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 چکیده

جمعی موجب شــده تا بازار رقابتی محلی در حد بازاری جهانی شــدن، پیشــرفت تکنولوژی و وســایل ارتباط

وکارها، ، کسبمیاندراینتنهایی قادر به بقا در آن نخواهند بود. ها بهجهانی وسعت یابد؛ بازاری که دیگر سازمان

کنند. از سوی ته و حیات خود را تضمین میبا تشکیل ائتالف و توسعة همکاری، منابع خود را به اشتراك گذاش

رسد نظر میجی و بکر بودن بازار گردشگری، بههای خاربه رخدادهای اخیر کشور در حوزة سیاستدیگر، باتوجه

شگری را می شد بهصنعت گرد صادیق ر سبتوان یکی از م شگری را برای شمارآورد. این امر ک وکارهای گرد

صت ستفادة حداکثری از فر سبکند و باتوجهبازار ترغیب می هایا ضاعت ک ضعیت و ب شگری به و وکارهای گرد

وکارهای گردشگری شدت تر است. بنابراین نیاز به همکاری در میان کسبکشور، اتخاذ راهبرد همکاری محتمل

ـــکل ـــحیح درخصـــو  ش خاذ مالحظات ص یافت و گام اول برای تحقق چنین امری ات هد  گیری چنین خوا

وکارهای گیری ائتالف در کســب، هدف از پژوهش حاضــر ارائة چارچوب برای شــکلروازاینســت. هایی اائتالف

ست. بدین شگری ا شکلگرد سیرگرایانه اتخاذ و از گیری ائتالفمنظور، برای درك عمیق از پدیدة  ها، رویکرد تف

های کیفی تحقیق وشروش فراترکیب، برای تجمیع و بسط آرای پیشین، استفاده شد. روش فراترکیب یکی از ر

ــط مدلی جدید، ــین به بس ــیر نتایج مطالعات پیش ــت که در آن محقق با تفس پردازد؛ ای خا  میدر حوزه اس

ضر منتج به بدین شکل خواهد گرفت. تحقیق حا ضوع  صویری بدیع از مو شین، ت ضمن تجمیع آرای پی ترتیب، 

 یک ائتالف گردشگری شد. گیریهای دخیل در شکلترین ابعاد و مؤلفهتصویری کلی از مهم
 

 وکار، فراترکیبگردشگری، ائتالف، کسب: های کلیدیواژه
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 مقدمه

)خدمات( یک شرکت، در یک  وکار، بر بهبود موقعیت رقابتی محصوالتهای کسباستراتژی

ها ممکن است رقابتی )مبارزه با ند. این استراتژیکخا  از بازار، تأکید می یک بخشصنعت یا 

تمام رقبا برای کسب مزیت رقابتی( یا مشارکتی )همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت 

سازی وضعیت رقابت و تخصصی شدن صنایع، در دو دهة اخیر، به جهانیبر سایر رقبا( باشد. باتوجه

ها از رقابت انفرادی به جهت شرکتدر محیط اقتصادی رخ داده که منجربه تغییرتغییرات مهمی 

عصر جدیدِ عبارتی، در (. به2003است )دورم، برودی، و ردمور،  ها شدهرقابت در قالب شبکه

توان استراتژی رایج صنایع برشمرد )پاول، های نوین، ایجاد ائتالف را میشدن و تکنولوژیجهانی

د )ایزنهاردت نزنوجود و نیازهای آتی خود پل میها، به واسطة آن، میان منابع مزمان( که سا1998

(. این شیوع استراتژی همکاری، در طی چند دهة اخیر، موجب شده تا محققین 1996و اسچونهون، 

 مرتبط با این زمینهگوناگون های مختلف به بررسی موضوعات های علمی، ابزارها و دیدگاهبا پیشینه

، ایجاد و بین موضوعی که بدان کمتر پرداخته شده(. دراین2013ردازند )کریستوفرسن،بپ

کند. ( نیز آن را تأیید می2014ای که تحقیق گومز و همکارانش )هاست؛ مسئلهگیری ائتالفشکل

