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فاطمه یاوری گهر  ،استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران
پیام حنفی زاده ،دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
ترانه حاجی احمدی فرمهینی ،کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران

دریافت89/3/02 :

ارجاع جهت اصالحات89/6/02 :

پذیرش11/8/82 :

چکیده
هدف این تحقیق طراحی مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک در بستر شبکههای اجتماعی است .در مرحله اول ،با
اتکا بر چارچوب مدل کسب و کار استروالدر و پینیور و با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق ،عناصر مدل کسب و کار مبتنی بر
شبکههای اجتماعی در صنعت گردشگری استخراج شد .در مرحله دوم ،برای ارزیابی و اولویتبندی عناصر شناسایی شده،
پرسشنامهای تدوین و بین  118نفر کارشناس که با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شده بودند توزیع شد .دادههای
حاصل از این مرحله با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شد و عناصر بر اساس میزان اهمیتشان در مدل
قرار گرفتند .در مرحله آخر ،برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و با استفاده از روش موردکاوی چندگانه ،مدل کسب و کار هفت
شرکت گردشگری که از شبکههای اجتماعی به طور موفق استفاده کرده بودند تحلیل شد .یافتهها حاکی از آن است که حضور
در شبکههای اجتماعی بر عناصر مربوط به مشتریان بیشتر از عناصر مربوط به تأمین کنندگان اثر میگذارد .به سخن دیگر،
عناصر مربوط به ارتباط با مشتریان ،ساختار هزینه ،ارزش پیشنهادی ،و کانالهای توزیع بیشتر از عناصر مربوط به جریانهای
درآمدی ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی و مشارکتهای کلید تاثیر میپذیرند.

کلیدواژهها :شبکههای اجتماعی ،گردشگری الکترونیک ،مدل کسب و کار استروالدر و پینیور ،مدل
کسب و کار الکترونیک
 .1این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «توسعه مدل گردشگری الکترونیک مبتنی بر شبکههای اجتماعی در ایران» است.
 .0نویسنده مسئول،

Email: yavarigohar@gmail.com
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مقدمه
صنعت گردشگری یکی از موفقترین حوزهها در بازار الکترونیکی است زیرا صنعتی مشتریمحور است که
خدمات و اطالعات نقش بزرگی در فرایند تبادالت آن بازی میکنند (جوو .)0220 ،1ظهور ابزارهای
دیجیتال تأثیر قابل توجهی بر گردشگری داشته است .هوش مصنوعی تغییرات بنیادینی در صنعت
گردشگری ایجاد کرده؛ از دستیار مجازی0تا شرکتهایی که توانستهاند از این طریق خدمات فوق اختصاصی

3

به مشتریان خود ارائه و عملکرد کسب و کار خود را بهبود دهند (سازمان جهانی گردشگری.)0218 ،
تعداد قابل توجه و رو به رشدی از گردشگران برنامه سفر خود را با استفاده از آژانسهای گردشگری
آنالین هماهنگ میکنند .در سال  28 ،0212درصد از مسافران اروپایی محل اقامت خود و  66درصد
پرواز خود را به شکل آنالین هماهنگ کردهاند (کمیسیون اروپا .)0218 ،در انگلستان تعداد کسانی که از
خدمات آنالین برای هماهنگی محل اقامت خود استفاده کردهاند از  20درصد در سال  0226به  20درصد
در سال  0216رشد یافته است (اداره آمار انگلستان .)0219 ،انتظار میرود ارزش گردشگری آنالین در
سال  0202از  261میلیارد دالر به  919میلیارد دالر برسد (لوپز کوردووا .)0202 ،2همچنین انتظار میرود
جایگاه ویژه خدمات الکترونیک در گردشگری تغییرات عمدهای در ساختار صنعت ایجاد کند و موجب
کاهش تعداد دفاتر خدمات مسافرتی شود که به شکل سنتی ارائه خدمات میدهند .الزم به ذکر است که
تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در ایاالت متحده آمریکا از  029862در سال  0222به تعداد  129686در سال
 0216کاهش یافته که در نتیجه آن تعداد افراد شاغل در این بخش از  1939123نفر به  1299892نفر تقلیل
یافته است (اداره سرشماری ایاالت متحده آمریکا 0222 ،و  .)0216با توجه به تصمیمات نهاد گردشگری
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توسعه صنعت گردشگری ،شبکههای اجتماعی میتوانند در مسیرتوسعه،
نقشی سازنده به عهده داشته باشند .از آنجاییکه شبکههای اجتماعی توانایی ایجاد تعامل میان کاربران را
دارند و ارتباطات دوطرفهای را میان مشتریان و سازمانها به وجود میآورند ،توانستهاند تغییرات بنیادینی

1. Joo
2. Virtual Assistant
3. Hyper-Personalized
4. Lopez Cordova
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در عرصه تجارت ایجاد کنند (دیج کمانز ،کرخوف و بیوک بوم .)0212 ،1لذا توسعه و پیشرفت از این
طریق تنها در صورتی بهدرستی رخ خواهد داد که تالشی اصولی در جهت ایجاد یک مدل کسبوکار برای
گردشگری در فضای شبکههای اجتماعی صورت گیرد .شبکههای اجتماعی باوجود نوپا بودن ،از بعد
تأثیرگذاری ،محبوبیت ،تنوع فعالیتها و قدرت رسانهای در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند اما آنچه حائز
اهمیت است این است که مدلهای ارائه شده تاکنون بیشتر مربوط به مدلهای کسبوکار در حیطه
وبسایتهای گردشگری و یا در حوزه گردشگری الکترونیکی بودهاند که محدودیتها ،فرصتها و
توانمندیهای موجود در شبکههای اجتماعی بهطور کامل در آنها لحاظ نشده است .از این رو سوال اصلی
این تحقیق این است که مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک در شبکههای اجتماعی چگونه است.
بدین منظور اولویت نخست به دست آوردن مؤلفههای مدل گردشگری الکترونیک از طریق مطالعات
کتابخانهای و سپس توسعه آن در بستر شبکههای اجتماعی با تجمیع نظرات خبرگان و متخصصان حوزه
گردشگری است .مؤلفههایی جستجو شد که از طریق آنها و با در نظر گرفتن شرایط منحصربهفرد شبکه-
های اجتماعی بتوان به مدلی دست یافت که از نقاط قوت مدلهای کسبوکار گردشگری الکترونیک
موجود برخوردار باشد و همچنین بتوان آن را به عنوان بهترین عملکرد در این زمینه دانست که قابل
الگوبرداری در صنعت باشد .مدلی که از جهت پویایی ،انعطافپذیری و تأثیرگذاری ،متفاوت از مؤلفههای
مدلهای گذشته باشد که در آنها شبکههای اجتماعی لحاظ نشده است.
براین اساس ،در ابتدا پیشینه پژوهشها و بنیانهای نظری تحقیق ذکر شده است .در ادامه ،روش
شناسی و تحلیلهای آماری مرتبط با آن توضیح داده شده و پس از آن ،مدل نهایی تحقیق به همراه بحث و
پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ارائه شده است .همچنین در فاز سوم پژوهش به اعتبارسنجی مدل نهایی از
طریق موردکاوی چندگانه بر روی هفت شرکت موفق در زمینه گردشگری الکترونیک میپردازد و نتیجه به
شکل کامل شرح داده شده است .در نهایت نیز به شرح محدودیتهای موجود در انجام تحقیق و نیز ارائه
پیشنهادهای کاربردی برای پژوهشهای آتی اکتفا شده است.

