Abstract
In recent years, tourism has become a competitive industry in the world.
Businesses have become more inclined to pursue new ways to gain a
competitive advantage and more revenue. The best way to make progress in
E-tourism is to design a business model. This research is applying mixed
methods included both views of qualitative and quantitative methodologies.
The study population was qualitatively ten experts in business models and etourism who were interviewed. The statistical population of the quantitative
section consists of 279 E-tourism specialists. The research results were
categorized to design a business model. The results show that the creation of
Shared value, rules and regulations governing the industry, and
organizational culture and agility have a positive and significant impact on
the design of business models in the E-tourism industry.
Introduction
The tourism industry is growing rapidly and is experiencing extensive
changes around the world. It has attracted special attention for the position in
this industry, and many modifications and developments; so, the number of
tourists has increased from 528 million in 2005 to 1.19 billion in 2015. It is
predicted that the number of tourists in 2030 will reach more than 1.80
billion people, indicating a more competitive industry (Hamid et al., 2021).
The tourism industry has a special place in helping sustainable development;
in other words, tourism is the only development method in many countries.
Therefore, in the highly competitive environment of this industry, companies
active in the field of tourism are forced to provide new models to improve
their competitive advantage (Colabi and Karimirad, 2020). Tourism
companies have witnessed new developments and tried to adapt to new
technologies by making fundamental changes. E-tourism is the use of
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information technology to provide the services needed by tourists and are
services that tourists traditionally used in the past. E-tourism encompasses
all business components, such as e-commerce, e-content production,
research and development, and e-marketing (Pencarelli, 2020). The tourism
industry is one of the most successful industries in the electronic market
because it is a customer-centric industry in which services and information
play a major role in the exchange process (Joo, 2002). Companies have to
design a business model that shows how to create value for profit. The
business model is a multidimensional concept that shows the value creation
path of the company and depends on activities that maintain the dynamism
and flexibility of the company over time (Reinhold et al., 2017). In general,
the concept of business model is as the company's view to create value and
commercialize it or how to create a company and value it; The design of the
business model also determines how an organization communicates with its
stakeholders and how it will react to environmental changes (Colabi, 2020).
Designing dynamic and innovative business models based on new
technologies is important in the tourism industry.
On the other hand, it seeks to create innovation and create new ideas.
Designing business models allows these companies to respond appropriately
to changes and environmental dynamics. Despite many research articles on
business models, the design of business models, especially in e-tourism, has
received less attention and luck from researchers. Therefore, this study aims
to present the components of the business model in the field of e-tourism in
Iran in the form of a model. This study answers what pattern e-tourism
follows and what are the main and secondary factors.
Materials and Methods
A mixed-method composed of the qualitative and quantitative parts has been
applied for this study. In the qualitative part, content analysis and coding
method, and in the quantitative part, exploratory and confirmatory factor
analysis have been done to identify the factors influencing the design of the
business model. The research community in the qualitative sector includes
people who specialize in designing business models, have also worked in the
tourism industry. A number of these individuals were interviewed using
purposive sampling (snowball sampling). Theoretical saturation was
obtained after ten interviews. The statistical population in the quantitative
part of the research is the managers and experts of tourism service
companies in Tehran, 279 of whom were selected using Cochran's formula.
In the qualitative part, data collection was performed in two stages: 1) the
structure of the interview was designed using the study of library resources
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and authoritative articles, 2) the interviews were conducted using the
structure of the previous stage. A semi-structured interview method was
used, and the interviews were carried out to the stage of theoretical
saturation. Dimensions affecting the design of the business model were
identified using the interview text coding method, and a questionnaire was
designed. Nine professors and experts approved the questionnaire. The most
important data collection method was sending a researcher-made
questionnaire extracted from qualitative research data and has been approved
by experts and professors in this field. The research questionnaire consists of
22 questions in two sections of general and specialized questions.
Demographic information has been asked in the general section, and in the
specialized section, 19 questions related to the factors affecting the design of
the business model have been asked. A Likert scale of five options has also
been used to design the questionnaire, which is one of the most common
measurement scales. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the
fit of the proposed model. The data obtained from the questionnaire were
analyzed with Amos 22.
Discussion and Results
The tourism industry has undergone extensive changes around the world.
This study aimed to design a business model in the field of e-tourism in Iran
and test the designed model. Identification of factors was made through the
study of texts and semi-structured interviews. The results show that the
creation of shared value, prevailing laws and regulations, organizational
culture and agility are the dimensions of the business model design in the etourism industry.
Conclusions
Creating shared value is the most effective dimension in designing a
business model. Creating shared value is the link between competitive
advantage and corporate social responsibility. When the weaknesses of
society affect the organization's productivity, we deal with it by creating
shared value for stakeholders. Companies active in e-tourism are advised to
solve social problems to increase productivity and competitive advantage in
the company. This study shows that employee participation in profits, lean
manufacturing operations and services, appropriate pricing and confidence
building, and transparency and accountability affect business model design.
In terms of industry rules and regulations, sustainable development and
environmental protection laws, improving the quality of services, reducing
the damage to tourist attractions, and social responsibility are effective.
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Creating a sense of social responsibility and adhering to the industry's rules
and regulations helps to achieve organizational goals. Agility also plays an
important role in developing information and communication space in
designing a business model. In general, the lack of infrastructure for change
and innovation in the business acquisition model will face challenges for the
company. Therefore, branding, intelligent information systems, access to
media systems and communication channels, sufficient financial,
operational, and educational resources facilitate designing a business model.
Given that today industries are facing severe crises and lack of flexibility in
the business process causes them to withdraw from the arena of competition,
pay attention to these dimensions in designing a business model to solve
these issues.

