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چکیده
کســب وکارهای گردشــگری در کشــور بــرای ایجــاد منابــع درآمــدی 
ــم  ــن تحری ــد. لیک ــژه دارن ــه وی ــداری توج ــا پای ــو ی ــاب آوری روبه جل ــه ت ــود ب خ
ــرایط  ــمگیر و ش ــان چش ــه عدم اطمین ــی ب ــی اقتصادی ـ سیاس ــۀ محدودیت به منزل
آشــفته در بســیاری از صنایــع ازجملــه صنعــت گردشــگری منجــر شــده و شــیوع 
ــرده  ــزون ک ــت اف ــن صنع ــم را در ای ــار تحری ــز آث ــا نی ــروس کرون ــی وی ناگهان
ــاب آوری  ــن رو، هــدف از پژوهــش حاضــر شناســایی پیشــایندهای ت اســت. ازای
روبه جلــوی کســب وکارهای گردشــگری در شــرایط تحریــم و اولویت بنــدی 
آن هــا اســت. بدین منظــور، بــرای شناســایی آن عوامــل، رویکــردی کیفــی 
اتخــاذ شــد و بــا 18 نفــر خبــره، کــه از طریــق نمونه گیــری گلولــۀ  برفــی از میــان 
ــاس  ــد. براس ــه ش ــدند، مصاحب ــاب ش ــگری انتخ ــب وکارهای گردش ــاالن کس فع
داده هــای به دســت آمده، چارچوبــی مفهومــی بــا روش تحلیــل مضمــون تدویــن 
و اعتباریابــی شــد. ســپس، در بخــش کّمــی، بــا روش میانگیــن مــوزون، مضامیــن 
ــق 79  ــرخ تواف ــا ن ــذار ب ــا روش دو کدگ ــا ب ــی مصاحبه ه ــدند. پایای ــدی ش رتبه بن
بــه دســت آمــد. یافته هــای پژوهــش بــه شناســایی 7 مضمــون اصلــی، بــه   ترتیــب 
ــعۀ  ــگری، توس ــعۀ گردش ــرای توس ــت محیطی ب ــت زیس ــامل حفاظ ــت، ش اولوی
ــذب  ــادی در ج ــوان مالی ـ اقتص ــعۀ ت ــگران، توس ــا گردش ــی ب ــات اجتماع تعام
گردشــگری، توســعۀ تــوان رقابتــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای گردشــگرپذیر، 
ظرفیت ســازی نهــادی درخصــوص جــذب گردشــگر، مدیریــت فرایندهــای 
ارائــۀ خدمــات  در  انســانی  قابلیت هــای  توســعۀ  و  بــا گردشــگری  مرتبــط 
ــه منجــر شــد.  ــا 21 مضمــون ســازمان دهنده و 127 مضمــون پای گردشــگری و ب

ــت. ــده اس ــه ش ــنهادهایی ارائ ــق پیش ــای تحقی ــاس یافته ه ــت، براس درنهای
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تحریــم اقتصــادی، تحلیــل مضمون

مقدمه 
دارای  و  تغییــر   در حــال 

ً
دائمــا محیــط کســب وکار 

ــت  ــت )Aleksic et al., 2013(. حرک ــراوان اس ــک ف ریس
نیازمنــد  روبه جلــو  پایــداری  به ســمت  موفقیت آمیــز 
ــری  ــم و دارای تأثی ــی مه ــب وکارها تحول ــدن کس ــاب آور ش ت
ــن  ــه ای ــت )Char-lee et al., 2015(. ب ــدت اس طوالنی م
دلیــل، کســب وکارها تــاش می کننــد اقداماتــی مبتکرانــه 
بــرای تــاب آوری روبه جلــو انجــام دهنــد و روش هــای پایداری 
ــادی  ــی و اقتص ــت محیطی، اجتماع ــل زیس ــر عوام را در براب
 Carasuk et al., 2016; Dangelico &( کننــد  اتخــاذ 
ایــن  Pujari, 2010; Perez-Batres et al., 2012(. در 

ــر در  ــی امن ت ــاد جهان ــب وکارها در ایج ــگاه کس ــان، جای می
ــرار دارد و  ــاب آوری ق ــداری و ت ــت پای ــۀ مدیری ــز مطالع مرک
صنعــت گردشــگری را صنعــت »پویــای اقتصــادی« تعریــف 
می کننــد کــه می توانــد در تمامــی محیط هــای اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــد. توج ــذار باش ــورها اثرگ ــی کش ــی و فرهنگ و اجتماع
ــع  ــورها، منب ــاد کش ــت، در اقتص ــن صنع ــت ای ــد و اهمی رش
ــرفت  ــعه و پیش ــه توس ــتغال زایی و درنتیج ــد، اش ــی درآم اصل
اجتماعــی معرفــی شــده اســت )یعقوبــی و آقامیــری، 1397( 
ــورد  ــی، م ــعۀ محل ــوۀ آن در توس ــای بالق ــل ظرفیت ه و، به دلی
توجــه سیاســت گذاران در کشــورهای درحال توســعه قــرار 

.)Khazaei et al. , 2017( گرفتــه اســت
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ــن   ــادی چندی ــای اقتص ــر، تحریم ه ــال های اخی در س
ســاله علیــه کشــور ایــران اقتصــاد کشــور را در تنگنــا قــرار داده 
ــی  ــۀ یک ــم به منزل ــر تحری ــه درحال حاض ــت. ازآنجایی ک اس
ــه زدن  ــرای ضرب ــمنان ب ــزار دش ــیوه ها و اب ــن ش از اصلی تری
ــد  ــا آن می توان ــه ب ــزار و نحــوۀ مقابل ــن اب اســت، شــناخت ای
کنــد  بی اثــر  را  تحریم هــا  حتــی  و  کاهــش  را  آن  تأثیــر 
)Dudlák, 2018( و کســب وکارهای تــاب آور می تواننــد بــه 
اثــرات ارتجاعــی مطلــوب )Gillingham et al., 2013( منجــر 
ــاب آوری و  ــه ت ــوط ب ــتراتژی های مرب ــن، اس ــوند. همچنی ش
پایــداری امــروزه بــرای رقابتــی بــودن و حتــی در آینــده الزم و 
ضــروری اســت. مزایــای پرداختــن بــه پایــداری و تــاب آوری 
ــود  ــرای خ ــه ب ــه، بلک ــت و جامع ــط  زیس ــرای محی ــا ب نه تنه
شــرکت ها نیــز از طریــق مزایــای ملمــوس و مزایــای نامشــهود 
 Bové & Bonini, 2014; Kron et( در حــال افزایــش اســت
ــه  ــی ب ــداری جهان al., 2013; Kiron et al., 2012(. چراکــه پای

بازیگرانــی فراتــر از دولت هــا وابســته اســت. مطالعــات قبلــی 
ــده  ــه ش ــا ارائ ــاری تحریم ه ــرات تج ــوص اث  درخص

ً
ــا صرف

اســت. درنتیجــه، تجزیه وتحلیــل تــاب آوری کســب وکارها 
بینــش جدیــدی درخصــوص چگونگــی محــدود کــردن اعمال 

ــد. ــه می کن ــون ارائ ــب وکارهای گوناگ ــم در کس تحری
ــا توجــه بــه مفهــوم پایــداری، کــه به مثابــۀ شــاخصی  ب
بــرای ایجــاد تعــادل میــان ابعــاد زیســت محیطی و اجتماعــی 
ــپه پناه  ــت )س ــا اس ــادی آن ه ــی و اقتص ــد مال ــاغل و ُبع مش
ــو در  ــاب آوری روبه جل ــه ت ــتیابی ب ــدی، 1394(، دس و موح
ــۀ  ــب وکار و جامع ــران کس ــرای مدی ــی ب ــب وکارها چالش کس
علمــی اســت. در شــرایط تحریــم کنونــی کــه البتــه بیمــاری 
همه گیــر کوویــد 19 نیــز آثــار منفــی آن را در کشــور مضاعــف 
ــتمی  ــۀ سیس ــز، به منزل ــگری نی ــت گردش ــت، صنع ــرده اس ک
بــاز بــا تعامــات متعــدد در ابعــاد گوناگــون، تــاش می کنــد 
منابــع را حفــظ کنــد و راه هــای تــاب آوری و پایــداری را 
ــگری  ــب وکارهای گردش ــای کس ــات و بق ــن رو، ثب ــد. ازای بیاب
مســئله ای ضــروری و محــوری شــده اســت. ازآنجاکــه مفهوم 
تــاب آوری روبه جلــو در فعالیت هــا و ســنجش نتایــج آن 
هنــوز هــم مســئله ای مهــم محســوب می شــود، ایــن تحقیــق 
ــل  ــوع را تکمی ــن موض ــات ای ــای ادبی ــد داده ه ــعی می کن س
کنــد و، بــا بحــث مفصل تــر و دقیق تــر، راهــی بــرای بررســی 
کیفــی جنبه هــای گوناگــون پایــداری بــه ارمغــان آورد تــا، بــا 
ــرار  ــت ق ــیر درس ــث را در مس ــوع، بح ــن موض ــر ای درک بهت
دهــد و ضــرورت اســتفاده از آن را بــرای بقــای کســب وکارها 
ــش،  ــن پژوه ــن، در ای ــد. بنابرای ــان کن ــم بی ــرایط تحری در ش
ــو  ــاب آوری روبه جل ــایندهای ت ــه پیش ــت ک ــده اس ــاش ش ت
ــم  ــرایط تحری ــگری در ش ــب وکارهای گردش ــداری کس و پای

اقتصــادی کنونــی شناســایی شــوند.

