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تاریخدریافت1104/15/55:تاریخپذیرش1101/95/12:

چکیده
پلتفرمهای تور و فعالیت کسبوکارهای نوینی در صنعت گردشگری هستند که در چند سال اخیر بیشترین اثر را
در دیجیتالیشدن بخش تور و فعالیت داشتهاند .هدف از این مطالعه دستهبندی مدلهای کسبوکار این پلتفرمها
است .درواقع ،با توجه به شناخت ناکافی از الگوهای متفاوت کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت ،هدف از
پژوهش حاضر شناسایی انواع گوناگون بهکارگیری و ترکیب عناصر مختلف مدلهای کسبوکار این پلتفرمها
است .این پلتفرمها ،در عین شباهت ،از لحاظ چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش از هم متمایزند .این مطالعه با
روشهای کیفی و کمّی انجام شده است .ابتدا ،با اتکا به رهنمودهای تحلیل ریختشناسی ،چارچوبی برای
شناسایی عناصر اصلی الگوی کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت طراحی شده ،سپس مدل کسبوکار  41پلتفرم
تور و فعالیت براساس چارچوب استخراجی تحلیل محتوا شده است .در مرحلة بعد ،با استفاده از تحلیل خوشهای،
دادههای بهدستآمده بررسی شده تا مدلهای کسبوکار این پلتفرمها شناسایی شود .بنابر یافتههای پژوهش،
پنج دسته مدل کسبوکار متفاوت برای پلتفرمهای تور و فعالیت تعریف میشود :پلتفرمهای جامع ،استاندارد کارا،
4
سفارشی راهنمایان ،حرفهای تور و نظیربهنظیر تجربهمحور.
واژههایکلیدی :گردشگری ،مدل کسبوکار ،پلتفرم تور و فعالیت ،تحلیل خوشهای.



 .1نویسندة مسئول :استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی؛ eghaderi2002@yahoo.com

 .2دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3دانشجوی دکتری رشتة مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4این مقاله برگرفته از رسالة دکتری است.
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مقدمه
گردشگری ،با سهم  15درصدی در اقتصاد جهانی و سهم  35درصدی در صادرات جهانی خدمات ،یکی از
بزرگترین صنعتهای جهان است ( .)1UNWTO, 2018دراینبین ،تور و فعالیت با تولید بیش از 205میلیارد
دالر از مهمترین بخشهای صنعت گردشگری است که با رشد فزایندة ساالنه  9درصد باالترین نرخ رشد را در
میان بخشهای گوناگون گردشگری دارد .از حیث جذب مخارج گردشگران نیز ،با رشد  15درصد ،بعد از صنایع
پرواز و اقامت ،در جایگاه سوم قرار میگیرد (.)Tams, 2017
2
از مهمترین عوامل این رشد ،گسترش شبکة توزیع تور و فعالیت بهویژه پلتفرمهای تور و فعالیت است .این
پلتفرمها تعامل و تبادل بین مسافر و عرضهکننده را ازطریق بسترهای دیجیتال ممکن میسازند .با گسترش
اینترنت ،پلتفرمهای تور و فعالیت تقریباً در همة صنایع راهاندازی شده است و اندیشمندان و صاحبان فنّاوری و
کسبوکارهای نوین آنها را آیندة محتوم دنیای کسبوکار میدانند ( .)Rochet and Tirole, 2006با نگاهی
به برترین کسبوکارها درمییابیم که امروزه  11مورد از  20شرکت برتر در جهان پلتفرم هستند که ازآنمیان
میتوان به فیسبوک ،علیبابا ،آمازون ،ایبِی 3،اوبِر ،)Staykova and Damsgaard, 2015( 4در صنعت
هتلداری به ایربیانبی 0و در صنعت تور و فعالیت به وایابل 1اشاره کرد .از بین پلتفرمهای داخلی در صنعت تور
و فعالیت نیز میتوان از بریم 1و لستسکند 1و پرشیاپورت 9نام برد.
توسعة اخیر فنّاوریهای گوناگون ،مانند الگوریتمهای نوین جستوجو و انطباق 15،همچنین فراگیرشدن
دستگاههای موبایل راه را برای توسعة کسبوکارهای پلتفرمی هموار کرده است ( Tauscher and Laudin,
 .)2017در صنعت تور و فعالیت نیز ،با افزایش شناخت عرضهکنندگان از ظرفیت باالی فنّاوری برای توزیع
هرچهبیشتر و بهتر تورها و فعالیتها و عالقة فزایندة مسافران به تجربة فعالیتهای متنوع محلی و استقالل در
برنامهریزی سفر ،زمینه برای توسعة پلتفرمهای تور و فعالیت فراهم شده است .همانگونه که کوشرا )2018( 11از
برایان چسکی 12مدیرعامل ایربیانبی نقل میکند ،در نسل هزاره ،13سه نفر از هر چهار نفر ترجیح میدهند به
جای خرید کاالهای فیزیکی تجربه بخرند .هرچند این پلتفرمها توجه صنعت گردشگری و بسیاری از
سرمایهگذاران را به خود جلب کرده ،با توجه به نوظهوربودن آنها ،شناخت کافی از مدلهای کسبوکارشان
وجود ندارد .البته این نبود شناخت از مدل کسبوکار پلتفرمها عمومی است و در سایر صنایع نیز صدق میکند
(.)Vesa and Van Heck, 2005
هدف از این مطالعه کاهش این شکاف شناختی و پاسخ به دو پرسش اساسی است :نخست ،عناصر اصلی
مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت کداماند و هریک از این عناصر چه ویژگیهایی دارد؟ دوم ،دستهبندی
1. United Nations World Tourism Organization
2. Tour and activity platforms
3. eBay
4. Uber
5. Airbnb
6. Vayable
7. Berrim
8. Lastsecond
9. PersiaPort
10. Search and matching algorithm
11. Kutschera
12. Brian Chesky
13. Millennial
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مدلهای کسبوکار این پلتفرمها چگونه است و هریک از این مدلها چه ویژگیهایی دارد؟ پاسخ به این
پرسشها به گسترش صنعت تور و فعالیت داخلی کشور نیز کمک میکند.
اگرچه در ایران پلتفرمهای تور و فعالیت بهتدریج ظهور یافته ،اما قادر به طراحی مدلهای کسبوکاری بهینه
نبودهاند .درحالحاضر ،معروفترین و شاید تنها نمونة داخلی نسبتاً موفق سایت لستسکند است که تورهای
گروهیِ آژانسهای مسافرتی را به کاربران اینترنتی نمایش میدهد .بااینحال ،فعالیت این پلتفرم فقط به معرفی
تورها محدود میشود و کاربران ،ازطریق پلتفرم ،امکان تعامل و تبادل آنالین با عرضهکنندگان را ندارند.
پلتفرمهای دیگری نیز برای تورهای خارجی و داخلی وجود دارد که نهتنها طراحی موفقی نداشتهاند ،بلکه
نتوانستهاند موفقیت نسبی لستسکند را در جذب کاربران داشته باشند .در حوزة تور ورودی نیز پلتفرمهایی
همچون بریم راهاندازی شده ،اما هنوز سهم چندانی از بازار را تصاحب نکردهاند .پژوهش پیش رو به این پلتفرمها
کمک میکند تا شناخت بهتری از عناصر مدل کسبوکارشان بهدست آورند و مناسبترین مدل کسبوکار را به
اقتضای شرایط طراحی یا انتخاب کنند.
این مطالعه در ادامة تحقیقاتی است که نوآوری در مدلهای کسبوکار را بررسی کردهاند و از چند جنبه
اهمیت دارد .نخست ،مطالعات مربوط به مدل کسبوکار پلتفرمی در کل و مطالعات مربوط به مدل کسبوکار
پلتفرمهای تور و فعالیت بهطور خاص اندک است .جستوجوی محققان نشان میدهد که تاکنون تحقیقی دربارة
پلتفرم های تور و فعالیت به زبان فارسی صورت نگرفته است .دوم ،این مطالعه از لحاظ کاربردی ارزشمند است،
زیرا به بررسی موضوعی جدید میپردازد که در سطح بینالمللی و داخلی در مراحل اولیة تکوین است و یافتههای
آن به کارآفرینان ،سرمایهگذاران و حتی بخش عمومی در تصمیمگیریها کمک میکند.
مرورپیشینۀپژوهش
پلتفرم
اصطالح پلتفرم سالهاست بهکار میرود ،ولی در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این اصطالح در 20
سال گذشته در رشتههای اقتصاد ،مدیریت ،کسبوکار و بازاریابی استفاده میشد و در ابتدا برای اشاره به
راهکارهای فنّاوریمحور 1بهکار میرفت .هدف این راهکارها کمک به شرکتها برای تسهیل فعالیتهای
مختلف بود .گاتوتیس ( )2017به نقل از شوارتز 2مینویسد که پلتفرمها زیرساختهای دیجیتالی سختافزاری یا
نرمافزاری هستند که برنامههای کاربردی متعددی را پشتیبانی میکنند .این رویکرد ،تفسیر فنی پلتفرم بود.
توسعة شرکتهای جهانی مانند گوگل ،فیسبوک ،آمازون و اپل و نقش فعال آنها در حوزههای مختلف
تعریف اولیة پلتفرم را تغییر داده است .پارکر و همکاران ( )2016پلتفرم را مدل کسبوکاری نوین میدانند که از
فنّاوری برای پیوند افراد ،سازمانها و منابع در یک فضای تعاملی استفاده میکند و ارزش بزرگی در این فرایندِ
تبادل تولید میشود .هاجیو ( )2014نیز پلتفرم را بستری فنّاوریمحور تعریف میکند که تعامل و تبادل بین دو یا
چند گروه از مشتریان یا کاربران متمایز ولی وابسته به هم را تسهیل میکند ،بهگونهای که حضور و فعالیت یک
گروه با خلق و افزایش ارزش برای سایر گروهها همراه است.
توشر و الدین ( )2017برای پلتفرمها چهار ویژگی بیان کردهاند:
 )1گروه ها یا بازیگران مستقل ،طرف عرضه و تقاضا را ازطریق بستری دیجیتال به هم پیوند میدهند.
1. technological solution
2. Schwarz
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 )2تعامل بین این بازیگران را برای تحقق مبادالت تجاری ممکن میکنند.
 )3چارچوب نهادی و تنظیمی را برای انجام مبادالت خلق میکنند.
 )4خود (پلتفرم) در تولید یا معاملة کاال و خدمت دخالت چندانی ندارد.
درواقع ،پلتفرم در مرکز فضایی قرار دارد که خود ایجاد کرده و نقش کلیدی در برقراری ارتباط بین طرفین
عرضه و تقاضا ایفا میکند ( .)Rochet and Tirole, 2006کاربران وجوه مختلف میپذیرند که ازطریق پلتفرم
با هم در تعامل باشند ،زیرا میدانند که تبادل از راه پلتفرم از شیوة مستقیم کاراتر است ( Eisenmann et al.,,
 .)2006پلتفرم در این فضا کارکردهای متنوعی دارد ،همچون تجمیع عرضه و تقاضا ،واسطهگری ،ایجاد شفافیت
قیمتی و عرضة کاالها و خدمات متنوع و متعدد ،تسهیل بهاشتراکگذاری اطالعات و برقراری سازوکارهای
اعتمادزایی ،مدیریت قراردادها و ادارة پرداختیها (.)Farrell and Katz, 2000
پذیرش و بهکارگیری مدل کسبوکار پلتفرمی با پیچیدگیها و مشکالت فراوانی همراه است .مدیران باید
عناصر مدل کسبوکار پلتفرمها را کامالً درک کنند و بدانند که این عناصر چگونه در تعامل با یکدیگر ارزش
منحصربهفردی برای مشتری و مزیت رقابتی نیرومندی برای شرکت خلق میکنند (.)Shaughnessy, 2016
متأسفانه مطالعات در این زمینه هنوز محدود است و شناخت کافی از عناصر و پیکربندیهای مدل کسبوکار
پلتفرمی وجود ندارد ( .)Tauscher and Laudien, 2017توشر و الدین از جملة افرادی هستند که تالش کردهاند
ویژگیهای عمومی مدلهای کسبوکار پلتفرمی را در قالب یک جدول ریختشناسی شناسایی (جدول  )1کنند.

