فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ،سال پنجم ،شمارة  ،9زمستان 95
صفحة 1-24

ارائة چارچوبی برای ایجاد ائتالف در کسبوکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب
هاشم آقازاده 1،علی حیدری 2،حمید ضرغام بروجنی 3،علی اصغر
تاریخ دریافت1395/09/10 :

شالبافیان4

تاریخ پذیرش1395/11/25 :

چکیده
جهانی شــدن ،پیشــرفت تکنولوژی و وســایل ارتباطجمعی موجب شــده تا بازار رقابتی محلی در حد بازاری
جهانی وسعت یابد؛ بازاری که دیگر سازمانها بهتنهایی قادر به بقا در آن نخواهند بود .دراینمیان ،کسبوکارها،
با تشکیل ائتالف و توسعة همکاری ،منابع خود را به اشتراك گذاشته و حیات خود را تضمین میکنند .از سوی
دیگر ،باتوجهبه رخدادهای اخیر کشور در حوزة سیاستهای خارجی و بکر بودن بازار گردشگری ،بهنظر میرسد
صنعت گرد شگری را میتوان یکی از م صادیق ر شد به شمارآورد .این امر ک سبوکارهای گرد شگری را برای
ا ستفادة حداکثری از فر صتهای بازار ترغیب میکند و باتوجهبه و ضعیت و ب ضاعت ک سبوکارهای گرد شگری
کشور ،اتخاذ راهبرد همکاری محتملتر است .بنابراین نیاز به همکاری در میان کسبوکارهای گردشگری شدت
خواهد یافت و گام اول برای تحقق چنین امری ات خاذ مالحظات صـــحیح درخصـــو شـــکلگیری چنین
ائتالفهایی اســت .ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضــر ارائة چارچوب برای شــکلگیری ائتالف در کســبوکارهای
گرد شگری ا ست .بدینمنظور ،برای درك عمیق از پدیدة شکلگیری ائتالفها ،رویکرد تف سیرگرایانه اتخاذ و از
روش فراترکیب ،برای تجمیع و بسط آرای پیشین ،استفاده شد .روش فراترکیب یکی از روشهای کیفی تحقیق
اســت که در آن محقق با تفســیر نتایج مطالعات پیشــین به بســط مدلی جدید ،در حوزهای خا میپردازد؛
بدین ترتیب ،ضمن تجمیع آرای پی شین ،ت صویری بدیع از مو ضوع شکل خواهد گرفت .تحقیق حا ضر منتج به
تصویری کلی از مهمترین ابعاد و مؤلفههای دخیل در شکلگیری یک ائتالف گردشگری شد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،ائتالف ،کسبوکار ،فراترکیب

 .1دانشیار دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
 .4دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)
آدرس پست الکترونیکashalbafian@gmail.com :
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مقدمه
استراتژیهای کسبوکار ،بر بهبود موقعیت رقابتی محصوالت (خدمات) یک شرکت ،در یک
صنعت یا یک بخش خا از بازار ،تأکید میکند .این استراتژیها ممکن است رقابتی (مبارزه با
تمام رقبا برای کسب مزیت رقابتی) یا مشارکتی (همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت
بر سایر رقبا) باشد .باتوجهبه جهانیسازی وضعیت رقابت و تخصصی شدن صنایع ،در دو دهة اخیر،
تغییرات مهمی در محیط اقتصادی رخ داده که منجربه تغییرجهت شرکتها از رقابت انفرادی به
رقابت در قالب شبکهها شده است (دورم ،برودی ،و ردمور .)2003 ،بهعبارتی ،در عصر جدیدِ
جهانیشدن و تکنولوژیهای نوین ،ایجاد ائتالف را میتوان استراتژی رایج صنایع برشمرد (پاول،
 )1998که سازمانها ،به واسطة آن ،میان منابع موجود و نیازهای آتی خود پل میزنند (ایزنهاردت
و اسچونهون .)1996 ،این شیوع استراتژی همکاری ،در طی چند دهة اخیر ،موجب شده تا محققین
با پیشینههای علمی ،ابزارها و دیدگاههای مختلف به بررسی موضوعات گوناگون مرتبط با این زمینه
بپردازند (کریستوفرسن .)2013،دراینبین موضوعی که بدان کمتر پرداخته شده ،ایجاد و
شکلگیری ائتالفهاست؛ مسئلهای که تحقیق گومز و همکارانش ( )2014نیز آن را تأیید میکند.
براساس بررسی ایشان بر پژوهشهای  22سال اخیر درزمینة ائتالف ،تنها شش درصد از تحقیقات
درارتباطبا مسئلة شکلگیری ائتالفها بوده است .ازسویدیگر ،شکست بسیاری از ائتالفها منجر
شده تا به اشتیاق محققان برای بررسی موضوع ایجاد ائتالف دامن زده شود و حجم چنین مطالعاتی
روبهافزایش گذارد (گومز و همکاران .)2014 ،بهعبارتی ،ایشان دریافتهاند که مسلم ًا اگر یک ائتالف
در مرحلة تولد بهدرستی شکل نگیرد ،در ادامة حیات خود با مشکل روبهرو خواهد شد؛ و این ادعا
بیاساس نخواهد بود که شکست بسیاری از ائتالفها ناشی از همان خشت اولی است که دیوار
ائتالف بر آن بنا شده است .ازسویدیگر ،بنابر گفتة محققان ،رشد ایجاد ائتالفها در صنایع خدماتی
بهمراتب باالتر از سایر صنایع است (بلواستین .)1994 ،دراینبین ،یکی از مهمترین صنایع خدماتی
که بحث تشکیل ائتالف برای آن از اهمیت دوچندانی برخوردار است ،صنعت نوظهور گردشگری
است .کسبوکارهای گردشگری با مجموعهای از تغییرات سریع در نیازها و خواستههای گردشگران
و تغییرات مداوم محیطی روبهرو هستند .دراینحالت ،تنها کسبوکارهایی برجا خواهد ماند که
توانایی تشخیص این تغییرات و واکنش پویا در مقابل آنها را داشته باشد .مباحثی نظیر جهانیشدن
و انقالب دیجیتال فرصتها و چالشهایی را پیشروی مدیریت ،بازاریابی ،توسعة محصوالت و
تجارب گردشگری قرار داده است که دیگر کسبوکارهای منفرد در آن جایگاهی ندارد؛ تنها این
خوشهها و شبکه های متولیان گردشگری است که توانایی ادامة حیات در چنین شرایطی خواهد
داشت (الزرت و پتریلو .)2006 ،بهعالوه اینکه ،درصد باالیی از شرکتهای فعال در عرصة تجارب
گردشگری ،مؤسسات کوچک و متوسط با توانایی های سازمانی و منابع محدودند که حیات برای
این سازمانها را به چالشی مهم تبدیل کردهاند (گاسوری و سایمون .)2015 ،ازاینرو ،ایجاد ائتالف
و روابط همکاری را تنها راهکار صحیح حفظ بقای این شرکتها در دنیای رقابتی میتوان دانست.

