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مورد توجه پژوهشگران و مدیران کسب و کارهاي مختلـف قـرار   هاي آن هاي کسب و کار و کاربردمدلمفهوم هاي اخیرسالدر 

بـراي شـروع، ایجـاد تغییـرات و      هاي کسـب و کـار  مدل که از است)نزدیک به دو دهه( با وجود اینکه مدت اندکی .گرفته است

شود، ولی تاثیرات مثبـت و سـازندة ایـن ابـزار موجـب      وري، کارایی و پایداري کسب و کارهاي مختلف استفاده میافزایش بهره

موجـب   ارزشمطالعۀ مدل کسب وکار و چگـونگی خلـق، کسـب و انتشـار     .گیر شدن و فراوانی استفاده از آن گردیده استهمه

در ایـن  . هاي قدیمی مدیریت کسـب و کـار در صـنعت گردشـگري اسـت     هایی براي نوآوري و ایجاد تغییر در روشکشف شیوه

اند را شناسایی پژوهش، مقاالت و مجالت علمی مرتبط و معتبر که با هدف مدل کسب و کار در صنعت گردشگري نگارش شده

. ایـم سازي مدل کسب و کار از نظر محققان مختلف را مرور نمـوده ین چگونگی مفهومایم و همچنو مورد بررسی دقیق قرار داده

گشـاي تحقیقـات روي مـدل کسـب و کـار در صـنعت       توانـد راه در انتها پیشنهاداتی براي تحقیقات آتی ارائه کـردیم کـه مـی   

  .گردشگري باشد
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  مقدمه .1

کسب هایی براي ایجاد یک به دنبال راه این صنعتکسب و کارهاو سیاست گذاران صاحبان ،حال توسعهگردشگري در صنعتدر 

 ةبسـیاریدر زنجیـر  کسـب و کارهـاي   گذشته، ۀدر دهـ . هستند متنوع گردشگراننیاز، خواسته و رفتاربر مبناي  بادوام هايو کار

شـرایط و  تغییـر در  ) 2صـنعت گردشـگري؛    رقابـت شـدید در  ) 1: انـد به چالش کشـیده شـده  با موارد زیر خدمات گردشگري 

 هـاي بـازار و  واقعیـت ) 3و  ، مقـررات و شـرایط اقتصـادي   گردشـگري پیشـرفت تکنولوژي،رفتـار    ه دلیـل بـ  هاي اولیهچارچوب

خصـوص  هـاي سـاختاري در   راه حـل عملکـرد، و  نحـوة  ،کننـدگان  کنندگان و تـامین مصرفي باورها در اتپی در پیتغییرایجاد

گردشگري به دنبـال  صنعت ، به همین دلیل. پایدارهاي اقتصادیوشبا استفاده از رانرسانی به نیازهاي گردشگرچگونگی خدمات

  ].1[ و انتشار ارزشاست کسب، خلقةنحو در به روز رسانی و تغییر

-چگونه این روش اینکه و فعالیت در کسب و کارهاي موجود براي کند روشمدل کسب وکاربه متخصصان و محققان کمک می

 و کسـب ارزش  خلـق کسب وکار توصیف جامعی از چگونگی مدل . ،شناسایی نمایندگردشگري تغییر دهند صنعتها را به نفع 

از دیدگاه عملی، این مفهوم به طـور  ].2[دهد ارائه میهاي آنها با توجه به فعالیتمشتریانیا ، سازمان،جامعهیک شبکه،  از پایدار

  . ]1[ کندخروجی پیروي می -ساخت  -ورودي و از منطق  دهدچگونگی خلق ارزش را شرح میجامع 

. دهده میئهاي کسب وکار موجود اراادبیات موجود در حوزه گردشگري، بینش کمی در مورد چگونگی برخورد با مدیریت مدل

ـ .انـد مختلفتبیـین کـرده   هـاي را در بخـش گردشگري مفهوم مدل کسب وکار و  2002سال ز منتشر شده امقاله  90بیش از  ا ب

تـوان  میگردشگریهاي کسب وکار در صنعت مدلدر خصوص که  مقاالت موجودف اهداو پیشینه، پژوهشادبیات بررسی جامع 

  .به درك بهتري از این موضوع دست یافت

مقایسـه  ) 1 :پـردازیم مـی گردشـگري   صنعت مدل کسب وکار در میان تحقیقات اصلیشناسایی چهار موضوع به  این مقالهدر  