هایاصلیمدلکسبوکارپلتفرمی


.ویژگی
جدول1
بعد

ویژگی
نوعپلتفرم

خلق

فعالیتکلیدی


ارزش

قیمتگذار

منبعنظردهی

حاالت

وبمحور
اجتماعسازی
خدمات داده
خریدار
فروشنده
ثابت
پلتفرم

کاربر

ارزشپیشنهادی

ارائۀ

نوعتبادل

کارایی
محصول
آنالین

ارزش

مشارکتکنندگان

C2C

محتوایتبادل

دامنۀصنعت
جغرافیایفعالیت
مدلدرآمدی

کسب

مدلقیمتگذاری


ارزش

تبعیضقیمتی
منبعدرآمد

ارزش عاطفی

B2C

موبایلمحور
تولید محتوا
مذاکره
حراجی
هیچکدام
ارزش اجتماعی
خدمت
غیرآنالین
B2B

افقی
عمودی
محلی
منطقهای
جهانی
تبلیغ
فروش خدمات
اشتراک
کارمزد
تبعیضی
بازار
ثابت
سایر
مکانمحور مقدارمحور
ویژگیمحور
هیچکدام
طرف سوم
خریدار
فروشنده

هرچند این جدول به برخی از مهمترین ویژگیهای عمومی اشاره میکند ،ویژگیهای منحصربهفرد صنایعی
مانند صنعت تور و فعالیت در آن منعکس نشده است.
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پلتفرمهایتوروفعالیت