ادبیات نظری
تاب آوری کسب وکار

ــر )2000( از  دج
َ
ــه، ا ــن مطالع ــدف ای ــه ه ــه ب ــا توج ب

ــاس  ــه، براس ــود ک ــی ب ــوم اجتماع ــمندان عل ــتین اندیش نخس
ــه تــاب آوری، مفهــوم تــاب آوری  رویکردهــای بوم شــناختی ب
را در ُبعــد اجتماعــی بــه کار گرفــت. به طــور کلــی، دو 
ــادل«  ــرد اول »تع ــود دارد. رویک ــاب آوری وج ــه ت ــرد ب رویک
ــر مفروض هــای  ــام دارد و مبتنــی ب ــه عقــب« ن ــا »جهــش ب ی
ــرد  ــرد دوم رویک ــت. رویک ــال اس ــت نرم ــه وضعی ــت ب برگش
»تکاملــی« یــا »جهــش بــه جلــو« و پایــداری اســت کــه بــر 
ظرفیــت ســازگاری و انطبــاق تأکیــد دارد)Scott, 2013 (. مفهوم 
تــاب آوری در ایــن پژوهــش از رویکــرد دوم )پایــداری( 
مطــرح و مطالعــه شــده اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا پرداختــه 

می شــود.
بــا  مقایســه  در  کســب وکار،  تــاب آوری  دیــدگاه 
ــت  ــدی اس  جدی

ً
ــبتا ــوع نس ــاب آوری، موض ــواع ت ــایر ان س

ــال، در  ــازمان های فع ــعۀ س ــا و توس )Tompkins, 2007(. بق

ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــروزی، ت ــفتۀ ام ــب وکار آش ــط کس محی
 )Roggio, 2011(.  ظرفیــت تــاب آوری آن هــا بســتگی دارد
ــتن  ــرای داش ــازمان ب ــت س ــه ظرفی ــب وکار ب ــاب آوری کس ت
عملکــردی خــوب، صرف نظــر از محیــط اقتصــادی یــا 
محیــط ســازمانی مربوطــه، اشــاره دارد. ایــن تــاب آوری 
ــک  ــت ریس ــای مدیری ــرای راهبرده ــق اج ــد از طری می توان
)Tompkins, 2007( یــا بــا اتخــاذ شــیوۀ مدیریــت نوآورانــه ای 

ــای  ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــازمان ها را ب ــه س ــد ک رخ ده
.)Roggio, 2011( می کنــد  آمــاده  اجتناب ناپذیــر 

تاب آوری جهش به جلوی کسب وکارهای 
گردشگری

گردشــگری مشــاغل جدیــد فراوانــی را در سراســر 
جهــان پدیــد آورده اســت. بنابرایــن، ســازمان ملــل متحــدآن 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــر« در نظ ــا فق ــگ ب ــرای »جن ــزاری ب را اب
ــاد1 و ســازمان جهانــی گردشــگری »برنامــۀ گردشــگری  آنکت
ــگری در  ــد و گردش ــاز کرده ان ــر آغ ــع فق ــرای رف ــدار« را ب پای
ــته  ــیاری داش ــر بس ــزاره تأثی ــعۀ ه ــداف توس ــه اه ــتیابی ب دس
ــری  ــاب آور ام ــگری ت ــرد گردش ــت )WTO, 2005(. رویک اس
اساســی و ضــروری اســت. لیــن )1994( اظهــار داشــت کــه 
ــاب آوری  ــت ت ــای مدیری ــاذ نظام ه ــی اتخ ــل اصل ــار دلی چه
و پایــداری گردشــگری عبــارت هســتند از ایجــاد تعــادل 
درزمینــۀ تقاضــای حفاظــت و توســعه، تحریــک رشــد 
اقتصــادی مبتنــی بــر جامعــه، حفــظ ویژگی هــای ذاتــی 
ذی نفعــان  مشــارکت  و  شناســایی  و  گردشــگری  مناطــق 

1. UNCTAD
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)Ghaderi & Henderson, 2012(. وابســتگی توســعۀ  اســت 
بخــش گردشــگری بــه پایــداری بیشــتر بــه اجراکننــدگان 
چــون  دارد،  بســتگی  صنعــت  ایــن  اصلــی  بازیگــران  و 
 Bastakis et al.,( گردشــگری محصولــی فاسدشــدنی اســت
بالقــوۀ خــود  قابلیت هــای  از  بازیگــران می تواننــد   .)2004

بــرای اجــرای پیشــرفت در زنجیــرۀ تولیــد اســتفاده کننــد 
 Klemm et al., 2006; Van Wijk & Persoon, 2006; Bastakis(

ــد  ــان می ده ــگری نش ــای گردش ــل تقاض et al., 2004(. تحلی

و  گردشــگری  مقاصــد  انتخــاب  در  بازدیدکننــدگان  کــه 
ــیت  ــا حساس ــد. آن ه ــل می کنن ــی عم ــب وکارها گزینش کس
بیشــتری بــه فرهنــگ ســنتی، جمعیــت محلــی، کیفیــت 
محیطــی در انتخــاب مقاصــد گردشــگری و کســب وکارها 
ــاب آوری  ــورت ت ــگری، به ص ــعۀ گردش ــن، توس ــد. بنابرای دارن
روبه جلــو، بــه حفــظ مزیــت رقابتــی مقصدهــای گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــم و حیات ــی مه ــۀ عامل ــد و به منزل ــد ش ــر خواه منج
رشــد تجــارت گردشــگری عمــل خواهــد کــرد. در شــرایطی 
کــه ایــن رقابــت بیــن مقصدهــا و مشــاغل گردشــگری افزایــش 
یافتــه اســت تــا گردشــگری بیشــتر بــه رشــد خــود ادامــه دهــد 
ــتفاده از  ــد، اس ــت ده ــخ مثب ــگر پاس ــای گردش ــه تقاض و ب
اصــول و شــیوه های تــاب آوری و پایــداری در تعدیــل توســعه و 
مدیریــت گردشــگری ضــروری اســت )Thorn, 2017(. ممکــن 
ــتی  ــه نوع دوس ــل ـ ازجمل ــد دلی ــه چن ــب وکارها ب ــت کس اس
ــت،  ــررات، رقاب ــا مق ــاق ب ــی، انطب ــت محیطی و اجتماع زیس
ــه،  ــش هزین ــود، کاه ــش س ــد، افزای ــت برن ــک و مدیری ریس
ــای  ــتری ـ از روش ه ــار مش ــش فش ــول و کاه ــعۀ محص توس
Dangelico & Pujari, 2010; Perez-( تــاب آوری اســتفاده کننــد
ــاغل  ــع، مش Batres et al., 2012; Carasuk et al., 2016(. درواق

ــر ســرمایۀ دردســترس  ــه ســطح باالت ــا توجــه ب گردشــگری، ب
و نیــروی کار تخصصــی بیشــتر و دیدگاه هــای بلندمــدت 
ــه از  ــی ک ــت رقابت ــه و مزی ــی در هزین ــوص صرفه جوی درخص
ــاب آور را  ــیوه های ت  ش

ً
ــاال ــتند، احتم ــداری هس ــکارات پای ابت

 McNamara & Gibson, 2008; Chare-lee et( ــد ــاذ می کنن اتخ
.)al., 2015

ادغــام تــاب آوری روبه جلــو بــا مدیریــت مشــاغل 
گردشــگری اهمیــت فراوانــی در حفــظ کیفیــت بــاالی تجربــۀ 
ــگری  ــاغل گردش ــی مش ــت رقابت ــش مزی ــگری و افزای گردش
ــام  ــای انج ــگری، به معن ــاغل گردش ــام، در مش ــن ادغ دارد. ای
ــام دادن  ــای انج ــه به معن ــت، بلک ــاوت نیس ــای متف دادن کاره
بهتــر کارهــا اســت. مشــاغل گردشــگری می تواننــد بــا تمرکــز 
ــاد  ــتری، ایج ــت مش ــش جذابی ــن افزای ــداری ـ در ضم ــر پای ب
ــت و  ــط زیس ــا در محی ــر آن ه ــش تأثی ــی، کاه ــت رقابت مزی
ــی  ــز صرفه جوی ــا نی ــی ـ در هزینه ه ــاد محل ــت از اقتص حمای

.)Graci & Dodds, 2008; Dibra, 2015( کننــد 

پایــداری  و  تــاب آوری  در  تحریــم  تأثیــر 
شــگری گرد

کشــور  اقتصــاد  می تواننــد  بین المللــی  تحریم هــای 
کوچــک  مشــاغل  و  بگذارنــد  تحت فشــار  را  تحریم شــده 
را بــا مشــکاتی مواجــه کننــد. تحریم هــای تحمیل شــده 
 )GDP( ــی ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــود افزای ــث می ش باع
بــا مشــکاتی روبــه رو شــود کــه ایــن امــر تأثیــر شــرکت های 
کوچــک در تولیــد درآمــد و حفــظ کارمنــدان موجــود یــا ایجاد 
 Teorell & Wahman,( می دهــد  کاهــش  را  جدیــد  شــغل 
ــف  ــاد ضعی ــا اقتص ــورهایی ب ــا در کش ــر تحریم ه 2018(. تأثی

کــه  اســت )McLean et al., 2016(. همان طــور  مشــهودتر 
ــادی  ــت اقتص ــد وضعی ــا می توان ــرات تحریم ه ــد اث ــاره ش اش
مانــدگاری  و  جایــگاه  و  وخیم تــر  را  ضعیــف  کشــورهای 
 Jing & Lovely,( کســب وکارهای کوچــک را محــدود کنــد
ــا  ــه ب ــران، در مقایس ــر ای ــده ب ــای تحمیل ش 2015(. تحریم ه

ــمال  ــورهای ش ــماری از کش ــر ش ــده ب ــای تحمیل ش تحریم ه
و  طوالنی تریــن  بزرگ تریــن،  جــزء  خاورمیانــه،  و  افریقــا 
اســت  شــده  شــناخته  تاریــخ  تحریم هــای  ســخت ترین 
 Farahani & Shabani, 2013; Pratt & Alizadeh, 2017; Takeyh(

 .)& Maloney, 2011

گردشــگری بــا سیاســت جهانــی رابطــۀ تنگاتنگــی دارد و 
 Butler &( ــذارد ــر بگ ــی تأثی ــی بین الملل ــد در دیپلماس می توان
ــی  ــتلزم جابه جای ــگری مس ــه گردش Suntikul, 2017(. ازآنجاک

