
بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه 315ضیائی و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

استارت آپ های گردشگری در ایران: عوامل موفقیت و شکست

آیدا امینی فر1، فاطمه یاوری گهر2 ، مهدی کروبی3

DOI:10.22034/jtd.2021.302135.2431

1. کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.
yavarigohar@atu.ac.ir .)2. دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران )نویسندٔه مسئول

3. استاد تمام، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

 

چکیده
ــت  ــت و شکس ــل موفقی ــن عوام ــن مهم تری ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
اســتارت آپ ها انجــام شــده اســت و به منظــور انجــام پژوهــش، پــس از مطالعــٔه ادبیات 
و بررســی پیشــینٔه پژوهــش و اســتخراج عوامــل موفقیــت و شکســت اســتارت آپ ها، 
ــگری  ــتارت آپ های گردش ــان اس ــن از صاحب ــا 18 ت ــاختاریافته ب ــه ای نیمه س مصاحب
ــوای  ــل محت ــتفاده از روش تجزیه وتحلی ــا اس ــد، ب ــٔه بع ــد. در مرحل ــام ش ــران انج ای
ــدی  ــی طبقه بن ــد اصل ــاغل در 10 ُبع ــن مش ــت ای ــت و شکس ــل موفقی ــی، عوام کیف
شــدند. درنهایــت، براســاس 10 ُبعــد شناسایی شــده، ایــن عوامــل بــا اســتفاده از روش 
ــل  ــد عوام ــان می دهن ــق نش ــای تحقی ــدند. یافته ه ــدی ش ــانون اولویت بن ــی ش آنتروپ
ــر(  ــت کمت ــر )اهمی ــت آخ ــر اولوی ــل  پیش بینی ناپذی ــت اول و عوام ــازمانی اولوی س
را در موفقیــت اســتارت آپ های گردشــگری ایــران دارنــد. درخصــوص عوامــل 
تأثیرگــذار در شکســت ایــن کســب وکارها، اولویــت اول مربــوط بــه عوامــل حقوقــی-
ــد  ــان بای ــا کارآفرین ــن، نه تنه ــتند. بنابرای ــاوری هس ــع فّن ــر مناب ــت آخ ــی و اولوی سیاس
ــود  ــگری خ ــتارت آپ گردش ــاد اس ــرای ایج ــازمانی ب ــل س ــه عوام ــژه ای ب ــه وی توج
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت گذار و وزارت می ــئوالن سیاس ــند، مس ــته باش داش
ــب  ــن مناس ــب قوانی ــق تصوی ــب وکارها را از طری ــن کس ــیر ای ــد مس ــگری بای و گردش

ــد. تســهیل کنن
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آنتروپـی  تحلیـل محتـوای کیفـی، 

ن نو شا

مقدمه
امــروزه اقتصــاد کشــورهای توســعه یافته بــر محــور 
اســتارت آپ ها  و  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای 
ــان ایــن بنگاه هــا را تأســیس   کارآفرین

ً
اســتوار اســت و عمومــا

ــع  ــعٔه صنای ــزایی در توس ــهم بس ــرکت ها س ــن ش ــد. ای می کنن
پیشــرفته و ایجــاد اشــتغال دارنــد و از شــرکت های بــزرگ 
همــکاران،  )کریمــی  و  دارنــد  بیشــتری  انعطاف پذیــری 
ــاد و  ــای اقتص ــی از بخش ه ــگری یک ــش گردش 139۲(. بخ
از بزرگ تریــن عوامــل درآمد هــای ارزی بــرای بســیاری از 
کشــورهای جهــان اســت. صنعــت گردشــگری و مهمان نــوازی 
صنعتــی رقابتــی و پویــا اســت کــه بــه توانایــی یــک ســازمان 
بــرای تشــخیص و ســازگاری بــا خواســته ها و نیازهــای متغیــر 
 Weinz et al., 2010; Mihajlović( نیــاز دارد مشــتری 
بنابرایــن،   .)& Koncul, 2016; Tsai et al., 2009

ــتارت آپ هایی در  ــاد اس ــی ایج ــگری در پ ــان گردش کارآفرین
ــد و  ــته های جدی ــا و خواس ــه نیازه ــا ب ــتند ت ــش هس ــن بخ ای
ــکی و  ــٔه استریکوس ــه گفت ــد. ب ــخ دهن ــتریان پاس ــر مش متغی
و  اســتارت آپ ها شــرکت های جــوان  همــکاران )2015(، 
ــوند  ــه می ش ــر گرفت ــاص در نظ ــاری خ ــدل تج ــا م ــت ب موق
ــر  ــاوری و خالقیــت اســت. عــالوه ب ــر فّن کــه تمرکــز آن هــا ب
ــعٔه  ــری و توس ــیل مقیاس پذی ــاغل پتانس ــوع مش ــن ن ــن، ای ای
 .)Santisteban & Mauricio, 2017( دارنــد  را  ســریع 
ــوآوری،  ــد، ن ــور رش ــٔه موت ــب وکارها به منزل ــن کس ــه ای اگرچ
 Kouamé( ــوند ــناخته می ش ــروت ش ــادی و ث ــعٔه اقتص توس
ــان  ــتارت آپ های جه ــد از اس Ivanaj, 2017 &(، 90 درص
شکســت می خورنــد )Marmer et al., 2011( کــه ایــن 

ــت. ــاوت اس ــون متف ــع گوناگ ــرخ در صنای ن
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از  جدیــد  الگویــی  به منزلــٔه  اســتارت آپ،  شــکل 
رشــد اجتماعــی و اقتصــادی، در پویاتریــن بازارهــای جهــان 
 Santisteban &( ــت ــرده اس ــب ک ــیاری کس ــت بس اهمی
ــه  ــای کارآفرینان Mauricio, 2017(. محبوبیــت فعالیت ه
در ایــران نیــز رونــد افزایشــی داشــته، به طــوری کــه طبــق آمــار 
ــان کارآفرینــی بیــش از ۵۵ درصــد از ایرانیــان بیــن 18  دیده ب
تــا 64 ســال در 2 ســال گذشــته اقــدام بــه ایجــاد اســتارت آپ 
ــه در  ــه، ک ــزان کلــی فعالیت هــای کارآفرینان کرده انــد و می
ــدود  ــه ح ــت ک ــد اس ــتند، 11 درص ــود هس ــٔه خ ــل اولی مراح
7 درصــد از آن هــا بــه شکســت و خــروج از تجــارت منجــر 

.)Bosma et al., 2020( می شــود 
اســتارت آپ ها از جهــات گوناگــون بــرای کشــورها 
فراهــم  شــغلی  فرصت هــای  زیــرا  هســتند؛  ســودمند 
ــادی را  ــعٔه اقتص ــد و توس ــاد می کنن ــوآوری ایج ــد، ن می کنن
 Bøllingtoft, 2012; Giardino et( گســترش می دهنــد
ــد  ــل تولی ــاغل به دلی ــن مش ــن، ای ــر ای ــالوه ب al., 2014(. ع
ــا  ــه ایف ــی در جامع ــش مهم ــر نق ــش فق ــی و کاه ــروت مل ث
می کننــد. همچنیــن، بــرای رشــد ملــت بســیار مهــم هســتند 
)Hung et al., 2011(. در ایــران، طبــق گــزارش منتشرشــده 
ــال ۲۰۱۸،  ــت، در س ــان ایران تلن ــرکت دانش بنی ــوی ش از س
و  دیجیتــال  شــرکت های  گوناگــون،  صنایــع  میــان  در 
ــم  ــد در حج ــمگیر ۴۶ درص ــد چش ــا رش ــتارت آپ ها، ب اس
ــرکت های  ــد و ش ــت آورده ان ــه دس ــٰه اول را ب ــتخدام، رتب اس
مســافرتی، هتــل داری و گردشــگری، بــا ۳۷ درصــد، در 
ــفر  ــال 2019، س ــن، در س ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــٔه دوم ق رتب
و گردشــگری، 6/8 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی را 
ــن 7/3 از کل اشــتغال  ــن بخــش همچنی ــد. ای تشــکیل داده ان
 WTTC,( را تشــکیل می دهــد، یعنــی 1734700 شــغل
ــگری  ــتارت آپ  های گردش ــش اس ــه نق ــه ب ــا توج 2020(. ب
ــد ناخالــص داخلــی کشــور و ایجــاد اشــتغال،  در رشــد تولی
الزم اســت دالیــل شکســت یــا موفقیــت ایــن مشــاغل بــرای 
کاهــش نــرخ شکســت آن هــا و حرکــت به ســوی موفقیــت در 

ــود. ــه ش ــور مطالع ــادی کش ــد اقتص رش
از  تعــدادی  توجــه  گردشــگری  اســتارت آپ های 
 Berg,( ــد ــه هلن ــون ازجمل ــورهای گوناگ ــان را در کش محقق
ــا )Bosi, 2019( و  ــد )Jacob, 2017(، ایتالی 2016(، هن
ــد.  ــب کرده ان ــال )Almeida & Daniel, 2020( جل پرتغ
در  مؤثــر  عوامــل  درخصــوص  پژوهش هایــی  ایــران،  در 
 Arasti et al., 2014;( موفقیــت و شکســت اســتارت آپ ها
 )Bahrami et al., 2021; Sadatrasoul et al., 2020
گردشــگری  اســتارت آپ های  امــا  اســت،  شــده  انجــام 
به طــور خــاص مطالعــه نشــده اند. بنابرایــن، بــرای پــر 
کــردن ایــن شــکاف تحقیقاتــی، در مطالعــٔه حاضــر، عوامــل 

ــگری  ــتارت آپ های گردش ــت اس ــت و شکس ــر در موفقی مؤث
ــم. ــایی کردی ــه و شناس ــران را مطالع ای