شبکة توزیع تور و فعالیت دههها در کنترل تورگردانان سنتی بوده است .تورها و فعالیتها تجربههایی
منحصربهفردندکه از طراحی و عکاسی و هنر گرفته تا گردشگری غذایی و دیدن جاذبهها و شرکت در رویدادهای
محلی را دربر میگیرند ( .)Vayable, n.d.درحالیکه همة بخشهای صنعت سفر از اینترنت برای راحتکردن
فرایند خرید و تجربة سفر استفاده کردهاند ( ،)Bigg, 2017صنعت تور و فعالیت دراینمیان استثنا بوده و همواره
با چالشهای متعدد و پیچیدهای برای آنالینشدن مواجه بوده است .این بخش ازهمگسیخته 1است ،زیرا تعداد
بیشماری تور و فعالیت را عرضهکنندگان کوچک محلی ارائه میدهند .بنابراین سطح کیفیت و نوع تورها و
فعالیتها چنان متغیر و متنوع است که ارزیابی ،دستهبندی و استانداردسازی را برای شبکة توزیع دشوار میکند
( .)Sampson, 2019نرخ پذیرش فنّاوری 2نیز بین عرضهکنندگان بسیار پایین است؛ آنها بهندرت از
نرمافزارهای مدیریت موجودی و رزرو و راهکارهای پرداخت بالدرنگ استفاده میکنند (.)Quinby, 2017
اکنون در پاسخ به تغییر رفتار گردشگران و گسترش فنّاوری فرصت بزرگی برای دگرگونکردن شیوة توزیع
تورها و فعالیتها بهوجود آمده است و پلتفرمهای تور و فعالیت نقش اصلی را در این تحول ایفا میکنند ( Bigg,
 .)2017این پلتفرمهاموجودی 3تورها و فعالیتهای خود را از عرضهکنندگان ،شامل اشخاص محلی 4،پیشهوران
محلی 0،تورگردانان یا راهنمایان تور ،در مقصدهای گردشگری گردآوری میکنند و با بهکارگیری فنّاوریهای
مناسب امکان تبادل و (در موارد بسیاری) تعامل بین آنها و مسافران را فراهم میکنند .این پلتفرمها به
عرضهکنندگان امکان میدهند تا تورها و فعالیتهای خود را در بازاری وسیعتر توزیع کنند و با گسترش فنّاوریهای
رزرو آنی و لحظهآخری تجربة خرید لذتبخشتری را برای مسافران فراهم کنند ( .)Fah, 2015Gnock
این پلتفرمها با چالشهای اساسی مواجهاند؛ باید تعداد بسیار زیادی تور و فعالیت را برای جذب اولیة کاربران
گردآوری کنند .تورهای گوناگون و بسترهای متنوع اجرا کنترل کیفیت و یکدستیِ موجودی را با مشکل روبهرو
میکند .سودمندی بلندمدت یکی دیگر از چالشها است ،زیرا بسیاری از عرضهکنندگان غیرحرفهایاند و با
راهبردهای قیمتگذاری آشنا نیستند ( .)O’Niel, 2015این عرضهکنندگان غالباً مجبورند در طی زمان برگزاری
تور همراه مشتری باشند و این برای افرادی که پارهوقت در این صنعت مشغولاند دشوار است .درنتیجه،
عرضهکنندگان غیرحرفهای ممکن است بسیاری از درخواستهای تور را بهعلت نبود انطباق زمانی رد کنند .از
سوی دیگر ،پلتفرمهای تور و فعالیت عمدتاً شرکتهای نوپایی 1هستند که قدرت چانهزنی شرکتهای مسافرتی
بزرگ را ندارند ،بنابراین ناچارند به کارمزدی نسبتاً اندک ،حداقل در آغاز کار ،قانع باشند .این چالشها درک و
مطالعة عناصر مدل کسبوکار این پلتفرمها را بیشازپیش ضروری میکند (.)Bainbridge, 2013
بندیمدلکسبوکار


دسته
با توجه به نوظهوربودن این پلتفرمها ،درک مدلهای کسبوکارشان اهمیت فراوانی مییابد ،زیرا تعریف و تدوین
مدل کسبوکار متفاوت و برنده عامل اساسی و تعیینکننده در رقابت است ( .)Amit and Zott, 2010تیمرز
1. Fragmented
2. Technology adoption
3. Inventory
4. Locals
5. Local professionals
6. Start-up
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( )1998مدل کسبوکار را توصیف مؤلفههای اصلی برای یک ایدة کسبوکار میداند .استروالدر و همکاران
( )2005نیز مدل کسبوکار را ابزاری مفهومی تعریف میکنند که بیانگر مجموعهای از عناصر و روابط بین آنها
است که منطق کسبوکار شرکت را توضیح میدهد .در این پژوهش تعریف تیس مالک قرار گرفته است« :مدل
کسبوکار طراحی یا معماری ،خلقِ ارزش ،ارائة ارزش و کسبِ ارزش است .مدل کسبوکار نیازهای مشتریان و
توانایی آنان برای پرداخت را مشخص میکند .همچنین روش پاسخگویی به این نیازها و نحوة ارائة ارزش به
مشتریان را تعریف میکند و مشتری را ترغیب میکند که برای آن ارزش پول بدهد و ازطریق طراحی و ترکیبِ
مناسب عناصر مختلف زنجیرة ارزش دریافتیها را به سود تبدیل میکند.)Teece, 2010, p. 191( ».
عالوهبر تعریف ،دستهبندی مدلهای کسبوکار نیز مورد توجه محققان بوده است .المبرت ( )2015معتقد
است دستهبندی برای درک واقعیتی بیرونی ضروری است و گامی مهم برای شناخت هر حوزة مطالعاتی است.
فیلت ( )2014نیز دستهبندی را برای مفهومسازی مدلهای کسبوکار مهم میداند ،زیرا مدلهای ارائهشده در
دستهبندیها از تعاریف و چارچوبها عینیتر و تجربیترند.
دستهبندی کمک میکند تا چارچوبهای مدل کسبوکار بهطور تجربی آزموده شود؛ همچنین روابط و
انسجام بین عناصر مدل کسبوکار بررسی میشود.
برای نمونه ،تیمرز ( )1998یازده نوع مدل کسبوکار الکترونیکی ازجمله فروشگاه الکترونیکی ،جوامع
مجازی و تأمین الکترونیکی را شناسایی و آنها را براساس درجة نوآوری و ادغام عملکردی دستهبندی کرده
است .ویل و ویتالی ( )2001مدلهای بهاصطالح اتمی کسبوکار الکترونیکی را در هشت دسته ازجمله
تولیدکنندگان محتوا ،ارائهدهندگان خدمات کامل و واسطهها پیشنهاد دادهاند .توشر و الدین ( ،)2017با استفاده
از تحلیل خوشهای ،شش نوع مدل کسبوکار برای پلتفرمها ارائه دادهاند1 :ـ تبادل کارای محصول2 ،ـ
اجتماعات محصوالت دیجیتال3 ،ـ عاشقان محصول4 ،ـ خدمات درخواستی غیرآنالین0 ،ـ خدمات آنالین و 1ـ
خدمات آفالین نظیربهنظیر.
این مطالعه نیز ،در راستای پیشنهادهای توشر و الدین ( )2017و المبرت ( ،)2015در پی آن است تا
مدلهای کسبوکار را در یک صنعت خاص (پلتفرمهای تور و فعالیت) شناسایی و دستهبندی کند.
روششناسیپژوهش

