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  .بنیاد داده

  چکیده

 جایگاه از خدماتی و اقتصادي ارکان تریناصلی از یکی عنوان به امروزه درآمدزایی، ماهیت دلیل	به گردشگري صنعت

 ،مشتریان ایده با مطابق گردشگري خدمات تولید بر اثرگذاري با آفرینیهم. است برخوردار جهانی بازارهاي در ايویژه

. کندمی هدایت جذاب هايبسته خرید سوي به را گردشگران و نوآورانه رقابتی محصوالت تولید سوي به را هاشرکت

 دبنیا داده تئوري کیفی روش از گردشگري، صنعت در آفرینی¬هم الگوي به دستیابی هدف با حاضر، پژوهش در

 آگاه افراد با ساختاریافته نیمه هايمصاحبه انجام روش، این در اطالعات آوريجمع اصلی مبناي که است شدهاستفاده

 استفاده با نظري گیرينمونه پژوهش، این در استفاده مورد گیرينمونه. است موردنظر موضوعی حیطه در متخصصان و

 ارشد مدیران و خبرگان با مصاحبه 16 آن، مبناي بر که است بوده برفیگلوله و هدفمند غیراحتمالی هايروش از

 با مختلف، هايبخش در آمدهدستبه کدهاي اطالعات، آوريجمع و هامصاحبه انجام از پس. گرفت صورت گردشگري

 گانهسه مراحل انجام از پس و شده وتحلیلتجزیه ،یمیراداپا لمد و بینرکو و اوسسترا مندنظام رهیافت از استفاده

 محوري، مقوله مجموع از نهایی مدل. است آمدهدستبه پژوهشگر توسط نهایی مدل انتخابی، و محوري باز، کدگذاري

 گردشگري صنعت در آفرینی هم از حاصل نتایج و پیامدها نهایت، در و راهبردها گر،مداخله شرایط علّی، شرایط

 به توجه که هستند هاییمقوله و متغیرها داراي مدل دهندهتشکیل عوامل و شرایط این از هرکدام. است شدهتشکیل

  .شودمی موجب را گردشگري صنعت در آفرینی هم نهایی هدف تحقق هاآن

  مقدمه 

اي است که از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهاي متفاوت اجتماعی و اقتصادي به پویایی پدیده گردشگري

). صنعت گردشگري، بنابر تنوع و گستردگی در جهان، منبع اصلی درآمد، 1396ید و همکاران،ؤاست(منصوري مخود ادامه داده

ش صی التغا صو شد بخش خ شناخته میزایی، ر ساختار زیربنایی  سعه  سعه ،روایند. ازشوو تو شورهاي در حال تو توجه  ،در ک

هاي گردشگري حداقل درصدي گردشگران، افزایش سود شرکت 5). با افزایش 1398است(عاقلی و همکاران،بسیاري به آن شده

، تی و تفریحی استغتی فراینه تنها فعال ،ريشود. بنابراین، امروزه صنعت گردشگمیدرصد تخمین زده 85درصد و حداکثر  25

سبترین بخشبلکه از مهم صاد جهانی بهوهاي ک به طور  1آفرینیهم ).1396گر کالجی و همکاران،(کوزه رودشمار میکار در اقت

                                                             
  باشد.مقاله حاضر، حاصل کار پژوهشی پژوهشگر می )Rahmaty.maryam61@gmail.com(   

 
1 . co-creation 
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ــت، به ویژه از وقتی مشــاهدات الش و وارگو(توجه قرار گرفتهاي در تحقیقات بازاریابی موردگســترده نشــان داده که ) 2006اس

اي راهبرد بازاریابی اســت که بر گونه ،آفرینی). هم2018و دیگران، 1حال حرکت اســت(مرزگرایی دربازاریابی به ســمت خدمات

هاي سفر در آینده و رفتارهاي ریزيگیري برنامهآفرینی به شکلهمهاي مشترك و مشتریان تاکید دارد. ایجاد و تشخیص ارزش

آفرینی، در رویکرد هم ).2015و دیگران، 3؛ هسیاو2،2018(باسر و شولگا کنداز طریق جوامع آنالین گردشگري کمک می ،خرید

صورت مشترك و با همکاري و تعاملطور کامل بهبه جاي اینکه ارزش به شود، به  شرکت خلق  سیله  شرکت و مشتري ایجاد  و

مشــترك اقدامی  ،آفرینیهم ).1398، و همکاران ی(نقل از عاقلگرددس میمحصــوالت و ارائه خدمات منعک شــود و در تولیدمی

) و طی آن 4،2010گیرد(هویر و همکارانبراي توســـعه محصـــول جدید اســـت که توســـط شـــرکت و مشـــتریان آن انجام می

صرف شارکت در گفتمانی فعام صول را تعیین می ،لکنندگان با م سیر نوآوري مح ستراتژينمایم ست هزینه ،ند. این ا اي هقادر ا

ساخته و بازا د، محصوالت و عملکردها را متناسبتحقیق و توسعه را کاهش ده سازگارتر  شرکت تر و  رهاي جدیدي را به روي 

ــای ــتراتژي ).2014، همکاران و دایک(دبگش ــگري خدمات تولید بر تأثیرگذاري با آفرینیهم اس ــتریان، ایده با مطابق گردش  مش

سوي را هاشرکت صوالت تولید به  شگرها و نوآورانه رقابتی مح سته خرید سوي به را گرد  (ایرانی و کندمی هدایت جذاب هايب

ـــگري، هايپژوهش حوزه در ،امروزه ).2019همکاران، ـــاهد گردش ـــدي به رو عالقه ش ـــرف نوآوري زمینه در رش  کنندگانمص

ــتیم ــگران نوآوري به توجه اهمیت که کنندمی ادعا همکارانش و لیتوین. )5،2012جینهی(هس  اســتراتژي موفقیت براي گردش

 خدمات و محصــوالت پذیرش به بخشــیدن ســرعت براي نوآوران، دهان به دهان تأیید اهمیت بر تأکید و گردشــگري بازاریابی

سیع بازار طریق از جدید ست الزم ترو سمیت و کار لیتوین،( ا ستم در ).6،2001گلدا سی سب جدید اکو  آن در که جهانی وکارک

سته و شبکه صورتبه همگی اقتصاد، و هادولت ها،سازمان افراد،  .اریمد نیاز جدید نوآوري الگوي به ما اند،درآمده یکدیگر به واب

 و سازمانی ارزش ایجاد براي بتوانند آفرینانههم و همکارانه خارجی، داخلی، هايایده آن، در که باشد سطحی روي باید الگو این

شتراك به شتن ا سون لی،( شوند همگرا هاآن گذا ساس ).7،2012تریمی و اول  يریپذدر بخش رقابت رانیا ،یجهان يآمارها بر ا

متحده  یامارات عرب ،43قطر در رتبه ،44رتبه  در هیکه ترک یقرار دارد، در حال 97کشــور جهان در رتبه  141 نیب يگردشــگر

ستان در رتبه  ،24در رتبه  صر در رتبه  و  52هند در رتبه  ،64عرب صا یاند (مجمع جهانگرفته قرار 83م  توجه با ).8،2015داقت

 طراحی زمینه در اقدام اند،کرده اشـغال را جهان گردشـگري صـنعت بازار از ايعمده سـهم فعاالنه که ايمنطقه رقباي وجود به

 یران،ا گردشگري صنعت در هزینه کم استراتژي این از استفاده رونق براي آفرینی،هم به وجهیچند نگاهی با کارآمد الگوي یک

 دستبه ایجنت کنار در آمارها این تمام .باشد داشته مهم صنعت این توسعه در بسزایی تأثیر تواندمی رقابتی، الزام نوعی منزله به

ستفاده به ،ایران در تاکنون که دارد آن از حکایت گردشگري، زمینه در شده انجام هايپژوهش از آمده  موجود هايپتانسیل از ا

 وانعن به نوین، هاينوآوري کارنبردنبه در ضعف ساختاري این و استنشده داده چندانی اهمیت، کنندگانمصرف آفرینیهم در