2

هاشم آقازاده و همکاران  ...................................ارائة چارچوبی برای ایجاد ائتالف در کسبوکارهای گردشگری ...
گسستگی1

یکی دیگر از دالیلی که منجربه قدمت باالی ایجاد ائتالفها در حوزة گردشگری میشود،
صنعت گردشگری است که موجب شده مقاصد گردشگری و محصوالت و خدمات آن از عناصر
مختلفی تشکیل یافته و هر یک از این عناصر در تضمین عملکرد صحیح فعالیت گردشگری نقشی
حیاتی داشته باشند (جمال و گِتز .)1995 ،این گسستگی ،محرك ایجاد همکاری در گردشگری
است؛ چراکه وابستگی میان عناصر منجربه تعامل میان آنها میشود .همانگونه که گان ()1998
نیز اشاره میکند ،گردشگری سیستمی است متشکل از بخشهای خصوصی و دولتی که مجموعهای
از تجارب را ارائه میدهد (گان )1998 ،و یکی از روشهای رفع نارضایتی در تجربة گردشگری،
ایجاد همکاری و ائتالف است .بهعبارت دیگر ،ایجاد اتحادی قوی میان تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان گردشگری ،تجربة آنرا بهشدت رقابتپذیر میسازد (ویدنفلد ،ویلیامز ،باتلر.)2011 ،
بنابراین ازیکسو استراتژیهای همکاری ،ازجمله ائتالف ،در حوزة گردشگری اهمیت روزافزونی
دارد و ازسویدیگر ،شکلگیری ائتالف خود جنبهای مهم در صنعت گردشگری بهشمار میرود
(چاتوس و اولسون .)2003،ازاینرو ،هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفههای شکلگیری
ائتالف و ارائة چارچوب مناسب برای تشکیل ائتالفهای گردشگری است.
مبانی و چارچوب نظری
راهبرد مشارکت2تالشی است از جانب سازمان بهمنظور تحقق اهداف خود ،از طریق همکاری
با سازمانهای دیگر ،نه رقابت با ایشان (چایلد ،فالکنر ،تالمن .)2005 ،دراینمیان انواع متفاوتی از
مشارکت تعریف شدهاست که میتوان به عمدهترین اشکال آن در ذیل اشاره کرد:

1Fragmented

Strategy

3

2Cooperative
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جدول :1انواع مشارکت
تعریف

عنوان
همکاری

شراکت

ائتالف

1

شراکت ،ترتیبی است که در آن شرکا برای پیشروی بهسوی منافع دوجانبه ،حاضر به همکاریاند .رایجترین تعریف
برای شراکت این است که دو یا چند کسبوکار ،بهمنظور رسیدن به اهداف مشترك تجاری ،با یکدیگر همکاری
کنند.

2

ائتالف ،توافقی است میان دو یا چند کسبوکار بهمنظور پیشروی بهسمت اهداف مشترك و تضمین منافع مشترك
ایشان .این ائتالفها معموالً ،بهمنظور کاهش هزینهها ،ایجاد شده و کیفیت خدمات مورد عرضه به مشتری را بهبود
میبخشد .در این بین ،پنج نوع ائتالف قابل شناسایی است :ائتالف فروش ،ائتالف حل مشکل ،ائتالفهای جغرافیایی،
ائتالف سرمایهگذاری و جوینت ونچرها.

3

شبکههای
کسبوکار

همکاری بهمعنای کارکردن با یکدیگر بهمنظور نیل به یک امر مهم است .بهعبارتی ،همکاری فرایندی بازگشتی
است ،بین دو یا چند نفر یا سازمان ،که بهمنظور رسیدن به اهداف مشترك با یکدیگر کار میکنند.

4

شبکة کسبوکار شکلی از شبکههای اجتماعی با اهداف تجاری است .شبکهسازی ،یک فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی
است که گروههایی از تجار همفکر برای شناسایی ،ایجاد یا انجام فعالیت تحت فرصتهای تجاری تشکیل میدهند.

خوشه /خوشه خوشه ،مجموعة سادهای است از کسبوکارها یا صنایع که در یک منطقة خا  ،برحسب محصوالت ،بازار یا
5
سازمانهای واسط با یکدیگر درارتباطاند.
سازی
منبع :برگرفته از گاسوری ،سایمون ،سوتیریادی2015 ،

آنچه در تحقیق حاضر بررسی میشود ،بحث ائتالفهاست .ائتالفها با اهداف متفاوتی تشکیل
می گردند ازجمله :بازاریابی مشارکتی (برند مشترك ،تبلیغات مشترك) ،مشارکت در فروش یا
توزیع ،صدور مجوز تکنولوژیکی ،توافقات تحقیق و توسعه ،بهبود بهرهوری یا اثربخشی ،توسعة بازار
و اهداف بین سازمانی ،برونسپاری ،مشارکت محلی ،سرمایهگذاری مشارکتی و( ...آیدیمتان2003 ،؛
اِوانس2001 ،؛ هیل و شائو1995 ،؛ کاراکلیکو اوکال2008 ،؛ کلیکر2013 ،؛ تلفر.)2000 ،
عالوهبراین ،ائتالفهای فعال در حوزة گردشگری را میتوان به چهار گروه تقسیمبندی کرد
(گاسوری و همکاران بهنقلاز آستین)2015 ،