این مطالعه تحقیقی اکتشافی و کاربردی است و با روشهای کیفی و کمّی در سه مرحله انجام شده است:
مرحلۀ اول ،طراحی چارچوب مطالعه :برای طراحی چارچوب از روش پیشنهادی توشر و الدین
( )2017استفاده شده است .ابتدا ابعاد و ویژگیهای (عناصر) مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت استخراج
شده و سپس تمام حاالت بالقوة هریک از این ویژگیها شناسایی شده است .برای شناسایی ویژگیها و حاالت از
اصول تحلیل ریختشناسی 1استفاده شده که روشی مناسب و رایج برای درک کلنگر مدل کسبوکار است
( .)Osterwalder, 2004چارچوب حاصل یک جدول ریختشناسی است و برای نیل به آن دادههای آرشیوی
کیفی متنوعی از منابع متعدد گردآوری شده است و محققان بهطور مستقل آن را تحلیل کردهاند .استفاده از
دادههای آرشیوی به تبعیت از تحقیقات پیشین دربارة مدل کسبوکار است ( .)Zott and Amit, 2008این
دادهها شامل موارد زیر است:
1. Morphological analysis
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الف) پیشینة تحقیق مربوط به مدلهای کسبوکار و پلتفرمها.
ب) سی قطعة ویدیوکلیپ که از یوتیوب دانلود شده و مجموع مدتزمان آنها تقریباً  415دقیقه است .این
ویدیوکلیپها شامل مصاحبه با بنیانگذاران و مدیران ارشد پلتفرمهای شاخص تور و فعالیت و همچنین
ویدیوهای شرکتی است که از کانال یوتیوب خود پلتفرمها و کانال یوتیوب مراجع معتبر مصاحبهکننده (مانند
 )Phocuswireدانلود شده است .محتوای ویدیوکلیپها چرایی و چگونگی شکلگیری پلتفرمها ،منطق
کسبوکار ،چالشها ،فرصتها و برنامههای آتی آنها را دربر میگیرد .این ویدیوکلیپها ،بهعلت منشأ سازمانی
یا مصاحبة مستقیم با مدیران ارشد ،اطالعات ارزشمندی در اختیار محققان قرار دادهاند که به آسانی در دسترس
یا قابل استنباط نبودند.
ج) حدود  215صفحه متن دیجیتالی ازجمله مصاحبهها ،گزارشهای تحلیلی ،نقدها ،تحقیقات و اطالعات
بازار که در سایتهای مطرح تحقیقات صنعت گردشگری مانند  Phocuswright ،Skiftو Eyefortravel
منتشر شده بودند.
د) بررسی مفصل مدل کسبوکار پنج پلتفرم بزرگ بینالمللی Viator, GetYourGuide, Musement,
.Klook, Peek
برای استخراج جدول (ماتریس) ریختشناسی ،ابتدا متن بهصورت نوشتاری درآمده ،سپس از روش تحلیل
محتوا استفاده شده است .محققان فرایند تحلیل محتوا را دستی انجام دادهاند .تحلیل محتوا در این بخش بهصورت
استنباطی 1و استقرایی 2است .در رویکرد استنباطی ،مفاهیم و دستهبندیها موجود است و محتوا برای اطمینانیافتن
از تطابق با دستهبندیها یا شناسایی نمونهها کدگذاری شده است ( .)Elo et al., 2014در این مطالعه جدول
ریختشناسی مدلهای کسبوکار پلتفرمی توشر و الدین ( )2017با مشخصکردن ابعاد ،ویژگیها و حاالت
گوناگون مدل کسبوکار پلتفرمی مفاهیم و دستهبندیهای اولیه را برای تحلیل فراهم کرده است و محققان انطباق
محتوا با ویژگیها و حاالت جدول را با کدگذاری بررسی کردهاند .در این فرایند مشخص شده که برخی ویژگیها و
حاالتی که توشر و الدین پیشنهاد کرده بودند دربارة پلتفرمهای تور و فعالیت صدق نمیکند .همچنین ،در فرایند
کدگذاری ،ویژگیها و حاالت دیگری از مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت شناسایی شده که در جدول
ریختشناسی توشر و الدین منعکس نشده و منحصر به این پلتفرمها است (تحلیل محتوای استقرایی).
مرحلۀ دوم ،تحلیل مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت :در این مرحله  41پلتفرم تور و
فعالیت برای نمونههای تحقیق انتخاب و مدل کسبوکار آنها تحلیل شده است .برای انتخاب این پلتفرمها از
منابع گوناگون مانند سایت  angle.coو سایتهای تحقیقات گردشگری مانند  skift.comو  Phocuswrightو
موتور جستوجوگر گوگل استفاده شده است .بهعلت تعداد انگشتشمار پلتفرمهای تور و فعالیت ،انتخاب تصادفی
این پلتفرمها منطقی نیست .تالش شده فهرست نسبتاً جامعی از مهمترین پلتفرمهای در دسترس (که زبان آنها
انگلیسی یا فارسی است) تهیه شود و بعد از غربالگری ،مناسبترین گزینهها برای نمونههای مطالعه انتخاب
شوند .فهرست اولیه دربردارندة  111پلتفرم بود .در فرایند غربالگری ،این پلتفرمها از جنبههای مختلف بررسی و
بیشتر آنها به عللی مانند نبود تطابق با ویژگیهای مدل کسبوکار پلتفرمی یا نبود اطالعات کافی دربارة مدل
کسبوکار ،مدل کسب وکار مبهم ،تعلیق فعالیت ،و اعتبار پایین پلتفرم از فهرست حذف شدند و درنهایت  41مورد
برای نمونه انتخاب شده است.
1. Deductive
2. Inductive
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دادههای الزم برای تحلیل از منابعی مانند بخشهای گوناگونی از وبسایت پلتفرم و تماس مستقیم و
اطالعات و دادههای موثقی که در سایتهای گوناگون دربارة پلتفرم وجود داشت گردآوری شده است .خروجی
این مرحله تعیین وضعیت پلتفرمها براساس چارچوب مرحلة قبل است .محققان بهطور جداگانه اطالعات مربوط
به هریک از این پلتفرمها را تحلیل محتوا کرده و بود و نبود هر حالت را بهصورت دوتایی 5 ،1و  ،1ثبت کردهاند.
وکارپلتفرمهایتوروفعالیت :در این مرحله از روش


هایکسب

بندیمدل

مرحلۀسوم،دسته
کمّی استفاده شده تا دادههای کیفی گردآوریشده با روشهای مختلف تحلیل خوشهای بررسی شود .تحلیل
خوشهای الگوهای توزیع و شناسایی همبستگی بین ویژگیهای یک مجموعة داده را کشف میکند؛ به عبارت
دیگر ،مشاهدات را در دستهها یا گروههای مشابه قرار میدهد ( .)Ketchen and Shook, 1996در این تحلیل،
هدف بهحداقلرساندن واریانس درونگروهی و بهحداکثررساندن واریانس بینگروهی برای ایجاد گروههای
همگن است ( .)Lambert, 2015در تحلیل خوشهای ،انتخاب متغیرها و روش تحلیل و تعیین تعداد خوشهها بر
نتایج نهایی اثر دارد ( .)Henry et al., 2005کچن و شوک ( )1996بیان میکنند که متغیرها باید براساس
نظریات موجود (استنباطی) ،قضاوت محقق (استقرایی) یا ترکیبی از هر دو (شناختی) 2تعیین شود .چنانچه
متغیرها ازنظر مقیاس مشابه نباشند ،بهتر است استانداردسازی صورت گیرد .غالباً از روشهای سلسلهمراتبی 3و
غیرسلسلهمراتبی 4برای خوشهبندی استفاده میشود ( )Henry et al., 2005که استفادة همزمان از هر دو روش
برای بهحداقلرساندن اثر محدودیتهای هرکدام متداول است ( .)Lambert, 2015در روش سلسلهمراتبی،
تعداد خوشهها از ابتدا مشخص نیست و درفرایندی چندمرحلهای ساختاری درختی از خوشهها با اضافهکردن
(تجمعی) 0یا حذفکردن (تجزیهای) 1عناصر شکل میگیرد .در روش تجمعی ،هر عنصر ابتدا یک خوشه است و
در هر مرحله عناصر با هم جمع میشوند تا درنهایت یک خوشة بزرگ تشکیل شود .ولی در روش تجزیهای ابتدا
تمامی عناصر یک خوشه بزرگاند و در هر مرحله به خوشههای کوچکتر تقسیم میشوند .در روش
غیرسلسلهمراتبی باید تعداد خوشه ها مشخص باشد .در این روش هر عنصر در یک خوشة مشخص قرار میگیرد
(.)Henry et al., 2005
در این مطالعه ،ابتدا دادههای مربوط به تمام متغیرها (حاالت) بهصورت دوتایی وارد نرمافزار اسپیاساس
نسخة  20شده است .سپس ،طبق توصیههای کچن و شوک ( ،)1996برای شناسایی تعداد خوشهها (انواع مدل
کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت) از روش سلسلهمراتبیِ تجمعی استفاده شده است .بعد از بهکارگیری
روشهای گوناگون و استفاده از روش مربع فاصلة اقلیدسی ،درنهایت با اتکا به نمودار درختی 1تعداد خوشههای
بهینه انتخاب شده است .سپس خوشهها و اعضای آنها (پلتفرمها) با روش غیرسلسلهمراتبی K-means
شناسایی شدهاند .از نکات مهم در تحلیل خوشهای انتخاب متغیرهای مناسب برای خوشهبندی است .در این
مطالعه نیز تالش شده ،با توجه به نظر محققان ،مربوطترین متغیرهایی استفاده شود که بیشترین تفاوت
بینخوشهای را ایجاد میکردند.