ــی  ــای مکان ــر در حوزه ه ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــردم از کش م
گوناگــون اســت، پیامدهــای سیاســی دارد. ریکتــر )1989( 
خاطرنشــان می کنــد کــه دولت هــا می تواننــد گردشــگری 
ــرای اهــداف سیاســی دســتکاری کننــد. کیــم و همــکاران  را ب
)2007(، بــا ارائــۀ روش هــای گوناگــون، نشــان می دهنــد 
کــه می تــوان از گردشــگری در اهــداف سیاســی اســتفاده 
ــۀ  ــگری به منزل ــتفاده از گردش ــوارد، اس ــن م ــی از ای ــرد. یک ک
ــاری  ــای تج ــا تحریم ه ــی ی ــای مال ــرای تحریم ه ــزاری ب اب
ــی  ــامل محدودیت های ــاری ش ــم تج ــی از تحری ــت. بخش اس
ــرکت های  ــی ش ــل هوای ــرواز و حمل ونق ــق پ ــافرت، ح در مس

.)Pratt & Alizadeh, 2017( هواپیمایــی اســت
تحریم هــا باعــث کاهــش جذابیــت ایــران به منزلــۀ 
ــر  مقصــدی گردشــگری می شــوند و در توســعۀ گردشــگری اث
ــای  ــواع تحریم ه ــل ان ــران به دلی ــت، ای ــد. درحقیق ــی دارن منف
و مشــکات سیاســی نتوانســته اســت عملکــرد مناســبی 
 Farahani &( ــد ــته باش ــی داش ــگران خارج ــذب گردش در ج
Shabani, 2013(. بــه عبــارت دیگــر، تحریم هــا و تبلیغــات 

منفــی علیــه ایــران توســعۀ گردشــگری داخــل کشــور را تهدیــد 
کرده انــد  بیــان   )2012( همــکاران  و  رنجبــران  کرده انــد. 
کــه تحریم هــای گوناگــون و تبلیغــات منفــی علیــه ایــران 
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ــران  ــه ای ــی ب ــگران خارج ــفر گردش ــر را در س ــترین تأثی بیش
داشــته اســت. درواقــع، صنعــت گردشــگری تحت تأثیــر 
 Hall et al.,( مســتقیم و غیرمســتقیم تحریم هــا قــرار دارد
2010(. تأثیــرات مســتقیم شــامل محدودیــت در رفت و آمــد 
ــت  ــون اس ــورهای گوناگ ــن کش ــفر بی ــی در س ــاع خارج اتب
ازجملــه  شــرکت ها  بــرای  محدودیت هایــی  همچنیــن  و 
اقامتــی در  محدودیــت در خطــوط هوایــی یــا مشــاغل 
 در 

ً
کشــورهای دیگــر اســت. تأثیــرات غیرمســتقیم آن معمــوال

ــرۀ  ــی از زنجی ــه بخش ــد ک ــی رخ می ده ــات بنگاه های اقدام
ــودن  ــال، در دســترس ب ــرای مث تأمیــن گردشــگری هســتند. ب
قطعــات یدکــی هواپیماهــای مســافربری در جــذب ســرمایه 
تحریم هــا  از  برخــی  می گــذارد.  تأثیــر  طرح هــا  بــرای 
و  بین المللــی  تحــرک  در  محدودیت هایــی  می تواننــد 
ســرمایه گذاری های بین المللــی در صنعــت گردشــگری و 
 .)Farmaki et al, 2015( ایجــاد  کننــد میهمان نــوازی 

پیشینۀ تجربی
ــدا  ــه، ابت ــه، در ادام ــن مطالع ــدف ای ــه ه ــه ب ــا توج ب
نتایــج برخــی از مهم تریــن مطالعــات تجربــی درزمینــۀ 
ــداری  ــاب آوری عمــوم کســب وکارها و ســپس در حــوزۀ پای ت

کســب وکارها ارائــه می شــود. 
دربــارۀ  تحقیقــی   )2014( کلیــری  و  اشــتاینر 
انجــام  تــاب آور  روســتایی  کســب وکارهای  ویژگی هــای 
دادنــد. کدگــذاری داده هــای مربوطــه نشــان داد هشــت 
ــی  ــب وکارها، تنوع بخش ــکان کس ــئولیت های مال ــل مس عام
تخصــص  ریســک پذیری،  رویکــرد  کســب وکار،  بــه 
در کســب وکار و ایجــاد بــازار متمایــز، رویکــرد رشــد و 
ــود  ــب وکار موج ــتیبانی کس ــعه، پش ــع توس ــم انداز، موان چش
و همــکاری و شبکه ســازی در تــاب آوری کســب وکارهای 
روســتایی اثرگــذار هســتند. همچنیــن، براســاس نتایــج ایــن 
تحقیــق، ترکیبــی از مشــخصات مالــکان کســب وکارهای 
ــعۀ  ــه توس ــد ب ــب وکار می توان ــای کس ــتایی و ویژگی ه روس
 Steiner( ــد ــاب آوری کســب وکارهای بیان شــده کمــک کن ت

.)& Cleary, 2014
در  اثرگــذار  عوامــل   )2010( همــکاران  و  برتــون 
ــتایی و  ــی روس ــی در نواح ــب وکارهای خانگ ــاب آوری کس ت
ــور  ــق، به منظ ــن تحقی ــد. ای ــل کردن ــکا را تحلی ــهری امری ش
نظــر  خانگــی،  کســب وکارهای  تــاب آوری  اندازه گیــری 
از  ناشــی  چالــش  هفــت  دربــارۀ  را  بنگاه هــا  مالــکان 
مشــکات بنــگاه در زندگــی خانوادگــی آن هــا بررســی 
ایــن چالش هــا شــامل شــفافیت نقــش، قــدرت  کــرد. 
ــت  ــاف در پرداخ ــت، انص ــری در مالکی ــری، براب تصمیم گی
حق الزحمــه، ناتوانــی در رفــع کشــمکش های بنــگاه، حجــم 

ــواده و  ــن خان ــع بی ــر مناب ــر س ــت ب ــه و رقاب کار غیرمنصفان
ــود. ــگاه ب بن

عنــوان  بــا  خــود  پژوهــش  در   )2017( کوپنینــا 
»پایــداری: تفکــر اســتراتژیک جدیــد بــرای تــاب آوری 
ــت  ــه جمعی ــداری ب ــه پای ــد ک ــان می ده ــب وکارها« نش کس
ثابــت انســانی نیــاز دارد و همچنیــن بــه روش تولیــدی کــه از 
ــه برخــی  ــن مقال ــم باشــد. ای نظــر زیســت محیطی خوش خی
ــی  ــع اصل ــه موان ــرد ک ــی ک ــد را بررس ــای مفی از چارچوب ه
پایــداری یعنــی رشــد جمعیــت و تولیــد و مصــرف ناپایــدار را 
ــه راه حل هــای ســطح مشــاغل  ــا توجــه ب ــد. ب برطــرف می کن
و نظام هــای تولیــدی، درخصــوص ایــن چارچوب هــا بحــث 

.)Kopnina, 2017( می شــود 
ــل  ــوان »عوام ــا عن ــه ای، ب ــوواری )2015( در مقال ب
الزم بــرای توســعۀ پایــدار کســب وکار کوچــک در نیجریــه«، 
عوامــل موردنیــاز مشــاغل کوچــک در نیجریــه را کــه در 
تــداوم فعالیت هــای بیــش از 5 ســال تأثیرگــذار هســتند 
بررســی می کنــد. یافته هــا نشــان می دهنــد کــه عوامــل 
)الــف( استراتژی ســازی مؤثــر، )ب( مدیریــت ســرمایۀ  
مالــی انعطاف پذیــر، )ج( توســعۀ ســرمایۀ انســانی، )د( 
ــی  ــع حمایت ــروش و )ه( منب ــرمایه و ف ــازار س ــی ب موقعیت یاب
ــۀ کار در  ــرای ادام ــک ب ــاغل کوچ ــت مش ــدار در موفقی پای

طوالنی مــدت مؤثــر هســتند.
بــا  مقالــه ای،  در   )2001( اســکس  و  هابســون 
عنــوان »پایــداری گردشــگری: مطالعــۀ مــوردی مشــاغل 
اقامتگاه هــا«، اقامتگاه هــای گردشــگری و کســب وکارهای 
مرتبــط بــا آن را بررســی می کننــد. مــواردی کــه در ایــن 
ــارت   ــدار« مطــرح شــده اند عب ــوان عوامــل »پای ــا عن ــه ب مقال
هســتند از چشــم اندازهای تجــاری بهبودیافتــه، مدیریــت 
بهبودیافتــۀ مقصــد، مشــتری جدیــد و  هزینــه، تصویــر 

افزایــش حفاظــت از محیــط زیســت.
ــوان  ــا عن ــه ای، ب پژوهــان و همــکاران )1398( در مقال
کســب وکارهای  پایــداری  در  ــر 

ّ
مؤث عوامــل  »شناســایی 

ــاس  ــه براس ــاه« ک ــتان کرمانش ــه زدۀ اس ــق زلزل ــک مناط کوچ
یافته هــای پژوهــش و تجــارب وقــوع بایــای طبیعــی گذشــته 
انجــام شــده اســت، ایــن عوامــل را بازگشــت بــه زندگــی در 
ــل از  ــی حاص ــارهای روان ــل فش ــیب دیدگان، تقلی ــان آس می
ــی  ــل فرهنگ ــی، عوام ــیب های اجتماع ــش آس ــانحه و کاه س
و اجتماعــی، عوامــل زیرســاختی و فراینــدی، عوامــل فــردی و 
ــل  ــی، عوام گاهی بخش ــانی و آ ــل اطاع رس ــازمانی و عوام س
ــل  ــادی، عوام ــی و اقتص ــل مدیریت ــی، عوام ــی و اجرای نظارت
حقوقــی و قانونــی، بسترســازی زیرســاختی، برنامه ریــزی 
حمایتــی  برنامه ریــزی  و  مدیریتــی  الزامــات  انگیزشــی، 

ــمردند. برش
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همچنیــن، تاکــی و همــکاران )1397( در پژوهشــی، 
ــداری  ــدۀ پای ــتگی های بازدارن ــایی شایس ــوان »شناس ــا عن ب
ــان کســب وکارهای کوچــک و متوســط«، براســاس  کارآفرین
آن هــا  یافتنــد.  یافته هایــی دســت  بــه  روش کدگــذاری 
را شــامل  نداشــتن  بقــای کســب وکارها  شایســتگی های 
اخاق مــداری،  قــوی،  تحلیــل  و  اراده  خودبرتربینــی، 
ــغل و  ــت از ش ــب وکار، رضای ــای کس ــی در مهارت ه توانای