Keywords: Business Model, Business Model Design, E-Tourism,
Tourism Industry
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

طراحی مدل کسبوکار در گردشگری الکترونیک

چكیده
در طي سالهای اخير گردشگری به صنعتي رقابتي در دنيا تبديل شده است و کشورها برای کسب مزيت
رقابتي و درآمد بيشتر متمايل به استفاده از ابزارهای جديد در اين صنعت شدهاند .امروزه يکي از بهترين
راههايي که شرکتهای گردشگری ميتوانند برای بهبود عملکرد در جهت توسعه پايدار در فضای
الکترونيک بهکارگيرند ،طراحي مدل کسبوکار بر اساس مزيتهای رقابتي شرکتها است .رويکرد
پژوهش ،رويکرد آميخته است که با استفاده از دو روش کيفي و کمي به جمعآوری و تحليل دادهها
ميپردازد .نمونۀ آماری بخش کيفي شامل  12نفر از افراد متخصص است .در بخش کمي دادههای
پژوهش از شرکتهای خدمات گردشگری تهران با نمونه آماری  2۴9نفر گردآوری شدهاست .دادههای
حاصل از پرسشنامه با نرمافزار ايموس موردبررسي قرارگرفته است .نتايج پژوهش حاکي از آن است که
خلق ارزش مشترک ،قوانين و مقررات حاکم بر صنعت ،فرهنگسازماني و چابکي به ترتيب تأثير مثبت و
معناداری بر طراحي مدل کسبوکار در بخش گردشگری الکترونيک را دارند.
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مقدمه
صنعت گردشگری بهسرعت رشد يافته و تحوالت گستردهای را در سراسر جهان تجربه
ميکند .با توجه به جايگاه اين صنعت در بين ديگر صنايع و تغيير و تحوالت بسيار ،توجه
خاصي را به خود معطوف کرده است ،بهگونهای که تعداد گردشگران از  ۱23ميليون نفر
در سال  222۱به  1/19ميليارد نفر در سال  221۱رسيده است و پيشبيني ميشود که تعداد
گردشگران در سال  2282به بيش از  1/32ميليارد نفر خواهد رسيد که نشاندهنده رقابتيتر

شدن اين صنعت است(حميد و همکاران .)2221 ،6بنا بر گزارشهای سازمان جهاني
گردشگری ،در سال  ،221۴گردشگری بهعنوان سومين صنعت پردرآمد جهان بعد از نفت
و خودروسازی است .صنعت گردشگری در کمک به توسعه پايدار جايگاه و موقعيت
ويژهای دارد ،بهبيانديگر ،در بسياری از کشورها ،گردشگری راه اصلي و چهبسا تنها راه
توسعه است؛ بنابراين در محيط بهشدت رقابتي اين صنعت ،شرکتهای فعال در زمينه
گردشگری مجبور به ارائه مدلهای جديدی برای بهبود مزيت رقابتي خود هستند (کالبي
و کريمي راد .)1899 ،شرکت های حوزه گردشگری نيز همانند ديگر کسبوکارها شاهد
تحوالت جديدی بودهاند و با تغييراتي اساسي سعي کردند تا گامهای بزرگي جهت تطبيق
خود با فناوریهای نوين بردارند .گردشگری الکترونيک استفاده از فناوری اطالعات برای
ارائه سرويسهای موردنياز گردشگران است و شامل سرويسهايي است که درگذشته
گردشگران بهطور سنتي از آنها استفاده ميکردند و تمامي اجزای کسبوکار مانند
تجارت الکترونيک ،توليد محتوای الکترونيک ،تحقيق و توسعه و بازاريابي الکترونيکي را

شامل ميشود(پنکارلي .)2222 ،2اينترنت بهعنوان يک کانال توزيع در صنعت گردشگری
در زمينههای اطالعاتي ،رزرو و سفارشدهي ،خريد و حملونقل به زنجيره ارزش
گردشگری الکترونيک وارد شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات اثربخشي اين صنعت
را هم در سمت مشتريان و هم در سمت سازمانها و شرکتهای گردشگری شديداً متحول

نموده است(سوفيا .)221۱ ،8صنعت گردشگری يکي از موفقترين حوزهها در بازار
الکترونيکي است چرا که صنعتي مشتریمحور بوده که خدمات و اطالعات نقش بزرگي
1. Hamid et al.
2. Hamid et al.
2. Pencarelli
3. Sofia
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در فرآيند تبادالت آن بازی ميکنند(جو .)2222 ،6وجود ناکارآمدی و ناتواني در
پاسخگويي به تغييرات و انطباق با شرايط متغير بازار بهويژه شرايط ناشي از انتشار ويروس
از عواملي است که باعث از بين رفتن شرکتها ميشود .همچنين تغيير خواستههای
مصرفکننده ،کاهش قدرت خريد ،عدم ثبات قيمت ارز ،قوانين بينالملل و عدم وجود
سياست های يکپارچه نيز از عواملي است که بر چگونگي طراحي مدل کسبوکار
شرکتها تأثيرگذار است .از مسائل مهم پيش رو در اين صنعت ،مديريت فرصتها و
ايجاد تغيير در شرايط کنوني اقتصاد است .در گزارشي از بانک جهاني ،رتبه ايران در
ورشکستگي بهعنوان زيرشاخصي از سهولت کسبوکار در سال  1۱2 ،2213است که
نسبت به سال گذشته سقوط چهار پلهای را تجربه کرده است .بر اساس گزارشي از ديدهبان

جهاني کارآفريني 2در سال  221۴ايران جز کشورهايي است که ترس از شکست در آن
باالست .ايران در بين کشورهای آسيا و اقيانوسيه رتبه هشتم را داراست .روند حرکت اين
شاخص طي ده سال گذشته کمابيش بهطور پايدار صعودی است و بهعنوان عامل بازدارنده
کارآفريني در کشور تمرکز بر عوامل ايجادکننده آن ضروری است .عالوه بر اين رتبه