1. Binary
2. Cognitive
3. Hierarchical
4. Nonhierarchical
5. Agglomerative
6. Partitioning
7. Dendrogram
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نتایجپژوهش
از مهمترین نتایج این تحقیق ماتریس ریختشناسی مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت است (جدول .)2
این ماتریس حاوی ویژگیهای اصلی مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت و حاالتی است که ممکن است
هریک از این ویژگیها داشته باشد.

وکارپلتفرمهایتورفعالیت


هایاصلیمدلکسب

:ویژگی
جدول5
بعد

ویژگی

حاالت

نوعپلتفرم

موبایلمحور
وبمحور
غربالگری
آزاد
مذاکره
پلتفرم
عرضهکننده
ناموجود
پلتفرم
مسافر
سفارشی
استاندارد
اختصاصی
عمومی
سفارشیسازی
ارزش تجربی
کارایی
راهنما
تورگردان
پیشهور
شخص
بلیط
تجربة محلی
گشت کوتاه
تور چندروزه
غیرآنالین
آنالین

آزادیورود

خلقارزش

قیمتگذار

منبعنظردهی
شخصیسازی

ترکیبگروه
ارزشپیشنهادی
عرضهکننده

ارائۀارزش

محتوایتبادل
شیوۀپرداخت
مشارکتکنندگان
تعاملآنالین
جغرافیایفعالیت

ارزش

کسب

مدلدرآمدی

C2C

بعد از رزرو
منطقهای

کارمزد

اشتراک

اضافهبها

ثابت

مدلقیمتگذاری

منبعدرآمد

B2C

قبل از رزرو
جهانی

B2B

عرضهکننده

مسافر

ناموجود
محلی
تبلیغ
متغیر
طرف سوم

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،شانزده ویژگی یا عنصر مدل کسبوکار برای پلتفرمهای تور و
فعالیت شناسایی شده است .هر ویژگی ممکن است دو یا چند حالت مختلف و یک پلتفرم نیز ممکن است هیچ
حالت یا همة حاالت یک ویژگی را داشته باشد .در ادامه دربارة ویژگیها و حالتها توضیح مختصری داده میشود.
ـ نوع پلتفرم به شکل عرضة فنّاوری پلتفرم اشاره دارد .پلتفرم ممکن است به شکل وبمحور
(دسکتاپ) ،موبایلمحور (برنامة کاربردی) 1یا ترکیبی از هر دو ارائه شده باشد.
ـآزادیورود به میزان کنترل پلتفرم بر ورود عرضهکننده به پلتفرم اشاره دارد .یا عرضهکننده قادر به ورود
آزادانه است یا پلتفرم درجههای متفاوتی از غربالگری و نظارت را اعمال میکند.
ــقیمتگذار به وجه تعیینکنندة قیمت در پلتفرم اشاره دارد .این وجه ممکن است عرضهکننده یا پلتفرم

باشد یا قیمت در چانهزنی و مذاکره بین وجوه مختلف تعیین شود .
ـمنبعنظردهی به وجهی از پلتفرم اشاره دارد که اجازة ثبت نظر و امتیازدهی به عرضهکننده را میدهد.
1. Application
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در اکثر پلتفرمها مسافر منبع نظردهی است.
ـشخصیسازی به قابلیت و سطح سفارشیسازی تور و فعالیت اشاره دارد .تورهای استاندارد از قبل طراحی

شده و غیرقابل تغییرند .در مقابل ،تورهای سفارشی ،با توجه به نیاز مسافر ،بهطور کامل یا محدود قابل تغییرند .
ـترکیبگروه به عمومی یا اختصاصی بودن تور و فعالیت اشاره دارد .بعضی تورها و فعالیتها همگانیاند
و هر مسافری میتواند به آنها ملحق شود .در سوی دیگر ،برخی تورها و فعالیتها بهطور اختصاصی برای یک
فرد یا گروه برگزار میشوند.
ـارزشپیشنهادیبیانگر علت خرید مسافر از پلتفرم است .پلتفرم چه ارزشی برای مسافر خلق میکند؟
این ارزش ممکن است عملکردی (کارایی) ،تجربی یا شخصی (سفارشیسازی) باشد .در ارزش عملکردی،
دسترسی بهتر ،کاهش هزینة جستوجو ،کاهش ریسک و قیمتهای بهتر منعکس میشود .ارزش تجربی به
محتوای تورها و فعالیت ها ارتباط دارد و تأکید آن بر تماسی اصیل و ژرف و محلی است .در سفارشیسازی،
طراحی تورها و فعالیتها با کمک مسافر صورت میگیرد .
ـ عرضهکننده به ارائهدهندة تور و فعالیت اشاره دارد .عرضهکنندگان ممکن است اشخاص محلی،
پیشه وران محلی ،تورگردان یا راهنمایان تور باشند .اشخاص محلی به محل زندگی خود عالقهمندند و از
نشاندادن محل زندگی و فرهنگ محلی خود به گردشگران لذت میبرند و دراینبین ممکن است به کسب
درآمد نیز فکر کنند .پیشهوران محلی شرکتهای حرفهای محلی غیرگردشگریاند که خدمات خود را به
گردشگران ارائه میکنند ،مانند رستوران یا شرکت کرایة قایق.
ـمحتوایتبادل بیانگر محصول یا خدمتی است که پلتفرم عرضه میکند و طیف وسیعی از فعالیتها
همچون تورهای چندروزه ،گشتهای کوتاه کمتر از یک روز ،فعالیتهای محلی (تجربه) و فروش بلیط رویدادها
و جاذبهها را دربر میگیرد.
ـشیوۀپرداخت به روش اخذ وجه تور و فعالیت اشاره دارد .پرداخت ممکن است آنالین یا غیرآنالین
باشد .تقریباً همة پلتفرمها امکان پرداخت آنالین دارند ،اما برخی از پلتفرمها امکان پرداخت غیرآنالین را نیز
فراهم کردهاند .در مواردی نیز ،پلتفرم سهم خود را بهصورت آنالین دریافت میکند و مبلغ باقیمانده بهصورت
نقدی به عرضهکننده داده میشود .
ـمشارکتکنندگان به طرفین (وجوه) عرضه و تقاضا در پلتفرم اشاره دارد .وجه تقاضا نیز ممکن است

اشخاص یا شرکتها باشند.
ـتعاملآنالین به امکان تعامل مستقیم مسافر و عرضهکننده اشاره دارد .این تعامل ممکن است قبل از
رزرو یا بعد از رزرو باشد ،یا اصالً وجود نداشته باشد .تعامل قبل از رزرو ازطریق سیستم پیامدهی پلتفرم و
داشبورد اختصاصی صورت میگیرد .تعامل بعد از رزرو معموالً ازطریق تلفن یا ایمیل است.
ـجغرافیایفعالیت به بخشبندی جغرافیایی فعالیت پلتفرم اشاره دارد که ممکن است جهانی ،منطقهای
یا محلی باشد.
3
2
1
ـمدلدرآمدی بیانگر روش کسب درآمد پلتفرم است که مبتنی بر کارمزد ،حق اشتراک ،فهرستکردن
1. Commission
2. Subscription
3. Listing
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و اضافهبها 1است.
ـمدلقیمتگذاری راهبرد قیمتگذاری تور و فعالیت است که گاهی بهازای هر نفر یا روز یا گروه ثابت