کـه در  پژوهشـگرانی  مطالعـۀ  ) 2 ؛الکترونیـک  تجـارت و حمل و نقل، داريکسب وکار مختلف براي گردشگري، مهمان  هايمدل

غیـر مـالی   و  ارزشـمالی  نقش انـواع مختلـف   شناسایی به و بودند تحقیق کردههاي کسب وکار در صنعت گردشگري مورد مدل

در صـنعت  هاي کسب وکـار  طراحی مدل اصلی در زمینۀپس به عنوانپایداري و کارایی بر موجود تحقیقاتاینکه ) 3 اند؛پرداخته

هـاي کسـب   مـدل نظارت و کنترلموضوع چهارم مربوط به نقش ) 4 دارند؛ تاکید مزایاي اقدامات مشارکتی همچنینو گردشگری

مطالعـات آینـده در    بـراي مـدل کسـب وکـار     سـاختن چگونگی مفهوم سازي و عملیعالوه بر این به . گردشگري است در وکار

هاي کسب دل، مدیریت و نوآوري مةساختاربنديرا براي تحقیقات آینده در سه حوز موضوعاتیپردازیم و گردشگري میصنعت 

  .دهیمپیشنهاد میوکار در صنعت گردشگری

گردشگري جهت پـرداختن بـه   درصنعت هاي تحقیقاتی فراوانی را دهد که مدل کسب وکار فرصتنشان می هاررسیدر نهایت ب

  .دهدهاي مطرح شده ارائه میچالش

  

  مدل کسب و کار. 2

بـا ایـن وجـود،    ]. 3[ اسـت  توسعه یافتهتحقیقاتی  ةموازي در چندین حوز و بصورتاست  بعديمدل کسب وکار مفهومی چند 

 :گویـد کـه مـی   ]4[ استراتژي و کارآفرینی توافـق دارنـد  ة یک هسته مشترك ابداع شده در حوز محققان مدل کسب وکار روي

  ].5[ کندمی خلق و کسب ارزش توسط فرد یا سازمان را تشریحگیهایی است که چگوناز فعالیت ايمجموعهمدل کسب وکار 
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بـه  تمرکز بر یـک سیسـتم   ) 2؛ ارزش کسبو  خلقتاکید بر ) 1: کنندرا مشخص می مدل کسب و کار سه ویژگی اصلی تعریف

دهـیم  هاي زیر سه ویژگی را مورد بحث قرار مـی در بخش]. 1[سازمانی فردي و  دربرداري فعالین) 3ها ؛ و از فعالیت وابستههم

  .کنند را تبیین کنیماشاره می گردشگريمدل کسب وکار در صنعت  موجود هايو بررسیپژوهش تا درك مفهومی که به مرور

  

  :ارزش کسبتاکید بر ایجاد و . 1-2

تمرکـز بـر روي   . تحقیقات مدل کسب وکار اسـت  هايترین مقولهاز اساسیارزش  کسبها براي ایجاد و بررسی منسجم فعالیت

 ايفزاینـده  ه وسـازد تـا تعـامالت پیچیـد    ها محققان را قادر مـی تتمرکز بر ارزش و فعالی) 1: داردارزش چهار مزیت  خلقةنحو

درون دیـدگاه  مـدل کسـب وکـار ترکیبـی از      هـاي پـژوهش ) 2؛ ]6[ مدل کننـد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موجود رابین

بـا تمرکـز بـر روي    ]. 7[ دنشـو بازاریابی مشـخص مـی   استراتژي تحقیقاتدر است که به طور معمول  سازمانی و برون سازمانی

هـاي  به دلیل اینکه سیستم) 3؛ ]5[ مشتري و ارزش سهامداران دارند هاي فعالیت، محققان توجه یکسانی به ارزش یکسیستم

هـا، صـنایع و   هـاي بخـش  کسـب و کـار بـا مرزبنـدي     هـاي ذینفعان مختلف تمرکز دارند، مدل فعالیت بر ایجاد ارزش در میان

هـاي  مرزبنـدي در را  هاي نوپا اختالالت کسب و کار خودبه همین دلیل است که شرکت. هاي سنتی در تضاد هستنداستراتژي

آنها انواع مختلـف  . است با اهمیتتمرکز روي ارزش براي محققان مدل کسب وکار یک موضع ) 4؛ و ]8[کنند سنتی تجربه می