مروری بر ادبیات
استارت آپ 

اصطــالح اســتارت آپ بــه معنــی آپ اســتارت1 بــه ســال 
۱۵۵۰ باز می گــردد. امــا اولیــن بــار، ســال 1976، بــه معنــی 
»شــرکت تازه تأســیس« در مجلــٔه فوربــز اســتفاده شــده اســت. 
ــدارد.  ــرای اســتارت آپ وجــود ن هیــچ تعریــف عمومــی ای ب
از پارامترهــای گوناگونــی بــرای تعریــف آن اســتفاده می شــود 
کــه شــامل ســن، ســودآوری، معیارهــای رشــد و ســایر 
کارآفرینــی،  گزارش هــای  اکثــر  در  می شــود.  ویژگی هــا 
ــه  ــر یــک ســال اســتارت آپ در نظــر گرفت کســب وکارهای زی
ــه  ــروع ب ــی ش ــه به تازگ ــرکت هایی ک ــٔه ش ــا هم ــوند. ام می ش
ــاس  ــوند. ریپس ــوب نمی ش ــتارت آپ محس ــد اس کار کرده ان
ــر از  ــوان، کمت ــرکتی ج ــتارت آپ را ش ــر2 )2014( اس و تروگ
ــد  ــا فّناوری هــای جدی ــا مــدل تجــاری خــالق ی 10 ســال، ب
می داننــد کــه رشــد چشــمگیری در تعــداد کارکنــان یــا 
ــرکت ها  ــن ش ــد )Rompho, 2018(. ای ــی دارن ــردش مال گ
 در حــال طراحــی و آماده ســازی توســعٔه خــالق، 

ً
عمومــا

ــدف  ــازار ه ــرای ب ــی ب ــای تحقیقات ــی و فراینده اعتباربخش
هســتند )Lueg et al., 2014(. از ســویی، بــه گفتــٔه ِبلنــک 
ــی  ــی تکنولوژیک ــتارت آپ ها تالش های و دورف )2012(، اس
ــد.  ــعه یافته ان ــاال توس ــان ب ــرایط عدم اطمین ــه در ش ــتند ک هس
ــد  ــروی می کنن ــاب3 پی ــای ن ــد نوپ ــتارت آپ ها از مت ــر اس اکث
)Ries, 2011( کــه چرخه هــای کوتــاه توســعٔه نرم افــزار 
ــدف  ــد. ه ــب می کن ــران ترکی ــا کارب ــداوم ب ــل م ــا تعام را ب
آن هــا کاهــش ریســک بــا تمرکــز بــر یادگیــری مــداوم اســت 
مــدل  یــک  اســتارت آپ ها   .)Chanin et al., 2018(
تجــاری جدیــد در نظــر گرفتــه می شــوند کــه ارزش اقتصــادی 
و مســیر شــغلی را بــرای نســل جــوان، به ویــژه کســانی کــه بــه 
ــاوری عالقــه دارنــد، ارائــه می دهنــد و پتانســیل  نــوآوری و فّن

کســب وکار را در اســتارت آپ های فّنــاوری می بیننــد 

عوامل موفقیت استارت آپ
طیــف  اســتارت آپ،  یــک  موفقیــت  توصیــف  در 
گســترده ای از ابعــاد عملکــرد شــرکت ازجملــه رشــد اشــتغال، 
ــرکت  ــس ش ــط مؤس ــت توس ــی موفقی ــازار و ارزیاب ــهم ب س
اســتفاده می شــود )Eveleens et al., 2017(. محققــان 
مؤثــر  اســتارت آپ ها  موفقیــت  در  را  متعــددی  عوامــل 

1. Upstart
2 Ripsas & Troger
3. Lean Startup
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دانســته اند. بــرای مثــال، کــی و همــکاران )2019( از عوامــل 
ــٔه  ــکاران )2014( در مطالع ــوب و هم ــط یاک ــده توس ذکرش
خــود اســتفاده کردنــد. ایــن عوامــل شــامل ســودآوری، رشــد، 
دســتیابی بــه اهــداف، بقــا، رضایــت مشــتری، رضایــت 
شــخصی، شــبکه، شــهرت/تصویر کســب وکار و افزایــش 
ــه و  ــٔه گوتی ــه گفت ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــان اس ــداد کارکن تع
همــکاران )2019(، یکــی از اصــول حیاتــی شــرکت های 
مهــم تعــادل اســت. ایجــاد اســتارت آپی موفــق عملــی 
تعدیل کننــده بیــن متغیرهــای گوناگــون به طــور هم زمــان 
ــر از  ــی دیگ ــت. برخ ــی اس ــت و بی ثبات ــرایط عدم قطعی در ش

محققــان بــه بررســی تأثیــر عواملــی ازجملــه مــدل کســب وکار 
 Burt &( سیاســی  ارتبــاط   ،)Weking et al., 2019(
کارآفرینــان  شــخصیتی  ویژگی هــای   ،)Opper, 2020
و  کارآفرینــان  ویژگی هــای   ،)Presenza et al., 2020(
Díaz-( اقتصــادی  عوامــل  و   )Yildiz, 2020( تیمشــان 
بــر   )Santamaría & Bulchand-Gidumal, 2021
عوامــل   1 جــدول  پرداخته انــد.  اســتارت آپ ها  موفقیــت 
دیــدگاه محققــان گوناگــون  از  را  اســتارت آپ ها  موفقیــت 

می دهــد. نشــان 

جدول 1: دسته بندی های گوناگون عوامل موفقیت در ادبیات

عواملنویسندگان

سانتیســتبان و موریســیو )2017(؛ زاپالســکا و همــکاران )2012(؛ لوســیه و کورمــان )1995(؛ تامــی و پــاردد 
)2018(؛ ســینگر و همــکاران )2018(؛ پرزنــزا و همــکاران )2020(؛ ییلدیــز )2020(، ان تی شــانگیز و 
ای زدوجــی )2019(؛ پاگلیــس و همــکاران )2016(؛ مرتضــی و همــکاران )2012(؛ فدایــی فتح آبــادی 

)1396(؛ البورینــی و همــکاران )2020(

عوامل انسانی

انگرگــر و همــکاران )2017(؛ کانتامســا و همــکاران )2018(؛ وکینــگ و همــکاران )2019(؛ والتــر و همــکاران 
)2021(؛ نالیتیپاوانــگ و همــکاران )2018(؛ کومبــت و سوشــیل )2017(؛ گوتیــه و همــکاران )2019(

عوامل سازمانی

ســینگر و همــکاران )2018(؛ فدایــی فتح آبــادی )1396(؛ مرتضــی و همــکاران )2013(؛ سانتیســِتبان و 
)1396( فتح آبــادی  فدایــی  )2017(؛  موریســیو 

منابع مالی

عوامل اقتصادیدیازسانتامارا و بولچندگیدومال )2021(؛ تلوبردینوا و همکاران )2021(؛ لوسیه و کورمان )1995( 

نالیتیپاوانــگ و همــکاران )2018(؛ باتیســتال و همــکاران )2017(؛ فدایــی فتح آبــادی )1396(؛ مهدیــان 
)2018( ِدجونــگ  )1396(؛ 

مشتری و بازار

ــگ )2018(؛  ــادی )1396(؛ ِدجون ــی فتح آب ــکاران )2019(؛ فدای ــه و هم ــکاران )2018(؛ گوتی ــوکایو و هم س
ــیو )2017( ــِتبان و موریس سانتیس

محصول

منابع فّناوریفدایی فتح آبادی )1396(

عوامل سیاسی قانونیفدایی فتح آبادی )1396(؛ پاگلیس و همکاران )2016(؛ نوکوری و همکاران )2020(

عوامل رقابتیپاگلیس و همکاران )2016(

عوامل شکست استارت آپ
توســعٔه  در  نوپــا  شــرکت های  قابل توجــه  نقــش 
ــا  ــت ت ــته اس ــر آن داش ــان را ب ــی محقق ــادی و اجتماع اقتص
ــد  ــرکت های جدی ــن ش ــرد ای ــر در عملک ــل مؤث ــی عوام در پ
کیــد  تأ جدیــد  مطالعــات   .)de Jong, 2018( باشــند 
ــه  ــت. ب ــت دانس ــرادر موفقی ــد ب ــت را بای ــه شکس ــد ک کرده ان
ــتارت آپ ها  ــت اس ــف شکس ــگ )2018(، تعری ــٔه ِدجون گفت
دشــوارتر از تعریــف موفقیــت آن هــا اســت؛ زیــرا شکســت در 

ــن،  ــد. بنابرای ــتارت آپ رخ می ده ــعٔه اس ــه از توس ــر مرحل ه
می توانــد  اســتارت آپ ها  شکســت  از  گســترده تر  تعریــف 
ــا  ــتارت آپ ت ــک اس ــعٔه ی ــی در توس ــد: »دوره ای منف ــن باش ای
ــه  ــد ک ــق می دان ــب وکار را ناموف ــس آن کس ــه مؤس ــدی ک ح
 باعــث توقــف آن کســب وکار می شــود.« برخــی 

ً
معمــوال

ــدادی را  ــه روی ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــز، از تعاریف ــراد نی اف
ــه  ــد، ازجمل ــی می کنن ــت تلق ــرده و آن را شکس ــف ک توصی
ــه  ورشکســتگی، مــرگ ســازمانی، ادغــام و عدم پاســخ گویی ب

ذی نفعــان. مســئولیت های 
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شکســت اســتارت آپ ها توجــه زیــادی را بــه خــود 
ــی  ــل گوناگون ــدد عوام ــات متع ــت. تحقیق ــرده اس ــب ک جل
را بــرای شکســت اســتارت آپ ها شناســایی کرده انــد کــه 
می تواننــد شــرکت را به ســمت شکســت ســوق دهنــد، ماننــد 
ــتریان  ــورد مش ــب وکار، عدم بازخ ــدی کس ــتباهات زمان بن اش
ــر  ــان تأثی ــی از محقق ــداد کم ــم. تع ــاری مبه ــرح تج ــا ط ی