 عمیق تحقیقات و گســترده بررســی ضــمن گرددمی تالش منظور بدین .شــد خواهد بررســی حاضــر پژوهش در کاربردي خأل

 ایران، دري و گردشگر خبرگان دانشگاهی با ساختاریافتهنیمه هايمصاحبه وسیله به بنیادداده و کیفی رویکرد طریق از پیشین،

                                                             
1 . Merz 
2 . Busser and Shulga 
3 . Hsiao 
4 . Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft, & Singh 
5 . Geunhee 
6 . Litvin, Kar & Goldsmith 
7 . Lee, Olson & Trimi 
8 . World Economic Forum 
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ستاي در چارچوبی سایی را  در رثؤم هايمقوله تبیین از و پس شده طراحی سازمانیدرون منظر از آفرینیهم گوناگون ابعاد شنا

  .گردد ارائه ،هااولویت تعیین جهت مدیران به الزم هاپیشنهاد خصوص، این

 

  ادبیات پژوهش 

  مبانی نظري 

بار از مفهوم هم1980(1تافلر ـــتین  فاده) نخس ـــت مدرن اس به موجی جدید در جامعه  ـــاره  به عقیده او آفرینی براي اش کرد. 

ـــرف ـــوالت مختلف نیازهاي خود را تأ اند و در جوامع ابتدایی، با تولیدکنندگان در واقع تولیدکنندگان اولیه بودهمص ین ممحص

سئله با عنوان پیدایش همکرده صوالت و خدمات مورد نیاز خود نکآفرینان یا افرادي یاد میاند. وي از این م سیاري از مح د که ب

آن  آفرینی منجر شــد که بر اســاسگیري مفاهیم نخســتین هم). عقاید تافلر به شــکل1986کردند(کاتلر،تولید می را شــخصــاً

صرف شرکت ،کنندگانم صوالت  شاندلر و چن،کنندها را منطبق با نیازهاي خود کرده و در آنها تغییراتی ایجاد میمح ) 2015.( 

صرف کننده سنتی م صله گرفته و به دنبال مفهوم-اخیراً محققان از چارچوب  آفرینان به عنوان سازي مجدد براي همشرکت، فا

ها از منظر ســنتی، در طراحی خدمات ســهیم مشــارکت در فرآیندهاي خاص شــرکتآفرینندگان مشــترکی هســتند که با 

ــوند(ریترز،می ــتریان قابلحقیقت، از هم). در2015ش ــتریان 3،2000(پراهاالد و راماس ماوي2آفرینان با تعابیري نظیر مش )، مش

صرف نظر از تنوع واژگانی، بازسازي  ) یاد شده است.7،2009(کوا و دالی6) و مصرف کنندگان فعال5،2008(کوا و سیل4واکنشی

ســـازد. بر این اســـاس طراحی ) مطرح می1997و دیگران، 9(بیتنر8آفرینی، چنین مشـــتریانی را به عنوان خلق ارزشمفهوم هم

ـــت که در آن بحث همخدمات جدید و تجربه خدمت یکی از حوزه ـــی قرار میهایی اس ـــاندلر و آفرینی مورد بررس گیرد(ش

شتمل ،آفرینیهم). 10،2015چن ست آفرینیارزش هايفعالیت بر م سط که ا شتري تو د تولی به گیرد ومی صورت سازمان و م

 دیگران، و 11آورد(ژيهمراه می به کننده مصرف براي خوشایندتري مصرف تجربه ،نهایت در که انجامدمی خدماتی یا محصوالت

ــرف میان آن در که داندمی هاییفعالیت از طیفی را آفرینی) هم2015(12ریتزر  ).2008  وجود تفاوتی مطلق تولید و مطلق مص

ــمنی به طور آفرینیهم گرچه .ندارد ــتري تجربه با ض  تولید و )2010 دیگران، و 13گبائر ؛1997 دیگران، و بیتنر( خدمت از مش

 به قبلی تحقیقات از یک هیچ دراما  ،است شده دانسته ) مرتبط2004، 2008،  14لوش و وارگو ؛ 2008دیگران، و ژي( مشترك

شترك ارزش کنندگان خلق عنوان به آنها سته خدمت تجربه در م شده نگری ستن  این تایید با ) نیز2008؛2004(لوش و وارگو .ا

 داماتاق زیرا ؛کمتري دارد اهمیت ،دهندمی انجام کنندگانمصرف آنچه به نسبت شود، می مبادله آنچه که کنندمی بیان دیدگاه

صرف صرف سخن دیگر به. انجامدمی بازار در ارزش ایجاد به کنندگانم شترك خالقان -آفرینانهم یا – کنندگان م  رد ارزش م

 ،کیفیت با راهکارهاي یا جدید محصــوالت خلق فرآیند در آفرینانهمباوجود اینکه،  ).2015، چن و شــاندلر( هســتند هاشــرکت

                                                             
1 . Toffler     
2 . Competent customers 
3 . Prahalad & Ramaswamy 
4 . Reactive customers 
5 . Cova & Salle 
6 . Working consumers 
7 . Cova & Dalli 
8 . Co-creators of value 
9 . Bitner 
10 . Chandler & Chen 
11 . Xie 
12 . Ritzer 
13 . Gebauer 
14 . Vargo & Lusch 
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 ،شــرکت پیشــنهادات خصــوص در که شــودمی اطالق کنندگانیمصــرف همچنین به اصــطالح این امروزه، جویندمی مشــارکت

 هب دیگران با را دانش این  ،همچنین هاآن. گیرندمی بهره خود خرید در تصمیمات اطالعات این از و داشته ايگسترده اطالعات

 و والتمحص ترفیع و خلق در منفی، و مثبت نظرات ارائه ضمن کانال، این طریق و از گذاشته اشتراك به اینترنت فضاي در ویژه

مات ند خد ـــهیم خود نظر مورد بر ندمی س ـــو یان آفرینیهم توانمی را مفهومی چنین .ش ید 1فردي م  ).2،2015کیزل (نام

 و طالعاتا به کنندگاندسترسی مصرف بلکه است، اثرگذار ،مصرف هايشیوه و نیازها بر تنها نه ارتباطی و اطالعاتی هايفناوري

صوالت و کارها و کسب به مربوط دانش سهیل را هاآن مح صرف امروزه ،هافناوري موجب اینبه ،حقیقتدر. کندمی ت  کنندگانم

 با دانش تسهیم ها،آن محصوالت و هاارزیابی شرکت و مقایسه به قادر و یابندمی اطمینان بهتر خود خرید تصمیمات درستی از

صــنعت ها، يفناور ریو ادغام آن با ســا نترنتیظهور ا ).1397هســتند(والیتی، هاآن مختلف هايطرح در مشــارکت و هاشــرکت

 ینیآفرهممفهوم  امر است. نیا يهااز نمونه یکی آفرینیهم قرار داده است. ریتحت تأث يمنحصر به فرد يهارا از راه گردشگري

شتر"که  - شارکت م شامل م یو هم ارتباط يهم م شتریرا  صاً برا - "زندیم وندیتجربه پرا به  يشود که م صو خدمات  يمخ

 ايهاي باشد که با تسهیل این قبیل تعامالت، به کشف فرصتباید به گونهسازمان . بنابراین، ساختار مهم استبسیار  يگردشگر

ــترك خلق براي بالقوه ــتري ارزش مش ــهیل. بپردازند با مش ــتریان آفرینیهم تجربه تس ــت آن نیازمند ،با مش ــازمان که اس  ،س

ـــازمان دلیل همین به. آورد فراهم نیز خود کارکنان براي را بهتري هايتجربه  ،آفرینیهم حامی هايمحیط خلق باید براي هاس

 ارهايزیرساخت کارکنان، به الزم هايآموزش ارائه جمله ، ازمشتریان با کارکنان تعامل براي هاییفرم پلت باید هاآن. کنند تالش

ــایر و اطالعاتی ــترك ارزش، خلق تحقق منظور به .نمایند ایجاد الزم، منابع س . ددهن انجام را متعددي وظایف باید کارکنان مش

