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  : چکیده

- شود اما عمال موفقیت یا شکستاي که در تابع تولید کسب و کارها در نظر گرفته نمیهزینه مبادله، هزینه

پذیري و مانند گزارش فضاي کسب و کار، رقابت(المللی هاي مختلف بینبررسی گزارش. زندرقم میهاي بازار را 

و همچنین شواهد و وضع موجود گردشگري حاکی از باال بودن هزینه مبادله و وضعیت ) دیدبان جهانی کارآفرینی

ر هزینه مبادله بازار و کسب و بر این اساس تبیین نهادگرایانه عوامل موثر ب. نامناسب فضاي کسب و کار است

بر این اساس با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون . کارهاي گردشگري مورد توجه این پژوهش است

و مصاحبه عمیق با خبرگان بازار گردشگري، عوامل موثر بر هزینه مبادله بازارگردشگري بر مبناي الگوي ) تم(

نتایج این پیماش حاکی از آن است که شش مضمون . لیل قرار گرفته استنهادگرایی جدید مورد شناسایی و تح

اندازي کسب و هاي کسب اطالعات و دانش، هزینه فناوري، هزینه راهشناسایی شده در پژوهش شامل هزینه) تم(

ران کار، هزینه محیط کالن اقتصادي، هزینه سرمایه و هزینه قراردادها عناصر اصلی هزینه مبادله گردشگري ای

ها بین بازیگران صنعت ها منجر به درونی شدن، عدم رشد اندازه کسب و کارها و کاهش مشارکتهستند و تاثیر آن

  .گردشگري شده است

    مقدمه

هاي اقتصادي است که در آن دو طرف به بازار آمده و براي تامین نیاز خود به تبادل محصول و پول مبادله اساس تئوري

بناي تئوري اقتصادي بوده است و بسیاري از مکار  شدن و تقسیمسال، سود حاصل از تخصصی 200 به مدت. پردازندمی

که  این). 4: 1393زاده، مؤمنی و رمضان(بر بودن فرایند مبادله توجهی نداشتند اقتصاددانان با پیروي از این رهیافت، به هزینه

کند و پیامدهاي بسیار ات قابل توجهی را در تئوري اقتصادي ایجاب میفرایند مبادله در برگیرنده هزینه معامالتی است، اصالح

با عنوان خود مقاله معروف  دررونالد کوز در این خصوص  ).56: 1385نورث، (متفاوتی براي عملکرد اقتصادي به دنبال دارد 

ها به ساز و کار از بازار، شرکتچرا با وجود بازار و امکان تأمین کاال :به بررسی این سؤال پرداخته که  "ماهیت بنگاه"

ها را توجیه پاسخ به این سؤال وجود مرز بنگاه. کننداند و نیازمندي خود را از درون شرکت تأمین میجایگزین روي آورده

قرار  هاي مذاکره، همکاري و مشارکت نیز باید مورد محاسبهکوز به این نکته اشاره نمود که در کنار هزینه تولید، هزینه. کندمی

                                                
  الگوي نهادي توسعه کارآفرینی در فضاي کسب و کار واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ایران" با عنوانرساله دکتري  مستخرج ازمقاله حاضر  

 .است دانشگاه عالمه طباطبایی در رشته مدیریت گردشگري "
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 يهایی است که طرفین قرارداد براي کسب اطالعات یا عدم اجراهزینه 1به عبارت دیگر هزینه مبادله). 1937کوز، (گیرند 

وقتی هزینه مبادله باالست، بازارها به نحو کارا عمل ). 1376رنانی، (شوند قرارداد یا کنترل و نظارت بر قرارداد متحمل می

هایی که در تواند به شکست کل بازار منجر گردد به طوري که برخی فعالیت، هزینه مبادله باال میکنند و در حاالت افراطینمی

بر مبناي نظر کوز، ویلیامسون  ).3: 1387هولدن، (شوند هاي مبادله پایین رایج هستند، اصالً انجام نمیهاي با هزینهمحیط

این منظور امروزه کسب و کارها در فضایی که هزینه مبادله پائین  هزینه مبادله در بازار صفر نیست و به:نشان داد ) 2008(

روند و در فضاي کسب و کار با خدمات پیش می) سازي مبادالتبرونی(هاي مشترك و برون سپاري است به سوي همکاري

؛ ویلیامسون، 1937کوز، (گیرد مورد توجه قرار می) سازي مبادالتدرونی(هزینه مبادله باال، تمایل به تولید محصول در داخل 

هاي موثر بر هزینه مبادله در بازار که عمدتا متاثر از نوع شناسایی عوامل یا هزینه در مفهوم هزینه مبادله دو مساله). 12: 2008

تئوري هزینه مبادله، دالیل اصلی .ترتیبات نهادي یا محیط نهادي است و دوم محاسبه میزان هزینه مبادله در کسب و کارها

، 2ها، عقالنیت محدود این ریسک. شمرد هاي خاص و اقدامات بنگاه در کاهش آن برمی زینه مبادله را در طیفی از ریسکه

در صنعت گردشگري، تئوري هزینه مبادله براي  .باشند می 6و خصلت دارایی 5، تناوب مبادله4، عدم اطمینان3طلبی فرصت

ضمن  گیرد ها با فشارهاي درونی سازي مورد استفاده قرار می رویارویی بنگاهي سازمانی زنجیره تأمین به هنگام  تحلیل توسعه

 کند هاي گردشگري فراهم می هاي پژوهش که تحلیل هزینه مبادله و مبادالت چارچوبی را براي یکپارچگی مفاهیم و تحلیل این

-شود که در آن هزینه مبادله برابر هزینهاندازه کسب وکار از طریق سود حاصل از یک مبادله بیشتر تعریف می ).1987باکلی، (

هاي مدیریت و تغییراتی را از طریق بکارگیري تجهیزات جدیدتر، سیستم دتوانهاي بازار آزاد است و در آن نقطه کارآفرین می

تا منابع مورد بنابراین کارآفرین تالش خواهد نمود ). 191: 1987باکلی، (غیره ایجاد نموده و کسب و کار خود را بزرگتر نماید 

تر، توسعه همکاري یا درونی هاي مالیاتی ارزانکارگیري سیستمه مانند ب(نیاز را با کمترین هزینه نسبت به بازار تهیه نماید 

  ). ها و غیرهسازي فعالیت

ران به هاي گردشگري در ایبخش قابل توجهی از بنگاه :دهد کههاي گردشگري ایران نشان میبررسی شهودي ساختار بنگاه

هاي درون سازمانی را به همکاري متوسط هستند که عمدتاً هايی محدود، بنگاههاي کوچک و در سطحصورت بنگاه

از طرف دیگر آمار موجود در اداره کل نظارت و ارزیابی  .دهندهاي سازمانی ترجیح میسپاريهاي بیرونی و برونمشارکت

هاي خدمات مسافرتی هاي ناشی از قراردادهاي ناقض به ویژه در شرکتتگردشگري، از حجم باالي تعلیق مجوزها و شکای

-در بازار گردشگري و همچنین بی يهاي اجتماعی باالها، هزینهپذیري بنگاهاین مساله منجر به کاهش رقابت. دارد حکایت

گري به منظور اولین گام در جا شناخت دقیق عوامل موثر بر هزینه مبادله گردش در این. ثباتی در کسب و کارها شده است

که سوال مهم  دوبر این اساس در این مقاله تالش شده تا به . ار گردشگري بسیار ضروري استکتحلیل بهینه فضاي کسب و 

ها را در فضاي نهادگرایی توان آنکه چگونه می این"و  "مبادله گردشگري در ایران نقش دارند؟ چه عواملی در ایجاد هزینه"

بر این اساس دستور کار این مقاله بررسی کیفی این عوامل و تبیین آن بر مبناي رویکرد  .پاسخ داده شود، "د؟تحلیل نمو

  .نهادگرایانه قرار دارد

  

                                                
1  transactions costs 
2 Bounded rationality 
3 opportunism 
4 uncertainty 
5 transaction frequency 
6 asset specificity  
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  و پیشینه پژوهشادبیات 

کند و که فرایند مبادله در برگیرنده هزینه معامالتی است، اصالحات قابل توجهی را در تئوري اقتصادي ایجاب می این

را با نام رونالد کوز و  1مسأله هزینه مبادله). 56: 1385نورث، (مدهاي بسیار متفاوتی براي عملکرد اقتصادي به دنبال دارد پیا

او در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته که چرا با وجود بازار و امکان . شناسندمی"ماهیت بنگاه"مقاله معروف او با عنوان 

پاسخ به . کننداند و نیازمندي خود را از درون شرکت تأمین میها به ساز و کار جایگزین روي آوردهرکتتأمین کاال از بازار، ش

هاي مذاکره، همکاري کوز به این نکته اشاره نمود که در کنار هزینه تولید، هزینه. کندها را توجیه میاین سؤال وجود مرز بنگاه

هایی است که طرفین قرارداد هزینه "هزینه مبادله"به عبارت دیگر ). 1937کوز، ( و مشارکت نیز باید مورد محاسبه قرار گیرند

در یک تعریف ساده ). 1376رنانی، (شوند قرارداد یا کنترل و نظارت بر قرارداد متحمل می يبراي کسب اطالعات یا عدم اجرا