ارزش مشـتري، حقـوق صـاحبان سـهام، و ارزش سـهام در کنـار ارزش       بنـابراین،  ]. 9[براي مشتریان متصور هسـتند   را ارزش

، در گـردد نفع خاص سپرده مـی هاي ذيیا گروهنه به اشتراك گذاشته یا ناخواسته به یک جامعه که به صورت آگاها پیشنهادي

  ].10[ شوندنظر گرفته می

  

  هااز فعالیت وابستهیبه همتمرکز بر سیستم. 2-2

بـه   هـاي اي از فعالیـت مجموعه کاريیک سیستم . هاي کاري متمرکز استهاي کسب وکار بر روي سیستمتحقیق درباره مدل

ژوهشـگران مـدل   پ]. 11[ نمایـد ف کلـی درگیـر مـی   اهداپیگیري افراد یا سازمانبراي توسط  هر نوع منبع راوابسته است که هم

مختلـف تعریـف کننـد و از یـک مـدل       ذي نفعـان شده براي خلق نظر ارزش مرا از  تحقیق کسب وکار تمایل دارند هدف کلی

  ].12[ مزیت رقابتی نسبی است متمرکز بردر مقابل، تحقیقات استراتژي به طور کلی . کسب وکار خاص بهره ببرند

مـدل کسـب وکـار     مرتبط بـا هاي خاص به فعالیتي که محتوا) 1]: 11[شوند هاي کاري توسط چهار عامل معرفی میسیستم

حاکمیـت   تعیـین  )3؛ کندهاي فردي و کلی را مشخص میفعالیت به هم پیوستۀهاي ویژگی سازمانی کهساختار) 2؛ اشاره دارد

و  سیسـتم  سـازگار از محتـوا، سـاختار    یشامل ترکیب مدل طراحی هايزمینه) 4و فرد یا سازمانکه عهده دار تامین منابع است؛ 

  .کندهدایت میخاص  کسب و کار بندي یک مدلرادر جهتساختار ارزشخلق حاکمیت بوده و در نتیجه 

قـرار   اهمیـت  را مـورد  طراحی آن زمینۀو  کاريدهد که ساختار یک سیستم را نشان میوابستگی متقابل  موجود نقش پیشینۀ

ي هـا گزینـه ةپیچید ۀمنسـجم از مجموعـ   طرحـی دهـد تـا   مدل کسب وکار به افراد حرفه اي و پژوهشگران اجازه مـی . دهدمی

کمـک   ایـن حـوزه   فعـالین به این ترتیب، مدل کسب وکار به ]. 13[کنند، بسازندمی خلق و کسبو نتایجی که ارزش را انتخابی

  ].14[ها را به چالش بکشند کند تا  پیچیدگیمی
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  سازمانیفردي و  دربرداري فعالین. 3-2

هـاي کسـب   سـازي مـدل  مفهوم. کردهاي کسب وکار را می توان در سطوح مختلف براي فعاالن فردي یا جمعی مشخص مدل

 و اینارزش را در سطوح مختلف مدل کنند  خلقدهد تا وابسته به محققین اجازه میبه هم يفعالیت عنوان سیستم تحتکار و

اي دارد، زیرا آنها گردشگري اهمیت ویژه صنعتبه خصوص براي صنایع خدماتی و  موضوع این. شودمیشامل ذینفعان مختلف 

  ].15[ کنندارزش می خلق مشتریان توسط

 مختلـف  حودر سـط : هاي کسب وکـار اشـاره دارد  مهم براي مطالعه مدل ايبه مساله ،تاکید بر فعاالن فردي و جمعی در تعریف

ها دربردارنـدة سـبدي از   اغلب سازمان. ]16[ا بیش از یک مدل کسب وکار را دنبال کنندهتجزیه و تحلیل، ممکن است سازمان

 توصـیف کـرد   شـان هـاي کسـب وکار  بین مـدل گی یکپارچ میزانبرحسب  را آنهاتوانکه می] 17[هاي کسب و کار هستندمدل

تحقیق در مـورد  ]. 19[ بحث است موردمدل کسب وکار در طول زمان هنوز  يویاپ به یک پورتفولیوي دستیابیچگونگی ].18[

]. 20[ تمرکـز دارد چگونگی استفاده از مدل کسب و کار به عنوان ابزاري بـراي درك نـوآوري و ارزش   مدل کسب وکار بر  طرح

