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تاریخ دریافت1399/10/20 :
تاریخ پذیرش1400/02/18 :

تــابآوری روبهجلــو ،پایــداری،
ب و کارهــای گردشــگری،
کســ 
تحریــم اقتصــادی ،تحلیــل مضمون

چکیده

کســبوکارهای گردشــگری در کشــور بــرای ایجــاد منابــع درآمــدی
خــود بــه تــابآوری روبهجلــو یــا پایــداری توجــه ویــژه دارنــد .لیکــن تحریــم
بهمنزلــۀ محدودیتــی اقتصادی ـ سیاســی بــه عدماطمینــان چشــمگیر و شــرایط
آشــفته در بســیاری از صنایــع ازجملــه صنعــت گردشــگری منجــر شــده و شــیوع
ناگهانــی ویــروس کرونــا نیــز آثــار تحریــم را در ایــن صنعــت افــزون کــرده
اســت .ازای ـنرو ،هــدف از پژوهــش حاضــر شناســایی پیشــایندهای تــابآوری
روبهجلــوی کســبوکارهای گردشــگری در شــرایط تحریــم و اولویتبنــدی
آنهــا اســت .بدینمنظــور ،بــرای شناســایی آن عوامــل ،رویکــردی کیفــی
اتخــاذ شــد و بــا  18نفــر خبــره ،کــه از طریــق نمونهگیــری گلولــۀبرفــی از میــان
فعــاالن کســبوکارهای گردشــگری انتخــاب شــدند ،مصاحبــه شــد .براســاس
دادههــای بهدس ـتآمده ،چارچوبــی مفهومــی بــا روش تحلیــل مضمــون تدویــن
و اعتباریابــی شــد .ســپس ،در بخــش ّ
کمــی ،بــا روش میانگیــن مــوزون ،مضامیــن
رتبهبنــدی شــدند .پایایــی مصاحبههــا بــا روش دو کدگــذار بــا نــرخ توافــق 79
بــه دســت آمــد .یافتههــای پژوهــش بــه شناســایی  7مضمــون اصلــی ،بــهترتیــب
اولویــت ،شــامل حفاظــت زیســتمحیطی بــرای توســعۀ گردشــگری ،توســعۀ
تعامــات اجتماعــی بــا گردشــگران ،توســعۀ تــوان مالی ـ اقتصــادی در جــذب
گردشــگری ،توســعۀ تــوان رقابتــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای گردشــگرپذیر،
ظرفیتســازی نهــادی درخصــوص جــذب گردشــگر ،مدیریــت فرایندهــای
مرتبــط بــا گردشــگری و توســعۀ قابلیتهــای انســانی در ارائــۀ خدمــات
گردشــگری و بــا  21مضمــون ســازماندهنده و  127مضمــون پایــه منجــر شــد.
درنهایــت ،براســاس یافتههــای تحقیــق پیشــنهادهایی ارائــه شــده اســت.

مقدمه
ً
محیــط کســبوکار دائمــا در حــال تغییــر و دارای
ریس��ک ف��راوان اس��ت ( .)Aleksic et al., 2013حرکــت
موفقیتآمیــز بهســمت پایــداری روبهجلــو نیازمنــد
تــابآور شــدن کســبوکارها تحولــی مهــم و دارای تأثیــری
طوالنیمـ�دت اسـ�ت ( .)Char-lee et al., 2015بــه ایــن
دلیــل ،کســبوکارها تــاش میکننــد اقداماتــی مبتکرانــه
بـرای تــابآوری روبهجلــو انجــام دهنــد و روشهــای پایداری
را در برابــر عوامــل زیســتمحیطی ،اجتماعــی و اقتصــادی
اتخـ�اذ کننـ�د (& Carasuk et al., 2016; Dangelico
 .)Pujari, 2010; Perez-Batres et al., 2012در ایــن

میــان ،جایــگاه کســبوکارها در ایجــاد جهانــی امنتــر در
مرکــز مطالعــۀ مدیریــت پایــداری و تــابآوری قــرار دارد و
صنعــت گردشــگری را صنعــت «پویــای اقتصــادی» تعریــف
میکننــد کــه میتوانــد در تمامــی محیطهــای اقتصــادی
و اجتماعــی و فرهنگــی کشــورها اثرگــذار باشــد .توجــه بــه
رشــد و اهمیــت ایــن صنعــت ،در اقتصــاد کشــورها ،منبــع
اصلــی درآمــد ،اشــتغالزایی و درنتیجــه توســعه و پیشــرفت
اجتماعــی معرفــی شــده اســت (یعقوبــی و آقامیــری)1397 ،
و ،بهدلیــل ظرفیتهــای بالقــوۀ آن در توســعۀ محلــی ،مــورد
توجــه سیاســتگذاران در کشــورهای درحالتوســعه قــرار
گرفت��ه اس��ت (.)Khazaei et al. , 2017

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران (نویسندۀ مسئول)Akbari.arbatana69@gmail.com .
 .2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران
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در ســالهای اخیــر ،تحریمهــای اقتصــادی چندیــ 
ن
ســاله علیــه کشــور ایـران اقتصــاد کشــور را در تنگنــا قـرار داده
اســت .ازآنجاییکــه درحالحاضــر تحریــم بهمنزلــۀ یکــی
از اصلیتریــن شــیوهها و ابــزار دشــمنان بــرای ضربــه زدن
اســت ،شــناخت ایــن اب ـزار و نحــوۀ مقابلــه بــا آن میتوانــد
تأثیـ�ر آن را کاهـ�ش و حتـ�ی تحریمهـ�ا را بیاثـ�ر کنـ�د
( )Dudlák, 2018و کس ـبوکارهای تــابآور میتواننــد بــه
اثـرات ارتجاعــی مطلــوب ( )Gillingham et al., 2013منجــر
شــوند .همچنیــن ،اســتراتژیهای مربــوط بــه تــابآوری و
پایــداری امــروزه بـرای رقابتــی بــودن و حتــی در آینــده الزم و
ضــروری اســت .مزایــای پرداختــن بــه پایــداری و تــابآوری
نهتنهــا بــرای محیــطزیســت و جامعــه ،بلکــه بــرای خــود
شــرکتها نیــز از طریــق مزایــای ملمــوس و مزایــای نامشــهود
در حــال افزایــش اســت (Bové & Bonini, 2014; Kron et
 .)al., 2013; Kiron et al., 2012چراکــه پایــداری جهانــی بــه
بازیگرانــی فراتــر از دولتهــا وابســته اســت .مطالعــات قبلــی
ً
صرفــا درخصــوص اثــرات تجــاری تحریمهــا ارائــه شــده
اســت .درنتیجــه ،تجزیهوتحلیــل تــابآوری کســبوکارها
بینــش جدیــدی درخصــوص چگونگــی محــدود کــردن اعمال
تحریــم در کســبوکارهای گوناگــون ارائــه میکنــد.
بــا توجــه بــه مفهــوم پایــداری ،کــه بهمثابــۀ شــاخصی
بـرای ایجــاد تعــادل میــان ابعــاد زیسـتمحیطی و اجتماعــی
مشــاغل و ُبعــد مالــی و اقتصــادی آنهــا اســت (ســپهپناه
و موحــدی ،)1394 ،دســتیابی بــه تــابآوری روبهجلــو در
کســبوکارها چالشــی بــرای مدیــران کســبوکار و جامعــۀ
علمــی اســت .در ش ـرایط تحریــم کنونــی کــه البتــه بیمــاری
همهگیــر کوویــد  19نیــز آثــار منفــی آن را در کشــور مضاعــف
کــرده اســت ،صنعــت گردشــگری نیــز ،بهمنزلــۀ سیســتمی
تابآوری جهش به جلوی کسبوکارهای
بــاز بــا تعامــات متعــدد در ابعــاد گوناگــون ،تــاش میکنــد گردشگری
منابــع را حفــظ کنــد و راههــای تــابآوری و پایــداری را
گردشــگری مشــاغل جدیــد فراوانــی را در سراســر
بیابــد .ازای ـنرو ،ثبــات و بقــای کس ـبوکارهای گردشــگری جهــان پدیــد آورده اســت .بنابرایــن ،ســازمان ملــل متحــدآن
مســئلهای ضــروری و محــوری شــده اســت .ازآنجاکــه مفهوم را ابــزاری بــرای «جنــگ بــا فقــر» در نظــر گرفتــه اســت.
تــابآوری روبهجلــو در فعالیتهــا و ســنجش نتایــج آن آنکتــاد 1و ســازمان جهانــی گردشــگری «برنامــۀ گردشــگری
هنــوز هــم مســئلهای مهــم محســوب میشــود ،ایــن تحقیــق پایــدار» را بــرای رفــع فقــر آغــاز کردهانــد و گردشــگری در
ســعی میکنــد دادههــای ادبیــات ایــن موضــوع را تکمیــل دســتیابی بــه اهــداف توســعۀ هــزاره تأثیــر بســیاری داشــته
کنــد و ،بــا بحــث مفصلتــر و دقیقتــر ،راهــی بـرای بررســی اســت ( .)WTO, 2005رویکــرد گردشــگری تــابآور امــری
کیفــی جنبههــای گوناگــون پایــداری بــه ارمغــان آورد تــا ،بــا اساســی و ضــروری اســت .لیــن ( )1994اظهــار داشــت کــه
درک بهتــر ایــن موضــوع ،بحــث را در مســیر درســت قــرار چهــار دلیــل اصلــی اتخــاذ نظامهــای مدیریــت تــابآوری
دهــد و ضــرورت اســتفاده از آن را ب ـرای بقــای کس ـبوکارها و پایــداری گردشــگری عبــارت هســتند از ایجــاد تعــادل
در شــرایط تحریــم بیــان کنــد .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،درزمینــۀ تقاضــای حفاظــت و توســعه ،تحریــک رشــد
تــاش شــده اســت کــه پیشــایندهای تــابآوری روبهجلــو اقتصــادی مبتنــی بــر جامعــه ،حفــظ ویژگیهــای ذاتــی
و پایــداری کســبوکارهای گردشــگری در شــرایط تحریــم مناطــق گردشــگری و شناســایی و مشــارکت ذینفعــان
اقتصــادی کنونــی شناســایی شــوند.
ادبیات نظری
تابآوری کسبوکار
َ
بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه ،ادجــر ( )2000از
نخســتین اندیشــمندان علــوم اجتماعــی بــود کــه ،براســاس
رویکردهــای بومشــناختی بــه تــابآوری ،مفهــوم تــابآوری
را در ُبعــد اجتماعــی بــه کار گرفــت .بهطــور کلــی ،دو
رویکــرد بــه تــابآوری وجــود دارد .رویکــرد اول «تعــادل»
یــا «جهــش بــه عقــب» نــام دارد و مبتنــی بــر مفروضهــای
برگشــت بــه وضعیــت نرمــال اســت .رویکــرد دوم رویکــرد
«تکاملــی» یــا «جهــش بــه جلــو» و پایــداری اســت کــه بــر
ظرفیــت ســازگاری و انطبــاق تأکیــد دارد( .) Scott, 2013مفهوم
تــابآوری در ایــن پژوهــش از رویکــرد دوم (پایــداری)
مطــرح و مطالعــه شــده اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه
میشــود.
دیــدگاه تــابآوری کســبوکار ،در مقایســه بــا
ً
ســایر انــواع تــابآوری ،موضــوع نســبتا جدیــدی اســت
( .)Tompkins, 2007بقــا و توســعۀ ســازمانهای فعــال ،در
محیــط کســبوکار آشــفتۀ امــروزی ،تــا حــد زیــادی بــه
ظرفیــت تــابآوری آنهــا بســتگی دارد )Roggio, 2011(.
تــابآوری کســبوکار بــه ظرفیــت ســازمان بــرای داشــتن
عملکــردی خــوب ،صرفنظــر از محیــط اقتصــادی یــا
محیــط ســازمانی مربوطــه ،اشــاره دارد .ایــن تــابآوری
میتوانــد از طریــق اجــرای راهبردهــای مدیریــت ریســک
( )Tompkins, 2007یــا بــا اتخــاذ شــیوۀ مدیریــت نوآورانـهای
رخ دهــد کــه ســازمانها را بــرای مقابلــه بــا چالشهــای
اجتنابناپذیــر آمــاده میکنــد (.)Roggio, 2011
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اســت ( .)Ghaderi & Henderson, 2012وابســتگی توســعۀ
بخــش گردشــگری بــه پایــداری بیشــتر بــه اجراکننــدگان
و بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت بســتگی دارد ،چــون
گردشــگری محصولــی فاسدشــدنی اســت (Bastakis et al.,
 .)2004بازیگــران میتواننــد از قابلیتهــای بالقــوۀ خــود
بــرای اجــرای پیشــرفت در زنجیــرۀ تولیــد اســتفاده کننــد
(Klemm et al., 2006; Van Wijk & Persoon, 2006; Bastakis
 .)et al., 2004تحلیــل تقاضــای گردشــگری نشــان میدهــد
کــه بازدیدکننــدگان در انتخــاب مقاصــد گردشــگری و
کســبوکارها گزینشــی عمــل میکننــد .آنهــا حساســیت
بیشــتری بــه فرهنــگ ســنتی ،جمعیــت محلــی ،کیفیــت
محیطــی در انتخــاب مقاصــد گردشــگری و کســبوکارها
دارنــد .بنابرایــن ،توســعۀ گردشــگری ،بهصــورت تــابآوری
روبهجلــو ،بــه حفــظ مزیــت رقابتــی مقصدهــای گردشــگری
منجــر خواهــد شــد و بهمنزلــۀ عاملــی مهــم و حیاتــی ب ـرای
رشــد تجــارت گردشــگری عمــل خواهــد کــرد .در ش ـرایطی
کــه ایــن رقابــت بیــن مقصدهــا و مشــاغل گردشــگری افزایــش
یافتــه اســت تــا گردشــگری بیشــتر بــه رشــد خــود ادامــه دهــد
و بــه تقاضــای گردشــگر پاســخ مثبــت دهــد ،اســتفاده از
اصــول و شــیوههای تــابآوری و پایــداری در تعدیــل توســعه و
مدیریــت گردشــگری ضــروری اســت ( .)Thorn, 2017ممکــن
اســت کســبوکارها بــه چنــد دلیــل ـ ازجملــه نوعدوســتی
زیســتمحیطی و اجتماعــی ،انطبــاق بــا مقــررات ،رقابــت،
ریســک و مدیریــت برنــد ،افزایــش ســود ،کاهــش هزینــه،
توســعۀ محصــول و کاهــش فشــار مشــتری ـ از روشهــای
تــابآوری اســتفاده کننــد (Dangelico & Pujari, 2010; Perez-
 .)Batres et al., 2012; Carasuk et al., 2016درواقــع ،مشــاغل
گردشــگری ،بــا توجــه بــه ســطح باالتــر ســرمایۀ دردســترس
و نیــروی کار تخصصــی بیشــتر و دیدگاههــای بلندمــدت
درخصــوص صرفهجویــی در هزینــه و مزیــت رقابتــی کــه از
ً
ابتــکارات پایــداری هســتند ،احتمــاال شــیوههای تــابآور را
اتخــاذ میکننــد (McNamara & Gibson, 2008; Chare-lee et
.)al., 2015
ادغــام تــابآوری روبهجلــو بــا مدیریــت مشــاغل
گردشــگری اهمیــت فراوانــی در حفــظ کیفیــت بــاالی تجربــۀ
گردشــگری و افزایــش مزیــت رقابتــی مشــاغل گردشــگری
دارد .ایــن ادغــام ،در مشــاغل گردشــگری ،بهمعنــای انجــام
دادن کارهــای متفــاوت نیســت ،بلکــه بهمعنــای انجــام دادن
بهتــر کارهــا اســت .مشــاغل گردشــگری میتواننــد بــا تمرکــز
بــر پایــداری ـ در ضمــن افزایــش جذابیــت مشــتری ،ایجــاد
مزیــت رقابتــی ،کاهــش تأثیــر آنهــا در محیــط زیســت و
حمایــت از اقتصــاد محلــی ـ در هزینههــا نیــز صرفهجویــی
کننــد (.)Graci & Dodds, 2008; Dibra, 2015

