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خلــق ارزش ،گردشــگری،
زنجیــرۀ تأمیــن ،یکپارچگــی
الکترونیکــی ،شــبکۀ مضامین

مقدمه

چکیده

یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن ،بــا توجــه بــه تنــوع و پیچیدگــی محصــوالت
نهایــی خدمــت گردشــگری ،بســیار مهــم اســت وبــرای همــه ذینفعــان
ارزش میآفرینــد .بــا وجــود موانــع متعــددی کــه باعــث شــده اســت زنجیــره
تأمیــن خدمــات گردشــگری در ایــران یکپارچــه نشــود ،محرکهایــی
نیــز وجــود دارد کــه آن را بــه ســمت یکپارچگــی ســوقمیدهــد .توســعه
ی اطالعــات و الکترونیکیشــدن زنجیــره تأمیــن در ایــن رونــد
ف ّنــاور 
نقشــی اساســی دارد .در ایــن مقالــه ،بهمنظــور تحلیــل مضامیــن مؤثــر بــر
ایــن موضــوع ،بــا اســتفاده از روش کیفــی ،بــا خبــرگان و آگاهــان موضــوع
مصاحبههــای نیمهســاختاریافته انجــام و در نرمافــزار مکــس کیــو دی ای
تحلیــل شــده اســت و در نهایــت ،بــر اســاس یافتههــا ،شــبکه مضامیــن مؤثــر
بــر خلــق ارزش زنجیــره تأمیــن ترســیم شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،عوامــل
مؤثــر بــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن عبارتانــد از عوامــل محــرک و موانــع
یکپارچگــی .یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن در ابعــاد درونــی و بیرونــی و
بــا مشــتریانارزشآفریــن خواهــد شــد .زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی ،بــا
ایجــاد بســتر همــکاری و یکپارچگــی ،خلــق همکارانــه ارزش و ظهــور
یکپارچهســازهای خدمــت ،بــه ارزشآفرینــی کمــک میکنــد .از ســوی
دیگــر ،ایــن بســترها بــرای ذینفعــان ارزش میآفرینــد یــا موجــب تخریــب
و تغییــر ارزشهــا میشــود .در نهایــت ،زنجیرههــای یکپارچــه ،بــا
درنظرگرفتــن الزاماتــی، ارزشآفریــن خواهنــد شــد.

انقــابف ّنــاوری در دوران کنونــی قوانیــن کســبوکار
را تغییــر داده اســت .در ســایه تحــوالتف ّنــاوری ،هــر
آن محصــوالت جدیــدی خلــق میشــوند و هــر روز
کســبوکارهای جدیــدی پدیــد میآینــد .بــه ســختی
میتــوان مشــتریان را حفــظ کــرد و جایگزینکــردن
آنهــا هزینــه زیــادی دارد .شــرکتها از ســوی
نیروهــای ســنتی و تازهواردهــا بــا فضــای رقابتــی
شــدیدی مواجهانــد و بایــد بــه دنبــال فرصتهــای
جدیــد درآمدزایــی و افزایــش کارایــی باشــند .امــروزه،
بیــش از هــر زمــان دیگــری ،کس ـبوکارها بــه برقــراری
روابــط راهبــردی بــا مشــتریان و تأمینکننــدگان نیــاز
دارنــد تــا بتواننــد سیســتمهای ارزشــی خلــق کننــد

کــه بــرای آنهــا حاشــیه امــن رقابتــی در بــازار ایجــاد
کنــد .در واقــع ،اقتصــاد شــبکهای جدیــدی پدیــدار
شــده اســت کــه در آن شــرکتها بــا تأمینکننــدگان
و مشتریانشــان همزمــان و از طریــق اینترنــت
مبادلــه میکننــد .ســازمان مجــازی امــروزه واقعیــت
اســت .ســازمانهای مجــازی شــامل شــرکتهای
برونســپاری گوناگــون و مجموعــهای از عملکردهــا
شــامل طراحــی و تولیــد و توزیعانــد ،بهگونــهای
کــه میتواننــد بــر دیگــر شایســتگیهای محــوری
خــود متمرکــز شــوند .بههرحــال ،اطمینــان از
تجربــهای یکپارچــه و هماهنــگ بــرای مشــتری
نیازمنــد زمانبنــدی خــودکار فرایندهــای کســبوکار
بینســازمانی اســت .شــیوههای کســبوکارهای
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ســنتی ماننــد ایمیــل ،فکــس یــا پیــام صوتــی تأخیــر
دارنــد و اغلــب بایــد دادههــا چندینبــار وارد شــود؛
بنابرایــن ،بــرای یکپارچگــی پویــا بــه مدلــی نیــاز اســت
کــه فرایندهــای کسـبوکار را خــودکار کنــد .چنیــن مدلــی
شــامل مجموعــه متنوعــی از برنامههــای کاربــردی
یکپارچــه و سیســتمهای داخلــی شــرکتها و بیــن
ســازمانهای عضــو زنجیــره تأمیــن اســت (هندفیلــد
و همــکاران .)3 :2002 ،محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه
شــیوههای مدیریــت زنجیــره تأمیــن بایــد از ویژگیهــای
خلــق ارزشافــزوده برخــوردار باشــند تا ارزش ارائــه کنند.
مطابــق نظــر کچــن و همــکاران ( ،)2008زنجیرههــای
ارزش برتــر از نظــر نقطــه تمرکــز بــا زنجیرههــای تأمیــن
ســنتی تفــاوت دارنــد .ایــنزنجیرههــای ارزش ،بهجــای
اینکــه ماننــدزنجیرههــای تأمیــن ســنتی بــر ســرعت یــا
هزینــه تمرکــز کننــد ،بهگونــهای طراحــی شــدهاند کــه
ارزش کلــی باالتــری را از لحــاظ ســرعت ،هزینــه ،کیفیــت
و انعطافپذیــری بــه مشــتری ارائــه کننــد.
در صنعــت گردشــگری ،بــه علــت تنــوع اجــزای محصــول
و تأثیرگــذاری تکتــک اجــزای محصــول در تصویــر کلــی
حاصــل از آن ،نارضایتــی از یــک بعــد محصــول بر ســیمای
عمومــی کل محصــول و حتــی مقصــد تأثیــر منفــی
میگــذارد .بنابرایــن یکپارچگــی بیــن اجــزای محصــول
و زنجیــره تأمیــن مرتبــط بــا آن اهمیتــی حیاتــی مییابــد.
در ایــران ،ســاختار بخــش گردشــگری دارای گوناگونــی و
پراکندگــی و ناهماهنگــی زیــادی اســت کــه هماهنگی بین
عرضهکننــدگان را بــا تقاضــای بــازار و کل صنعــت دشــوار
میســازد؛ ســازمانهای مدیریــت مقصــد بهدرســتی
شــکل نگرفتهانــد و ســاختار مدیریتــی بخــش دولتــی
نیــز بــا پیچیدگیهــا و چالشهــای بینســازمانی زیــادی
روبهروســت کــه امــکان مدیریــت همپیونــد مقصدهــا را
فراهــم نکــرده اســت .از ســوی دیگــر ،نبــود تورگردانــان
بزرگــی کــه بتواننــد در قالــب بخــش خصوصــی مدیریــت
عرضــه و تقاضــای مقصدهــای گردشــگری را بهعنــوان
واســطه خــاق برنامهریــزی کننــد و بــه تعــادل برســانند
موجــب شــده اســت کــه ایــن بخــش نتوانــد بهعنــوان
نظامــی هماهنــگ و منســجم عملکــرد بهینــهای داشــته
باشــد و ارزش موردنظــر بــرای همــه بخشهــای زنجیــره
را تأمیــن کنــد .توزیــع فصلــی نامناســب فعالیتهــا،
قیمــت زیــاد خدمــات عرضهشــده ،نبــود قیمتگــذاری
بهینــه ،هزینههــای عملیاتــی بســیار ،فقــدان شــناخت
درســت از تقاضــا و ســرمایهگذاریهای نامتناســب بــا
آن در مقصدهــا ،نبــود دسترســی بــه اطالعــات بههنــگام
و درســت از هــر دو ســوی عرضــه و تقاضــا ،نبــود روابــط
هماهنــگ و بهینــه بیــن عرضهکننــدگان ،ناتوانــی در