یا به خاطر عدم اجراي مفاد قرارداد از سوي اي است که طرفین قراردادها براي کسب اطالعات  و کلی، هزینه مبادله هزینه

با . شوندرا متحمل میاي اضافی  که براي نظارت، کنترل و اعمال قانونی قراردادها، هزینه شوند و یا این طرف مقابل متحمل می

وقتی هزینه ین، بنابرا. نمودجاي اقتصاد پیدا  توان در جاي را می توجه به این تعریف کلی مشخص است که ردپاي هزینه مبادله

تواند به شکست کل بازار منجر کنند و در حاالت افراطی، هزینه مبادله باال میست، بازارها به نحو کارا عمل نمیا مبادله باال

هولدن، (شوند هاي مبادله پایین رایج هستند، اصالً انجام نمیهاي با هزینههایی که در محیطبه طوري که برخی فعالیت شود

1387 :3.(   

. شـمرد  هاي خاص و اقدامات بنگاه در کاهش آن برمـی  تئوري هزینه مبادله، دالیل اصلی هزینه مبادله را در طیفی از ریسک

ایـن تئـوري،   . باشـند  مـی  6و خصـلت دارایـی   5، تنـاوب مبادلـه  4، عدم اطمینان3طلبی ، فرصت2ها، عقالنیت محدود این ریسک

و ها با هدف کاهش هزینـه مبادلـه    بنگاه؛است  در آنکند که  را پیشنهاد می يا ساختارهاي حکومتی تعدیل شده و اصالح شده

  .آورندآن به استفاده از قراردادها روي می هاي مربوط به ها و هزینه ریسک کاهش

کـه   ها اسـت  اقتصاد هزینه مبادله روشی براي تحلیل مسائل قراردادها، سازمان و استراتژي بنگاه، و روابط بین بنگاهبنابراین 

ایـن رویکـرد تالشـی بـراي شناسـایی، توضـیح و مقابلـه بـا         . میالدي با نظریات ویلیامسون توسعه یافـت  1970پس از دهه 

اقتصاد هزینه مبادله دو نوآوري مهم نسـبت بـه دسـتگاه تحلیـل اقتصـاد      ). 12: 1996ویلیامسون، (هاي قراردادي است  ریسک

دوم، فرض اساسی اقتصاد نئوکالسیک مبنی بر صـفر  . دهد اه به مبادله تغییر میواحد تحلیل را از بنگ،نخست  :نئوکالسیک دارد

توانـد   اي در جهان هزینه دارد و بنگاه نمـی  هاي خود را بر این اساس که هر مبادله گذارد و تحلیل بودن هزینه مبادله را کنار می

  .کند اي را  با مبادله دیگر جایگزین کند، ارائه می بدون هزینه، مبادله

  

 هاي مذاکره و هزینه هاي ، هزینهو اطالعات جستجو هايشامل هزینه تجاري مبادالت با مرتبط مبادله هزینه نوع سه عموماً

ها را در  توان این هزینه بر اساس تعاریف ذکر شده در مورد هزینه مبادله، می. است تشخیص قابل و اجرا تضمین قرارداد

  :جدول زیر خالصه کرد

  

                                                
1 Transaction Cost 
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6asset specificity  
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  ع هزینه مبادلهانوا :1جدول 

  تعاریف  انواع هزینه مبادله

هاي پیش  هزینه

  1از وقوع

  ).1973نورث، (شود  آوري اطالعات بازار صرف می هایی که در جهت جمع کلیه هزینه  هزینه جستجو و اطالعات

  هزینه مذاکره

هایی که در جهت رسیدن به نقاط مشترك در خصوص عوامل غیرقیمتی و قیمتی به  کلیه هزینه

نورث، (دهند  هاي مذاکره یک مبادله را تشکیل می شود و هزینه طور آشکار و نهان صرف می

1986.(  

هاي پس از  هزینه

  2وقوع
  هزینه تضمین قرارداد و اجرا

طلبانه طرف مقابل  هایی که طرفین مبادله براي محافظت خود در برابر رفتارهاي فرصت کلیه هزینه

هابِز(شود  جرا نامیده میهاي تضمین ا کند و هزینه صرف می
3

 ،1997.(  

  )1997(و هابِز ) 1986(، نورث )1973(به نقل از نورث ) 5: 1393(گوگردچیان و همکاران : منبع

نورث، ( دارد مطابقت، شود ی، قرارداد و کنترل مارتباط شامل که يا مبادله  رابطه یک گیري شکل مراحل با ینهسه نوع هز این

بر اسـاس   -بازار گردشگري :از جمله-هاي مبادله را در بازار هزینه توانمی به طوري کلی ).1998 ،4ترریش و باتن؛ فارو1990

  ).215: 2012، 5کاندال(هاي واقعی تقسیم بندي نمود بینی شده و هزینه هاي پیشهاي مبادله به دو گروه هزینهویژگی

مربوط به انگیزه طرفین است و به رفتار واقعـی یکـی از    فرض فرصت طلبی( طلبی فرصتدو عامل : اقتصاددانان معتقدند 

به عبارت دیگر ممکن است یکی از طرفین انگیزه فرصت طلبی داشته باشـد، امـا امکـان فرصـت طلبـی      . گردد طرفین بر نمی

ه این معنا ب( عقالنیت محدودو ) در این صورت قرارداد و ساختار اداره آن به خوبی مکمل یکدیگر هستند. برایش فراهم نشود

ـ تمابه داشتن رفتار منطقی  ،که کنشگران اقتصادي همچون صاحبان کسب و کارها که با وجود این   دارنـد، امـا بـه واسـطه     لی

آن ممکن است انعکاس  - "هاي محاسباتی دسترسی محدود به اطالعات و ظرفیت" –پردازش آن   توانایی یااطالعات محدود 

  .)99: 1955، 6سیمون(رفتار شکل نگیرد  در

. کنـد  هاي اقتصاد هزینه مبادله، خصلت دارایی یا دارایی اختصاصی بستر بروز رفتار فرصت طلبانه را فـراهم مـی   در تحلیل    

 )1971ویلیامسون، ( است شود که دارایی عمومی تر از زمانی می وقتی دارایی اختصاصی باشد، جایگزینی طرف قرارداد پر هزینه

   .شوند ر شدن دارایی، طرفین بیشتر در مبادله قفل میت با اختصاصیبه عبارتی 

این قراردادها :شود  باعث می "فرصت طلبی"قراردادهاي پیچیده ناقص گردند و  :شود سبب می "عقالنیت محدود"بنابراین 

در این . ه کنندهاي خود تکی توانند بر توافق اگر فرصت طلبی وجود نداشته باشد طرفین می. قراردادي باشد هاي مملو از ریسک

اما در جایی که قرارداد ناقص باشـد و طـرفین    ؛کند ت، مشکالت قراردادي بروز نمیصورت حتی زمانی که قرارداد ناقص اس

کلـین و  ( کننـد  توان مطمئن بود چنین رفتار مطلوبی رخ دهد و طرفین به تمام تعهـدات خـود عمـل     فرصت طلب باشند نمی

  .)2010سایکوتا، 
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  هایی موثر بر هزینه مبادله ژگیوی: 2جدول 

کند که در روابط فردي با مبادله منحصر به فرد هستند مانند کارکنان آموزش  اي را توصیف می دارایی یا سرمایه اختصاصی بودن

).1995، 1النگلویس و روبرتسون( هاي حسن شهرت هاي ناملموس مانند انتقال دانش و دارایی دیده، دارایی  

توان به میزان زیادي کاهش داد اگر مبادالت  هزینه مبادله را می. شود ي خاص میان طرفین تکرار می ک مبادلهی تناوب مبادله

با یک سري از مشتریان و عرضه کنندگان خاص به تناوب تکرار شود؛ زیرا توسعه و هزینه استهالك 

که مبادالت بدون تکرار،  شوند در حالی ارزشمند می) همچون مفاد قراردادها(ساختارهاي اختصاص یافته 

).1985ویلیامسون، (کند  تحمیل نمی ساماندهی مبادالتتغییرات خاصی را  به   

مانند (بینی باشد، دو نوع عدم اطمینان محیطی  زمانی که شرایط و اقتضائات پیرامون یک مبادله، غیرقابل پیش عدم اطمینان

بینی دقیق الزامات فناورانه مبادله  رفین مبادله براي پیشتغییرات مکرر فناورانه و دانشی است که به ناتوانی ط

مک  آید به وجود می )توان به سادگی عملکرد طرفین مبادله را مورد تأیید قرار داد نمی( و رفتاري )اشاره دارد

.)2003، 2گی و سویِر ) 

)1971ویلیامسون، (عدم دسترسی طرفیین مبادله به اطالعات کامل از مبادله  عقالنیت محدود  

طلبی فرصت )1971ویلیامسون، (انگیزه طرفین در کسب منافع بیشتر در فرایند مبادله    

  برگرفته از منابع پژوهش: منبع

  

هـاي  که چرا و به چه میزان هزینه مبادله در صنعت گردشگري بازار مقاصد مختلـف وجـود دارد بسـتگی بـه ویژگـی      اما این