تأثیــر تحریــم در تــابآوری و پایــداری
گرد شــگری
تحریمهــای بینالمللــی میتواننــد اقتصــاد کشــور
تحریمشــده را تحتفشــار بگذارنــد و مشــاغل کوچــک
را بــا مشــکالتی مواجــه کننــد .تحریمهــای تحمیلشــده
باعــث میشــود افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
بــا مشــکالتی روب ـهرو شــود کــه ایــن امــر تأثیــر شــرکتهای
کوچــک در تولیــد درآمــد و حفــظ کارمنــدان موجــود یــا ایجاد
شــغل جدیــد را کاهــش میدهــد (Teorell & Wahman,
 .)2018تأثیــر تحریمهــا در کشــورهایی بــا اقتصــاد ضعیــف
مشــهودتر اســت ( .)McLean et al., 2016همانطــور کــه
اشــاره شــد اثــرات تحریمهــا میتوانــد وضعیــت اقتصــادی
کشــورهای ضعیــف را وخیمتــر و جایــگاه و مانــدگاری
کســبوکارهای کوچــک را محــدود کنــد (Jing & Lovely,
 .)2015تحریمهــای تحمیلشــده بــر ایــران ،در مقایســه بــا
تحریمهــای تحمیلشــده بــر شــماری از کشــورهای شــمال
افریقــا و خاورمیانــه ،جــزء بزرگتریــن ،طوالنیتریــن و
ســختترین تحریمهــای تاریــخ شــناخته شــده اســت
(Farahani & Shabani, 2013; Pratt & Alizadeh, 2017; Takeyh
.)& Maloney, 2011
گردشــگری بــا سیاســت جهانــی رابطــۀ تنگاتنگــی دارد و
میتوانــد در دیپلماســی بینالمللــی تأثیــر بگــذارد (& Butler
 .)Suntikul, 2017ازآنجاکــه گردشــگری مســتلزم جابهجایــی
مــردم از کشــوری بــه کشــور دیگــر در حوزههــای مکانــی
گوناگــون اســت ،پیامدهــای سیاســی دارد .ریکتــر ()1989
خاطرنشــان میکنــد کــه دولتهــا میتواننــد گردشــگری
را ب ـرای اهــداف سیاســی دســتکاری کننــد .کیــم و همــکاران
( ،)2007بــا ارائــۀ روشهــای گوناگــون ،نشــان میدهنــد
کــه میتــوان از گردشــگری در اهــداف سیاســی اســتفاده
کــرد .یکــی از ایــن مــوارد ،اســتفاده از گردشــگری بهمنزلــۀ
ابــزاری بــرای تحریمهــای مالــی یــا تحریمهــای تجــاری
اســت .بخشــی از تحریــم تجــاری شــامل محدودیتهایــی
در مســافرت ،حــق پــرواز و حملونقــل هوایــی شــرکتهای
هواپیمایــی اســت (.)Pratt & Alizadeh, 2017
تحریمهــا باعــث کاهــش جذابیــت ایــران بهمنزلــۀ
مقصــدی گردشــگری میشــوند و در توســعۀ گردشــگری اثــر
منفــی دارنــد .درحقیقــت ،ایــران بهدلیــل انــواع تحریمهــای
و مشــکالت سیاســی نتوانســته اســت عملکــرد مناســبی
در جــذب گردشــگران خارجــی داشــته باشــد (& Farahani
 .)Shabani, 2013بــه عبــارت دیگــر ،تحریمهــا و تبلیغــات
منفــی علیــه ایـران توســعۀ گردشــگری داخــل کشــور را تهدیــد
کردهانــد .رنجبــران و همــکاران ( )2012بیــان کردهانــد
کــه تحریمهــای گوناگــون و تبلیغــات منفــی علیــه ایــران
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بیشــترین تأثیــر را در ســفر گردشــگران خارجــی بــه ایــران
داشــته اســت .درواقــع ،صنعــت گردشــگری تحتتأثیــر
مسـ�تقیم و غیرمسـ�تقیم تحریمهـ�ا قـ�رار دارد (Hall et al.,
 .)2010تأثیـرات مســتقیم شــامل محدودیــت در رفتوآمــد
اتبــاع خارجــی در ســفر بیــن کشــورهای گوناگــون اســت
و همچنیــن محدودیتهایــی بــرای شــرکتها ازجملــه
محدودیــت در خطــوط هوایــی یــا مشــاغل اقامتــی در
ً
کشــورهای دیگــر اســت .تأثیـرات غیرمســتقیم آن معمــوال در
اقدامــات بنگاههایــی رخ میدهــد کــه بخشــی از زنجیــرۀ
تأمیــن گردشــگری هســتند .ب ـرای مثــال ،در دســترس بــودن
قطعــات یدکــی هواپیماهــای مســافربری در جــذب ســرمایه
بــرای طرحهــا تأثیــر میگــذارد .برخــی از تحریمهــا
میتواننــد محدودیتهایــی در تحــرک بینالمللــی و
ســرمایهگذاریهای بینالمللــی در صنعــت گردشــگری و
میهمانن��وازی ایج��اد کنن��د (.)Farmaki et al, 2015
پیشینۀ تجربی
بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه ،در ادامــه ،ابتــدا
نتایــج برخــی از مهمتریــن مطالعــات تجربــی درزمینــۀ
تــابآوری عمــوم کس ـبوکارها و ســپس در حــوزۀ پایــداری
کســبوکارها ارائــه میشــود.
اشــتاینر و کلیــری ( )2014تحقیقــی دربــارۀ
ویژگیهــای کســبوکارهای روســتایی تــابآور انجــام
دادنــد .کدگــذاری دادههــای مربوطــه نشــان داد هشــت
عامــل مســئولیتهای مالــکان کســبوکارها ،تنوعبخشــی
بــه کســبوکار ،رویکــرد ریســکپذیری ،تخصــص
در کســبوکار و ایجــاد بــازار متمایــز ،رویکــرد رشــد و
چشــمانداز ،موانــع توســعه ،پشــتیبانی کســبوکار موجــود
و همــکاری و شبکهســازی در تــابآوری کســبوکارهای
روســتایی اثرگــذار هســتند .همچنیــن ،براســاس نتایــج ایــن
تحقیــق ،ترکیبــی از مشــخصات مالــکان کســبوکارهای
روســتایی و ویژگیهــای کســبوکار میتوانــد بــه توســعۀ
تـ�ابآوری کسـ�بوکارهای بیانشـ�ده کمـ�ک کنـ�د (Steiner
.)& Cleary, 2014
برتــون و همــکاران ( )2010عوامــل اثرگــذار در
تــابآوری کســبوکارهای خانگــی در نواحــی روســتایی و
شــهری امریــکا را تحلیــل کردنــد .ایــن تحقیــق ،بهمنظــور
اندازهگیــری تــابآوری کســبوکارهای خانگــی ،نظــر
مالــکان بنگاههــا را دربــارۀ هفــت چالــش ناشــی از
مشــکالت بنــگاه در زندگــی خانوادگــی آنهــا بررســی
کــرد .ایــن چالشهــا شــامل شــفافیت نقــش ،قــدرت
تصمیمگیــری ،برابــری در مالکیــت ،انصــاف در پرداخــت
حقالزحمــه ،ناتوانــی در رفــع کشــمکشهای بنــگاه ،حجــم