ايران در نرخ فعاليتهای کارآفريني سازماني 8برای طراحي مدل کسبوکار در بين ۱۷

کشور  ۷2است .به گزارش اتحاديه بينالمللي مخابرات ،4ايران در شاخص توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات در ميان  1۴۱کشور در جايگاه  31رتبهبندی جهاني در سال 221۴
قرار دارد که  ۷پله صعود داشته است؛ اما بااينوجود در جايگاهي نامناسب قرار دارد،
بنابراين شرکتها مجبور به طراحي مدل کسبوکاری هستند که چگونگي ايجاد ارزش
برای کسب سود را نشان دهد .مدل کسبوکار مفهومي چندوجهي است که مسير
ارزشآفريني شرکت را نشان داده و وابسته به فعاليتهايي است که پويايي و
انعطافپذيری شرکت را در طول زمان حفظ نمايد(رين هولد و همکاران.)221۴ ،5

بهطورکلي ،مفهوم مدل کسبوکار بهعنوان ديدگاه شرکت برای ايجاد ارزش و
تجاریسازی آن يا چگونگي ايجاد يک شرکت و ارزشگذاری آن است؛ همچنين
طراحي مدل کسبوکار مشخص ميکند که يک سازمان چگونه با ذینفعان خود ارتباط
1. Joo
)2. Global entrepreneurship monitor (GEM
)3. Entrepreneurial employee activity (EEA
)4. International telecommunication union (ITU
5. Reinhold et al.

 | 558فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری| سال | 61شماره |35بهار6011

برقرار کرده و چگونه نسبت به تغييرات محيطي واکنش نشان خواهد داد (کالبي .)1899 ،با
توجه به تصميمات نهاد گردشگری جمهوری اسالمي ايران جهت توسعه صنعت
گردشگری ،فضای کسبوکار الکترونيکي ميتوانند در مسير توسعه ،نقشي سازنده به
عهده داشته باشد و ازآنجاييکه شبکههای اينترنتي توانايي ايجاد تعامل ميان کاربران را
دارند و ارتباطات دوطرفهای را ميان مشتريان و سازمانها فراهم ميکنند ،تغييرات بنياديني

را در عرصه تجارت ايجاد کردهاند(هولبيک و همکاران221۱ ،6؛ ويوک و همکاران،2

2212؛ ديجکمانس و همکاران .)221۱ ،8لذا توسعه و پيشرفت از اين طريق تنها در صورتي
بهدرستي رخ خواهد داد که تالشي اصولي در جهت ايجاد يک مدل کسبوکار برای
گردشگری در فضای الکترونيکي صورت گيرد.
طراحي مدلهای کسبوکار پويا و نوآوری بر پايه فناوریهای نوين از اهميت تحول
در صنعت گردشگری بهحساب ميآيد .از طرفي ايجاد نوآوری ،خلق ايدههای جديد و
طراحيهايي استراتژيک را در جهت بهبود و ثبات شرکتهای فعال در بخشهای
گردشگری به دنبال دارد .طراحي مدلهای کسبوکار اين امکان را ميدهد که اين
شرکت ها بتوانند پاسخ مناسبي به تغييرات و پويايي محيطي دهند .مدل مورداستفاده در
راهحلهای کسبوکار بايد با شرايط اقتصادی متغير تعديل شود(گرابوسکا.)221۱ ،4

عليرغم تعداد باالی مقاالت پژوهشي در حوزه مدل کسبوکار ،طراحي مدلهای
کسبوکار عليالخصوص در حوزه گردشگری الکترونيک کمتر موردتوجه و اقبال
پژوهشگران بوده است .بنابراين هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفههای مدل کسبوکار در
حوزه گردشگری الکترونيک در ايران در قالب يک مدل يکپارچه است و در واقع اين
پژوهش در راستای پاسخ به اين سؤال است که مدل کسبوکار در گردشگری الکترونيک
از چه الگويي پيروی ميکند و شامل چه مؤلفههای اصلي و فرعي است.

1. Hollebeek et al.
2. Vivek et al.
3. Dijkmans et al.
4. Grabowska
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مباني نظري و پیشینه پژوهش
گردشگري الكترونیک

مفهوم گردشگری الکترونيک 6دربرگيرنده کليه اجزای کسبوکار از قبيل کسبوکار
الکترونيکي ،تحقيق و توسعه الکترونيکي ،توليد محتوای الکترونيکي و ارائه خدمات
الکترونيکي در حوزه گردشگری است و به مجموعهای از پايگاههای اينترنتي و استانداردها

و پروتکلهای خاص اطالق مي شود که با توليد و بازنشر اطالعات در ساختارهای مختلف
از قبيل متن ،عکس و تصوير ،کاتالوگ و بروشور ،پيامهای تبليغاتي و حتي خدماتي از

رزرو هتل و خريد الکترونيکي بليط معنا مييابد(آالن و همکاران .)221۱ ،2از نمونههای
موفق گردشگری الکترونيک در دنيا ميتوان به ايربيانبي 8اشاره کرد که دومين استارتاپ