1Collaboration
2Partnership
3Alliance

Network/Networking

4
Business

5Cluster/Clustering

4
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نمودار :1انواع مشارکت و ائتالف در صنعت گردشگری
انواع مشارکت و ائتالف در صنعت
گردشگری ،سفر و فراغت

الف) ائتالف و مشــــار کت م یان
بخشهــای مشــــابــه صـــنعــت
گردشـــگری مــاننــد :آژانسهــای
م سافرتی ،شرکتهای هواپیمایی،
هتــلهــا (هتــلهــای زنجیرهای،
رســــ تورانهــای فســــت فوت،
کمپینهای برندینگ مشارکتی)

ب) ائتالف و مشـــارکت
م یان بخش های مختلف
صنعت گردشگری (ادغام
عمودی هتل و شـــرکت
هواپیمایی ،جوینت ونچر
واســطهها و شــرکتهای
کرایة ماشین)

از مهمترین مطالعات انجام شده ،درخصو

ج) ائتالف و مشـــار کت
میــان صـــنــایع مختلف
(ائتالف های هیبر یدی و
مرکب از صنایع مختلف )

د) ائتالف و مشـــارکت
میان صـــنایع دولتی و
خصــوصــی؛ مشــارکت
عمومی-خصـــوصـــی
(خوشهها و)...

ائتالفهای گردشگری ،میتوان به موارد ذیل

اشاره کرد:
جدول :2پیشینة مرتبط با ائتالف گردشگری
نویسنده/

محتوی

نویسندگان ـ سال

حقیقی کفاش،
صادقی ،قاسمی –
1392

هدف اصلی این تحقیق رتبهبندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتالف استراتژیک شرکتهای هواپیمایی از دیدگاه خبرگان
است .برای این منظور با استفاده از مدل هافمن اشلوسا )  ،) 2001مراحل تشکیل ائتالف بررسی و عوامل مؤثر بر
هرکدام از این مراحل شناسایی شد .یافتههای تحقیق نشان داد ،که از میان عوامل و مراحل منتخب ،عامل تناسب
استراتژی ائتالف با استراتژی کالن سازمان و مرحلة انتخاب شریک بیشترین تأثیر را بر شاخص موفقیت ائتالف
استراتژیک دارد .همچنین مشخص شد که معیار موفقیت بازار مناسبترین معیار برای ارزیابی موفقیت ائتالف
استراتژیک شرکتهای هواپیمایی است.

کاظمی نیا1387 ،

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شراکت استراتژیک در آژانشهای مسافرتی پرداخته است .بدینمنظور
هجده آژانش مسافرتی ،بهواسطة توزیع پرسشنامه ،مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که چهار عامل کلیدی
انتخاب شریک ،طراحی ساختار شراکت ،مدیریت و سرمایههای اجتماعی بر موفقیت شراکت استراتژیک مؤثرند.

فرانسو و پرِیِرا 2013 -

هدف از این تحقیق شناسایی دالیل ورود به ائتالف ها و همچنین تبیین عوامل مؤثر بر روابط همکاری در صنعت
مهماننوازی است .در تحقیق مزبور ،از رویکرد مطالعة چندموردی با بررسی چهار هتل ،در کشور پرتغال ،استفاده شده
است .نتایج نشان داد که دو عامل ساختاری و فرایندی در ایجاد و توسعة ائتالفهای مهماننوازی بیشترین تأثیر را دارد.

تی سای ،وو ،لو،
هانگ2013-

این مقاله درپی انتخاب بهترین مدل ائتالف گردشگری پزشکی با بررسی ابعاد ادارة بیمارستانها در تایوان است؛
بدینمنظور ،رویکرد سلسلهمراتبی ( )AHPبهکارگرفته شد .نتایج نشان داد که از میان چهار مدل ساختار ائتالف شامل
مدل منفعت ،فرصت ،هزینه ،ریسک ،مدل منفعتگرا در اولویت قرار دارد.

سانزایبانز و آنتون
کلیو2016 -

این مقاله به بررسی اثر ایجاد همکاری میان ذینفعان در نوآوری و بهروزشدن مقصد گردشگری پرداخته است.
بدینمنظور اثر همکاری میان ذینفعان محلی و واسطههای بینالمللی در کاتاالن 1،طی سالهای 1994 -2013
بررسی شد.

1

Catalan
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میستیلیس و دنیل-
2008

این تحقیق به بررسی چالشهای موجود در همکاری الکترونیک بخشهای خصوصی و دولتی ،برای بازاریابی مقاصد
گردشگری ،پرداخته است .اصلیترین چالش دراینمیان ،ساختار سازمانی این سیستمهای بازاریابی و دخالت شرکا در
مراحل مختلف توسعة سیستم بازاریابی بوده است.

چرنک2012-

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد همکاری در صنعت گردشگری لهستان پرداخته است .برمبنای چارچوب
ارائهشده دراینمیان برخی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،جمعیتشناختی ،قانونی ،سیاسی ،فضایی دخیلاند.
غالب اثرات عوامل یادشده ،بر ذینفعان مشارکتهای گردشگری ،منفی است.

نووِلی ،اِسچمیتز ،و
اِسپنسر2006-

این مقاله ضمن تبیین اثر مثبت همکاری مؤسسات کوچک و متوسط گردشگری بر خالقیت ،به بررسی یک نمونة موفق
در انگلستان پرداخته است.

ویکاس و لِدر2010-

این مقاله ،ضمن مروری بر اهمیت ایجاد ائتالف توسط مؤسسات مختلف گردشگری ،به تبیین مهمترین ابعاد مدیریت
یک ائتالف گردشگری در هندوستان پرداخته است.