1. Dijkmans, Kerkhof & Beukeboom
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مبانی نظری
اصطالح «مدل کسبوکار» توسط بسیاری از نویسندگان استفاده شده است اما لزوماً به مفهوم مشابهی
نرسیدهاند .در ادبیات تعریف مشخصی از مدل کسبوکار وجود ندارد (منسفیلد و فوری.)0222 ،1
تیمرز )1889( 0بیان میکند که مدل کسب و کار به شرح منافع بالقوه هر یک از اجزای کسب و کار
میپردازد و منابع درآمدی آن را تشریح میکند .مدلهای کسب و کار اجزای کلیدی هر کسب و کار را
شرح میدهد که شامل مشتریان ،رقبا ،ارزشهای پیشنهادی ،فعالیتها و سازمان ،منابع و عوامل میشود(
هدمن و کالینگ .)0223 ،3مدل کسب و کار میتواند به عنوان معماری محصوالت و خدمات و جریانهای
اطالعاتی باشد که شامل شرح اجزای مختلف کسب و کار ،نقش آنها و نتایج بالقوه هر یک از این اجزا و
منابع درآمدیشان شود( رول وی .)0220 ،2در واقع دو جزء اصلی در این میان وجود دارد :بازیگران و
رابطه میان آنها (حنفی زاده و شفیعی نیک آبادی .)0211 ،2اما امروزه با ظهور تکنولوژیهای جدید و
توانمندی در زمینه استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،مدلهای کسب و کار جدید به وجود آمده-
اند (حنفی زاده و شفیعی نیک آبادی .)0211،مدلهای کسب و کار الکترونیک در محیطهای مجازی یا
الکترونیک نظیر شبکه اینترنت مورد استفاده قرار میگیرند (بوتو .)0223 ،6این مدلها بیان کننده نقشها و
روابط میان مشتریان ،مصرفکنندگان ،شرکا و تامینکنندگان هستند و تالش میکنند تا جریان اصلی
محصوالت ،اطالعات و پول را شناسایی کرده و بیشترین نتایج ممکن برای ذینفعان و شرکا را معرفی
کنند(کوری .)0222 ،6استروالدر و پینیور )0222( 9مدل کسبوکار را به عنوان ابزاری مفهومی تعریف
میکنند که شامل مجموعهای از عناصر و ارتباطات میان آنها است که اجازه میدهد منطق شرکت در
خصوص به دست آوردن پول روشن شود .مدل کسبوکار توصیفی از ارائه ارزش سازمان به یک یا

1. Mansfield & Fourie
2. Timmers
3. Hedman & Kalling
4. Rowley
5. Hanafizadeh & Shafiei Nikabadi
6. Botto
7. Currie
8. Osterwalder & Pigneur
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چندین بخش از مشتریان ،معماری شرکت و شبکه شرکا برای ایجاد ،بازاریابی و ارائه ارزش و همچنین
نسبت سرمایه بهمنظور ایجاد سود و جریان مداوم درآمد است.
وی همچنین معتقد است ،مدل کسبوکار منطق یک شرکت در چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش را
توصیف میکند (استروالدر و پینیور .)0212 ،استروالدر و همکاران ( )0222نویسندگانی را که در مورد
مدل کسبوکار نوشتهاند به سه گروه تقسیم نمودهاند:


نویسندگانی که مدل کسبوکار را به عنوان مفهومی انتزاعی و عام توصیف کردهاند که میتواند شامل
تمام کسبوکارهای دنیای واقعی باشد.



نویسندگانی که تعدادی از انواع مختلف انتزاعی مدل کسبوکار را (سیستم طبقهبندی) توصیف
میکنند که هرکدام مجموعهای از کسبوکارها را با ویژگیهای مشترک توصیف میکنند.



نویسندگانی که به ابعاد مفهومسازی یک مدل کسبوکار مشخص در دنیای واقعی میپردازند.
هر سه این طبقهبندی در مدلسازی خود تالش کردهاند که از یک تعریف ساده تا خدمت کردن اجزاء

به مجموعه اجزاء مرتبط را ارائه دهند .باوجوداینکه نمیتوان هیچکدام از این سه نوع را جامع دانست با
این حال هر سه آنها روشنگر هستند.
تقسیمبندی استروالدر تنها تقسیمبندی مفهومی است که تاکنون در ادبیات مدلهای کسبوکار صورت
گرفته است .بنابراین برای اینکه به درک مشترکی از مدلهای کسبوکار برسیم ،بررسی و تفکیک این
تقسیمبندی به دلیل نگاه کل به جزء و جامعیت نسبی روش مؤثری خواهد بود.
استروالدرو پینیور ( )0222برای مشخص کردن متداولترین اجزای سازنده مدلهای کسبوکار در
ادبیات آن ،مدلهایی که بیشترین مباحث را به خود اختصاص دادهاند انتخاب کرده و اجزای آن را مطالعه
کردند .از این ترکیب ،نه جزء اصلی به دست آمد که هرکدام را حداقل دو محقق مورد بررسی قرار داده
بودند .آنها مؤلفهها یا اجزایی را که مربوط به رقابت یا اجرا بود در این ترکیب لحاظ نکردند زیرا اگرچه
اینها اجزایی از مدلهای کسبوکار هستند اما جزء قسمتهای داخلی آن نیستند .در واقع آنها رقابت را
بخشی از استراتژی سازمان میدانند و به همین منظور آن را در مدل کسب و کار لحاظ نکردهاند .نه جزء
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اصلی در جدول 1تهیه شدهاند .آنها طبق  8جزء اصلی در ادبیات بررسی مدل کسبوکار ،تعریف زیر را
به دست آوردند:
یک مدل کسبوکار کامل ،ابزاری مفهومی است که شامل مجموعهای از اجزاء و روابط آنها با
یکدیگر است که منطق تجاری یک شرکت معین را بیان میکند .مدل کسبوکار همچنین به توصیف
ارزشی میپردازد که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه میکند .به معماری ساختار شرکت
و شبکه شرکا برای بازاریابی و ارائه این ارزش و سرمایه روابط برای تولید جریانهای پایدار درآمد
میپردازد:
جدول .1اجزای سازنده مدل کسبوکار
ابعاد

مولفه

توصیف

محصول

ارائه ارزش

یک نگاه کلی نسبت به محصوالت و خدمات شرکت ارائه میدهد.

مشتری هدف

بخشبندی بازار را مشخص میکند(مشتری کیست؟)

کانال توزیع

روشهای برقراری ارتباط و فروش محصول را نشان میدهد.

تعامل با مشتری

مدیریت ساختار

روابط

نوع پیوند و ارتباط بین انواع مشتری و شرکت را توضیح میدهد.

شکلگیری ارزش

چگونگی ایجاد و هماهنگی منابع و فعالیتها را نشان میدهد.

توانمندی محوری

توانمندیهای مورد نیاز اجرای مدل کسبوکار را مشخص میکند.

شبکه شرکا
ساختار هزینه
ابعاد مالی

مدل درآمد

شبکه توافقهای همکاری و مشارکت را با شرکتهای دیگر برای
ایجاد ارزش بیان میکند.
بایستهها و نتایج مالی فعالیت را نشان میدهد.
نشان میدهد شرکت چگونه از جریانهای درآمدی کسب پول
میکند.