کیفیت این دالیل در میـزان هزینـه مبادلـه    :کند و معتقد است شش دلیل اشاره می به) 2012(کاندال . محصول گردشگري دارد

برند یک مقصـد  (خاص بودن مبادله  )2. هاي محصول گردشگري استعدم تقارن اطالعات که ناشی از ویژگی )1: نقش دارد

ـ  )3). توان آن را در مقصد دیگر فروختمخصوص همان مقصد است و نمی هـاي تکـی و   ه ماننـد خریـد  دوره و تناوب مبادل

شبکه مبادالت که مربوط  )6دشواري سنجش عملکرد در صنعت و  )5. عدم اطمینان و پیچیدگی مبادله )4. خریدهاي چارتري

بر این اساس کسب و کارها ). 216: 2012کاندال، (هاي سفر مانند بسته؛به وابستگی مبادالت مختلف صنعت به یگدیگر است 

سازي یا درونی(کنند مدل کسب و کار خود را تعریف کنند هاي بازار گردشگري که در آن فعالیت مییژگیباید بر مبناي ومی

  ).سپاريبرون

ي  هاي بزرگ متحمل هزینه مبادله هاي کوچک نسبت به بنگاه در مطالعات خود به این نتیجه رسید که بنگاهنیز ) 1993( 3نوتبوم

ها بر توانایی این  منابع محدود و حجم پایین تجارت آن. شوند طلبی می طمینان و فرصتباالتر ناشی از عقالنیت محدود، عدم ا

هـا مـانع از    محـدود عرضـه کننـدگان آن     ها در انجام اموري چون جستجوي اطالعات و نظارت تـأثیر گذاشـته و دامنـه    بنگاه

هاي کوچک  هاي روابط اجتماعی بنگاه ه شبکهانتظار دارد ک) 1985( 4در مقابل، گرانُوِتر. شود طلبی می گسترش ریسک فرصت

  .پشتیبانی کنند ،دهد ها را به سمت ادغام و یکپارچگی سوق می اي دیگر آن که به گونه ،طلبی  ها در برابر فرصت از آن

 و است عرضه کنندگان و گردشگران بخش در زمانی مخارج  دربرگیرنده ها مبادله هزینه وسیع بخشدر صنعت گردشگري 

سازي شبکه توزیع و هاي یکپارچههرچند امروزه سامانه؛ شود یبه اطالعات م یابیعموماً صرف دست) دیگر منابع یا( مان،ز این

عموما رویکردهاي ) 1998( 5تریمبلی. هاي مبادالتی را به شدت کاهش داده استاین فرایند و هزینه،هاي اطالعاتی آوريفن

مدت را به عدم  دهد تا منافع اثربخشی کوتاه گردشگري مورد توجه قرار می  ر زمینهرا د) 1987(و باکلی ) 1985(ویلیامسون 
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این تئوري در فراهم نمودن توجیه معتبر براي تصمیمات "رو شد که  وي با این حقیقت روبه. تقارن اطالعات مرتبط کند

بنگاه در بازار گردشگري همچون تغییرات  راهبردي بلندمدت مرتبط با ادغام، تنوع و سایر تغییرات مورد نیاز در مرزهاي یک

تغییرات فناورانه ممکن است از اهمیت   مسئله ."ناشی از محیط فناورانه و به سرعت در حال تغییر گردشگري ناکام مانده است

 در یک ؛ مثالمی گیردچرا که در غیر این صورت، ایستایی آن مورد انتقاد قرار  ؛ي تئوري برخوردار باشد اي در بدنه ثانویه

هاي کوتاه مدت باشد تا برخورداري از فناوري یا راهبرد  انداز ها پس در حال توسعه ممکن است اولین اولویت بنگاه  منطقه

بین تور اپراتورها و ارایه دهندگان اقامت محلی ممکن است به احتمال  ارتباطکه  و یا این، )1999، 1مارتینز و داکین(بلندمدت 

دیجیتالی شدن بازار، تغییرات اساسی در صنعت گردشگري ایجاد بنابراین  ).67: 2010، 2رولنس(باشد  زیاد نسبت به فناوري

در این شرایط کسب و کارهاي ). 18: 2017، 3انجمن گردشگري آلمان(ها کاهش هزینه مبادله است نموده است که یکی از آن

هاي به اشتراك گذاري پلتفورم. کسب و کار متنوعی هستندهاي در حال شکل دادن مدل 4هاي انبوهگردشگري از طریق داده

تر  کنندگان جدید و مشتریان را در فضاي بازار به یکدیگر نزدیکهاي مبادله شده و عرضهاقتصادي منجر به کاهش هزینه

اي جدید کسب و گذاري و ظهور اشکال هزینههاي سرمایههمزمان با توسعه در فناوري اطالعات، تغییر در عرصه .نموده است

ها مسیر خود را به سوي برون بر این اساس این سازمان. دهدکارهاي گردشگري را به سمت اقدامات مدیریتی جدید سوق می

: 2018، 5دیلک و دورسان(هاي مبادله خود را کاهش دهند اند تا از این طریق هزینهسازي و ادغام تغییر دادهسپاري، کوچک

هاي اطالعاتی است، کاهش هزینه مبادله صنعت و سیستم در شرایط رقابت که ناشی از توسعه فناوريامروزه، تغییرات  .)16

طور که قبال اشاره شد،  بنابراین همان). 1999به نقل از کالقلو،  2018دلیک و کورسان، (گردشگري را اجباري ساخته است 

سپاري و ادغام افقی و عمودي است تا سازي، برونچکامروز گرایشات کسب و کارها براي کاهش هزینه مبادله به سمت کو

بنابراین توسعه ). 2014؛ ماریانی و همکاران، 2007، 6زیانگ و فورمیکا(از این طریق نهایتاً قدرت رقابتی خود را افزایش دهند 

  ).12: 2005، 7بوهالیس و اوکانر(توسعه فناوري در بخش گردشگري راهی براي کاهش هزینه مبادله این صنعت است 

: هاي هزینه مبادله و نهادي در بستر یک بازار نوظهور؛ مورد مطالعه ادغام تئوري"، در پژوهشی تحت عنوان )2010(رولنس 

هاي تئوري هزینه مبادله در بستر یـک بـازار نوظهـور و     ، درصدد بررسی کیفی توانمندي"در جنوب غربی چین 8ببر پرنده  دره

هـاي   این مطالعه، محدودیت. بوده است  ترین ارتباط بین این دو تئوري ستیابی به نزدیکتکمیل آن با تئوري نهادي در جهت د

وي از طریق مصاحبه بـا صـاحبان کسـب و      هاي کیفی مطالعه داده. مرزي دره ببر پرنده را بررسی کرده است گردشگري درون

متحمل شـده از سـوي     درك هزینه مبادله ها به منظور این مصاحبه. کارهاي کوچک گردشگري این منطقه به دست آمده است

سیسـتم   شـامل دولـت محلـی،   (هاي آنان پیرامون نقاط قوت و ضعف تئوري نهـادي   صاحبان کسب و کارها، دریافت دیدگاه

وي به این نتیجـه  . ها انجام شد هاي مورد استفاده در سازماندهی بنگاه و روش) ها قانونی، مالی، اعتمادسازي، وابستگی و شبکه

هاي کوچک گردشگري مورد مطالعه، تجربه هزینه مبادله و تأکید بر عوامل منبعث از عقالنیت محدود، عدم  در بنگاه:د که رسی
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٨ Tiger Leaping Gorgeعی هاي طبی تایگر لیپینگ جزء شگفتی. باشد هاي دنیا می ترین دره ؛ این دره بین دو کوه جید دراگون و هابا واقع شده و یکی از عمیق

متر  3790ي آن به  ترین نقطه شود و ژرفاي عمیق در جنوب غرب چین محسوب می) Yunnan Province(نان  استان یون) Lijiang(شمال شهر قدمی لیجیانگ 

به همین دلیل لست که . پریده است متري می 250ي  ها در قدیم ببري از روي این رودخانه بر اساس افسانه. کند رود یانگ تسه کیانگ از میان این دره عبور می. رسد می

 .)ها ترین وبسایت عجیب( از آن زمان نام تایگر لیپینگ، جهش ببر یا ببر پرنده براي این دره انتخاب شده است
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اسـپینو  . نهادهاي رسمی ضعیف افزایش یابـد   ها ممکن است به واسطه سطح این هزینه. اطمینان و فرصت طلبی متصور است

هزینه مبادله، عملکرد مالی : ایجاد یا خرید بخش بازاریابی هتل"تحت عنوان  ، در پژوهشی)2017( 1رودریگز و رودریگز دیاز

سپاري  برون  هاي عملکرد و کیفیت استفاده نموده و عوامل تعیین کننده از چارچوب هزینه مبادله براي تحلیل هزینه "اي و رابطه

هزینه مبادله و عملکرد از جمله عوامـل   :ه رسیدند کهها به این نتیج آن. اند هاي بازاریابی و فروش هتل را بررسی کرده فعالیت

  .هاي بازاریابی و فروش هتل هستند سپاري فعالیت گیري پیرامون برون مهم تصمیم

 خانـه  مورد مطالعـه مهمـان  : 3المللی فرانشیز هتل مؤثر بر ترتیبات بین  هزینه مبادله"، در پژوهش خود با عنوان )2004( 2چو