هایی چون استدالل قیاسی متمرکز است چگونگی توسعۀ مدل کسب و کار با استفاده از روشوجود در این حوزه، بر تحقیقات م

]21.[  

چگونگی و چرایی موفقیت بـازیگران فـردي و سـازمانی در    ك است که به در با اهمیتدر مجموع، مدل کسب وکار یک مفهوم 

]. 12[شـود  ي سـازمان مـی  هاشکاف بین استراتژي و تاکتیکو موجب کاهش ] 22[ کندکمک میخلق، کسب و انتشار ارزش 

: کنـد مـی متمرکز اجزاي اصلی مدل ، توجه مدیریتی و تحقیق را بر وابستگی هاي متقابل مدل کسب و کار مفهومالوه بر این،ع

 هاي کسب وکارمدلارزش در غیر ماديهاي مادي و پیوند بین جنبه، ]23[ انتخابی مرتبطهاي گزینهها و تعامالت بین فعالیت

  ]. 24[ف روابط بین ذینفعان مختل، و ]10[

  

  روش تحقیق. 3

  .نمودیمدنبال  گردشگري صنعتمفهوم مدل کسب وکار در از موجود  پیشینۀاي را براي شناسایی سه مرحله يفرآیندما 

این جستوجو در بین مقـاالت  . پایگاه داده مهم و معتبر علمی را بررسی کردیم 4: مرحلۀ اول، جستوجو در مجالت و پایگاه داده

. انجام شده اسـت  "صنعت گردشگري"و  "مدل کسب و کار "هایی همچون و با کلیدواژه 2017فارسی و انگلیسی زبان تا سال 

 10جسـتوجوي مشـابه دیگـري در     براي اطمینان از نتیجۀ حاصـل شـده  . بودمقالۀ معتبر و مختلف  189نتیجۀ این جستوجو، 

نتـایج دو  . دمقالـۀ مختلـف گردیـ    211 یـافتن  جستوجوي دوم منجر بـه . داري انجام شدمجلۀ برتر صنعت گردشگري و مهمان

. فیلتر شد "صنعت گردشگري"و  "مدل کسب و کار"هاي پژوهشی بودن مقاله و همچنین کلیدواژه-جستوجو با توجه به علمی

. به صـورت جداگانـه در آنهـا اسـتفاده شـده بـود، بررسـی شـدند         "کسب و کار"و  "مدل"هاي همچنین مقاالتی که کلیدواژه

  .مقاله است 67وت هاي موثر، معتبر و متفامجموعۀ داده

 29در نهایـت  . مقالۀ موجود به دلیل اینکه دقیقا مرتبط با صنعت گردشـگري نبـود، حـذف شـدند     67مقاله از  38مرحلۀ دوم، 

  .مقاله انتخاب شد
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دیـد   4در بـین آنهـا   . براي شناسایی موضوع تخقیقات آتی، مقاالت انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند لۀ سوم،مرح

طبقـه بنـدي و گونـه    ) 1: برجسته استکلی از موضوعات مرتبط با مدل کسب و کار در صنعت گردشگري براي تحقیقات آتی 

در ایـن   هـاي کسـب و کـار   صنعت گردشگري بـر مـدل   ندهايروتاثیر ) 2هاي کسب و کار در صنعت گردشگري؛ شناسی مدل

تجزیـه و   .صـنعت گردشـگري   در هاي کسب و کـار انعطاف پذیري در مدل) 4نفعان مختلف؛ و خلق ارزش براي ذي) 3صنعت؛ 

. هاي ما در خصوص این چهار حوزة اصلی و همچنین چهار نقـش مختلـف از مـدل کسـب و کـار صـورت گرفتـه اسـت        تحلیل

بـراي   روشسـه  در نهایـت،  . هاي مختلف مـدل کسـب و کـار اسـت    هاي اصلی و نقششامل هشت سوال دربارة حوزه 1جدول

  .پیشنهاد کردیم بعديهایهاي کسب وکار در صنعت گردشگري در بخشپیشبرد تحقیقات درباره مدل

  