کار غیرمنصفانــه و رقابــت بــر ســر منابــع بیــن خانــواده و
بنــگاه بــود.
کوپنینــا ( )2017در پژوهــش خــود بــا عنــوان
«پایــداری :تفکــر اســتراتژیک جدیــد بــرای تــابآوری
کســبوکارها» نشــان میدهــد کــه پایــداری بــه جمعیــت
ثابــت انســانی نیــاز دارد و همچنیــن بــه روش تولیــدی کــه از
نظــر زیس ـتمحیطی خوشخیــم باشــد .ایــن مقالــه برخــی
از چارچوبهــای مفیــد را بررســی کــرد کــه موانــع اصلــی
پایــداری یعنــی رشــد جمعیــت و تولیــد و مصــرف ناپایــدار را
برطــرف میکنــد .بــا توجــه بــه راهحلهــای ســطح مشــاغل
و نظامهــای تولیــدی ،درخصــوص ایــن چارچوبهــا بحــث
میشـ�ود (.)Kopnina, 2017
بــوواری ( )2015در مقالــهای ،بــا عنــوان «عوامــل
الزم ب ـرای توســعۀ پایــدار کس ـبوکار کوچــک در نیجریــه»،
عوامــل موردنیــاز مشــاغل کوچــک در نیجریــه را کــه در
تــداوم فعالیتهــای بیــش از  5ســال تأثیرگــذار هســتند
بررســی میکنــد .یافتههــا نشــان میدهنــد کــه عوامــل
(الــف) استراتژیســازی مؤثــر( ،ب) مدیریــت ســرمایۀ
مالــی انعطافپذیــر( ،ج) توســعۀ ســرمایۀ انســانی( ،د)
موقعیتیابــی بــازار ســرمایه و فــروش و (ه) منبــع حمایتــی
پایــدار در موفقیــت مشــاغل کوچــک بــرای ادامــۀ کار در
طوالنیمــدت مؤثــر هســتند.
هابســون و اســکس ( )2001در مقالــهای ،بــا
عنــوان «پایــداری گردشــگری :مطالعــۀ مــوردی مشــاغل
اقامتگاههــا» ،اقامتگاههــای گردشــگری و کســبوکارهای
مرتبــط بــا آن را بررســی میکننــد .مــواردی کــه در ایــن
مقالــه بــا عنــوان عوامــل «پایــدار» مطــرح شــدهاند عبــارت
هســتند از چشــماندازهای تجــاری بهبودیافتــه ،مدیریــت
هزینــه ،تصویــر بهبودیافتــۀ مقصــد ،مشــتری جدیــد و
افزایــش حفاظــت از محیــط زیســت.
پژوهــان و همــکاران ( )1398در مقال ـهای ،بــا عنــوان
ّ
«شناســایی عوامــل مؤثــر در پایــداری کســبوکارهای
کوچــک مناطــق زلزل ـهزدۀ اســتان کرمانشــاه» کــه براســاس
یافتههــای پژوهــش و تجــارب وقــوع بالیــای طبیعــی گذشــته
انجــام شــده اســت ،ایــن عوامــل را بازگشــت بــه زندگــی در
میــان آســیبدیدگان ،تقلیــل فشــارهای روانــی حاصــل از
ســانحه و کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،عوامــل فرهنگــی
و اجتماعــی ،عوامــل زیرســاختی و فراینــدی ،عوامــل فــردی و
ســازمانی و عوامــل اطالعرســانی و آگاهیبخشــی ،عوامــل
نظارتــی و اجرایــی ،عوامــل مدیریتــی و اقتصــادی ،عوامــل
حقوقــی و قانونــی ،بسترســازی زیرســاختی ،برنامهریــزی
انگیزشــی ،الزامــات مدیریتــی و برنامهریــزی حمایتــی
برشــمردند.

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی

مرحله

توصیف فرایند

آشنایی با دادهها

نوشتن دادهها (در صورت ضرورت)،
شفاهی بودن ،خواندن و دوباره خواندن،
ثبت دیدگاههای اولیه

ایجاد کدهای اولیه

کدگذاری منظم ویژگیهای دادۀ موردنظر
در کل مجموعهداده و درنهایت تطبیق و
مرتب کردن دادهها با هریک از کدها

جستوجوی مضامین

تطبیق دادن کدها با مضامین بالقوه و
جمعآوری همۀ دادههای مرتبط با هریک
از مضامین بالقوه

بازنگری مضامین

بررسی مضامین بالقوه با کدهای
استخراجشده و مجموعهدادهها و درنهایت
ایجاد شبکۀ تحلیلی مضامین

تعریف و نامگذاری مضامین

تحلیل مداوم برای پاالیش ویژگیهای هر
«مضمون»،بیانجامعنقلقولها،تدوین
تعاریف روشن و نامها برای هریک از مضامین

تدوین گزارش

آخرین فرصت برای تحلیل ،انتخاب
نمونههای روشن و آشکار ،تحلیل پایانی
از استخراج دادههای تحلیلی مرتبط با
پرسشهای پژوهش و ادبیات و تدوین
گزارشی دانشگاهی از تحلیل

جامعــۀ آمــاری در ایــن پژوهــش شــامل فعــاالن
کســبوکارهای گردشــگری در اســتان آذربایجــان شــرقی
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روششناسی پژوهش
پژوهشهــای کیفــی در علــوم اجتماعــی بســیار
گســترده هســتند .کســب نتایــج مفیــد و معنــادار در
پژوهشهــای کیفــی مســتلزم ایــن اســت کــه دادههــای
موردنظــر بهگونـهای روشــمند تحلیــل شــوند .امــا متأســفانه
ابزارهــای تحلیلــی اندکــی در ایــن زمینــه وجــود دارد .یکــی
از فنهــای تحلیلــی مناســب ،در پژوهشهــای کیفــی،
تحلیــل مضمــون اســت .از تحلیــل مضمــون میتــوان بـرای
تدویـ�ن و تحلیـ�ل شـ�بکۀ مضامیـ�ن اسـ�تفاده کـ�رد (Attride-
 .)Stirling, 2001تحلیــل مضمــون میتوانــد پــل
ارتباطــی مناســبی میــان پژوهشــگران رشــتههای گوناگــون
ایجــاد کنــد .ایــن روش بــه پژوهشــگران کمــک میکنــد

جدول  :1مدل تحلیل مضمون براون و کالرک
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همچنیــن ،تاکــی و همــکاران ( )1397در پژوهشــی،
بــا عنــوان «شناســایی شایســتگیهای بازدارنــدۀ پایــداری
کارآفرینــان کس ـبوکارهای کوچــک و متوســط» ،براســاس
روش کدگــذاری بــه یافتههایــی دســت یافتنــد .آنهــا
شایســتگیهای بقــای کســبوکارها را شــامل نداشــتن
خودبرتربینــی ،اراده و تحلیــل قــوی ،اخالقمــداری،
توانایــی در مهارتهــای کســبوکار ،رضایــت از شــغل و
تجربــۀ کافــی دانســتند.
براســاس جمعبنــدی مطالعــات پیشــین ،تاکنــون
مفهــوم تــابآوری از زوایــای گوناگونــی و بهصــورت
جداگانــه در ادبیــات داخلــی و جهانــی تحلیــل و بررســی
ً
شــده اســت .بااینحــال ،بــا وجــود مطالعــات نســبتا فـراوان
در حــوزۀ تــابآوری ،مطالعــات تجربــی اندکــی درخصوص
فراینــد پایــداری ،کــه پدیــدهای جهانــی و متأثــر از تهدیــدات
داخلــی و خارجــی اســت ،انجــام شــده اســت و محققــان
توجهــی بــه محدودیتهــا و تهدیدهــای جهانــی از جملــه
شــرایط تحریــم در کســبوکارها نکردهانــد .همچنیــن،
مــرور پژوهشهــای پیشــین نشــان میدهــد کــه ماهیــــت
مســــائل گردشــــگری در کشــــورهای گوناگون متفــــاوت
اســت و بیشــتر محققــان بــه بررســی ابعــاد گردشــگری
پایــــدار پرداختهانــــد و پژوهشهــــای انجامشــده در
ایــران بیشـــتر با هدف تبییـــن تأثیرات و تعامـــات عناصـــر
ً
نظــام گردشـــگری بـــوده اســـت و عمدتــا بــه ادبیــات و
تحلیــل پیامدهــای آن بهویــژه در بخــش یافتههــا ،عوامــل
زیســتمحیطی و اقتصــادی توجــه شــده اســت .فقــط
بخــش کوچکــی از ایــن مطالعــات راجعبــه تعــادل در
نیازهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیســتمحیطی ،حقوقــی
و مدیریتــی بینــش جدیــدی ارائــه کردهانــد و درحقیقــت
تأثیرپذیــری جهانــی ایــن پدیــده نادیــده گرفتــه شــده اســت.