منبع :استروالدر و پینیور0222 1

بر این اساس سؤاالت اصلی و فرعی این تحقیق به صورت ذیل تدوین شد:
سؤال اول (سؤال اصلی) :مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک در شبکههای اجتماعی چگونه
است؟
سوال دوم :اجزا و مولفههای مورد نیاز مدل کسب و کار گردشگری الکترونیکی در شبکههای اجتماعی
چیست؟
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با توجه به این که هدف این پژوهش دستیابی به مدل کسبوکار گردشگری الکترونیک در شبکههای
اجتماعی است ،لذا شبکههای اجتماعی به عنوان کانال مورد استفاده در نظر گرفته شده است که وظایف
مرتبط با کانالها در مدل کسبوکار و نیز پنج فاز کانال در آن لحاظ شده است که مشروح آن در جدول
 0مشاهده میشود.
جدول  .0فازهای کانال
آگاهی

ما چگونه سطح آگاهی مشتریان در محصوالت و خدمات خود را افزایش میدهیم؟

ارزیابی

چگونه به مشتریان در ارزیابی ارزش پیشنهادی سازمان ،یاری میرسانیم؟

خرید

ما چگونه خرید محصوالت و خدمات خود را برای مشتریان ممکن میسازیم؟

تحویل
پس از فروش

چگونه ارزش پیشنهادی را به دست مشتریان میرسانیم؟
ما چگونه خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم میکنیم؟

منبع :استروالدر و پینیور0212،

شبکههای اجتماعی شامل سایتهای شبکههای اجتماعی ،سایتهایی که در آنها مشتریان به ارائه
نظریات خود میپردازند ،ویکی ،فورومهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی محلی است .درواقع شبکههای
اجتماعی روشی جدید است که افراد از طریق آن ارتباطات اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و ساختار کالم،
عکس ،ویدئو و صدا را بهوسیله فناوری اطالعات و ارتباطات (همچون تکنولوژیهایی مبتنی بر وب و
موبایل) به وجود میآورند .درواقع این اتفاق چیزی بیش از یک روش نوین تعامالت است ،بلکه کل
محیط آنالینی است که تعامالت کاربران را دربر میگیرد .رشد شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر بسیار
زیاد بوده است .بهطوری که تا دسامبر  ،0210فیسبوک بهعنوان بزرگترین شبکه اجتماعی موجود ،بیش از
 1/0میلیارد عضو داشته است (زنگ و گریتسن .)0212،1نقش شبکههای اجتماعی در بسیاری از جنبههای
گردشگری در حال رشد فزایندهای است .این نقش به ویژه در بخش جستجوی اطالعات ،تصمیمگیری
(فوتیس )0210،0و تبلیغات پیشبردی گردشگری بسیار پررنگتر میباشد (برد بوری .)0211،3در بخش
گردشگری ،شبکههای اجتماعی به میزان باالیی توسط سازمانهای گردشگری مورد استفاده قرار میگیرند.
شبکههای اجتماعی فیسبوک و توییتر( ،لئونگ ،بای و استاهورا )0212 2،اینستاگرام و سایر شبکههای
1. Zeng & Gerritsen
2. Fotis
3. Bradbury
4. Leung, Bai & Stahura
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اجتماعی نظیر تریپ ادوایزر ،1ایر بی ان بی 0و بوکینگ دات کام 3بهشدت محبوب و تأثیرگذار هستند
(فیلیری .)0212 ،2شبکههای اجتماعی شرایطی را به وجود میآورند که از طریق آن بازاریابها فرصت
را داشته باشند که «در لحظه »2با مشتریان در ارتباط باشند و اطالعات مهم و چشمگیری را از آنها به دست
آورند (پگانی و میرابلو .)0210 ،6با توجه به این تعریف که شبکههای اجتماعی ،مجموعهای از برنامههای
مبتنی بر اینترنت هستند که از لحاظ ایدئولوژی و تکنولوژی بر پایه وب  0بوده و به کاربران اجازه تولید و
تغییر محتواهای ایجاد شده را میدهند (کاپالن و هاینلین .)0212 ،6بر همین اساس سایتهایی نظیر تریپ
ادوایزر ،بوکینگ دات کام ،ایر بی ان بی و لونلی پلنت 9نیز در زمره شبکههای اجتماعی قرار میگیرند
(مونار و جاکوبسون .)0212 ،8زیرا آنها هم به کاربران خود این توانایی را میدهند که نظر خود را بیان
کرده ،نظرات سایرین را دنبال کنند .و نیز این نظریات را با دیگران به اشتراک گذارند و حتی محتوایی
ایجاد کنند که در نتایج جستجوهای موتورهای جستجو نیز ظاهر شوند (دیجکمانز 12و همکاران.)0212 ،
حضور در شبکههای اجتماعی منجر به تفاوتهای زیادی در مدل کسب کار خواهد شد .تفاوتهایی
که عمدتا در فضای وب سایتهای گردشگری دیده نمیشود .همچنین شبکههای اجتماعی به عنوان یکی
از قدرتمندترین ابزارهای شبکهسازی آنالین محسوب میشوند که با زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد در
دنیای واقعی ،به هم پیوسته است (زنگ و گریتسن.)0212 ،11
با توجه به مطالب فوق سؤاالت سوم و چهارم تحقیق شکل گرفت:
سؤال سوم :مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک در شبکه های اجتماعی چه تفاوت هایی با مدل کسب
و کار گردشگری الکترونیک در فضای وب سایتهای گردشگری دارد؟