 Hornuf et al.,( برخــی عوامــل ماننــد ویژگی هــای شــرکت
ــد )Bendar et al., 2018( را در  ــای درآم 2018( و مدل ه
ــل  ــدول 2 عوام ــد. ج ــی کردن ــتارت آپ ها بررس ــت اس شکس
ــان  ــدگاه محقق ــتارت آپ را از دی ــک اس ــت ی ــر در شکس مؤث

ــد. ــان می ده ــون نش گوناگ

جدول 2: دسته بندی های گوناگون عوامل موفقیت در ادبیات

عواملنویسندگان

کالدرون و همکاران )2017(؛ کالیانساندارام )2019(؛ باتیستال و همکاران )2017(؛ سانتیسِتبان و موریسیو 
)2017(؛ ارستی و همکاران )2014( 

عوامل انسانی

دیازسانتامارا و بولچندگیدومال )2021(؛ کالدرون و همکاران )2017(؛ کانتامسا و همکاران )2018(؛ مهدیان 
)1396(؛ سانتیسِتبان و موریسیو )2017(؛ ارستی و همکاران )2014(؛ کازیمو )2017(؛ باتیسِتال و همکاران 

)2017(؛ کوزومانو )2013(
عوامل سازمانی

بهرامی و همکاران )2021(؛ کالدرون و همکاران )2017(؛ کالیانساندارام )2019(؛ باتیستال و همکاران 
)2017(؛ کازیمو )2017(؛ لوسیه و کورمان )1995(

عوامل مالی

بهرامی و همکاران )2021(؛ کی و همکاران )2019(؛ تامی و پاردد )2018(؛ برت و اوپر )2020(؛ سانتیسِتبان 
و موریسیو )2017(؛ راکش )2014(

عوامل سیاسی قانونی

بهرامی و همکاران )2021(؛ تلوبردینوا و همکاران )2021(؛ تامی و پاردد )2018(؛ میسرا و همکاران )2014(؛ 
سانتیسِتبان و موریسیو )2017(

عوامل اقتصادی

کالدرون و همکاران )2017(؛ کالیانساندارام )2019(؛ گوتیه و همکاران )2019(؛ کی و همکاران )2019(؛ 
نالینتیپایاوونگ )2018(

مشتری/بازار

کالیانساندارام )2019(؛ کانتامسا و همکاران )2018(؛ ِدجونگ )2018(؛ سانتیستبان و موریسیو)2017(؛ 
فدایی فتح آبادی )1396(؛ ژیاردینو )2014(؛ سانتیسِتبان و موریسیو )2017(

محصول

منابع فّناوریتامی و پاردد )2018(؛ سانتیسِتبان و موریسیو )2017(؛ ُرز )2012(

عامل رقابتیتامی و پاردد )2018(؛ سانتیسِتبان و موریسیو )2017(

بحرانکوچرتز و همکاران )2020(

پیشینٔه پژوهش
ــل  ــایی عوام ــرای شناس ــیاری ب ــات بس ــون مطالع تاکن
ــده  ــام ش ــتارت آپ ها انج ــت اس ــت و شکس ــر در موفقی مؤث
ــذار  ــل تأثیرگ ــه عوام ــان )1396( ک ــه مهدی ــت؛ ازجمل اس
و  اســتراتژی  گــروه   6 در  را  اســتارت آپ ها  موفقیــت  در 
و  فنــی  زیرســاخت  انســانی،  نیــروی  سیاســت گذاری، 
فرهنگــی، از نظــر شــاخص های مالــی و بودجــه، بازاریابــی و 
فــروش و شــاخص های رضایــت مشــتری طبقه بنــدی کــرده  
و ســپس بــه اولویت بنــدی ایــن عوامــل و مؤلفه هــای هریــک 

ــدی  ــل از اولویت بن ــج حاص ــت. نتای ــه اس ــا پرداخت از آن ه
عوامــل در ایــن تحقیــق نشــان داد، زیرســاخت فنــی و 
سیاســت گذاری  و  اســتراتژی  شــاخص های  فرهنگــی، 
ــود  ــه خ ــت را ب ــزان اهمی ــترین می ــتری بیش ــت مش و رضای
اختصــاص داده انــد. همچنیــن، مروتــی شــریف آبادی و 
ــت  ــدی موفقی ــل کلی ــٔه عوام ــه مطالع ــکاران )1398( ب هم
ــا  ــت آن ه ــال موفقی ــش احتم ــور افزای ــتارت آپ ها به منظ اس
ــت  ــرمایه گذاری، کیفی ــه س ــی ازجمل ــه عوامل ــد و ب پرداختن
ــزش،  ــوش، انگی ــت، ه ــز، خالقی ــی، تمرک ــاختار آموزش س
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ــنجی،  ــی، فرصت س ــرایط محیط ــی، ش ــرایط سیاس ــت ش کیفی
ــت  ــوژی، حمای ــود تکنول ــوآوری، بهب ــٔه ن ــا، زمین ــداد رقب تع
مشــتری، ســرعت عمــل، کیفیــت شــرایط اقتصــادی، مهــارت، 
ــد کــه  ــه دســت یافتن ــه ای، آمــوزش و تجرب ــراد حرف تعــداد اف
نتایــج مطالعــٔه مهدیــان )1396( در زیرگــروه نیــروی انســانی، 
رضایــت  شــاخص های  و  بودجــه  و  مالــی  شــاخص های 
مشــتری را تأییــد می کردنــد. عــالوه بــر ایــن، بهرامــی و 
اســتارت آپ های  اصلــی  چالش هــای   )2021( همــکاران 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــه کردن کالن داده  را مطالع
ــا،  ــرای کالن داده ه ــاص ب ــت های خ ــن و سیاس ــدان قوانی فق
عدم شــفافیت، ســوء مدیریت داده هــا، چالش هــای مالــی، 
ــای  ــی از مزای گاه ــی، نا آ ــی و آموزش ــای تکنولوژیک ضعف ه
آن مهم تریــن  از  اســتفاده  بــه  نداشــتن  و  تمایــل  کالن داده 
در  مالــی  چالش هــای  هســتند.  کالن داده  چالش هــای 
ــو )2017(  ــکاران )2017(، کازیم ــتال و هم ــش باتیس پژوه
ــت  ــل شکس ــٔه عام ــز به منزل ــان )1996( نی ــیه و کورم و لوس
اســتارت آپ ها عنــوان شــده اند. از ســویی، ان تیشــانگیز و 
ــط  ــق مرتب ــان موف ــای کارآفرین ــی )2019( ویژگی ه ای ِزدوج
بــا گردشــگری در افریقــای جنوبــی را بررســی کردنــد و نشــان 
ــر  ــه کســب وکار، بهــره ور و مؤث ــزه و اشــتیاق ب ــد کــه انگی دادن
ــل  ــت از عوام ــزٔه موفقی ــتن انگی ــودن و داش ــرا ب ــودن، واقع گ ب
مؤثــر موفقیــت کارآفرینــان در ایــن منطقــه بــه شــمار می آیــد. 
باتیســتال و همــکاران )2017( و سانتیســِتبان و موریســیو 
)2017( نیــز بــه عامــل انگیــزٔه بنیان گــذاران در موفقیــت 
اســتارت آپ ها اشــاره کرده انــد. ال بــادی و خــان )2020( 
ــز کارآفرینــی گردشــگری در  ــه بررســی عوامــل چالش برانگی ب
عمــان پرداخته انــد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه ســرمایٔه 
اولیــه، ســرمایه در گــردش و موقعیــت مکانــی مناســب از 
ــن  ــگری در ای ــارت گردش ــاد تج ــرای ایج ــروری ب ــل ض عوام
ــرای  ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــن، قوانی ــتند. همچنی ــور هس کش
راه انــدازی تجــارت گردشــگری در عمــان سفت و ســخت 
ــروی  ــت وجوی نی ــگری، جس ــت گردش ــروع فعالی ــت و ش اس
اســت.  زمانبــر  از مشــاغل گردشــگری  مانع زدایــی  و  کار 
فیزیکــی کار،  همچنیــن، ارزش هــای فرهنگــی و شــرایط 
ــد.  ــویق نمی کن ــگری را تش ــا گردش ــط ب ــب وکارهای مرتب کس
ــِتبان و  ــش سانتیس ــج پژوه ــب در نتای ــی مناس ــت مکان موقعی
ــی  ــل قانون ــر عوام ــود دارد و تأثی ــز وج ــیو )2017( نی موریس
در شکســت در مطالعــات پاگلیــس و همــکاران )2016(، 
نوکــوری و همــکاران )2020( و بهرامــی و همــکاران )2021( 
پرزنــزا و همــکاران  تأییــد شــده اســت. درنهایــت،  نیــز 

خــاص  شــخصیتی  ٔویژگی هــای  مطالعــه   در   )2020(
ــی  ــت اصل ــج صف ــرل و پن ــز کنت ــیفتگی، مرک ــد خودش مانن
ــی،  ــازگاری، وظیفه شناس ــی، س ــی برون گرای ــخصیت1 )یعن ش
ــان  ــار کارآفرین ــر رفت ــه( ب ــه تجرب ــودگی ب ــوری، گش روان رنج
نتیجــه  ایــن  بــه  ایتالیایــی،  گردشــگری  اســتارت آپ های 
ــی و  ــخصیتی در کارآی ــای ش ــی از ویژگی ه ــه برخ ــیدند ک رس
ــت  ــه درنهای ــذارد ک ــر می گ ــان تأثی ــه کارآفرین ــت نوآوران ظرفی
ــود  ــر می ش ــگری منج ــتارت آپ های گردش ــت اس ــه موفقی ب
کــه بــا نتایــج تحقیــق زاپالســکا و همــکاران )2012( و ییلدیــز 

