدگاه

 ارائه شده است. 3آنها در جدول 
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 کدگذاري مفهومی. 3جدول

کد 
 هشوندمصاحبه

 هاي مفهومیگزاره

1Q 

 هاي ناشی از بحرانتمرکز بر شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره
 هارقابتی و کاهش هزینهخالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت 

2Q 

 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت همگام با پروتکل
 ارائه خدمات و محصوالت با غربالگري مناطق و تمرکز بر مناطق سفید

 هاي ویژه تصمیم در شرکتایجاد کارگروه
 یانمشترخلق خدماتی فراتر از نیاز و انتظار گردشگران و مشتریان با توجه به حفظ آرامش 

3Q 

هاي رزرو تورهاي گردشگري با توجه به نیاز مشتریان در گرفتن ارتقا  و خالقیت در سیستم
 خدمات آنالین

 ارائه سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزه در کارکنان
 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل

 بندي مشتریان با توجه به ارائه گواهی سالمتطبقه

4Q 

 گذاريبندي جدید در قیمتفرمول

 هاي ترفیع و معرفی و برندسازي به صورت الکترونیکی و فضاي مجازيتوسعه کانال
 استفاده از استراتژي کاهش هزینه

 پذیريحمایت فردي از خالقیت و ارائه راهکارها توسط کارکنان و افزایش ریسک

5Q 

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران جهت 

 19کاهش مخاطرات ناشی از کووید

6Q 

 وري و ایجاد تغییرههاي کاري براي افزایش بهرایجاد تیم
 جلسات مشارکتی بین کارکنان و مدیران براي جذب ایدهبرگزاري 

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 جذب نیروهاي کارآمد

7Q 

آوري در شرایط شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت و تاب
 کنونی

اطی براي دوران استفاده از فرصت براي آموزش کارکنان و باالبردن دانش فنی و مهارت ارتب
 پساکرونا

 هاي دورکاريسازي و ایجاد ظرفیتبازطراحی فرایندهاي کوچک
 کاهش حقوق و دستمزد و حفظ نیروهاي کاري
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8Q 

 19هاي اجتماعی و زیست محیطی در کاهش آلودگی ناشی از کووید ارائه استراتژي
 باالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خدمات اقامتی

 اعتبارات مالیاستفاده از 
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

9Q 

 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا
 اي جدید گیري براي ورود به بازار جایگزین و حوزهبررسی و تصمیم

 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

10Q 
 هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت جهانیسیستمتغییر فیلترهاي بهداشتی 

 اجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر مدارك شناسایی

 
است؛ خالقیت و کدگذاري محوري براساس کدگذاري اولیه و ثانویه آمده 4در جدول شماره 

 هاي شناسایی شده جهت احیاي صنعت گردشگريها مولفهانسانی و قابلیتنوآوري، رهبري، منابع
 باشند. می

 هاها و شناسایی مؤلفه. طبقه بندي گویه4جدول
 هاگویه هامؤلفه

خالقیت و 

 نوآوري

 خدماتی فراتر از نیاز و انتظار با توجه به حفظ آرامش مشتریان خلق
 هاي رزرو تورهاي گردشگري از طریق فضاي مجازيخالقیت در سیستم

 خالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت رقابتی با توجه به کاهش هزینه
 الهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت

 الت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقهارائه خدمات و محصو
 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت با به روزترین پروتکل

 هایی ویژه براي حفظ مشتریان قدیمیارائه تخفیفات و پکیج
 بندي مشتریان و گرفتن آزمایشاتغربالگري و طبقه

 مدارك شناساییاجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر 
 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
 ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران

 تورهاي مجازيتمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري 

 رهبري
 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره

 شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت
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برگزاري جلسات تعاملی میان کارکنان و مدیران براي ارتقاي انگیزه و ارتباط درون 

 شرکتی
 شرایط جدیداندازها متناسب با بازبینی و تدوین مجدد چشم

 انداز مشتركتمرکز بر رهبري مشارکتی و ایجاد چشم
 گیري حاکمیت شرکتیتغییر در جهت

 پذیريحمایت فردي و افزایش ریسک
 سالگذاري در بازارهاي جایگزین تا بازه زمانی یکسرمایه

منابع 

 انسانی 

 گیري با مشارکت کارکنان در حل مشکالتهاي تصمیمایجاد کارگروه
 سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزهارائه 

 استفاده از فرصت براي باالبردن دانش فنی و آموزش کارکنان
 استفاده از فرایندهاي دورکاري و ارائه خدمات الکترونیکی

 هاي بین واحدي براي ایجاد تغییراتایجاد اتاق فکر و تیم
 گیريي تصمیمهاي ویژهایجاد کارگروه

 ارائه شرایط ویژه و تعامل یراي کارکنان مبتال به کرونا
 هاي اداري و کاهش حقوق و دستمزد با رویکرد حفظ منابع انسانی سازمانکاهش هزینه

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

 جذب نیروهاي کارآمد

 هاقابلیت

 از بحرانهاي ناشی شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل
هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت تغییر فیلترهاي بهداشتی سیستم

 جهانی
 مات اقامتیباالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خد

 ها براي ارائه خدمات به صورت آنالینایجاد زمینه همکاري با دیگر شرکت
 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا

 هاي تحلیل بازار براي توسعه بازاریابی و فروشایجاد تیم
 ارزیابی مالی و استفاده از اعتبارهاي مالی مانند وام براي پیشبرد اهداف