پانسیر2007 -

این پژوهش درپی یافتن ارتباط ارزیابی ائتالف استراتژیک با ویژگیهای شرکا بود .بدینمنظور ،سه بخش مرتبط با
صنعت گردشگری شامل آژانسهای مسافرتی ،توراُپراتورها ،عمدهفروشان در استرالیا ارزیابی شد.

داگان ،باروتسو و
نبیگلو2012-
ها2006 -
جتر و چن2012 -
مورلی2003 -

این پژوهش به بررسی نظر مدیران برتر هتل های سه تا پنج ستارة آالنیا1،درخصو فرصتهای موجود سرمایهگذاری
در گردشگری ترکیه و تمایل ایشان برای انتخاب شریک خارجی ،پرداخته است که نتایج مؤید هر دوی این فرضیات
بوده است.
در این پژوهش سعی شده ،با مطالعة کمّی وکیفی ارتباطات میان آژانسهای مسافرتی و بخشهای زیرمجموعة آنها
در تایوان ،مدلی برای ائتالف میان کسبوکارهای الکترونیکی ( )B2Bدر گردشگری ارائه شود.
این مقاله بهدنبال بررسی انگیزهها و موانع تشکیل ائتالف و بهاشتراكگذاری دانش توسط سازمانها در گردشگری
است.
این مقاله به طرح دو سناریو درخصو
پرداخته است.

آیندة ائتالفهای خطوط هوایی و تأثیر هریک از آنها بر صنعت گردشگری

هولمبرگ و کامینگ-
2009

این مقاله ،درپی رفع معضل شکست ائتالف ،به معرفی سازوکاری استراتژیک برای انتخاب شرکای مناسب (با تمرکز
بر صنعت گردشگری) پرداخته است.

استراب2015 -

این مقاله به چگونگی ایجاد اتحاد میان بازیگران محلی در منطقة شمالی بالی پرداخته و نحوة پیوستن آنها به
سازمانهای مردم نهاد ملی و بینالمللی فعال در حوزههای سیاسی ،محیطی و مذهبی مرتبط با گردشگری را مورد
بررسی قراردادهاست؛ که دراینمیان ،سه جریان فکری را شناسایی میکند.

رید ،ایمیس و ام
سیکلوسکی2009 -

این پژوهش با مطالعة یک مورد موفق (اتحاد گردشگری آتالنتیک شمالی) ،درارتباط با اتحاد بازاریابی گردشگری،
بهدنبال ارائة درسهایی دراینخصو است.

چن و تی سنگ-
2005

این پژوهش به بررسی همکاری میان کسبوکار گردشگری و بانکها (کارت اعتباری) در تایوان پرداخته و عوامل مؤثر
بر این همکاری را شناسایی کرده است.

توهی و کنلی2014-

این پژوهش به تسهیل فعالیت گردشگری ورزشی ،با ایجاد همکاری میان سازمانهای ملی مرتبط و توراپراتورهای این
حوزه ،پرداخته است .بدینمنظور تجربة کشور استرالیا ،دراینخصو  ،مورد مطالعه قرارگرفته است.

پانسیر2009 -

این پژوهش به بررسی انگیزههای ایجاد ائتالف در گردشگری ،با تمرکز بر صنعت گردشگری استرالیا ،پرداخته است.
نتایج نشان داده که عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی در تشکیل چنین ائتالفی مؤثرترند .در ارزیابی مدیران ارشد،
ویژگیهای شرکت نیز بر تشکیل ائتالف مؤثر شناخته شد.

باتوجهبه پیشینة اشاره شده ،میتوان گفت که ایجاد ائتالف ،موضوعی بدیع در حوزة گردشگری
بهشمار میرود.
روششناسی پژوهش
در تحقیق حاضر ،روش کیفی فراترکیب بهکارگرفته شده است .سه روش کلیدی در بازنگری
ادبیات وجود دارد :فراتحلیل ،بازنگری روایتگونه ،فراترکیب (کریچهِر ،پوهلنر ،و چالس.)2016 ،
نقطة قوت روش فراترکیب در تواناییاش نسبتبه شناسایی مقولههای مشترك و ایجاد یک چارچوب
1
.Alanya
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مفهومی از دل پیشینه است (کالرسون و پالمر .)2016،در فراترکیب ،بازنگری مطالعات پیشین و
فرایند چارچوب بندی مجدد مفاهیم ،از طریق ادغام تفسیری نتایج پیشین ،صورت میپذیرد
(سندلوسکی و بارسو )2007،و محقق سعی میکند ،ضمن بررسی اسناد و مطالعات مرتبط،
نتیجهای بزرگتر از مجموع بخشهایش بهدست آورد( .فینالیسون و دیکسون2008 ،؛ چنیل و وس
 .) 2007 ،باتوجهبه اینکه هدف از تحقیق حاضر دستیابی به چارچوبی کلی چگونگی ائتالف در
حوزة گردشگری است و روش فراترکیب ،با بررسی پیشینة موجود و ترکیب دادهها میتواند به
برایندی ارزشمند دراینخصو دست یابد ،روش مزبور بهکارگرفته شد .ازسویدیگر ،تاکنون
روشهای مختلفی برای پیاده سازی فراترکیب مطرح شده است که از این میان میتوان به
معروفترین آنها یعنی نوبلیت و هاره ،)1988(1سندلوسکی و باروسو 2003(2و  )2007و میجِر
و ساوین بادِن )2010( 3اشاره کرد .دراینمیان قالب مقاالت نگاشتهشده با روش فراترکیب ،بر
استفاده از دو مدل نوبلیت و هاره ( )1989و سندلوسکی و باروسو ( 2003و  ،)2007تأکید داشته
است .اروین ،برودرسون و سامر ( )2011در تالشی سه مدل فوق را ادغام کرده و از این طریق
فرایندی جامعتر عرضه میکنند .ازاینرو ،در تحقیق حاضر ،فرایند شش مرحلهای اروین و همکاران
( ،)2011بهعنوان مدلی متمایز و پیشرفتهتر از روشهای پیشین ،بهکارگرفته شد:
نمودار :2فرایند پیادهسازی فراترکیب
منبع :برگرفته از اروین و همکاران2011 ،