1. Trip Advisor
2. Airbnb
3. Booking.com
4. Filieri
5. On-line
6. Pegani & Mirabello
7. Kaplan & Haenlein
8. Lonely Planet
9. Munar & Jacobsen
10. Dijkmans
11. Zeng & Gerritsen
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سؤال چهارم :مالحظاتی که باید با توجه به شرایط گردشگری در ایران به منظور ایجاد مدل کسب و کار در
شبکههای اجتماعی لحاظ کرد چیست؟
پژوهشهای پیشین در این زمینه اهمیت موضوع را برای ما روشن میکند در همین راستا در زمینه
گردشگری پینگ )0212( 1در پژوهشی تحت عنوان «مطالعه نوآوری مدلهای کسبوکار الکترونیکی در
صنعت گردشگری چین» مدلهای کسب وکار الکترونیکی را به چهار دسته تقسیم کرد .وی در این
تقسیمبندی رویکردی نوآورانه در نظر گرفت .رابانسر و ریچی )0228( 0در پژوهشی به نام «آیا
سیستمهای پیشنهاددهنده گردشگری الکترونیک مدل کسبوکاری مشخصی دارند؟» به بررسی علل
موفقیت سیستمهای پیشنهاد دهنده در گردشگری پرداختند و نداشتن مدل کسبوکار در این سیستمها را
به عنوان نقطه ضعف معرفی کردند .ژانگ )0228( 3در پژوهشی با عنوان «تحلیل نوآوری مدل کسبوکار
تجارت الکترونیک گردشگری» چارچوبی را برای نوآوری مدل کسبوکار معرفی کردند و مفهوم شبکه
ارزش در برابر زنجیره ارزش را ارائه دادند .در پژوهشهای پیشین در ایران ،کمتر به مبحث مدلهای
کسب و کار مرتبط با گردشگری پرداخته شده است .راحتی ( )1382در پژوهشی با عنوان «شناسایی
اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران» به شناسایی اجزای مدل
کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران پرداخته و تالش کرده است تا
براساس مدل هدمن و کالینگ به مطالعه مدل کسب و کار الکترونیکی گردشگری در ایران بپردازد.
همچنین پژوهشی در جهت مطالعه تأثیر اجزای مدل کسبوکار بر عملکرد شرکتهای گردشگری شهر
تهران توسط نصرتآبادی ( )1381انجام شده است .مطالعات انجام شده در زمینه مدلهای کسبوکار
الکترونیکی در صنعت گردشگری ،اغلب به معرفی مدلهای کسبوکار الکترونیکی در صنعت گردشگری
بسنده کرده است و هیچ یک رویکردی جزءشناسانه را در بررسیهای خود دنبال نکردهاند .همچنین علی-
رغم اینکه در رابطه با اهمیت و ضرورت حضور گردشگری الکترونیک در شبکههای اجتماعی موارد
زیادی انتشار یافته است اما هیچیک از آنها به طراحی مدلی مناسب با کسبوکار الکترونیک مبتنی بر
1. Ping
2. Rabanser & Ricci
3. Zhang
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شبکههای اجتماعی نپرداخته است .پژوهش راحتی ( ،)1382نزدیکترین پژوهش به پژوهش حاضر از نظر
مفهوم است.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر گردآوری اطالعات و دادهها ،یک تحقیق پیمایشی و از منظر هدف ،کاربردی
محسوب میگردد .بهمنظور دستیابی به پاسخ سؤاالت تحقیق ،فعالیتهای پژوهشی در سه مرحله انجام
پذیرفت:
 .1مصادیق اجزای نهگانه مدل مفهومی کسب و کار الکترونیکی استروالدر و پینیور در ادبیات گردشگری
مورد شناسایی و مصداقیابی قرار گرفت.
 .0مصادیق این اجزا در گردشگری از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت و
دادههای حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .و در نهایت هر یک از این عناصر با
توجه به میزان اهمیتشان در مدل قرار گرفته و مدل نهایی را توسعه دادهاند.
 .3جهت اعتبارسنجی مدل به دست آمده موردکاوی چندگانه بر روی هفت شرکت موفق در زمینه
گردشگری الکترونیک و به ویژه گردشگری الکترونیک در فضای شبکهای اجتماعی صورت گرفت و
گزارشی از عملکرد این هفت شرکت و میزان همپوشانی آن با مدل نهایی تحقیق ارائه شد.
در مرحله اول بهمنظور شناسایی اجزای مدل کسبوکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بر مبنای
مدل استروالدر و پینیور ،از منابع کتابخانهای به عنوان روش اصلی و مناسب جهت گردآوری اطالعات
مورد نیاز استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا اجزای متناظر هر یک از اجزای مدل کسبوکار الکترونیک
استروالدر و پینیور که مدل پایه جهت انجام این پژوهش بوده است ،در صنعت گردشگری تشریح و
معرفی شدهاند .خروجی این مرحله ارائه مدل تطبیقی گردشگری بر اساس مدل استروالدر و پینیور بوده
است .انتخاب مدل استروالدر و پینیور بدین منظور بوده است که این مدل جزئیات بیشتری را در برمی
گیرد و همچنین نسبت به بعد کالن ،بیشتر بعد خرد صنعت را مطالعه میکند .و این ویژگی است که برای
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این مطالعه ،شرایط بهتری را میتواند فراهم آورد .دادههای حاصل از این مرحله مبنای شکلگیری
پرسشنامه شد.
برای شناسایی عناصر از روش مرور ادبیات استفاده شد .در یک فرایند نظاممند و در سه مرحله،
مقاالتی که از سال  0222به بررسی مدل کسب و کار الکترونیک کسب و کارهای گردشگری پرداخته
بودند مرور شدند .در مرحله اول ،کلیدواژههای جستجو و پایگاههای دادههای علمی انتخاب شد .جستجو
در موتور جستجوی گوگل اسکالر ،1سایت ساینس دایرکت ،0امرالد ،3سیج ،2و تی اند اف 2انجام و
106مقاله بازیابی شد .در مرحله دوم ،پس از مطالعه عنوان و چکیده مقاالت 63 ،مقاله به دلیل عدم ارتباط
با موضوع تحقیق و اعتبار پایین نشریه حذف شدند .در مرحله سوم 23 ،مقاله باقی مانده به طور کامل
مطالعه و  01مقاله دیگر به دلیل دادههای قدیمی ،روششناسی مبهم ،استفاده از چارچوبهای نامعتبر مدل
کسب و کار و عدم اشاره به عناصر مدل کسب و کار حذف شدند و در نهایت  30مقاله برای مرور
انتخاب شد .برای بررسی متون از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد .در رویکرد قیاسی،
دستهبندیها یا ابعاد موجود است و محتوا برای اطمینان از تطابق با دستهبندیها شناسایی و کدگذاری می
شود (الو و همکاران .)0212 ،6در این تحقیق نیز با توجه به وجود ابعاد چارچوب مدل کسب و کار
استروالدر و پینیور تنها اقدام به شناسایی و تطابق عناصر ذیل هر یک از این ابعاد شد .در نتیجه  29عنصر
ذیل  8بعد اصلی چارچوب استروالدر و پینیور شناسایی که بعد از بررسی دقیقتر به  39عنصر کاهش پیدا
کردند زیرا در برخی موارد تمایز بین دو عنصر کامال روشن نبود و در مواردی نیز به یک عنصر تنها در
یک مقاله اشاره شده بود که بخاطر تکرارپذیری پایین حذف شدند .این پرسشنامه در دو بخش سؤاالت
عمومی و سؤاالت اصلی طراحی گردیده است .بهگونهای که  2سؤال در بخش اول قرار گرفته و  39سؤال
برای بخش دوم پرسشنامه طراحی شده است .همچنین از مقیاس  2تایی لیکرت برای سنجش گزینهها بهره
گرفته شده است.الزم به ذکر است که  39گویه مذکور به شکلی در پرسشنامه قرار گرفتند که سوالها
1. https://scholar.google.com/
2. https://www.sciencedirect.com/
3. https://www.emerald.com/
4. https://journals.sagepub.com/
5. https://www.tandfonline.com/
6. Elo et al.
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میزان اهمیت آنها را در شرایطی که در بستر شبکههای اجتماعی قرار گیرند بسنجد و نه حضور و یا عدم
حضور آنها را .برای سنجش اعتبار محتوا در این پژوهش ،پیش از توزیع پرسشنامه 2 ،خبره دانشگاهی
اقدام به پر کردن پرسشنامه ک ردند و نقاط ابهام احتمالی برطرف گردید .پس از دریافت نظرات این افراد و
انجام اصالحات مورد نظر ،پرسشنامه نهایی شده و در اختیار خبرگان مورد نظر پژوهش قرار گرفت.
در مرحله دوم ،تحققپذیری این مدل تطبیقی در عالم واقع و در بستر شبکههای اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفته است .در این مرحله گردآوری اطالعات الزم درباره امکان تحقق استفاده از مدل کسبوکار
الکترونیکی استروالدر و پینیور در بستر شبکههای اجتماعی در ایران و بررسی تفاوتهایی که شبکههای
اجتماعی در مدل کسبوکار گردشگری الکترونیکی ایجاد میکنند ،با استفاده از روش پیمایش میدانی و
توزیع پرسشنامه صورت گرفته است .در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر خبرگان گردشگری در نظر
گرفته شدهاند .در پژوهش حاضر ،خبره به فردی اطالق میشود که داری مدرک تحصیلی مرتبط با فناوری
اطالعات یا مهندسی نرمافزار بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار در صنعت گردشگری (سایتهای
گردشگری ،تور گردانها ،دفاتر خدمات مسافرتی ،خطوط هوایی ،هتلها ،رستورانها و شرکتهای
خدمات پذیرایی ،رویدادهای گردشگری 1و کسبوکارهای الکترونیکی گردشگری باشد) و یا دارای
مدرک تحصیلی مرتبط با گردشگری بوده و حداقل در یکی از بخشهای صنعت گردشگری تخصصی
مرتبط با بخش فناوری اطالعات را به عهده داشته و یا گرایش تحصیلی مرتبط با تجارت الکترونیک داشته
باشد.
پرسشنامه ها از طریق مراجعه حضوری به خبرگان و یا انتشار پرسشنامه به شکل الکترونیک و از طریق
شبکههای اجتماعی نظیر تلگرام ،لینکدین 0و فیسبوک تکمیل گردیدهاند .در این راستا تعداد  118پرسشنامه
توزیع شد .با توجه به ماهیت پژوهش ،به نظر میرسید سؤاالت تحقیق باید از کسانی پرسیده میشد که به
ادبیات مدلهای کسبوکار اشراف داشته و با صنعت گردشگری و فناوری اطالعات نیز آشنایی داشته