الف، تنها شش درصد از تحقیقات زمینة ائتسال اخیر در 22های بر پژوهشبراساس بررسی ایشان 

ها منجر دیگر، شکست بسیاری از ائتالفاست. ازسوی ها بودهگیری ائتالفشکلبا مسئلة طدرارتبا

زده شود و حجم چنین مطالعاتی  شده تا به اشتیاق محققان برای بررسی موضوع ایجاد ائتالف دامن

اند که مسلماً اگر یک ائتالف عبارتی، ایشان دریافته(. به2014ذارد )گومز و همکاران، گافزایش روبه

 خواهد شد؛ و این ادعا روروبهدرستی شکل نگیرد، در ادامة حیات خود با مشکل در مرحلة تولد به

ها ناشی از همان خشت اولی است که دیوار اساس نخواهد بود که شکست بسیاری از ائتالفبی

ها در صنایع خدماتی گر، بنابر گفتة محققان، رشد ایجاد ائتالفدیاست. ازسوی ائتالف بر آن بنا شده

ترین صنایع خدماتی بین، یکی از مهم(. دراین1994صنایع است )بلواستین،  مراتب باالتر از سایربه

چندانی برخوردار است، صنعت نوظهور گردشگری شکیل ائتالف برای آن از اهمیت دوکه بحث ت

های گردشگران ای از تغییرات سریع در نیازها و خواستهبا مجموعهوکارهای گردشگری است. کسب

وکارهایی برجا خواهد ماند که تنها کسب ،حالتند. دراینهست روروبهو تغییرات مداوم محیطی 

شدن نظیر جهانیباشد. مباحثی  ها را داشتهتوانایی تشخیص این تغییرات و واکنش پویا در مقابل آن

روی مدیریت، بازاریابی، توسعة محصوالت و هایی را پیشها و چالشفرصتو انقالب دیجیتال 

وکارهای منفرد در آن جایگاهی ندارد؛ تنها این است که دیگر کسب تجارب گردشگری قرار داده

های متولیان گردشگری است که توانایی ادامة حیات در چنین شرایطی خواهد ها و شبکهخوشه

های فعال در عرصة تجارب عالوه اینکه، درصد باالیی از شرکت(. به2006داشت )الزرت و پتریلو، 

های سازمانی و منابع محدودند که حیات برای گردشگری، مؤسسات کوچک و متوسط با توانایی

رو، ایجاد ائتالف این(. از2015اند )گاسوری و سایمون، ها را به چالشی مهم تبدیل کردهاین سازمان

توان دانست. ها در دنیای رقابتی میتنها راهکار صحیح حفظ بقای این شرکت و روابط همکاری را
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 1شود، گسستگیها در حوزة گردشگری میبه قدمت باالی ایجاد ائتالفدالیلی که منجریکی دیگر از 

صنعت گردشگری است که موجب شده مقاصد گردشگری و محصوالت و خدمات آن از عناصر 

ک از این عناصر در تضمین عملکرد صحیح فعالیت گردشگری نقشی مختلفی تشکیل یافته و هر ی

(. این گسستگی، محرك ایجاد همکاری در گردشگری 1995حیاتی داشته باشند )جمال و گِتز، 

( 1998گونه که گان )شود. همانها میبه تعامل میان آنست؛ چراکه وابستگی میان عناصر منجرا

ای های خصوصی و دولتی که مجموعهست متشکل از بخشکند، گردشگری سیستمی انیز اشاره می

های رفع نارضایتی در تجربة گردشگری، ( و یکی از روش1998دهد )گان، از تجارب را ارائه می

دیگر، ایجاد اتحادی قوی میان تولیدکنندگان و عبارتایجاد همکاری و ائتالف است. به

(. 2011یامز، باتلر، سازد )ویدنفلد، ویلپذیر میتشدت رقابرا بهکنندگان گردشگری، تجربة آنعرضه

ی های همکاری، ازجمله ائتالف، در حوزة گردشگری اهمیت روزافزونژیسو استراتبنابراین ازیک