شتریان هايقابلیت و هامهارت با را خود باید آنها شتریان هايداده دهند، تطبیق م سعه در و گردآوري را م صوالت تو  جدید مح

 رايب الزم پذیريانعطاف از سازمان تا کنند تسهیم ،شدهسازيشخصی خدمات ارائه براي را هاداده این نهایت در و گیرند کار به

ــد برخوردار خدمات آفرینیهم ــاس توجه این بر .باش ــل چهار به اس ــازمانی منظر از آفرینیهم هايفعالیت موفقیت براي اص  س

 توجهم مشتریان تجربه بر عالوه باید سازمان تمرکز باشد؛ ارزش داراي دید کارکنان از باید نظر مورد هايفعالیت: است ضروري

شند ارتباط در یکدیگر با مستقیم طورهب باید بتوانند کارکنان ؛باشد نیز نفعانذي دیگر  و تسهیم براي مالز فضاي هاشرکت و با

  .)2014تربالنش،(فراهم کنند را نفعانذي میان تعامل

  

  پژوهش پیشینه

ــت ــینیه حاکی از آن اس ــی پیش ــی قرارآفرینی از دیدگاهکه هم بررس ــت.گرفتههاي متفاوتی در مطالعات، مورد بررس  برخی اس

به بررســی هم آفرینی با نیز تعدادي از مطالعات ). 3،2016اســکارزاســکایتی (نگرندآفرینی میمطالعات از دیدگاه فرایندي به هم

 ).6،2018؛ وولویک چن و چن5،2017؛ تریشلر و دیگران4،2018اند(مرز و دیگرانر مشتري و یا سازمان پرداختهتمرکز یکسویه ب

ی یهازمینه خصـــوص در چارچوبی ،»کار و کســـب در فرآیندهاي آفرینانهم مشـــارکت «) در تحقیق 2015(7زیمبا و آیزنبرت

 نظیر مختلف هايبخش شــامل چارچوب مذکور. جویند مشــارکت هاآن در ندتوانمی آفرینانهم که دندهمی ارائه کاروکســباز

) در 2015چندلر و چن( .باشدمی و خدمات محصوالت عرضه و خدمات فروش، مدیریت و بازاریابی خدمات، و توسعه محصوالت
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سیدند که  ،»تجربه خدمت آفرینان درانگیزه هاي هم «تحقیق   تجربه خدمت، فعال طراحان عنوان به آفرینانهمبه این نتیجه ر

ـــرکت آفرینیدر هم اجتماعی و فردي مختلف دالیل به  از آفرینیهم تجربه «ی با عنوان) در تحقیق2015(1ورلی. کنندمی ش

 تجربه بر ،نزدیک ارتباط و فناوري خود، نقش براي مشــتري آمادگیســطح که نشــان داد  ،»هالفهؤم و ســنجش: منظر مشــتري

ــت ثیرگذارأت آفرینیهم ــتري تجربه بر آفرینیهم هاي لفهؤم ثیرأت ،حال عین در. اس  ،افتیدری مزایاي از وي انتظارات بنا به ،مش

توسعه رفتارهاي خلق مشترك ارزش در ارائه مدل مفهومی "در پژوهشی با عنوان ) 2014(2شمیم و غزالی .بود متفاوت خواهد

شی شان دادند  ،"صنعت خرده فرو سرمایهکه ن شناختی و بازده  شتري، تعالی خدمات، ارزش زیبا  ز ا ،سرزندگیگذاري براي م

توســیادیح و  افزاید.می ،ها براي خلق مشــترك ارزشجمله عواملی اســت که بر مشــارکت مشــتریان و رفتارهاي شــهروندي آن

 ،"هاي بازاریابی توریستیدر سازمانکننده آفرینی مصرفهاي اجتماعی و همراهبرد رسانه "پژوهشی با عنوان) در 2012(3ژاك

یب غکنندگان و تربا مصرف ارتباط ها در تقویتیکی از ابزارهاي مهم براي سازمان ،هاي اجتماعیرسانهتوجه به که نشان دادند 

ویژه بر قابلیت به ،هاي اجتماعیراهبرد رســـانههمچنین به این نتیجه رســـیدند که آفرینی اســـت. ها به مشـــارکت در ارزشآن

صرف صل از م شمند مدارایی عنوانبه ،کنندگانسازمان در پردازش دانش حا ست وهاي ارز ستیابی به چنین قابلیتی بر  ؤثر ا د

ــازمان ــتی، هاعملکرد س ــی 1398ابراهیمی( ثیر مثبت دارد.أتي توریس ــی به بررس آفرینی و مهارت بر ارزش اثر هم) در پژوهش

شگريادراك صارف گرد ضایتمندي در م شهر  این پژوهش،جامعه آماري  پرداخت. شده و ر شگران داخلی بازدیدکننده از  گرد

ـــان داد. یافتهبودندکرمان  ـــگران آفهم که هاي پژوهش نش ـــایت گردش ـــده و  رینی فیزیکی بر رض  ، ثیر داردأتارزش ادراك ش

ارزش ادراك و مهارت بر رضایت گردشگران همچنین  ،ثیر داردأارزش ادراك شده تو بر رضایت گردشگران نیز ذهنی آفرینی هم

گران، شده گردشاثر بخش براي باال بردن رضایتمندي و ارزش ادراك هايیکی از راه دادثیر دارد. نتیجه گیري کلی نشان أتشده 

هاي گردشگري قومی ( طراحی لفهؤبا هدف شناسایی ابعاد و م پژوهشی) 1398باقري( .باشدآفرینی میهاي همتقویت استراتژي

ساس ن شگري قومی) بر ا شگاهیان،آامعه . جانجام داد داده بنیاد و با نگرش کیفیریه ظمدل گرد شامل کلیه دان سات ماري   ید،ا

وهش یازده نفر از کارشناسان حوزه گردشگري بخش خصوصی و ژنمونه پ وهاي حوزه گردشگري مدیران، کارمندان و کارآفرین

مقوله هاي اصلی . استبودهمفهوم  24زیرمقوله و  4مقوله اصلی، 6مده شامل آ مدل بدست بودند.تی با توحه به اشباع نظري دول

قوله م رلی شامل زیصه اولکه بر حسب مورد هر مق هستندمداخله اي،پدیده اصلی ،راهبرد و نتایج  شامل شرایط علی،زمینه اي،

نیات  گري درآمد برشــده و تعدیلش دركآفرینی با میانجی ارزررســی اثر هم) در مطالعه خود به ب1397( غنا شــد.می باهایی 

ـــتریان  ـــتریان و تعیین میزان اهمیت هریک از این متغیرها برنیات رفتاري خرید مش . جامعه آماري پرداخترفتاري خرید مش

دســترس صــورت تصــادفی درنفر نمونه به 392 بودند کهدســتی هاي صــنایعمندان به بازدید از نمایشــگاهپژوهش شــامل عالقه

ــدانتخاب ــان  هاي. یافتهندش ــل از پژوهش نش ــده اثر مثبت و معناداري برنیات رفتاري هم داد کهحاص آفرینی و ارزش درك ش

ست، اما درآمد تعدیل گر رابطه شته ا ست. ي همدا شترحمانآفرینی و نیات رفتاري نی شی به  )1397( سر سایی در پژوه شنا

صنعت بانکداري ایران ها و ابعاد هملفهؤم ست. پرداختهآفرینی ارزش راهبردي در  با اتخاذ روش تحقیق آمیخته  دراین پژوهش،ا

گیري هدفمند در ســه بانک منتخب و تحلیل محتواي مندي از اســتراتژي تحقیق موردکاوي چندگانه، نمونهدر وهله اول با بهره

شی تعداد  آفرینی ارزش راهبرديکیفی، مدل هم شد. در مرحله بعد با اتخاذ روش کمی، براي انجام مطالعه پیمای ستخراج   70ا