1. LinkedIn
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باشند .بر همین اساس ،به علت دشواری شناخت این افراد و دسترسی به آنها ،در این پژوهش از نمونه-
گیری گلوله برفی جهت انتخاب خبرگان صنعت گردشگری و فناوری اطالعات استفاده شده است.
از جهت دیگر ،در صدر برنامهریزی بسیاری از مطالعات یا تحقیقات این سؤال که اندازه نمونه چقدر باشد
قرار دارد .سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد .انتخاب نمونهای بزرگتر از
حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر ،سبب اتالف منابع میشود .درحالیکه انتخاب نمونههای خیلی
کوچک ،اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد استفاده علمی است .از این رو ،تعداد نمونه،
سه برابر گویههای (متغیرهای) پژوهش در نظر گرفته شده است (کالنتری .)1380،در این پژوهش از
روش معادالت ساختاری استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل کمّی دادههای تحقیق نیز از نرمافزار
اسمارت پی ال اس 1استفاده شده است.
یافتهها
در جدول  3عالمت اختصاری متغیرهای پرسشنامه نشان داده شده است.
جدول .3عالمت اختصاری متغیرهای پرسشنامه
عالمت
اختصاری

شاخص پرسشنامه

شاخص پرسشنامه

عالمت
اختصاری

ساختار هزینه

A

P

ارزش پیشنهادی

R

منابع کلیدی

K

کانالها

D

مشارکتهای کلیدی

M

ارتباط با مشتریان

E

کسبوکار گردشگری الکترونیک

B

جریانهای درآمدی

C

فعالیتهای کلیدی

منبع :استروالدر و پینیور0212 ،

با توجه به جدول  2روش فونل و الرکر که مقدار مناسب برای میزان واریانس استخراج شده 0را 2/2
به باال معرفی کردهاند .برای تمامی هشت متغیر بیشتر یا مساوی با  2/2بود.

1. SMART PLS
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جدول  .2بررسی روایی همگرای متغیرهای پرسشنامه
ساختار هزینه

ارزش پیشنهادی

کانالها

ارتباط با مشتریان

2/239

2/623

2/630

2/661

میزان واریانس
استخراج شده

فعالیتهای کلیدی
میزان واریانس

جریانهای درآمدی

2/203

استخراج شده

2/610

منابع کلیدی
2/632

مشارکتهای کلیدی
2/630

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول  2مشخص شده است ،مقدار مربوط به این معیارها یعنی آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی متغیرها در هر چهار متغیر باالتر از  2/6میباشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.
جدول  .2بررسی پایایی متغیرهای پرسشنامه
آلفای کرونباخ
ساختار
هزینه
ارزش
پیشنهادی
کانالها
ارتباط با
مشتریان

پایایی ترکیبی

2/620

2/83

2/902

2/93

2/612

2/91

2/620

2/63

پایایی ترکیبی
جریانهای
درآمدی
فعالیتهای
کلیدی
منابع کلیدی
مشارکتهای
کلیدی

آلفای کرونباخ

2/660

2/98

2/932

2/99

2/663

2/82

2/912

2/90

منبع :یافتههای پژوهش

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین
معیار ،ضرایب معنیداری مقادیر تی 1است .این مقدار برای همه روابط مورد نظر و فرضیات تحقیق بیشتر
از  1/86است و این به معنای برازش بسیار خوب و مطلوب مدل است.

1. T-values
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جدول  .6ضریب مسیر و ضریب معنیداری
ضریب مسیر

روابط (مسیرها)

مقادیر تی

خطای استاندارد

2/626

2/228

02/928

P-->E

2/626

2/222

01/016

K-->E

2/666

2/226

01/222

M-->E

2/602

2/221

01/201

A-->E

2/663

2/230

01/639

R-->E

2/621

2/232

01/986

D-->E

2/636

2/209

00/286

2/628

2/206

00/162

C -->E

B-->E

منبع :یافتههای پژوهش

 R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار ،2/18
 2/66 ،2/33به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته میشود .مقدار  R2برای
متغیرهای برون زا یا مستقل برابر صفر است (رضازاده و داوری.)1383 ،
جدول  .6مقدار R2
C

P

K

M

B

A

R

D

2/62

2/93

2/69

2/60

2/61

2/66

2/91

2/68

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول  6مقدار  R2متعلق به  9متغیر وابسته مدل ،در حد قوی میباشد و با توجه به مقدار
مالک ،مناسب بودن برازش معادالت ساختاری تأیید میشود.
همچنین  GOF1عبارت است از:

مقادیر اشتراکی =0این مقدار از میانگین مجذور بارهای عاملی هر متغیر به دست میآید و
از میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر درونزای مدل به دست میآید و  = R2میانگین
مقادیر ضریب تشخیص 1متغیرهای درونزای مدل است.
1. Goodness Of Fit
2. Communality
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جدول  .9برازش کلی مدل
B

A

R

D

میانگین

2/62

2/93

2/66

2/66

2/62

2/29

2/69

2/68

2/626

2/601

2/603

2/662

2/626

2/682

2/286

2/632

2/623

2/629

C
ضریب
تشخیص
مقادیر
اشتراکی

P

K

M

منبع :یافتههای پژوهش

√=GOF

با توجه به جدول  9سه مقدار  2/02 ،2/21و  2/36که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی شده است و حصول مقدار  2/611برای  GOFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
جدول ( )8به بررسی فرضیه اصلی تحقیق خواهد پرداخت.
جدول  .8بررسی فرضیه اصلی

ساختار هزینه
ارزش

کسبوکار گردشگری الکترونیک

پیشنهادی
کانالها
ارتباط با
مشتریان
فعالیتهای
کلیدی
جریانهای
درآمدی
منابع کلیدی
مشارکتهای
کلیدی

مسیر

استاندارد

2/626

2/228

02/928

2/626

2/222

01/016

2/666

2/226

01/222

2/602

2/221

01/201

2/663

2/230

01/639

2/621

2/232

01/986

2/636

2/209

00/286

2/628

2/206

داری

کمتر
از  2درصد

رد فرضیه صفر

متغیر
مستقل

متغیر وابسته

ضریب

خطای

مقادیر تی

سطح معنی

نتیجه

00/162

منبع :یافتههای پژوهش

1. R Squared
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شکل .1مقادیر تی متغیرهای مورد مطالعه
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منبع :یافتههای پژوهش