بهرهگیــری از صرفههــای مقیــاس و مــواردی ماننــد
اینهــا مســائلی اســت کــه صنعــت گردشــگری در ایــران
بــا آن روبهروســت .ایــن امــور تبعاتــی اقتصــادی و
حتــی اجتماعــی دربــر دارد کــه مانــع توســعه پایــدار
بخــش گردشــگری شــده اســت .از ســوی دیگــر ،ظهــور
اینترنــت فرصتهــای منحصربهفــردی را بــرای تســهیم
اطالعــات فراهــم ســاخته اســت .درحالیکــه زنجیــره
تأمیــن خدمــات گردشــگری در کشــور نتوانســته اســت از
فرصتهایــی کــه اینترنــت و زیرســاختهای ارتباطــی
فراهــم ســاخته بــرای مدیریــت عرضــه و تقاضــای
خدمــات گردشــگری بهــره ببــرد و صنعــت گردشــگری
را یکپارچــه ســازد .فرصتهــای ایجادشــده در بســتر
اینترنــت ،ضمــن فراهمســازی امــکان ارائــه و دریافــت
اطالعــات بهنــگام بیــن مشــتریان و عرضهکننــدگان،
موجــب هماهنگــی و بهینهســازی همــکاری میــان
تأمینکننــدگان میشــود و بــا کاهــش قیمــت تمامشــده
خدمــات گردشــگری ،ارزش اقتصــادی چشــمگیری بــرای
مشــتری ،تأمینکننــدگان ،شــرکت و در نهایــت جامعــه
ایجــاد میکنــد .عالوهبرایــن ،امــکان بهاشــتراکگذاری
تجربههــا و نظرهــای مشــتریان ســبب بهبــود کیفیــت
خدمــات میشــود و ضمــن ایجــاد فضــای رقابتــی بیــن
عرضهکننــدگان ،تســهیل برنامههــای بازاریابــی و ایجــاد
مزیــت رقابتــی پایــدار بــرای اعضــای زنجیــره و صنعــت،
زمینهســاز ایجــاد ارزش از ســوی مشــتریان بــرای دیگــر
مشــتریان نیــز خواهــد شــد .بنابرایــن ،ایجــاد زمینــه خلق
ارزش بــا مشــارکت کلیــه ذینفعــان در بســتر اینترنــت
موجــب تســهیم ارزش ایجادشــده بیــن ذینفعــان و در
نهایــت کل جامعــه خواهــد شــد.
در ایــران ،بخشــی از خدمــات گردشــگری در بســتر
اینترنــت مربــوط بــه رزرو واحدهــای اقامتــی اســت
کــه بــا عنــوان «ســامانههای رزرواســیون» صرفــ ًا رزرو
الکترونیکــی هتــل را انجــام میدهــد ،امــا تأییــد نهایــی
رزرو بهنــگام نیســت و بــا تأخیــر انجــام میشــود .ســایر
ْ
واحدهــای اقامتــی ،بهویــژه اقامتگاههــای غیررســمی ،از
ایــن بســتر بــه دورنــد .در حــوزه دفاتــر خدمــات مســافرتی
نیــز درصــد کمــی از ایــن دفاتــر ســایت اینترنتــی دارنــد
کــه عمدتــ ًا بــه معرفــی شــرکت و تورهــای آن محــدود
میشــود .سیســتم حملونقــل هوایــی و ریلــی تــا
حــدی بــه ایــن یکپارچگــی نزدیــک شــده اســت و
ســامانههای رزرو و فــروش بلیــت هواپیمــا امــکان ارائــه
اطالعــات بهنــگام و خریــد بلیــت را فراهــم ســاختهاند،
امــا بــاز هــم بــا ســایر اجــزای زنجیــره تأمیــن یکپارچگــی
ندارنــد .در ایــن شــرایط ،ارتبــاط ســایر منابــع عرضــه
صنعــت گردشــگری همچــون مراکــز تفریحــی ،جاذبههــا و
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تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین
یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن هــم از عواملــی اســت
کــه از طریــق آن میتــوان ارزش خلــق کــرد .هــدف از
یکپارچگــی ،دســتیابی بــه جریــان مؤثــر و کارآمــد
محصــوالت ،خدمــات ،اطالعــات ،پــول و تصمیمــات
بــرای خلــق حداکثــر ارزش بــرای مشــتریان اســت .عوامــل
مدیریــت شــبکه و ارتباطــات شــامل روابــط راهبــردی،
پیشــگیرانه و بلندمــدت خریدار ـ تأمینکننــده اســت
(.)Kasim, 2012

یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن حــوزه تحقیقاتــی نوظهــور و
چندبعــدی اســت کــه از رویکــردی سیســتمی سرچشــمه
میگیــرد .ژائــو و همــکاران ( )2008یکپارچگــی زنجیــره
تأمیــن را بــه ایــن صــورت تعریــف کردهانــد« :میزانــی کــه
یــک ســازمان بهصــورت راهبــردی بــا اعضــای زنجیــره
تأمیــن خــود همــکاری میکنــد و فرایندهــای داخلــی و
بینســازمانی خــود را مدیریــت میکنــد ،بهطــوری کــه
بــه جریــان اثربخــش و کارایــی از محصــوالت ،خدمــات،
اطالعــات ،پــول و تصمیمــات بــا هــدف ایجــاد حداکثــر
ارزش بــرای مشــتریانش دســت بایــد.)Huo et al., 2008( ».
ویژگیهــای عمــده سیســتمهای یکپارچــه بــه شــرح
اســت:
1. SCM
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موزههــا بــا کســبوکارهای اصلــی صنعــت تقریبــ ًا برقــرار
نیســت .ایــن حقایــق نشــان میدهــد نظــام گردشــگری
کشــور درحــال حاضــر ،عالوهبــر نداشــتن یکپارچگــی
ســنتی در تأمیــن و عرضــه خدمــات گردشــگری و آثــار
ناشــی از آن ،نتوانســته اســت بهرهبــرداری مناســبی
از فرصتهــای ایجادشــده از طریــق زیرســاختهای
ف ّنــاوری اطالعــات و بهویــژه اینترنــت داشــته باشــد.
درحالیکــه اینترنــت و فرصتهایــی کــه فشــارهای
اجتماعــی بــرای اســتفاده از سیســتمهای اطالعاتــی
بهنــگام وارد میکنــد ،روندهــای کالنــی را در ســاختار
اقتصــادی عصــر جدیــد ایجــاد کــرده اســت .روندهــای
کالن موجــب تحــوالت اساســی در فعالیتهــای اقتصــادی
و ظهــور اقتصــاد مشــارکتی شــده اســت .ایــن تحــوالت
درحــال حــذف برخــی از ســاختارهای ســنتی اســت و
نقــش کارگــزاران ســنتی را کمرنــگ میکنــد .بهنظــر
میرســد بســتر اینترنــت ایــن ظرفیــت را دارد کــه شــکاف
موجــود در یکپارچهســازی زنجیــره تأمیــن خدمــات
گردشــگری را پــر کنــد و نظــام جدیــدی از عرضــه و تقاضــا
را ایجــاد کنــد .روابــط یکپارچــه عرضه ـ تقاضــا ارزش
اقتصــادی و غیراقتصــادی بیشــتری را بــرای هــر دو ســوی
عرضــه و تقاضــا و کل صنعــت و جامعــه خلــق خواهــد
کــرد؛ امــا در ایــن بیــن موانعــی وجــود دارد کــه مانــع از
تحقــق ایــن امــر میشــود .موانعــی چــون عوامــل فنــی،
زیرســاختی ،مدیریتــی و اجرایــی ،حقوقــی و قانونــی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،اقتصــادی ،وضعیــت صنعــت و
ســاختار بــازار و زنجیــره تأمیــن و ماننــد آن کــه در ترکیــب
بــا هــم مانــع یکپارچگــی بیــن اجــزای زنجیــره تأمیــن
ایــن صنعــت میشــوند .بنابرایــن ،ترکیــب فرصتهــای
ناشــی از تغییــر در روندهــا و موانــع موجــود بــر ســر
راه یکپارچهســازی الکترونیکــی در ارتبــاط بــا هــم
مجموعــهای از عوامــل را تشــکیل میدهنــد؛ برخــی از
ایــن عوامــل ممکــن اســت نقــش محــرک را داشــته باشــند،
بهطــوری کــه یــک یــا چنــد عامــل بهمثابــه اهــرم عمــل
کننــد و بــا ایجــاد ارزش خاصــی بــرای همــه ذینفعــان،
ســایر موانــع را برطــرف و یکپارچگــی را تســهیل کننــد.
بــا شــناخت روابــط ایــن عوامــل و نحــوه تأثیرگــذاری
آنهــا بــر هــم میتــوان موانــع یکپارچگــی را از ســر راه
برداشــت .یکپارچهســازی در بســتر اینترنــت زمینــه
خلــق همکارانــه ارزش بیــن ذینفعــان را ایجــاد میکنــد
و بــه خلــق ارزش بــرای هریــک از آنهــا و در نهایــت کل
جامعــه میانجامــد.