ــت. ــت داش )2020( مطابق
پــس از بررســی مبانــی نظــری و پیشــینٔه پژوهــش، 
مشــخص شــد، گرچــه محققــان بــه بررســی اســتارت آپ های 
در  گردشــگری  اســتارت آپ های  بــه  و  پرداختــه  ایرانــی 
ــر  ــل مؤث ــال عوام ــد، تابه ح ــه کرده ان ــر توج ــورهای دیگ کش
مطالعــه  ایــران  اســتارت آپ های  شکســت  و  موفقیــت  در 
نشــده اند. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر ســعی دارد دریابــد: 
ایــران  گردشــگری  اســتارت آپ های  موفقیــت  عوامــل   )1
اســتارت آپ های  شکســت  عوامــل   )2 هســتند؟  کــدام 
عوامــل  اولویــت   )3 هســتند؟  کــدام  ایــران  گردشــگری 
ــه اســت؟  موفقیــت اســتارت آپ های گردشــگری ایــران چگون
ــگری  ــتارت آپ های گردش ــت اس ــل شکس ــت عوام 4( اولوی

ــت؟ ــه اس ــران چگون ای

روش شناسی تحقیق
ــه شــمار  پژوهــش حاضــر، از نظــر هــدف، کاربــردی ب
می آیــد؛ چراکــه نتایــج حاصــل از آن صاحبــان مشــاغل 
ــت  ــر اولوی ــی ب ــای مبتن ــاب راهکاره ــتارت آپی را در انتخ اس
ــود  ــتارت آپ خ ــت اس ــت و شکس ــل موفقی ــک از عوام هری
ــع آوری  ــؤه جم ــب نح ــش، برحس ــن پژوه ــد. ای ــک می کن کم
ــرار دارد؛  ــق توصیفی - پیمایشــی ق اطالعــات، در زمــرٔه تحقی
ــر  ــا شناســایی و اســتخراج عوامــل مؤث چراکــه نویســندگان، ب
ــی  ــٔه مبان ــا مطالع ــتارت آپ ها و ب ــت اس ــت و شکس در موفقی
نیمه ســاختاریافته  مصاحبــٔه  و  پژوهــش  پیشــینٔه  و  نظــری 
ــذاران  ــر از بنیان گ ــا 18 نف ــده، ب ــل شناسایی ش ــاس عوام براس
هدفمنــد،  به صــورت  ایــران  گردشــگری  اســتارت آپ های 
ــی را  ــوای کیف ــل محت ــه روش تحلی ــت آمده ب ــات به دس اطالع
ــد. جــدول 3 مشــخصات مصاحبه شــوندگان  کدگــذاری کردن
را از لحــاظ ســطح تحصیــالت و زمینــٔه فعالیــت آن هــا نشــان 

می دهــد. 

1. Big Five
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جدول 3: مشخصات مصاحبه شوندگان

زمینٔه فعالیتسطح تحصیالتردیف

گردشگری سالمتکارشناسی۱

تولید محتواکارشناسی ارشد۲

رزرو اقامتگاهدکتری۳

گردشگری سالمتکارشناسی ارشد۴

گردشگری ورودیکارشناسی ارشد۵

گردشگری ورودیکارشناسی ارشد۶

رزرو بلیطکارشناسی۷

گردشگری ورودیکارشناسی ارشد۸

رزرو اقامتگاهکارشناسی۹

رزرو بلیطکارشناسی ارشد۱۰

گردشگری سالمتکارشناسی ارشد۱۱

گردشگری کشاورزیکارشناسی ارشد۱۲

تولید محتوادکتری۱۳

رزرو اقامتگاهکارشناسی۱۴

تورهای مجازیکارشناسی ارشد۱۵

گردشگری داخلیکارشناسی ارشد۱۶

رزرو اقامتگاهدکتری۱۷

گردشگری داخلیکارشناسی ارشد۱۸

در ادامــه، بــه توضیــح دو روش به کاررفتــه در پژوهــش، 
کیفــی )تحلیــل محتــوا( و کّمــی )آنتروپــی شــانون( پرداختــه 

خواهــد شــد. 

روش تحلیل محتوا
در پژوهش هــای نظرســنجی، تحلیــل محتــوا یکــی 
از گونه هــای روش تحقیــق اســت کــه بــرای کدگــذاری 
ســؤال های  بــه  داده شــده  تحت اللفظــی  پاســخ های 
ــی دار از مقوله هــا بــه کار  ــای معن ــخ بــه مجموعه ه بازپاس
اجــرای  مراحــل   .)Lavrakas, 2008( می شــود  گرفتــه 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــی ب ــوای کیف ــل محت تحلی
ــش،  ــئلٔه پژوه ــه، مس ــن مرحل ــی: در ای ــف( آمادگ ال
ــق و متغیرهــا مشــخص می شــوند.  ســؤاالت و اهــداف تحقی
و  موفقیــت  پژوهــش حاضــر شناســایی عوامــل  مســئلٔه 
شکســت اســتارت آپ های گردشــگری ایــران اســت و در ایــن 
خصــوص کلمــات و مفاهیــم اشــاره کننده بــه عوامــل درونــی 
ــا  ــب وکارها ی ــن کس ــور ای ــهیل ام ــبب تس ــه س ــی، ک و بیرون

ایجــاد چالــش و مشــکل بــرای آن هــا باشــند، متغیــر در نظــر 
ــه شــدند. گرفت

ــتفاده از  ــا اس ــه، ب ــن مرحل ــازمان دهی: در ای ب( س
اســتارت آپ های  صاحبــان  هدفمنــد،  نمونه گیــری  روش 
گردشــگری در شــهرهای گوناگــون ایــران به منزلــٔه نمونــه 
ــزان  ــری1 می ــباع نظ ــی، اش ــرد کیف ــدند. در رویک ــاب ش انتخ
نمونه هــا را تعییــن می کنــد. گلیــزر و همــکاران )1968( 
اشــباع نظــری را این گونــه توضیــح می دهنــد« :اشــباع نظــری 
ــت  ــتری یاف ــچ دادٔه بیش ــه هی ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه وضعیت ب
ــای  ــد ویژگی ه ــیلٔه آن بتوان ــگر به وس ــه پژوهش ــود ک نمی ش
ــام  ــا انج ــر، ب ــش حاض ــد.« در پژوه ــترش ده ــه را گس مقول
ــل  ــا کام ــیدیم و مقوله ه ــری رس ــباع نظ ــه اش ــه ب 20 مصاحب
شــدند کــه 2 مصاحبــه به دلیــل کامــل نبــودن در حیــن 

ــدند. ــارج ش ــش خ ــل از پژوه تحلی
ســپس، مضمــون )تــم( به منزلــٔه واحــد تحلیــل و متــن 
ــرای  ــدند. ب ــاب ش ــه انتخ ــد زمین ــٔه واح ــا به منزل مصاحبه ه
ــر  ــرای ه ــدند. ب ــل ش ــن تبدی ــه مت ــا ب ــذاری، مصاحبه ه کدگ
مصاحبــه، جدولــی تهیــه شــد و جمــالت و مفاهیــم کلیــدی 
ــل  ــر منتق ــت زی ــا فرم ــی ب ــه جدول ــه ب ــن مصاحب آن از مت
شــدند. ســپس، هریــک از جمــالت کدگــذاری  شــد و یــک 

ــد. ــاص داده ش ــه آن اختص ــه ب ــه و مقول زیرمقول

جدول 4: نمونٔه جدول کدگذاری در تحلیل محتوا
 با رویکرد استقرایی )مؤمنی راد و همکاران، 1392(

جمالت 
کلیدی متون

برچسب ها/
کدها

یرمقوله ها/ ز
یرطبقه ها ز

مقوله ها/طبقه ها

.1
.2
 .3

.

.

.

.1
.2
 .3

.

.

.

.1
.2
 .3

.

.

.

.1
.2
 .3

.

.

.

ایــن مرحلــه در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه دو 
ــا  ــدا، ب رویکــرد قیاســی و اســتقرایی انجــام شــده اســت. ابت
ــه  ــگر تعــدادی مقول به کارگیــری رویکــرد قیاســی، پژوهش
از دل پژوهش هــای گذشــته بــه دســت آورد و ســپس، بــا 
رویکــرد اســتقرایی، براســاس ســؤال و هــدف پژوهــش، 
ــا  ــه کده ــت و ب ــا پرداخ ــن مصاحبه ه ــق مت ــٔه دقی ــه مطالع ب
ــکاران،  ــی راد و هم ــت )مؤمن ــت یاف ــد دس ــوالت جدی و مق

 .)1392

1. Theoretical saturation
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ــل  ــته بندی عوام ــه دس ــذاری ب ــٔه کدگ ــت، نتیج درنهای
ــٔه  ــتارت آپ ها در 10 مقول ــت اس ــت و شکس ــر در موفقی مؤث
عوامــل  ســازمانی،  عوامــل  قانونــی،  و  سیاســی  عوامــل 
ــی،  ــع مال ــانی، مناب ــع انس ــاوری، مناب ــع فّن ــره، مناب غیرمنتظ
ــل  ــادی و عوام ــل اقتص ــی، عوام ــل رقابت ــتری/بازار، عوام مش
محصول/خدمــت منجــر شــد. در تحقیقــات کیفــی نیــز، 
به دســت آمده  نتایــج  اعتبــار  همچــون تحقیقــات کّمــی، 
اهمیــت فراوانــی دارد. در پژوهــش حاضــر، بــرای افزایــش 
ــا  ــرل اعض ــک کنت ــت آمده، از تکنی ــج به دس ــار نتای ــت اعتب قابلی
اســتفاده شــده اســت، بدین گونــه کــه نتایــج تحقیــق بــه ۵ نفــر 
ــال و  ــا اعم ــنهادهای آ ن ه ــد و پیش ــوندگان داده ش از مصاحبه ش
تأییدشــان اخــذ شــد و، بــرای تعیین قابلیــت تأییدپذیــری، مراحل 
ــی داده  ــگر کیف ــک پژوهش ــه ی ــت آمده ب ــج به دس ــل و نتای تحلی