شنامه در بانک س ستفاده از رویکرد حداقل پر سپس با ا ساده توزیع گردید.  صادفی  ستفاده از نمونه گیري ت هاي فوق الذکر با ا
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ا استفاده از تحلیل عاملی تاییدي مورد بررسی قرار مدل توسعه یافته ب SMART PLS مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار

، هاي قابلیت بازاریابیلفهؤآفرینی ارزش سازمانی (با مآفرینی ارزش راهبردي داراي دو بعد همکه مدل هم نشان دادگرفت. نتایج 

نانه ارزش، آفریسازمانی همقابلیت توسعه خدمات، قابلیت ارتباطی، قابلیت فناوري اطالعات، قابلیت سازماندهی مناسب، فرهنگ 

سانی) و هم هاي توانایی کمک به توسعه محصول، مهارت تعاملی، تمایل لفهؤآفرینی ارزش مشتري (با مقابلیت مدیریت منابع ان

ــئوالنه ــت )به ارائه بازخورد، وفاداري و رفتار مس ــی به  )1397(عزیزي .اس ــایی و اولویتدر پژوهش ــناس بندي عوامل مؤثر بر ش

است. به منظور دستیابی به این اهداف، در ابتدا با مرور سیستماتیک ادبیات و به پرداختهها آفرینی در استارت آپبرندسازي هم

ـــازي هم ،کمک روش تحقیق کیفی فراترکیب ـــتارت آپ هاعوامل مؤثر بر برندس کد  27مفهوم و  9مقوله،  4در  ،آفرینی در اس

سپس ستخراج و طبقه بندي گردید و  شد. یافته ا ستفاده از رویکرد تحلیل تم تعیین  اي هاهمیت و اولویت هریک از عوامل، با ا

سایر مؤلفه شان داد که هویت برند باالترین اولویت را در بین  صاص دادهپژوهش ن ست و به همین ترتیبهاي مؤثر به خود اخت  ا

سوم قرار هامؤلفه سازي ند گرفتي تعامالت و ارتباطات نیز در اولویت دوم و  ستراتژي هاي برند سی در ا سا که به عنوان پایه ي ا

  .در استارت آپ ها محسوب می شوند

  

  پژوهش روش شناسی

 یا ايزمینه نظریه روش از ها،داده دل از تئوري استخراج برايو  است بنیادي هدف، نظر از و روش، کیفی نظر از حاضر پژوهش

 یابد؛یم ادامه نظري اشباع به رسیدن تا و شودمی شروع داده منبع از تحلیل ،داده بنیاد نظریه در. است شده استفاده ،داده بنیاد

ست. ي پدیدههاي جامع نظري دربارههدف نهایی این نظریه ارائه تبیین ).2006و کالرك، براون( عنوان  به هینظر نیااي خاص ا

 نیا قیکند. از طر یبررسـ یمسـئله اجتماع کیدر رابطه با  را هاآن اتیشـده تا افراد و تجرب یمند طراحو نظام قیدق يکردیرو

 حیآن، از آن دفاع کرده و آن را تشر جیبه نتا یابیپژوهش و دست انجاماز پس پژوهشگران قادر خواهند بود تا  ایروش پژوهشگر 

هها بداده يگردآور يبرا یکیتکنهاست و داده لیتحل يبرا یروش یطور اساس ، بهادیداده بن ۀینظر). ١،2009نتیملو و فل(کنند

ست که فرا لیدل نی. به همرودیشمار نم سصورت همها بهداده لیو تحل يآورجمع ندیا شت يریزمان و در قالب م  یرفت و برگ

   ).82:1386، فرد و همکاران ییرسد (دانایبه انجام م

 نخبرگا کلیه شامل ريماآ جامعه .استشدهاستفاده ساختاریافتهنیمه  هايمصاحبهاز  پژوهش حاضر در هاداده آوريجمعبراي 

 ،گیرينمونه وشبوده و ر يشگردگر زهحو شدار نشناسارکاو  انمدیر ،يشگردگر با مرتبط علمی مینهداراي ز نشگاهیدا حمطر

ـــتفاده از روش نظريگیري نمونه ـــدمی برفیهاي غیراحتمالی هدفمند و گلولهبا اس  ايهژوهشپ در رينظ ريگیهنمون در. باش

ـــت ،اديبنی ـــخص نیس  تا یريگگردد و فرایند نمونهگیري در میدان تحقیق انجام میبلکه نمونه ،تعداد دقیق نمونه از قبل مش

ش مرحله ستراوس، زری؛ گل1996ت،ی(پاندودشمی متوقف آن از سپ و یابدمی ادامه نظري عباا شباع نظر ).1967و ا  به يسطح ا

ر ظاهر پژوهشگ يبرا ترعیو روابط بد نشده حاصل يدیاطالعات جد، شتریب يریگکه با نمونه گرددیحاصل م یزمان یکل صورت

ساختاریافتهمصاحبه  16بعد از انجام در پژوهش حاضر  .نشود ـــــــشا بهداده  تحلیل ،نیمه  ـــسر ينظر عباـ نفر از  8ید. ـــــ

نفر دیگر داراي مدرك کارشناسی ارشد با سابقه  8سال بوده و  24تا  10داراي مدرك دکتري با سابقه کاري شوندگان مصاحبه

 .استفاده گردیدو ضبظ صدا برداري شوندگان از روش یادداشتهاي مصاحبهجهت ثبت نظرات و پاسخ سال بودند.22تا  9کاري 

شباع نظر صاحبه در م زینکته ن نیا به توجه يدر بحث تحقق مفهوم ا شده به منظور هر م صرف  ست که مدت زمان   زانیالزم ا

 50 در این پژوهش براي هر مصــاحبه تقریباً ).1397ســالومحله و همکاران، یلی(اســماعاســت رگذاریثأبه دســت آمده ت اطالعات
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شد صرف  شده در این پژوهش  .دقیقه زمان  ستخراج  ست،  219از آنجایی که تعداد کدهاي ا سط تقریباًطور بهکد ا در هر  متو

  . استدقیقه یک کد جدید به دست آمده 5/3

ضرها تحلیل داده  ساس در پژوهش حا ست. هشد نجاما )1998( بینرکوو  اوسسترا مندهیافت نظامر برا و  اوسسترا نظر بر بناا

. ستا نتخابیا اريکدگذو  ريمحو اريکدگذ، زبا اريکدگذاز  دهستفاا ممستلز ،دازينظریهپر ايبر کیفی يهاداده تحلیل ،بینرکو

ــتا بشود انجام می تطالعااتحلیل ها و داده زيساممفهو، زبا اريکدگذدر مشخص   يمقولههاها را در داده انبتواز آن  دهستفااا ـ

  بنتخاا ،مقوله انعنو بهرا  زبا اريمجموعۀ مفاهیم مرحلۀ کدگذاز ومی ـمفه. در کدگذاري محوري، پژوهشگر، درـکيدـبنستهد

پردازي و کدگذاري انتخابی، مرحله اصلی نظریه زدسامیمرتبط آن به را ایر مفاهیم هم معنا ـس، يدـینای فرـطو د ـکنیـم

ــاس نتایج دو مرحله پیشــین، به تولید نظریه و ارائه مدل می ــت که بر اس ــتراوس و کوربین، .پردازداس ــتراوس و 1994(اس ؛ اس

   ).1990کوربین،

هاي طور ســـنتی مربوط به پژوهشنتایج پژوهش را به ها واعتبار و روایی داده دربارهبحث  ،برخی از پژوهشـــگران کیفی بااینکه

ها و هاي کیفی نیز صــحت و اعتبار دادهاما واقعیت این اســت که در پژوهش)؛ 1،2008دانند(جانســون و کریســتنســنی میکمَ

معتقدند ) 1994(و گوبا و لینکلن) 1985(لینکلن و گوبا). 2،2012است(کرسول هشاز فرایند پژو بااهمیت بخشی بسیار ،هایافته

هاي اعتبارسنجی کمی نمود. ابزار و روش در حوزه کیفی، آنها را جایگزیناعتبار ها و مفاهیم جدید ارزیابی باید با ایجاد روشکه 