ادبیات و پیشینه تحقیق
نگرشهــای ســنتی در طراحــی و اداره سیســتمهای
زنجیــره تأمیــن درحــال جایگزینــی بــا نگرشهــای
جدیــد اســت .در نگــرش ســنتی تمرکــز و تأکیــد عمدتــ ًا
بــر تواناییهــای درونســازمانی و شناســایی اتوماســیون
فعالیتهــای انتقالــی اســت ،درحالیکــه در نگــرش
جدیــد تمرکــز و توجــه بیشــتر بــه ســمت بــازار ،رقابــت و
مزیتهــای رقابتــی تغییــر یافتــه اســت .در نگــرش جدیــد
نقــش مطالعــات راهبــردی (برنامهریــزی راهبــردی و
تحلیــل رقابتــی ازجملــه زنجیــره ارزش) در هدفگــذاری
و برنامهریــزی آینــده نقشــی کلیــدی مییابــد .شناســایی
سیســتم یــا زنجیــره ارزش فعالیتهــای اقتصــادی کمــک
مؤثــری بــرای طراحــی ســاختار نظــام مدیریــت زنجیــره
تأمیــن 1خواهــد بــود (احمــدی.)26 :1384 ،
مفهــوم زنجیــره ارزش فقــط بــه شــرکتها محــدود
نمیشــود و میتــوان آن را بــرای کل زنجیــره
تأمیــن و شــبکههای توزیــع بــهکار بــرد .اینگونــه
زنجیرههــای ارزش متشــکل از تأمینکننــدگان شــرکت،
توزیعکننــدگان شــرکت ،خریــداران شــرکت و خــود
شــرکت در مجمــوع «سیســتم ارزش» نامیــده میشــوند
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▪ ایجاد هماهنگی و سازگاری عملیاتی و فنی
▪ استانداردبودن دادهها ،سیستمها و رابطهای گرافیکی
▪تعریف و تبیین روشن دادهها و ویژگیهای آنها
▪توانایــی انتقــال دادههــا بــه سیســتمهای مختلــف و
▪ اســتفاده از آنهــا در برنامههــای کاربــردی گوناگــون
▪ مقیاسپذیــری سیســتمها و برنامههــای کاربــردی
و توانایــی تطبیــق بــا محــدوده وســیعی از نیازهــا
▪ انعطافپذیری ف ّناوری مورداستفاده
▪ سهولت جریان اطالعات
▪ سهولت ارتباطات سازمانی و تعامالت کاری کارکنان
▪ امــکان اشــتراک دادههــا و اطالعــات (غضنفــری و
فتحالــه.)135 :1394 ،
زنجیــره تأمیــن یکپارچــه خدمــات گردشــگری از
یکپارچهکننــدگان خدمــات ،ارائهدهنــدگان خدمــات
و گردشــگران تشــکیل شــده اســت .یکپارچهکننــدگان
خدمــات گردشــگری میتواننــد هریــک از شــرکتهای
زنجیــره تأمیــن و حتــی ارائهدهنــدگان جدیــد خدمــات
گردشــگری الکترونیــک بهصــورت  B2Bیــا  B2Cباشــند.
یکپارچهکننــدگان خدمــات گردشــگری اجــزای خدمــت
را کــه ســایر شــرکتها ارائــه میدهنــد بهصــورت بســته
خدمــت ترکیــب میکننــد و فراینــد تحویــل را از طریــق
ف ّناوریهــای پیشــرفته ارتباطــات و اطالعــات طــوری
هماهنــگ میکننــد کــه نیازهــای گردشــگران بــرآورده
شــود (.)Xinyue & Yongli, 2008
در ادبیــات ایــن حــوزه ،یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن
بــه دو نــوع اصلــی درونــی و بیرونــی تقســیم شــده اســت.
نــوع درونــی یــا یکپارچگــی عملکردهــای درونــی
و بینبخشــی درون ســازمان مربــوط بــه همــکاری،
هماهنگــی و یکپارچگــی حوزههــای عملکــردی درون
ســازمان اســت ،بهطــوری کــه بخشهــا و عملکردهــای
درون ســازمان بهصــورت فراینــدی مرتبــط بــا هــم
عمــل کننــد .بــر ایــن اســاس ،یکپارچگــی بیرونــی
بــر اســاس رویکــرد سیســتمی از طریــق عملکردهــای
ســازمانی اصلــی ماننــد تــدارکات ،تولیــد ،لجســتیک،
فــروش ،بازاریابــی و توزیــع طبقهبنــدی میشــود .از
ســوی دیگــر ،برخــی محققــان چنیــن مطــرح کردهانــد
کــه یکپارچگــی بیرونــی از یکپارچگــی تأمینکننــده
(یکپارچگــی رو بــه عقــب شــامل ارائــه اطالعــات و
مشــارکت مســتقیم در تصمیمگیــری) و یکپارچگــی
مشــتری (یکپارچگــی رو بــه جلــو شــامل بررســی میــزان
هماهنگــی بیــن محصــوالت و فرایندهــای تأمینکننــده و
مشــتری) تشــکیل شــده اســت (.)Huo et al., 2008
عالوهبــر اینکــه محرکهایــی وجــود دارنــد کــه
زنجیرههــای تأمیــن ســنتی را بــه ســمت یکپارچگــی

ســوقمیدهنــد ،عواملــی نیــز مانــع آن هســتند .ریچــی و
همــکاران ( )2009عوامــل محــرک را در دو دســته درونــی
(تمایــل بــه بهبــود عملکــرد از طریــق گســترش روابــط
مؤثــر و کارآمــد شــرکت) و محیطــی (ســرعت تغییــرات
تقاضــای بــازار ،رقابــت در بــازار) تقســیم کردهانــد.
پیوترویــچ و کاتبرتســون ( )2015نیــز ،بــا مــروری بــر
ادبیــات ،مجموعـهای از موانــع را شناســایی کــرده و آنهــا
را در پنــچ دســته ســطح محیــط کالن ،ســطح بــازار،
ســطح زنجیــره تأمیــن ،موانــع خــاص صنعــت و ســطح
بینســازمانی طبقهبنــدی کردهانــد.
از ســوی دیگــر ،امــروزه شــرکتها دیگــر نمیتواننــد
در طراحــی محصــوالت ،توســعه فرایندهــای تولیــد،
ســاخت پیامهــای تبلیغاتــی و کنتــرل کانالهــای توزیــع
خودگــردان عمــل کننــد ،بــدون اینکــه مشــتریان در
آنهــا دخالتــی داشــته باشــند .مشــتریان در پــی آنانــد
کــه اثــر خــود را در هریــک از بخشهــای سیســتم
کســبوکار نشــان دهنــد .مشــتریان میخواهنــد بــا
شــرکتها تعامــل داشــته باشــند و بهصــورت همکارانــه
در خلــق ارزش مشــارکت کننــد (Prahalad & Ramaswamy,
.)2004

گریــس مــن و اســتوک برگــر ( )2012اهمیــت خلــق
همکارانــه ارزش در صنعت گردشــگری را اینگونه تشــریح
کردهانــد :نخســت ،در اقتصــاد تجربهگــرای درحــال
ظهــور ،خلــق تجربــه منحصربهفــرد و بهیادماندنــی بــرای
مشــتریان اهمیــت زیــادی بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات
گردشــگری دارد .مفهــوم خلــق همکارانــه بــه ایــن معنــی
اســت کــه ارزش در فراینــد همــکاری خلــق میشــود،
نــه صرفــ ًا در ارائــه خدمــات .دوم ،اینترنــت شــیوهای را
کــه مشــتریان دانــش خــود را دربــاره هتلهــا ،پروازهــا
یــا حتــی مقصدهــا بــه اشــتراک میگذارنــد تغییــری
چشــمگیر داده اســت .موتورهــای جســتوجو و رزرو
آنالیــن و ســایتهایی کــه بــه مشــتریان امــکان انتشــار
نظــر و دیــدگاه دربــاره خدمــات شــرکتهای گردشــگری
را میدهنــد ،نهتنهــا ابــزار ســودمند خلــق ارزش بــرای
مشــتریاناند ،منبــع مهــم اطالعــات بازاریابــی بــرای
شــرکتها درخصــوص تجــارب مشــتریان نیــز هســتند.
ســوم ،مشــتریان نهتنهــا بــرای خودشــان و شــرکتها
ارزش میآفریننــد ،بــا اشتراکگذاشــتن تجربیــات ســفر
خــود در رســانههای اجتماعــی ،بــرای دیگــر مشــتریان
هــم ارزش خلــق میکننــد .بنابرایــن تجربــه ســفر یــک
مشــتری بــرای اعضــای جامعــه فراگیــر در فضــای مجــازی
در دســترس اســت؛ در نتیجــه بــر رفتــار خریــد آینــده
آنهــا تأثیــر میگــذارد .چهــارم ،ف ّناوریهــای آنالیــن،
ماننــد موتورهــای رزرو و ســایتهای پیشــنهاددهنده،

تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین
یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