ــتند. ــی دانس ــۀ کاف تجرب
براســاس جمع بنــدی مطالعــات پیشــین، تاکنــون 
به صــورت  و  گوناگونــی  زوایــای  از  تــاب آوری  مفهــوم 
ــی  ــل و بررس ــی تحلی ــی و جهان ــات داخل ــه در ادبی جداگان
 فــراوان 

ً
شــده اســت. بااین حــال، بــا وجــود مطالعــات نســبتا

در حــوزۀ تــاب آوری، مطالعــات تجربــی اندکــی درخصوص 
فراینــد پایــداری، کــه پدیــده ای جهانــی و متأثــر از تهدیــدات 
ــان  ــی و خارجــی اســت، انجــام شــده اســت و محقق داخل
ــه  ــی از جمل ــای جهان ــا و تهدیده ــه محدودیت ه ــی ب توجه
شــرایط تحریــم در کســب وکارها نکرده انــد. همچنیــن، 
ــت  ــه ماهیــ ــد ک ــان می ده ــین نش ــای پیش ــرور پژوهش ه م
مســــائل گردشــــگری در کشــــورهای گوناگون متفــــاوت 
اســت و بیشــتر محققــان بــه بررســی ابعــاد گردشــگری 
در  انجام شــده  پژوهش هــــای  و  پرداخته انــــد  پایــــدار 
ایـــران بیشـــتر با هدف تبییـــن تأثیرات و تعامـــات عناصـــر 
ــات و  ــه ادبی  ب

ً
ــا ــت و عمدت ــوده اسـ ــگری بـ ــام گردشـ نظ

ــل  ــا، عوام ــش یافته ه ــژه در بخ ــای آن به وی ــل پیامده تحلی
زیســت محیطی و اقتصــادی توجــه شــده اســت. فقــط 
بخــش کوچکــی از ایــن مطالعــات راجع بــه تعــادل در 
ــی  ــت محیطی، حقوق ــادی، زیس ــی، اقتص ــای اجتماع نیازه
ــت  ــد و درحقیق ــه کرده ان ــدی ارائ ــش  جدی ــی بین و مدیریت
تأثیرپذیــری جهانــی ایــن پدیــده نادیــده گرفتــه شــده اســت. 

روش شناسی پژوهش
بســیار  اجتماعــی  علــوم  در  کیفــی  پژوهش هــای 
در  معنــادار  و  مفیــد  نتایــج  کســب  هســتند.  گســترده 
ــای  ــه داده ه ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــی مس ــای کیف پژوهش ه
موردنظــر به گونــه ای روشــمند تحلیــل شــوند. امــا متأســفانه 
ابزارهــای تحلیلــی اندکــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. یکــی 
از فن هــای تحلیلــی مناســب، در پژوهش هــای کیفــی، 
تحلیــل مضمــون  اســت. از تحلیــل مضمــون می تــوان بــرای 
Attride-( تدویــن و تحلیــل شــبکۀ مضامیــن اســتفاده کــرد
پــل  می توانــد  مضمــون  تحلیــل   .)Stirling, 2001
ــون  ــته های گوناگ ــگران رش ــان پژوهش ــبی می ــی مناس ارتباط
ــد  ــک می کن ــگران کم ــه پژوهش ــن روش ب ــد. ای ــاد کن ایج

راحت تــر مشــاهده ها و یافته هــا و تفاســیر خــود را بــه 
دیگــران منتقــل کننــد. اگــر پژوهشــگری بخواهــد نتایــج کار 
ــرای دیگــر پژوهشــگران در  ــه ای قابل فهــم ب ــه گون خــود را ب
ــه  ــاوت ارائ ــای متف ــا جهت گیری ه ــون و ب ــته های گوناگ رش
ــان  ــی می ــاط خوب ــد ارتب ــون می توان ــل مضم ــد، تحلی ده
رویکردهــای فلســفی گوناگــون و میــان نظریه پــردازان و 
مجریــان برقــرار کنــد )شــیخ زاده، 1391(. تحلیــل مضمــون 
ــه کار  ــی ب ــای کیف ــتر روش ه ــه در بیش ــت ک ــدی اس فراین
ــات  ــل مطالع ــکان تبدی ــن روش ام ــن، ای ــی رود. همچنی م
کیفــی بــه کّمــی را فراهــم می کنــد )همــان(. تحلیــل 
مضمــون روشــی بــرای شناســایی، تحلیــل و گــزارش الگوها 
و مضامیــن موجــود در داده هــا اســت. ایــن روش داده هــا را به 
ــد، به طــوری کــه  ــل می کن ــی تبدی ــی و تفصیل ــی غن داده های
ــون  ــل مضم ــای روش تحلی ــل و گام ه ــت مراح ــن اس ممک
ــا  ــد ی ــابه باش ــی مش ــش کیف ــل روش پژوه ــی مراح ــا برخ ب
ــی  ــور کل ــا به ط ــد. ام ــر نباش ــون منحص ــل مضم ــه تحلی ب
تحلیــل مضمــون دارای پنــج مرحلــه اســت کــه در جــدول 

.)Braun & Clarke, 2006( زیــر آمــده اســت

جدول 1: مدل تحلیل مضمون براون و کالرک

توصیف فرایندمرحله

آشنایی با داده ها
نوشتن داده ها )در صورت ضرورت(، 

شفاهی بودن، خواندن و دوباره خواندن، 
ثبت دیدگاه های اولیه

ایجاد کدهای اولیه
کدگذاری منظم ویژگی های دادۀ موردنظر 
در کل مجموعه داده و درنهایت تطبیق و 

مرتب کردن داده ها با هریک از کدها

جست وجوی مضامین
تطبیق دادن کدها با مضامین بالقوه و 

جمع آوری همۀ داده های مرتبط با هریک 
از مضامین بالقوه

بازنگری مضامین
بررسی مضامین بالقوه با کدهای 

استخراج شده و مجموعه داده ها و درنهایت 
ایجاد شبکۀ تحلیلی مضامین

تعریف و نام گذاری مضامین
تحلیل مداوم برای پاالیش ویژگی های هر 
»مضمون«، بیان جامع نقل قول ها، تدوین 

تعاریف روشن و نام ها برای هریک از مضامین

تدوین گزارش

آخرین فرصت برای تحلیل، انتخاب 
نمونه  های روشن و آشکار، تحلیل پایانی 

از استخراج داده های تحلیلی مرتبط با 
پرسش های پژوهش و ادبیات و تدوین 

گزارشی دانشگاهی از تحلیل

فعــاالن  شــامل  پژوهــش  ایــن  در  آمــاری  جامعــۀ 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــگری در اس ــب وکارهای گردش کس
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ــد  ــری هدفمن ــه روش نمونه گی ــا ب ــر از آن ه ــه 18 نف ــت ک اس
انتخــاب شــدند و بــا آن هــا مصاحبــه شــد. فراینــد نمونه گیری 
ــه  ــد ک ــه می یاب ــی ادام ــا زمان  ت

ً
ــات کیفــی معمــوال در تحقیق

مصاحبه هــای بیشــتر اطاعــات جدیــدی بــه اطاعــات 

قبلــی اضافــه نکنــد و محقــق شــاهد تکــرار الگوهــای داده ای 
باشــد. در پژوهــش حاضــر، فراینــد نمونه گیــری تــا 18 
ــا  ــری داده ه ــباع نظ ــه اش ــت، به نحوی ک ــه یاف ــورد ادام م

ــد. ــل ش حاص

جدول 2: مشخصات جمعیت شناختی خبرگان

سابقه کارتحصیاتجنسیت

بیشتر از 15 سال15-10 سال10-5 سالدکتریکارشناسی  ارشدکارشناسیمردزن

5139726102

سنجش پایایی 
ــی  ــای کیف ــرح در پژوهش ه ــای مط ــی از چالش ه یک
ــق  ــج تحقی ــی نتای ــار و روای ــری و اعتب ــی و اعتمادپذی پایای
اســت. در پژوهــش حاضــر نیــز، هماننــد  تحقیقــات کیفــی 
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــری ب ــت و تعمیم پذی ــنجش قابلی ــوم، س مرس
اصالــت داده هــا، مربــوط بــودن و موثــق بــودن بررســی شــده 
اعتمادپذیــری   

ً
معمــوال کیفــی،  پژوهش هــای  در  اســت. 

ــود  ــن می ش ــذاران تعیی ــان کدگ ــق می ــزان تواف ــاس می براس
ــان  ــق می ــب تواف ــا ضرای ــق ب ــری تحقی ــب اعتمادپذی و ضرای

ــاط دارد.  ــذاران ارتب کدگ
بــرای محاســبۀ پایایــی مصاحبــه بــا روش توافــق 
شــده  اســتفاده  )ارزیــاب(  کدگــذار  دو  درون موضوعــی، 
کــه از شــخص دیگــری درخواســت می شــود در ِســمت 

همــکار پژوهــش در تحقیــق مشــارکت کنــد. ســپس، محقــق، 
ــه از مصاحبه هــا  ــد نمون به همــراه ایــن همــکار پژوهــش، چن
را کدگــذاری می کننــد و درصــد توافــق درون موضوعــی را کــه 
به مثابــۀ شــاخص پایایــی تحلیــل بــه کار مــی رود بــا اســتفاده 

ــد: ــبه می کنن ــر محاس ــول زی از فرم

در ایــن پژوهــش، از یکــی از دانشــجویان دکتــری 
ــام همــکار  ــا در مق ــت گردشــگری درخواســت شــد ت مدیری
پژوهــش )کدگــذار( در پژوهــش مشــارکت کنــد. نتایــج 

ــت. ــده اس ــر آم ــدول زی ــل در ج حاص

جدول 3: محاسبۀ پایایی دو کدگذار

پایایی بین دو کدگذار )درصد(تعداد عدم توافق هاتعداد توافق هاتعداد کل کدهاعنوان مصاحبهردیف