  نقش مدل کسب و کار  اصلی هايحوزه

  بررسی نظري مدل کسب و کار  صنعت گردشگريهاي کسب وکار در بندي و گونه شناسی مدلطبقه

هاي کسب و کار در صـنعت گردشـگري از   چگونگی تاثیر پذیري مدل

  پیشامدهاي غیر مترقبه

  ساختاربندي مدل کسب و کار

هاي کسب و کار در صنعت گردشـگري بـر   چگونگی تاثیرگذاري مدل

  خلق ارزش در بین تعداد زیاذي از فعالین و رقبا

  تغییرات در ابعاد مختلف مدل کسب و کار 

هـاي کسـب و کـار در صـنعت گردشـگري از      چگونگی حمایت مـدل 

  نوآوري و انعطاف پذیري

استفاده از مدل کسب و کار به عنوان یـک ابـزار یـا    

  کنندهتحلیل

  اساسی براي تحلیل پیشینۀ پژوهش در مقاالت مورد نظر عوامل -1جدول 

  

  کسب و کار در صنعت گردشگري هايپیشینۀ نظري مدل. 4

 9. منتشر شده بودند را به صورت مروري بررسـی نمـودیم   2017الی  2005هاي مقالۀ مختلف که بین سال 29در این پژوهش 

مقاله مربوط بـه   10از مقاالت بررسی شده . اندمنتشر شده 2017الی  2011مقاله نیز از سال  20مقاله در شش سال نخست و 

مقالـه   3مقاله مـرتبط بـا مجـالت کسـب و کـار،       4مقاله مربوط به مجالت صنعت حمل و نقل،  5دشگري، مجالت صنعت گر

مقاله از  5. ها هستندمقاله باقی مانده از سایر حوزه 4مقاله از مجالت علوم اجتماعی، و  3مربوط به مجالت تجارت الکترونیک، 

  .اندمنتشر شده در معتبرترین مجالت این صنعت 2017 الی 2011هاي مقالۀ مرتبط با صنعت گردشگري در سال 10

  

  هاي مختلف صنعت گردشگريدر بخش هاي کسب و کارمدل ساختاربندي. 1-4

کسب  مختلفهاي بندي مدلساختارهاي کسب وکار در صنعت گردشگري مقایسه و مدل پیشینۀ پژوهشیک موضوع مهم در 

هـاي  ر بـراي سـازماندهی و درك بهتـر بخـش    مفهوم مدل کسب وکابه شده  مقاالت بررسی].25[ت آنهاس طبقه بنديو  و کار

هـاي مـدل کسـب    بنديسـاختار انجام شده،  هايپژوهشاکثر . پرداخته استمختلف گردشگري و رفتار کسب وکار گردشگري 

هـا در سـه گـروه    عمدتا ایـن تحلیـل  . دنکنرا تحلیل و مقایسه می اندایجاد شده خلق شدهارزیابی ارزش  ي کهدر خصوصوکار

  ].1[شوند گردشگري و مهمانداري، حمل و نقل و فناوري اطالعات انجام می
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. هاي کسب وکار متمرکـز شـدند  مدل دربر روي پایداري و نوآوري  پژوهشگران در زمینۀ گردشگري و مهماندارياول،  گروهدر 

] 27[و مـدیریت مهمانـداري   ] 26[کـار   هایی همچون وارد کردن عنصر پایداري بـه طراحـی مـدل کسـب و    خصوصا به چالش

هـاي کسـبوکار جدیـد    سازي محصوالت و خـدمات جدیـد بـا اسـتفاده از مـدل     مرکز بر نوآوري به بررسی و تجاريت. پرداختند

 هـا جشـنواره نقش ساختارهاي مالکیـت در  اند شامل ند نویسنده بررسی شدهموضوعات جانبی که توسط چ].28[ پرداخته است

  ].31[ کننده ناشی از مصرف مشارکتیتغییرات در رفتار مصرف، و ]30[هاي مسافرتی مالیاتی براي شرکتهاي ، سیستم]29[

از عواملی همچـون  در این حوزه، . خطوط هوایی از جمله موضوعات مورد بررسی هستند در هاي کسب وکارمدلدر گروه دوم، 

در ارزیابی اثـر بشردوسـتی   ، ]32[و رفت و برگشتی  اي، منطقهیاي، سنتتجزیه و تحلیل و مقایسۀ خطوط هوایی مختلف شبکه

اسـتفاده  ] 34[ هـا هاي مدل کسب وکار خطوط هوایی و فرودگاهوابستگی، شناسایی ]33[ پایین آوردن هزینهبا خطوط هوایی 

  .شده است

که پیشـرفت  ] 35[دهد گر پیوند میگروه سوم، صنعت گردشگري را به فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاري تسهیلدر 