است .در مدل متغیر ،بهازای تغییر تعداد افراد قیمت تغییر میکند.
ـمنبعدرآمد نشان میدهد که پلتفرم از کدام وجه یا وجوه درآمد کسب میکند.
همة پلتفرمهای منتخب نسخة وب دارند و هیچ پلتفرمی کامالً موبایلمحور نیست .ازاینرو ،متغیر نوع پلتفرم
در تحلیل خوشهای استفاده نشده ،زیرا هیچیک از حالتها منشأ تفاوت بین خوشهها نبوده است .متغیرهای
قیمتگذار و سیستم نظردهی نیز در خوشهبندیها لحاظ نشدهاند ،زیرا تقریباً در همة پلتفرمها عرضهکنندگان
قیمتگذار ،و مسافران منبع نظردهی بودند .مدل قیمتگذاری نیز از همان ابتدا از تحلیل خوشهای حذف شده
است ،زیرا تقریباً همة پلتفرمها قیمتگذاری ثابتی بهازای هر نفر داشتند و در موارد اندکی قیمتگذاری متغیر
اعمال میشد .برخی پلتفرمها در یک ویژگی دو یا چند حالت را همزمان داشتند.
در جدول  ،3پلتفرمها در دستة ترکیبی قرار داده شدهاند .با دقت در جدول  3مشاهده میشود که جلو مدل
درآمدی مبتنی بر تبلیغ عددی وجود ندارد؛ این امر بدان معنی نیست که هیچ پلتفرمی از این مدل درآمدی
استفاده نکرده است .پلتفرمهای  Likealocalguide ،Thrillophilia ،Lastsecond.irو  Klookمدل
درآمدی مبتنی بر تبلیغ دارند ،ولی چون عالوه بر تبلیغ مدل درآمدی دیگری نیز دارند ،در حالت ترکیبی
قرار داده شده اند .در منبع درآمد حالت طرف سوم نیز وضعیت به همین گونه است.

جدول.1فراوانیودرصدتکرارحاالتدرهرویژگی
ویژگی

آزادیورود

شخصیسازی


ترکیبگروه

ارزشپیشنهادی

حالت

فراوانی

آزاد
غربالگری
ترکیبی
استاندارد
سفارشی
ترکیبی
عمومی
اختصاصی
ترکیبی
کارایی
ارزش تجربی
سفارشیسازی
ترکیبی

19
21
1
21
14
1
9
21
11
11
1
4
13

درصد
تقریبی

41
01
2
01
34
10
22
01
21
41
11
15
32

نمونۀپلتفرم5
Airbnb
Nowboat
Viator
Embark
Showaround
Takemetour
Thrillophilia
Evaneos
Veltra
Expedia
Withlocals
Travellocal
PersiaPort

1. Mark-up
 .2چهار پلتفرم باقیمانده که بخشی از مطالعهاند ،اما در این فهرست نیستند عبارتاند از Rezgo, Expedia, Viator tour guide, Beriim
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1
9
9
4
13
1
2
12
1
25
21
2
12
11
25
2
1
23
1
12
19
12
15
20
1
3

شخص محلی
پیشهور محلی
تورگردان
راهنمای تور
ترکیبی
تور چندروزه
گشت کوتاه
تجربة محلی
بلیط
ترکیبی
آنالین
غیرآنالین
ترکیبی
C2C

مشارکتکنندگان

تعاملآنالین

دامنۀجغرافیای

مدلدرآمدی

منبعدرآمد

B2C
B2B

ترکیبی
قبل از رزرو
بعد از رزرو
ناموجود
جهانی
منظقهای
محلی
کارمزد
اشتراک
اضافهبها
تبلیغ
ترکیبی
مسافر
عرضهکننده
طرف سوم
ترکیبی

-

12
4
29
1

10
22
22
15
32
10
0
29
2
49
11
0
29
21
49
0
25
01
10
29
41
29
24
11
2
1
29
15
11
25

Triip
Civitatis
TourRadar
Toursbylocals
Govoyagin
Bookmundi
PersiaPort Guide
Getguided
Citypass
Peek
Civitatis
Lastsecond.ir
Travelshack
Cityuscripted
Seabookings
Rezdy
Rent-a-guide
TourHQ
Keteka
Travelshack
Viator
Klook
Adrenaline
Getyourguide
Synotrip
Keteka
Lastsecond.ir
Musement
Toursbylocals
Likealocalguide
Govoyagin
Klook

انتخاب متغیرهای اثرگذار تصمیمی مهم در تحلیل خوشهای است .در این انتخاب ،نظر محققان مهمترین عامل
است .عالوهبر داوری محققان در چند نوبت ،تحلیلها با ترکیب گوناگونی از متغیرها انجام و نتایج با هم مقایسه
شده است .با بررسی نمودار درختی حاصل از تحلیل سلسلهمراتبی پنج خوشه مشخص شده است .درنهایت ،با شیوة
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 ،K-meansشش ویژگی و حالت آنها بهمنزلة متغیرهای معنیدار برای خوشهبندی پلتفرمها انتخاب شده است:
آزادی ورود ،شخصیسازی ،ارزش پیشنهادی ،عرضهکننده ،محتوای تبادل ،و مشارکتکنندگان.
در جدول  ،4مرکز خوشههای حاصل از تحلیل  K-meansآورده شده است.
:مرکزخوشههابراساستحلیلK-means

جدول7

ویژگی

حالت

آزادی ورود
شخصیسازی
ارزش پیشنهادی

عرضهکننده

محتوای تبادل

مشارکتکننده

خوشۀ 1خوشۀ5

آزاد
غربالگری
استاندارد
سفارشی
کارایی
تجربه
سفارشیسازی
شخص
پیشهور
تورگردان
راهنما
تور چندروزه
گشت کوتاه
تجربه
بلیط
C2C
B2C

5
1
1
5
1
5
5
5
1
5
5
5
1
1
1
5
1

1
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

خوشۀ1

خوشۀ7

خوشۀ2

1
5
5
1
5
1
1
5
5
5
1
5
1
1
5
1
5

5
1
1
5
1
5
5
5
5
1
5
1
5
5
5
5
1

1
5
1
1
5
1
1
1
5
5
5
5
5
1
5
1
5

خوشة اول شش پلتفرم دارد و بیشترین فاصله از مرکز خوشه  1/1است .خوشة دوم چهارده پلتفرم و بیشترین
تعداد اعضا را دارد و بیشترین فاصله از مرکز خوشه  1/11است .خوشة سوم ،با چهار عضو ،کمترین تعداد پلتفرم
را دارد و بیشترین فاصله از مرکز آن  1/59است که انسجام بیشتر خوشه را نشان میدهد و فاصلة نسبتاً خوبی با
سایر خوشهها ایجاد کرده است .خوشة چهارم ،با ده عضو ،بعد از خوشة دوم ،بیشترین تعداد عضو را دارد و
بیشترین فاصله با مرکز خوشه  1/14است .خوشة آخر (پنجم) ،با هفت پلتفرم ،دربردارندة عضوی است که
بیشترین فاصله را با  2نسبت به مرکز خوشة خود دارد (جدول .)0
:خوشهها،تعداداعضاوحداکثرفاصلهازمرکزخوشه

جدول2
خوشه

تعدادپلتفرم

حداکثرفاصلهازمرکز

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

1
14
4
15
1

1/12
1/11
1/59
1/14
2
24
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در جدول  ،1با توجه به نتایج تحلیل خوشهای ،شش نوع مدل کسبوکار برای پلتفرمهای تور و فعالیت
شناسایی شده است .در ادامه ،ویژگیهای هریک از این مدلهای کسبوکار بررسی میشود.
وکارپلتفرمهایتوروفعالیت