رود یشمار مای مهم در صنعت گردشگری بهائتالف خود جنبه گیریدیگر، شکلدارد و ازسوی

گیری های شکلز تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفهرو، هدف ااین(. از2003)چاتوس و اولسون،

 های گردشگری است.ائتالف و ارائة چارچوب مناسب برای تشکیل ائتالف

 

 مبانی و چارچوب نظری   

منظور تحقق اهداف خود، از طریق همکاری تالشی است از جانب سازمان به 2مشارکت راهبرد

انواع متفاوتی از  میاندراین(. 2005های دیگر، نه رقابت با ایشان )چایلد، فالکنر، تالمن، با سازمان

 ترین اشکال آن در ذیل اشاره کرد:توان به عمدهاست که میمشارکت تعریف شده
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 انواع مشارکت: 1جدول

 تعریف عنوان

 1همکاری
عبارتی، همکاری فرایندی بازگشتی منظور نیل به یک امر مهم است. بهمعنای کارکردن با یکدیگر بههمکاری به

 کنند.   منظور رسیدن به اهداف مشترك با یکدیگر کار میاست، بین دو یا چند نفر یا سازمان، که به

 2شراکت

ترین تعریف . رایجاندمکاریجانبه، حاضر به هسوی منافع دوروی بهکه در آن شرکا برای پیششراکت، ترتیبی است 

، با یکدیگر همکاری منظور رسیدن به اهداف مشترك تجاریبه ،وکاربرای شراکت این است که دو یا چند کسب

 کنند.

 3ائتالف

سمت اهداف مشترك و تضمین منافع مشترك به رویمنظور پیشوکار بهائتالف، توافقی است میان دو یا چند کسب

عرضه به مشتری را بهبود ، ایجاد شده و کیفیت خدمات مورد هامنظور کاهش هزینهبه ،ها معموالًایشان. این ائتالف

های جغرافیایی، بخشد. در این بین، پنج نوع ائتالف قابل شناسایی است: ائتالف فروش، ائتالف حل مشکل، ائتالفمی

 گذاری و جوینت ونچرها. ف سرمایهائتال

های شبکه

 4وکارکسب

اجتماعی  ـ سازی، یک فعالیت اقتصادیشبکههای اجتماعی با اهداف تجاری است. وکار شکلی از شبکهشبکة کسب

 دهند.های تجاری تشکیل میهایی از تجار همفکر برای شناسایی، ایجاد یا انجام فعالیت تحت فرصتاست که گروه

خوشه/ خوشه 

 5سازی

یا وکارها یا صنایع که در یک منطقة خا ، برحسب محصوالت، بازار ای است از کسبخوشه، مجموعة ساده

 اند.ارتباطهای واسط با یکدیگر درسازمان

 2015منبع: برگرفته از گاسوری، سایمون، سوتیریادی، 
 

 

ها با اهداف متفاوتی تشکیل ائتالفهاست. شود، بحث ائتالفآنچه در تحقیق حاضر بررسی می

گردند ازجمله: بازاریابی مشارکتی )برند مشترك، تبلیغات مشترك(، مشارکت در فروش یا می

وری یا اثربخشی، توسعة بازار توزیع، صدور مجوز تکنولوژیکی، توافقات تحقیق و توسعه، بهبود بهره

؛ 2003ی و... )آیدیمتان، تگذاری مشارکیهسپاری، مشارکت محلی، سرماو اهداف بین سازمانی، برون

(. 2000؛ تلفر، 2013؛ کلیکر، 2008؛ کاراکلیکو اوکال، 1995؛ هیل و شائو، 2001اِوانس، 

بندی کرد توان به چهار گروه تقسیمهای فعال در حوزة گردشگری را میبراین، ائتالفعالوه

 (2015از آستین، نقل)گاسوری و همکاران به

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Collaboration 
2 Partnership 
3 Alliance 
4Business Network/Networking  
5 Cluster/Clustering 
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 انواع مشارکت و ائتالف در صنعت گردشگری  :1نمودار

 

توان به موارد ذیل های گردشگری، میدرخصو  ائتالف ،ترین مطالعات انجام شدهاز مهم

 اشاره کرد:

 