دهنـدة ایـن   افزارهاي کاربردي در صنعت گردشگري و همچنین فروش و بازاریابی برخط به شکل محسوسی نشـان و توسعۀ نرم

  .تسهیل است

  

  انواع مختلف ارزش. 2-4

که یـک مـدل کسـب وکـار      است ارزشیخلق کنندگانانواع مختلف ارزش و خورد،پژوهشبه چشم می ادبیات دروضوع دوم که م

-کیفیت سـکونت ( غیر مادي و) درآمد و سودمثل ( مادينتایج ، ارزش به سازمانبراي یک شرکت یا . است تواند ایجاد کند،می

  .اشاره دارد )گاه براي مسافران

ر مختلـف  هـاي کسـب و کـا   وري از طریـق مـدل  به طور متوسط، مقاالت بررسی شده در زمینۀ حمل و نقل بیش از میزان بهره

داریاهـداف  در مقایسه با مطالعـات بخـش گردشـگري و مهمـان     ها این پژوهش. نسبت به عملکرد مالی و عملیاتی نگرانی دارند

مدل کسب وکـار  از)حمل و نقل، گردشگري و تجارت الکترونیک(حوزه ، محققاناین سه این با وجود. کنندتري را دنبال میدقیق

 موضـوع  ایـن . انـد هاي نقدي استفاده کـرده ریانهاي درآمدي و جتاثیر و اهمیت انواع مختلف ارزش فراتر از جریان خصوصدر 

  .شودمینیز ] 33[و خطوط هوایی ارزان قیمت ] 36[ هاهتل مهمانانکارکنان و  بینشامل توزیع ارزش 

پـژوهش بـه    2هاي اصلی مدل کسـب و کـار اسـت، تنهـا     آفرینی ارزش براي مشتریان یکی از قسمتاینکه خلق یا هم وجود با

هـاي جدیـد   تجربـه  بـه )2013(کـاکوپولوس و اسـتایلیراس   ) 1: انـد مطالعۀ نقش و مزایاي آن در صـنهت گردشـگري پرداختـه   

چگـونگی وارد  ) 2016(پـین و گیلمـور   ) 2؛ و ]37[ پرداختنـد  هوشـمند هاي هاي کاربردي تلفناستفاده از برنامه باگردشگري 

  ].38[ردن تجربۀ مشتري به مدل کسب و کار را بررسی نمودند ک
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  قوانین و مقررات به عنوان تهدید یا فرصت. 3-4

. پـردازد این بخش به بررسی و بحث دربارة احتمال و شدت تاثیر قوانین بر توسعۀ مدل کسب و کار در صنعت گردشـگري مـی  

قانون، که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، بر صـنعت گردشـگري تـاثیر گـذار     در زمینۀ سیاست و  را مطالعات موجود موضوعاتی

  .شوندبندي میاین مطالعات در چند مجموعه طبقه. انداست، مطرح نموده

خلق مزایا : یی از جملههاپزوهش این مجموعه شامل. است گذارانقانونمجموعۀ اول مطالعاتی دربارة رهبري و کنترل مستقیم 

صـد  ا، حفظ محیط زیسـت مق ]39[کارهاي محلی در حوزة طبیعت گردي در روستاهاي سیکیم هندوستان است براي کسب و 

 هـا خـاص از توریسـت   گروهـی الش براي جذب ، و ت]30[ هاقوانین حقوقی براي اجراي مقررات مالیاتی هتل، ]26[گردشگري 

ي اوبـه اسـتثناي دعـ   ]. 41[ دارنـد  مطابقـت هاروهگـ هاي ایـن  خطوط هوایی که با ویژگیبه خدمت گرفتن  آن  در پیو ] 40[

  .دانندمی آیندهدر هاي نوآوري مقررات مورد بحث را به عنوان فرصت پژوهشگرانمالیاتی، این 

را وادار به اجـراي   گذارقانوندهند که در پی آن هایی است که سهام داران انجام میمورد ابتکار عمل درمجموعۀ مطالعاتی دوم 

براي پایداري  اقامتیهاي اقدامات ابتکاري شرکت) 1 :نمایندقوانینی براي حصول اطمینان از تعهد در مشارکت میها و سیاست

هـا  اقـدامات و ابتکـاراتی کـه از متولیـان جشـنواره     ) 2؛ ]42[گردد که منجر به رضایت کارکنان و همچنین مشتریان می بیشتر