1P32710674

2P42912982

3P531131183

87352679کل

ــی  ــود، پایای ــاهده می ش ــدول مش ــه در ج ــور ک همان ط
ــتفاده از  ــا اس ــق ب ــای تحقی ــن مصاحبه ه ــذاران مت ــن کدگ بی
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــا 79 درص ــر ب ــده براب ــول ذکرش فرم
قابل قبــول اســت،  بیشــتر از 65 درصــد  پایایــی  این کــه 
ــا  ــوان ادع ــود و می ت ــد می ش ــذاری تأیی ــری کدگ اعتمادپذی
ــا  ــذاری مصاحبه ه ــل و کدگ ــی تحلی ــزان پایای ــه می ــرد ک ک

ــت. ــب اس مناس

در ایـن مطالعـه، بـرای اندازه گیـری پایایـی پرسـش نامه از 
روش هم بسـتگی درونـی )آلفـای کرونبـاخ( اسـتفاده شـد. میـزان 
آلفـای کرونباخ بـرای مضامین توسـعۀ قابلیت های درونی، توسـعۀ 
ـ اقتصادی،  تعامات اجتماعی، توسـعۀ تـوان رقابتی، توسـعۀ مالی 
ظرفیت سـازی نهادی، مدیریت فرایندها و حفاظت زیست محیطی 
به ترتیـب در جـدول زیـر آمـده اسـت و، بـا توجـه بـه این که از 

65 درصـد بیشـتر اسـت، پایایـی پرسـش نامه تأییـد می شـود.
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جدول 4: محاسبۀ پایایی پرسش نامه

آلفاتعداد سؤالمضامین فراگیرردیف

440/85توسعۀ قابلیت های انسانی در ارائۀ خدمات گردشگری1

240/68توسعۀ تعامات اجتماعی با گردشگران2

190/74توسعۀ توان رقابتی در مقایسه با کشورهای گردشگرپذیر3

90/71توسعۀ توان مالی ـ اقتصادی در جذب گردشگر4

210/67ظرفیت سازی نهادی درخصوص جذب گردشگر5

100/65حفاظت زیست محیطی برای توسعۀ گردشگری6

170/75مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری7

تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
پــس از انجــام مصاحبه هــای عمیــق و نیمه ســاختاریافته 
ــا فعــاالن کســب وکارهای گردشــگری، همــۀ منابــع بررســی  ب
ــر  ــه نظ ــه ب ــا ک ــود در مصاحبه ه ــای موج ــام کده ــدند. تم ش
دارنــد  مســتقیم  ارتبــاط  تحقیــق  موضــوع  بــا  می رســید 

اســتخراج شــدند. کدگــذاری در ســه مرحلــه شــامل کدگذاری 
ــر  ــن فراگی ــازمان دهنده و مضامی ــن س ــه، مضامی ــن پای مضامی
انجــام شــد. پــس از انجــام فراینــد کدگــذاری اولیــه، 21 
ــل  ــه حاص ــد اولی ــداد 127 ک ــازمان دهنده از تع ــون س مضم

ــت. ــده اس ــدول 5 آم ــا در ج ــن مصاحبه ه ــۀ مت ــد. نمون ش

جدول 5: نمونۀ کدهای استخراج شده از مصاحبۀ هفتم

کدهانکات کلیدینشانگر

1
عاقۀ فراوان اعضای کارکنان به موفقیت در کسب وکار به همکاری نزدیک و همه جانبه منجر می شود که 

می توان آن را از عوامل درون سازمانی برای پایداری برشمرد.
انگیزۀ کارکنان

2
مشتریان ارزشمندترین سرمایۀ هر کسب وکاری هستند. تازه و به روز نگه داشتن اطاعات آن ها درخصوص 

وضعیت کسب وکار می تواند حس وفاداری در آن ها را تقویت کند.
اطاعات به روز مشتریان

تبلیغات متنوعدر صحنۀ تجارت بین المللی، تبلیغات درخور و شایسته ای انجام نشده است.3

4
هدایت منابع بانکی به مشاغل مولد و اشتغال زا جزء مهم ترین اولویت هایی است که باید در بخش 

اقتصادی توسط دولت و نهادهای ذی ربط اصاح شود.
هدایت منابع بانکی

5
طراحی استراتژی های سازش راهبردی برای دستیابی به سود، درحالی که آسیب های اکولوژیکی 

کمتری داشته باشند.
کاهش آسیب های اکولوژیکی

6
کسب وکار 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 سـازمان دهنده 
درنهایـت سـه دسـته چالـش  اصلـی را به ذهـن متبـادر می کند. 
روبه جلـو  تـاب آوری  در  مؤثـر  عوامـل  بـا  دسـته  سـه  ایـن 
کسـب وکارهای گردشـگری در شـرایط تحریـم متناظر هسـتند. 
بـرای  زیسـت محیطی  حفاظـت  فراگیـر  مضمـون  شـش  لـذا 
توسـعۀ گردشـگری، توسـعۀ تعامات اجتماعی با گردشـگران، 

توسـعۀ تـوان مالی ـ اقتصـادی در جـذب گردشـگری، توسـعۀ 
تـوان رقابتـی در مقایسـه بـا دیگـر کشـورهای گردشـگرپذیر، 
ظرفیت سـازی نهـادی درخصـوص جـذب گردشـگر، مدیریت 
فرایندهـای مرتبـط با گردشـگری و توسـعۀ قابلیت های انسـانی 
در ارائـۀ خدمـات گردشـگری شناسـایی شـدند. مرحلـۀ اول تا 

سـوم کدگـذاری پژوهـش در جـدول 6 ارائـه شـده اسـت. 
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جدول 6: دسته  بندی مضامین مرتبط با پایداری و دوام کسب وکارهای گردشگری

نشانگر کد
مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

K30-L6-N13 اعتماد و صداقت

سرمایۀ اجتماعی 
کارکنان

توسعۀ قابلیت های 
انسانی در ارائۀ 

خدمات گردشگری

E2-J12 همدلی کارکنان 

J14-Q8-P16
کار گروهی

A5-I4-N3 مشارکت کارکنان

E1
رقابت سالم 

A2-B2-E1-N4-Q9-P13-P2 ارتباطات کارکنان

H21
یکپارچگی

J2 سخت کوشی

انگیزۀ شغلی کارکنان
012 رضایت شغلی

K1-L1-J4-I1-H5-G1-Q7 تمایل شغلی

A27-O3-R7-Q5-P21 آموزش و تربیت نیروی انسانی

توانمندسازی کارکنان

O4-K31-K2-H1-B1 مدیریت استعداد و توانایی کارکنان

I14
توجه به سرمایۀ انسانی

H3 تصمیم گیری مشارکتی

N7 فرهنگ سازمانی کارمحور

N6-d21-N20 طرح های تشویقی

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

توانمندی مدیریت 
راهبردی

R1 نقشۀ راه

M13-P20 بلندمدت

B12-R3 تبدیل تهدید به فرصت

B10 مدیریت نقاط ضعف 

B9-R2 بهره برداری از نقاط قوت

I15 بهره برداری کارآمد از منابع انسانی

B11 بهره برداری از فرصت ها

H6-D7-B25-A20 دانش فنی 

صاحیت های شغلی
J1 تجربه 

O14K13-F1-E4-D8-D3-D1-A19 مدیریت اثربخش 



شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای 
گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

267اکبری آرباطان  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

نشانگر کد
مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

D9 استفاده از ابزارهای نوین کسب وکار

بهبود فرایندها

مدیریت فرایندهای 
مرتبط با گردشگری

A1-K12 فرایندهای کسب وکار

A9 نوآوری در طراحی فرایند

F2 کنترل منظم

N8 شیوه های کارآمد انجام امور

O17_K4-J5-I3-E3-D7-B13-R4-P17 برنامه ریزی بهینه

A11-B6-N18-D2 توسعۀ انعطاف پذیری

B16-P2 کاربرد فّناوری اطاعات

A6-A7-B23-C23-F4-H11-J10-K18-P14 قابلیت نوآوری

A13-H7-M10 قابلیت پویایی

E12-J13 رعایت اخاق کسب وکار

E21 زنجیرۀ تأمین کارآمد
مدیریت منابع اولیه

E22 زنجیرۀ تأمین انعطاف پذیر

C3 بهره وری بیشتر

مدیریت هزینه ها

K23 کاهش مصرف انرژی

K26 بهره وری انرژی

A21-N19 رهبری هزینه ها

A17-K29 تعهدات اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

توسعۀ تعامات 
اجتماعی با 
گردشگران

B19-K28-M8 مسئولیت اخاقی 

E10-E30 رعایت قوانین

O13_K21-G10-F16-E18-A25-Q2-R11 امنیت و سامت

A24-D24-F17-G12-I17-K6 رفاه و بهزیستی

C22-E17-I12-K33-L5 حفظ سرمایه های اجتماعی

E28-N21-L7 شکوفایی مشاغل محلی

J12 حفاظت از میراث فرهنگی

مسئولیت فرهنگی

A18-I21-J14-L14 توجه به تنوع فرهنگ بومی و قومی

L13 توجه به تنوع زبانی

D13-D26-E24-I22-J13-L15 حفظ فرهنگ و جامعۀ محلی

E23-M11 پتانسیل های قومی و فرهنگی

K35 ارتباطات باز

ارتباطات عمومی

F3-K11-O10-P15 ارتباط با مشتریان

O1 بازخورد به بازیگران فعال

D14 رابطۀ بلندمدت با ذی نفعان

E16 احترام به ذی نفعان

D23 همکاری با جامعۀ محلی

E28-N21 مشارکت فعاالن محلی

B7-C20-D15-D22-N15 مشارکت ذی نفعان
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نشانگر کد
مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