هزینه مبادله همچون خصلت دارایی، عدم اطمینان محیطی و رفتاري را در بستر صنعت هتلداري مورد ، عوامل "4هالیدي سئول

هـاي عمیـق بـا مـدیران اجرایـی ایـن        ناشـی از مصـاحبه    هاي هزینه مبادلـه  که ارزیابی مورد بررسی قرار داده است ضمن این

ي  وي هزینـه مبادلـه    ي مـورد مطالعـه   خانـه  همانکه م رسیدچو، از پژوهش خود این نتیجه . خانه را منعکس کرده است مهمان

  .کند هاي مستقیم سنتی تجربه می تري را نسبت به هزینه متنوع

، "تحلیل اقتصاد هزینه مبادلـه : همکاري زنجیره تأمین گردشگري"در پژوهشی تحت عنوان ) 2015( 5پیبونرانگراج و دیزنی

ها بـر   تمرکز آن. طریق اقتصاد هزینه مبادله مورد بررسی قرار دادندهمکاري درون بنگاهی یک زنجیره تأمین گردشگري را از 

این پژوهشگران دریافتند کـه در زنجیـره   . همکاري زنجیره تأمین بین یک هتل و عرضه کنندگان غذا و نوشیدنی آن بوده است

وجـود ایـن عوامـل،      هبه واسط. شود تأمین گردشگري مورد بررسی خود، عقالنیت محدود و فرصت طلبی به وضوح دیده می

جستجوي عرضه کنندگان مناسب و هزینه کنترل کیفی محصول   زنجیره تأمین متحمل انواع متفاوت هزینه مبادله همچون هزینه

  .شود می

، به بررسـی  "هاي استرالیایی از دیدگاه اقتصاد هزینه مبادله سپاري هتل برون"، در پژوهشی تحت عنوان )2015( 6المینماکی

وي . اسـت   و سایر عوامل سازمانی پرداختـه  7سپاري هتل از رهگذر اقتصاد هزینه مبادله، تئوري نمایندگی ر بر برونعوامل مؤث

توجه بـه   واند  سپاري، تناوب، عدم اطمینان و خصلت دارایی بوده اي اثرگذار بر برون به این نتیجه رسید که عوامل هزینه مبادله

سـپاري ایـن    ها، درون ي جایگزین براي تعمیر و نگهداري عمومی هتل ک عرضه کنندهخصلت دارایی به دلیل دشواري یافتن ی

نیز با بررسی نمونه موردي یک هتل و تـامین کننـدگان آن بـه    ) 2015( 8پیبونروژگراج و دیزنی .تر خواهد بود فعالیت، مطلوب

  .باشدي میدر کاهش هزینه مبادله فعاالن گردشگر یجه رسید که اعتماد مهمترین عاملاین نت

در  حکمرانی هايگزینهو  مبادله يها نهیهز ی،وابستگ عدم ای ،یوابستگ "در پژوهشی با عنوان ) 2019(پدرینی و برناردي 

شبکه بـزرگ هتـل    کیهاي لوکس در آلمان به صاحبان هتل یوابستگعدم  ای یانتخاب وابستگ به  "نلوکس در آلما يهاهتل

و  گیبر انتخاب وابست تکرارو  نانیچگونه عدم اطم:دهد که  یمعامله، نشان م نهیهز هینظراي پژوهش بر مبن نیا. پرداخته است

: پـردازد  یمـ  نـان یمبادله به دو نوع عـدم اطم  نهیهز يتئوربر این اساس . اردگذیم ریتأثهاي لوکس ن هتلامالک یوابستگعدم 

اشاره دارد که ممکن است مبادله را  ندهیآ یطیمح طیشرا رامونیپ نانیبه عدم اطم کیپارامتر نانیعدم اطم. يو رفتار کیپارامتر

نبـوده و   ییمولفه ها نیچن ندهیآ تیوضع ینیب شیقادر به پ يمحدود، کنشگران اقتصاد تیعقالن لیبه دل. قرار دهند ریتحت تاث

                                                
1 Espino-Rodríguez and Rodríguez Díaz 
2 Cho 
3 international hotel franchise agreements 
4 Holiday Inn Seoul 
5 Piboonrungroj and Disney 
6 Lamminmaki 
7 Agency theory 
8 Piboonrungroj & Disney 
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نتیجه رسیدند کـه قراردادهـاي    هتل لوکس آلمان به این 122این پژوهش با بررسی .توانند آنها را در قراردادها لحاظ کنند ینم

-همچنین بر خالف آنچـه در تئـوري  . هاي بین المللی هتلداري موثر استها به شبکهمتناوب در احتمال وابستگی مالکان هتل

دهد که نااطمینانی بـر تصـمیمات بـازار و سلسـله مراتـب      هاي این پژوهش نشان میهاي سنتی هزینه مبادله یافت شده، یافته

  .کان تاثیر معناداري نداردمالکیت مال

ـ مبادلـه در شـکل گ   نـه یهز يتئـور  یفیکاربرد ک يرا بر مبنا یاکتشاف قاتیاز تحق ي، مجموعه ا)2018(اکبر و تراکگنا   يری

مبادلـه   نـه یهز يتئـور  لیرا بر اساس تحل یخاص یکیو تاکت يراهبرد شنهاداتیها پ آن. توسعه دادند ياشتراك گذار يبسترها

  .توانند به طرق مختلف اجرا شوند یکه م یشنهاداتیپ. کردند هیارا يارصنعت هتلد يبرا

 يخـود و در راسـتا   يکسب و کـار  ينظر و اصالح مدلها دیتوانند با تجد یم يا رهیزتج يها، هتلها اساس پژوهش آن بر

 یژگیتوجه به سه و يبرا خود تیو از حداکثر ظرف نماینداستفاده  ياشتراك گذار ياز بسترها دیجد یرقابت يغلبه بر چالشها

 شان،یاساس پژوهش ا بر .بهره ببرند _ییو خصلت دارا نانیعدم اطم تناوب، _مبادله  نهیهز يمبادالت منشعب از تئور يدیکل

ـ را از طر ياشتراك گـذار  يو اقدامات بسترها ندهایفرا یتوانند به صورت موثر و کارا، عناصر اصلیها مهتل  يدسـته بنـد   قی

 يهمچون رسـتورانها، چشـمه هـا   (باشد  یهتلها م تیکه معموال در مالک) ییخصلت دارا(با خدمات مقصد  ها ییمستقل دارا

   .رندی، دربرگ)رهیغ و یرفاه التیآب گرم، تسه

ابعاد تجارب قبل و بعد از اقامت مسافران و با ادغـام   نیتضم قیمبادالت را از طر نانیتوانند عدم اطم یم نیهمچن هتلداران

 از يدیـ جد يها يطبقه بند نان،یبا کاهش عدم اطم. کاهش دهند) رهیو غ تیفیک مهیپرداخت، ب يستمهایس( یتیماخدمات ح

توانند تناوب مبادله  یاتاقها و هتلها م که نیضمن ا. ردیگ یاستفاده قرار م موردها  آن ییدارا يشده و موجود هیاراارزش هاي 

  .ابندیدست  يبرتر اسیداده و به صرفه مق شیرا افزا

  

  شناسی تحقیق روش

را که درصدد است تا چ تبیینی با رویکرد قیاسی است؛بندي تحقیقات بر اساس هدف یک تحقیق  پژوهش حاضر در دسته

. پیامدهاي هزینه مبادله در بازار گردشگري ایران بپردازدعوامل پدید آورنده و ها و شرایط موجود، به تفسیر با بررسی زمینه

هاي کیفی بر مبناي داده. اکتشافی انجام شده است -بوده و با طرح متوالی استقراییتحقیق حاضر از نوع ،دیگر البته از منظر 

  . شده استبندي تحلیل نهایی صورت ،و در نهایت ویلیامسون گردآوري و تحلیل سطحیمدل چهار سطح سوم 

 در را سطح چهار این وي تفاوت .دهدمی قرار یبررس مورد اجتماعی تحلیل سطح چهار در را نهادگرا اقتصاد ویلیامسون

از منظر او  ).2000ویلیامسون، ( نددامی سطح هر بر هاي حاکمتئوري و یکدیگر به نسبت ها آن تأخر و تقدم ها، آن تغییر افق

  .حکمرانی است) کیفیت(در سطح سوم نهادها هزینه مبادله قرار دارد که به نوعی اجراي بازي و 

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیلی اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس مدل ویلیامسون :2جدول 
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 هدف دوره زمانی سطح تحلیل سطح
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نهادهاي : هاي محصور شده سنتیارزش

ها، هنجارها و غیر رسمی، رسوم، سنت

  مذهب

ها، پایداري نهادهاي غیررسمی، فرهنگ

  هاها، هنجارها، سنتها، سنتعرف
  ر قابل محاسبه، خودبخودياغلب غی
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قواعد رسمی بازي به ویژه : محیط نهادي

  )مقننه، مجریه، قضائیه(حقوق مالکیت 

قوانین رسمی بازي به : محیط نهادي

حکومتی، قضایی (خصوص حقوق مالکیت 

  )و دیوانساالري

  