ــج اعمــال شــد.  ــر نتای شــد و پیشــنهادها و نظرهــای او ب

روش آنتروپی شانون
بایــد  آن،  مقوله بنــدی  و  پیــام  رمزگــذاری  از  پــس 
ــک،  ــن تکنی ــرد. در ای ــل ک ــت آمده را تحلی ــات به دس اطالع
بــرای بــه  دســت آوردن ضریــب اهمیــت هریــک از مقوله هــای 
موفقیــت و شکســت و اولویت بنــدی آن هــا، از روش آنتروپــی 
ــت  ــوری سیســتم ها اس ــه از تئ ــه برگرفت ــد ک ــتفاده ش ــانون1 اس ش
)Azar, 2001(. ایــن روش در تئــوری اطالعــات شــاخصی برای 
ــال  ــع احتم ــق توزی ــه از طری ــت ک ــان اس ــری عدم اطمین اندازه گی
بیــان می شــود )مؤمنــی راد و همــکاران، ۱۳۹۲؛ بــه نقــل از پاریــاد 
و همــکاران، 1397(. به منظــور اســتفاده از روش آنتروپی شــانون، 
ابتــدا بایــد پیــام برحســب مقوله هــا بــه تناســب هــر پاســخ گو در 
قالــب فراوانی شــمرده شــود. درنتیجه، جــدول عمومــی فراوانی ها 

در قالــب زیــر بــه دســت می آیــد:

جدول ۵: جدول عمومی فراوانی آنتروپی شانون

Xn…X3X2X1
مقولٔه

پاسخ گو

F1n…F13F12F111

F2n…F23F22F212

F3n…F33F32F313

………………

Fmn…Fm3Fm2Fm1
M

1. Shannon Entropy Method

مرحلــٔه 1: بــا اســتفاده از رابطــٔه 1 ماتریــس فراوانی هــای 
جــدول بهنجــار می شــود:

)۱(

مرحلــٔه 2: بــار اطالعاتــی مقولــٔه j بــا اســتفاده از رابطــٔه 
ــد: ــه دســت می آی 2 ب

)۲(

به طوری که 

مرحلــٔه 3: بــا اســتفاده از بــار اطالعاتــی مقوله هــا 
ضریــب اهمیــت هریــک را محاســبه می کنیــم. هــر مقولــه ای 
کــه دارای بــار اطالعاتــی بیشــتر اســت درجــٔه اهمیــت 
ــه  ــٔه ۳ ب ــتفاده از رابط ــا اس ــت ب ــب اهمی ــتری دارد. ضری بیش

دســت می آیــد:
)۳(

در ایــن رابطــه، Wj شــاخصی اســت کــه ضریــب 
ــه کل  ــه ب ــا توج ــام ب ــک پی ــٔه jام را در ی ــر مقول ــت ه اهمی

می کنــد. مشــخص  پاســخ گوها 
ــت  ــب اهمی ــت آوردن ضری ــه دس ــس از ب ــت، پ درنهای
ــد. ــد ش ــخص خواه ــا مش ــت آن ه ــل، اولوی ــک از عوام هری

یافته ها
تعیین عوامل موفقیت و شکست استارت آپ ها
مرحلــٔه  در  پژوهــش  اولیــٔه  هــدف  بــه  توجــه  بــا 
مصاحبه هــای  از  عوامــل  ایــن  شناســایی  به منظــور  اول، 
انجام شــده، ابتــدا مصاحبه هــا بــه متــن تبدیــل شــدند و 
ــد.  ــکیل ش ــوا تش ــل محت ــدول تحلی ــخ گو ج ــر پاس ــرای ه ب
جــدول 5 نمونــه ای از تحلیــل محتــوا را بــرای یکــی از 
داده هــا  تجزیه وتحلیــل  می دهــد.  نشــان  اســتارت آپ ها 
موجــب شناســایی 161 کــد شــد کــه بــه 2 گــروه از کدهــای 
موفقیــت و کدهــای شکســت تقســیم شــدند،2 به طــوری کــه 
75 کــد عوامــل موفقیــت بــه 10 مقولــه )منابــع انســانی، منابع 
مالــی، منابــع فّنــاوری، عوامــل ســازمانی، محصول/خدمــت، 
عوامــل سیاســی قانونــی، عواملــی اقتصــادی، عوامــل رقابتــی، 
مشــتری/بازار و عوامــل پیش بینی ناپذیــر( و 20 زیرمقولــه و 

ــر  ــه و 22 زی ــه 10 مقول ــت ب ــل شکس ــد عوام 86 ک

2. از نظــر برخــی کارآفرینــان ایــن عوامــل، در صــورت خــوب پیــش رفتــن، ســبب 
موفقیــت و در غیــر ایــن صــورت ســبب شکســت کســب وکارهای نوپــا می شــوند.
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مقولــه تقســیم شــدند. ســپس، عوامــل موفقیــت و 
به طــور جداگانــه در  از دیــدگاه هــر پاســخ گو  شکســت 
ــت  ــل شکس ــدول 7( و عوام ــت )ج ــل موفقی ــدول عوام ج

ــای  ــه مقوله ه ــت ک ــی اس ــد. گفتن ــرار گرفتن ــدول 8( ق )ج
ــده اند.  ــذاری ش ــکل نام گ ــک ش ــه ی ــت ب ــت و شکس موفقی

جدول 6: نمونه ای از تحلیل محتوای یکی از استارت آپ ها

مقوله یرمقوله ز کد جمالت کلیدی

منابع انسانی بنیان گذار
تجربٔه بازاریابی بنیان گذار سابقٔه فعالیت در یک شرکت مشاوره مدیریت و برندینگ در مالزی

منابع انسانی تیم تخصص بازاریابی تیم
در تیم مارکتینگ، کانتنت مارکتینگ و سوشیال مدیا مارکتینگ داریم.

مشتری/بازار بازاریابی بازاریابی شبکه  های اجتماعی
در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکداین، 

پینترست فعال هستند.

مشتری/بازار بازاریابی بازاریابی محتوا در بالگ خودمان، متن نویسی انجام می دهند. تولید محتوای ویدئویی هم داریم.

منابع فّناوری
فّناوری

عوامل تکنیکال تیم سئو

سیاسی قانونی عوامل قانونی عدم حمایت سازمان ها سازمانی تا اآلن به ما کمک نکرده. فقط در حد شعار بوده.

سیاسی قانونی عوامل قانونی مجوزها
درخواست مجوزی را دادیم که هنوز نهایی نشده و شاید بیشتر از یک سال 

است که درگیر هستیم.

سیاسی قانونی عوامل قانونی عدم حمایت سازمان ها
سازمان نظام صنفی رایانه ای یک سری امور را برای ما پیگیری کردند، اما 

عمال ً نتوانستند کمکی به ما بکنند.

منابع انسانی بنیان گذار
تجربٔه گردشگری هم بنیان گذار

ایشان به دو زبان مسلط هستند و تجربٔه زیادی درخصوص گردشگران 
داشته اند.

مشتری/بازار بازار
شناخت بازار

بی به مارکت  پیشــینٔه تمام ارتباطات ما باعث شــد که بتوانیم اشــراف خو
باشیم. داشته 

جدول 7: نمونٔه جدول عوامل موفقیت 

استارت آپ عوامل موفقیت

1

تخصص آی تی بنیان گذار، تخصص بازاریابی تیم، تجربٔه بنیان گذاران، بازاریابی محتوا، شناخت نیاز مشتری، حمایت پارک علم 

و فّناوری، سیاست های دولت، برنامٔه تجاری، استراتژی، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ارز ایران، وضعیت خوب اقتصادی، 

اعتمادسازی، تمایز محصول/خدمت

2
تجربٔه کاری بنیان گذار، تیم مناسب، شناخت نیاز مشتری، قراردادها، برنامٔه تجاری، نبود رقیب جدی، اولین بودن محصول/

خدمت، منابع مالی کافی، حمایت دولت

3

تخصص آی تی هم بنیان گذار، تخصص بازاریابی هم بنیان گذار، تجربٔه کارآفرینی هم بنیان گذار، نیروی انسانی مناسب، همدلی 

تیم، ارتباطات، تیم مناسب، حمایت شتاب دهنده ها، شبکه سازی، طرح کسب وکار، استراتژی، برنامٔه منعطف، تحلیل بازار، نبود 

رقیب جدی، عوامل تکنیکال، تنوع محصول/خدمت، تأمین سرمایه، رابطٔه خوب با سرمایه گذار
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جدول 8: نمونٔه جدول عوامل شکست

استارت آپ عوامل شکست

1
نبود متخصص در شهرهای کوچک، رقابت زیاد، رقبای قدرتمند، حوادث سیاسی، بوروکراسی اداری، مشکل تراشی میراث 

فرهنگی، عدم حمایت دولت، عمل نکردن به مصوبات توسط دولت، مجوز دادن بدون غربالگری، تعدد مجوزها، حوادث طبیعی، 
منابع مالی کم، کپی کاری و عدم خالقیت، کاهش قدرت خرید مشتری

2
عدم حمایت صحیح سازمان ها، کار نکردن سازمان ها، ناسازگاری سازمان  ها با هم، قوانین پیچیده، نبود قوانین مشخص، 

مشکل تراشی سازمان  ها، موانع قانونی، سیاست  های دولت، حوادث سیاسی، بحران جهانی، افزایش نرخ ارز، کوچک شدن بازار، 
نیروی انسانی نامتعهد، سخت پیدا کردن نیروی انسانی مناسب، منابع مالی کم، جذب نکردن به موقع سرمایه گذار