A4-C5 اطاعات به روز جامعه

گاهی بخشی آموزش و آ

توسعۀ تعامات 
اجتماعی با 
گردشگران

B26-G2 اطاعات به روز مشتریان

A16-A26-K34-R9-Q3 آموزش و توسعه

L10 گاهی از پتانسیل ها آ

B14-J3-J7-K19-M6 ابتکار بازاریابی

توسعۀ بازاریابی

توسعۀ توان رقابتی در 
مقایسه با کشورهای 

گردشگرپذیر

C2-F12-N16-K16-Q13 خدمات باکیفیت

H17
استمرار کیفیت

A8-B24-Q14 محصوالت و خدمات نوآور

C11-D5 مطالعات بازار گردشگری

C12-K8 ایجاد تقاضا

J8 فروش آناین

B27-C7-C16-G3-J6-J9-R8-Q21-Q17 تبلیغات الکترونیکی

F13-Q12 قیمت مناسب خدمات

C10 برگزاری سمینارها و سخنرانی ها

N15 دانش خدمات

C15-P9 شناسایی تازه های بازار

F8-Q15-C6 ایجاد بازارهای داخلی

B3-M7-O9 هوش و تفکر رقابتی

مزیت رقابتی

A3-B5-D16-E11-I5-J11M9 توانایی رقابت

D6-I6 شناسایی رقبا

A14-B4-C24-H22-K15-N20-O7 ایجاد مزیت رقابتی

A15-o15 بسیج منابع داخلی و خارجی

N14 شهرت بهبودیافته

O16-B21-C19-E5 ایجاد مزایای اقتصادی

بهبود عملکرد مالی

توسعۀ توان 
مالی ـ اقتصادی 

گردشگری

N4-M1-D20-E7-F9-H7-D25-P10 حفظ ثبات اقتصادی

E13-I20-K5-R6 توسعۀ منابع مالی

K10 حاشیۀ سود بیشتر

D12-E26-0L9-N9-P5 جذب سرمایه گذاران خصوصی

ارزش آفرینی مالی

B20-C18-K17 ایجاد ارزش برای سهام داران

K9-F6 افزایش ارزش کسب وکار

E8-P11 توانایی مالی مشتریان

C17-D19-J16-I19-K14-L8-N17-O11 انگیزه های سودمحور
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نشانگر کد
مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

C27-N16 همکاری بین سازمانی

هماهنگی و روابط 
نهادی

ظرفیت سازی نهادی 
درخصوص جذب 

گردشگر

C8 تشکیل اتحادیه های گردشگری منطقه ای

C9 تشکیل مراکز اطاعات سفر

C25-M4 همکاری سازمان های موازی

C26-D29 اثربخشی مؤسسات

G5-I11-N12-Q10
هدایت منابع بانکی به کسب وکارهای مولد

حمایت های دولتی

F11-G6-H18-I10-N10 ارائۀ تسهیات بانکی

F10 کاهش نرخ ارز

E14-H19-N11-R5 حمایت مالی از کسب وکارها

D11-E6-F7-Q16-Q11 حمایت از ایجاد کسب وکار

G4-H9-L2 ایجاد منابع مالی دولتی

E19-N23 تأمین زیرساخت ها

I8 تبلیغات سفارتخانه ها

I7 مساعدت بخش اقتصادی 
سفارت خانه ها

L3 اجرایی سازی قانون بهبود فضای 
کسب وکار

بسترسازی 
قانونی ـ سیاسی

D10-G7-M2 قوانین مناسب ایجاد کسب وکار

E20 تسهیل قوانین مالیاتی

N5-M3 ممانعت از اخال در بازارها

E9-O5-Q1 ثبات سیاسی

O6-P6 دیپلماسی قوی

O20-E25-I16 بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی

حفاظت بهینه از منابع

حفاظت 
زیست محیطی برای 

توسعۀ گردشگری

B8-F15-H8-M5-O2 یکپارچگی محیط زیست

B18-G8 توجه متعادل به نگرانی های 
زیست محیطی

O19_N26-M12-L11-K20-I24-G11-F14-

E13-C21-A23-Q19-P19
حفاظت از محیط و منابع طبیعی

K25-N25-P18 حفظ تنوع زیستی

A10-E29-k3- استفادۀ متعادل از منابع طبیعی

K27 بازیافت

مدیریت ضایعات

K24-L12 مواد اولیۀ تجدیدپذیر

K22 کاهش آلودگی

O18-A22-G9-I13-I23-N24-R10 کاهش آسیب های اکولوژیکی

B22-H23-Q20 تقویت کیفیت اکوسیستم



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای 
گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

اکبری آرباطان  و  همکاران 270

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

رتبه بندی مضامین
ــر  ــل مؤث ــوص عوام ــده درخص ــن شناسایی ش مضامی
کســب وکارهای  پایــداری  یــا  روبه جلــو  تــاب آوری  در 
پرســش نامه  به صــورت  تحریــم  شــرایط  در  گردشــگری 
بــا طیــف لیکــرت طراحــی و بــه 31 نفــر از صاحبــان 
اولویت بنــدی  شــد.  داده  گردشــگری  کســب وکارهای 
براســاس داده هــای حاصــل از پرســش نامه بــا روش میانگیــن 
ــی  ــبۀ وزن نهای ــد از محاس ــت. بع ــده اس ــام ش ــوزون انج م
مضامیــن فراگیــر، مضمــون »حفاظــت زیســت محیطی بــرای 

ــون  ــۀ اول، مضم ــا وزن 0/168 در رتب ــگری« ب ــعۀ گردش توس
»توســعۀ تعامــات اجتماعــی یــا گردشــگران و توســعۀ تــوان 
مالی ـ اقتصــادی در جــذب گردشــگر« بــا وزن 0/167 در 
ــازی  ــی و ظرفیت س ــوان رقابت ــعۀ ت ــون »توس ــۀ دوم، مضم رتب
نهــادی« بــا وزن 0/166 در رتبــۀ ســوم، مضمــون »مدیریــت 
ــۀ  ــا وزن 0/165 در رتب ــگری« ب ــا گردش ــط ب ــای مرتب فراینده
ــۀ  ــانی در ارائ ــای انس ــعۀ قابلیت ه ــون »توس ــارم و مضم چه
خدمــات گردشــگری« بــا وزن 0/163 در رتبــۀ چهــارم 

می گیــرد. قــرار 

جدول 7: رتبه بندی مضامین فراگیر

رتبهارزش وزنینام شاخصردیف

0.1681حفاظت زیست محیطی برای توسعۀ گردشگری1

0.1672توسعۀ تعامات اجتماعی با گردشگران2

0.1672توسعۀ توان مالی ـ اقتصادی در جذب گردشگری3

0.1663توسعۀ توان رقابتی در مقایسه با کشورهای گردشگرپذیر4

0.1663ظرفیت سازی نهادی درخصوص جذب گردشگر5

0.1654مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری6

0.1635توسعۀ قابلیت های انسانی در ارائۀ خدمات گردشگری7

بحث و نتیجه گیری
ــاالن  ــرای فع ــم ب ــه ای مه ــداری مقول ــاب آوری و پای ت
ــداری  ــه پای ــیدن ب ــت. رس ــگری اس ــب وکارهای گردش کس
اقتصــادی،  طبیعــی،  گوناگــون  ابعــاد  بررســی  مســتلزم 
ــای  ــه تحریم ه ــرایطی ک ــت. در ش ــدی اس ــی و کالب اجتماع
ــور  ــتغال کش ــاد و اش  اقتص

ً
ــا ــران عمدت ــه ای ــده علی وضع ش

ــاب آوری در  ــه ت ــیدن ب ــت، رس ــرار داده اس ــر ق را تحت تأثی
ــای  ــی از راهبرد ه ــد یک ــگری می توان ــب وکارهای گردش کس
اساســی ضدتحریــم باشــد. ایــران بــا توجــه بــه وجــود 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای چشــمگیر خــود در زمینه هــای 
ــاز از  ــورهای ممت ــزء کش ــی ج ــی و طبیع ــی، فرهنگ تاریخ
لحــاظ جاذبه هــای متنــوع گردشــگری اســت. ازایــن رو، 
هــدف تحقیــق حاضــر شناســایی عوامــل مؤثــر در تــاب آوری 
ــم  ــرایط تحری ــگری در ش ــب وکارهای گردش ــداری کس و پای

ــت. اس
در  تأثیرگــذار  عوامــل  تحقیــق،  یافته هــای  طبــق 
ــه شــش  تــاب آوری و پایــداری کســب وکارهای گردشــگری ب

ــتند از: ــارت  هس ــه عب ــدند ک ــیم ش ــی تقس ــتۀ کل دس
1( توســعۀ قابلیت هــای انســانی در ارائــۀ خدمــات 

انســانی  ظرفیت هــای  بــر  توســعه  ایــن  گردشــگری؛ 
ــه  ــر این ک ــی و ب ــرات محیط ــا تغیی ــه ب ــازمان ها در مواجه س
ــوص  ــان درخص ــای آن ــن باوره ــان و همچنی ــران و کارکن مدی
ــیار  ــب وکار بس ــعۀ کس ــد در توس ــازمانی می توان ــرفت س پیش
ــازمان،  ــر س ــی تغیی ــد. چگونگ ــد می کن کی ــد تأ ــر باش مؤث
تــاب آوری و افزایــش برتــری رقابتــی و کســب ارزش اهمیــت 
بســزایی هــم بــرای کســب وکارها و هــم بــرای صاحبــان 
عوامــل   ،)2015( دیبــرا  پژوهــش  در  دارد.  کســب وکارها 
ــب وکارهای  ــوی کس ــاب آوری روبه جل ــر در ت ــون مؤث گوناگ
گردشــگری شناســایی شــد کــه مضمــون توســعۀ قابلیت هــای 
ــا عامــل ویژگی هــای ســازمانی  ــی در تحقیــق حاضــر ب درون
ــش  ــی )2015( در پژوه ــن، فرانزون ــب دارد. همچنی آن تناس
ــۀ  ــا نتیج ــه ب ــد ک ــد می کن کی ــان تأ ــت کارکن ــر رضای ــود ب خ