شاخص ص یبه واقعي: ریاعتبارپذ)1): 1391 زاده،کنند (عباسهاي ذیل را معرفی میبدین منظور این محققان،  و  هافیبودن تو

ــاره دارد يهاافتهی ــاهده طوالن ،پژوهش نیا يریاز اعتبارپذ نانیاطم يبرا). 66 :1385 ،يریحر(پژوهش اش ــتمر یمش در  و مس

فت  کار محقق قرار گر ـــتور  که فرآهمچنین دس جا  هاداده يگردآور ندیاز آن فاز فت و برخ مختلفي ها در  ـــورت گر  یص

حضور داشتند، پژوهشگر زمان  مرحله کم در دودست قیبه موضوع تحق يمندو عالقه یدانش تخصص لیکنندگان به دلشرکت

ز بازخوردهاي اصالحی ا ،کنندگان اي به مشارکتهاي دادهحلیلتا با ارائه ت داشت اریها در اختبا آن يسازرابطه يرا برا يشتریب

 نکهیحال با توجه به ا نیست. در عاهانهیزم ها وحوزه ریبه سا جینتا میتعم تیقابل يبه معنا :يریذپانتقال)2. دنمایدریافت  آنان

ـــتریب به انجام م يهاگروه يبر رو یفیک يهاپژوهش ش ـــد،یاندك  تا میتعم رس ندک نیا در جین ـــکل مواجه  یحوزه ا با مش

ـــت  یگلوله برف و هدفمند يریگاز روش نمونه پژوهش نیدر اها، داده تیاز غنا و جامع نانیاطم يبرا. )66: 1385 ،يریحر(اس

که  شدندیم ییها شناساداده يگردآور انیادامه جر يبرا يهر مصاحبه، نفرات مناسب بعد انیدر پا بیترت نیه اب .استفاده شد

شتند دری قیدانش عم ضوعات مورد بحث دا صوص مو شاخص ع يبه معنا ي:ریدپذییتا )3. خ شش در جهت احراز  در  تینیکو

 نیا یفیک يهااست؛ در مقابل، در پژوهش يریمحقق از سوگ زیبر پره شتریبي، ریدپذییتا ،یکم يهاپژوهش است. در پژوهش

این  يریدپذییاز تا نانیاطم يبرا ).66: 1385 ،يریحر(آنهاســت دییتا زانیم و هاو دقت داده لیقدرت تحل يبه معنا شــتریامر ب

شد. بد ياسهیمقا يکدگذار ندی(فرآ قیدر طول تحق هاهمزمان داده لیو تحل ياز گردآور ،پژوهش ستفاده  منظور،  نیمستمر) ا

خود را به صورت منظم ثبت  يهالیضبط شده و تفکرات و تحل يهااسناد، مصاحبه مهم خام شامل نکات يهاداده هیمحقق کل

ــد امکان نمود تا در هر لحظه يو نگهدار ــت و مرور آنها موجود باش هاي کمی معادل پایایی در روشپذیري: ) اطمینان4 .بازگش

ي درجه به ،پذیريراي اطمینان از پایایی در یک تحقیق کیفی، آزمون قابلیت اعتماد آن امري حیاتی اســـت. اطمیناناســـت. ب

 اینکه بر عالوه. در پژوهش حاضـر )66: 1385 ،يریحر(شـودمی اطالق افراد سـایر سـوي از هاداده تکرارپذیري و پذیريبازیافت

                                                             
1 . Johnson & Christensen 
2 . Creswell 
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ـابی و اجـراينیز از کمیته راهنما  ،استدهی شده سازمان هاداده تفسیر و نوشتن ثبت، براي یافته ساخت فرآیندهاي  براي ارزی

  .برنامـه مصـاحبه استفاده شده است

  

  هاتحلیل دادهتجزیه و 

ست که اي نظامکدگذاري، رویه ستراوس و کوربین(مند ا سط ا شف مقوله1998تو صه) براي ک شخ سعه ها و ابعاد دادهها، م ها تو

ـــده ـــت. داده ش ، زبا اريکدگذاز  دهستفاا ممستلز ،دازينظریهپر ايبر کیفی يهاداده تحلیل ،بینرکوو  اوسسترا نظر بر بنااس

 دهستفاا اـب تا شودانجام می تطالعاا تحلیلو  هاداده زيساممفهو، زبا اريکدگذدرست. ا نتخابیا اريکدگذو  ريمحو اريکدگذ

آورده  سطح به هاداده عمقاز  مفاهیم ،زاـب اريذـکدگ ۀـمرحل. در درـکيدـبنستهد مشخص يمقولههارا در ها داده انبتواز آن 

 ومیـمفه، پژوهشگر، کدگذاري محوري در .دازدپرمی هانآ يهایژگیو و مفاهیمهی دشکل ةنحو به تحلیلگر همچنین .شوندمی

آن  بهرا  معنا هم مفاهیم ایرـس ،يدـینای فرـطو  دـکنیـم بنتخاا ،مقوله انعنو بهرا  زبا اريکدگذ مرحلۀ مفاهیم مجموعۀاز 

کند، سپس ي محوري انتخاب میعنوان مقولهها را بهز، یکی از مقولهدارـــپهـــنظری ،بعبارت دیگر در این مرحله. زدسامیمرتبط 

ست، قرار میآن  سی ا سایر مقولهرا در مرکز فرایندي که در حال برر سرانجام ارتباط  شخص میدهد و  کند. مقوله ها را با آن م

 دوـشمی ادقلمدري محو لیلد ینا به اريکدگذ یناپیامدها.  و راهبردها اي،خلهامد ز،مینهسا، زعلی یطاشرهاي دیگر عبارتنداز: 

پردازي است که بر اساس نتایج دو ، مرحله اصلی نظریهکدگذاري انتخابی. دگیرمی رتوص هشوپژ مقولۀ یک رمحو لحو هـک

ها در ). براي تجزیه و تحلیل داده1990؛ استراوس و کوربین،1994پردازد(استراوس و کوربین،مرحله پیشین، به تولید نظریه می

ضر  ساسپژوهش حا صاحبهاز ابتدا هریک ، بینرکوو  اوسسترمند انظامروش  برا صورت سازي متن آنها پس از پیادهم ها، به 

ستتر در هر یک از عبارتجمله به جمله، به صلی یا مفهوم کلیدي م سی وپیام ا ستخراج دقت برر کدهاي اولیه، پس از  .شدها ا

صاحبه پا شده، ذیل مفهومی کاالهر م شف  سایر کدهاي ک سنخیت و تجانس با  شده و با توجه به  ن ته و ایتر قرار گرفملیش 

هاي مکرر، کدهاي اولیه به مفاهیم و مفاهیم نیز هر یک بر اساس فرایند تجانس شالیفرایند، بارها و بارها تکرار شد تا پس از پا

عداد تها، مصاحبه يیهپس از تحلیل کلدر این پژوهش،  .تر به عنوان مقوله سازماندهی شدندمفهومی، در قالب مفاهیم گسترده

بر اســاس ابعاد پارادایم ادامه، . در ندمقوله تبدیل شــد 24و  مفهوم 47یش به الناســایی شــد که پس از پاکد اولیه شــ 219

  شود.می بیان )نظریه (مدل کیفی پژوهش ،در نهایت شده وهاي حاصل از مصاحبه، تبیین تحلیل داده ،کدگذاري

  

  شرایط علّی

ایجادکننده  امل،این عو ايگونهبهیرگذار است یا ثتأ ،ینیآفرهم بر پدیدهمستقیماً  ت است کهالشامل مواردي از مقو ،علّی شرایط

سخ ).1،2004(وستبروكدهنده پدیده هستندو توسعه ضر، دهندگان پا سواالت مرتبط با هر پژوهش حا سخ به  از ابعاد  کیدر پا

ـــر ـــگري پرداختند.هم ندیفرا حیمدل به تش ـــنعت گردش  هیاول کدهاي افراد، نیا هايدگاهیجمالت و د لیاز تحل آفرینی در ص