از آنجا که سؤاالت مرتبط با اولین عنصر در مدل کسب و کار استروالدر و پینیور(بخشبندی مشتریان)
براساس طیف لیکرت نبوده و متغیرها اسمی بودهاند لذا امکان نمایش عنصر «بخشبندی مشتریان» در
شکل 1وجود ندارد و تنها در مدل نهایی ذکر شده است.
مدل مفهومی کسب و کار ارائه شده توسط استروالدر و پینیور به عنوان مدل پایه جهت پاسخ به سواالت
تحقیق در نظر گرفته شده است دادهها حاکی از این است که با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ،8
عوامل موثر بر مدل کسب و کار گردشگری به همراه ضریب مسیر عبارت بود از :ساختار هزینه (،)2/626
ارزش پیشنهادی ( ،)2/626کانالها ( ،)2/666ارتباط با مشتریان ( ،)2/602فعالیتهای کلیدی (،)2/663
جریانهای درآمدی ( ،)2/621منابع کلیدی ( ،)2/636مشارکتهای کلیدی ( ،)2/628که نشاندهنده آن بود
که بین کسب و کار گردشگری الکترونیک و متغیرهای بیان شده ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در
این راستا ،مدل توسعه یافته گردشگری الکترونیک براساس شبکههای اجتماعی به شکل ( )0توسعه یافت
که پاسخگوی سوال اول تحقیق میباشد .بر این اساس پاسخهای خبرگان درباره میزان اهمیت گویههای
مرتبط با هر یک از عناصر ،تجمیع شده و در شکل  0نمایش داده شده است .براین اساس در رایطه با
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عنصر «بخشهای مشتریان» بیشتر کاربران زن ،کاربر عادی (روابط  )B2C1بوده و همچنین مدیران کسب و
کارها با وجود ایجاد شبکه اجتماعی مجزا برای خدمات متنوع ،شبکهای مجزاء برای مشتریان وفادار در
نظر نگرفتهاند .در رایطه با عنصر «ارتباط با مشتری» گویههای بهبود ارائه خدمات ،تکرار خرید مشتریان،
جذب مشتریان جدید و کاهش هزینهها به عنوان اهداف اصلی ارتباط با مشتریان از طریق شبکههای
اجتماعی انتخاب شدهاند .در ارتباط با عنصر «کانالها» تلگرام به عنوان بهترین پلتفرم و شبکه اجتماعی
انتخاب شده است.همچنین از کانالها برای اهداف بازاریابی ،ارتباط و تعامل با مشتریان و پیگیری
مشکالت آنها و امکان رزرو و خرید خدمات توسط کاربران استفاده میشود .در رابطه با عنصر «ارزش-
های پیشنهادی» خبرگان بر این باورند که شبکههای اجتماعی دسترسی بهتری را برای مشتریان فراهم می-
آورد .همچنین مشتریان در فرآیند تصمیمگیری مشارکت بیشتری خواهند داشت .همچنین موجب کاهش
هزینههای مشتریان میشود و شرایط مناسبی جهت تجربه محصول /خدمت پیش از خرید را برای آنها
فراهم میآورد .در ارتباط با عنصر «فعالیتهای کلیدی» ارائه اطالعات درباره شبکههای فروش ،سیستم-
های اطالعات فروش ،قیمتها و بخشهای تبلیغاتی و جزئیات محصوالت وخدمات ترفیعی ،تحقیق و
انجام پیشبینیهای الزم درباره مشتریان ،تصمیمگیری درباره شرکت در همایشها ،نمایشگاهها و سفرهای
آشناسازی 0و آموزش کارکنان و همچنین تحقیق و پیشبینی درباره مقصد به عنوان پراهمیتترین گویهها
لحاظ شدند .در رابطه با عنصر «منابع کلیدی» نحوه ارائه خدمات و مدیریت ،در اختیار داشتن کارمندان
شایسته و با انگیزه و آموزش مستمر و ارزیابی آنها به همراه سیستم پاداش دهی مناسب ،توان باالی مقصد
گردشگری به لحاظ جاذبه ،زیرساخت و امکانات و همچنین برند شرکت به عنوان برترین گویهها لحاظ
شدهاند .همچنین سازمانها و شرکای درون صنفی که رقیب محسوب نمیشوند ،ایجاد و ایفای نقش
تامینکننده-خریدار در روابط  ،B2B3همکاری با رقبا در زمینهای خاص و سرمایهگذاری مشترک با
سازمانها و یا شرکتهای درون صنفی و یا خارج از صنف به عنوان مهمترین گویههای عنصر «شرکای
کلیدی» انتخاب شدهاند .در ارتباط با عنصر «جریانهای درآمدی» گویههای زیر مهم تلقی شدهاند :تخفیف
1. Business to Customer
2 .Info Tours
3. Business to Business
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برای مشتریانی که با حجم زیاد و یا به شکل مداوم خرید میکنند ،عدم کاهش قیمت و باال بردن ارزش
خدمت به جای آن ،تخفیف برای مشتریانی که زودتر خرید میکنند ،دریافت و پرداخت وجوهی تحت
عنوان کمیسیون در روابط  ،B2Bقیمتگذاری لحظه آخری ،ارائه خدمت با قیمت بسیار پایین و با سود
اندک جهت جذب مشتریان بیشتر.در نهایت برای عنصر «ساختار هزینه» گویههای ارائه خدمات متنوع،
افزایش خدمات به لحاظ کمی ،کاهش هزینهها از طریق خودکارسازی فعالیتها و کاهش عوامل انسانی،
کاهش هزینهها از طریق برونسپاری برخی خدمات لحاظ شدهاند.