راحتتــر مشــاهدهها و یافتههــا و تفاســیر خــود را بــه
دیگـران منتقــل کننــد .اگــر پژوهشــگری بخواهــد نتایــج کار
خــود را بــه گون ـهای قابلفهــم ب ـرای دیگــر پژوهشــگران در
رشــتههای گوناگــون و بــا جهتگیریهــای متفــاوت ارائــه
دهــد ،تحلیــل مضمــون میتوانــد ارتبــاط خوبــی میــان
رویکردهــای فلســفی گوناگــون و میــان نظریهپــردازان و
خزاده .)1391 ،تحلیــل مضمــون
مجریــان برقـرار کنــد (شــی 
فراینــدی اســت کــه در بیشــتر روشهــای کیفــی بــه کار
مــیرود .همچنیــن ،ایــن روش امــکان تبدیــل مطالعــات
کیفــی بــه ّ
کمــی را فراهــم میکنــد (همــان) .تحلیــل
مضمــون روشــی بـرای شناســایی ،تحلیــل و گـزارش الگوها
و مضامیــن موجــود در دادههــا اســت .ایــن روش دادههــا را به
دادههایــی غنــی و تفصیلــی تبدیــل میکنــد ،بهطــوری کــه
ممکــن اســت مراحــل و گامهــای روش تحلیــل مضمــون
بــا برخــی مراحــل روش پژوهــش کیفــی مشــابه باشــد یــا
بــه تحلیــل مضمــون منحصــر نباشــد .امــا بهطــور کلــی
تحلیــل مضمــون دارای پنــج مرحلــه اســت کــه در جــدول
زی��ر آم��ده اس��ت (.)Braun & Clarke, 2006
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اســت کــه  18نفــر از آنهــا بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد
انتخــاب شــدند و بــا آنهــا مصاحبــه شــد .فراینــد نمونهگیری
ً
در تحقیقــات کیفــی معمــوال تــا زمانــی ادامــه مییابــد کــه
مصاحبههــای بیشــتر اطالعــات جدیــدی بــه اطالعــات

قبلــی اضافــه نکنــد و محقــق شــاهد تکـرار الگوهــای دادهای
باشــد .در پژوهــش حاضــر ،فراینــد نمونهگیــری تــا 18
مــورد ادامــه یافــت ،بهنحویکــه اشــباع نظــری دادههــا
حاصــل شــد.

جدول  :2مشخصات جمعیتشناختی خبرگان
جنسیت

سابقهکار

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 5-10سال

 10-15سال

بیشتر از  15سال

5

13

9

7
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سنجش پایایی
یکــی از چالشهــای مطــرح در پژوهشهــای کیفــی
پایایــی و اعتمادپذیــری و اعتبــار و روایــی نتایــج تحقیــق
اســت .در پژوهــش حاضــر نیــز ،هماننــد تحقیقــات کیفــی
مرســوم ،ســنجش قابلیــت و تعمیمپذیــری بــا تأکیــد بــر
اصالــت دادههــا ،مربــوط بــودن و موثــق بــودن بررســی شــده
ً
اســت .در پژوهشهــای کیفــی ،معمــوال اعتمادپذیــری
براســاس میــزان توافــق میــان کدگــذاران تعییــن میشــود
و ضرایــب اعتمادپذیــری تحقیــق بــا ضرایــب توافــق میــان
کدگــذاران ارتبــاط دارد.
بــرای محاســبۀ پایایــی مصاحبــه بــا روش توافــق
درونموضوعــی ،دو کدگــذار (ارزیــاب) اســتفاده شــده
کــه از شــخص دیگــری درخواســت میشــود در ِســمت

همــکار پژوهــش در تحقیــق مشــارکت کنــد .ســپس ،محقــق،
بههم ـراه ایــن همــکار پژوهــش ،چنــد نمونــه از مصاحبههــا
را کدگــذاری میکننــد و درصــد توافــق درونموضوعــی را کــه
بهمثابــۀ شــاخص پایایــی تحلیــل بــه کار مـیرود بــا اســتفاده
از فرمــول زیــر محاســبه میکننــد:

در ایــن پژوهــش ،از یکــی از دانشــجویان دکتــری
مدیریــت گردشــگری درخواســت شــد تــا در مقــام همــکار
پژوهــش (کدگــذار) در پژوهــش مشــارکت کنــد .نتایــج
حاصــل در جــدول زیــر آمــده اســت.

جدول  :3محاسبۀ پایایی دو کدگذار
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقها

تعداد عدمتوافقها

پایایی بین دو کدگذار (درصد)

1

P3

27

10

6

74

2

P4

29

12

9

82

3

P5

31

13

11

83

کل

87

35

26

79

همانطــور کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،پایایــی
بیــن کدگــذاران متــن مصاحبههــای تحقیــق بــا اســتفاده از
فرمــول ذکرشــده برابــر بــا  79درصــد اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه پایایــی بیشــتر از  65درصــد قابلقبــول اســت،
اعتمادپذیــری کدگــذاری تأییــد میشــود و میتــوان ادعــا
کــرد کــه میــزان پایایــی تحلیــل و کدگــذاری مصاحبههــا
مناســب اســت.

در ایـن مطالعـه ،بـرای اندازهگیـری پایایـی پرسـشنامه از
روش همبسـتگی درونـی (آلفـای کرونبـاخ) اسـتفاده شـد .میـزان
آلفـای کرونباخ بـرای مضامین توسـعۀ قابلیتهای درونی ،توسـعۀ
تعامالت اجتماعی ،توسـعۀ تـوان رقابتی ،توسـعۀ مالی ـ اقتصادی،
ظرفیتسـازی نهادی ،مدیریت فرایندها و حفاظت زیستمحیطی
بهترتیـب در جـدول زیـر آمـده اسـت و ،بـا توجـه بـه اینکه از
 65درصـد بیشـتر اسـت ،پایایـی پرسـشنامه تأییـد میشـود.
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جدول  :4محاسبۀ پایایی پرسشنامه
ردیف
1

توسعۀ قابلیتهای انسانی در ارائۀ خدمات گردشگری

44

0/85

2

توسعۀ تعامالت اجتماعی با گردشگران

24

0/68

3

توسعۀ توان رقابتی در مقایسه با کشورهای گردشگرپذیر

19

0/74

4

توسعۀ توان مالی ـ اقتصادی در جذب گردشگر

9

0/71

5

ظرفیتسازی نهادی درخصوص جذب گردشگر

21

0/67

6

حفاظت زیستمحیطی برای توسعۀ گردشگری

10

0/65

7

مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری

17

0/75

اســتخراج شــدند .کدگــذاری در ســه مرحلــه شــامل کدگذاری
مضامیــن پایــه ،مضامیــن ســازماندهنده و مضامیــن فراگیــر
انجــام شــد .پــس از انجــام فراینــد کدگــذاری اولیــه21 ،
مضمــون ســازماندهنده از تعــداد  127کــد اولیــه حاصــل
شــد .نمونــۀ متــن مصاحبههــا در جــدول  5آمــده اســت.

جدول  :5نمونۀ کدهای استخراجشده از مصاحبۀ هفتم
نشانگر

نکات کلیدی

کدها

1

عالقۀ فراوان اعضای کارکنان به موفقیت در کسبوکار به همکاری نزدیک و همهجانبه منجر میشود که
میتوان آن را از عوامل درونسازمانی برای پایداری برشمرد.

انگیزۀ کارکنان

2

مشتریان ارزشمندترین سرمایۀ هر کسبوکاری هستند .تازه و بهروز نگه داشتن اطالعات آنها درخصوص
وضعیت کسبوکار میتواند حس وفاداری در آنها را تقویت کند.

اطالعات بهروز مشتریان

3

در صحنۀ تجارت بینالمللی ،تبلیغات درخور و شایستهای انجام نشده است.

تبلیغات متنوع

4

هدایت منابع بانکی به مشاغل مولد و اشتغالزا جزء مهمترین اولویتهایی است که باید در بخش
اقتصادی توسط دولت و نهادهای ذیربط اصالح شود.

هدایت منابع بانکی

5

طراحی استراتژیهای سازش راهبردی برای دستیابی به سود ،درحالیکه آسیبهای اکولوژیکی
کمتری داشته باشند.

کاهش آسیبهای اکولوژیکی

6

کسبوکار پایدار مفهومی چندبعدی است که باید با هدف بهبود محیط و پیشبرد رفاه اجتماعی و کسب
سود به فعالیت ادامه دهد.

بهزیستی و رفاه اجتماعی

بررسـی کدهـای بـاز و مضامیـن پایـه و سـازماندهنده
درنهایـت سـه دسـته چالـش اصلـی را به ذهـن متبـادر میکند.
ایـن سـه دسـته بـا عوامـل مؤثـر در تـابآوری روبهجلـو
کسـبوکارهای گردشـگری در شـرایط تحریـم متناظر هسـتند.
لـذا شـش مضمـون فراگیـر حفاظـت زیسـتمحیطی بـرای
توسـعۀ گردشـگری ،توسـعۀ تعامالت اجتماعی با گردشـگران،

توسـعۀ تـوان مالی ـ اقتصـادی در جـذب گردشـگری ،توسـعۀ
تـوان رقابتـی در مقایسـه بـا دیگـر کشـورهای گردشـگرپذیر،
ظرفیتسـازی نهـادی درخصـوص جـذب گردشـگر ،مدیریت
فرایندهـای مرتبـط با گردشـگری و توسـعۀ قابلیتهای انسـانی
در ارائـۀ خدمـات گردشـگری شناسـایی شـدند .مرحلـۀ اول تا
سـوم کدگـذاری پژوهـش در جـدول  6ارائـه شـده اسـت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
پــس از انجــام مصاحبههــای عمیــق و نیمهســاختاریافته
بــا فعــاالن کس ـبوکارهای گردشــگری ،همــۀ منابــع بررســی
شــدند .تمــام کدهــای موجــود در مصاحبههــا کــه بــه نظــر
میرســید بــا موضــوع تحقیــق ارتبــاط مســتقیم دارنــد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مضامین فراگیر

تعداد سؤال

آلفا
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جدول  :6دستهبندی مضامین مرتبط با پایداری و دوام کسبوکارهای گردشگری
مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اعتماد و صداقت