 به محقق دیاز د تیکدهاي با اهم انضمام شوندگان بهمصاحبه هیکل دیمشترك و مورد تأک استخراج شد. در مرحله بعد، کدهاي

  .مشخص شدند ییعنوان کدهاي نها

  

  

                                                             
1 . Westbrook 
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  دهد:نشان میرا پژوهش حاضر علّی  شرایط بخش در ي مستخرج از مصاحبهکدها نمونهو ها مقوله، 2جدول 

  علّی شرایط بخش در کدها نمونه و هامقوله -2 جدول

  

  

  

  

  

  شرایط علَی

  

  

  باز کدهاي  هامقوله

  

 هاو زیرساخت هاسازمان تقویت

  صنعت گردشگري يریپذتوسعه رقابت

ــ ــتیتفکر راهبردي س در  غاتیو تبل یابیبازار يگذاراس

  گردشگري

  ريگردشگدر بقاي صنعت  یابیو بازار غاتیتبل تیاهم

  رقابتی فضاي آزادسازي صنعت ییایپو

  صنعت گردشگري سازيخصوصی

  رقبا تعداد افزایش و جدید صنعت ورود

 

 انیمشتر ییایپو

  مشتریان آگاهی و دانش

  مشتریان به اطالعات ارائه اهمیت

  مشتریان هايگزینه افزایش

  مشتریان انتظارات و هاخواسته

  هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

  

  حاکم بستر یا ايزمینه شرایط

 فراهم گیرد،می صـــورت پدیده به پاســـخ کنترل و اداره، براي راهبردها آن در که را خاصـــی حاکم، شـــرایط بســـتر یا زمینه

شگريآفرینی در هم تحقق هاآن که بدون شوندمی شامل را عواملی اي،زمینه شرایط ).١،2000(گولدینگکندمی  صنعت گرد

 حاتیوضت ،آفرینی در صنعت گردشگريهم اينهیزم طیشوندگان در پاسخ به سواالت مربوط به شرامصاحبهنیست.  پذیرامکان

 کدها نمونههاي فرعی و مقوله ،3 جدول آنها استخراج شده است. مهم کردند که کدهاي مستخرج از عبارات انیرا ب یقیو مصاد

  دهد: ا نشان میر ايزمینه شرایط بخش در

  ايزمینه شرایط بخش در کدها نمونههاي فرعی و مقوله -3 جدول

  

  

  

  ايشرایط زمینه

  

  

  باز کدهاي  هامقوله

 سازمانی پیچیدگی

  

  صنعت گردشگري یسنت یساختار سازمان

  قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ویزا

  تفاوت در سیاستگذاري ها و استراتژي ها

  مشتریان زیاد پراکندگی و تعداد مشتریان هايویژگی

  مشتریان به رقبا ویژه امتیازات و خدمات

  مشتریان باالي دانش و آگاهی

  مشتریان توقعات و انتظارات ها،ارزش

  اقتصادي رکود یا رونق محیطی شرایط

  دولت اقتصادي هايسیاست

حدود و وظایف بخش هاي  وجود سـازمان هاي موازي و نامشـخص بودن

  مسئول

  هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

                                                             
1 .  Goulding 
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  گرشرایط مداخله

 ،گرمداخله شرایط .گذاردتأثیر می ،متقابل هايکنش و راهبردها بر و پردازدعلّی می شرایط تعدیل و جرح به ،گرمداخله شرایط

ستايدر سهیل را  نمونهو  هامقوله ،4جدول ).2000، نگی(گولد کنندمی عمل ،موردنظردر زمینه خاص  راهبردهامحدودیت یا  ت

  دهد:را نشان می گرمداخله شرایط بخش در کدها

  گرمداخله شرایط بخش در کدها نمونهها و مقوله -4 جدول

  

  

  

  گرشرایط مداخله

  

  

  باز کدهاي  هامقوله

  مدیران در دولتی تفکر  مدیریتی موانع

  ارشد مدیریت سوي از منابع تخصیص و حمایتعدم

  گردشگري گذاريسیاست مورد در ارشد مدیریت پایین دانش

 ساختاري موانع

 

  سازمانی ساختار در گردشگري نامشخص جایگاه

  سطح باالي هزینه براي ایجاد زیرساخت

 صنعت هايویژگی

 گردشگري

  گردشگري ايغیرحرفه گذاريسیاست

  گردشگري خدمات تنوع و کیفیت

  دانشی و کردهتحصیل انسانی نیروي

 هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

  

  محوريمقوله 

ــلی پژوهش بوده و تمامبنیاد، پدیدهپردازي دادهمقوله محوري در نظریه ــت که زمینه اص ه داد ربط آن به دیگر هايمقوله اي اس

 تشــافیاک قوت و عمق لحاظ از نظریه یابد،می بودبه دیگر مفاهیم با تلفیق راه از تحلیلی شــیوه به مفهوم هکامیهنگ .شــوندمی

ـــ را  محوريبخش مقوله  در کدها نمونهو  هامقوله، 5 جدول ).2002؛ گولدینگ،1386امامی، و ردفاییدان. (دکنمی داپی درش

  نشان می دهد:

  محوريبخش مقوله  در کدها نمونهو ها مقوله -5 جدول

  

  

 

 

 

 

  محوري مقوله

  آفرینیهم 

  باز کدهاي  هامقوله

  گردشگري تصمیمات اتخاذ راهنماي  گردشگري سیاست

  گردشگري کلی گیريجهت

ــی ــالی ــق ــی و ع ــرب ــج ــودن  ت ب

 گذاريسیاست

  شناختی و محیطی هايمحدودیت

  اطالعات و زمان محدودیت

 

 اهسیاست تصویب و تدوین مرجع

 اجراي پیامدهاي ابهام در و مســـائل بودن چندبعدي

  هاسیاست

  ارشد توسط مدیران هاسیاست تدوین

  رقبا و مشتریان پایش  توسعه خدمات

  هدف مشتریان تحلیل

  ارزش خلق  مشتریان براي ارزش خلق

  خدمات سازيغنی

  مشتریان به خدمات معرفی  مشتریان به خدمات ارائه و معرفی

  مشتریان به خدمات ارائه
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  تبلیغات از گیريبهره با بازار توسعه  یسازمانده

  مشتریان نگرش تغییر

  هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

  

  راهبردها -5-4

 حقیقت، در .دهندبروز می خود از شرایط آن قبال در کنشگران که شودهایی میکنش و تعامالت از دسته آن بیانگر ،راهبردها

کردن اداره ،اجراي راهبردها از هدف دهد.می رخ پدیده با متعامل خاص هايموقعیت و به رویدادها پاسخ در ،هاکنش جریان فرایند

 انتخاب به شکلی هدفمند راهبردها این است. حاکم زمینه و بستر موردنظر در پدیده بهتر کردن محقق و رساندنبه انجام و

 عمل جامه پدیده محوريبه  توانمی راهبردها و هاتاکتیک از استفاده با گیرند؛ بنابراین،می صورت علتی به و شوندمی

  دهد:را نشان می نمونه کدها در بخش راهبردهاو  هامقوله ،6جدول  ).1990تراوس و کوربین،(اسپوشاند

  نمونه کدها در بخش شرایط راهبردهاها و مقوله -6جدول 

  

  

  

  

  راهبردها

  باز کدهاي  هامقوله

  سازمانی فرایندهاي و ساختار پذیريانعطاف  سازمانی پذیريانعطاف

 صنعت باتجربه متخصصان و نخبگان از گیريبهره

  گذاريسیاست جهت گردشگري

  

  گردشگران نگرش و رفتار منظم و مستمر سنجش مشتریان تعامالت با توسعه

  مشتریان باشگاه ایجاد

  مشتریان وفادارسازي هايبرنامه توسعه

  خدمات کیفیت و تنوع افزایش  خدمات بهبود و توسعه

  قوانین مناسب براي ورود و خروج گردشگران

  هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

  