شفاف کردن و دستیابی به حقوق محیط نهادي 

  به عنوان اولین سطح اقتصادي کردن
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): حکمرانی(اعمال مدیریت و تدبیر امور 

سازگاري (انجام بازي، به ویژه قراردادها 

  )ساختارهاي اعمال مدیریت با مبادالت

جریان واقعی اجراي بازي مخصوصاً 

مغایرت ساختار حمکرانی با (قراردادها 

  )قراردادها

شفاف کردن و دستیابی عملی به 

  .دومین سطح اقتصادي کردن. ساختارحکمروایی
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ها، قیمت: تخصیص منابع و اشتغال

  هامقادیر، آرایش و سازگارسازي مشوق

ها، مقادیر و قیمت(تخصیص منابع و اشتغال 

  )هاهمترازي مشوق

سومین سطح اقتصادي . شرایط نهادي دستیابی به

  کردن

  )2000(ویلیامسون، : منبع

  

هاي مبادله در بـازار و کسـب و کارهـاي گردشـگري و ارتبـاط آن بـا       در این پژوهش، با هدف اکتشاف عوامل مؤثر بر هزینه

در . استفاده شده است،ید با توجه به رویکرد نهادگرایی جد،هاي عمیق کارآفرینی در حوزه صنعت گردشگري از ابزار مصاحبه

امـا در   ؛دارد تصادفی و شانس برابر براي همـه اعضـاي جامعـه مـورد پـژوهش وجـود       ی تأکید زیادي بر انتخابپژوهش کم 

). 2006، 1دیسیکو بلوم( شوندانتخاب یا دعوت می،کنندگان  مشارکت ترهاي کیفی نمونه پژوهش یا به عبارت صحیحپژوهش

گیـري از انتخـاب مـوارد یـا     و به جاي نمونه کنندگانهاي کیفی، به جاي نمونه از مشارکتدر پژوهش است که به همین دلیل

بنـابراین در روش کیفـی مـورد اسـتفاده، نمونـه از جامعـه       ). 2000و همکاران،  2کورتیس( شودمی برده کنندگان ناممشارکت

-هـاي مشـارکت  اي از ویژگـی خالصـه . نتخاب گردیدورزان گردشگري به صورت گلوله برفی و هدفمند اخبرگان و سیاست

البته در تحقیق حاضر منظور از خبرگان بازار، اساتید دانشـگاهی رشـته اقتصـاد بـا     . کنندگان و منابع در جدول زیر آمده است

  .باشندگذار بخش گردشگري میتخصص و رویکرد نهادگرایی، تحلیلگران بازار گردشگري، مدیران ارشد و سیاست

هاي با بررسی ادبیات موضوع نهادگرایی و هزینه مبادله، دیدگاه خبرگانهاي کیفی از روش گردآوري داده ه منظورب لذا

بر این . تنوعی از عوامل موثر در حوزه عمومی اقتصاد و حوزه اختصاصی گردشگري استخراج شدمهم این حوزه استخراج و 

تی باز با تکیه بر ادبیات پژوهش در خصوص مفاهیم و ابعاد هزینه مبادله اي نیمه ساختاریافته مشتمل بر سواالپرسشنامه اساس

   .هاي عمیق به عمل آمدنفر از خبرگان بازار گردشگري مصاحبه 24روز از  30تهیه گردید و در طی 

  هاي طرح تحقیق حاضرویژگی: 3جدول 

                                                
1 Dicicco-Bloom 
2 Curtis 
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  هاتفسیر داده  هاتحلیل داده  روش/هاداده  سوال پژوهش/مساله  رویکرد

  اکتشافی  یفیک
مصاحبه، اسناد، سواالت باز و 

  عمیق

توصیف، شناسایی موضوعات و 

ها به طور مقوالت و رابطه بین آن

  عمودي و افقی

تخصیص، بسترسازي، تفاسیر 

  عام و تفاسیر شخصی

صـادي و  پس از بررسی ادبیـات پـژوهش در حـوزه هزینـه مبادلـه بـه مفهـوم عـام اقت         انجام فرایند تکمیل مصاحبه، منظور به

جا که همه مصاحبه شوندگان با مفهـوم علمـی    البته از آن. ردشگري سواالت کلیدي استخراج شدموضوعات خاص صنعت گ

پس از آن سـواالت  . هزینه مبادله آشنایی نداشتند، تالش شد تا ابتدا با تعاریف و مصادیقی ساده این مفهوم شفاف سازي شود

در . سواالت جدیدي مطرح شد ،دنباله روي سواالت قبل وجود داشت به تناسب شرایطمرتبط پرسیده و در مواردي که نیاز به 

بـه   .که صرفا درگیر مفهوم هزینه مبادله شوند، به مصادیق نیز پرداخته شود طراحی سواالت تالش شد تا مخاطبان به جاي این

ان انجام شد و پس از انجام هر پژوهش، ها توسط یکی از پژوهشگرمنظور حفظ انسجام و همسانی در پرسشگري نیز، مصاحبه

  . گرفتو کد گذاري اولیه صورت می می شد MaxQDAمصاحبه ضبط شده به صورت نوشتاري وارد نرم افزار 

 24تا  22شد تا در نهایت پس از مصاحبه هاي اولیه انجام می پس از انجام هر مصاحبه، مضامین شناسایی و کد گذاري

ها نقائص موجود در سواالت یا انتقال مفاهیم نیز در در این بین با بررسی مصاحبه. رسیدند) ظرياشباع ن(مضامین به تکرار 

  .گرفتهاي بعدي مورد اصالح قرار میمصاحبه

هایی را خارج از هزینه تولید خدمات در کسب و کارهاي چه هزینه ": برخی از سواالت کلیدي پژوهش عبارتند از

ها چه این هزینه"؛  "کنید؟ها را در بازار گردشگري چگونه ارزیابی می؛ میزان این هزینه "اید؟گردشگري شناسایی نموده

  .دانید؟ها در بازار گردشگري را چه میو منشا بروز این نوع هزینه "اند؟پیامدهایی در بازار گسب و کارهاي گردشگري داشته

  هاي تحقیقگیري و نمونههاي نمونهویژگی :4جدول 

  تعداد مشارکت کنندگان  کنندگانروش تعیین مشارکت  نوع تحلیل  هنوع نمون

خبرگان و کارشناسان بازار و 

  کسب و کارهاي گردشگري

تحلیل کیفی فضاي بهینه کسب و کار گردشگري از 

  )خبرگان(منظر خبرگان و کارشناسان بازار 

تعیین حجم نمونه بر اساس اشباع 

  نفر خبره بازار کسب و کار 24  نظري

سیاست /گران بخش دولتیشکن 

  گذاران

ها و الزامات بخش دولتی و تحلیل کیفی از دیدگاه

  )خبرگان(گذاران بخش گردشگري سیاست

تعیین حجم نمونه بر اساس اشباع 

  نظري

  

   در تحقیق حاضرداده ها و ابزار مورد استفاده  يگردآور يها روش: 5جدول 

  توضیحات  ورد استفادهابزار م  هاروش گردآوري داده  نمونه/ جامعه

گران  ها و نظرات کنشدیدگاه

  گذارانبخش دولتی و سیاست
  مصاحبه نیمه ساختاریافته  میدانی

هاي نیمه ساختاریافته در جهت حفظ چارچوب اهداف مصاحبه

ها مورد و سواالت پژوهش در عین ایجاد انعطاف الزم در آن

  مصاحبه نیمه ساختاریافته  میدانی  ازارخبرگان و کارشناسان ب  . گرفته استاستفاده قرار 

  

در گام دوم . گردیدکدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی انجام :در سه مرحله ،در این روش کدگذاري 

شده بندي و طبقهشناسایی  نیز  صنعت گردشگري هزینه مبادلهعوامل موثر بر  وروابط میان کدهاي اصلی و محورها شناسایی ،

روش  کنترل (پذیري از دو رویکرد باورپذیري و اطمینانو روایی سواالت ها به منظور رعایت کیفیت و اعتبار مصاحبه. است

ها  تر با آنشوندگان که دسترسی بهتر و سریعنفر از مصاحبه چهاربه این معنی که . استفاده شده است،) عضو یا اعتبار پاسخگو

و نتایج در مراحل  شدهبه عنوان گروه کنترل انتخاب  ،مفهوم هزینه مبادله برخوردار بودندو از اعتبار الزم در فهم  وجود داشت



    31مبادله بازار و کسب و کارهاي کوچک و متوسط گردشگري ایران   تحلیلی نهادي بر هزینه

مورد در نهایت بررسی ادبیات پژوهش نیز  .شدها کنترل و اعتبارسنجی میبندي نهایی با آنها و دستهکدگذاري، تعریف تم

البته هدف تطابق . زینه مبادله مورد تطبیق قرار داده شدهاي استخراج شده با ادبیات موجود در حوزه هتوجه قرار گرفته و تم

هاي یافتهبا  مقایسه(ها تا اعتبار نتایج بر پایه تعمیم ضمنی یافتهاست هاي پیشین نبوده ؛ هرچند تالش شده تام با یافته

  .حفظ شود )هاي مشابهپژوهش

  