مرحلة اول :تدوین مشکل و سال تحقیق
مرحلة دوم :بررسی جامع ادبیات تحقیق
مرحلة سوم :ارزیابی کیفیت مقاالت و انتخاب مقاالت مناسب
مرحلة چهارم :انتخاب و بهکارگیری روش صحیح متاسنتز
مرحلة پنجم :ارائة یافتههای متاسنتز
مرحلة ششم :تأمل در فرایند

1
. Noblit and Hare
2
. Sandelowski and Barroso
3
. Major and Savin-Baden
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دادههای مورد تحلیل در پژوهش حاضر از تحقیقات (دادههای ثانویه) منتشر شده ،پیش از
تیر  ،1395با موضوع ایجاد ائتالفها ،برگرفته شده است .بهمنظور جستار این تحقیقات ،به
معتبرترین پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستوجو مراجعه شده که در جدول ذیل آمده است:
جدول :3انواع موتورهای جستوجو ،پایگاههای اطالعاتی و کلیدواژههای مورد بررسی در تحقیق
موتور جستوجو
Google
Google
Scholar

کلیدواژهها

پایگاههای اطالعاتی
Science Direct
Emerald
Springer
Taylor & Francis
Wiley

Alliance Formation
Alliance Building
Alliance Development
Developing Alliance
Building Alliance
Alliance development Process
Alliance creation
Alliance Formation Process
Alliance Development Stages
Relationship Development Process
Tourism Alliance Formation
Tourism Alliance Development
Tourism Alliance Building

غربالگری دادهها به ترتیب ،براساس مرتبط بودن عنوان و چکیده و محتوای مقاالت با موضوع
تحقیق ،صورت گرفت .جستوجوی مقاالت بهصورت رفت و برگشتی و تا رسیدن به حدّ اشباع
ادامه داشت و درنهایت  38مقاله انتخاب شد.
ازآنجاکه دادههای مقالة حاضر ،از متن مطالعات پیشین تشکیل شده است از روش کدگذاری
دستی بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .بدینصورت که هر مقاله جداگانه کدگذاری
شد؛ سپس «مفاهیم» در قالب «زیرمقوله» و «زیرمقوله»ها در قالب «مقوله»ها دستهبندی شدند.
نمودار :3فرایند کدگذاری

کد

زیرمقوله

مفهوم

مقوله

یافتههای پژوهش
در انتخاب غربالگری بهترتیب برطبق عنوان و چکیده و محتوا صورت گرفت .در نمودار  4میزان
ریزش مقاالت در هر مرحله از غربالگری نشان داده شده است.
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نمودار :4فرایند غربالگری مقاالت

تعداد منابعی که یافت شده است
N=269

تعداد مقاالت ردشده ازنظر عنوان
N=38

کل چکیدة غربالشده
N=258
تعداد مقاالت ردشده ازنظر چکیده
N=115

کل محتوای مقالة بررسیشده
N=143
تعداد مقاالت ردشده ازنظر محتوا
N=105
تعداد کل مقاالت اولیه
N=38

کدگذاری در چهار سطح (کد ،مفهوم ،زیر مقوله ،مقوله) صورت گرفت .مفاهیم مشترك میان
مقاالت و تکرار هر یک از این مفاهیم ،زیرمقولهها و مقولههای استخراجی در جدول ذیل نشان داده
شده است:
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اعتماد

عوامل سازمان

زمینه/بستر
عدم اطمینان محیط کالن
عدم اطمینان محیطی

عوامل سازمانی

دانش در اختیار
سازمان

اعتماد به عنوان زمینه

* *

خط مشی سیاسی
*

منابع عرضه کنندگان
*

فنّاوری مورد استفاده
*

تغییر عادات مشتری
*

*

*
*

تجربه قبلی سازمان
*

اندازه سازمان

تجربه قبلی میان
مدیران
*

موقعیت سازمان در
بازار
*

داراریی های سازمان
*

شکل مالکیت
*

تنوع و طیف
محصوالت
*

*
*

* *

* * *
*
*
*

مقوله
زیر مقوله

کد (مفهوم)