هایکسب

ایازانواعمدل

:خالصه
جدول6
نوعمدل

آزادی

کسبوکار

ورود

پلتفرم
جامع

آزاد

شخصیسازی

ترکیبی

پلتفرم
استاندارد غربالگری
کارا

استاندارد

پلتفرم
سفارشی
راهنمایان

سفارشی

آزاد

پلتفرم
تورهای غربالگری
حرفهای
پلتفرم
آزاد
نظیربهنظیر
تجربهمحور

ارزش
پیشنهادی

ارزش تجربی،
سفارشیسازی

عرضهکنندگان


عرضهکنند
گان
گوناگون

کارایی

پیشهوران
محلی

ارزش تجربی،
سفارشیسازی

راهنمایان
تور

محتوای
تبادل

تور
چندروزه،
گشت
کوتاه،
تجربة
محلی
گشت
کوتاه،
تجربة
محلی،
بلیط

مشارکتکنندگان

B2C, C2C

B2C

نمونۀپلتفرم

Getguided,
Embark,
TourHQ

Viator,
Getyourgui
de, Peek,
Musement,
Klook
Toursbyloc
als, Viator
Tour Guide,
Synotrip,
PersiaPort
Guide

گشت
کوتاه،
تجربة
محلی

C2C

استاندارد

کارایی

تورگردانان

تور
چندروزه

B2C

TourRadar,
Lastsecond,
Bookmundi

ترکیبی

ارزش تجربی،
سفارشیسازی

اشخاص
محلی

تجربة
محلی

C2C

Vayable,
Airbnb,
Showaround,
Takemetour


ـ نوع اول ،پلتفرم جامع :این پلتفرمها درتالشاند تا با اعمال حداقل قوانین نظارتی حداکثر تعداد
عرضهکننده را در پلتفرم خود داشته باشند .آنها ترکیب متنوعی از عرضهکنندگان را در پلتفرم خود دارند .برای
نمونه پلتفرم  Embarkتورگردانان ،راهنمایان تور و اشخاص محلی را بهعنوان عرضهکنندة تور میپذیرد .پلتفرم
 ،Withlocalsعالوهبر راهنمایان تور ،پیشهوران محلی را نیز جذب میکند .این پلتفرمها طیف متنوعی از تورها
و فعالیتها مانند تورهای چندروزه و گشتهای کوتاه و تجربههای محلی را به شکل استاندارد و با قابلیت
سفارشیسازی ارائه میکنند و در تالشاند تا بازار انبوه مسافران را به تسخیر خود درآورند .پلتفرمهای جامع،
هرچند در ابتدا ممکن است سریع رشد کنند ،کنترل اندک یا فقدان کنترل بر کیفیت موجودی و عرضهکنندگان
ممکن است در بلندمدت به نارضایتی مسافران بینجامد .گردآوری تعداد زیادی تور و فعالیت متنوع نیز ممکن
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است از حیث مقیاسپذیری راهبرد مؤثری باشد ،ولی این احتمال وجود دارد که هزینة جستوجو و یافتن تور و
فعالیت را برای مسافر افزایش دهد.
ـ نوع دوم ،پلتفرم استاندارد کارا :جالب است که این دسته هرچند کوچک است ولی بزرگترین
پلتفرمهای تور و فعالیت را دربر میگیرد .پلتفرم  Viatorبا بیش از صدهزار تور و فعالیت و  00درصد سهم بازار
جهانی یکی از این پلتفرمهاست Getyourguide .با بیش از سیهزار تور و فعالیت و  25درصد سهم بازار جهانی از
دیگر نمونههاست .تأکید اصلی این پلتفرمها بر افزایش کارایی است .آنها با بهکارگیری الگوریتمهای دقیق
جستوجو ،پاالیش ،مرتبسازی و سیستمهای پشنهاددهی ،نظردهی و امتیازدهی فرایند خرید را برای مسافر
تسهیل میکنند؛ دسترسی به تعداد زیادی تور و فعالیت را در هزاران مقصد گردشگری ممکن میکنند و با
ادارهکردن پرداختها و تضمین پایینترین قیمتها ریسک خرید را برای مسافران به حداقل میرسانند .این
پلتفرمها ،برای کنترل کیفیت تورها و فعالیتها ،فرایندهای غربالگری سختگیرانهای دارند و برای باال نگهداشتن
استانداردها از عرضة تورهای سفارشی یا با قابلیت سفارشیشدن پرهیز میکنند .نکتة جالب دیگر همکارینکردن
این پلتفرمها با اشخاص محلی و راهنمایان تور (مدل  )C2Cاست ،زیرا به این نتیجه رسیدهاند که شرکتهای
حرفهای محلی (پیشهوران) تالش بیشتری برای حفظ کیفیت و بهروز نگهداشتن موجودی خود میکنند.
ـ نوع سوم ،پلتفرم سفارشی راهنمایان :این پلتفرمها نوع خاصی هستند که عرضهکنندگان آنها
محدود به راهنمایان تور میشوند .ساختار جستوجو و نمایش در این پلتفرمها نیز غالباً متفاوت از سایر پلتفرمها و
براساس راهنمای تور است تا نوع تور یا فعالیت .ارزش پیشنهادی این پلتفرمها در وهلة اول امکان سفارشیسازی
تور است؛ ازاینرو ،امکانات و قابلیتهای خوبی را برای تعامل بین مسافر و راهنمای تور ،قبل از رزرو ،فراهم
کردهاند .ازآنجاکه این راهنمایان در مقصد یا فعالیتی خاص تخصص دارند ،تجارب خاطرهانگیزی برای مسافران
خلق میکنند .از مهمترین نمونهها در این دسته  Toursbylocalsو  Viator Tour Guideاست.
تورهایحرفهای :این پلتفرمها حرفهایترین پلتفرمهای تور و فعالیتاند .البته

ـنوعچهارم،پلتفرم 

این بدان معنی نیست که بهترین عملکرد را بین همة پلتفرمها دارند .عرضهکنندگان در این پلتفرمها
تورگرداناناند که ماهیت وجودیشان طراحی و اجرای تور برای مسافران است .این پلتفرمها نیز درجههای
متفاوتی از سختگیری را برای ورود تورگردانان اعمال میکنند و غالباً تورهایی بستهای ،بلندمدت و چندروزه
ارائه میدهند .این پلتفرمها تأکید فراوانی بر کارایی دارند .مهمترین آنها درحالحاضر  TourRadarاست که
بیش از 20هزار بستة سفرِ هزار تورگردان را توزیع میکند و در بیش از  115کشور فعال است.
تجربهمحور :این پلتفرمها چندوجهی2اند .عرضهکنندگان در این

نظیربهنظیر 1،

ـنوعپنجم،پلتفرم 

پلتفرمها ،برخالف پلتفرمهای نوع دوم و سوم و چهارم ،یک شرکت یا یک فرد حرفهای نیستند ،بلکه افرادی
عادی و از اهالی مقصدند که عالقه دارند محل زندگی خود را به مسافران نشان دهند یا منابع ،ظرفیتها یا
مهارتهای خود را با آنان به اشتراک بگذارند و از این طریق ممکن است درآمد کسب کنند .خلق تجربهای
اصیل ،محلی ،شخصی ،دستاول و ژرف مهمترین ارزش پیشنهادی این نوع پلتفرمهاست .این پلتفرمها کمترین
سختگیری را برای ورود عرضهکنندگان دارند و عرضهکنندگان تورهای استاندارد و سفارشی ارائه میکنند .از
مهمترین این پلتفرمها  Vayableو  Airbnb Experienceاست.
1. Peer-to-peer
2. Multi-sided
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بحثونتیجهگیری