با ارزش در آمريکا است .پيش از تولد اينترنت ،مقصدهای گردشگری از طريق
فعاليتهای بازاريابي سنتي و آژانسهای مسافرتي به اهداف خود دست مييافتند .امروزه
اين فعاليتها از طريق اينترنت صورت ميگيرد؛ بنابراين تلفيق فعاليتهای سنتي
گردشگری با فعاليتهای آنالين فعلي يک ضرورت محسوب ميشود .گردشگری
الکترونيکي ،عبارت است از استفاده از فنآوری اطالعات برای ارائه سرويسهای موردنياز
گردشگران که از اين طريق گردشگران سادهتر ،باکيفيتي باالتر و هزينهای کمتر خدمات و
اطالعات دريافت ميکنند .درواقع گردشگری الکترونيک ،ارائه الکترونيکي کليه
سرويسهايي است که درگذشته گردشگران بهصورت سنتي از آنها استفاده ميکردند و
امروزه اين سرويسها بهواسطه فنآوری اطالعات ميسر شدهاند .گردشگری الکترونيک
نقطه عطفي بين گردشگری و فناوری اطالعات است .بر اساس آمار سازمان گردشگری،
سهم صنعت گردشگری ايران از توليد ناخالص داخلي ،حدود  119ميليون دالر (معادل 2,۷
درصد) است که پيشبيني ميشود در سال  ،1۷22به چهار درصد افزايش يابد .همچنين در
حال حاضر ۷۴۱ ،هزار ايراني در صنعت گردشگری و صنايع مرتبط با آن مشغول به کارند
که اين ميزان 1,2 ،درصد از کل نيروی کار فعال در ايران را تشکيل ميدهد .همچنين نرخ
فروش خدمات مسافرتي آنالين در سطح جهاني طي چند سال گذشته افزايش محسوسي
داشته است؛ و امروزه اين پديده از فعاليتهای عمده و بسيار مهم در ايجاد درآمد و
1. E-Tourism
2. Allan et al.
3. Airbnb
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فرصتهای شغلي در جهان به شمار ميروند و به دليل نقش و اهميتي که صنعت
گردشگری خارجي مي تواند در ابعاد مختلف ازجمله ايجاد درامدهای ارزی و افزايش
توليد ناخالص داخلي ،منبع درآمد برای دولت ،منبع ايجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعي
داشته باشد ،بنابراين برای ورود به بازار رقابتي جهان مجبور به تجهيز امکانات و
بهرهبرداری از تکنولوژیهای نوين ميباشند(صوفيا و همکاران.)221۱ ،

طراحي مدل کسبوکار

0

اصطالح «مدل کسبوکار» توسط بسياری از نويسندگان استفاده شده است اما لزوماً به
مفهوم مشابهي نرسيدهاند .در ادبيات تعريف مشخصي از مدل کسبوکار وجود ندارد
(مانسفيلد و فوری .)222۷ ،2تيمرز )1993(8بيان ميکند که مدل کسبوکار به شرح منافع
بالقوه هر يک از اجرای کسبوکار ميپردازد و منابع درآمدی آن را تشريح ميکند.
مدلهای کسبوکار اجزای کليدی هر کسبوکار را شرح ميدهد که شامل مشتريان،

رقبا ،ارزشهای پيشنهادی ،فعاليتها و سازمان ،منابع و عوامل ميشود(زوت و همکاران،4
 .)2211مدل کسبوکار ميتواند بهعنوان معماری محصوالت و خدمات و جريانهای
اطالعاتي ،شامل شرح اجزای مختلف کسبوکار ،نقش آنها و نتايج بالقوه هر يک از اين
اجزا و منابع درآمديشان شود (مانسفيلد و فوری .)222۷ ،در واقع دو جزء اصلي در مدل
کسبوکار وجود دارد :بازيگران و رابطه ميان آنها؛ اما امروزه با ظهور تکنولوژیهای
جديد و توانمندی در زمينه استفاده از فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي ،مدلهای
کسبوکار جديد به وجود آمدهاند .مدلهای کسبوکار الکترونيک در محيطهای
مجازی يا ا لکترونيک نظير شبکه اينترنت مورد استفاده قرار ميگيرند .اين مدلها بيانکننده
نقشها و روابط ميان مشتريان ،مصرفکنندگان ،شرکا و تأمينکنندگان هستند و تالش
مي کنند تا جريان اصلي محصوالت ،اطالعات و پول را شناسايي کرده و بيشترين نتايج
ممکن برای ذینفعان و شرکا را معرفي کنند .استروالدر 5و همکاران ( )222۷مدل

کسبوکار را بهعنوان ابزار مفهومي تعريف ميکند که شامل مجموعهای از عناصر و
1. business model design
2. Mansfield and Fourie
3. Timmers
4. Zott et al.
5. Osterwalder
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ارتباطات آنها است که اجازه ميدهد منطق شرکت در خصوص به دست آوردن پول
روشن شود .مدل کسبوکار توصيفي از ارائه ارزش سازمان به يک يا چندين بخش از
مشتريان و معماری شرکت و شبکه شرکايش برای ايجاد ،بازاريابي و ارائه اين ارزش و
نسبت سرمايه به منظور ايجاد سود و جريان مداوم درآمد است .مفهوم کارآفريني سازماني
در طي سالهای گذشته تکامل يافته است و تعاريف آن در طول زمان تغييراتي نيز داشته

است(کرواتکو و موريس .)2213 ،6کارآفريني سازماني بهعنوان تغيير سازمانها از طريق
نوسازی استراتژيک تعريف شده است(دس و همکاران .)1999 ،2انگيزه اصلي کارآفريني
سازماني ،احيای نوآوری ،خالقيت و رهبری در شرکتها است(کوراتکو و آدرتش،8

 .)2218تالشهای تحقيقاتي اخير حوزه خاصي را مطرح کردهاند که در آنها فعاليتهای
کارآفرينانه شرکت را ميتوان طبقهبندی کرد(کوراتکو .)221۱ ،4مدلهای کسبوکار
مي توانند در توضيح عملکرد شرکت نقش مهمي ايفا کنند .تعاريف و رويکردهای زيادی
برای طراحي مدلهای کسبوکار وجود دارد و هنوز هيچ اجماعي در مورد تعريفي جهاني

وجود ندارد .گرابوسکا )221۱( 5معتقد است مدل کسبوکار ،ابزاری مفهومي است که
روابط بين عناصر آن را که بازگوکننده منطق عملياتي يک شرکت است را نشان ميدهد.