شکل  .0مدل نهایی پژوهش
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یافتههای حاصل از پژوهش در رابطه با سوال دوم حاکی از آن است که :مهمترین مؤلفه ساختار هزینه ،با
میانگین  3/20مربوط به گویه «آیا ترجیح می دهید که محدوده فعالیتهای خود را به لحاظ متنوع بودن
خدمات بیشتر کرده و از این طریق کسب سود نمایید؟» مهمترین مولفه ارزش های پیشنهادی ،با میانگین
 3/61مربوط به گویه «آیا شبکههای اجتماعی میتواند شرایط مناسبی را برای دسترسی بهتر به خدمات
فراهم آورد؟» ،مهمترین مولفه کانالها ،با میانگین  2/12مربوط به گویه «آیا از شبکههای اجتماعی برای
فعالیتهای بازاریابی محصوالت و خدمات خود (بازارسنجی ،موقعیتیابی و پیشبرد و تبلیغ) استفاده
میکنید؟» ،مهمترین مولفه ارتباط با مشتریان ،با میانگین  2/30مربوط به گویه «آیا ارتباط با مشتریان از
طریق شبکههای اجتماعی توانسته است منجر به بهبود ارائه خدمات به مشتریان شود؟» ،مهمترین مولفه
جریانهای درآمدی ،با میانگین  3/92مربوط به گویه «آیا برای مشتریانی که طی دوره های خاص ،حجم
زیادی از شما خرید میکنند و یا در طول سال خرید مداوم دارند ،تخفیفی قائل میشوید؟» ،مهمترین مؤلفه
فعالیت های کلیدی ،با میانگین  2/29مربوط به گویه «آیا از شبکههای اجتماعی برای ارائه اطالعات درباره
شبکههای فروش ،سیستمهای اطالعات فروش ،قیمتها ،پخشهای تبلیغاتی و جزئیات محصوالت خود و
خدمات ترفیعی استفاده میکنید؟» ،مهمترین مولفه منابع کلیدی ،با میانگین  3/36مربوط به گویه «آیا نحوه
ارائه خدمات و مدیریت ،تأثیری در کیفیت فعالیتهای شما و کسب درآمد بیشتر دارد؟» و مهمترین مولفه
مشارکتهای کلیدی ،با میانگین  2/62مربوط به گویه «آیا با سازمان ها و شرکتهای درون صنفی که
رقیب شما محسوب نمیشوند مشارکت داشتهاید؟» بوده است .در واقع این مؤلفهها ،از دید خبرگان شاید
دارای بیشترین وزن در مدل کسب کار گردشگری الکترونیک در بستر شبکههای اجتماعی باشند.
در رابطه با سؤال سوم پژوهش نتایج به دست آمده به این صورت بود که قابلیت تعامل و ارتباطات
چندسویه و آنی در شبکههای اجتماعی ضرورت توجه به بخشهایی چون ساختار هزینه ( ،)2/626ارزش
پیشنهادی ( ،)2/626کانالها ( ،)2/666ارتباط با مشتریان ( )2/602را بیشتر میکند .لذا با توجه به ضرایب
مسیر این عناصر و ارتباط تنگاتنگ این عناصر با رفتار مشتریان ،میتوان اینگونه برداشت کرد که اگر
کسب و کار را به عنوان یک عمل دوسویه میان تامینکننده و مشتری در نظر بگیریم ،آن تمایزی که بستر
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شبکههای اجتماعی ایجاد میکند بیشتر در جهت «مشتری» است .و همانگونه که ضرایب مسیر
عناصردیگر مورد بررسی در این پژوهش فعالیتهای کلیدی ( ،)2/663جریانهای درآمدی ( ،)2/621منابع
کلیدی ( ،)2/636مشارکتهای کلیدی (( )2/628که بیشتر مرتبط با تأمینکننده هستند) نشان میدهد ،می-
توان گفت شبکههای اجنماعی تفاوت نسبتا کمتری را توانستهاند در بخش مرتبط با تامینکننده ایجاد کنند.
در رابطه با سوال چهارم پژوهش باید عنوان کرد که شبکههای اجتماعی به واسطه تاثیرگذاری روی
متغیرهای رفتاری ،بر تصمیمگیری افراد بسیار تاثیرگذار هستند .در این خصوص میتوان به تاثیر محتوای
شبکههای اجتماعی بر اعتمادی که فرد میکند به عنوان مهمترین مولفهها اشاره کرد .در این راستا اگر
پشتوانه حقوقی مناسبی جهت اعتمادبخشی به فعالیتهای شبکههای اجتماعی و حمایت حقوقی از افراد
وجود نداشته باشد .آینده کسب و کارهای مرتبط با شبکههای اجتماعی سمت و سوی روشنی نخواهد
داشت .از جهت دیگر یکی از مهمترین مالحظات در صنعت گردشگری ایران ،عزم دولت برای گسترش
ظرفیتها و ساختارهای عرصه گردشگری کشور است که باید به همه بخشهای مرتبط و غیر مرتبط
توجه شده و مسیر برای حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی فراهم گردد .با در نظر داشتن تأکید بی-
شائبه دولت برای توسعه گردشگری و نیز توسعه کسب و کارهای دانش بنیان ،میتوان فضا را جهت
کسب و کارهای نوین و مرکب از گردشگری و دانش بنیان مساعد دانست.
همچنین سیاستگذاری گردشگری نیز از جمله مالحظات تأثیرگذار است که به مهمترین ابزار برای توسعه
پایدار صنعت گردشگری تبدیل شده است.
از جهت دیگر متولیان صنعت گردشگری کشور در بهرهگیری از ظرفیتهای کشور ،برای مقابله با
حجم انبوه تبلیغات منفی که عمدتا ایران را به عنوان یکی از مقاصد ناامن و پرریسک گردشگری در جهان
به تصویر میکشاند ،قدم بردارند.
در همین راستا پیشنهاد میشود از آنجا که استفاده از شبکههای اجتماعی در کسب و کار نیازمند پشتوانه
حقوقی بسیار قوی است لذا دست اندرکاران حوزه حقوق گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک
نگاهی ژرفتر به این زمینه داشته باشند و در جهت ارائه قوانین امنیتی ،حمایتی و قضایی گام بردارند.
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همچنین بهره گرفتن از فضای شبکههای اجتماعی نیازمند مهارت باال در استفاده از دانش فناوری اطالعات
است .متاسفانه مشاغل خدماتی تا حد زیادی از کمبود آموزش در این بخش رنج میبرند .از این رو
پیشنهاد میشود تا آموزشهای مریوط به نیروی انسانی به شکل جدیتری مورد استفاده قرار گیرد .لزوم
استفاده از شبکههای اجتماعی ،تامین اطالعات و دادهها و زیربنای اطالعاتی داده است که متاسفانه در حال
حاضر این مورد بسیار کم به آن توجه شده و باید بیشتر مورد بررسی و توجه قرار گیرد .همچنین الزم به
ذکر است که مدل توسعه یافته فوق ،کل اجزای صنعت گردشگری را به صورت یکپارچه در نظر میگیرد.
لذا باید این موارد را برای هریک از بخشهای صنعت گردشگری به طور مجزا در نظر گرفت .و هنگام
اجرایی نمودن ،تفاوتهای آنها را لحاظ نمود .از سوی دیگر عالوه بر ارائه استراتژی جهت قوام مدلهای
کسب و کار که به عهده خبرگان میباشد ،تقویت عوامل فنی مرتبط با مدلهای کسب و کار گردشگری
الکترونیک پشتیبانی کننده سطوح فعالیتها و منابع بنگاهها باید مورد توجه بنگاههای ارائه دهنده خدمات
فنی مرتبط با تجارت الکترونیک باشد.
در نهایت ،در فاز سوم پژوهش ،نوبت به اعتبارسنجی مدل میرسید که پس از کسب اطمینان از برازش
مدل ،میبایست نمونههای واقعی مورد بررسی قرار میگرفتند تا مشخص شود که مدل به دست آمده تا
چه اندازه در عالم واقع معتبر است و بیش از اینکه مدلی ادراکی باشد ،مدلی عینی است .در همین راستا،
موردکاوی چندگانه بر روی هفت شرکت موفق در بازار گردشگری ایران صورت گرفت و از طریق
مشاهده مستقیم گزارشی تهیه شد که وجود و یا عدم وجود هر یک از موارد ذکر شده در مدل را بیان می-
کند .با توجه به تعدد موارد عملکردی مشابه این شرکتها با مدل  ،میتوان اظهار کرد که مدل توسعه یافته
در پژوهش پیشرو میتواند قابل اتکا باشد موارد قابل ذکر در مطالعات موردی به سطح باالی شباهت در
عملکرد این  6شرکت و مدل در زمینه فعالیتهای کلیدی میتوان اشاره کرد .این در حالی است که شباهت
عملکردی در زمینه مشارکتهای کلیدی در کمترین میزان شیاهت نسبت به سایر موارد میباشد .براین
اساس به این نتیجه رسیدیم که اگر کسب و کار را پدیدهای دوسویه در نظر بگیریم آنچه که حضور در
شبکه های اجتماعی ،آن را تحت تاثیر قرار می دهد بیشتر مربوط به مواردی است که بیش از تامینکننده،
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مربوط به مشتریان است .مواردی چون ارتباط با مشتریان ،ساختار هزینه ،ارزشهای پیشنهادی و کانالها بیش
از عناصر جریانهای درآمدی  ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی و مشارکتهای کلیدی در این زمینه اهمیت
داشتند.
همچنین خبرگان در طول پاسخگویی به پرسشنامهها مواردی را به متغیرهای این عناصر اضافه کردهاند که
به تجربه این موارد را تاثیرگذار دانستهاند و غالباٌ درادبیات موضوع بدانها اشاره نشده بود .در اینجا جای
دارد که به این موارد نیز اشاره کنیم.
جدول  .12گویههای پیشنهادی توسط خبرگان
عنصر
بخشبندی مشتریان
ساختار هزینه

گویه
ایجاد شبکه اجتماعی خاص برای مشتریان راضی و نه صرفا وفادار
 آموزش کارکنان و استخدام مناسب
 استفاده از CRM
 تالش برای تکرار خرید نه جذب بیشتر مشتری
 آموزش مشتریان و آگاهی دادن به آنها

ارزشهای پیشنهادی

 ایجاد صمیمیت از طریق غیر رسمیتر بودن
 تقویت رابطه از طریق ارتباط مکرر
 ارتباط یک به یک

کانالها

ارتباط با مشتریان

Pinterest 
 آپارات
 فوروم مرتبط با سایت شرکت
Four square 
تاثیر در وفادار کردن مشتری
 تعریف بازه زمانی خاص یرای دریافت تخفیف

جریانهای درامدی

 اعطای هدیه نقدی در روابط  B2Cبه مثابه کمیسیون در روابط B2B
 سرمایهگذاری برای جوایز مسابقاتی که مشارکت مشتری را به همراه
میآورد.