(.)Roeffen & Scholl-Grissemann, 2016: 79
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بــا پیدایــش اینترنــت ،زنجیرههــای تأمیــن الکترونیکــی
بســتری بــرای یکپارچگــی و خلــق همکارانــه ارزش
یتاناویبونســم ( )2016چنیــن
فراهــم کردهانــدِ .ر
ُ
بیــان میکنــد کــه زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی
یکپارچهســازی همــه اطالعــات از ســوی مشــتریان یــا
تأمینکننــدگان و تســهیل تولیــد محصــوالت بهمنظــور
حفــظ نیازهــای بــازار اســت .بســیاری از شــرکتها،
بهطــور فزاینــدهای ،فرایندهــای کســبوکار الکترونیــک
همچــون مدیریــت ارتبــاط مشــتریان ،کاتالوگهــای
الکترونیکــی و غیــره را بــهکار میبرنــد تــا از طریــق
ســازماندهی مجــدد و یکپارچهســازی فرایندهــای
کســبوکار خــود بــه بخــش عملیاتــی کمــک کننــد.
یکپارچهســازی زنجیــره تأمیــن امــکاناشــتراکگذاری
کارآمــد اطالعــات بیــن تأمینکننــدگان و شــبکه خدمــات
مشــتریان را از طریــق اینترنــت و ف ّنــاوری اطالعــات
فراهــم میکنــد ( .)Rattanawiboonsom, 2016ایــن بســتر
زمینــه خلــق ارزش بــرای همــه ذینفعــان را فراهــم
میکنــد .بــر اســاس نظریــه فریمــن ،میتــوان ذینفعــان
متأثــر از خلــق ارزش را صاحبــان /ســهامداران ،کارکنــان،
مشــتریان ،تأمینکننــدگان و جامعــه در معنــای کلــی آن
دانســت (.)Haksever et al., 2004
بــا وجــوداینکــه در زمینــه یکپارچگــی و خلــق ارزش
از طریــق زنجیرههــای تأمیــن یکپارچــه خدمــات
گردشــگری مطالعــات محــدودی انجــام شــده اســت ،در
ســایر حوزههــا پژوهشــگرانی ایــن موضــوع را از زوایــای
گوناگــون بررســی کردهانــد.
چــن و همــکاران ( ،)2018در تحقیقــی بــا عنــوان «روابــط
مدیریتــی مدیــران عالــی ،یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن و
عملکــرد شــرکت در چین ،بــا رویکــرد ســرمایه اجتماعی»،
بــر اســاس تئــوری ســرمایه اجتماعــی و بــا اســتفاده از
ادبیــات زنجیــره تأمیــن ،بــه دنبــال ایــن بودهانــد کــه
نشــان دهنــد آیــا روابــط مدیریتــی مدیــران میتوانــد بــر
یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن و در نتیجــه بــر عملکــرد
شــرکت اثرگــذار باشــد؟ یافتههــای تحقیــق آنــان نشــان
میدهــد کــه روابــط مدیــران عالــی در زمینــه کســبوکار
میتوانــد بــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن اثــر مثبــت
داشــته باشــد ،امــا روابــط سیاســی آنهــا خیــر.
ماهــر و ماهــروس ( )2016نیــز در مقالــه خــود بــا بررســی
عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی در
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ســطح رقابــت را از مقصدهــا بــه ســطح بینالمللــی تغییــر
دادهانــد .در نتیجــه شــرکتهای خدماتدهنــده عمدتــ ًا
بــر خلــق تجــارب بهیادماندنــی بــرای مشــتریان و خلــق
ارزش برتــر بــرای مشــتریان و شــرکتها تمرکــز میکننــد

آژانسهــای مســافرتی مصــر ایــن عوامــل را در قالــب مــدل
معــادالت ســاختاری ارائــه کردهانــد کــه در شــش دســته
طبقهبنــدی شــدهاند :عوامــل ســازمانی (شــامل آمادگــی
ســازمان ،دانــش  ،ICTمدیریــت) ،نــوآوری (شــامل تطابــق
ادراکــی ،پیچیدگــی ادراکــی ،منافــع ادراکــی ،عملکــرد
ادراکــی) ،محیــط کســبوکار داخلــی (شــامل تســهیم
اطالعــات ،فرایندهــای  ،)E-SCMمحیــط کســبوکار
خارجــی (شــامل آمادگــی زنجیــره تأمیــن ،فشــار رقابتــی،
انتظــارات از رونــد بــازار) ،پشــتیبانی ( E-SCMشــامل
ارتباطــات دوربــرد) و قوانیــن و مقــررات دولتــی (شــامل
قوانیــن اثرگــذار ارتباطــی ،حفاظــت از مصرفکننــده).
زنــدر و همــکاران ( )2016در تحقیــق خــود بــا عنــوان
«خلــق همکارانــه ارزش در زنجیرههــای تأمیــن از
طریــق یکپارچگــی بــا آی تــی :نقــش ســاختارهای
شــبکههای همــکاری» بــر اهمیــت آی تــی بــرای
یکپارچهســازی یــک ســازمان بــا شــبکه شــرکا و
ســازمانهای همــکار تأکیــد کردهانــد .آنهــا بــر اهمیــت
نقــش ویژگیهــای ســازمانی هــم تأکیــد دارنــد .بنابرایــن
در تحقیــق ،چارچوبــی نظــری طــرح شــده اســت کــه نقــش
ســاختارهای شــبکههای همــکاری را بهعنــوان پیشــگام
و محــرک بــرای یکپارچگــی آی تــی بررســی کنــد و در
نهایــت ،یکپارچگــی بــه خلــق همکارانــه ارزش منجــر
شــود.
آنــن و همــکاران ( )2016نیــز پژوهشــی بــا عنــوان «الزامات
و نتایــج یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن :شــواهد تجربــی از
اقتصادهــای درحــال توســعه» را بــه انجــام رســاندهاند.
هــدف از پژوهــش آنــان بررســی تأثیــر منابــع ســازمانی و
محرکهــای محیطــی و نتایــج حاصــل از یکپارچگــی
زنجیــره تأمیــن بــر عملکــرد بــوده اســت .بــر اســاس
بررســی صورتگرفتــه در شــرکتهای کوچــک و متوســط،
افزایــش منابــع شــبکههای بیــن شــرکتها و رقابتهــای
ناکارآمــد بســیار محرکــی بــرای یکپارچگــی بیشــتر
زنجیــره تأمیــن در لیبریــا اســت .عالوهبرایــن ،افزایــش
یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن ارزش بیشــتری بــرای
مشــتری میآفرینــد و بهــرهوری عملیاتــی شــرکتها را
افزایــش میدهــد.
گولیــاز و وانــدر ویــن ( )2015در پژوهشــی بــا عنــوان
«لجســتیک و زنجیــره تأمیــن چگونــه میتواننــد ارزش
مناســب مشــتری را خلــق کننــد؟» ،بــرای نشــاندادن
چگونگــی خلــق ارزش (خالــص) ،دربــاره مدلــی بــا ســه
جــزء (مشــتری ،شــرکت و تأمینکننــده) بحــث کردنــد
و نشــان دادنــد کــه پنــج راه بــرای خلــق ارزش وجــود
دارد .بــر اســاس نتیجــه پژوهــش آنــان ،مفاهیــم ارزش
مشــتری ،ارزش ســهامداران شــرکت ،ارزش کارکنــان و
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ارزش تأمینکننــدگان و مجمــوع آنهــا ارزش خالــص
خلقشــده را تشــکیل میدهنــد؛ بنابرایــن هماهنگــی
بیــن ذینفعــان اهمیــت دارد.
پژوهــش پیوترویــچ و کوتبرتســون ( ،)2015بــا عنــوان
«طراحــی و مدیریــت زنجیــره تأمیــن در اقتصادهــای
نوظهــور :شناســایی موانــع و عوامــل بحرانــی موفقیــت»،
بــه بررســی موانــع یکپارچهســازی اختصــاص دارد .در
ایــن مقالــه ،مهمتریــن موانــع مدیریــت زنجیــره تأمیــن
شناســایی شــده و چارچوبــی بــرای طبقهبنــدی آنهــا
ارائــه شــده اســت .موانــع از بررســی ادبیــات اســتخراج
شــده اســت .بدیــن منظــور ،دو دســته منابــع عمیقــ ًا
تجزیهوتحلیــل شــده اســت :مقالههایــی کــه بــر موانــع
عمومــی زنجیــره تأمیــن متمرکــز بــوده اســت (عمدت ـ ًا در
کشــورهای درحــال توســعه) و مقاالتــی کــه بهصــورت
خــاص بــر زنجیرههــای تأمیــن در بازارهــای نوظهــور
(درحــال توســعه) متمرکــز بــوده اســت .چارچــوب
ارائهشــده دربردارنــده هفــت الیــه اســت کــه از محیــط
کالن بیرونــی تــا بــازار ،زنجیــره تأمیــن و ســطوح
بینســازمانی تــا خروجیهــا را دربــر میگیــرد .هــر
گــروه از موانــع بهصــورت خالصــه تشــریح شــده اســت.
صابــر و عرفــان ( )2014نیــز پژوهشــی بــا عنــوان «ســطوح
و موانــع یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن :مــدل مفهومــی
عملکــرد زنجیــره تأمیــن» انجــام دادنــد .هــدف از پژوهش
آنــان بررســی اثــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن بــر عملکرد
آن بــوده اســت .در بخشــی از مقالــه ،بــه عوامــل محــرک و
موانــع یکپارچگــی بهعنــوان عوامــل میانجــی پرداختــه
شــده اســت .بــر اســاس چارچــوب ارائهشــده در ایــن
مقالــه ،عوامــل محــرک شــامل یکپارچگــی اطالعاتــی،
همــکاری و بهاشــتراکگذاری منابــع ،پیوندهــای روابــط
ســازمانی اســت .موانــع یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن
نیــز شــامل ضعــف ف ّناوریهــای اطالعاتــی ،ضعــف
بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،اعتمــاد کــم ،فلســفه
مدیریتــی ســنتی و نبــود تطابــق سیســتم اســت.
فضلــی و افشــار ( ،)2014در تحقیــق خــود دربــاره
تأثیرگــذاری عوامــل محــرک بــر یکپارچگــی زنجیــره
تأمیــن ،عوامــل محــرک را در دو دســته داخلــی و خارجــی
طبقهبنــدی کردهانــد .بهگفتــه آنهــا ،لومــوس و وکــورکا
( )1999افزایــش رقابــت جهانــی را بهعنــوان ابعــاد
عــدم اطمینــان محیطــی تشــریح کردهانــد کــه ایجــاد
یکپارچگــی در زنجیــره تأمیــن را تشــویق میکننــد.
ســه نــوع عــدم اطمینــان عرضــه ،تقاضــا و ف ّناورانــه عــدم
اطمینانهــای محیطــی را تشــکیل میدهنــد.
کســیم و همــکاران ( ،)2012در مقالـهای بــا عنــوان «مــدل
مدیریــت یکپارچــه زنجیــره تأمیــن بــرای خلــق ارزش:

شــواهدی از نمونههــای مــوردی» ،در ابتــدا چارچــوب
نظــری مدیریــت زنجیــره تأمیــن یکپارچــه را بــرای
بررســی نمونههــای مــوردی در مالــزی طــرح نمودهانــد.
بنابــر نتایــج تحقیــق آنــان ،حرکــت از زنجیــره تأمیــن
ســنتی بــه ســمت زنجیــره خلــق ارزش موجــب بهبــود
عملکــرد شــرکتها و پایــداری خلــق ارزش شــده اســت.
ارتباطــات مؤثــر ،فرهنــگ و تشــکیل تیمهــای ضربــدری
الزامــات ترویــج ایجــاد ارزش در چارچــوب زنجیــره
تأمینانــد.
روش تحقیق
موضــوع زنجیــره تأمیــن خدمــات ،بهویــژه یکپارچگــی
الکترونیکــی آن ،از موضوعاتــی اســت کــه در بخــش
گردشــگری بســیار محــدود بــه آن پرداختــه شــده اســت.
در ایــران نیــز زنجیــره تأمیــن خدمــات گردشــگری از
موضوعاتــی اســت کــه یافتههــای پژوهشــی دربــاره آن
محــدود بــوده اســت؛ بهویــژه یکپارچگــی الکترونیکــی
و موانــع آن و عوامــل مؤثــر بــر آن و خلــق ارزش از طریــق
ایــن زنجیــره تأمیــن یکپارچــه موضوعــی جــذاب و
ناشــناخته اســت .شــرکتهای نــوآور متعــددی در دهــه
اخیــر ســعی در ایجــاد یکپارچگــی داشــتهاند کــه
تاکنــون موفــق بــه ایجــاد یکپارچگــی الکترونیکــی در
اجــزای مختلــف نشــدهاند و در نهایــت در یــک بخــش
محصــول توانســتهاند بــه یکپارچگــی افقــی دســت
یابنــد ،هرچنــد کــه مطالعــه و بررســی عمقــی آنهــا
حکایــت از ایــن دارد کــه در برخــی مــوارد هنــوز آفالیــن
کار میکننــد .بخــش اقامتــی یکــی از پرچالشتریــن ایــن
بخشهاســت کــه تاکنــون ســامانههای رزرو آن برخــط
نشــده اســت .فرهنــگ حاکــم بــر صنعــت گردشــگری،
مســائل زیرســاختی آن ،قوانیــن و مقــررات موجــود،
دولتیبــودن برخــی عرضهکننــدگان اصلــی ،نبــود
اعتمــاد و شــفافیت در الیههــای درونــی ایــن صنعــت و
روابــط حاکــم بــر زنجیــره مشــکالتی را بــرای آن ایجــاد
کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،ورود شــرکتهای نــوآور کــه
بــا بره ـمزدن الگوهــای ســنتی در تــاش بــرای شکســتن
موانعانــد فرصتهــا و تهدیدهــای جدیــد ایجــاد کــرده
اســت .بنابرایــن ،ایــن موضــوع زوایــای پیچیــدهای دارد،
چنانکــه در بررســیها و مصاحبههــای انجامشــده
در طــی فراینــد تحقیــق تمامــی افــراد مصاحبهشــونده
اذعــان نمودنــد کــه زنجیــره تأمیــن گردشــگری در ایــران
یکپارچــه نیســت و بخشهــای مختلــف ایــن زنجیــره
بهصــورت جزیرههــای جــدا از هــم کار میکننــد؛
یکپارچگــی هدفــی آرمانــی در ایــن صنعــت اســت
کــه دســتیابی بــه آن بهســادگی امکانپذیــر نیســت.
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جدول  :1جامعه آماری پژوهش

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بنابرایــن ،ماهیــت موضــوع بهطــور کلــی و شــرایط حاکــم
بــر زنجیــره خدمــات گردشــگری در ایــران ایجــاب میکــرد
کــه ادبیــات نظــری در صنعــت گردشــگری ایــران مــورد
بررســی عمیــق و اکتشــافی قــرار گیــرد .ازایــنرو ،بــرای
شــناخت عوامــل مؤلفههــای مؤثــر بــر موضــوع ،روش
کیفــی انتخــاب شــد و دادههــا بــا روش مصاحبــه بــا آگاهــان
و خبــرگان صنعــت کــه در حوزههــای گوناگــون تجاربــی
داشــتهاند گــردآوری شــد.
بــا توجــه بــهاینکــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال یافتــن
مؤلفههــا و شــاخصهای یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن،
عوامــل و موانــع مؤثــر بــر آن ،خلــق ارزش بــرای هریــک
از ذینفعــان و نقــش زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی در
نحــوه خلــق همکارانــه ارزش بــه روش اکتشــافی اســت،
جامعــه آمــاری آن در مرحلــه کیفــی آگاهــان و خبرگانــی
بــا مشــخصات زیرنــد:

 .1تأمینکننــدگان خدمــات گردشــگری ماننــد هتلهــا،
دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری ،خدمــات
حملونقــل ریلــی یــا هوایــی؛
 .2خبرگان دانشگاهی و محققان و پژوهشگران؛
 .3واســطههای خدمــات ســفر در بســتر الکترونیکــی و
یکپارچهســازهای خدمــت.
بدیــن منظــور از روش نمونهگیــری گلولــه برفــی بــرای
شناســایی افــراد مطلــع اســتفاده شــد ،بــه ایــن صــورت
کــه پــس از شناســایی اولیــن افــراد دســتههای مختلــف
جامعــه آمــاری موردنظــر ،از آنــان خواســته شــد افــرادی بــا
ویژگیهــای مشــخص شــده را معرفــی کننــد .بــه ایــن ترتیب
افــراد آگاه و خبــره در حوزههــای مدنظــر شناســایی شــدند و
مصاحبهشــوندگانی انتخــاب شــدند کــه پوشــشدهنده
بخشهــای آمــاری مرتبــط بــا موضــوع باشــند .ایــن
دســتهبندی در جــدول  1خالصــه شــده اســت.
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تعــداد نمونــه در بخــش کیفــی بــا رســیدن به اشــباع نظری
مشــخص شــده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه هــر مصاحبــه
پیادهســازی و کدگــذاری شــد ،ســپس مصاحبــه بعــدی
انجــام شــد تــا جایــی کــه دیگــر در کدگذاریهــا مضامیــن
جدیــد بیــان نشــد و مضامیــن و کدهــای مشخصشــده

بــا مفاهیــم کدهــای قبلــی همپوشــانی داشــتند .در
ایــن پژوهــش ،شــانزده نفــر از افــراد خبــره بــر اســاس
جامعــه آمــاری گفتهشــده انتخــاب شــدند .ویژگیهــای
مصاحبهشــوندگان بــه شــرح جــدول 2اســت:

جدول  :2ویژگیهای مصاحبهشوندگان

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شماره مصاحبهشونده

تجارب و سوابق کاری و تحصیلی مرتبط

1

عضو هیئتمدیره گروه هتلها
مشاور هلدینگ گردشگری
عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته گردشگری
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع رساله درباره زنجیره تأمین
آگاه در زمینه قوانین و مقررات گردشگری

2

رئیس هیئتمدیره هتل
مدیر آژانس مسافرتی
اجرای پروژهای در زمینه یکپارچهسازی غیرالکترونیکی
مدیر تأمین گروه هتلها
مدرس دروس گردشگری در رشتههای کاربردی گردشگری
متخصص فروش و بازاریابی هتل

3

عضو هیئتمدیره گروه هتلها
مدیر بخشف ّناوری اطالعات هلدینگ گردشگری
طراح استارتآپ در بخش گردشگری هلدینگ
تخصصف ّناوری اطالعات

4

مدیرعامل یکی از استارتآپهای گردشگری
طراح استارتآپ در بخش گردشگری
تخصصف ّناوری اطالعات

5

مشاور هیئتمدیره در بخش دولتی و فعالیت در بخش زنجیره تأمین شرکت در زمینه یکپارچهسازی خدمات
گردشگری
سابقه کار در بخش دولتی در حوزه گردشگری
سابقه کار در دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری ورودی
تحصیل در رشته گردشگری

6

مدیر بخش زنجیره تأمین و قیمتگذاری و مدیر بازرگانی شرکت در زمینه یکپارچهسازی خدمات گردشگری
چهار سال فعالیت در مجموعه