دميل 1و همکاران نيز ( )221۱بيان ميکنند يک مدل کسبوکار چگونگي عملکرد
سازمان برای تضمين پايداری آن را تعريف ميکند .همچنين معتقدند ادبيات طراحي
مدلهای کسبوکار جوان است و پايهای ضعيف دارد و بسياری از ادبيات بررسي شده
تنها در دهه اخير اتفاق افتاده است(زوت و همکاران .)2211 ،تعاريف ارائه شده از مفهوم

طراحي مدل کسبوکار در ماهيت خود ميانرشتهای است(جابلونسکي .)221۱ ،7تصميم
شرکت برای طراحي مدل کسبوکار خود بهمنظور بهرهبرداری از يک فرصت ،ايجاد
ارزش يا ارزش گذاری بيشتر ،لزوماً شامل تحرک منابع نيست ،زيرا مدل جديد ميتواند با
منابعي مشابه مدل قديمي فعال شود .در عوض ،مدل جديد ممکن است بهسادگي ترکيب
متفاوتي از منابع داشته باشد(دميل و همکاران .)221۱ ،3عوامل بسياری در طراحي و تغيير
1. Kuratko and Morris
2. Dess et al.
3. Kuratko and Audretsch
4. Kuratko
5. Grabowska
6. Demil
7. Jabłonski
8. Demil et al.
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در مدل کسبوکار مؤثر است .با توجه به پژوهش بوک 6و همکاران ( )2211طراحي مدل
کسبوکار از ويژگيهای کليدی ادامه حيات شرکتها است .درحاليکه مديران تمايل
دارند بر انطباق ساختارهای رسمي تمرکز کنند ،يک عنصر مهم از دستيابي به
انعطافپذيری از ساختار غيررسمي خالق ناشي ميشود .فرهنگ يک جنبه مهم از ساختار
غيررسمي شرکت است و بر نوآوری تأثير ميگذارد .فرهنگ خالق راهحلهای ابداعي
برای تهديدهای رقابتي را تسهيل ميکند ،بهخصوص در زمان افزايش آشفتگي محيطي.
عالوه بر اين شرکتها بايد رهبران داخلي را برای طراحي مدل کسبوکار شناسايي کنند
تا بتوانند نتايج اين فرايندها را مديريت و مدل کسبوکار بهتری را برای شرکت فراهم

آورند(چيسبروگ )2212 ،2؛ بنابراين نياز به مدلي با معرفي مؤلفههای طراحي مدل
کسبوکار احساس ميشود.

روش شناسي پژوهش
هدف پژوهش حاضر طراحي مدل کسبوکار گردشگری الکترونيک است .رويکرد
پژوهش ،رويکرد آميخته است .به اين معنا که هم از روش پژوهش کيفي و هم از روش
پژوهش کمي استفاده شده است .جامعه آماری در بخش کيفي که شامل کليه افرادی که
تخصص در طراحي مدلهای کسبوکار را دارا بودند و نيز در صورت امکان سابقه کار
در حوزه گردشگری الکترونيک را نيز داشتند ،بوده است .با استفاده از روش نمونهگيری
هدفمند و به شکل گلوله برفي با تعدادی از اين افراد مصاحبه انجام گرفت .پس از 12
مصاحبه پژوهشگر دريافت که کفايت نظری حاصل شده است .جامعه آماری در بخش
کمي را نيز مديران و کارشناسان شرکتهای خدمات گردشگری در شهر تهران و فعال در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رايانهای تشکيل ميدهند که با استفاده از
فرمول حجم نمونه کوکران برای جامعه نامعين و از روش نمونهگيری تصادفي تعداد 2۴9
نفر آنها بهعنوان نمونه آماری قابل دسترس انتخاب شدند.
در بخش کيفي گردآوری دادهها در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول ،با استفاده
از مطالعه منابع کتابخانه ای و مقاالت معتبر ساختار مصاحبه طراحي شد .در مرحله دوم ،با
تکيه بر اين چارچوب  ،مصاحبه موردی با متخصصان آغاز گرديد .الزم به ذکر است که بنا
1. Bock
2. Chesbrough
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به هدف تحقيق ،از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شده است و مصاحبهها تا مرحله
اشباع پيش برده شدند .در اين مرحله ابعاد تأثيرگذار بر طراحي مدل کسبوکار با استفاده
از روش کدگذاری متن مصاحبهها ،شناسايي و جهت تنظيم پرسشنامه برای سنجش در
بخش کمي مورد استفاده قرار گرفته شدند .همچنين پرسشنامه طراحيشده به تأييد  9نفر از
اساتيد و خبرگان اين حوزه رسيده است .در بخش کمي ،بهمنظور تعميم و ارزيابي صحت
نتايج بهدستآمده از مرحله اول به يک جامعه بزرگتر رجوع گرديد و جهت دريافت
نظرات مديران و کارشناسان شرکتهای خدمات گردشگری از روش توصيفي-پيمايشي
استفاده شد .مهمترين روشهای گردآوری اطالعات ارسال پرسشنامهی محققساختهای
بود که مستخرج از داده های کيفي پژوهش است و به تأييد خبرگان و اساتيد اين حوزه
رسيده است .در اين بخش ،پرسشنامهها شامل  22سؤال در دو بخش ِسؤاالت عمومي و
تخصصي بود .در بخش عمومي اطالعات جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان
جمعآوری گرديد و در بخش تخصصي  19سؤال مرتبط با عوامل مؤثر بر طراحي مدل
کسب وکار مطرح گرديده است .همچنين برای طراحي اين بخش از طيف پنج گزينهای
ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايجترين مقياسهای اندازهگيری به شمار
ميرود.
در اين پژوهش جهت ارزيابي برازش مدل پيشنهادی از تحليل عاملي تأييدی مرتبه اول و
مرتبه دوم استفاده شده است .دادههای حاصل از پرسشنامه با نرمافزار اموس نسخه 22
موردبررسي قرار گرفته است و با استفاده از بارهای عاملي سطح هر يک از مؤلفهها تعيين
شده است.