اتخـاذ   ها براي درآمدزایی از مسافرین و خطوط هواییاز طرف مدیریت فرودگاه که ها و ابتکاراتیطرح) 3؛ ]29[گیرد نشات می

هـاي حمـل و   ابتکارات شـرکت ) 5؛ ]37[ بازدیدکنندگان بهبود تجربۀافزار براي هاي تولیدکنندگان نرمطرح) 4؛ ]43[ شودمی

  ].44[مشتریان آوري تجربیاتنقل به منظور جمع

ارزش پیشنهادي . نمایندتعیین نمیحمل و نقل هوایی و تجارت الکترونیک را  لف مقررات حوزةابعاد مختگذاران به تنهاییقانون

هـاي فـروش   کانال(و ارزش پیشنهادي حوزة تجارت الکترونیک ...) مقاصد گردشگري، امکانات رفاهی و (از طرف خطوط هوایی 

توانند همگام یگذاران مقانونا این حال، ب. نمایندتغییر میکنندگان جهانی براساس تقاضاي مصرف...) برخط، بازاریابی برخط و 

  ].27[ نمایندتدوین میهاي مناسبی را و سیاست قوانینکنندگان، حوالتتقاضاي مصرفبا تغییرات و ت

  

  هایافته. 5

  .پردازیمهاي کسب وکار در صنعت گردشگري میسازي مدلعملیاتیسازي و در ادامه به مفهوم

  پژوهش هاي کسب وکار براي اهدافسازي مدلمفهوم. 1-5

افـزایش   با وجود اینکه مدل کسب و کار مفهومی نسبتا جدید است و تنها در یکی دو دهۀ اخیر عمومیت یافته، شواهد موجـود 

مدل کسب و کـار در ایـن صـنعت در سـال      يهابعد از اولین پژوهش را عالقه و کشش متخصصان صنعت گردشگري چشمگیر

 یـا تعـاریفی ارائـه    با این حال هنوز هم مطالعات موجود نتوانسته است تعریف روشن و دقیقی ارائه دهـد . دهدنشان می  2005

بیشتر روي هدف خاصی متمرکز است و مفهوم عمومی ندارد و دلیل اصلی عدم وجود یک مفهـوم عمـومی، کلـی و    شود که می

  ].1[است  ریف آکادمیک و دانشگاهی دراین زمینهاتع کمبودواحد 
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لغتـی  نیسـتند کـه بـا انبـوهی از تعـاریف یـا اسـتفاده از مـدل کسـب وکـار بـه عنـوان              فقطآنهـایی محققان گردشگري یقینا، 

بـه  ) 1: مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     متعدديهاي تواند و به روشمدل کسب وکار می]. 45[ کننددست و پنجه نرم میتخصصی

به عنـوان   و عملیات در کارکرد) 3؛ و ]46[ریزي براي تجزیه و تحلیلو برنامه) 2؛ ]25[مدل سازمانی یک عنوان دستورالعمل یا 

  ].14[گر یک محاسبه

هاي کسب وکـار در صـنعت   در مورد مدل گیري پیشینۀ پژوهشی کافیمنجر به شکلبراي رسیدن به نتایج دقیق و مرتبط که 

  :بپرسند زیر را خود دو سوال کلیدي کنیم که محققان ازپیشنهاد می گردشگریگردد

  توان از مدل کسب و کار استفاده کرد؟چگونه می: سوال اول

مـورد  ] 47[ )2017(هاي کسب وکار که توسـط ماسـا و همکـاران    مدل توان از سه حالت کارکرديمی راي پاسخ به این سوالب

شده داراي مفاهیم نظري مرتبط در یک مطالعۀ خاص هر حالت در پژوهش ذکر . استفاده کرد، ه استبحث و بررسی قرار گرفت

خلـق ارزش و   یفی ازهاي سازمانی و کارآفرینی کـه توصـ  هاي مرتبط با پیشینۀ پژوهش استراتژيبراي تشریح ویژگی) 1: است

گیـري  ماستراتژیک براي راهنمـایی در تصـمی  به عنوان یک طرح  و فعالیت  )2. دهدساختار مدل کسب و کار ارئه مینوآوریدر 

مورد استفاده قـرار   به صورت ابزاري براي نشان دادن صریح و کامل یک ایدة کسب و کار از زوایاي مختلف) 3. شوداستفاده می