  هاي پژوهشیافته

 6هاي مبادله در بازار گردشگري ایران در خصوص عوامل موثر بر هزینهها و نظرات خبرگان نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه

هاي محیط کالن اقتصاد، هزینه هاي فناوري، هزینهتم اصلی شامل هزینه قراردادها، هزینه کسب اطالعات و دانش، هزینه

ها پرداخته شده توضیح و تبیین آنها شناسایی شد که در ادامه به هاي آناندازي کسب و کار و زیرتمهاي راه سرمایه و هزینه

  .است

  هاي مبادله در بازار صنعت گردشگري ایراننمایی از هزینه: 1شکل 

  
  هاي پژوهشیافته: منبع

  

  هزینه قراردادها

 :دهد کهنتایج پیمایش نشان می. کننده روابط میان بازیگران بازار استترین عناصر بازار و تنظیم ها یکی از مهم"قرارداد"

 :ها معتقدندآن. گان مورد مصاحبه به هزینه قراردادها به عنوان یک تم اصلی در هزینه مبادله بازار گردشگري تاکید دارندخبر

قراردادهاي منعقدشده در میان بازیگران بازار گردشگري از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند و از طرفی به دلیل کوچک 

همین مسائل منجر به این . گیردها کمتر مورد توجه قرار میمقیاس بودن کسب و کارها، رویکردهاي حقوقی در تنظیم آن

قوانین و مقررات  " .فین مبادله و در نتیجه لغو قراردادها در این بازار افزایش یابدخواهند شد که قراردادهاي ناقض، تضاد طر

قراردادهاي موجود در " .)مصاحبه پنجم( ". اند اي کردن قراردادهاي گردشگري پیش نرفته گردشگري به سمت حرفه
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بنابراین ساختار ). مصاحبه چهارم( "گردشگري، از قدرت الزم براي بازدارندگی لغو یک طرفه قرارداد برخوردار نیستند

ترتیبات نهادي در بازار گردشگري تضمین کننده اجراي کامل قراردادها و یا حتی پیگیري لغو قراردادها از سوي یکی از 

 .بازیگران نیست

  "هزینه قراردادها"اي از جریان رسیدن به تم اصلی  نمونه: 6جدول 

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی

  

  

  هزینه قراردادها

  نبود ضمانت اجرا در قراردادها، نبود الزام به تعهد و پایبندي به قراردادها  تضمین قراردادها

اي نبودن قراردادها، متنوع نبودن شکل و نوع قراردادها، عدم کارایی قراردادها در توفیق کسب  حرفه  قراردادهاي ناقص

  و کارها

  قراردادها طرفین بین تضاد بروز نتیجه رد و قراردادها نبودن استاندارد  تضاد طرفین مبادله

  .به دلیل ناقص بودن قراردادها، لغو قراردادها بسیار محتمل است  لغو قراردادها

  هاي پژوهشیافته: منبع

  

  هزینه کسب اطالعات و دانش

ات اقتصاد اساس در مفروض همینبر  زا است وشکی نیست که کسب اطالعات و دانش در بازار براي کسب و کارها هزینه

هاي مبادله در موضوعاتی مانند کسب اطالعات باشد و کسب و کارها و بازار متحمل هزینهنهادي جدید هزینه مبادله صفر نمی

هاي گیريجا مساله اصلی کمیت و کیفیت اطالعات و دانش موجود در بازار به منظور تصمیم در این. شوندو دانش از بازار می

در پژوهش حاضر خبرگان بازار گردشگري به ارزش اطالعات موجود، جستجوي . العات در بازار استتقارن اط نیزبهینه و 

کنند که هایی اشاره میاطالعات، دسترسی به اطالعات، عدم تقارن اطالعات و کیفیت آموزش نیروي انسانی به عنوان زیر تم

ها اطالعات موثق و قابل به اعتقاد آن. اي آن شده استمنجر به باال رفتن هزینه مبادله در بازار گردشگري و کسب و کاره

اعتمادي در خصوص وضعیت گردشگري وجود ندارد، به دلیل عدم وجود نهادها و موسسات پیمایش اطالعات در عرصه 

 به دالیلی از جمله تمایل نهادهاي رسمی به،از طرف دیگر . گردشگري، کسب اطالعات به روز و کاربردي نیز پرهزینه است

-پنهان نمودن عملکرد و نتایج موجود، شفافیت اطالعاتی وجود ندارد و اطالعات موجود نیز به صورت رانت در اختیار بخش

 ".هاي اطالعاتی در گردشگري، اطالعاتی براي دسترسی وجود ندارد به دلیل رانت " گیردهایی از بازیگران بازار قرار می

کیفیت  می گویند از  خوانند و یا لمللی، آمارهاي ایران را داجی یا دستکاري شده میا هاي بین سازمان "و ) 3مصاحبه شماره (

وقتی . جا کارکردي ندارد ریزي است، این به همین دلیل، اطالعاتی که خود خوراك برنامه. نیستندبرخوردار الزم براي استفاده 

به کیفیت اطالعات اطمینان کرد و بر اساس آن  توان ینماطالعات نامطمئن، داراي کیفیت پایین و ریسک باال باشند،  

ندارند چه اطالعاتی  را ریزي کارگیري در برنامهه ترین ریسک، ریسک اطالعاتی است و قابلیت ب ریزي نمود زیرا مهم برنامه

د مشکل این موارد سبب ایجا. مثال ممکن است هر گردشگر را یک جاسوس تلقی کنیم... . پیرامون تعداد، اهداف گردشگر و 

که نیروي انسانی موجود در  نهایت ایندر  .)مصاحبه دوم(".شوند نهادها در فضاي کسب و کارهاي گردشگري میعملکرد در 

هاي از مهارت و کیفیت الزم برخوردار نیستند و همین مساله منجر به افزایش هزینه،از بازار  بخش کسب اطالعات و دانش

وردار است اطالعات و دانش از بازار در صنعت گردشگري از اهمیت بیشتري برخ مساله کسب. مبادله این بخش شده است

دهد و آگاهی از روندهاي موجود در این کسب و کار در این صنعت در محیط بین المللی رخ می چرا که اصوال جغرافیاي

  . فضا حائز اهمیت ویژه اي است

  "ب اطالعات و دانشهزینه کس"اي از جریان رسیدن به تم اصلی  نمونه: 7جدول 



    33مبادله بازار و کسب و کارهاي کوچک و متوسط گردشگري ایران   تحلیلی نهادي بر هزینه

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی

  

  

  

  هزینه کسب اطالعات و دانش

ساز بودن ریسک اطالعات گردشگري  باال بودن ریسک اطالعات موجود در حوزه گردشگري، مشکل  ارزش اطالعات موجود

  براي نهادهاي فعال در این حوزه

ي جریان  کردي در نهادهاي عمومی سازمان دهندهباال بودن هزینه جستجوي اطالعات، ضعف عمل  جستجوي اطالعات

  اطالعات

هاي اطالعاتی موجود، عدم وجود شفافیت در اطالعات،  عدم دسترسی به اطالعات به دلیل رانت  دسترسی به اطالعات

  لزوم اتصال به منابع قدرت در جهت دستیابی به اطالعات

  ا، ایجاد رانت اطالعاتی در قالب بازار براي گروهی خاصعدم تقارن اطالعات در کسب و کاره  عدم تقارن اطالعات

کیفیت آموزش نیروي 

  انسانی

  .نیروي انسانی کارآزموده و با کیفیت در بخش عملیات بسیار محدود است

  هاي پژوهشیافته: منبع

  هاي فناوريهزینه

- نرم. باشدمیمتاثر  اریبس - و سختنرم هاي به ویژه فناوري -هاي نو از فناوري ،المللی صنعت گردشگري در عرصه بین

متاسفانه به . المللی داردهاي بهینه در بازارهاي بیننقش اساسی در فعالیت،سازي هاي یکپارچهافزارهاي موجود و سامانه

دالیلی از جمله ناکارآمدي کسب و کارهاي گردشگري در تطابق با الگوهاي نوین کسب و کار گردشگري و دانش روز این 

هاي موجود، تامین و انتقال عت از یک طرف و عدم دسترسی به فضاي تجارت بین المللی گردشگري به دلیل تحریمصن

هاي بین المللی گردشگري رجوع کنید، متوجه اگر به نمایشگاه" .هاي موجود را در بازار گردشگري دشوار نموده استفناوري

ها دسترسی گیرند که ما هنوز به آناین صنعت مورد استفاده قرار میشوید که نرم افزارها و حتی سخت افزارهایی در می

ها استفاده کنیم یا هاي آنتوانیم از قابلیتها امکان انتقال به ایران دارند اما چون تحریم هستیم نمینداریم، هرچند برخی از آن

نمونه کامال ملموس آن  )مصاحبه دوم( " الینها بسیار باالست مانند نرم افزارهاي فروش آنهزینه و دردسر استفاده از آن

یکی از نتایج موجود در این پژوهش . باشدهاي پرداخت بانکی و نرم افزارهاي موجود در این عرصه میدسترسی به روش

در پژوهش حاضر به موضوعاتی مانند نقص . بازار گردشگري ایران است تاثیرات عمیق فناوري و عدم دسترسی آزاد به آن در،