يافتهها
نمونه آماری در بخش کيفي 12 ،نفر از مديران و کارآفرينان فعال ،شامل  ۴مرد و  8زن در
اين صنعت به شيوه هدفمند انتخاب شدند و با توجه به مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام شده
کدگذاری صورت گرفتهاست.
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جدول  .0آمار توصیفی مدیران و کارکنان شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات
جنسیت

میزان تحصیالت

سن

فراواني

درصد

مرد

632

15/2

زن

37

84/3

دیپلم و فوقدیپلم

75

21/3

لیسانس

617

83/4

فوقلیسانس و باالتر

37

84/7

81-26

15

28/8

41-86

37

86/2

51 -46

73

23/4

 56و باالتر

43

67/6

بهمنظور تجزيهوتحليل دقيق داده ها در بخش کيفي از روش تحليل محتوا استفاده شده است.
در بخش کيفي همانطور که پيش از اين اشاره شد 12 ،نفر بهعنوان نمونه آماری ۴ ،مرد و
 8زن ،به صورت هدفمند انتخاب شدند .دليل انتخاب اين افراد به اين منظور بود که
ميبايست در حوزههای گردشگری الکترونيک و يا طراحي مدلهای کسبوکار فعاليت
چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملياتي را ميداشتند .در ابتدا دادههای پژوهش از طريق
مصاحبه ضبط و مکتوب شده و سپس کدگذاری بهصورت مفهومي صورت گرفته است .با
توجه به مطالعات کتابخانهای و مصاحبه صورت گرفته يافتههای پژوهش حاکي از آن است
که  ۷مؤلفۀ اصلي طراحي مدل کسبوکار در گردشگری الکترونيک عبارتاند از :خلق
ارزش مشترک ،قوانين و مقررات حاکم بر صنعت ،فرهنگسازماني و چابکي .جدول 2
حاصل از يافتهها ،ابعاد و گويههای اين مؤلفهها را نشان ميدهد.
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جدول  .3مؤلفههای طراحی مدل کسبوکار
مؤلفهها

ابعاد و گويهها
اعتمادسازی و شفافیت و پاسخگویی

خلق ارزش مشترک

سیستم عملیاتی و خدمات تولید ناب
قیمتگذاری مناسب جهت حمایت از ذینفعان و رفع چالشهای آنها
مشارکت کارکنان در سود و پشتیبانی فروش خدمات
توسعه پایدار و قوانین حفاظت از محیطزیست

قوانین و مقررات

هوشمندسازی خدمات و بهبود فضای صنعت گردشگری الکترونیک

حاکم بر صنعت

کمک به فعالیتهای بشردوستانه و انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی
کاهش میزان آسیب به جاذبههای گردشگری و بهینهسازی منابع موجود
خالقیت و نوآوری ،تالش برای ایجاد تغییر و استفاده از روشهای عملیاتی
بهینه

فرهنگسازمانی

رهبری تحولآفرین
مشارکت و تمرکززدایی
توانمندسازی و مدیریت استعدادها و یکپارچهسازی فعالیتها
سیستم پرداخت منصفانه و مدیریت منابع انسانی
متناسبسازی فضای کسبوکار همراه با تحوالت و آمادهسازی آن جهت
پذیرش تغییرات
افزایش توانمندی مدیران حوزه گردشگری و آموزشوپرورش منابع انسانی

چابکی

استفاده از پلتفرمهای جدید و بهبود مستمر زیرساختها
داشتن مسیری شفاف در تحقیق و توسعه و برونسپاری فعالیتها
شبکهسازی و توسعه فضای ارتباطی درون و برون شرکتی و ایجاد سیستمهای
اطالعاتی مناسب
برندسازی ،ایجاد تصویری مطلوب و توسعه فضای رسانهای

بهمنظور هدايت مسير پژوهش و با توجه به مطالعه انجامشده و مصاحبههای صورت گرفته،
چارچوب مفهومي و اوليه پژوهش در مدل زير ارائه شده است.
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شكل  .0مدل مفهومی احصا شده از مطالعات نظری و مصاحبه

اولين بخش از تحليل کمي به بررسي پايايي و روايي پرسشنامه پرداخته شد .همانگونه که
در جدول  8مشاهده مي شود ،برای ارزيابي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ
استفاده شده است.
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جدول  .5مشخصات ابزار پژوهش کمّي
مؤلفهها

ابعاد و گويهها

آلفاي
کرونباخ

خلق ارزش مشترک

اعتمادسازی و شفافیت و پاسخگویی
سیستم عملیاتی و خدمات تولید ناب
قیمتگذاری مناسب جهت حمایت از ذینفعان و رفع چالشهای آنها

1/383

مشارکت کارکنان در سود و پشتیبانی فروش خدمات

حاکم بر صنعت

قوانین و مقررات

توسعه پایدار و قوانین حفاظت از محیطزیست
هوشمندسازی خدمات و بهبود فضای صنعت گردشگری الکترونیک

1/716

کمک به فعالیتهای بشردوستانه و انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی
کاهش میزان آسیب به جاذبههای گردشگری و بهینهسازی منابع موجود
خالقیت و نوآوری ،تالش برای ایجاد تغییر و استفاده از روشهای

فرهنگسازماني

عملیاتی بهینه
رهبری تحولآفرین
مشارکت و تمرکززدایی

1/353

توانمندسازی و مدیریت استعدادها و یکپارچهسازی فعالیتها
سیستم پرداخت منصفانه و مدیریت منابع انسانی
متناسبسازی فضای کسبوکار همراه با تحوالت و آمادهسازی آن جهت
پذیرش تغییرات
افزایش توانمندی مدیران حوزه گردشگری و آموزشوپرورش منابع

چابكي

انسانی
استفاده از پلتفرمهای جدید و بهبود مستمر زیرساختها
داشتن مسیری شفاف در تحقیق و توسعه و برونسپاری فعالیتها

1/373

شبکهسازی و توسعه فضای ارتباطی درون و برون شرکتی و ایجاد
سیستمهای اطالعاتی مناسب
برندسازی ،ایجاد تصویری مطلوب و توسعه فضای رسانهای