K30-L6-N13

همدلی کارکنان

E2-J12

کار گروهی
سرمایۀ اجتماعی
کارکنان

مشارکت کارکنان
رقابت سالم
ارتباطات کارکنان

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

انگیزۀ شغلی کارکنان

توسعۀ قابلیتهای
انسانی در ارائۀ
خدمات گردشگری

توانمندسازی کارکنان

توانمندی مدیریت
راهبردی

J14-Q8-P16
A5-I4-N3
E1
A2-B2-E1-N4-Q9-P13-P2

یکپارچگی

H21

سختکوشی

J2

رضایت شغلی

012

تمایل شغلی

K1-L1-J4-I1-H5-G1-Q7

آموزش و تربیت نیروی انسانی

A27-O3-R7-Q5-P21

مدیریت استعداد و توانایی کارکنان

O4-K31-K2-H1-B1

توجه به سرمایۀ انسانی

I14

تصمیمگیری مشارکتی

H3

فرهنگ سازمانی کارمحور

N7

طرحهای تشویقی

N6-d21-N20

تفکر استراتژیک

A12-B17-B15-C4- D17-F5-H20-K7-O8

نقشۀ راه

R1

بلندمدت

M13-P20

تبدیل تهدید به فرصت

B12-R3

مدیریت نقاط ضعف

B10

بهرهبرداری از نقاط قوت

B9-R2

بهرهبرداری کارآمد از منابع انسانی

I15

بهرهبرداری از فرصتها

B11

دانش فنی
صالحیتهای شغلی

نشانگر کد

تجربه
مدیریت اثربخش

H6-D7-B25-A20
J1
O14K13-F1-E4-D8-D3-D1-A19

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی

مسئولیت اخالقی

B19-K28-M8
E10-E30
O13_K21-G10-F16-E18-A25-Q2-R11
A24-D24-F17-G12-I17-K6
C22-E17-I12-K33-L5
E28-N21-L7
J12
A18-I21-J14-L14
L13
D13-D26-E24-I22-J13-L15
E23-M11
K35
F3-K11-O10-P15
O1
D14
E16
D23
E28-N21
B7-C20-D15-D22-N15

فرایندهای کسبوکار
نوآوری در طراحی فرایند
کنترل منظم
شیوههای کارآمد انجام امور
بهبود فرایندها

برنامهریزی بهینه
توسعۀ انعطافپذیری
کاربرد ّفناوری اطالعات

مدیریت فرایندهای
مرتبط با گردشگری

قابلیت نوآوری
قابلیت پویایی
رعایت اخالق کسبوکار
مدیریت منابع اولیه

زنجیرۀ تأمین کارآمد
زنجیرۀ تأمین انعطافپذیر
بهرهوری بیشتر
کاهش مصرف انرژی

مدیریت هزینهها

بهرهوری انرژی
رهبری هزینهها
تعهدات اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

رعایت قوانین
امنیت و سالمت
رفاه و بهزیستی
حفظ سرمایههای اجتماعی
شکوفایی مشاغل محلی
حفاظت از میراث فرهنگی

توسعۀ تعامالت
اجتماعی با
گردشگران

توجه به تنوع فرهنگ بومی و قومی
مسئولیت فرهنگی

توجه به تنوع زبانی
حفظ فرهنگ و جامعۀ محلی
پتانسیلهای قومی و فرهنگی
ارتباطات باز
ارتباط با مشتریان
بازخورد به بازیگران فعال

ارتباطات عمومی

رابطۀ بلندمدت با ذینفعان
احترام به ذینفعان
همکاری با جامعۀ محلی
مشارکت فعاالن محلی
مشارکت ذینفعان

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

استفاده از ابزارهای نوین کسبوکار

D9
A1-K12
A9
F2
N8
O17_K4-J5-I3-E3-D7-B13-R4-P17
A11-B6-N18-D2
B16-P2
A6-A7-B23-C23-F4-H11-J10-K18-P14
A13-H7-M10
E12-J13
E21
E22
C3
K23
K26
A21-N19
A17-K29

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

نشانگر کد
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مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اطالعات بهروز جامعه
توسعۀ تعامالت
اجتماعی با
گردشگران

اطالعات بهروز مشتریان
آموزش و آگاهیبخشی

آموزش و توسعه
آگاهی از پتانسیلها
ابتکار بازاریابی
خدمات باکیفیت

C2-F12-N16-K16-Q13
H17

محصوالت و خدمات نوآور
مطالعات بازار گردشگری

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

ایجاد تقاضا
فروش آنالین

J8

قیمت مناسب خدمات
برگزاری سمینارها و سخنرانیها
دانش خدمات
شناسایی تازههای بازار
ایجاد بازارهای داخلی
هوش و تفکر رقابتی

مزیت رقابتی

C15-P9
F8-Q15-C6
B3-M7-O9

شناسایی رقبا

D6-I6

شهرت بهبودیافته
ایجاد مزایای اقتصادی
حفظ ثبات اقتصادی

A14-B4-C24-H22-K15-N20-O7
A15-o15
N14
O16-B21-C19-E5
N4-M1-D20-E7-F9-H7-D25-P10

توسعۀ منابع مالی

E13-I20-K5-R6

حاشیۀ سود بیشتر

K10

جذب سرمایهگذاران خصوصی
ایجاد ارزش برای سهامداران
ارزشآفرینی مالی

C10
N15

توانایی رقابت

بسیج منابع داخلی و خارجی

توسعۀ توان
مالی ـ اقتصادی
گردشگری

B27-C7-C16-G3-J6-J9-R8-Q21-Q17
F13-Q12

A3-B5-D16-E11-I5-J11M9

ایجاد مزیت رقابتی

بهبود عملکرد مالی

A8-B24-Q14
C11-D5
C12-K8

تبلیغات الکترونیکی
توسعۀ توان رقابتی در
مقایسه با کشورهای
گردشگرپذیر

A4-C5
B26-G2
A16-A26-K34-R9-Q3
L10
B14-J3-J7-K19-M6

استمرار کیفیت

توسعۀ بازاریابی

نشانگر کد

افزایش ارزش کسبوکار

D12-E26-0L9-N9-P5
B20-C18-K17
K9-F6

توانایی مالی مشتریان

E8-P11

انگیزههای سودمحور

C17-D19-J16-I19-K14-L8-N17-O11
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همکاری بینسازمانی
هماهنگی و روابط
نهادی

تشکیل اتحادیههای گردشگری منطقهای
تشکیل مراکز اطالعات سفر
همکاری سازمانهای موازی
اثربخشی مؤسسات
هدایت منابع بانکی به کسبوکارهای مولد
ارائۀ تسهیالت بانکی
کاهش نرخ ارز

حمایتهای دولتی

حمایت از ایجاد کسبوکار
ایجاد منابع مالی دولتی
تأمین زیرساختها
تبلیغات سفارتخانهها
مساعدت بخش اقتصادی
سفارتخانهها
اجراییسازی قانون بهبود فضای
کسبوکار
قوانین مناسب ایجاد کسبوکار

بسترسازی
قانونی ـ سیاسی

تسهیل قوانین مالیاتی
ممانعت از اخالل در بازارها
ثبات سیاسی
دیپلماسی قوی
بهرهبرداری کارآمد از منابع طبیعی
یکپارچگی محیط زیست

حفاظت بهینه از منابع

توجه متعادل به نگرانیهای
زیستمحیطی
حفاظت از محیط و منابع طبیعی

حفاظت
زیستمحیطی برای
توسعۀ گردشگری

حفظ تنوع زیستی
استفادۀ متعادل از منابع طبیعی
بازیافت
مواد اولیۀ تجدیدپذیر
مدیریت ضایعات

کاهش آلودگی
کاهش آسیبهای اکولوژیکی
تقویت کیفیت اکوسیستم

C8
C9
C25-M4
C26-D29
G5-I11-N12-Q10
F11-G6-H18-I10-N10
F10
E14-H19-N11-R5
D11-E6-F7-Q16-Q11
G4-H9-L2
E19-N23
I8
I7
L3
D10-G7-M2
E20
N5-M3
E9-O5-Q1
O6-P6
O20-E25-I16
B8-F15-H8-M5-O2
B18-G8
O19_N26-M12-L11-K20-I24-G11-F14E13-C21-A23-Q19-P19
K25-N25-P18
A10-E29-k3K27
K24-L12
K22
O18-A22-G9-I13-I23-N24-R10
B22-H23-Q20
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رتبهبندی مضامین
مضامیــن شناساییشــده درخصــوص عوامــل مؤثــر
در تــابآوری روبهجلــو یــا پایــداری کســبوکارهای
گردشــگری در شــرایط تحریــم بهصــورت پرســشنامه
بــا طیــف لیکــرت طراحــی و بــه  31نفــر از صاحبــان
کســبوکارهای گردشــگری داده شــد .اولویتبنــدی
براســاس دادههــای حاصــل از پرسـشنامه بــا روش میانگیــن
مــوزون انجــام شــده اســت .بعــد از محاســبۀ وزن نهایــی
مضامیــن فراگیــر ،مضمــون «حفاظــت زیسـتمحیطی بـرای

توســعۀ گردشــگری» بــا وزن  0/168در رتبــۀ اول ،مضمــون
«توســعۀ تعامــات اجتماعــی یــا گردشــگران و توســعۀ تــوان
مالی ـ اقتصــادی در جــذب گردشــگر» بــا وزن  0/167در
رتبــۀ دوم ،مضمــون «توســعۀ تــوان رقابتــی و ظرفیتســازی
نهــادی» بــا وزن  0/166در رتبــۀ ســوم ،مضمــون «مدیریــت
فرایندهــای مرتبــط بــا گردشــگری» بــا وزن  0/165در رتبــۀ
چهــارم و مضمــون «توســعۀ قابلیتهــای انســانی در ارائــۀ
خدمــات گردشــگری» بــا وزن  0/163در رتبــۀ چهــارم
قــرار میگیــرد.