ها به گرایش به فناوري نیز اشاره شده است که این مساله با کیفیت آموزش نیروي نفعان و در نتیجه عدم تمایل آنانش ذيد

  .انسانی این صنعت ارتباط مستقیم دارد

  "هزینه فناوري"اي از جریان رسیدن به تم اصلی  نمونه: 8جدول 

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی

  گذاري ها در انتقال فناوري در گردشگريباال نبودن سرمایه  انتقال فناوري  هزینه فناوري

میلی نسبت به فناوري به  هاي نوین در صنعت، بی نبود دانش و آگاهی در مدیران نسبت به فناوري  تأمین و بروزرسانی فناوري

  دلیل نقص دانش

  هاي پژوهشیافته: منبع

  

  هاي محیط کالن اقتصادهزینه 

اساسا کسب و کارها . از جمله محیط کالن اقتصادي است وضعیت محیط کالن،در هزینه مبادله یکی از موضوعات اساسی 

- این مساله به دلیل ویژگی. باشندها در حوزه اقتصادي می هاي کالن آنهاي کالن حاکمیت به ویژه سیاستمتاثر از سیاست

در ساختار  نعدم تقار:ن به موضوعاتی مانند شوندگادر پژوهش حاضر مصاحبه. یابدهاي صنعت گردشگري شدت بیشتري می

- هاي دولت، نوسانات تقاضا و کمبود زیرساختساختار کالن اقتصاد، سیاست گذاري، دسترسی نامناسب به منابع مالی،سرمایه

ها تقاد آنبه اع. اندها به عنوان موضوعات موثر بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهاي صنعت گردشگري مورد توجه قرار داده
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پذیري کسب و کارهاي هر یک از موضوعات مورد اشاره تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه مبادله و در نتیجه کاهش رقابت

ها مالی و ارزي دولت در تنظیم بازارهاي ارزي و منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها مهمترین مساله سیاست. گردشگري دارند

تا کنون، بخش قابل توجهی از کسب و کارهاي بخش خدمات  96هاي ست به ویژه در طی سالمسائل پیش روي بازار بوده ا

در کنار موضوعات مالی، مصاحبه شوندگان به مساله . سفرهاي خروجی به دلیل همین مسائل دچار بحران بقا در بازار شده اند

اند که این مسائل امکان ارتقاي کیفیت و ها و عدم تناسب عرضه و تقاضا اشاره کردهکمیت و کیفیت نامناسب زیرساخت

هاي ناکافی براي رشد نتیجه این مساله فرصت. را محدود نموده است) صرفه به مقیاس(هاي بزرگ همچنین تولید در اندازه

به طور کلی، هزینه تصمیمات  " .هاي نسبی باال در بازار استکسب و کارهاي کوچک و متوسط گردشگري و در نتیجه قیمت

-هاي ارزي مین اقتصادي دولت براي کسب و کارهاي گردشگري بسیار باالست، مثل تصمیمی که در خصوص سیاستکال

ریزي نسبتا قابل اتکایی توانید برنامهدر نتیجه شما در فرایند کسب و کار نمی. هاایرالین گیرند و یا سیاست آزادسازي قیمت

  )مصاحبه نهم( ".داشته باشید

  "هاي محیط کالن اقتصاد هزینه"ي از جریان رسیدن به تم اصلی ا نمونه: 9جدول 

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی

  

  

  

  

هاي محیط کالن  هزینه

  اقتصاد

  عدم دسترسی به منابع مالی  دسترسی به مواد و منابع اولیه

عدم تقارن در و  رقابت شدید

  گذاري ساختار سرمایه

  گذاري مایهوجود رقابت در دسترسی به منابع در ساختار سر

تار کالن اقتصاد، باال بودن خثباتی سا هاي محیط کالن اقتصاد، بی قابل احصا نبودن مؤلفه  ساختار کالن اقتصاد

  هاي محیط کالن اقتصاد هزینه

هاي دولت پیرامون نرخ ارز و  تأثیر مستقیم عملکرد دولت بر کسب و کارها، تأثیر منفی سیاست  هاي دولت سیاست

  سرمایهنرخ بهره بر 

باال بودن هزینه تصمیمات کالن اقتصادي دولت، نبود بلوغ فکري پیرامون تنظیم عرضه و   نوسانات تقاضا

  تقاضا و عرضه یکسان ظرفیت تقاضا، نبود

  هاي گردشگري ریسک کاهش کیفیت محصول را باال برده استضعف در زیرساخت  ها کمبود زیرساخت

  هاي پژوهشیافته: منبع

  ایه هزینه سرم

به اعتقاد . رتب بر آن استتهاي مبادله ممساله سرمایه و هزینه،یکی دیگر از موضوعات مورد توجه خبرگان پژوهش حاضر 

گذاران بالقوه و همچنین هزینه باالي مبادله گذاري باال، منجر به کاهش تمایل سرمایهفساد و ریسک سرمایه:ها مسائلی مانند آن

-هاي ناکارآمدي دولت نیز به بخش سرمایهبه اعتقاد خبرگان پژوهش، هزینه. گري شده استگذاري در گردشبخش سرمایه

وقتی قانون نباشد مثال با تغییر نرخ ارز،  ". اندازي کسب و کار به روشنی تعریف شده استشود که در تم راهگذاري منتقل می

هاي  آن، هیچ کسب و کاري تمایلی براي ورود به بخش  ها قانون متناقض براي صادرکنندگان وضع شده است که در نتیجه ده

هاي قانونی که باید  هزینه -گذارم  پنهان می  من اسم این هزینه را هزینه "). مصاحبه هفدهم( "رفاهی جامعه نخواهد داشت

ها از جمله  سازمانطور هزینه ناکارآمدي دولت، نهادها و  ها و همین کارمزدها و رشوه  هزینه. که باال نیستد -پرداخت شوند 

پیرامون . مجوزها نیز هزینه مبادله هستند. ها است ها، بیش از سایر هزینهمورد دوم هزینه. هاي پنهانی هستند که باال است هزینه

  ).مصاحبه بیستم( "یمازمندینها  اصالح ساختاري از مبنا و بازتعریفی آنبه این موضوع، در برخی موارد، 

  

  "هزینه سرمایه"جریان رسیدن به تم اصلی اي از  نمونه: 10جدول 

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی
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  هزینه سرمایه

هزینه تأمین منابع مالی و 

  اي سرمایه

 و دولت ناکارآمدي هاي هزینه اي گردشگري، تحمیل هزینه ارتشا و رانت در بازار مالی و سرمایه

  گردشگري بازار با مرتبط نهادهاي

هاي رفاهی، عدم شناخت  گذاران و کسب و کارها پیرامون ورود به بخش یل سرمایهعدم تما  ریسک باالي سرمایه

  گذاري در گردشگري درست از سرمایه

  هاي پژوهشیافته: منبع

  

  هاي راه اندازي کسب و کارهزینه

ندازي کسب و کار اهاي باالي مبادله در موضوع راههاي پژوهش، هزینهآخرین موضوع مورد بحث به عنوان بخش نهایی از یافته

اندازي که اساسا راه ییاز آنجا. اندازي، شروع یک کسب و کار جدید یا کارآفرینی در حوزه گردشگري استمنظور از راه. باشدمی

باشد، این هزینه نقش بزرگی در سرعت و کلیه کسب و کارهاي صنعت گردشگري نیازمند دریافت مجوز از سازمان متبوع می

اندازي کسب و کارها، در پژوهش حاضر موضوعات تشکیل و راه. کسب و کار جدید در بخش گردشگري دارداندازي تمایل راه

کیفیت نیروي انسانی، فساد در ساختار بازار و فساد در ساختار دولت به عنوان مهمترین موضوعات مورد توجه خبرگان در این 

شود و اساسا مدیریت هماهنگی در تدوین گیرانه دنبال می سختها اعطاي مجوزها با رویکردي به اعتقاد آن. بخش بوده است

اندازي کسب و کارها و  قوانین شومپیتري، خالقیت، نوع راه " .فرایندها و مدیریت کاهش فرایندهاي نامناسب وجود ندارد

چنین اصولی حاکم نبوده  دهند در حالی که در ایران در تمام کشورهاي دنیا مبانی کارآفرینی را تشکیل می... پذیري و   ریسک

شوند اساسا با کارآفرینان سایر کشورها  به همین دلیل، کسانی که در ایران تحت عنوان کارآفرین تعریف می. و اصال وجود ندارد

توان  در کشورهاي دیگر، صرف داشتن ایده می. است متفاوت فرمول کارآفرینی در ایران، با سایر کشورها. هستند متفاوت

از طرف دیگر در بخش مجوزها به دلیل طوالنی بودن فرایندها و  ).مصاحبه یازدهم( "کار شد و کارآفرینی کرد صاحب کسب و

شرایط احراز سخت، تقاضا براي دریافت مجوز از طریق رانت و فساد باال رفته و در نتیجه بازار سیاه اعطاي مجوز فراهم شده 

به عنوان مثال در بخش مجوزهاي تور مسافران . شوندنحصاري مدیریت میهایی از بازار به صورت ااز طرف دیگر بخش. است