هدف از این پژوهش دستهبندی مدلهای کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت است که از نوینترین
کسبوکارهای صنعت گردشگری است .این پلتفرمها در چند سال اخیر گسترش فراوانی یافتهاند و در عین
شباهتهای زیادی که از حیث عناصر مدل کسبوکار دارند ،برای ایجاد تمایز با رقبا ،پیکربندیها و ترکیبات
متمایزی از این عناصر را بهکار میگیرند که نتیجة آن مدلهای کسبوکاری متفاوت است .این پژوهش به درک
بهتر ما از چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش در این پلتفرمها کمک میکند.
دستهبندی و نامگذاریهای صورتگرفته به گسترش مطالعات مربوط به دستهبندی شرکتهای گردشگری
براساس مدلهای کسبوکار بهمنزلة واحدی برای تحلیل کمک میکند .همچنین ،این پژوهش در ادامة
مطالعاتی است که دربارة پلتفرمهای دیجیتال گردشگری صورت گرفته است و تأثیر بسزایی در گسترش
تحقیقات مربوط به پلتفرمهای گردشگری بهویژه پلتفرمهای تور و فعالیت میگذارد.
از دستاوردهای این پژوهش جدول ریختشناسی مدل کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت است که با
بهکارگیری ترکیبات متنوع عناصر و حاالت آن مدلهای کسبوکار نوینی طراحی میشود .ازاینرو ،این مطالعه
به توسعة تحقیقات دانشگاهی و صنعتی مربوط به نوآوری مدل کسبوکار پلتفرمی کمک میکند.
توصیه میشود پلتفرمهای داخلی تور و فعالیت ،در عین توجه به شرایط زمینهای ،مدلهای کسبوکار
مختلف را مدنظر قرار دهند .پلتفرمهای کنونی در مدل کسبوکار خود محدود عمل کردهاند .عرضهکنندگان این
پلتفرمها عمدتاً تورگردانان و آژانسهای مسافرتی هستند که مقیاسپذیری را محدود میکند؛ درحالیکه
مقیاسپذیری از ویژگیهای اساسی پلتفرمها است ( )Hagiu, 2014و با حضور سایر عرضهکنندگان ،بهویژه
پیشهوران و اشخاص محلی ،این مقیاسپذیری ممکن یا پرشتاب میشود.
اکتفاکردن به تورها و خدمات تورگردانان و آژانسهای مسافرتی گرچه هزینههای عملیاتی را کاهش
میدهد ،ولی به علت نبود تنوع و محدودشدن تورها به مقصدهای گردشگرپذیر فعلی ارزش این پلتفرمها را برای
کاربران به حداقل میرساند .ارائة محصوالت و خدمات متنوع از مهمترین مزیتهای پلتفرمها است ( Tauscher
.)and Laudien, 2017
همچنین حضور عرضهکنندگانی به جز واسطههای حرفهای در توزیع مکانی سفر و اشتغالزایی محلی در
کشور سهم بسزایی خواهد داشت .ازآنجاکه بسیاری از اشخاص و صاحبان حِرف ،منابع و مهارت در مناطق
دورافتادهتر دانش و منابع انسانی و مالی کافی برای طراحی و توزیع تورها و فعالیتها ندارند ،این پلتفرمها نقشی
حیاتی در پرکردن این خأل ایفا میکنند و به اشخاص و پیشهوران محلی در بهکارگیری ظرفیتهای ناشناخته،
مازاد و بدون استفاده کمک میکنند؛ همچنین این امکان را به مسافران میدهند تا تورها و فعالیتهای محلی
متنوعی را به مقصدهای گوناگون انتخاب و تجربه کنند.
کارمزد متداولترین مدل درآمدی این پلتفرمهاست و مدلهای درآمدی تبلیغ و اشتراک ،که در بین پلتفرمهای
داخلی متداول است ،بهندرت دیده میشود .امکان پرداخت آنالین و ایمن در همة پلتفرمهای بینالمللی وجود دارد.
این امکان در پلتفرمهای داخلی عرضهکنندة تورهای خارجی ،بهعلت محدودیتهای مربوط به ویزا برای سفر به
بسیاری از کشورها ،تقریباً وجود ندارد و مدل درآمدی آنها مبتنی بر تبلیغات است .درخصوص پلتفرمهای ورودی
نیز ،گرچه تحریمها امکان پرداخت آنالین را برای اکثریت شرکتهای داخلی غیرممکن کرده ،پلتفرمهایی مانند
بریم هستند که با ثبت شرکت در کشورهای دیگر این امکان را فراهم آوردهاند.
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شرایط زمینهای نیز وجود دارد که توصیه میشود پلتفرمهای داخلی به آنها توجه کنند :نخست ،طبق قوانین
فعلی در کشور ،فقط آژانسهای مسافرتی دارندة مجوز بند ب از این امکان برخوردارند که مجری تور باشند .این
قانون مانع اجرای مستقیم راهنمایان تور ،پیشهوران و اشخاص محلی میشود .برای حل این چالش ،پلتفرم قادر
است مجوز بند ب را اخذ کند و خود مجوز اجرا را صادر کند .پلتفرمهای بینالمللی مسئولیتی در قبال اخذ
مجوزهای اجرا نمیپذیرند و آن را به عرضهکنندگان میسپارند .دوم ،مدل کسبوکار پلتفرمی در صنعت تور و
فعالیت ناشناخته است .نهتنها افراد و پیشهروان محلی ،بلکه بسیاری از تورگردانان و آژانسهای مسافرتی نیز از
شکل کار این پلتفرمها آگاهی کافی ندارند .البته این مهم هزینههای عملیاتی را بسیار افزایش میدهد و بیانگر
لزوم آموزش عرضهکنندگان است .سوم ،این پلتفرمها متکی بر فنّاوریاند و این فنّاوریها پیچیده و هزینهبرند.
بنابراین بهتر است از تجربة بینالمللی یا سایر پلتفرمهای موفق داخلی در صنایع دیگر بهره گرفته شود .یکی از
فنّاوریها ضروری برای توسعة صنعت تور و فعالیت ،نرمافزارهای مدیریت موجودی و رزرو تور برای
عرضهکنندگان است که پلتفرمهای داخلی با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی با همکاری شرکتهای
توسعة نرمافزار این خأل را پر میکنند .چهارم ،با توجه به آگاهی اندک مسافران داخلی از این پلتفرمها و
منافعشان ،بهنظر میرسد هزینههای بازاریابی بیش از آنچه تصور میشود افزایش یابد .ازاینرو توصیه میشود
پلتفرمها ،با بخشبندی مناسب بازار و شروع فعالیت محدود ،این هزینهها را به حداقل برسانند.
این مطالعه به کارآفرینان داخلی کمک میکند تا با درکی عمیقتر و با توجه به شرایط خاص ایران مدل
کسبوکار خود را انتخاب کنند .به سرمایهگذارانی که قصد ورود به صنعت تور و فعالیت را دارند نیز کمک
میکند تا با شناخت بیشتری تصمیم بگیرند .همچنین به سیاستگذاران در درک منافع چنین پلتفرمهایی برای
جامعه ،ازجمله اشتغالزایی محلی ،کمک میکند.
توصیه میشود مطالعات آتی ،درصورت امکان ،با تعداد پلتفرم بیشتری انجام شود .ارائة چارچوب مدل
کسبوکار پلتفرمهای تور و فعالیت نیز موضوع دیگری است که سایر محققان میتوانند در دستورکار خود قرار
دهند .مطالعة اجرای این مدل کسبوکارها نیز سهم بزرگی در توسعه و موفقیت این پلتفرمها دارد .همچنین
بررسی رابطة بین ویژگیهای مدل کسبوکار و اثر علّی آنها بر عملکرد شرکت مفید خواهد بود.
تعداد نسبتاً اندک پلتفرمهای منتخب از محدودیتهای پژوهش حاضر است .برای تحلیل خوشهای بهتر است
تعداد نمونهها بیشتر باشد .دسترسینداشتن به قسمتی از اطالعات مربوط به مدلهای کسبوکار پلتفرمها نیز از
دیگر محدودیتهای این پژوهش است .نبود منابع و مراجع کافی دانشگاهی و داوریشده دربارة مدل کسبوکار
پلتفرمهای تور و فعالیت بر محدودیتهای مطالعه افزوده است.
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