 پیشینة مرتبط با ائتالف گردشگری :2جدول

                                                           
1Catalan 

نویسنده/ 

 سالـ  نویسندگان
 محتوی

حقیقی کفاش، 

 –صادقی، قاسمی 

1392 

 خبرگان دیدگاه از هواپیمایی هایشرکت استراتژیک ائتالف موفقیت بر مؤثر عوامل بندیرتبه تحقیق این اصلی هدف

 بر مؤثر ملعوا و بررسی ائتالف تشکیل مراحل (، 2001 ( اشلوسا هافمن مدل از استفاده با منظور این برای .است

 تناسب عامل ،منتخب مراحل و عوامل از میان که داد، نشان تحقیق هایشد. یافته مراحل شناسایی این از هرکدام

 ائتالف موفقیت بر شاخص را تأثیر بیشترین شریک انتخاب مرحلة و سازمان کالن استراتژی با ائتالف استراتژی

 یت ائتالفموفق ارزیابی برای معیار ترینمناسببازار  موفقیت معیار که شد مشخص دارد. همچنین استراتژیک

 .است هواپیمایی هایشرکت استراتژیک

 1387کاظمی نیا، 

منظور است. بدین های مسافرتی پرداختهاین پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شراکت استراتژیک در آژانش

نامه، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که چهار عامل کلیدی واسطة توزیع پرسشهجده آژانش مسافرتی، به

 های اجتماعی بر موفقیت شراکت استراتژیک مؤثرند.انتخاب شریک، طراحی ساختار شراکت، مدیریت و سرمایه

 2013 -فرانسو و پرِیِرا 

ها و همچنین تبیین عوامل مؤثر بر روابط همکاری در صنعت هدف از این تحقیق شناسایی دالیل ورود به ائتالف

تل، در کشور پرتغال، استفاده شده موردی با بررسی چهار هرویکرد مطالعة چندقیق مزبور، از نوازی است. در تحمهمان

 تأثیر را دارد.  نوازی بیشترینهای مهماناست. نتایج نشان داد که دو عامل ساختاری و فرایندی در ایجاد و توسعة ائتالف

تی سای، وو، لو، 

 2013-هانگ

ها در تایوان است؛ یمارستانی پزشکی با بررسی ابعاد ادارة باین مقاله درپی انتخاب بهترین مدل ائتالف گردشگر

شد. نتایج نشان داد که از میان چهار مدل ساختار ائتالف شامل کارگرفته ( بهAHPمراتبی )منظور، رویکرد سلسلهبدین

 گرا در اولویت قرار دارد.مدل منفعت، فرصت، هزینه، ریسک، مدل منفعت

سانزایبانز و آنتون 

 2016 -کلیو

مقصد گردشگری پرداخته است.  روزشدننفعان در نوآوری و بهاین مقاله به بررسی اثر ایجاد همکاری میان ذی

 1994 -2013های ،  طی سال1المللی در کاتاالنهای بیننفعان محلی و واسطهمنظور اثر همکاری میان ذیبدین

 بررسی شد.

انواع مشارکت و ائتالف در صنعت 

 گردشگری، سفر و فراغت

یان  کت م الف( ائتالف و مشــــار

ـــنعــت بخش ــــابــه ص هــای مش

ـــگری مــاننــد: آژانس هــای گردش

شرکت سافرتی،  های هواپیمایی، م

ای، هــای زنجیرههــا )هتــلهتــل

توران ــــترســــ فوت، هــای فس

 های برندینگ مشارکتی(کمپین

ـــارکت  ب( ائتالف و مش

یان  های مختلف بخشم

صنعت گردشگری )ادغام 

ـــرکت عمودی هتل  و ش

هواپیمایی، جوینت ونچر 

های ها و شــرکتواســطه

 کرایة ماشین(

کت  ج( ائتالف و مشـــار

ـــنــایع مختلف  میــان ص

یدی و )ائتالف های هیبر

 مرکب از صنایع مختلف (

ـــارکت  د( ائتالف و مش

ـــنایع دولتی و  میان ص

ــارکت  ــی؛ مش ــوص خص

ـــ-عمومی ـــوص ی خص

 ها و...()خوشه
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بدیع در حوزة گردشگری  یتوان گفت که ایجاد ائتالف، موضوعپیشینة اشاره شده، میبه باتوجه