 نتایج و پیامدها -6-4

 بخش، این هدف ).2006ســـودابی، ( پیامدهایی دارند و گیرندمی صـــورت ايپدیده و کنترل اداره براي یا با مقابله در راهبردها

نمونه و ها مقوله، 7جدول .اســت آفرینیراهبردهاي هم کارگیريبه از ناشــی پیامدهاي با مرتبط هايمقوله و مفاهیم شــناســایی

  دهد:نتایج را نشان میها و پیامدکدها در بخش 

  نتایج ها وپیامد بخش در کدها نمونهو  هامقوله -7 جدول

  

  

  

  

  

  

  نتایج و پیامدها

  

  باز کدهاي  هامقوله

ست پیامدهاي ارزیابی  اجراشده هايسیاست ارزیابی شده هايسیا سه با اجرا  هاآن مقای

  اهداف با

ست پیامدهاي ارزیابی صیص منابع به توجه با هاسیا  تخ

  شده داده

یابی تایج ارز ـــت ن ـــیاس  امنیت ارتقاي به توجه با هاس

  اقتصادي جامعه

  مشتریان از آگاهی افزایش  



240      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

ـــعه  جایگاه تقویت و بازار توس

 گردشگري

  مشتریان در رفتاري تمایالت ایجاد

  جدید مشتریان جذب امکان

  گردشگري خدمات کیفیت بهبود نمشتریا رضایت و رفاه افزایش

  مشتریان رضایتمندي افزایش

  مشتریان رفاه افزایش

ـــد ـــادي رش  فرهنگی و اقتص

  جامعه

  اقتصادي امنیت ارتقاي

  جامعه اقتصادي رشد

 کــاهش و درآمــدهــا افزایش

  هاهزینه

  خدمات بیشتر فروش

  مشتریان ریزش نرخ کاهش

  بازاریابی هايهزینه کاهش

  هاي پژوهش حاضرمنبع: یافته

  

  پژوهش) قضایاي( حکمی هايگزاره -7-4

  :اندآمده دستبه زیر قضایاي محوري، کدگذاري مرحلۀ هايمؤلفه پایۀ در پژوهش حاضر، بر

آفرینی در صــنعت هم بر علّی عنوان شــرایط ها، بهزیرســاخت و ســازمانها مشــتریان، تقویت صــنعت، پویایی . پویایی1قضــیه 

  اثرگذارند. گردشگري

ــیه ــازمانی، ویژگی پیچیدگی .2 قض ــرایط هايس ــتریان، ش ــرایط عنوان محیطی، به مش ــنعت  ینیآفرهم بر ايزمینه ش در ص

  گذارند.تأثیرمی يگردشگر

خدمات،  بهبود و توســعه مشــتریان، با تعامالت مدار، توســعهمشــتري انســانی نیروي ســازمانی، توســعه پذیري. انعطاف3 قضــیه

  هستند. يدر صنعت گردشگر ینیآفرهمالگوي  براي اصلی راهبردهـاي

ضیه  شگر ینیآفرهمبر  گرمداخله شرایط صنعت، به عنوان هايساختاري و ویژگی مدیریتی، موانع موانع. 4ق صنعت گرد  يدر 

  اثرگذارند.

ضیۀ ستور پیامدهاي راهبردها، و گرمداخله شرایط اي،زمینه شرایطشرایط علی، . 5  ق شگري در هم کار د صنعت گرد آفرینی 

ست شامل ارزیابی، ایران سعه هايسیا شده، تو شگري، افزایش جایگاه تقویت و بازار اجرا ضایت و رفاه گرد شد ر شتریان، ر  م

  را در پی خواهند داشت. هاهزینهکاهش  و درآمدها جامعه، افزایش فرهنگی و اقتصادي
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  مدل نهایی -8-4

  مدل نهایی هم آفرینی در صنعت گردشگري -1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منبع: پژوهشگر

  

  هاو پیشنهاد ريگیجهینت -5

 ياست. برا دهبو بنیادبا اســتفاده از روش کیفی تئوري داده آفرینی در صــنعت گردشــگريالگوي هم ارائه پژوهش حاضــر، دفه

یل کیفی داده  ینا عناصر .یددگر ئهارا )1ل(شکدر  حاصل یمیراداپا لمدو  شد دهستفاا بینرکوو  اوسسترا دیکراز رو ها،تحل

ـــت هشوپژ يهااز داده  برگرفته لگوا ـــاختاریافته  مصاحبه طریقو از دبنیاداده  نظریهروش  سساابر که اس آوري  جمعنیمه س

ستخراج و و 24مفهوم و  47باز،  کد 219تعداد  ،کدگذاري ندیفرآ نیا یط. ندشد ساهاي آنیژگیمقوله ا شنا مدل  شد. ییها  

شگري ایران نهایی ارائه صنعت گرد ستین مدل هم آفرینی در  ست که شده، نخ  و راهبردها اي،خلهامد ،علی ز،مینهساز یطاشرا

ـــگريهم با مرتبط يپیامدها ـــت.نموده شناسایی را آفرینی در صـــنعت گردش ـــرا اس و  هایژگیعبارتســـت از و اينهیزم طیش

ص شگر ینیهم آفر ،مورد مطالعه دهیپژوهش پد نیدر ا که مورد مطالعه، دهیپد هايصهیخ صنعت گرد شدیم يدر  ساس ر. ببا ا

 ریمختلف دست و پاگ نیقوان، يصنعت گردشگر یسنت یساختار سازمان هايشامل شاخصهي انهیمدل، عوامل زم نیا هايافتهی

 ايشرایط زمینه

 پیچییدگی سازمانی -1

 هاي مشتریانویژگی -2

 شرایط محیطی -3

 

 مقوله محوري

 سیاست گردشگري -1

عقالیی و تجربی بودن سیاست  -2

 گذاري

 تصویب سیاست ها مرجع تدوین و -3

 توسعه خدمات -4

 خلق ارزش براي مشتریان -5

 معرفی و ارایه خدمات به مشتریان -6

 سازماندهی -7

 

 گرشرایط مداخله

 موانع مدیریتی -1

 موانع ساختاري -2

 ویژگی هاي صنعت گردشگري -3

 

 شرایط علی

 پویایی صنعت -1

 پویایی مشتریان -2

 سازمانها و زیرتقویت  -3

 هاساخت

 

 

 راهبردها

 انعطاف پذیري سازمانی -1

 توسعه تمایالت با مشتریان -2

 توسعه و بهبود خدمات -3

 

 

 

 پیامدها

هاي اجرا ارزیابی سیاست -1

 شده 

توسعه بازار و تقویت  -2

 جایگاه گردشگري

افزایش رفاه و رضایت  -3

  مشتریان

رشد اقتصادي و فرهنگی -4

 جامعه

درآمدها و افزایش  -5

 کاهش هزینه ها
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ا به رقب ژهیو ازاتیو امت خدمات، انیمشتر ادیز یو پراکندگ تعداد، ها يها و استراتژياستگذاریدر س تفاوت، زایدر مورد صدور و

ادي اقتص يهااستیس، رکود اقتصادي ای رونق، انیانتظارات و توقعات مشتر ها،ارزش، انیو دانش باالي مشتر یآگاه، انیمشتر

شخص بودن حدود و وظا يمواز يهاسازمان وجود، دولت سئول يهابخش فیو نام سه  م ی، سازمان یدگیچیپعنوان که تحت 

شتر هايیژگیو شکل یعل طیشرا .شدندکدگذاري ی طیمح طیشراو  انیم سترش هم ريیگکه موجب  صنعت ینیآفرو گ  در 

سا ،انیمشتر ییایپوو  صنعت ییایپوها، رساختیها و زسازمان تیتقو ذیل سه عنوان گرددیم يگردشگر  بنديو طبقه ییشنا

ــرا .دیگرد ــتند که روند فرآ یعوامل ،ايمداخله طیش ــاختاري هس ــگر ینیآفرهم ندیس ــنعت گردش ــه يدر ص مختل  ای لیرا تس