جدول  :7رتبهبندی مضامین فراگیر
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ردیف

نام شاخص

ارزش وزنی

رتبه

1

حفاظت زیستمحیطی برای توسعۀ گردشگری

0.168

1

2

توسعۀ تعامالت اجتماعی با گردشگران

0.167

2

3

توسعۀ توان مالی ـ اقتصادی در جذب گردشگری

0.167

2

4

توسعۀ توان رقابتی در مقایسه با کشورهای گردشگرپذیر

0.166

3

5

ظرفیتسازی نهادی درخصوص جذب گردشگر

0.166

3

6

مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری

0.165

4

7

توسعۀ قابلیتهای انسانی در ارائۀ خدمات گردشگری

0.163

5

بحث و نتیجهگیری
تــابآوری و پایــداری مقولــهای مهــم بــرای فعــاالن
کســبوکارهای گردشــگری اســت .رســیدن بــه پایــداری
مســتلزم بررســی ابعــاد گوناگــون طبیعــی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و کالبــدی اســت .در شــرایطی کــه تحریمهــای
ً
وضعشــده علیــه ایــران عمدتــا اقتصــاد و اشــتغال کشــور
را تحتتأثیــر قــرار داده اســت ،رســیدن بــه تــابآوری در
کســبوکارهای گردشــگری میتوانــد یکــی از راهبردهــای
اساســی ضدتحریــم باشــد .ایــران بــا توجــه بــه وجــود
ظرفیتهــا و قابلیتهــای چشــمگیر خــود در زمینههــای
تاریخــی ،فرهنگــی و طبیعــی جــزء کشــورهای ممتــاز از
لحــاظ جاذبههــای متنــوع گردشــگری اســت .ازایــنرو،
هــدف تحقیــق حاضــر شناســایی عوامــل مؤثــر در تــابآوری
و پایــداری کســبوکارهای گردشــگری در شــرایط تحریــم
اســت.
طبــق یافتههــای تحقیــق ،عوامــل تأثیرگــذار در
تــابآوری و پایــداری کس ـبوکارهای گردشــگری بــه شــش
دســتۀ کلــی تقســیم شــدند کــه عبــارت هســتند از:
 )1توســعۀ قابلیتهــای انســانی در ارائــۀ خدمــات

گردشــگری؛ ایــن توســعه بــر ظرفیتهــای انســانی
ســازمانها در مواجهــه بــا تغییــرات محیطــی و بــر اینکــه
مدیــران و کارکنــان و همچنیــن باورهــای آنــان درخصــوص
پیشــرفت ســازمانی میتوانــد در توســعۀ کســبوکار بســیار
مؤثــر باشــد تأکیــد میکنــد .چگونگــی تغییــر ســازمان،
تــابآوری و افزایــش برتــری رقابتــی و کســب ارزش اهمیــت
بســزایی هــم بــرای کســبوکارها و هــم بــرای صاحبــان
کســبوکارها دارد .در پژوهــش دیبــرا ( ،)2015عوامــل
گوناگــون مؤثــر در تــابآوری روبهجلــوی کســبوکارهای
گردشــگری شناســایی شــد کــه مضمــون توســعۀ قابلیتهــای
درونــی در تحقیــق حاضــر بــا عامــل ویژگیهــای ســازمانی
آن تناســب دارد .همچنیــن ،فرانزونــی ( )2015در پژوهــش
خــود بــر رضایــت کارکنــان تأکیــد میکنــد کــه بــا نتیجــۀ
ایــن تحقیــق همســو اســت.
 )2مدیریــت فرایندهــای مرتبــط بــا گردشــگری؛ بــدون
شــک بهبــود فراینــد کسـبوکار یکــی از روشهــای ضــروری
و مهــم بــرای ســازمانهایی اســت کــه میخواهنــد
گلــوگاه فراینــد خــود را تشــخیص دهنــد .مدیریــت درســت
فرایندهــای مرتبــط بــا گردشــگری میتوانــد بــه کس ـبوکار

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی
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کمــک کنــد کــه فرایندهــای تک ـراری خــود را شناســایی کنــد
و درنتیجــه ســازمان میتوانــد ،بهمنظــور تجدیــد یــا تغییــر
در ترکیــب منابــع آن ســازمان ،ایــن فرایندهــا را شناســایی
و منابــع جدیــدی را خلــق کنــد .مدیــران ،بــا بهکارگیــری
فراینــد کســبوکار ،کارایــی و عملکــرد ســازمان خــود را
ارتقــا میدهنــد .همانطورکــه از عبــارت «بهبــود فرایندهــای
کســبوکار» مشــخص اســت ،تمرکــز اصلــی ایــن موضــوع
بــر تغییــر فرایندهــای کســبوکار بــرای بهبــود اثربخشــی
آنهــا اســت .ایــن عامــل مؤثــر در تــابآوری کس ـبوکارهای
گردشــگری بــا عامــل ویژگیهــای نــوآوری دیبـرا ( )2015کــه
بــه قابلیــت پویــا و نــوآوری اشــاره دارد هماهنگــی دارد.
 )3توســعۀ تعامــات اجتماعــی بــا گردشــگران؛ ایــن
توســعه بــرای جامعــه و شــرکتها ارزش پایــدار خلــق
میکنــد .دنیــای معاصــر بــر ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی
کســبوکار ،ارتباطــات عمومــی و آمــوزش و آگاهیبخشــی
تأکیــد میکنــد .تجارتهایــی کــه بــر ایــن شــاخصهای
اجتماعــی تأکیــد دارنــد موفقتــر هســتند و تــابآوری و
ســود بیشــتری دارنــد .مضمــون توســعۀ تعامــات اجتماعــی
بــا عوامــل فراهــمآوری آمــوزش و یادگیــری و همــکاری بــا
رهبــران جامعــۀ محلــی ،کــه در تحقیــق خزایــی و همــکاران
( )2017بــه دســت آمــده ،همســو اســت .همچنیــن،
فرانزونــی ( )2015نیــز جامعــۀ محلــی و رضایــت ســاکنان
محلــی و فرهنــگ محلــی را از عوامــل اثرگــذار در تــابآوری
روبهجلــوی کســبوکارها برمیشــمارد.
 )4توســعۀ تــوان رقابتــی بــا کشــورهای گردشــگرپذیر؛
تــوان رقابتپذیــری و ایجــاد مزیــت رقابتــی از عناصــر مهــم
در پایــداری و تــابآوری کســبوکارها اســت .بســیاری از
شــرکتها توانایــی تجزیهوتحلیــل فراینــد رقابــت را ندارنــد.
درنتیجــه ،نمیتواننــد قــدرت خــود را بـرای تولیــد محصــوالت
و خدمــات باکیفیــت و بهــرهوری بیشــتر بــه کار برنــد .مطالعات
مربــوط بــه بــازار در شناســایی رقبــای شــرکتها بســیار مهــم
هســتند .صاحبنظــران معتقــد هســتند کســبوکارها ،بــرای
مصــون مانــدن از امــواج ســهمگین محیطــی و نیــز ســازگاری
بــا الزامــات رقابتــی ،چــارهای جــز کســب و تــداوم مزیــت
رقابتــی پایــدار ندارنــد .بدیهــی اســت رســیدن بــه ایــن هــدف
مســتلزم طراحــی مســیر رقابتــی بســیار هوشــمندانه اســت.
مزیــت رقابتــی تمایــز در ویژگیهــا یــا ابعــاد هــر شــرکتی
اســت کــه آن را قــادر بــه ارائــۀ خدماتــی بهتــر از خدمــات رقبــا
(ارزش بهتــر) بــه مشــتریان میکنــد .مزیــت رقابتــی بهمعنــای
ارزش قابلارائــۀ شــرکت بــه مشــتریان اســت ،بهنحویکــه
ایــن ارزشهــا از هزینههــای مشــتری باالتــر باشــد .ایــن
مضمــون فراگیــر از مضامیــن هــوش و تفکــر رقابتــی ،توانایــی
رقابــت ،شناســایی رقبــا ،ایجــاد مزیــت رقابتــی ،بســیج منابــع

داخلــی و خارجــی و شــهرت بهبودیافتــه تشــکیل میشــود.
پژوهــش فونــت و همــکاران ( ،)2017کــه بــه دیدگاههــای
مرتبــط بــا تــابآوری و پایــداری کس ـبوکارهای گردشــگری
پرداختــه اســت ،نشــان میدهــد کــه مزیــت رقابتــی بــرای
انجــام اقداماتــی کــه بــه تــابآوری و پایــداری منجــر میشــود
بســیار مهــم اســت .لــذا عامــل توســعۀ تــوان رقابتــی بــا نتیجــۀ
تحقیــق فونــت و همــکاران همســو اســت.
 )5توســعۀ تــوان مالی ـ اقتصــادی گردشــگری؛ بــا دو
شــاخص بهبــود عملکــرد مالــی و ارزشآفرینــی مالــی ارائــه
شــده اســت .رشــد اقتصــادی از درون بنگاهــی اقتصــادی
حاصــل میشــود کــه عملکــرد آن بــا انگیزههــای طبیعــی
ســودمحورانه ســنجیده میشــود و در فضــای رقابتــی در
بهتریــن وضعیــت قــرار میگیــرد .هرچــه اقتصــاد از ایــن
دو ویژگــی فاصلــه بگیــرد از رشــد پایــدار اقتصــادی دورتــر
میشــود .ایجــاد ارزش مالــی بــرای ســرمایهگذاران باعــث
میشــود کــه ســود ســپردهگذاری همــواره افزایــش یابــد .ایــن
امــر بهطــور کلــی بــه رشــد شــدید درآمــد و حاشــیۀ ســود بــاال
نیــاز دارد و زمانــی بــه وقــوع میپیونــدد کــه شــرکت بتوانــد
بــا جــذب مشــتری بیشــتر درآمــد خــود را افزایــش دهــد.
نایدســکا و ِرکیســویک ( ،)2012در تحقیــق خود،
آنجلوسکا ـ ِ
ِ
عوامــل تعییــن ســرمایهگذاریهای اولویــتدار ،تخصیــص
صحیــح منابــع ،انتخــاب و هدایــت ســرمایهگذاری ،اجــرای
بازاریابــی ،اعتبارســنجی منابــع و مدیریــت منابــع را عنــوان
میکننــد کــه بــا عامــل توســعۀ مالی ـ اقتصــادی تحقیــق
حاضــر همخوانــی دارد.
 )6ظرفیتســازی نهــادی درخصــوص جــذب
گردشــگر؛ دولتهــا ،ب ـرای پیشــرو بــودن در امــر تــابآوری،
سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای بلندمــدت میکننــد
و مشــوقها و شــرایطی را بــه وجــود میآورنــد تــا از
قابلیتهــای بالقــوۀ ســازندۀ کســبوکارها بــرای رســیدن
بــه رشــدی پایــدار اســتفاده کننــد .دولــت از طریــق اعمــال
خطمشــی میتوانــد در جهــت توســعۀ خوشــههای جهانــی
کســبوکار گام بــردارد .دولــت میتوانــد بــا پرداخــت
تســهیالت بانکــی مناســب از واردات بیرویــۀ صنایــع
دســتی دیگــر کشــورها جلوگیــری کنــد ،مشــوقهای مالیاتــی
و صادراتــی ارائــه کنــد ،بــه ایجــاد ســازمانها و مؤسســات
پشــتیبان کس ـبوکار نظیــر مراکــز رشــد کمــک کنــد و قوانیــن
جدیــدی بــرای کســبوکارهای گردشــگری تنظیــم کنــد و از
آنهــا حمایــت کنــد .اجراییســازی قانــون بهبــود فضــای
کســبوکار و قوانیــن مشــابه و کاســتن از حجــم مجوزهــای
دولتــی و تــداوم چنیــن اقداماتــی میتوانــد در کوتاهمــدت،
در بخــش خصوصــی و اقتصــاد کشــور ،تحــرک بیشــتری پدیــد
آورد .نتیجــۀ تحقیــق حاضــر در ایــن مضمــون بــا مطالعــۀ
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