همین مساله منجر به  واتباع آمریکا، انگلستان و کانادا دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان خاصی مجاز به فعالیت هستند 

در مجوزها، بر اساس آمارها به  " .استها و همچنین تالش براي دور زدن قوانین و یا رجوع به رانتیرهاي بازار شده افزایش نرخ

لحاظ کمی در قسمت متوسط قرار داریم اما به لحاظ کیفی که قابل سنجش نیست، در وضعیت مناسبی قرار نداریم که در 

 )مصاحبه پنجم( "آمیز است کند و به نوعی ابهام کسب و کارها ایجاد مشکل می

  "اندازي کسب و کارها راه  هزینه"اي از جریان رسیدن به تم اصلی  نمونه: 11جدول 

  کد باز  تم فرعی  تم اصلی

  

  

اندازي کسب و  هزینه راه

  کارها

اندازي کسب و  تشکیل و راه

  کارها

اندازي کسب و کارها، رویکرد سختگیرانه در اعطاي مجوز، مجوزهاي متعدد و  باال بودن هزینه راه

  دست و پا گیر

اي بنگاه، سطح نامناسب دانش و اطالعات در کسب و  ین از ساختار هزینهعدم شناخت کارآفر  کیفیت نیروي انسانی

  کارهاي گردشگري

هاي موجود، فعالیت در بازار گردشگري رقابتی هایی از بازار و رانتبه دلیل انحصار در بخش  فساد در ساختار بازار

 .نیست

  .مان گردشگري رواج داردهاي کارچاق کنی و فروش مجوز در سازفعالیت  فساد در ساختار دولت

  هاي پژوهشیافته: منبع

  

در ادامه نمودار جریان اثرات و ارتباطات موضوعات موثر بر افزایش هزینه مبادله در بازار گردشگري ایران به نمایش در 

  .آمده است
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  الگوي ارتباطی هزینه مبادله بازار گردشگري و پیامدهاي آن: 2 شکل

  
  یافته هاي پژوهش: منبع

  

  گیريتیجهن

اندازي هزینه راه: شش بخش شامل توان درهاي مبادله در بازار گردشگري ایران را مینتایج این پژوهش نشان داد که هزینه

هایی که از ساختار کالن اقتصادي قراردادها، هزینه گردآوري اطالعات،  هزینه علم و فناوري و هزینهکسب و کار، هزینه 

کسب و کارها را به سوي انتخاذ تدابیري  وها منجر به پیامدهایی در بازار شده این هزینه. نمودطبقه بندي ،شود تحمیل می

و در  124رتبه ایران در این شاخص کلی ) 2018(بر اساس گزارش جهانی فضاي کسب و کار . خاص سوق داده است

چنین شواهد موجود حاکی از آن است که ها و هممحتواي مصاحبه. را دارا است 97اندازي کسب و کار رتبه زیرشاخص راه

البته این . اندازي کسب و کارها با سه مانع اساسی قوانین پیچیده، مجوزهاي متعدد و بوروکراسی طوالنی مواجه استراه

یابد، در کل طول عمر کسب و کارها با افزایش هاي محیط نهادي که در هزینه مبادله بازار گردشگري نمود میناهنجاري

به زعم خبرگان مصاحبه شده، نظام حقوقی قرارداهاي طرفین  .شودها میوري آنها، منجر به کاهش بهرهآنهاي مبادله هزینه

این مهم ناشی از  ودر بازار گردشگري به اندازه کافی از کیفیت الزم جهت حفظ قراردادها و پیگیري مطالبات آن را ندارد 

هاي قضایی و حقوقی در این مساله یکی از علل اساسی نرخ باالي پرونده. باشدنقص در سیستم قانوي و حاکمیت قانون می

ساز و کار اداره کل نظارت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ،به عنوان مثال . باشدنظام دادگستري نیز می

و در نهایت عمده این دعاوي به محاکم  کنندگان صنعت برآیدنتواسته از جایگاه حقوقی و اجرایی الزم در حل دعاوي عرضه

امروزه با توسعه و کاربرد گسترده اینترنت و ابزارهاي فناورانه، به روز نبودن کسب و کارها در استفاده . شوندقضایی ارجاع می

-بازار می از نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود در بازار جهانی گردشگري منجر به از دست دادن بازار یا عدم توان توسعه

نرم افزارهاي سفر، (ها امکان استفاده از این فناوري،ها تحریممتاسفانه به دلیل کاهش ارتباطات بین المللی ناشی از . شود

به شدت محدود شده است و همین مساله ) هاي حمل و نقلآوريهاي دریافت و پرداخت، نرم افزارهاي سفر و فنسیستم



    37مبادله بازار و کسب و کارهاي کوچک و متوسط گردشگري ایران   تحلیلی نهادي بر هزینه

چالش دسترسی به  :دهد هاي این پژوهش نشان میبررسی. دشگري را محدود ساخته استپذیري کسب و کارهاي گر رقابت

البته اغلب کارشناسان مصاحبه . باشداطالعات و شفافیت آن نیز یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه مبادله کسب و کارها می

است اما نرخ رشد توسعه نیازهاي اطالعاتی در  تکنولوژي اینترنت در ایجاد شفافیت در اطالعات مفید بوده :شده معتقدند 

مقایسه با روندهاي دسترسی به اطالعات از تناسب الزم برخوردار نیست و به نوعی سرعت بهبود دسترسی به اطالعات و 

ترین عوامل مورد  در تحقیق حاضر یکی از مهم .شفافیت در آن با سرعت و پیچیدگی اطالعات در سطح جهانی تناسب ندارد

این . هاي مبادله کسب و کارها را به شدت افزایش داده استکید، عامل محیط کالن اقتصادي است که عدم ثبات آن هزینهتا

نوسانات شدید . کامال مشهور است حاکمتیهاي هاي پولی و بانکی و همچنین سیاستهاي ارزي، سیاستمساله در سیاست

  .ها ناشی از قراردادها شده استداده است و حتی منجر به افزایش هزینه بازارهاي تقاضا را به شدت تحت تاثیر قرار،ارزي 

شرکت  3200بیش از (شواهد موجود  ،بازار گردشگري ایران هاي مبادلهافزایش هزینه در تشریح:توان گفت بنابراین می

ایران  يهاي گردشگراندازه کسب و کار کوچک ماندن حاکی از، )خدمات مسافرتی ایران و کسب و کارهاي بخش اقامتی

هاي کسب و این مساله منجر به درونی شدن فعالیت. هاي به مقیاس را ندارندگیري از صرفهعمدتا امکان بهره چراکه ؛است

محدود  ي گردشگريتمایل به استفاده از راهبردهایی مانند ادغام را در جهت گسترش کسب و کارها کارها نیز شده است و

دو فرض اساسی براي صفر نبودن هزینه مبادله، عقالنیت محدود و فرصت طلبی  با استناد به از طرف دیگر. ساخته است

گیري از خالها و در بهره هاي روانشناسی انسانبازیگران است که اولی ناشی از عدم تقارن اطالعات و دومی ناشی از ویژگی

زیگران بازار گردشگري ایران و در نتیجه تعداد توان رفتارهاي فرصت طلبانه با، میاست ها در جهت منافع فرديفرصت

شکایات ناشی از قراردادهاي ناقص را در دفتر نظارت و ارزیابی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تبیین 

دلیل  بهایران گردشگري . هاي اساسی بازار گردشگري ایران استاطالعات ناقص و نامتقارن در بازار نیز یکی از چالش. نمود

طور  همانهرچند  ؛هاي فرصت بیشتري روبرو است که نتیجه آن درونی شدن فرایندها بوده استعدم تقارن اطالعات با هزینه

کاهش هزینه مبادله هاي اطالعاتی مساله شفافیت بیشتر و تقارن بیشتر اطالعات منجر به امروزه با توسعه فناوريکه اشاره شد 

یط خارجی مانند عدم رشد دانش فنی کسب و کارهاي گردشگري ایران متناسب با فضاي بازار طرفین شده است اما عوامل مح

از یک طرف و عوامل داخلی مانند ناکارآمدي قوانین،  هاي اقتصاديالمللی، وجود تحریمکسب و کارها در سطح بین

م رشد کسب و کارها در حوزه فناوري شده ها و راهبردها و در نتیجه وجود رانت و فساد در ساختار بازار منجر به عد سیاست

  .است

توان به ادراکات فعاالن میایران، حجم مبادالت میان بازیگران صنعت گردشگري  يبنابراین با بررسی نوع قراردادها

ود هزینه مبادله باال نشان دهنده وجبررسی ، ایران در بازار گردشگري. گردشگري از هزینه مبادله موجود در بازار آگاه شد

در بازار گردشگري ایران عدم موفقت کسب و  .شده استشکست بازار منجر  بهصد است و اموانعی در توسعه گردشگري مق

مندي در اشکال مختلف صرفه به مقیاس، نرخ هایی مانند ناتوانی در بزرگ شدن، ناتوانی در بهرهتوان در شاخصکارها را می

آمار تعداد گردشگران ورودي و رشد اقتصاد غیررسمی در بخش گردشگري ، )خدمات مسافرتی(ها باالي انحالل شرکت

   . تحلیل نمود
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