Huang 2006

Beverlan 2001
Das 2002
Mukherjee2013
Park 2005
Todeva 2005
Eisenhardt 1996

Pett 2001

Nielsen 2011

Larson 1992
Garcia-pnt 2002

Jiang 2008

Kennelly 2014

Lei1997

Devlin 1988

Adan 2010

Chao 2015

Spekman1998

Brouther 1997

Dwyer 1987

Hoffman 2001

Das 1997

Sorensen 1998

Ring1994
Chung 2000
Gomes 2013
Gulate 1995

Doz 1996

Valdes-Llaneza 2015

Child 1998

Buchel 2000

Frankel1996
Jeje 2014

Faulkner 1995

Al Khatab 2012

Kuser 2014

Rosenkopf 2001

Rothaermel 2008

نویسنده اول -سال

وضعیت رقابت

*

* *

چرخه حیات

*
*

*

نوع صنعت

محیط کسبوکار

محیط صنعت

*

اندازه شرکا

*

ملیت شرکا

*

تغییرات تکنولوژی

*

دسترسی به نیروی
کار

*

قوانین و مقررات

*

خط مشی های اقتصاد
کالن

*

مداخالت دولت و سازو
کار کنترل قیمت

*

روش اعمال قرارداد

*

انگیزه /هدف

*

*

دسترسی به فنِّاوری
دسترسی به منابع

*

*

توسعه بازار
حفظ موقعیت بازار
*

محرك رقابتی

*

*

*

*

*

*

تطابق با سیاست های
دولت

*

*

*

*
*

*

*

تولید مشترك

هدف
شریک
انگیزه/
انتخاب

*

*

تحقیق و توسعه

* *

*

*

*
*

*

دسترسی به دانش

*

انطباق با تغییرات
محیطی

*

کاهش ریسک

*

*

*

تصویر برند
انتخاب شریک

*

*
*

صرفه به مقیاس

*

*

*

*

*
*

دسترسی به کانال
توزیع

ایجاد

*

*
*

*

* *

*

* *

*

دسترسی به فنِّاوری
شریک
دسترسی به کانال
توزیع شریک

*
*

اعتبار شریک

*
*

وضعیت مالی شریک

*

اطالع از قوانین محلی
شریک

*

اطالع از بازار محلی
شریک

*

بهره وری در تولید
شریک

*

تجربه قبلی مشارکت/
آشنایی

*

*

*

ساختار مدیریتی
ائتالف

*

ملیت شریک

*

*
*

* * *

مکمل بودن

*

داشتن وضعیت مشابه

*

*

*

* *

*

*

*
*

سن شریک
اهداف سازگار

*

*

*

سطح ریسک
موقعیت فعلی و آتی
شریک

مذاکره/سازماندهی

*

شهرت شریک
مذاکره/چانه زنی

*

ساختار مدیریت

* *

*

* *

*

مرز ائتالف

*

تقسیم کار و وظایف

*

قرار داد

قرارداد

*

*

*

* *

*

* *

انتخاب نوع ائتالف

نوع ائتالف

مدیریت (کلی)

* *

*

*

تعیین اهداف و مقاصد

*

تامین منابع

*

تعیین مسئولیت
توسط مدیریت

*

کنترل توسط مدیریت

*

تشخیص محدودیت
توسط مدیریت

*

رفع تزاحمات
کنترل

*

*

*

روشن سازی مرجع
قدرت

*
*
*

توزیع اطالعات
اعتماد برای تداوم

*

*

رفع تعارضات (کلی)

*

*

اعتماد

مدیریت

تداوم

حل عارض توسط
مدیریت

سیستم کنترل

*

*

*

* * *

فصلنامه علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ....................................................سال پنجم ،شمارة  ،9زمستان 95

برایناساس ،سه مقولة زمینه /بستر (عوامل مرتبط با محیط و بستر شکلگیری ائتالف) ،ایجاد
(عواملی که در فرایند شکلگیری ائتالف دخیلاند) و تداوم (عواملی که در قوت اولیة ائتالف
تازهشکلگرفته نقش دارند) شناسایی شدند.
نمودار :5نمایش مقولهها و زیرمقولههای استخراج شده از فراترکیب

مقولة  :1زمینه
زمینة ایجاد ائتالف درواقع مجموعه عواملی محیطی است که ائتالف در آن شکل میگیرد .این
محیط شامل عوامل داخلی (عوامل سازمانی) و عوامل خارجی (عدم اطمینان محیطی ،محیط
کسبوکار و محیط صنعت) است .در ادامه ،هریک از این زیرمقولهها درارتباطبا صنعت گردشگری
تبیین خواهد شد.
زیرمقولة  :1عوامل سازمانی

عوامل سازمانی اشاره به عوامل و ویژگیهایی دارد که تشکیل ائتالف را تحتتأثیر قرار میدهد.
دراین میان ،عواملی نظیر اندازة سازمان ،تجربة قبلی مدیران ،تجربة قبلی شراکت ،موقعیت سازمان
در بازار ،انواع محصوالت و خدمات ،شکل مالکیت ،داراییهای سازمان ،دانش دراختیار بر ایجاد
ائتالف توسط شرکتها تأثیر میگذارد .یکی از مهمترین این عوامل ،در صنعت گردشگری ،اندازة
سازمانی است .ویژگی غالب شرکتهای فعال در گردشگری ،کوچک /متوسط بودن آنهاست .این
امر یک عامل انگیزشی در ایجاد ائتالف با سایر فعاالن در حوزة گردشگری به حساب میآید؛ چراکه
بسیاری از این شرکتها از توان رقابتی باالیی برخوردار نیستند و درپی آناند که با ایجاد ائتالف،
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از یک سو قدرت رقابتی خود را باال ببرند و از سوی دیگر ،دستیابی به دانش و مهارت پیشرفته در
حوزة خود را تسهیل نمایند.
تجربه و آشنایی میان مدیران یا تجربة شراکت در سازمان ،منجربه داشتن نوعی پیشزمینة
ذهنی در ایجاد ائتالف میشود .برای مثال ،مدیریت یک آژانس در کشور دارای تجربة قبلی مطلوب
از شراکت با یک آژانس در خارج از کشور است؛ این امر میتواند مشوقی برای آژانس موردنظر ،برای
شرکت در نمایشگاههای بینالمللی بعدی و عقد قراردادهای همکاری بیشتر با آژانسهای خارجی
دیگر ،بهحساب آید.
موقعیت سازمان در بازار ،یکی از عواملی است که باید مورد تحلیل دوسویه قرار گیرد .بهعبارتی
باید توجه داشت که کدامیک از طرفین در موقعیت برتری نسبتبه طرف مقابل قرار دارد .این مثال
درخصو هتلها و رستورانهای زنجیرهای صادق است .اصوالً رستورانهای زنجیرهای ،که درپی
اعطای نام تجاری خود به رستوران متقاضی هستند ،سعی دارند تا بهدقت رستوران موردنظر را،
براساس معیارهای خود ،ارزیابی کنند و از خدشهدار نشدن تصویر برند خود اطمینان یابند.
ازسوی دیگر رستوران متقاضی درپی آن است که با دریافت نام تجاری رستوران زنجیرهای معتبر
جایگاه خود را در بازار بهبود بخشد.
زیرمقولة  :2محیط کسبوکار

این زیرمقوله به مجموعه مفاهیمی اشاره میکند که در محیط کالن اقتصاد کشور بر ایجاد
ائتالفها اثر میگذارد؛ مفاهیمی همچون :قوانین و مقررات ،خطمشیهای اقتصادکالن ،مداخالت
دولت و سازوکارهای کنترل قیمتی ،روشهای اعمال قراردادها .یکی از مهمترین عواملی که میتواند
موفقیت ائتالفهای گردشگری را درپی داشته باشد ،نقش حمایتی دولتها و قوانین حاکم بر اقتصاد
کشورهاست .برای مثال ،درصورت اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی ،برای مشارکت سرمایهگذاران
خارجی در پروژههای گردشگری یک کشور ،مسلماً احتمال ائتالف سرمایهگذاران خارجی با فعاالن
داخلی گردشگری باال خواهد رفت.
زیرمقولة  :3محیط صنعت