پژوهــان و همــکاران ( )1398همخوانــی دارد کــه بــا عنــوان
«عامــل برنامهریــزی حمایتــی» بــه اهمیــت دولــت در
تــابآوری و پایــداری کســبوکارها اشــاره کــرده اســت.
 )7حفاظــت زیســتمحیطی بــرای توســعۀ
گردشــگری؛ محیــط زیســت از عناصــری ماننــد هــوا ،آب،
خــاک ،منابــع طبیعــی ،جانــوران ،انســان و روابــط متقابــل
بیــن آنهــا تشــکیل شــده اســت .ایــن بخشهــا بــا هــم
در کنــش و واکنــش هســتند .در رویکــرد بومشــناختی
پایــداری و تــابآوری ،ایــن بــاور وجــود دارد کــه نظامهــای
اقتصــادی و اجتماعــی جزئــی از نظــام محیــط زیســت
جهانــی بــه شــمار مــیرود .بنابرایــن ،پایــداری اجتماعــی
و اقتصــادی زیرمجموعــۀ پایــداری محیــط زیســت
اســت .از نظــر بومشــناختی ،بــرای تعییــن ظرفیــت یــک
زیســتبوم ،توانایــی آن در پاســخ مثبــت بــه تغییــرات و
ظرفیــت دینامیکــی زیســتبوم بــرای ســازش بــا محیــط
بررســی میشــود .درصورتیکــه زیســتبومها ظرفیــت
الزم ب ـرای تغیی ـرات و فشــارهای خارجــی را داشــته باشــند،
پایــدار محســوب میشــوند .منابــع هــر زیســتبوم آن را
ب ـرای پایــداری و تحمــل تغیی ـرات اط ـراف توانمنــد میکنــد.
در حــوزۀ گردشــگری جهانــی ،منابــع زیس ـتمحیطی جــزء
جاذبههــای گردشــگری محســوب میشــوند و در ایــن

نــوع کســبوکارها بســیار تأثیرگــذار هســتند .تــابآوری
روبهجلــو در گردشــگری نیازمنــد حفاظــت از محیــط
زیســت اســت .تخریــب محیــط زیســت طبیعــی باعــث
صدمــات اجتماعــی و بــه مخاطــره افتــادن بهداشــت
و ســامتی انســانها میشــود .فونــت و همــکاران
( )2017در مقالــۀ خــود ،بــا عنــوان «آرامــش ســبز :تفکــر
آگاهانــه درخصــوص اعمــال پایــداری توســط شــرکتهای
گردشــگری» ،کاراییهــای زیســتمحیطی را از عوامــل
اصلــی تــابآوری بــه شــمار میآورنــد کــه بــا نتایــج ایــن
تحقیــق همســو اســت.
نبــــود آمــار دقیــــق و قابلاتــکا ،دشــــواری امــکان
برقــ ـراری ارتبــــاط و در دســــترس نبــــودن مســــئوالن و
فعــاالن صنعــت گردشــگری کشــور و نبــود پژوهشهـای
کافـــی دربــارۀ تــابآوری روبهجلــوی کســبوکارهای
گردشـــگری از مهمتریــــن موانــــع پژوهــــشگران به شــمار
میرونــــد .جــدول بعــد پیشــنهادهای پژوهــش درخصــوص
حفــظ و ارتقــای تــابآوری کســبوکارهای گردشــگری
در شــرایط تحریــم را نشــان میدهــد .ایــن پیشــنهادها بــه
ً
تفکیــک مضامیــن فراگیــر پژوهــش ارائــه شــدهاند .ضمنــا
اجراکننــدگان پیشــنهادها نیــز معرفــی شــدهاند.

جدول  :8راهبردهای پیشنهادی درخصوص ارتقای تابآوری
کسبوکارهای گردشگری در شرایط تحریم
مضامین فراگیر

راهبردهای پیشنهادی

1

توسعۀ قابلیتهای
انسانی در
ارائۀخدمات
گردشگری

بسترسازی مناسب برای رشد خالقیتهای فردی و مهارت کارکنان شرکتهای گردشگری
تالش برای جلوگیری از تغییر شغل نیروی انسانی شاغل در گردشگری به دیگر صنعتها و
غنیسازی شغل برای توسعۀ کارکنان
حمایت اطالعاتی از کارکنان با اطالعرسانی و شفافسازی برنامهها و اقدامات در شرایط تحریم
استفاده از رویکردهای انگیزشی برای باال بردن سطوح عالقۀ کارکنان کسبوکارهای گردشگری و
ایجاد محیط کاری مطلوب و نیز تالش برای به وجود آوردن جو همکارانه
کمک به آموزش کارکنان درزمینۀ پایداری و باالرفتن میزان دانش و آگاهی آنها

2

توسعۀ تعامالت
اجتماعی با
گردشگران

همکاری پویا و سازندۀ دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی بهمنظور انعکاس تصویری صلحآمیز از کشورمان در عرصۀ بینالمللی در شرایط تحریم
ایجاد دفاتر رایگان راهنمای گردشگری در فرودگاهها و مبادی ورودی اصلی و همچنین شهرهای
گوناگون کشور برای راهنمایی و هدایت گردشگران داخلی و خارجی و رفع مشکالت آنها
مشارکت دادن و توجه کردن به دغدغههای همۀ ذینفعان کسبوکارهای گردشگری
توجه به مسئولیت اجتماعی کسبوکارها
افزایش سهم مشارکت جوامع محلی در تصمیمگیری و سیاستگذاری برای توسعۀ زیرساختها
توجه ویژه به جشنوارهها ،سمینارها و کنفرانسهای گردشگری در شهرهای مهم ایران و توزیع
مناسب آن و تالش وزارت امور خارجه در اخذ میزبانی مناسبتهای سیاسی ،فرهنگی و بینالمللی
توسط ایران
حمایت از محافظان مردمی میراث فرهنگی
اعتمادسازی در ارائۀ خدمات سالمتی و امنیتی به گردشگران

اجراکننده

مدیران کسبوکارهای
گردشگری
وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی

دولت
وزارت امور خارجه
وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی
ذینفعان گردشگری
جوامع محلی ـ منطقهای

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی

3

توسعۀ توان
رقابتی در مقایسه
با کشورهای
گردشگرپذیر

قائل شدن اولویت برای صنعت گردشگری در بین سیاستهای جذب منابع خارجی به کشور در
شرایط تحریم ،شناسایی موانع و محلهای نقص در جذب گردشگر و تسهیل ورود گردشگر
تدوین سیاستهای تشویقی برای جذب گردشگر
شناساندن توانمندیهای داخلی به کسبوکارهای گردشگری
معرفی و تبلیغ جذابیتها و ظرفیتهای داخلی به گردشگران در سطح بینالمللی
تأسیس شبکۀ تلویزیونی ماهوارهای ایرانگردی و معرفی جاذبههای گردشگری ایران به چند زبان
زندۀ دنیا ،تغییر نگرش به کشور ایران در بازارهای هدف از طریق سرمایهگذاری مناسب در تبلیغات
استفاده از بازاریابی دیجیتال و شبکهای در فضای مجازی

دولت

5

ظرفیتسازی نهادی
درخصوص جذب
گردشگر

تسریع در فرایند تصویب و ابالغ آییننامههای اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
برنامهریزی و اقدام برای هدایت صحیح یارانههای نقدی بهسوی تولید ،کارآفرینی و اشتغال
گردشگری ،ایجاد بخش رابط گردشگری در قالب ادارۀ کل ترویج گردشگری در وزارت امور
خارجه که متولی و مرتبط با نهادهای گردشگری در داخل و همچنین سفارتخانههای ایران در
خارج از کشور باشد.
ً
کامال روشن است که وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در برنامهریزی برای مقابله
با تحریمهای همهجانبۀ ایاالت متحدۀ امریکا باید ،عالوهبر تدوین و تصویب برنامۀ حمایتی در
دولت براى کمک به دست اندرکاران این صنعت ،برنامههای بازاریابی و تبلیغاتی را با همکاری
بخش خصوصی و ذینفعان این صنعت در بازارهای هدف گردشگری تدوین کند.
ً
سرعتبخشیدن به ایجاد زیرساختهای توسعۀ ّفناوریهای مبتنی بر بالکچین در کشور مؤکدا
توصیه میشود.

6

مدیریت فرایندهای
مرتبط با گردشگری

تشویق کارکنان به ارائۀ پیشنهادهای ابتکاری و کاربردی مرتبط با مدیریت بحران تحریم یا کرونا
حمایت از افراد یادگیرنده برای تغییر و نوآوری با ایجاد فضایی انعطافپذیر
تخصیص منابع کافی در حمایت از خالقیت و نوآوری در سازمان و نهادینه کردن خالقیت و
نوآوری ،بهکارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانون در سازمانها
فراهمسازی مهارتهای همکاری ازجمله قابلیت تشکیل گروههای فعال در نقاط مختلف دنیا
خدمات ویژۀ چابکسازی

7

حفاظت
زیستمحیطی برای
توسعۀ گردشگری

تشدید قوانین مقابله با تخریب جنگلها و فضای سبز شهرها و تقویت و توسعۀ نهادهای محافظ
محیط زیست و اعمال جدی قانون در برخورد جدی با تخلفات مربوط به تجاوز و سوءاستفاده
از محیط زیست ،تأکید و توجه ویژه به تقویت و ارتقای همهجانبۀ نظام اطالعرسانی و تبلیغات
پیشگیرانه بهویژه در داخل کشور برای بیان عواقب و پیامدهای کوتاهمدت و درازمدت ناشی از آسیب
به ظرفیتهای داخلی برای نسل کنونی و آینده
تالش بهمنظور فرهنگسازی و مردمی کردن حفاظت از محیط زیست با مشارکت و همکاری
رسانهها ،تدوین برنامۀ جامع گردشگری و ایجاد و بهبود زیرساختها برای توسعۀ بومگردی

وزارت امور خارجه
رسانهها
وزارت امور خارجه
وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی
بخش خصوصی
سازمان برنامه و بودجه
بانکها

دولت
وزارت کشور )با هدف ایجاد
زیرساخت بین بخشی)
وزارت امور خارجه
بانکها

مدیران کسبوکارهای
گردشگری
سازمانهای گردشگری

دولت
وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی
سازمان حفاظت محیط زیست

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

4

توسعۀ توان
مالی ـ اقتصادی
گردشگری

استفادۀ حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاریها
ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در موضوع گردشگری
فراهم آوردن شرایط حمایتی فکر تا عمل برای فعاالن اقتصادی و بهویژه دانشآموختگان دانشگاهی
در حوزۀ گردشگری ،افزایش سرمایهگذاری در خارج کشور برای تقویت و توسعۀ مراکز و برنامههای
فرهنگی برونمرزی مانند برگزاری و افزایش جشنوارهها ،سمینارها ،نمایشگاههای فرهنگی و تبلیغاتی
برونمرزی و بینالمللی ،چاپ و انتشار کتب اسالمی و فرهنگی به زبانهای مختلف
انجام اقدامات جدیتر و گستردهتر توسط نظام تأمین مالی کشور برای حمایت از کسبوکارها و
پشتیبانی از نقدینگی شرکتها
اهتمام به اقتصاد مقاومتی برای بهکارگیری ظرفیتهای داخلی و مزیتهای تولید ملی

وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مضامین فراگیر

راهبردهای پیشنهادی

اجراکننده

273

اکبری آرباطان و همکاران

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic
analysis in psychology. Qualitative research in
psychology, 3(2), 77-101.
Brewton, K. E., Danes, S., Stafford, K., & Haynes, G.
W. (2010). Determinants of Rural and Urban
Family Firm Resilience. Journal of Family
Business Strategy, 1(3), 155-166.
Buowari, P. E. (2015). Factors required for small
business sustainability in Nigeria (Doctoral
dissertation, Walden Univerisity).
Butler, R., & Suntikul, W. (Eds.) (2017). Tourism
and political change. Oxford: Goodfellow
Publishers Ltd.
Carasuk, R., Becken, S., & Hughey, K. F. (2016).
Exploring values, drivers, and barriers as
antecedents of implementing responsible
tourism. Journal of Hospitality & Tourism
Research, 40(1), 19-36. http://dx.doi.
org/10.1177/1096348013491607
Char-lee, J. M., Becken, S., & Watt, M. (2015).
Learning through a cluster approach: lessons
from the implementation of six Australian
tourism business sustainability programs.
Journal of Cleaner Production, 111, 348-357.
Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010).
Mainstreaming green product innovation: why
and how companies integrate environmental
sustainability. Journal of Business Ethics,
95(3), 471-486.

، نــادر و عســگری، نــادری، بیــژن، رضایــی، ایــوب،پژوهــان
ّ
 شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پایــداری.)1398( علــی
کســبوکارهای کوچــک مناطــق زلزلــهزدۀ اســتان
.71-87 ،)4(9 ، جغرافیــا و پایــداری محیــط.کرمانشــاه
doi:10.22126/ges.2020.4783.2162
.)1397(  هــادی، مرتضــی و نوتــاش، رضای ـیزاده، الهــام،تاکــی
شناســایی شایســتگیهای بازدارنــدۀ پایــداری کارآفرینــان
:کســبوکارهای کوچــک و متوســط (مــورد مطالعــه
 فصلنامــۀ.)کســبوکارهای فعــال در صنایــع غذایــی
281- ،)2(11 ،علمی ـ پژوهشــی توســعۀ کارآفرینــی
doi: 10.22059/jed.2018.210290.65189.300
 کارآفرینــی پایــدار.)1394(  رضــا، مرجــان و موحــدی،ســپهپناه
 نشــریۀ مطالعــات کارآفرینــی.رویکــردی نــو در کشــاورزی
.36-19 ،)1(2 ،و توســعۀ پایــدار کشــاورزی
 الگــوی رهبــری خدمتگــزار مبتنــی.)1391(  محمــد،شــیخزاده
 پایاننامــۀ دکتــری دانشــگاه.)بــر دیــدگاه امــام خمینــی (ره
. ته ـران، دانشــکدۀ مدیریــت،ته ـران
 بررســی.)1397(  ســیدامید، پریســا و آقامیــری،یعقوبــی منظــری
پیوندهــای پســین و پیشــین صنعــت هتلــداری بـرای افزایــش
،)17(7 ، گردشــگری و توســعه.تولیــد و اشــتغال در ای ـران
18-37. doi: 10.22034/jtd.2019.97902.118
Adger, W. N. (2000). Social and ecological
resilience: are they related? Progress in Human
Geography, 24(3), 347-364.
Aleksic A., Stefanovic, M., Arsovski, S., & Tadic,
D. (2013). An assessment of organizational
resilience potential in SMEs of the process
industry, a fuzzy approach. Journal of Loss
Prevention in the Process Industries, 26(6),
1238-1245.
Angelevska-Najdeska, K., & Rakicevik, G. (2012).
Planning of sustainable tourism development.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44,
210-220.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks:
An Analytic Tool for Qualitative Research.
Qualitative Research, 1(3), 385-405.

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Bové, A. T., & Bonini, S. (2014). Sustainability’s
strategic worth. McKinsey Global Survey
results.
http://www.mckinsey.com/insights/
sustainability/sustainabilitys_strategic_worth_
mckinsey_global_survey_results

منابع

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

Bastakis, C., Buhalis, D., & Butler, R. (2004). The
perception of small and medium sized tourism
accommodation providers on the impacts of the
tour operators’ power in Eastern Mediterranean.
Tourism Management, 25(2), 151-170.

274

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

275

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی

Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010).
Sustainable development and entrepreneurship:
Past contributions and future directions. Journal
of Business Venturing, 25(5), 439-448.
Hobson, K., & Essex, S. (2001). Sustainable tourism:
A view from accommodation businesses. Service
Industries Journal, 21(4), 133-146.
Jing, R., & Lovely, M. E. (2015). A view through
the trade window: North Korean exports
as an indicator of economic capabilities.
World Economy, 38(1), 1-20. doi:10.1111/
twec.12254
Khazaei, A., Elliot, S., & Joppe, M. (2017). Fringe
stakeholder engagement in protected area
tourism planning: Inviting immigrants to
the sustainability conversation. Journal of
Sustainable Tourism, 25(12), 1877-1894.
Kim, S. S., Timothy, D. J., & Han, H. C. (2007).
Tourism and political ideologies: A case of
tourism in North Korea. Tourism Management,
28(4), 1031-1043.
Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., & Velken, I.
V. S. (2012). Sustainability nears a tipping point.
MIT Sloan Management Review, 53(2), 69.
Klemm, D., Schumann, D., Kramer, F., Heßler, N.,
Hornung, M., Schmauder, H. P., & Marsch, S.
(2006). Nanocelluloses as innovative polymers
in research and application. Polysaccharides ii
(pp. 49-96). Springer, Berlin, Heidelberg.
Kopnina, H. (2017). Sustainability: new strategic
thinking
for
business.
Environment,
Development and Sustainability, 19(1), 27-43.
Kron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Reeves, M.,
& Goh, E. (2013). The innovation bottom line.
MIT Sloan Management Review and BCG,
Research Report, Winter, Boston.
Lane, B. (1994). What is rural tourism? Journal of
Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.

Dibra, M. (2015). Rogers theory on diffusion of
innovation-the most appropriate theoretical
model in the study of factors influencing
the integration of sustainability in tourism
businesses. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 195, 1453-1462.
Dudlák, T. (2018). After the sanctions: Policy
challenges in transition to a new political
economy of the Iranian oil and gas sectors.
Energy Policy, 121, 464-475.
Farahani, B. M., & Shabani, M. (2013). The impact of
sanctions on Iran’s tourism. International Journal
of Resistive Economics, 1(1), 44-55. http://
idochp2.irandoc.ac.ir
Farmaki, A., Altinay, L., Botterill, D., & Hilke, S.
(2015). Politics and sustainable tourism: The
case of Cyprus. Tourism Management, 47, 178190.
Font, X., Elgammal, I., & Lamond, I. (2017).
Greenhushing:
the
deliberate
under
communicating of sustainability practices by
tourism businesses. Journal of Sustainable
Tourism, 25(7), 1007-1023.
Franzoni, S. (2015). Measuring the sustainability
performance of the tourism sector. Tourism
Management Perspectives, 16, 22-27.
Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). Sustainable
rural tourism in Iran: A perspective from
Hawraman Village. Tourism Management
Perspectives, 2, 47-54.
Gillingham, K., Kotchen, M. J., Rapson, D. S., &
Wagner, G. (2013). The rebound effect is
overplayed. Nature, 493(7433), 475-476.
Graci, S., & Dodds, R. (2008). Why go green? The
business case for environmental commitment
in the Canadian hotel industry. Anatolia: An
International Journal of Tourism & Hospitality
Research, 19(2), 251-270.

Steiner, A., & Cleary, J. (2014). What Are the
Features Of Resilient Businesses? Exploring
The Perception of Rural Entrepreneurs. Journal
of Rural and Community Development, 9(3),
1-20.
Takeyh, R., & Maloney, S. (2011). The self-limiting
success of Iran sanctions. International Affairs,
87(6), 1297-131.
Teorell, J., & Wahman, M. (2018). Institutional
stepping stones for democracy: How and why
multipartyism enhances democratic change.
Democratization, 25(1), 1-20. doi:10.1080/1
3510347.2017.1318279
Thorn, J. (2017). Sustainability in Parks and
Protected Areas (Doctoral dissertation, Prescott
College).
Tompkins, J. A. (2007). 4 Steps to Business
Resilience. Industrial Management, 49(4), 1418.
Van Wijk, J., & Persoon, W. (2006). A Long-haul
Destination: Sustainability Reporting Among
Tour Operators. European management journal,
24(6), 381-395.
WTO (2005). A Roadmap for Celebrating
Togerther. World Tourism Organization,
Madrid, Spain, p. 20.

McLean, E. V., Hinkkainen, K. H., De la Calle, L., &
Bapat, N. A. (2016). Economic sanctions and
the dynamics of terrorist campaigns. Conflict
Management and Peace Science, 33(1), 1-24.
doi:10.1177/0738894216635023
McNamara, K. E., & Gibson, C. (2008).
Environmental sustainability in practice? A
macro-scale profile of tourist accommodation
facilities in Australia's coastal zone. Journal of
Sustainable Tourism, 16(1), 85-100.
Perez-Batres, L. A., Doh, J. P., Miller, V. V., &
Pisani, M. J. (2012). Stakeholder pressures
as determinants of CSR strategic choice: why
do firms choose symbolic versus substantive
self-regulatory codes of conduct? Journal of
Bussiness Ethics, 110(2), 157-172.
Pratt, S., & Alizadeh, V. (2017). The economic
impact of the lifting of sanctions on tourism
in Iran: A computable general equilibrium
analysis. Current Issues in Tourism, 21(11),
1221-1238. doi:10.1080/13683500.2017.1
307329
Ranjbaran, B., Khazaee Pool, J., & Baloee
Jamkhane, H. (2012). An analysis of Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats of
Esfahan inbound tourism: using of FuzzyAnalytic Hierarchy Process. Journal of Tourism
Planning and Development, 1(1),13-34.
Richter, L. K. (1989). The politics of tourism in Asia.
University of Hawaii Press. 
Roggio, P. (2011). Resilience and small business
(Doctoral dissertation, Thesis, Edith Cowan
University, 2-54).

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Scott, M. (2013). Resilience: A Conceptual Lens
for Rural Studies? Geography Compass, 7(9),
597-610.

276

1401  بهار، شماره اول، سال یازدهم

اکبری آرباطان و همکاران