فعالیتهای کلیدی
منابع کلیدی
مشارکتهای کلیدی

منبع :یافتههای پژوهش

 شناخت مشتریان کلیدی
 افزایش مشتری از طریق جذب و پس از آن حفظ وی
سرمایه اولیه برای فعالیتهای تشویقی
 برونسپاری برخی از فعالیتها به رقبای غیراصلی و یا شرکتهای غیر رقیب
 برون سپاری فعالیتهای مربوط به تولید محتوا
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نتیجهگیری
مدل کسب و کار برای هر سازمانی بسیار با اهمیت بوده و در حکم نقشه راهی برای سازمان میباشد که
میتواند برای سازمان خلق ارزش کند و خلق ارزش دلیل مهمی است که سازمانها برای دستیابی به مزیت
رقابتی از طریق آن به سمت استفاده از مدل کسب و کار میروند .مدل کسبوکار منطق اقتصادی را شرح
میدهد که تمرکز زیادی بر مطالبات مشتریان دارد .عالوه بر این ،مدل کسبوکار برای مشتریان،
تأمینکنندگان و دیگر شرکای کسبوکار ارزش ایجاد میکند و قادر است تا ارزشافزوده درون شرکت را
که منجر به کسب درآمد میشود شرح دهد.از طریق مدل کسبوکار ،شرکتها قادر میشوند تا از مزیت
رقابتی پایدار بهرهمند شوند و خودشان را از رقبا متمایز کنند .همچنین از آنجا که مدل کسبوکار سعی
دارد نشان دهد که یک سازمان چطور کار میکند ،میتواند به صاحبان کسبوکار بینشی دهد تا از طریق
آن بتوانند متوجه شوند که سازمانهای دیگر و یا رقبا چگونه ارزش اقتصادی ایجاد میکنند (گئوتالز،1
 .)0228در نتیجه مدل کسبوکار به شناخت رقبا نیز کمک میکند .شناخت عملیات سازمان و کار رقبا در
نهایت میتواند نقاط بهبود و گزینههای تغییر را شناسایی نماید (اریکسون و پنکر .)0222 ،0از جهت دیگر
نقش شبکههای اجتماعی در بسیاری از جنبههای گردشگری در حال رشد فزایندهای است .این نقش به-
ویژه در بخش جستجوی اطالعات ،تصمیمگیری (فوتیس )0210 ،و تبلیغات پیشبردی گردشگری بسیار
پررنگتر میباشد (بردبری.)0211 ،
همین امر سبب میشود تا در جستجوی مدل کسب و کاری در زمینه گردشگری بود که شبکههای
اجتماعی را مورد توجه خود قرار دهد .بر این اساس مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک برمبنای
شبکههای اجتماعی در ایران که هدف اصلی تحقیق پیشرو بود پیش از این ارائه شد .این مدل با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر به دست آمده است .در این مدل ،گویههای هر یک از عناصر براساس میزان
اهمیتی که خبرگان برای آن قائل شدهاند طبقهبندی شدهاند .بر این اساس مهمترین مولفه ساختار هزینه،
متنوع ساختن خدمات است که یکی از بهترین روشهای آن میتوان به گسترش خدمات مکمل اشاره
1. Goethals
2. Eriksson & Penker
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کرد .ارائه بسته خدمات به مشتریان باعث سودآوری بیشتر میشود .سرعت در پاسخگویی و سفارش-
گذاری و تعامل آنی از جمله قایلبتهایی است که شبکههای اجتماعی برای کسب و کارها فراهم میآورد
لذا ایجاد دسترسی بهتر به خدمات مهمترین مؤلفه ارزشهای پیشنهادی است .شبکههای اجتماعی شرایط
مناسبی را برای بازارسنجی ،موقعیتیابی ،پیشبرد و تبلیغ فراهم میکند .از این رو استفاده از شبکههای
اجتماعی به عنوان کانال برای فعالیتهای بازاریابی محصوالت و خدمات مهم تلقی میشود.مهمترین
مولفه ارتباط با مشتریان ،بهبود ارائه خدمات از طریق ارتباط با مشتریان در شبکههای اجتماعی است.
شبکههای اجتماعی از طریق ایجاد بستری برای تعامل آنی و دوسویه میتواند نظرات مشتریان را در لحظه
به دست آورد و در بهبود کیفیت خدمات نقش شگرفی داشته باشد .در نظر گرفتن تخفیف برای خریدهای
مداوم و یا خرید با حجم زیاد ،همان طور که از دید خبرگان مهمترین مولفه درآمدهای کلیدی بوده است،
در طوالنی مدت می تواند سبب وفاداری بیشتر مشتری و به تبع آن سودآوری بیشتر شود.از آنجا که شبکه-
های اجتماعی کاربرمحور هستند پس اطالع رسانی درباره محصوالت و خدمات ترفیعی یکی از مهمترین
فعالیت های کلیدی هر کسب و کاری است.همین طور مدیریت به عنوان مهمترین مولفه منابع کلیدی است
که سبب کیفیت باالتر محصول و به تبع آن سودآوری بیشتر میشود .شکل شبکهای ارتباطات که عمده
ارتباطات صنعت گردشگری به این شکل است ،سبب این شده است که مشارکت با سازمانها و شرکت-
های درون صنفی که رقیب محسوب نمیشوند مهمترین مولفه مشارکتهای کلیدی باشد.در واقع این
مولفهها ،مولفههایی هستند که از دید خبرگان بیشترین وزن را در مدل کسب کار گردشگری الکترونیک در
بستر شبکههای اجتماعی دارا میباشند .در واقع قابلیت تعامل و ارتباطات چندسویه و آنی در شبکههای
اجتماعی باعث شده است که برای کسب و کارها زمینهای ایجاد شود تا بتوانند نیازهای مشتریان را به
شکل بهتری پاسخ دهند .تمایزی که شبکههای اجتماعی برای کسب و کارها ایجاد میکند بیشتر در جهت
«مشتری» است .و تفاوت نسبتا کمتری را توانستهاند در بخش مرتبط با تامینکننده ایجاد کنند .در همین
راستا مالحظاتی را باید در نظر داشت .شبکههای اجتماعی به واسطه تأثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری،
بر تصمیمگیری افراد بسیار تأثیرگذار هستند .لذا آگاهی از علوم رفتاری و استفاده از متخصصان این علوم
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برای صاحبان کسب و کار از اهمیت بیشتری برخوردار است .فرصتها و مخاطراتی که در زمینه اعتماد-
سازی در شبکههای اجتماعی ایجاد میشود نیازمند تخصص و پشتوانه حقوقی مناسبی است که صاحبان
کسب و کارها باید به آن توجه کافی داشته باشند .همچنین در بعد کالن نیز دولت باید برنامهریزی و
پشتوانه حقوقی مناسبی را برای حضور کسب و کارها در شبکههای اجتماعی داشته باشد.
الزم به ذکراست که این پژوهش با محدودیتهایی چند رو به رو بوده است .محدود بودن ابزار جمعآوری
اطالعات به پرسشنامه ،فرصتهای زیادی را در راستای به دست آوردن اطالعات بیشتر از بین برد .این
محدودیت از جهتی پذیرفته شده بود زیرا بدین وسیله از کژتابیها و سوء برداشتهای احتمالی پیشگیری
شد .همچنین باید حدی از اعمال نظرات شخصی پاسخدهندگان را در نظر گرفت که میتواند پژوهش را
دچار سوگیری کند .از جهت دیگر باید اذعان کرد که بسیاری از افرادی که جامعه آماری پژوهش را
تشکیل میدادند تنها در یک بعد (بازاریابی ،گردشگری ،گردشگری الکترونیک) دارای تخصص و تجربه
بودند و فاقد دید یکپارچه بودند.به واسطه چند بخشی بودن گردشگری و محدودیتهای موجود ،تفاوت
میان این بخشها لحاظ نشده است .بدین منظور انتظار میرود که این مدل پوشش کامل برای تمامی
بخشها نداشته باشد .همچنین به علت تعداد بیشتر آژانسهای مسافرتی نسبت به سایر بخشها ،فراوانی
پاسخدهندگان از بخش دفاتر خدمات مسافرتی نسبت به سایرین بیشتر بوده است و اگر بخواهیم در سایر
بخشها به شکل تخصصی نگاه داشته باشیم باید تفاوتهایی را برای آنها در نظر بگیریم.
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