بهمنظور بررسي ساختار عاملي پرسشنامه از ابعاد شناساييشده در بخش کيفي ،از روش
تحليل عامل تأييدی در دو سطح ،شامل مدل  ۷عاملي مرتبه اول و مدل  ۷عاملي مرتبه دوم
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(بهمنظور انجام تحليل عاملي مرتبه دوم بين  ۷متغير پنهان با سازه طراحي مدل کسبوکار)
استفاده شد .در مدل  ۷عاملي مرتبه اول ،هر يک از سؤاالت بهعنوان نشانگر يا متغيرهای
مشاهدهشده و هر يک از  ۷زير مقياس پرسشنامه بهعنوان متغير نهفته وارد معادله شدند.
جدول  ،۷شاخص های تحليل عامل تأييدی (روايي سازهای و پايايي مرکب) مربوط به
مدل  ۷عاملي مرتبه اول و دوم طراحي مدل کسبوکار را نشان ميدهد.
جدول  .0شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی
مقدار مرتبه

مقدار مرتبه

اول

دوم
6/871

کمتر از 8
بیشتر از 1/3

شاخص

اختصار

نسبت کای دو به درجه آزادی

χ2/DF

6/834

نکویی برازش

GFI

1/386

6/386

SRMR

1/141

1/147

کمتر از 1/3

برازندگی فزاینده

IFI

1/378

1/374

بیشتر از 1/3

توکر لویس

TLI

1/313

1/313

بیشتر از 1/3

برازندگی تعدیلیافته

CFI

1/378

1/378

بیشتر از 1/3

RMSEA

1/187

1/181

کمتر از 1/13

هلتر 1/16

HOELTER
1/16

246

244

هلتر 1/15

HOELTER
1/15

211

212

میانگین مجذور پسماندهها
استاندارد

ریشه دوم برآورد خطای
تقریب

مقدار قابلقبول

همانطور که در جدول  ۱مشاهده ميشود ،بررسي شاخص ميانگين واريانس استخراجشده
و پايايي مرکب سازههای الگوی تحليل عاملي مرتبه اول و دوم نشان داد که الگوی تحليل
عاملي مرتبه اول و دوم از وضعيت مطلوبي برخوردار است .همچنين از نظر پايايي مرکب
سازهها نيز از وضعيت قابل قبولي برخوردارند .که اين امر نشاندهنده پايايي و روايي
مطلوب الگوی تحليل عاملي مرتبه اول و دوم است.
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جدول  .3شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم
آماره T

بار عاملي

شاخص

فرهنگ

مرتبه

مرتبه

مرتبه

اول

دوم

اول

C1

1/756

1/752

گويه

واريانس
مرتبه دوم

C2

1/733

1/733

62/374

62/373

C3

1/753

1/753

62/245

62/251

C4

1/746

1/742

66/333

66/337

C5

1/153

1/153

61/442

61/445

CSV1

1/761

1/761

خلق ارزش

CSV2

1/772

1/772

61/328

61/324

مشترک

CSV3

1/745

1/745

61/441

61/441

CSV4

1/773

1/773

62/155

62/158

A1

1/722

1/722

چابکی

قوانین و
مقررات حاکم
بر صنعت

میانگین

A2

1/737

1/737

62/888

62/842

A3

1/771

1/771

62/831

62/831

A4

1/758

1/758

62/311

66/311

A5

1/186

1/181

3/716

3/753

A6

1/715

1/714

66/788

66/782

P1

1/116

1/112

P2

1/146

1/183

7/886

7/823

P3

1/528

1/528

1/628

1/621

P4

1/111

1/111

1/734

1/737

استخراجشده

1/552

1/556

1/517

1/587

پايايي
مرکب

1/311

1/331

1/331

1/711
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بر اساس نتايج تحليل عامل تأييدی مرتبه اول تمامي متغيرهای مشاهدهشده (متغيرهايي که
در مدل  ۷عاملي به عنوان متغيرهای ناپيدا وارد مدل شدند) بار عاملي معنادار و باالتر از اين
مقدار ( )2/۱بر روی متغير نهفته مربوط به خود را دارند (شکل .)2

شكل  .3تحلیل عاملي تأيیدي مرتبه اول
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تحليل عامل تأييدی مرتبه دوم در قالب الگوی اندازهگيری معادالت ساختاری برای بررسي
معنيداری نشانگرهای موردمطالعه و رتبهبندی ابعاد طراحي مدل کسبوکار مورداستفاده
قرار گرفت .همانطور که در شکل  8مشاهده ميشود .ابعاد موردمطالعه در قالب الگوی
مفهومي در کنار يکديگر نشانگرهای مربوط به طراحي مدل کسبوکار را با توجه به
ساختار موردنظر محقق بهدرستي تأييد نمودند.

شكل  .5تحلیل عاملي تأيیدي مرتبه دوم
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همچنين تمام سازههای خلق ارزش مشترک ،قوانين و مقررات حاکم بر صنعت،
فرهنگسازماني و چابکي دارای مقدار آماره  tباالتر از  2/۱3بودند که در سطح يک
درصد معنيدار است .از اين رو هر چهار بعد بهعنوان مؤلفههايي جهت طراحي مدل
کسبوکار در نظر گرفته ميشوند.