3
رقابت زیاد، بحران جهانی، قوانین پیچیده، سیاست های دولت، تعدد مجوزها، هزینه تراشی سازمان ها، نداشتن تیم، منابع مالی 

ناکافی، جذب نکردن به موقع سرمایه گذار، استراتژی بازاریابی نامناسب، انتخاب بازار نامناسب، کاهش قدرت خرید مشتری، مدل 
کسب وکار نامناسب

ــت  ــل شکس ــت و عوام ــل موفقی ــایی عوام ــس از شناس پ
اصلــِی  مقوله/ُبعــد   10 در  عوامــل  ایــن  طبقه بنــدی  و 
عوامــل  فّنــاوری،  منابــع  مالــی،  منابــع  انســانی،  منابــع 
قانونــی،  سیاســی  عوامــل  محصول/خدمــت،  ســازمانی، 
ــل  ــتری/بازار و عوام ــی، مش ــل رقابت ــادی، عوام ــی اقتص عوامل
ــل  ــد، مراح ــن 10 ُبع ــدی ای ــرای اولویت بن ــر، ب پیش بینی ناپذی
روش آنتروپــی شــانون طــی شــد و اولویــت عوامــل موفقیــت و 

ــد: ــت آم ــه دس ــر ب ــرح زی ــه ش ــت ب شکس

جدول 9: اولویت عوامل موفقیت

یب اهمیتعوامل موفقیت ضر

۰/۱۲۵۲عوامل سازمانی

۰/۱۲۴۵محصول/خدمت

۰/۱۲۰۲مشتری/بازار

۰/۱۱۸۴منابع انسانی

۰/۱۰۷۵عوامل رقابتی

۰/۱۰۶۹منابع مالی

۰/۱۰۵۷منابع فّناوری

۰/۱۰۱۱عوامل سیاسی قانونی

۰/۰۵۸۳عوامل اقتصادی

۰/۰۳۱۶عوامل پیش بینی ناپذیر

جدول 10: اولویت عوامل شکست

یب اهمیتعوامل شکست ضر

۰/۱۳۸۳عوامل سیاسی قانونی

۰/۱۳۲۷عوامل پیش بینی ناپذیر

۰/۱۱۲۳عوامل سازمانی

۰/۱۰۶۹مشتری/بازار

۰/۱۰۶۳منابع انسانی

۰/۱۰۱۰منابع مالی

۰/۰۹۴۹عوامل اقتصادی

۰/۰۹۴۷عوامل رقابتی

۰/۰۷۸محصول/خدمت

۰/۰۳۴۶منابع فّناوری

بحث و نتیجه گیری
ــت  ــل موفقی ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ــر ب ــٔه حاض مطالع
بــه  توجــه  بــا  گردشــگری  اســتارت آپ های  شکســت  و 
نقــش مهــم اســتارت آپ ها در نــوآوری، توســعٔه اقتصــادی 
ــگری در  ــت گردش ــه صنع ــش قابل توج ــور و نق ــروت کش و ث
ــج  ایجــاد اشــتغال و رشــد اقتصــادی انجــام شــده اســت. نتای
ــع و  ــن مطالعــه دیدگاهــی جامــع از موان ــی حاصــل از ای تجرب
ــت  ــت و موفقی ــر در شکس ــل مؤث ــن عوام ــکالت و همچنی مش
می دهــد.  ارائــه  را  ایــران  گردشــگری  اســتارت آپ های 
ــای  ــاس دیدگاه ه ــه براس ــن مطالع ــده در ای ــل شناسایی ش عوام
ــدی  ــدی و اولویت بن ــی طبقه بن ــتٔه اصل ــان در 10 دس متخصص
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ــن 10  ــدام از ای ــت هرک ــاس اولوی ــج براس ــریح نتای تش
عامــل موفقیــت و شکســت اســتارت آپ های گردشــگری 

ــت.  ــده اس ــه ش پرداخت

عوامل سازمانی
ــه  ــن رتب ــازمانی اولی ــل س ــه عوام ــان داد ک ــج نش نتای
ــل  ــن عوام ــه در بی ــومین رتب ــت و س ــل موفقی ــن عوام در بی
ــوص  ــش درخص ــای پژوه ــق یافته ه ــد. طب ــت را دارن شکس
برنامه ریــزی  انعطاف پذیــری در  ایــن مقولــه،  مؤلفه هــای 
و نحــؤه وفــق دادن ســازمان بــا شــرایط، بــا توجــه بــه 
ــی  ــش و توانای ــن دان ــور، همچنی ــیار آن در کش ــرات بس تغیی
ــتراتژی،  ــن اس ــزی، تدوی ــت، برنامه ری ــذار در مدیری بنیان گ
ــت.  ــی اس ــدی حیات ــب وکار و بودجه بن ــدل کس ــاب م انتخ
ــدام  ــت و اق ــذاری درس ــت هدف گ ــل اهمی ــن، به دلی همچنی
به موقــع بهتــر اســت کارآفرینــان در هدف گــذاری اولیــه 
ــه ســاده وارد  ــا ایجــاد محصــول اولی دقــت داشــته باشــند و ب
ــی  ــا کمال گرای ــرا ب ــد؛ زی ــدام کنن ــع اق ــوند و به موق ــازار ش ب
 بی نقــص از ابتــدا ممکــن 

ً
و خواســتن محصــول کامــال

ــد.  ــت بدهن ــازار را از دس ــه ب ــب ورود ب ــان مناس ــت زم اس
ــوزه  ــن ح ــان ای ــا ذی نفع ــب ب ــازی مناس ــالوه، شبکه س به ع
کســب وکارها  ایــن  موفقیــت  بــه  شــایانی  کمــک  نیــز 
می کنــد. بنیان گــذاران یــک اســتارت آپ بــرای دســتیابی 
 Angerer et al.,( ــب وکار ــرح کس ــه ط ــد ب ــت بای ــه موفقی ب
 2017; Cantamessa et al., 2018; Weking et al.,
ــتراتژی  ــدف، اس ــن ه Welter et al., 2021 ;2019(، تعیی
و بودجه بنــدی و انعطاف پذیــری به منظــور ایجــاد تعــادل 
ــند.  ــته باش ــی داش ــه فراوان )Gauthier et al., 2019( توج
از طــرف دیگــر، موقعیــت مکانــی نقــش مهمــی در دسترســی 
ــه  ــوری ک ــا دارد، به ط ــص و مجوزه ــروی کار متخص ــه نی ب
یکــی از چالش هــای اســتارت آپ های شــهرهای کوچــک 
کمبــود متخصــص اســت. همان طــور کــه در مطالعــات 
ــتارت آپ  ــتقرار اس ــل اس ــت، مح ــده اس ــر ش ــز ذک ــی نی قبل
گردشــگری، از نظــر تأمیــن نیــروی کار مناســب، بــرای 
ــرادی کــه استارت آپ شــان در شــهرهای کوچــک تأســیس  اف
 Cantamessa et al.,( ــت ــز اس ــت چالش برانگی ــده  اس ش
 2018; Díaz-Santamaría & Bulchand-Gidumal,
ــود و  ــت خ ــوع فعالی ــد ن ــان بای ــن، کارآفرین 2021(. بنابرای
ــدازی  ــروی کار را پیــش از راه ان ــه نی ــه دسترســی ب نیازشــان ب
ــر  ــد. از دیگ ــر بگیرن ــهر در نظ ــک ش ــتارت آپ در ی ــک اس ی
ــرکای کاری  ــا ش ــب ب ــای مناس ــه، قرارداده ــن مقول ــوارد ای م
اســت کــه در صــورت بی توجهــی ممکــن اســت یــک 

ــود.  ــب وکار ش ــت کس ــبب شکس ــب س ــرارداد نامناس ق

مشتری/بازار
یافته هــا نشــان دادنــد کــه بررســی دقیــق بــازار و 
ــازار،  ــه ب ــع ب ــب و ورود به موق ــازار مناس ــاب ب ــتری، انتخ مش
ــای  ــتری و فعالیت ه ــاز مش ــا نی ــب ب ــول متناس ــٔه محص ارائ
مناســب بازاریابــی در موفقیــت تأثیــر بســزایی دارنــد. از 
ــاب  ــازار، انتخ ــه ب ــر ب ــا زودت ــر ی ــر، ورود دیرت ــوی دیگ س
ــدٔه خــود  ــای عقی ــر مبن ــازار نامناســب و ایجــاد محصــول ب ب
و نــه نیــاز مشــتری، نداشــتن بازاریابــی مناســب در شکســت 
اســتارت آپ تأثیــر دارنــد. بــه گفتــٔه رز )2012(، اثربخشــی 
یــک شــرکت بــا توانایــی درک مشــکالت مشــتری و نیازهــای 
برآورده نشــده و همچنیــن ارائــٔه کاال و خدمــات بــه هــر 
 Tomy & Pardede,( ــود ــری می ش ــتری اندازه گی ــروه مش گ
2018(. داشــتن ایــده ای نوآورانــه بــرای موفقیــت یــک 
ــتریان  ــل مش ــه تجزیه وتحلی ــت، بلک ــی نیس ــتارت آپ کاف اس
 Cantamessa et al.,( ــت ــروری اس ــز ض ــوه نی ــازار بالق و ب
 2018; Díaz-Santamaría & Bulchand-Gidumal,
Petrů et al., 2019 ;2021(. کارآفریــن بایــد ابعاد اساســی 
نیازهــای مشــتری را در نظــر بگیــرد تــا بــر مزیــت تمرکــز کنــد 
)Giarratana, 2004(. یکــی از عوامــل مهــم در ایــن مقولــه 
ــی  ــا خیل ــی زود ی ــان خیل ــر کارآفرین ــت. اگ ــدی اس زمان بن
ــد.  ــی بگیرن ــٔه خوب ــد نتیج ــوند، نمی توانن ــازار ش ــر وارد ب دی
ــی  ــازار آمادگ ــا ب ــتریان ی ــه مش ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ای
ــا  ــد ی ــٔه خــود را ندارن ــا خدمــات نوآوران پذیــرش محصــول ی
بــازار در آن زمینــه اشــباع شــده اســت. درنهایــت، اســتراتژی و 
ــد مســیر موفقیــت آن هــا  ــی مناســب می توان فعالیــت بازاریاب
را رقــم بزنــد. کارآفرینــان بایــد، پیــش از شــروع کار، بررســی 
ــرا  ــد؛ زی ــرار دهن ــر ق ــازار را مدنظ ــات ب ــازار و تحقیق ــق ب دقی
ــت،  ــی نیس ــت کاف ــرای موفقی ــو ب ــده ای ن ــتن ای ــرف داش ص
بلکــه وجــود مشــتری و احســاس نیــاز بــرای آن ایــده و 
محصــول اهمیــت بیشــتری دارد. در حیــن اجــرای ایــده نیــز، 
ــای  ــتری و فعالیت ه ــای مش ــازار، نیازه ــه ب ــداوم ب ــه م توج
ــان  ــٔه متخصص ــه گفت ــود. ب ــه می ش ــب توصی ــی مناس بازاریاب
ایــن حــوزه، ارائــٔه محصــول مبتنــی بــر مشــتری و نیازهــای آن 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