ــت. ــو اس ــق هم س ــن تحقی ای
2( مدیریــت فرایندهــای مرتبــط بــا گردشــگری؛ بــدون 
شــک بهبــود فراینــد کســب وکار یکــی از روش هــای ضــروری 
می خواهنــد  کــه  اســت  ســازمان هایی  بــرای  مهــم  و 
ــد. مدیریــت درســت  ــد خــود را تشــخیص دهن ــوگاه فراین گل
ــب وکار  ــه کس ــد ب ــگری می توان ــا گردش ــط ب ــای مرتب فراینده
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ــد  ــد کــه فرایندهــای تکــراری خــود را شناســایی کن کمــک کن
ــر  ــا تغیی ــد ی ــور تجدی ــد، به منظ ــازمان می توان ــه س و درنتیج
در ترکیــب منابــع آن ســازمان، ایــن فرایندهــا را شناســایی 
و منابــع جدیــدی را خلــق کنــد. مدیــران، بــا به کارگیــری 
فراینــد کســب وکار، کارایــی و عملکــرد ســازمان خــود را 
ــای  ــود فراینده ــارت »بهب ــه از عب ــد. همان طورک ــا می دهن ارتق
ــوع  ــن موض ــی ای ــز اصل ــت، تمرک ــخص اس ــب وکار« مش کس
بــر تغییــر فرایندهــای کســب وکار بــرای بهبــود اثربخشــی 
آن هــا اســت. ایــن عامــل مؤثــر در تــاب آوری کســب وکارهای 
گردشــگری بــا عامــل ویژگی هــای نــوآوری دیبــرا )2015( کــه 

ــی دارد. ــاره دارد هماهنگ ــوآوری اش ــا و ن ــت پوی ــه قابلی ب
ــن  ــگران؛ ای ــا گردش ــی ب ــات اجتماع ــعۀ تعام 3( توس
خلــق  پایــدار  ارزش  شــرکت ها  و  جامعــه  بــرای  توســعه 
می کنــد. دنیــای معاصــر بــر ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ــی  گاهی بخش ــوزش و آ ــی و آم ــات عموم ــب وکار، ارتباط کس
کیــد می کنــد. تجارت هایــی کــه بــر ایــن شــاخص های  تأ
کیــد دارنــد موفق تــر هســتند و تــاب آوری و  اجتماعــی تأ
ــد. مضمــون توســعۀ تعامــات اجتماعــی  ســود بیشــتری دارن
ــا  ــکاری ب ــری و هم ــوزش و یادگی ــم آوری آم ــل فراه ــا عوام ب
ــکاران  ــی و هم ــق خزای ــه در تحقی ــی، ک ــۀ محل ــران جامع رهب
همچنیــن،  اســت.  هم ســو  آمــده،  دســت  بــه   )2017(
ــاکنان  ــت س ــی و رضای ــۀ محل ــز جامع ــی )2015( نی فرانزون
ــاب آوری  محلــی و فرهنــگ محلــی را از عوامــل اثرگــذار در ت

برمی شــمارد. کســب وکارها  روبه جلــوی 
ــگرپذیر؛  ــورهای گردش ــا کش ــی ب ــوان رقابت ــعۀ ت 4( توس
ــم  ــر مه ــی از عناص ــت رقابت ــاد مزی ــری و ایج ــوان رقابت پذی ت
در پایــداری و تــاب آوری کســب وکارها اســت. بســیاری از 
ــد.  ــت را ندارن ــد رقاب ــل فراین ــی تجزیه وتحلی ــرکت ها توانای ش
درنتیجــه، نمی تواننــد قــدرت خــود را بــرای تولیــد محصــوالت 
و خدمــات باکیفیــت و بهــره وری بیشــتر بــه کار برنــد. مطالعات 
ــازار در شناســایی رقبــای شــرکت ها بســیار مهــم  ــه ب مربــوط ب
ــرای  ــب وکارها، ب ــتند کس ــد هس ــران معتق ــتند. صاحب نظ هس
مصــون مانــدن از امــواج ســهمگین محیطــی و نیــز ســازگاری 
ــت  ــداوم مزی ــب و ت ــز کس ــاره ای ج ــی، چ ــات رقابت ــا الزام ب
رقابتــی پایــدار ندارنــد. بدیهــی اســت رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــت.  ــمندانه اس ــیار هوش ــی بس ــیر رقابت ــی مس ــتلزم طراح مس
ــرکتی  ــر ش ــاد ه ــا ابع ــا ی ــز در ویژگی ه ــی تمای ــت رقابت مزی
اســت کــه آن را قــادر بــه ارائــۀ خدماتــی بهتــر از خدمــات رقبــا 
)ارزش بهتــر( بــه مشــتریان می کنــد. مزیــت رقابتــی به معنــای 
ارزش  قابل ارائــۀ شــرکت بــه مشــتریان اســت، به نحوی کــه 
ایــن ارزش هــا از هزینه هــای مشــتری باالتــر باشــد. ایــن 
مضمــون فراگیــر از مضامیــن هــوش و تفکــر رقابتــی، توانایــی 
رقابــت، شناســایی رقبــا، ایجــاد مزیــت رقابتــی، بســیج منابــع 

ــود.  ــکیل می ش ــه تش ــهرت بهبودیافت ــی و ش ــی و خارج داخل
ــای  ــه دیدگاه ه ــه ب ــکاران )2017(، ک ــت و هم ــش فون پژوه
ــگری  ــب وکارهای گردش ــداری کس ــاب آوری و پای ــا ت ــط ب مرتب
ــرای  ــی ب ــت رقابت ــه مزی ــد ک ــان می ده ــت، نش ــه اس پرداخت
انجــام اقداماتــی کــه بــه تــاب آوری و پایــداری منجــر می شــود 
بســیار مهــم اســت. لــذا عامــل توســعۀ تــوان رقابتــی بــا نتیجــۀ 

ــت. ــو اس ــکاران هم س ــت و هم ــق فون تحقی
ــا دو  ــگری؛ ب ــادی گردش ــوان مالی ـ اقتص ــعۀ ت 5( توس
ــه  ــی ارائ ــی مال ــی و ارزش آفرین ــرد مال ــود عملک ــاخص بهب ش
شــده اســت. رشــد اقتصــادی از درون بنگاهــی اقتصــادی 
حاصــل می شــود کــه عملکــرد آن بــا انگیزه هــای طبیعــی 
در  رقابتــی  فضــای  در  و  می شــود  ســنجیده  ســودمحورانه 
بهتریــن وضعیــت قــرار می گیــرد. هرچــه اقتصــاد از ایــن 
ــر  ــادی دورت ــدار اقتص ــد پای ــرد از رش ــه بگی ــی فاصل دو ویژگ
ــث  ــرمایه گذاران باع ــرای س ــی ب ــاد ارزش مال ــود. ایج می ش
ــد. ایــن  می شــود کــه ســود ســپرده گذاری همــواره افزایــش یاب
امــر به طــور کلــی بــه رشــد شــدید درآمــد و حاشــیۀ ســود بــاال 
ــد  ــرکت بتوان ــه ش ــدد ک ــوع می پیون ــه وق ــی ب ــاز دارد و زمان نی
ــد.  ــش ده ــود را افزای ــد خ ــتر درآم ــتری بیش ــذب مش ــا ج ب
آنجِلوسکا ـ نایِدســکا و ِرکیســویک )2012(، در تحقیــق خود، 
ــص  ــت دار، تخصی ــرمایه گذاری های اولوی ــن س ــل تعیی عوام
ــرای  ــرمایه گذاری، اج ــت س ــاب و هدای ــع، انتخ ــح مناب صحی
ــوان  ــع را عن ــت مناب ــع و مدیری ــنجی مناب ــی، اعتبارس بازاریاب
می کننــد کــه بــا عامــل توســعۀ مالی ـ اقتصــادی تحقیــق 

ــی دارد. ــر همخوان حاض
جــذب  درخصــوص  نهــادی  ظرفیت ســازی   )6
گردشــگر؛ دولت هــا، بــرای پیشــرو بــودن در امــر تــاب آوری، 
می کننــد  بلندمــدت  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری 
از  تــا  می آورنــد  وجــود  بــه  را  شــرایطی  و  مشــوق ها  و 
قابلیت هــای بالقــوۀ ســازندۀ کســب وکارها بــرای رســیدن 
ــال  ــق اعم ــت از طری ــد. دول ــتفاده کنن ــدار اس ــدی پای ــه رش ب
ــی  ــه های جهان ــعۀ خوش ــت توس ــد در جه ــی می توان خط مش
پرداخــت  بــا  می توانــد  دولــت  بــردارد.  گام  کســب وکار 
صنایــع  بی رویــۀ  واردات  از  مناســب  بانکــی  تســهیات 
ــد، مشــوق های مالیاتــی  دســتی دیگــر کشــورها جلوگیــری کن
ــات  ــازمان ها و مؤسس ــاد س ــه ایج ــد، ب ــه کن ــی ارائ و صادرات
پشــتیبان کســب وکار نظیــر مراکــز رشــد کمــک کنــد و قوانیــن 
ــد و از  ــم کن ــگری تنظی ــب وکارهای گردش ــرای کس ــدی ب جدی
ــای  ــود فض ــون بهب ــازی قان ــد. اجرایی س ــت کن ــا حمای آن ه
ــای  ــم مجوزه ــتن از حج ــابه و کاس ــن مش ــب وکار و قوانی کس
ــدت،  ــد در کوتاه م ــی می توان ــن اقدامات ــداوم چنی ــی و ت دولت
در بخــش خصوصــی و اقتصــاد کشــور، تحــرک بیشــتری پدیــد 
ــۀ  ــا مطالع ــون ب ــن مضم ــر در ای ــق حاض ــۀ تحقی آورد. نتیج
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ــا عنــوان  پژوهــان و همــکاران )1398( همخوانــی دارد کــه ب
بــه اهمیــت دولــت در  برنامه ریــزی حمایتــی«  »عامــل 
تــاب آوری و پایــداری کســب وکارها اشــاره کــرده اســت. 
توســعۀ  بــرای  زیســت محیطی  حفاظــت   )7
ــوا، آب،  ــد ه ــری مانن ــت از عناص ــط زیس ــگری؛ محی گردش
ــل  ــط متقاب ــان و رواب ــوران، انس ــی، جان ــع طبیع ــاک، مناب خ
ــم  ــا ه ــا ب ــن بخش ه ــت. ای ــده اس ــکیل ش ــا تش ــن آن ه  بی
بوم شــناختی  رویکــرد  در  هســتند.  واکنــش  و  کنــش  در 
ــاور وجــود دارد کــه نظام هــای  پایــداری و تــاب آوری، ایــن ب
اقتصــادی و اجتماعــی جزئــی از نظــام محیــط  زیســت 
ــی  ــداری اجتماع ــن، پای ــی رود. بنابرای ــمار م ــه ش ــی ب جهان
زیســت  محیــط  پایــداری  زیرمجموعــۀ  اقتصــادی  و 
ــک  ــت ی ــن ظرفی ــرای تعیی ــناختی، ب ــر بوم ش ــت. از نظ اس
زیســت بوم، توانایــی آن در پاســخ مثبــت بــه تغییــرات و 
ــط  ــا محی ــازش ب ــرای س ــت بوم ب ــی زیس ــت دینامیک ظرفی
ظرفیــت  زیســت بوم ها  درصورتی کــه  می شــود.  بررســی 
ــند،  ــته باش ــی را داش ــارهای خارج ــرات و فش ــرای تغیی الزم ب
پایــدار محســوب می شــوند. منابــع هــر زیســت بوم آن را 
بــرای پایــداری و تحمــل تغییــرات اطــراف توانمنــد می کنــد. 
ــع زیســت محیطی جــزء  ــی، مناب در حــوزۀ گردشــگری جهان
ایــن  در  و  می شــوند  محســوب  گردشــگری  جاذبه هــای 