محیط صنعت دارای نگرشی خُردتر از محیط کسبوکار است و به ویژگیهای خا صنعت
(گردشگری) اشاره میکند .دراینمیان مفاهیمی نظیر نوع صنعت ،دسترسی به نیروی کار ،چرخة
حیات بازار ،سرعت تغییرات تکنولوژیکی ،وضعیت رقابت و ملیت شرکا مطرح میشود .یکی از
ویژگیهای صنعت گردشگری ،که احتمال ائتالف میان فعاالن آن را باال برده« ،چتری» بودن آن
است .بهعبارتی گردشگری گسترهای از صنایع گوناگون نظیر حملونقل ،اقامت ،غذا و آشامیدنی و...
را دربرمیگیرد؛ ازاینرو ،فعالیت آنها جز در قالب همکاری و برقراری ارتباط میسر نخواهد بود.
بدینجهت میتوان گفت که گردشگری یکی از صنایعی است که بدون شکلگیری همکاریهای
متعدد معنا نخواهد یافت.
15

فصلنامه علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ....................................................سال پنجم ،شمارة  ،9زمستان 95

بهعالوه ،گردشگری را یک صنعت کاربر برشمردهاند؛ بدینمعنا که صنعت گردشگری بهشدت
به نیروی انسانی آموزشدیده ،وابسته است .ازاینجهت ،برخی هتلها ،برای دستیابی به نیروی
انسانی آموزشدیده ،با هتلاسکولها قراردادهای همکاری امضا میکنند.
یکی از عوامل مؤثر در ائتالف سازمانهای فعال درزمینة گردشگری چرخة حیات بازار
گردشگری است .برای مثال در برخی کشورها ،باتوجه به نوپا بودن گردشگری ،سازمانها با تشکیل
ائتالف درپی تداومبخشی به حیات خود بهعنوان سازمانی نوظهور در عرصة جهانی و دسترسی به
مهارتها و دانش طرف مقابلاند .این درحالیاست که شاید در یک کشور پیشرو درزمینة
گردشگری ،ائتالفهای گردشگری بیشتر به جنبههای تنوعبخشی و افزایش رقابتپذیری توجه
دارند.
دسترسی به تغییرات سریع تکنولوژیکی را میتوان یکی از عوامل سوقدهندة فعاالن گردشگری
بهسوی ائتالفها برشمرد .برای مثال برخی هتلها برای تجهیز خود ،با شرکتهای معتبر قرارداد
همکاری امضا می کنند یا برای فرار از رزرو سنتی با شرکتهای دارای سامانة رزرو آنالین همراه
میشوند.
زیرمقولة  :4عدماطمینان محیطی