منابع انسانی
تأثیــر  کارکنــان  و  کارآفرینــان  تیــم  ویژگی هــای 
ــگری دارد  ــتارت آپ های گردش ــرد اس ــمگیری در عملک چش
)Szathmari et al., 2020; Yildiz, 2020(. یــک تیــم 
ــد  ــص می توان ــزه و تخص ــه و بی انگی ــد، بی تجرب ــدون تعه ب
به انــدازٔه منابــع مالــی ناکافــی بــرای اســتارت آپ مضــر 
ــان  ــد زم ــب می توان ــروی کار نامناس ــت، نی ــد. درحقیق باش
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ــی  ــیار حیات ــه بس ــتارت آپ را ک ــک اس ــدود ی ــع مح و مناب
اســت هــدر دهــد. عــالوه  بــر ایــن، اگــر کارآفرینــان 
نتواننــد از نظــر تجربــه و توانایــی یکدیگــر را تکمیــل کننــد، 
ــم  ــیار مه ــد. بس ــیس کنن ــی تأس ــرکت موفق ــد ش نمی توانن
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــم بتوانن ــک تی ــای ی ــٔه اعض ــه هم ــت ک اس
همــکاری کننــد )Lopez Hernandez et al., 2018(؛ 
کار  بــدون  تخصصشــان،  و  توانایی هــا  تجربــه،  چراکــه 
بــرای   ،)Hoegl & Gemuenden, 2001( گروهــی 
اســتارت آپ مفیــد نیســت. درنهایــت، بــه گفتــٔه کارآفرینــان 
شبکه ســازی  توانایــی  گردشــگری،  اســتارت آپ های 
 Albourini et al., 2020; Ntshangase &( خــوب 
Ezeuduji, 2019( ویژگــی بــارز کارآفریــن موفــق در ایــن 
زمینــه اســت. کارآفرینــان گردشــگری کشــور بایــد توجــه و 
ــم  ــای تی ــذاران و اعض ــاب بنیان گ ــیاری در انتخ ــز بس تمرک
ــوم  ــان دوم و س ــش زب ــن، دان ــند. همچنی ــته باش ــود داش خ
بــرای اســتارت آپ هایی کــه در حــوزٔه گردشــگر ورودی کار 

می کننــد مهــم اســت.

منابع مالی
ــٔه رشــد، بلکــه در طــول  تأمیــن مالــی، نه تنهــا در مرحل
ــی ای  ــع اصل ــه مناب ــتارت آپ، ازجمل ــر اس ــل عم ــام مراح تم
اســت کــه ضرورتــی اساســی بــرای موفقیــت اســتارت آپ دارد 
اســتارت آپ هایی   .)Santisteban & Mauricio, 2017(
ــر  ــق کارآمدت ــکان تطبی ــد ام ــری دارن ــی بهت ــی مال ــه توانای ک
ــتریان  ــر مش ــته های متغی ــا خواس ــان ب ــاوری و محصوالتش فّن
ــبب  ــه س ــی ک ــر از دالیل ــی دیگ ــن، یک ــت. همچنی ــتر اس بیش
نبــود  می شــود  کارآفرینــان  اقتصــادی  فعالیــت  توقــف 
 Van Gelderen et al., 2005; Song et( بودجــه اســت
 al., 2008; Morteza et al., 2013; Santisteban &
اســتارت آپ های  از  برخــی  بــرای   .)Mauricio, 2017
ــٔه  ــب در مرحل ــرمایه گذار مناس ــن س ــران، یافت ــگری ای گردش
ــان  ــن، کارآفرین ــت. بنابرای ــز اس  چالش برانگی

ً
ــا ــعه واقع توس

بایــد در مدیریــت منابــع محــدود مالــی خــود تــا زمــان کســب 
ــد. براســاس  درآمــد و یافتــن ســرمایه گذار مناســب دقــت کنن
ــود  ــنهاد می ش ــوزه، پیش ــن ح ــران ای ــای صاحب نظ دیدگاه ه
کارآفرینــان پــس از تولیــد محصــول اولیــه و رســیدن بــه درآمــد 
در پــی عقــد قــرارداد و جــذب ســرمایه باشــند؛ زیــرا در ایــن 
ــری  ــرارداد منصفانه ت ــر و ق ــرمایه گذاری صحیح ت ــورت س ص
ــت گذاران  ــت و سیاس ــن، دول ــد. همچنی ــد ش ــد خواه منعق
ــتم  ــتری را در اکوسیس ــی بیش ــت مال ــای حمای ــد برنامه ه بای

ــد.  ــر بگیرن ــور در نظ ــی کش کارآفرین

منابع فّناوری
ــا  ــٔه آن ه ــتارت آپ ها، هم ــٔه اس ــت فّناوران ــل ماهی به دلی
دارای ســطحی از منابــع فّنــاوری و زیرســاخت های فنــی 
ــر باشــد،  ــر و بهت هســتند. امــا هرچــه زیرســاخت فنــی قوی ت
در تســریع رونــد فعالیت هــا و کاهــش هزینه هــای یــک 
ــه  ــد ب ــان بای ــه، کارآفرین ــت. درنتیج ــر اس ــتارت آپ مؤثرت اس
ــی  ــه کاف ــود توج ــاوری خ ــش فّن ــی و دان ــاخت های فن زیرس
 García-Muiña & Navas-López,( باشــند  داشــته 

ــد. ــش دهن ــود را افزای ــی خ ــای رقابت ــا مزای 2007( ت

عوامل سیاسی/قانونی
و  مدافــع  استراتژیســت،  جایــگاه  در  دولــت  نقــش 
اســتارت آپ ها  موفقیــت  بــرای  شــرکت ها  تنظیم کننــدٔه 
بســیار مهــم اســت )Rakesh, 2014(. رشــد زیرســاخت ها، 
پارک هــای فّنــاوری اطالعــات و مراکــز رشــد و انتقــال دانــش 
ــه  ــی ب ــق دسترس ــد از طری ــش مول ــه بخ ــی  ب ــوم عموم از عل
همکاری هــای  و  ســمینارها  کنفرانس هــا،  بــاز،  داده هــای 
تحقیقاتــی همــه نمونه هایــی از حمایــت دولــت هســتند 
بــه  ایــن عامــل همچنیــن   .)Alkemade et al., 2006(
مقــررات سیاســی ماننــد ســطح مداخــالت اقتصــادی مربــوط 
می شــود کــه بــر ظرفیــت شــرکت های ســازنده و پررونــق تأثیــر 
طبــق   .)Meijer, 2008; Milliken, 1987( می گــذارد 
ــی  ــط بین الملل ــی و رواب ــائل سیاس ــت آمده، مس ــج به دس نتای
گردشــگری  اســتارت آپ های  بــرای  اخیــر  ســال های  در 
ــررات  ــن و مق ــت. درک قوانی ــوده اس ــز ب ــیار چالش برانگی بس
ــش  ــرای کاه ــاص، ب ــی خ ــٔه عملیات ــک منطق ــون، در ی گوناگ
 Tomy &( ــت ــروری اس ــته، ض ــی ناخواس ــای قانون هزینه ه
Pardede, 2018(. روش هــای ثبــت و راه انــدازی شــرکت 
ــی  ــر کارآفرین ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــر مس ــت تأثی ــن اس ممک
ــواع فرایندهــا همــه  ــه و ان ــان رســمی، هزین داشــته باشــد. زم
ــد  ــارت جدی ــک تج ــروع ی ــرای ش ــن ب ــی از قوانی بخش های
هســتند )Misra, et al., 2014(. فقــدان چارچــوب اداری 
ســاختارمند، تنــوع گســترد قوانیــن و مقــررات و نیــاز بــه 
اســناد و گزارش هــای جامــع اغلــب باعــث ســردرگمی و 
ــه  ــرا ب ــدازی اســتارت آپ ها می شــود؛ زی ــع در راه ان ایجــاد مان
 Misra, et al.,( ــاز دارد ــن نی زمــان و تــالش مســتمر کارآفری
2014(. نظــام حقوقــی و بوروکراســی اداری در ایــران بیــش از 
ــد باشــد مشکل ســاز اســت.  ــن شــرکت ها مفی ــرای ای آن کــه ب
اگرچــه مراکــز رشــد، شــتاب دهنده ها و پارک هــای علــم و 
ــتارت  آپ ها  ــه اس ــک ب ــرای کم ــالش ب ــران در ت ــاوری در ای فّن
هســتند، تــالش آن هــا کافــی نیســت. عــالوه بــر ایــن، فقــدان 
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میــراث  وزارت  و  دولتــی  ســازمان های  در  دانــش 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری به منزلــٔه عامــل 
ــده  ــناخته ش ــگری ش ــتارت آپ های گردش ــرای اس ــت ب شکس
ــت و  ــل شکس ــٔه اول عوام ــروه در رتب ــن گ ــه ای ــت. این ک اس
ــد  ــان می ده ــرار دارد نش ــت ق ــل موفقی ــه در عوام ــن رتب آخری
کــه سیســتم اداری و حقوقــی بــه بازنگــری نیــاز دارد. عــالوه 
ــرای  ــد ب ــی می توان ــط سیاس ــر در رواب ــن، تجدیدنظ ــر ای ب
ــد؛  ــد باش ــگری مفی ــتارت آپ های گردش ــت اس ــود وضعی بهب
ــط خارجــی  ــه از رواب ــرا گردشــگری از صنایعــی اســت ک زی
تأثیــر بســیاری می پذیــرد. در ایــن زمینــه، بــه دولــت و وزارت 
گاهــی  میــراث فرهنگــی و گردشــگری توصیــه می شــود آ
خــود را در ایــن زمینــه بــاال ببرنــد و بــرای ســهولت روندهــای 
ــتارت آپ های  ــاز اس ــورد نی ــای م ــدور مجوزه ــی و ص قانون