نــوع کســب وکارها بســیار تأثیرگــذار هســتند. تــاب آوری 
محیــط  از  حفاظــت  نیازمنــد  گردشــگری  در  روبه جلــو 
ــث  ــی باع ــت طبیع ــط زیس ــب محی ــت. تخری ــت اس زیس
بهداشــت  افتــادن  مخاطــره  بــه  و  اجتماعــی  صدمــات 
همــکاران  و  فونــت  می شــود.  انســان ها  ســامتی  و 
ــر  ــبز: تفک ــش س ــوان »آرام ــا عن ــود، ب ــۀ خ )2017( در مقال
ــرکت های  ــط ش ــداری توس ــال پای ــوص اعم ــه درخص گاهان آ
عوامــل  از  را  زیســت محیطی  کارایی هــای  گردشــگری«، 
ــن  ــج ای ــا نتای ــه ب ــد ک ــمار می آورن ــه ش ــاب آوری ب ــی ت اصل

تحقیــق هم ســو اســت.
نبــــود آمــار دقیــــق و قابل اتــکا، دشــــواری امــکان 
ــئوالن و  ــودن مســ ــترس نبــ ــاط و در دســ ــراری ارتبــ برقــ
فعــاالن صنعــت گردشــگری کشــور و نبــود پژوهش هـای 
کســب وکارهای  روبه جلــوی  تــاب آوری  دربــارۀ  کافـــی 
گردشـــگری از مهم تریــــن موانــــع پژوهــــشگران به شــمار 
می رونــــد. جــدول بعــد پیشــنهادهای پژوهــش درخصــوص 
حفــظ و ارتقــای تــاب آوری کســب وکارهای گردشــگری 
ــه  ــنهادها ب ــن پیش ــد. ای ــان می ده ــم را نش ــرایط تحری در ش
 
ً
ــا ــده اند. ضمن ــه ش ــش ارائ ــر پژوه ــن فراگی ــک مضامی تفکی

ــده اند. ــی ش ــز معرف ــنهادها نی ــدگان پیش اجراکنن

جدول 8: راهبردهای پیشنهادی درخصوص ارتقای تاب آوری 
کسب وکارهای گردشگری در شرایط تحریم

اجراکنندهراهبردهای پیشنهادیمضامین فراگیر

1

توسعۀ قابلیت های 
انسانی در 

ارائۀخدمات 
گردشگری

بسترسازی مناسب برای رشد خاقیت های فردی و مهارت کارکنان شرکت های گردشگری 
تاش برای جلوگیری از تغییر شغل نیروی انسانی شاغل در گردشگری به دیگر صنعت ها و 

غنی سازی شغل برای توسعۀ کارکنان 
حمایت اطاعاتی از کارکنان با اطاع رسانی و شفاف سازی برنامه ها و اقدامات در شرایط تحریم

استفاده از رویکردهای انگیزشی برای باال بردن سطوح عاقۀ کارکنان کسب وکارهای گردشگری و 
ایجاد محیط کاری مطلوب و نیز تاش برای به وجود آوردن جو همکارانه

گاهی آن ها کمک به آموزش کارکنان درزمینۀ پایداری و باالرفتن میزان دانش و آ

مدیران کسب وکار های 
گردشگری

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی

2
توسعۀ تعامات 

اجتماعی با 
گردشگران

 همکاری پویا و سازندۀ دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به منظور انعکاس تصویری صلح آمیز از کشورمان در عرصۀ بین المللی در شرایط تحریم

 ایجاد دفاتر رایگان راهنمای گردشگری در فرودگاه ها و مبادی ورودی اصلی و همچنین شهرهای 
گوناگون کشور برای راهنمایی و هدایت گردشگران داخلی و خارجی و رفع مشکات آن ها

 مشارکت دادن و توجه کردن به دغدغه های همۀ ذی نفعان کسب وکارهای گردشگری 
 توجه به مسئولیت اجتماعی کسب وکارها

 افزایش سهم مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری و سیاست گذاری برای توسعۀ زیرساخت ها
 توجه ویژه به جشنواره ها، سمینارها و کنفرانس های گردشگری در شهرهای مهم ایران و توزیع 

مناسب آن و تاش وزارت امور خارجه در اخذ میزبانی مناسبت های سیاسی، فرهنگی و بین المللی 
توسط ایران

 حمایت از محافظان مردمی میراث فرهنگی 
 اعتمادسازی در ارائۀ خدمات سامتی و امنیتی به گردشگران 

دولت

وزارت امور خارجه

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

ذی نفعان گردشگری 

جوامع محلی ـ منطقه ای
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اجراکنندهراهبردهای پیشنهادیمضامین فراگیر

3

توسعۀ توان 
رقابتی در مقایسه 

با کشورهای 
گردشگرپذیر

 قائل شدن اولویت برای صنعت گردشگری در بین سیاست های جذب منابع خارجی به کشور در 
شرایط تحریم،  شناسایی موانع و محل های نقص در جذب گردشگر و تسهیل ورود گردشگر

 تدوین سیاست های تشویقی برای جذب گردشگر 
 شناساندن توانمندی های داخلی به کسب وکارهای گردشگری

 معرفی و تبلیغ جذابیت ها و ظرفیت های داخلی به گردشگران در سطح بین المللی
 تأسیس شبکۀ تلویزیونی ماهواره ای ایرانگردی و معرفی جاذبه های گردشگری ایران به چند زبان 

زندۀ دنیا،  تغییر نگرش به کشور ایران در بازارهای هدف از طریق سرمایه گذاری مناسب در تبلیغات
 استفاده از بازاریابی دیجیتال و شبکه ای در فضای مجازی

دولت

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

وزارت امور خارجه

رسانه ها

4
توسعۀ توان 

مالی ـ اقتصادی 
گردشگری

 استفادۀ حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها
 ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در موضوع گردشگری 

 فراهم آوردن شرایط حمایتی فکر تا عمل برای فعاالن اقتصادی و به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی 
در حوزۀ گردشگری،  افزایش سرمایه گذاری در خارج کشور برای تقویت و توسعۀ مراکز و برنامه های 
فرهنگی برون مرزی مانند برگزاری و افزایش جشنواره ها، سمینارها، نمایشگاه های فرهنگی و تبلیغاتی 

برون مرزی و بین المللی، چاپ و انتشار کتب اسامی و فرهنگی به زبان های مختلف
 انجام اقدامات جدی تر و گسترده تر توسط نظام تأمین مالی کشور برای حمایت از کسب وکارها و 

پشتیبانی از نقدینگی شرکت ها 
 اهتمام به اقتصاد مقاومتی برای به کارگیری ظرفیت های داخلی و مزیت های تولید ملی

وزارت امور خارجه

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

بخش خصوصی

سازمان برنامه و بودجه

بانک ها

5
ظرفیت سازی نهادی 
درخصوص جذب 

گردشگر

 تسریع در فرایند تصویب و اباغ آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
 برنامه ریزی و اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سوی 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 سفارت خانه های ایران در 

خارج از کشور باشد.
 روشن است که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ریزی برای مقابله 

ً
 کاما

با تحریم های همه جانبۀ ایاالت متحدۀ امریکا باید، عاوه بر تدوین و تصویب برنامۀ حمایتی در 
دولت برای کمک به دست اندرکاران این صنعت، برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی را با همکاری 

بخش خصوصی و ذی نفعان این صنعت در بازارهای هدف گردشگری تدوین کند.
 
ً
سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت های توسعۀ فّناوری های مبتنی بر باک  چین در کشور مؤکدا

توصیه می  شود.

دولت

وزارت کشور (با هدف ایجاد 
زیرساخت بین بخشی(

وزارت امور خارجه 

بانک ها

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 انعطاف پذیر

 تخصیص منابع کافی در حمایت از خاقیت و نوآوری در سازمان و نهادینه کردن خاقیت و 
نوآوری،  به کارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخاقیات و قانون در سازمان ها

 فراهم سازی مهارت های همکاری ازجمله قابلیت تشکیل گروه های فعال در نقاط مختلف دنیا 
خدمات ویژۀ چابک سازی 

مدیران کسب وکار های 
گردشگری

سازمان های گردشگری

7

حفاظت 
زیست محیطی برای 

توسعۀ گردشگری

 تشدید قوانین مقابله با تخریب جنگل ها 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 سوء استفاده 
کید و توجه ویژه به تقویت و ارتقای همه جانبۀ نظام اطاع رسانی و تبلیغات  از محیط زیست،  تأ

پیشگیرانه به ویژه در داخل کشور برای بیان عواقب و پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت ناشی از آسیب 
به ظرفیت های داخلی برای نسل کنونی و آینده

 تاش به منظور فرهنگ سازی و مردمی کردن حفاظت از محیط زیست با مشارکت و همکاری 
رسانه ها،  تدوین برنامۀ جامع گردشگری و ایجاد و بهبود زیرساخت ها برای توسعۀ بوم گردی

دولت

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

سازمان حفاظت محیط زیست
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