، ارشد تیریمنابع از سوي مد صیو تخص تیحماعدم ،رانیدر مد یتفکر دولت شاملی تیریموانع مد -1گروه  سهو در  ندینمامی

س تیریمد نییپا دانش شد در مورد  ستیار شگر يگذارا شگر گاهیجا شامل ساختاري موانع -2ي ؛ گرد شخص گرد در  ينام

 ايرحرفهیغ گذارياستیس شامل يصنعت گردشگر يهایژگیو -3؛  رساختیز جادیا يبرا نهیهز يباال سطحی، ساختار سازمان

شگر شگر تیفیک ي،گرد سان رويیني، و تنوع خدمات گرد ص یان ش لکردهیتح مورد یز ن مقوله محوري .دیبندي گردبقهط ،یو دان

 بیو تصــو نیمرجع تدوي، گذار اســتیبودن ســیو تجرب ییعقالي، گردشــگر اســتیســ و تحت هفت مفهومقرارگرفت بررســی 

ستیس سعه خدمات، ها ا شتر يخلق ارزش برا، تو شتر هئو ارا یمعرف، انیم . دگردی بنديطبقه ،یسازمانده و انیخدمات به م

؛ و در دیبندي گردتوسعه و بهبود خدمات طبقهو  انیبا مشتر التیتوسعه تمای، سازمان يریانعطاف پذ در سه گروه نیزراهبردها 

 هايســیاســت شــامل ارزیابی صــنعت گردشــگري در ایران در آفرینیهم کار دســتور پیامدهاي ،ارائه شــده لمداجراي نهایت 

سعه شده، تو شگري، افزایش جایگاه تقویت و بازار اجرا ضایت و رفاه گرد شد ر شتریان، ر صادي م  جامعه، افزایش فرهنگی و اقت

ها مد نه و درآ هرا درها کاهش هزی عات مرز و دیگران( . داشــــت دپی خوا طال نت(2018م پا و ک ـــ )، اهلن و 2018)، میلس

شکل2017دیگران( صري محوري براي  شتریان به عنوان عن صر خلق ارزش براي م سازمانی گیري هم) نیز بر اهمیت عن آفرینی 

 هانهیکاهش هز ایارزش  شیافزا يهامحل صیتشخ ،يواحد تجار یرقابت تیدرك بهتر مز يبرا يابزار ینیآفرارزشتاکید دارند. 

شناخت کامل سا انیرمشت ،با فروشندگان يتر واحد تجارو  ساس مدل، . گرددیدر صنعت محسوب م يتجار يواحدها ریو  بر ا

ي برا زيیرلذا در برنامه .در ارتباط اســت یو با حوزه هاي مختلف باشــدیگســترده م ايدهیآفرینی در صــنعت گردشــگري پدهم

ــ دیآن با ایجاد ــ کیســتماتیبصــورت س ــوع را از ابعاد مختلف مورد بررس ، انیمشــتر يخلق ارزش برا بنابراین،قرار داد؛  یموض

ــرط الزم و کاف تواندینم ــگري گردد وهم تیبراي موفق یش ــنعت گردش ــا دیعالوه بر آن، با آفرینی در ص  مباحث توجه ریبه س

  ،نیهمچن. گرددیو کمک به توســـعه و رونق آن م لیالزم که موجب تســـه انعطاف پذیري ســـازمانیاز جمله وجود  داشـــت،

 شیازو توسعه و اف قیتحقي هانهزیکاهش ه يقدرتمند برا سالحیبه  نه،زیپرخطر و پره طیبا توجه به مح ،يمشتر رکردنیدرگ

 يریادگیدر  لی، کاهش زمان توسعه، تسهیزمتما خدمات ۀئارا ،يمشتر رشدنیدرگ يایازاز مشده است.  لیتبد تیاحتمال موفق

ــتر ــتر يارابطه جادیبازار و ا رشیپذ شیازاف ،يمش ــت يبلندمدت با مش ــنعتدر دهندگان خدمات هئارا. اس ــگرص  یزن يگردش

 يمقاصــد گردشــگر  ،. بنابراینابندیدســت  مثبت يهایخروج به تا کنندیم ریدرگآفرینی ي همهاتیفعال قیطراز را انیمشــتر

شته نیشتریب کهابندیرا ب یبازار هدف توانندیم شانها ومطابقت را با دا سب ياگونهبه را خود امکانات و منابع و دارد امکانات  منا

سخگو يبرا ضا تینها در تا کنندیز تجه هدف بازار يازهاین به ییپا صرف تیر که از  ییامدهایپ  ،تاًینها . کنند نیمأتکننده را م

ست م هاتیفعال نیا س دیرا با دیآیبد صد و برر س رایقرار داد ز یمورد ر ضعف و قوت پ توانیم امدهایپ یبا برر رد و ب یبه نقاط 

ر گیري از عناصبا بهرهشود  مدیران صنعت گردشگري در انتها، پیشنهاد می .و بهبود آن گام برداشت تیدر جهت اصالح و تقو

، به بررسی شکاف وضعیت مطلوب پژوهششده در این آفرینی در صنعت گردشگري با استفاده از الگوي ارائهشناسایی شده هم
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ها به عمل اقدامات الزم را در جهت موانع و آسیبپرداخته و سپس  آفرینیمشتریان در زمینه هم هايو وضعیت موجود ویژگی

   ي را محقق نمایند.در صنعت گردشگر ینیهم آفر نهایی تا بتوانند هدف آورند
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 منابع  

 شگري قومی در ایران). 1398( باقري، ابراهیم شگري، دورهطراحی مدل مدیریت گرد سعه گرد شماره 8. برنامه ریزي و تو  ،29 ،

 .233-253ص 

 هاي پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمیاصول و روش). 1385( حریري، نجال. 

 سن ،فردییدانا سیامام و ح ستراتژ1386( یدمجتبی,   تیریمد شهی. اندادیبنداده يپردازهیبر نظر ی: تأملیفیپژوهش ک يهاي). ا

 .97-69 ،)2(1، )تیریمد شهی(اند يراهبرد

 شت سر سین؛ رحمان  شعی، وحید، ح مدل هم آفرینی ارزش راهبردي در ). 1397(و رحیمیان، مهرنوش؛ ابراهیمی، مهدي  ؛خا

   . رساله دکتري، دانشگاه عالمه طباطبائی.صنعت بانکداري جمهوري اسالمی ایران

 ـــ و اوژن ی،میکر ؛ثمیمی، عاقل ـــ ). 1398(حســـن ي،دیرش ـــترك و تاث یبررس  يآن بر وفادار ریعوامل موثر بر خلق ارزش مش

ـــیعلمفصلنامۀ، شهر دامغان) یگردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارج  دوم،شمارة ،هشتمسال توسعه،ويگردشگریپژوهش ـ

 .47-23،ص  تابستان

 ) .صلی، اعتبار و پایایی در تحقیقات کیف ). تاملی بر1391عباس زاده, محمد, عباس زاده, محمد سی کاربردي نامۀف شنا ، جامعه 

 .19-34، ص 1شماره ،23دوره 

 )ستارت آپ ها). 1397عزیزي، مریم سازي هم آفرینی در ا سایی عوامل مؤثر بر برند شگاه . پایانشنا شد، دان سی ار شنا نامه کار

  حضرت معصومه.

 )نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه. پایاننقش هم آفرینی در نیات رفتاري مشتریان نمایشگاه هاي صنایع دستی). 1397غناء، الناز 

  سمنان.

 شگربرند ژةیو ارزشثیر ). تأ1396(دریح،يمحمدي و پرو،ییآقای؛ لطفعل،یکالجگرکوزه شگران يوفادار بري گرد  مورد، موزه گرد

 .190-207، ص2، شماره 6 دورة توسعه،وي گردشگریـ پژوهش یعلمفصلنامۀ  .رانیایمل موزة مطالعه:

 )اثر هم آفرینی و مهارت بر ارزش ادراك شده و رضایتمندي در مصارف گردشگري: مطالعه موردي ). 1398محمدابراهیمی، اسما
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