7

سابقه کار در حوزه بازاریابی الکترونیکی در هلدینگ گردشگری بخش خدمات مسافرتی
چهار سال سابقه کار در حوزه بخش عملیاتی و مشاوره در هلدینگ گردشگری بخش خدمات مسافرتی
یکسالونیم مدیریت کسبوکار آنالین
مشاور کسبوکارهای کام ً
ال آنالین
دکتری مدیریت گردشگری

8

سابقه کار در زمینه تورهای ورودی
یک سال مدیریت و طراحی محصول یکپارچهسازی محصول گردشگری ورودی در شرکت بزرگ یکپارچهساز
خدمات تور و بلیت
تخصص کارشناسی گردشگری

9

مدیر منابع انسانی هتل
هجده سال سابقه در صنعتهتلداری
تخصص کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی
حدود یکسال مدیریت بازاریابی و فروش هتل
مدیر و طراح سامانه رزرو هتلها

10

چهار سال سابقه کار در بخش گردشگری
در شرکت بزرگ یکپارچهساز خدمات تور و بلیت  B2Bمدیر و طراح محصول یکپارچهسازی محصول گردشگری

تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین
یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

12

نه سال سابقه راهنمایی تور ورودی و خروجی و داخلی
پانزده سال سابقه تدریس گردشگری
هشت سال سابقه عضویت در هیئتمدیره انجمن راهنمایان
دبیر و عضو هیئتمدیره هیئت مؤسس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان کشور
مشاور پروژههای گردشگری
بنیانگذار یک استارتآپ شکستخورده در اکوسیستم کارآفرینی و منتور استارتآپهای گردشگری همکاری با
شتابدهندهها و معاونتف ّناوری ریاست جمهوری و دانشگاهها و بنیاد نخبگان و پارکهای علم و ف ّناوری
درحال راهاندازی استارتآپ در پارک علم وف ّناوری رشت در حوزه سالمت

13

عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته گردشگری
مشاور اتاق بازرگانی ایران
بنیانگذار یک استارتآپ کوچک در حوزه تور و گردشگری در مرکز کارآفرینی
دکتری گردشگری

14

مدیر بازاریابی و فروش شرکت رجا
چهارده سال سابقه در رجا و حوزه ریلی
لیسانس و فوقلیسانس حملونقل ریلی دانشگاه علم و صنعت
راهاندازی خدمات نوین حملونقل ریلی و ترکیب خدمات تور و حملونقل در مسیرهای گردشگری

15

بازنشسته سازمان گردشگری
سابقه در حوزههای مدیریتی سازمان از  1378قبل از ادغام ،مدیر کل نظارت بر تأسیسات گردشگری ،کار در حوزه
،سرمایهگذاری
راهاندازی پروژهای بزرگ در بخش خصوصی گردشگری بهمدت سه سال
سابقه مسئولیت در هلدینگ گردشگری
عضو هیئتمدیره و مدیرعامل در شرکتهایی مثل رجا و هتلهای پارس ،و بعد از بازنشستگی در شرکتهای بخش
خصوصی در حوزه مرتبط با گردشگری
مدیرعامل فعلی شرکت هواپیمایی

16

بنیانگذار و مدیر سایت رزرو هتل بهمدت پانزده سال
عضو جامعه گردشگری الکترونیک

بــا توجــه بــه نــوع دادههــای کیفــی ،تجزیــه و تحلیــل
دادههــا دارای ماهیــت اســتقرایی اســت؛ بهگونــهای کــه
گــردآوری جزئــی دادههــا بــه خلــق مضامینــی کلــی منجــر
میشــود .دادههــای کیفــی در ایــن پژوهــش از طریــق
مصاحیــه بــا افــراد مختلــف بهصــورت جزئــی جمــعآوری
شــده و بــا روش تحلیــل محتــوا (تحلیــل مضمــون) بــه
کمــک نرمافــزار مکــس کیــو دی ای  10تحلیــل شــده
اســت تــا بــا ترکیــب و ادغــام آنهــا شــبکه مضامیــن ترســیم
شــود.
تحلیــل مضمــون بــه روشهــای گوناگونــی قابــل اجــرا
و اســتفاده اســت .چهــار روش مرســوم در تحلیــل
مضمــون عبــارت اســت از :قالــب مضامیــن ،ماتریــس
مضامیــن ،شــبکه مضامیــن و تحلیــل مقایســهای .در
ایــن پژوهــش از روش تحلیــل شــبکه مضامیــن اســتفاده

شــده اســت .شــبکه مضامیــن روشــی مناســب در تحلیــل
مضمــون اســت کــه آتراید-اســترلینگ ( )2001آن را ارائــه
کــرده اســت .بــر اســاس مدلــی کــه وی طراحــی کــرده
اســت ،شــبکه مضامیــن ،بــر اســاس رونــدی مشــخص،
پایینتریــن ســطح قضایــای پدیــده را از متــن بیــرون
میکشــد (مضامیــن پایــه) .ســپس بــا دســتهبندی ایــن
مضامیــن پایــهای و تلخیــص آنهــا بــه اصــول مجردتــر و
انتزاعیتــر دســت مییابــد (مضامیــن ســازماندهنده).
در گام ســوم ،ایــن مضامیــن عالــی در قالــب اســتعارههای
اساســی گنجانــده میشــوند و بهصــورت مضامیــن حاکــم
بــر کل متــن درمیآینــد (مضامیــن فراگیــر) .ســپس ایــن
مضامیــن بهصــورت نقشــههای شــبکه تارنمــا رســم و
مضامیــن برجســته هریــک از ایــن ســه ســطح نشــان داده
میشــود .برخــاف روش قالــب مضامیــن ،شــبکههای

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

11

سابقه بیستویک سال فعالیت در بخش گردشگری
یازده سال سابقه در صنعتهتلداری و در سه زنجیرههتلداری
قائممقام مدیرعامل هتل
معاون اداری مالی و بهرهبرداری هتل
رئیس هیئتمدیره هتل
شش سال مدیر اجرایی جامعه هتلداران
لیسانس مهندسی صنایع ،فوقلیسانس آی تی و بازاریابی .دکتری مدیریت کسبوکار گرایش تحول دیجیتال

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شماره مصاحبهشونده

تجارب و سوابق کاری و تحصیلی مرتبط

329

330

ضرغام بروجنی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مضامیــن بهصــورت گرافیکــی و شــبیه تارنمــا نشــان
داده میشــوند تــا تصــور وجــود هرگونــه سلســلهمراتب
در میــان آنهــا از بیــن بــرود ،باعــث شــناوری مضامیــن
شــود و بــر وابســتگی و ارتبــاط متقابــل میــان شــبکه
تأکیــد شــود .تحلیــل شــبکه مضمونــی را میتــوان در ســه
بخــش اصلــی تقســیم کــرد :تجزیــه متــن ،اکتشــاف متــن

و یکپارچهکــردن اکتشــافها (مهاجرانــی و همــکاران،
.)1398
در شــکل  1رابطــه میــان ســطوح مختلــف مضامیــن بــر
اســاس آنچــه آتراید-اســترلینگ ( )2001ارائــه نمــوده
نشــان داده شــده اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400
شکل  :1رابطۀ مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر در تحلیل شبکۀ مضامین ()Attride-stirling, 2001

کمــی
در تحقیقــات کیفــی نیــز همچــون تحقیقــات ّ
اعتبــار نتایــج اهمیــت دارد ،امــا بــا توجــه بــه نــوع روش
و ماهیــت دادههــا و روش جمــعآوری آنهــا نمیتــوان
کمــی را بــرای
روشهــای اعتبارســنجی نتایــج پژوهــش ّ
پژوهــش کیفــی بــهکار بــرد .روشهــای متعــددی بــرای
ســنجش اعتبــار روشهــای کیفــی پیشــنهاد شــده
اســت .در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور اعتباربخشــی بــه
نتایــج بهدســتآمده ،از روش دریافــت بازخــورد از
پاســخدهندگان اســتفاده شــده اســت .ایــن روش از
روشهایــی اســت کــه بــرای ارزیابــی تحلیــل محتــوا
بــهکار مــیرود ،بهویــژه در تحقیقاتــی کــه دادههــا بــا
مصاحبــه جم ـعآوری شــدهاند .در ایــن روش ،پژوهشــگر

نتایــج تحلیــل خــود را در اختیــار پاســخدهندگان قــرار
میدهــد و از آنهــا میخواهــد دربــاره میــزان همخوانــی
ِ
تناســب میــان تفاســیر وی و تجــارب خودشــان
و
اظهارنظــر كننــد .چنیــن كاری ایــن فرصــت را در اختیــار
پاســخدهندگان قــرار میدهــد تــا بهطــور جدیتــر و
قویتــری دربــاره مســائل مطرحشــده اظهارنظــر كننــد.
در تحقیــق پیــش رو نیــز پنــج مــورد از مصاحبههــا پــس از
پیادهســازی و کدگــذاری بــرای مصاحبهشــونده ارســال و
بازخــورد ایشــان دربــاره درســتی و اعتبــار کدگذاریهــای
انجامشــده دریافــت شــد .در تمامــی مــوارد ارســالی،
مصاحبهشــوندگان درســتی و اعتبــار کدگــذاری را تأییــد
کردنــد.

تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین
یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

جدول  :3نمونهای از تبدیل متن به مضامین پایه

شمارۀ
مصاحبه

متن
عمدهترین محرک برای یکپارچگی فرصتهای بازار است که رخنماییمیکند و جذابیت
خود را نشانمیدهد و کمکم به فکرمیافتند که بازنگری کنند.

مضمون پایه
فرصتهای بازار
عوامل ف ّناورانه

وقتیمیبینند که رقیبانشان از این طریق منفعت کسب کردهاند یا تهدید ایجاد کردهاند تا

پیش از این ،آژانس انحصاری و مرجع تعیین قیمت بودهاند و یکدفعه یک استارتآپ در

1

شبکه چاالکتر و منعطفترمیتواند از هتلها قیمت بگیرد آنها را بههممیریزد و میبینند
که همانها که در زنجیرۀ سنتی خودشان یکپارچه بودند را بههم ریخته دیگر بقیه را که یه
سری را بیرونمیاندازد.

وقتیمیبینند که رقیبانشان از این طریق منفعت کسب کردهاند یا تهدید ایجاد کردهاند

تشدید رقابت

مجبور به تغییر میشوند .تا پیش از این ،یک آژانس انحصاری و مرجع تعیین قیمت بوده
اما یکدفعه یک استارتآپ در شبکه چاالکتر و منعطفتراز او میتواند از هتلها قیمت
بگیرد ،در نتیجه مناسبات آنها را بههممیریزد و همانها که قب ً
ال در زنجیرۀ سنتی
یکپارچه بودند روابطشان بههم ریخته و برخی از بازار بیرون رانده میشوند.

وقتی دو سه شرکت بزرگ به این سمت حرکت نمیکنند ،دیگران هم تمایلی پیدا نمیکنند.
7

شما زمانی به سمت کسبوکاری حرکتمیکنی که بدانی سود دارد ،چه کسانی الگوی شما
هستند .شرکتهای بزرگی که در این زمینه کارمیکنند .اگر شرکتهای بزرگ به سمت

عملنکردن رهبران بازار

دیجیتالیشدن حرکت نکرده باشند دیگران دلیلی نمیبینند که این کار را بکنند.

به نظر من مهمترین عامل فرهنگ حاکم بر دستاندرکاران صنعت است .چون در این کشور
در خیلی از حوزههای دیگر این اتفاق افتاده است .در صنعت نفت و پتروشیمی و خودرو

11

این اتفاقات افتاده است .در جاهایی که حتی شاید پیچیدهتر بوده و بههرحال متفاوتتر
و با عدد و رقمهای بزرگتری بودهاند ،شده چرا در اینجا نشده است؟ فرهنگ بازیگران
و دستاندرکاران صنعت گردشگری کشور است که این مجموعه را به سمتی که از این

فرهنگ حاکم بر زنجیرۀ
صنعت گردشگری

ظرفیتها استفاده شود سوق نداده است .فرهنگ افراد مقاومت داشته و دارد.

13

10

ضمناینکه ممکن است این کسبوکارها به این سمت بروند که محصوالت را طبق سلیقۀ و
پنداشتهای خودشان طراحی کنند ،نه آن چیزی که شما فکرمیکنید.

اگر در مورد بخش هتلها صحبت کنیم ،بخش اعظمی از هتلها هنوز دولتیاند یا نیمهدولتی
محسوبمیشوند که تفکر دولتی دارند که از باال به پایین تا کارمند هم تزریقمیشود.

تحمیل خواست و سلیقه
به مشتریان
دولتیبودن

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

متغیرهای ف ّناورانه متغیر کالن است.
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یافتههای پژوهش
بهمنظــور پیادهســازی روش شــبکه مضمــون بایــد ســه گام
اصلــی پیگیــری شــود :تقلیــل یــا تجزیــه متــن ،اکتشــاف
متــن و یکپارچهســازی اکتشــافها .بدینمنظــور ،در
گام نخســت ،متــن شــانزده مصاحبــه تحلیــل محتــوا شــد
و مضامیــن پایــه اســتخراج شــد .ایــن مصاحبههــا بــا
هــدف بررســی عمقــی و بهرهگیــری از دانــش تخصصــی

و تجربــی افــراد انجــام شــده اســت تــا مفاهیــم ،مؤلفههــا
و زیرمؤلفههــای مؤثــر بــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن
خدمــات گردشــگری در کشــور شناســایی شــوند .در گام
دوم ،مضامیــن ســازماندهنده و نهایتــ ًا مضمــون فراگیــر
مشــخص شــد .عملیــات تبدیــل متــن بــه مضامیــن پایــه
در جــدول  3خالصــه شــده اســت.
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ضرغام بروجنی و همکاران
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پــس از تلخیــص و ســازماندهی متــن و مضامیــن،
در نهایــت شــبکه مضامیــن ســازماندهنده و فراگیــر
جمعبنــدی شــد (شــکل  .)2دســتهبندی مقولــه هــا

بــر اســاس الگــوی شــبکه مضامیــن آتراید-اســترلینگ
( )2001انجــام شــده اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :2شبکه مضامین خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

عوامــل مؤثــر بــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن:
عوامــل مؤثــر بــر یکپارچگــی الکترونیکــی زنجیــره
تأمیــن خدمــات گردشــگری در ایــران شــامل دو دســته
عوامــل محــرک و موانــع اســت .عوامــل متعــدد و متنوعــی
کــه تاکنــون مانــع تحقــق یکپارچگــی در زنجیــره تأمیــن
شــدهاند را میتــوان در چنــد دســته عوامــل شــامل
ویژگیهــای بــازار تقاضــا ،ویژگیهــای فضــای کسـبوکار،
ویژگیهــای تأمینکننــدگان ،زیرســاختهای ف ّناورانــه
و مســائل سیاســی و قانونــی طبقهبنــدی کــرد .بــا وجــود
موانــع موجــود ،محرکهایــی هــم وجــود دارد کــه موانــع
را کنــار میزننــد و یکپارچگــی را در زنجیــره ایجــاد
میکننــد .ایــن محرکهــا شــامل فرصتهــا و تهدیدهــا
در بــازار عرضــه ،تغییــرات در بــازار تقاضــا و تغییــرات
در محیــط کالن اقتصــادی و اجتماعیانــد کــه زنجیــره
تأمیــن را بــه ســمت یکپارچگــی ســوقمیدهنــد.
یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن :یکپارچگــی در
زنجیــره تأمیــن خدمــات گردشــگری هــر ســه بعــد
درونــی ،بیرونــی و بــا مشــتریان را دربــر میگیــرد.
یکپارچگــی درونــی بــه ایــن معناســت کــه مجموعــه

بخشهــا و فعالیتهایســازمان در جهــت هــدف
مشــترکی کــه همــان رضایــت مشــتری و خواســت اوســت
عمــلمیکننــد .در یکپارچگــی بیرونــی نیــز همــکاری
و مشــارکت اعضــای زنجیــره بــا یکدیگــر بهگونهایســت
کــه در نهایــت خدمــت موردنظــر و رضایــت مشــتری را
فراهــم کننــد .مشــتری نیــز ،بــا مشــارکت در فراینــد خلــق
ارزش ،انعــکاس خواســتهها و نیازهــا ،ارتبــاط بــا ســایر
مشــتریان و همــکاری بــا تأمینکننــدگان ،بهنوعــی در
زنجیــره تأمیــن یکپارچــه میشــود.
ارزش :یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن خدمــات
بــرای ذینفعــان ارزش میآفرینــد .زنجیــره تأمیــن
یکپارچــه ،عالوهبــر ایجــاد ارزش بــرای مشــتریان و
تأمینکننــدگان ،بــرای کارکنــان و جامعــه در معنــای
کلــی آن نیــز ارزش خلــق میکنــد .از ســوی دیگــر،
گرایــش بــه ایجــاد یکپارچگــی موجــب تخریــب
ارزشهــا میشــود یــا آنهــا را تغییــر میدهــد .ایجــاد
انحصــار ،ازبینرفتــن ارزشهــای بــدون کارکــرد،
دیجیتالیشــدن ارزشهــا ،کمرنگشــدن عامــل
انســانی ،حــذف برخــی اعضــای زنجیــره و ...برخــی از

تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین
یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران
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نتیجهگیری
یکــی از ویژگیهــای زنجیرهههــای تأمیــن خدمــات
خلــق ارزش بــرای ذینفعــان اســت ،امــا رســیدن بــه
ایــن یکپارچگــی بــا موانعــی نیــز همــراه اســت .زنجیــره
تأمیــن خدمــات گردشــگری در ایــران تاکنــون نتوانســته
اســت بــه یکپارچگــی برســد تــا از آن طریــق خلــق ارزش
کنــد .بــا توجــه بــه محدودیــت پژوهشهــای انجامشــده
در زمینــه زنجیــره تأمیــن خدمــات گردشــگری ،بهویــژه
موضــوع یکپارچگــی و یکپارچگــی الکترونیکــی آن
در کشــور مــا ،در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور دس ـتیابی بــه
مفاهیــم و مضامیــن خلــق ارزش از طریــق یکپارچگــی
و موانــع و محرکهــای آن در خدمــات گردشــگری
ایــران ،بــا روش کیفــی و انجــام مصاحبههــای عمیــق
از اعضــای زنجیــره و آگاهــان و خبــرگان ایــن حــوزه،
شــبکهای از مضامیــن بهدســت آمــد کــه نشــانمیدهــد
یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن خدمــات گردشــگری در
ایــران بــا موانعــی روبهروســت .بخشــی از ایــن موانــع بــه
ویژگیهــای تأمینکننــدگان مربــوط اســت ،امــا موانعــی
نیــز در بــازار تقاضــا و فضــای کســبوکار و حتــی محیــط
کالن اجتماعی ـ اقتصــادی وجــود دارد .بــا وجــود ایــن،
محرکهایــی وجــود دارد کــه عمدت ـ ًا بــه تغییــر در شــرایط
هریــک از عوامــل مزبــور برمیگــردد .ایــن عوامــل
فرصتهــا و تهدیدهایــی ایجــاد میکننــد و بــر موانــع فشــار
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مصادیــق و مضامیــن مربــوط بــه ایــن موضــوع اســت .بــه
همــان میــزان ،زنجیرههــای یکپارچــه در صــورت ایجــاد
پلتفرمهــای شــفاف ،ایجــاد ارزشهــای جایگزیــن ،وجــود
چنــد مجموعــه یکپارچهســاز ،ایجــاد شــبکه پلکانــی از
سیســتمهای یکپارچــه و اتخــاذ مدلهــای کســبوکار
موجــب خلــق ارزش میشــوند .ایــن بعــد از موضــوع از
نتایــج مصاحبههــای عمیــق بهدســت آمــده اســت کــه در
پیشــینه بــه آن پرداختــه نشــده بــود.
زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی :الکترونیکیشــدن
فرایندهــا و روابــط در زنجیــره تأمیــن بــا ایجــاد بســتر
همــکاری و یکپارچگــی بیــن اعضــای زنجیــره تأمیــن بــه
تســهیل و تســریع یکپارچگــی کمــک میکنــد و بســتری
را فراهــممــیآورد کــه در آن اعضــای زنجیــرهمیتواننــد
بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و بهصــورت یکپارچــه ارزش
بیافریننــد .از ســوی دیگــر ،زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی
بــا ایجــاد بســتر مشــارکت مشــتری در فراینــد خلــق ارزش
امــکان خلــق همکارانــه ارزش را فراهــممیکنــد .مهمتــر
از همــه نقــش یکپارچهســازهای خدمــت اســت کــه در
بســتر الکترونیکــی روابــط بیــن اعضــای زنجیــره را تنظیــم
میکننــد و خــود از محرکهــای ایجــاد یکپارچگیانــد.

میآورنــد .الکترونیکیشــدن زنجیــره تأمیــن ،عالوهبــر
اینکــه فرصتهایــی را بــرای ایجــاد یکپارچگــی ایجــاد
میکنــد ،بســتری بــرای یکپارچگــی درونــی ،بیرونــی
و مشــتری در فراینــد خلــق همکارانــه ارزش اســت.
یکپارچهســازهای خدمــات در بســتر الکترونیکــی
یکپارچگــی را تســریع میکننــد و بــرای ذینفعــانارزش
میآفریننــد؛ درعینحــال ،بســتری بــرای تخریــب ارزش
یــا تغییــر آنهــا نیــز ایجــادمیکننــد .یکپارچهســازهای
چندگانــه بــا اتخــاذ الگوهــای کسـبوکار مختلــف و متنــوع
و ایجــاد ارزشهــای متمایــز در بســتر یکپارچگــی واقعــی
میتواننــد ارزشآفریــن باشــند.
آنچــه در نتیجــه تحقیقاتــی میدانی و بر اســاس مشــاهدات
یــا دیــدگاه خبــرگان و آگاهــان مطــرح شــد ،در یــک بعــد بــا
آنچــه در پیشــینه و نتایــج تحقیقــات قبلــی در حوزههــای
غیرگردشــگری وجــود داشــت متفــاوت بــود .در واقــع یــک
بعــد جدیــد بــه چارچــوب تحقیقــات قبلــی اضافه شــد و آن
اینکــه لزومــا یکپارچگــی الکترونیکــی زنجیــره تأمیــن
بــرای همــه ذینفعــان ارزش ایجــاد نمیکنــد .تخریــب
یــا تغییــر ارزشهــا نیــز از دیگــر نتایــج آن اســت .ایجــاد
انحصــار از ســوی پلتفرمهــای آنالیــن بــازار کــه موجــب
بهحاشــیهرفتن بخشهــای خــرد یــا ســنتی میشــود،
کمرنگشــدن ارزشهــای انســانی ناشــی از ارتباطــات
چهرهبهچهــره یــا شخصیســازی درخواســت مشــتریان
براثــر ارتباطــات دیجیتالــی ،انبوهســازی عرضــه و تحمیــل
محصــوالت و ارزشهــای از پیــش طراحیشــده بــه
مشــتریان و نادیدهگرفتــن ســلیقه آنهــا و حتــی تحمیــل
قیمتهــای انحصــاری بــه عرضهکننــدگان و مشــتریان بــا
گــذر زمــان از مصادیــق تخریــب یــا تغییــر ارزشهاســت.
از دیــدگاه خبــرگان ایــن تحقیــق ،ایجــاد رقابــت بیــن ایــن
یکپارچهســازها ،قوانیــن و مقــررات مانــع انحصــار،
ایجــاد شــبکهای پلکانــی از سیســتمهای یکپارچــه و
تنــوع در مدلهــای کســبوکار از روشهایــی اســت کــه
مانــع تخریــب یــا تغییــر ارزشهــا از طریــق یکپارچگــی
الکترونیکــی میشــود.
یکــی دیگــر از تفاوتهــای ایــن پژوهــش بــا تحقیقــات
پیشــین ایــن اســت کــه در تحقیقــات مربــوط بــه عوامــل
مؤثــر بــر یکپارچگــی یــا یکپارچگــی الکترونیکــی،
عمدتــ ًا بــه موانــع یــا محرکهــای یکپارچگــی زنجیــره
تأمیــن و در مــوارد انگشتشــماری بــه هــر دوی آنهــا
پرداختــه شــده اســت ،ماننــد پژوهشهــای چــن و
همــکاران ( ،)2018ماهــر و ماهــروس ( ،)2016پیوترویــچ
و کوتبرتســون ( ،)2015صابــر و عرفــان ( )2014و فضلــی و
افشــار ( .)2014در ســایر تحقیقــات نیــز ارتبــاط زنجیــره
تأمیــن یکپارچــه بــا خلــق ارزش یــا خلــق ارزش
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همکارانــه بررســی شــده اســت ،ماننــد پژوهشهــای
زنــدر و همــکاران ( ،)2016آنــن و همــکاران (،)2016
گلیــاز و وانــدر ویــن ( ،)2015کســیم و همــکاران (.)2012
در ایــن پژوهــش ،ضمــن بررســی عوامــل محــرک و
موانــع مؤثــر بــر یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن خدمــات
گردشــگری در ایــران ،بــه عوامــل و مؤلفههــای مؤثــر بــر
خلــق ،تخریــب یــا تغییــر ارزشهــا از طریــق یکپارچگــی
الکترونیکــی نیــز پرداختــه شــده اســت.
در مجمــوع ،نتایــج ایــن پژوهــش نشــانمیدهــد کــه
بســتر الکترونیکــی زنجیــره تأمیــن امــروزه بــرای ایجــاد
یکپارچگــی و خلــق ارزش از طریــق آن الزامــی و جــزء
جداییناپذیــر زنجیرههــای یکپارچــه اســت ،در
صورتــی کــه در بســتر همــکاری و هماهنگــی و بــا اتخــاذ
الگوهــای کســبوکار رقابتــی و ارزشآفریــن شــکل
بگیــرد .بنابرایــن ،نتایــج ایــن پژوهــش از ایــن جهــت
اهمیــت دارد کــه بــا رفــع موانــع یکپارچگــی زنجیــره
تأمیــن و حمایــت از محرکهــا میتــوان بــه ایجــاد
یکپارچگــی کمــک کــرده و ذینفعــان آن ازجملــه
گردشــگران ،تأمینکننــدگان ،نیــروی انســانی شــاغل و
حتــی کل جامعــه را از منافــع آن بهرهمنــد ســاخت .از
ســوی دیگــر ،ایــن پژوهــش بــا دسـتیابی بــه مؤلفههــای
جدیــد دربــاره تخریــب و تغییــر ارزشهــا و الزامــات
جلوگیــری از آن از طریــق زنجیرههــای یکپارچــه،
ضمــن بســط دانــش نظــری ،بــه پژوهشــگران پیشــنهاد
میکنــد تــا دربــاره آینــده یکپارچگــی الکترونیکــی از
طریــق یکپارچهســازهای خدمــات یــا ضــرورت اتخــاذ
الگــوی دیگــری از خلــق ارزش در زنجیرههــای تأمیــن
خدمــات بــه مطالعــه بپردازنــد.
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