ــود. ــیده ش ــی اندیش ــگری تمهیدات گردش

عوامل اقتصادی
ــاد  ــرای ایج ــبی را ب ــط مناس ــورم محی ــن ت ــرخ پایی ن
 .)Dollinger, 2005( می کنــد  فراهــم  جدیــد  مشــاغل 
ــش  ــوه را افزای ــاال نوســانات بالق ــورم ب ــرخ ت ــال، ن بااین ح
را  مالــی  شــرکت های  بــه  پــول  تخصیــص  و  می دهــد 
 Misra et al.,( بــرای پروژه هــای جدیــد دشــوار می کنــد
2014(. همچنیــن، ایــن مــوارد تأثیــر بســیاری در نــرخ بهــره 
ــل  ــران، به دلی ــد )Shi et al., 2014(. در ای ــرخ ارز دارن و ن
ــی  ــن بی ثبات ــاد کالن و همچنی ــکالت اقتص ــا و مش تحریم ه
اقتصــادی، عوامــل اقتصــادی بیشــتر از موفقیــت در شکســت 

اســتارت آپ ها نقــش دارنــد. 

محصول/خدمت
خدمــت  و  محصــول  کیفیــت  و  خالقیــت 
فتح آبــادی،  فدایــی  )Cantamessa et al., 2018؛ 
ــٔه  ــه گفت ــوند. ب ــوب می ش ــم محس ــل مه ــز از عوام 1396( نی
ــی کاری در  ــت و کپ ــوزه، عدم خالقی ــن ح ــران ای صاحب نظ
بیــن اســتارت آپ های گردشــگری زیــاد شــده و، به دلیــل 
نبــود حــق مالکیــت معنــوی )de Jong, 2018( بــرای 
ــازار  ــن ب ــر وارد ای ــای دیگ ــی از حوزه ه ــان، رقبای محصوالتش
ــت.  ــده اس ــم ش ــوالت ک ــت محص ــه کیفی ــده و درنتیج ش
ــی  ــوزه در پ ــن ح ــان ای ــود کارآفرین ــه می ش ــه، توصی درنتیج
ایده هــای خالقانه تــر و محصــول باکیفیت تــر باشــند تــا 

احتمــال موفقیتشــان افزایــش یابــد.

عوامل پیش بینی ناپذیر
پیش بینی ناپذیــر  عوامــل  از  یکــی  به منزلــٔه  شــانس 
کارآفریــن  چندیــن  توســط  اســتارت آپ ها  شکســت  در 

 Kasimov,( اســتارت آپ  گردشــگری تأییــد شــده اســت
ــه  ــگری ک ــتارت آپ های  گردش ــت  اس ــل ماهی 2017(. به دلی
ــد، عواملــی  ــه می دهن ــاز ارائ خدمــات تفریحــی در فضــای ب
ماننــد ســیل و زلزلــه تأثیــر بســزایی در فعالیــت آن هــا دارنــد. 
ــی  ــه بحران های ــن مقول ــده در ای ــل شناسایی ش ــومین عام س
از قبیــل ویــروس کرونــا هســتند. بــه گفتــٔه منــدل و همــکاران 
در  حتــی   ،)2013( همــکاران  و  یوباســاران  و   )2016(
مــواردی کــه در اثــر وقــوع یک ســری بحــران بی ثباتــی 
ــش  ــان بخ ــت و زی ــا عدم قطعی ــه ب ــود، مقابل ــاد می ش ایج
عــادی از تجــارت بــرای کارآفرینــان اســت. درنتیجــه، اگرچــه 
ــر  ــت تأثی ــع تح ــیب پذیرترین صنای ــی از آس ــگری یک گردش
همه گیــری ویــروس کرونــا اســت، کارآفرینــان بایــد آمادگــی 
ــق مدل هــای  ــری و تطبی ــرای نشــان دادن انعطاف پذی الزم را ب

ــند. ــته باش ــود داش ــاری خ تج

عوامل رقابتی
نســبی،  قیمــت  براســاس  رقابت پذیــری  قــدرت 
 Rose,( کارایــی و هزینه هــای تعویــض تعییــن می شــود
ایــن،  عالوه بــر   .)2012; Tomy & Pardede, 2018
عملکــرد یــک شــرکت بــا توانایــی ایجــاد و تمرکــز بــر مزایــای 
 Chorev & Anderson, 2006;( ــود ــن می ش ــی تعیی رقابت
ــٔه  ــی، به منزل ــل رقابت ــر عوام Krishna et al., 2016(. تأثی
اولویــت آخــر، نشــان می دهــد اســتارت آپ های گردشــگری 
ــا  ــد. آن ه ــود کار می کنن ــی خ ــای رقابت ــی روی مزای به خوب
به ســرعت بــا خواســته های تجــاری ســازگار می شــوند و 
ــتند. ــخ گویی هس ــام و پاس ــری، ادغ ــای یادگی دارای قابلیت ه

محدودیت ها و مطالعات آینده
و   1398 ســال  آخــر  مــاه   3 در  حاضــر  مطالعــٔه 
زمانی کــه  شــد،  انجــام   1399 ســال  ابتدایــی  مــاه   3
تــا   1397 ســال  از  ایــران  گردشــگری  اســتارت آپ های 
موانــع و مشــکالت زیســت محیطی  بــر  زمــان مطالعــه 
ــه  ــیل و زلزل ــا، س ــی، تحریم ه ــائل سیاس ــد مس ــیاری مانن بس
ــایر  ــه س ــوان ب ــج را نمی ت ــن، نتای ــد. بنابرای ــرده بودن ــه ک غلب
ــامل  ــه ش ــورد مطالع ــٔه م ــم داد. نمون ــی تعمی ــرایط محیط ش
ــون  ــای گوناگ ــال در زمینه ه ــگری فع ــتارت آپ های گردش اس
بــود. تعــداد مشــاغل نمونــه در زمینه هــای گوناگــون متفــاوت 
اســت. درنتیجــه، اولویت بنــدی عوامــل به دســت آمده از 
ــک  ــامل ی ــه ش ــن، ک ــای همگ ــرای نمونه ه ــه ب ــن مطالع ای
ــل  ــط رزرو مح ــال، فق ــرای مث ــوند )ب ــت می ش ــٔه فعالی زمین
ــتارت آپ های  ــه اس ــود. ازآنجاک ــد ب ــاوت خواه ــت( متف اقام
گردشــگری مــورد مطالعــه طیــف وســیعی از زمینه هــای 
فعالیــت را پوشــش می دهنــد، تأثیــر هــر عامــل در هریــک از 
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آن هــا متفــاوت اســت. بنابرایــن، تمرکــز بــر یــک زمینــٔه کاری 
ــد  ــت آن می توان ــت و شکس ــل موفقی ــل عوام ــٔه کام و مطالع
زمینــٔه  آن  در  کارآفرینــان  بــرای  را  دقیق تــری  اطالعــات 
ــده  ــات آین ــرای تحقیق ــر ب ــنهاد دیگ ــد. پیش ــه ده ــت ارائ فعالی
ــی  ــن عامــل داخل ــٔه مهم تری بررســی عوامــل ســازمانی به منزل
ــان  ــه محقق ــن، ب ــت. همچنی ــتارت آپ ها اس ــرد اس در عملک
ــرایط  ــق را در ش ــن تحقی ــه ای ــود ک ــه می ش ــد توصی عالقه من
گوناگــون حقوقــی و سیاســی، کــه مهم تریــن عوامــل خارجــی 
مؤثــر در شکســت اســتارت آپ های گردشــگری در ایــران 

ــد. ــرار کنن ــد، تک بودن

منابع
ــری،  ــف زاده چوس ــد و یوس ــوری، احم ــان، سلحش ــاد، رحم پاری

درســی  برنامــٔه  محتــوای  تحلیــل   .)1397( محمدرضــا 

ــه  ــزان توجــه ب ــی از نظــر می مطالعــات اجتماعــی دورٔه ابتدای

آمــوزش حقــوق کــودک. پژوهــش در برنامه ریــزی درســی، 

.)59(۲

فدایــی فتح آبــادی، مهرنــاز )1396(. شناســایی و اولویت بنــدی 

عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت اســتارت آپ های اکوسیســتم 

ــکدٔه  ــد. دانش ــی ارش ــٔه کارشناس ــران، پایان نام ــی ای کارآفرین

ــران. ــی، ته ــگاه خوارزم ــت، دانش مدیری
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