بحث و نتیجهگیري
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،صنعت گردشگری ،تحوالت گستردهای را در سراسر
جهان تجربه کرده است .هدف اين تحقيق طراحي مدل کسبوکار در حوزه گردشگری
الکترونيک در ايران و آزمـون مـدل طراحـي شـده است .برای رسيدن به اين مهم ابتدا
چارچوبي از طريق مطالعه متون و مصاحبههای نيمه ساختاريافته به وجود آمد ،سپس مورد
آزمون قرار گرفت و آشکار گرديد که جهت طراحي مدلهای کسبوکار توجه به خلق
ارزش مشترک با توجه به قوانين و مقررات و سياستهای کنوني و توجه به عوامل
درونسازماني ،فرهنگسازماني و چابکي در شرکت باعث موفقيت مدلهای کسبوکار
خواهد بود .خلق ارزش مشترک تأثيرگذارترين بعد طراحي مدل کسبوکار است .خلق
ارزش مشترک پيوند ميان مزيت رقابتي و مسئوليت اجتماعي شرکت است .گاهي
ضعفهای جامعه بر بهرهوری سازماني تأثير دارد و ميتوان از آنها برای ايجاد ارزش برای
ذينفعان و بهبود بهرهوری شرکت استفاده کرد .با توجه به نتايج آزمون مدل که نشاندهنده
تأثير بعد اجتماعي و ايجاد ارزش مشترک در طراحي مدلهای کسبوکار است ،به
شرکتهای فعال در حوزه گردشگری الکترونيک توصيه ميشود از مسائل و معضالت
اجتماعي و ابعاد رفاهي مصرفکنندگان در جهت ايجاد ارزش و افزايش بهرهوری و مزيت
رقابتي در شرکت بهره گيرند .اين مطالعه نشان ميدهد که مشارکت کارکنان در سود،
عمليات و خدمات توليد ناب ،قيمتگذاری مناسب و اعتمادسازی و شفافيت و پاسخگويي
به ترتيب در طراحي مدل کسب وکار تأثير دارند .در بعد قوانين و مقررات حاکم بر صنعت
به ترتيب توسعه پايدار و قوانين حمايت از محيطزيست ،بهبود کيفيت خدمات ،کاهش
ميزان آسيب به جاذبه های گردشگری و انجام مسئوليت اجتماعي شرکتي از بيشترين تا
کمترين تأثيرگذاری را دارند .ايجاد حس مسئوليت اجتماعي و رعايت قوانين و مقررات
حاکم بر صنعت به تبيين اهداف سازماني بهعنوان عامل خدمت به جامعه با اشتراک اهداف
اجتماعي ميانجامد .بنابراين وجود سازمانهايي برای ايجاد ارزشهای اجتماعي در راستای

کالبی | 535

قوانين و مقررات در جهت کمک به جامعه و ايجاد تصويری مثبت در جهت حفظ منافع
نياز است .تغييرات محيط تجاری همچون جهانيشدن ،اهميت شهرت ،نياز به کارکناني با
مهارتهای باال را برای ايجاد ارزشافزوده اجتماعي توجيه ميکند .رعايت قوانين و
مقررات حاکم بر صنعت در شرکتها به پشتوانه فرهنگسازماني به جامعه و کسب مزيت
رقابتي شرکت کمک ميکند .رفع نيازهای جامعه ،مشارکت در طرحهای زيستمحيطي،
فرهنگسازی در جهت ارتقا سطح علمي ،حمايت از زنجيره تأمين گامي در جهت توسعه
پايدار است .در اين راستا مديران بايد برند و محصوالت خود را با توجه به ارزشهای
اجتماعي و محيطزيست ايجاد کنند .در بعد فرهنگسازماني رهبری تحولآفرين بيشترين
( )%۴9و سيستم پرداخت و مديريت منابع انساني کمترين ( )%۱۱تأثيرگذاری را دارد .از اين
رو شرکتها با ايجاد فرهنگي پويا و نوآور که ميتواند نشأت گرفته از رهبری الهامبخش،
تمرکززدايي در تصميمگيری ،منابع انساني خالق و نوآور است ميتوانند به باال بردن توان
فکری شرکت کمک کنند .مديران شرکتهای گردشگری بايد عالوه بر توجه به رهبری
تحول آفرين که باالترين تأثير را دارد ،توجه خاصي منابع انساني و توانمندسازی افراد داشته
باشد .برای دستيابي به اين مهم ،برگزاری کالسهای شناخت و توانمندسازی کارکنان،
ايجاد گروههای تسهيلگر در جهت آمادگي در سازگاری محيطها ناپايدار و روحيه مثبت
از فعاليتهای مهم به شمار ميآيد .در بعد چابکي ،افزايش توانمندی مديران حوزه
گردشگری و از سوی ديگر توسعه فضای ارتباطي به ترتيب بيشترين و کمترين تأثير را بر
طراحي مدل کسب وکار دارد .اهميت چابکي در توسعه فضای اطالعاتي و ارتباطي نقش
بسزايي در پايداری کسبوکار دارد .بهطورکلي عدم وجود زيرساختها برای تغيير و
نوآوری در مدل کسبوکار شرکت را با چالشهايي روبرو خواهد کرد .از اين رو
برندسازی ،سيستمهای هوشمند اطالعاتي ،دسترسي به سيستمهای رسانهای و کانالهای
ارتباطي ،منابع کافي مالي ،عملياتي و آموزشي شرايط را برای بازطراحي و تغيير در مدل
کسبوکار تسهيل ميکند.
با توجه به اينکه امروزه صنايع با بحرانهای شديدی روبرو هستند و نداشتن انعطافپذيری
در فرايند کسبوکار باعث کنار رفتن از عرصه رقابت و از بين رفتن شرکتها ميگردد
توجه به اين ابعاد و طراحي مدل کسبوکار ميتواند به حل اين مسائل کمک کند.
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با استناد به هدف و مسئله پژوهش ،پيشنهادهايي در ارتباط با پژوهش برای انجام
تحقيقات آتي ارائه ميگردد:
 بررسي ارتباط معناداری عوامل جمعيت شناختي بر طراحي مدل کسبوکار

 انجام پژوهشي ديگر با مدل ارائهشده در ديگر صنايع برای ارزيابي ديدگاه
مديران.
انجام پژوهشهايي در حوزه زيرمجموعههای صنعت گردشگری به تفکيک.
انجام پژوهش در زمينه اجرای مدلهای پيشنهادشده ميتواند کمک زيادی به
بخشهای درگير در فعاليتهای گردشگری نمايد..
برای نتيجهگيری دقيق و تعميم مدل پيشنهاد ميشود که عوامل مؤثر بر طراحي مدل
کسبوکار در صنايع ديگر نيز موردبررسي قرار گيرد و نتايج آن با پژوهش فعلي
مقايسه گردد.
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