  .گیردمی

عملیاتی کرد؟ را چاچوب نظري موجود کار با توان مفهوم مدل کسب وچگونه می: سوال دوم

در قالـب ابعـاد مختلفیـک    کسـب و کـار    يهامدل یبررس) 1این حوزه به مواردي از این دست عالقه مند هستند پژوهشگران 

، گیـري هسـتند  قابل مشاهده و انـدازه که  ی مثل فرمول سود شرکتی مفهومیهامولفهبا مدل کسب وکار یعنی ]. 47[ سازمان

مندان ایـن  عالقه. گیرندبه خود میسازنده  یموضع بخشآگاهییهاکسب و کار به عنوان طرح يهامدل) 2. مشخص شده است

مطالعاتی . روابط و همچنین زبانی براي توصیف خلق و گسترش ارزش هستند ایجادحوزه به دنبال روشی براي ترسیم مفاهیم، 

مـدل  ) 3. باشـند مـی مند از مدل کسب و کـار  ها و ادراکی قاعدهدهند، همواره در پی ارئۀ توافقکه چنین دیدگاهی را بسط می

  ].48[دهند ارئه می ، مثل مدل کانواس،کسب و کار را به عنوان یک ابزار با چارچوب و شکل خاص

  

  گردشگري در صنعت هاي کسب وکارمدیریت و ابداع مدل. 2-5

هاي مختلف مدیریت مدل کسب و کار در صنعت گردشگري و یا نوآوري در آن پرداختـه  کمتر پژوهش مروري به بررسی جنبه

  ].49[با خود به همراه دارد هاي قابل توجهی را چالش موفق، اندازي یک مدل کسب وکارراه. است

مـدل کسـب و    حصول اطمینـان از یـک  چگونگی ) 1: نماییمچهار شاخۀ اصلی را براي تحقیقات آتی در این زمینه پیشنهاد می

چگونگی به روز رسانی یک مدل کسب و کـار   ) 2کند؛ کار خاص و مشخص کردن میزانی که آن مدل به کسب و کار کمک می

کـه در آن تعـداد   هـاي کسـبوکار نوآورانـه    هاي منحصر به فرد مـدل چالش) 3؛ ]50[براي حفظ و احیاي جذابیت کسب و کار 

هاي مـالی و غیـر   چگونگی ایجاد توازن بین ارزش) 4برند کدامند؟؛ و منابع بهره می ازمتعددي از بازیگران به صورت مشارکتی 

  .مالی در یک مدل کسب و کار
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  گیرينتیجه. 6

گردشگري قوي نیستو در مقاالت و مجالت مختلف به ندرت به آن هاي کسب وکار در صنعت مدل پیشینۀ پژوهش در خصوص

ها و مجالت معتبـر مـرتبط بـا صـنعت     هاي مدل کسب و کار به کنفرانسمطالعات و پژوهشبا وجود این راه . شودپرداخته می

اي گونـه  هاي کسب و کار در صنعت گردشگري، محققـان نیـاز بـه   براي حرکت در مسیر مطالعۀ مدل. گردشگري باز شده است

کـه بـراي    ايحـوزه چهـار  . مـک کنـد  هـاي پژوهشـی ک  دارند که به مرتبط شدن تمامی یافتهسازي مفاهیم ازتعریف و عملیاتی

 ي مختلـف هـا هـاي فراوانـی را بـراي اسـتفاده از دیـدگاه     ، فرصتپیشنهادات تحقیقات آتیو  شدهعنوان نمودیم بررسی پیشینۀ

تواننـد بـا تطبیـق و رشـد ایـن      آنها مـی . پیش روي پژوهشگران قرار خواهد دادهاي کسب وکار استراتژي و کارآفرینی در مدل

-پیشـرفت . ا ابعاد نظري دیگر، مقولۀ بسیار مهم و پیچیدة خلق ارزش در صنعت گردشگري را به جلو حرکت دهنـد ها بدیدگاه

افزارهـاي مـورد   کسب و کارهاي صنعت گردشگري از پایین آوردن هزینۀ سفرهاي هوایی گرفته تا بـه وجـود آمـدن نـرم    هاي 

هاي کسب و کار در صنعت گردشگري نیاز به تـالش مضـاعف   استفاده در این صنعت، نشانگر این است که جامعۀ محققان مدل

  .در این حوزه هستند
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