اگرچه عدماطمینان محیطی را میتوان زیرمجموعهای از محیط کسبوکار (زیرمقولة  )2دانست،
اما به زعم نویسندگان ،باتوجهبه اهمیت این موضوع ،بهتر است آن را در یک دستة جداگانه قرارداد.
این زیرمقوله شامل مخاطرات ناشی از تغییر عادات مشتری ،خطمشیهای سیاسی ،فنّاوری و منابع
عرضهکنندگان است .شاید به جرئت بتوان گفت که صنعت گردشگری یکی از حساسترین صنایع
در مقابل عدماطمینان محیطی است چرا که محیط گردشگری (بهخصو گردشگری بینالمللی)
در تعامل با جامعة جهانی قرار دارد که بهشدت متغیر و متزلزل است؛ برای نمونه میتوان به تغییر
ذائقة گردشگران اشاره کرد .امروزه کمتر شاهد تورهای انبوه قرن نوزدهم با ویژگی برجسته ،شباهت
و یکدستی در نوع تقاضا هستیم .بهعبارتی بهازای هر گردشگر باید محصول گردشگری متفاوتی
عرضه گردد .این تغییر سریع در خواستهها و الگوهای رفتاری گردشگران منجر شده تا
عرضهکنندگان کوچک و متوسط گردشگری بهتنهایی قادر به شناسایی و رفع نیازهای گردشگران
نباشند و بهمنظور حفظ بقا ،در بازار متغیر گردشگری ،دست به ایجاد ائتالف بزنند.
ازسویدیگر ،گردشگری بهشدت متأثر از تغییرات سیاسی محیط است .برای مثال میتوان به
تغییرات ایجاد شده در روابط گردشگری میان روسیه و ترکیه اشاره کرد .درپی اختالفات بوجود
آمده میان این دو کشور ،به ناگاه تمامی پیوندهای تجاری میان فعاالن گردشگری گسسته شد و
ترکیه از منافع ورود گردشگران روس به کشور خود محروم ماند.
درخصو استفاده از فنّاوری ،میتوان به مثال پیشتر گفتهشده دربارة سیستمهای رزرو
آنالین در مقابل رزروهای سنتی اشاره کرد.
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یکی از تهدیداتی که به ائتالف میان فعاالن گردشگری میانجامد ،محدودیت در منابع
عرضهکنندگان و تمایل به کاهش ریسک است .برای مثال ممکن است آژانسی داخلی با آژانسی در
خارج از کشور ،بهمنظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز ،قرارداد همکاری امضا کند.
مقولة  :2فرایند ایجاد
فرایند ایجاد را میتوان پروسهای دانست که یک ائتالف در آن شکل میگیرد .این پروسه با
احساس نیاز طرفین ،به ایجاد ائتالف ،شروع میشود .بهعبارتی باید دید انگیزة ایجاد ائتالف چیست؟
دسترسی به فنّاوری؛ دسترسی به منابع؛ محركهای رقابتی؛ دسترسی به کانال توزیع؛ و . ...رستوران
 Xبرای دستیابی به تصویر برند رستوران زنجیرهای  yبا آن قرارداد همکاری امضا میکند .هتل
ایرانی  Zبا همتای فرانسوی خود برای گذراندن دورههای کوتاه مدت و دسترسی به دانشروز،
قرارداد همکاری امضا میکند .بیمارستان  Aبا آژانس  Bبرای دسترسی به کانالهای توزیع
گردشگران پزشکی دست به همکاری میزند .بنابراین میتوانگفت که انگیزهها برای مشارکت بسیار
گسترده است.
گام بعدی که باید موردتوجه قرار گیرد انتخاب شریک است .دراینمیان ویژگیها و اطالعاتی
از شریک ،مانند :دسترسی به فنّاوری ،بهرهوری باال ،شهرت ،هدف سازگار ،مکمل بودن ،موقعیت
مشابه شریک ،اطالع از بازار شریک حائز اهمیت است .در مثال هتل و بیمارستان ،دو شریک در
حوزة گردشگریِ پزشکی مکمل یکدیگرند.
پس از انتخاب برخی شرکای احتمالی ،نوبت به چانهزنی و مذاکرة اولیه و تعیین وظایف و
حدود اختیارات خواهد رسید .چانهزنیها بر سر مواردی نظیر مرز ائتالف و نحوة تقسیم وظایف و
نقشها خواهد بود .درنهایت قرارداد میان طرفین منعقد شده و برایناساس نوع ائتالف قابل تشخیص
خواهد بود .میتوان اذعان داشت که در مراحل پایانی ،صنعت گردشگری از تمایز چندانی با سایر
صنایع برخوردار نیست.
مقولة  :3تداوم ائتالف
در این مقوله به مواردی اشاره شده است که باید برای ایجاد استحکام اولیة یک ائتالف نوپا
درنظر گرفته شود .این مفاهیم شامل نحوة مدیریت ائتالف ،اعتمادزایی میان طرفین ،رفع
مزاحمتهای احتمالی و سیستم های کنترلی است .اگرچه دو مورد اخیر ،خود در دل مدیریت
ائتالف جای دارند اما ،بهدلیل اهمیتشان ،در عناوین جداگانهای قرار گرفتهاند.
این مقوالت نیز بهسبب عام بودن ،از قابلیت تعمیم میان گردشگری و سایر صنایع برخوردارند.
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نتیجهگیری
عصر حاضر را میتوان دنیای آشفتهای از رقابتجویی میان سازمانها دانست؛ دنیایی که درآن
رقابت نه بهصورت انفرادی بلکه تنها بهصورت مشارکتی امکانپذیر است .بهعبارتی در این عصر،
حیات سازمانی تنها با مشارکت میسر خواهد بود .دراینمیان ،مفهوم مشارکت برای صنعتی نظیر
گردشگری ،که غالب فعاالن آن سازمانهای کوچک و متوسط هستند ،بهمراتب از اهمیت بیشتری
برخوردار است .ازسویدیگر ،برای کشور ما که درپی توسعة چنین صنعتی است مسلماً بازخوانی
تعابیری چون ائتالف گردشگری باید مدِّنظر قرار گیرد .ازاینرو تحقیق حاضر درپی آن است ،که با
فراترکیب مطالعات پیشین ،به چگونگی شکلگیری ائتالف در گردشگری بپردازد و چارچوبی
دراینخصو ارائه دهد .دراین میان سه مقولة اصلی شامل بستر /زمینه ،ایجاد و تداوم شناسایی
شد .در مقولة بستر ،به مجموعه عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد ائتالف اشاره شده است .در محیط
کسبوکار بهخوبی میتوان به نقش سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی و جایگاه دولتها در توسعة
گردشگری اشاره کرد .اگر قوانین کشور و خطمشیهای کالن اقتصادی بهگونهای باشد که حمایت
از ایجاد ائتالف و پیجویی منافع شرکا را تسهیل کند ،ایجاد ائتالفهای گردشگری در کشور تسهیل
خواهد شد .برای نمونه میتوان به برخی قوانین حمایتی درخصو سرمایهگذاران خارجی اشاره
کرد که می تواند مشوقی برای ایجاد ائتالف میان فعاالن گردشگری داخل یک کشور و خارج از آن
باشد .در حوزة صنعت ،باید بر ویژگیهای خا و عام صنعت گردشگری کشور تمرکز کرد .برای
نمونه ،یکی از خصوصیات گردشگری چتری بودن آن است؛ به این مفهوم که با دخیل کردن صنایع
دیگر (حملونقل ،هتلداری و )...میتواند بستری مساعدتر برای ائتالف میان صنایع مختلف ایجاد
کند .بهعالوه تمرکز بر ویژگیهای عام گردشگری ،نظیر جایگاه گردشگری در چرخة حیات بازار،
نباید مغفول بماند .در مقولة ایجاد ،گردشگری نیز مانند سایر صنایع ملزم به طی مراحل انگیزه،
انتخاب شریک ،مذاکره ،قرارداد و انتخاب نوع ائتالف است .دراینمیان طیف گستردهای از انگیزهها،
برای ایجاد ائتالف گردشگری ،وجود دارد .مثالً یک سازمان فعال در گردشگری ممکن است ،برای
رسیدن به تصویر برند سازمانی دیگر ،دست به ائتالف بزند؛ نظیر آنچه بارها درخصو هتلها یا
رستورانهای زنجیرهای شاهد بودهایم .مسلم ًا این سازمانها ،با بررسی ابعاد گوناگون ،به شناسایی
شرکای احتمالی خود میپردازند (مرحلة انتخاب شریک)؛ با آنها بر سر منافع خود مذاکره میکنند
و درنهایت بر سر نقشها و وظایفی به توافقاتی دست مییابند (مرحلة مذاکره و قرارداد) .مقولة
نهایی تداوم نام گذاری شد که بیانگر ایجاد سازوکارهای اولیه (تعیین نوع مدیریت ،ایجاد اعتماد،
رفع مزاحمتها و نوع سیستم کنترلی) برای حفظ دوام یک ائتالف گردشگری است.
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