 هاي فناوري در شرکتگسترش دیجیتال مارکتینگ با تمرکز بر زیرساخت تمرکز و
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ط ها در شرایتوجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در توسعه پایدار شرکت

 بحران

 

 گیريبحث و نتیجه
ی عصر هاي نوپا وگزارش سایت تحلیلهمانطور که عنوان شد، بنابرگزارش تاثیر کرونا بر شرکت

وکارها در حوزه گردشگري در کشور با تعدیل نیرو و کاهش درصد کسب 70از  ایران، بیش
هزار میلیارد تومان برآورد  5اند که ضررهاي ناشی از آن در دو ماه اخیر بیش از تقاضا روبرو شده

هاي وارد شده به صنعت گردشگري ناشی از کرونا و نابودي بسیاري شود. با توجه به خسارتمی
ي فعال در این صنعت داشتن مزیت رقابتی و نوسازي استراتژیک کارآفرینانه وکارهااز کسب

براي ماندن در بازار امري حیاتی است. در پژوهش از تحلیل محتواي کیفی ازطریق کدگذاري 
هاي کالمی است و کدگذاري باز ثانویه که قرار دادن آن حول یک بازاولیه، که همان گزاره

تخراجی هاي اسشده است، کدگذاري محوري نیز بر اساس مولفهویژگی مشترك است، استفاده 
هاي صورت پذیرفت. جهت احیاي صنعت گردشگري براساس مطالعه اسناد موجود و یافته

ري و انسانی، رهبدسته عامل اصلی که عبارتند از تمرکز بر نوآوري و خالقیت، منابع 4پژوهش 
می در هاي کدهنده آن است که پژوهشنشانهاي صورت گرفته ها شناسایی شد. بررسیقابلیت

حوزه نوسازي استراتژیک کارآفرینانه با تکیه بر ابعاد آن صورت گرفته است و بیشتر بر ابعاد 
است. در این پژوهش سعی بر این بود تا ها در نوسازي استراتژیک اشاره شدهنوآوري و قابلیت

ن نوآوري کارآفرینانه را شناسایی کرد. داشتبتوان دیگر ابعاد تأثیرگذار بر نوسازي استراتژیک 
هاي بهداشتی سازمان بهداشت جهانی از ملزومات ماندن در در ارائه خدمات با توجه به پروتکل

بی و هاي بازاریامدت است. با ارائه روشصحنه رقابت با توجه به درگیري با بحران در طوالنی
ه به ی و توجه ویژه به انتظارات مشتریان با توجهاي ارتباطفروش آنالین، تخفیفات، ایجاد کانال

ی اجتماعی و حمایت مالشرایط بهداشتی جدید و با برگزاري سمینارها و نشان دادن مسئولیت
دشگري هاي گرها در این دوران فرصتی است تا شرکتمیتوان تقاضا را مدیریت کرد. محدودیت

 رسانی دانش کارکنان استفاده کنند. بههاي فناوري، دیجیتال مارکتینگ و به روزاز قابلیت
ها، کارگیري فناوري در دورکاري کارکنان و برگزاري سمینارها در آموزش و استفاده از رسانه

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 304

 
دیجیتال مارکتینگ، تمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري تورهاي مجازي تأثیرگذار خواهد 

 ن عالوه بر کاهش هزینه میتوانبود. با ایجاد شرایط دورکاري و کاهش حقوق و دستمزد کارکنا
هاي جدید از تعدیل نیرو و اخراج کارکنان جلوگیري کرد. با رهبري کارآفرینانه و استفاده از ایده

و نو می توان مسیري جدید در جهت جایگزینی و جبران ضررهاي ناشی از کاهش تقاضا را آغاز 
ابع و راتژي در استفاده از منکرد. تمرکز بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در شرکت، تغییر است

اندازهاي جدید متناسب با شرایط بحرانی حال حاضر، تعامل هاي در دسترس، تدوین چشمفناوري
گر پذیري و تعامل و مشارکت با دیبا کارکنان در ایجاد انگیزه، حمایت فردي و افزایش ریسک

ها و ها، فرصتناسایی ریسکهاي جدید در شوري و استفاده از ایدهها براي افزایش بهرهشرکت
شگري ها در صنعت گردتهدیدات محیطی و شناسایی سایر رقبا بسیار مؤثر است. اغلب شرکت

هاي بهداشتی دارند تا بتوانند شرایط مساعدتري را براي اطمینان سعی در ارائه خدمات با پروتکل
 ونا، باالبردن کیفیتخاطر مشتریان فراهم کنند. به دلیل عدم اطمینان در محیط بعد از کر

ین هاي بهداشت جهانی ضروریست. بنابراها با توجه به استانداردونقل و اقامتگاههاي حملسیستم
هاي هاي ناشی از این بحران با نوسازي استراتژیک کارآفرینانه شرکتمیتوان با شناسایی فرصت

هاي اناز آن به جبران زی فعال در صنعت گردشگري و پاسخگویی به نیازها در زمان بحران و بعد
 وارده به این صنعت کمک کرد. 

هاي تحقیق میتوان به کمبود و عدم دسترسی به خبرگان و کمبود فرصت براي تعامل از محدودیت
با آنان اشاره کرد و در راستاي توسعه پژوهش  به اجراي روند پژوهشی در سایر صنایع پیشنهاد 

 شود.می
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