 رود.شمار میبه

 

 شناسی پژوهشروش

سه روش کلیدی در بازنگری است.  کارگرفته شدهدر تحقیق حاضر، روش کیفی فراترکیب به

(. 2016گونه، فراترکیب )کریچهِر، پوهلنر، و چالس، ادبیات وجود دارد: فراتحلیل، بازنگری روایت

های مشترك و ایجاد یک چارچوب به شناسایی مقولهاش نسبتروش فراترکیب در توانایینقطة قوت 

                                                           
1.Alanya 

-میستیلیس و دنیل

2008 

های خصوصی و دولتی، برای بازاریابی مقاصد های موجود در همکاری الکترونیک بخشچالشاین تحقیق به بررسی 

های بازاریابی و دخالت شرکا در میان، ساختار سازمانی این سیستمترین چالش دراینپرداخته است. اصلی گردشگری،

 است. مراحل مختلف توسعة سیستم بازاریابی بوده

 2012-چرنک

ارچوب چداخته است. برمبنای بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد همکاری در صنعت گردشگری لهستان پراین مقاله به 

اند. دخیل یسیاسی، فضای شناختی، قانونی،ـ فرهنگی، جمعیت میان برخی عوامل اقتصادی، اجتماعیشده دراینارائه

 های گردشگری، منفی است.نفعان مشارکتشده، بر ذیغالب اثرات عوامل یاد

نووِلی، اِسچمیتز، و 

 2006-اِسپنسر

نة موفق ، به بررسی یک نموک و متوسط گردشگری بر خالقیتاین مقاله ضمن تبیین اثر مثبت همکاری مؤسسات کوچ

 در انگلستان پرداخته است.

 2010-ویکاس و لِدر
ترین ابعاد مدیریت اهمیت ایجاد ائتالف توسط مؤسسات مختلف گردشگری، به تبیین مهم مقاله، ضمن مروری براین 

 یک ائتالف گردشگری در هندوستان پرداخته است.

 2007 -پانسیر
 با منظور، سه بخش مرتبطهای شرکا بود. بدینژیک با ویژگیاین پژوهش درپی یافتن ارتباط ارزیابی ائتالف استرات

 در استرالیا ارزیابی شد. فروشانپراتورها، عمدهاُهای مسافرتی، تورآژانس گری شاملصنعت گردش

داگان، باروتسو و 

 2012-نبیگلو
 

گذاری های موجود سرمایه، درخصو  فرصت1های سه تا پنج ستارة آالنیااین پژوهش به بررسی نظر مدیران برتر هتل

است که نتایج مؤید هر دوی این فرضیات  خارجی، پرداختهدر گردشگری ترکیه و تمایل ایشان برای انتخاب شریک 

 بوده است.

 2006 -ها
ها های زیرمجموعة آنهای مسافرتی و بخشدر این پژوهش سعی شده،  با مطالعة کمّی وکیفی ارتباطات میان آژانس

 .ی ارائه شود( در گردشگرB2Bوکارهای الکترونیکی )در تایوان، مدلی برای ائتالف میان کسب

 2012 -جتر و چن
ها در گردشگری گذاری دانش توسط سازماناشتراكها و موانع تشکیل ائتالف و بهدنبال بررسی انگیزهاین مقاله به

 است.

 2003 -مورلی
ها بر صنعت گردشگری هریک از آن های خطوط هوایی و تأثیراین مقاله به طرح دو سناریو درخصو  آیندة ائتالف

 است. پرداخته

-هولمبرگ و کامینگ

2009 

)با تمرکز  ناسبتراتژیک برای انتخاب شرکای ماین مقاله، درپی رفع معضل شکست ائتالف،  به معرفی سازوکاری اس

 است.بر صنعت گردشگری( پرداخته 

     2015 -استراب

ها به وة پیوستن آنو نح این مقاله به چگونگی ایجاد اتحاد میان بازیگران محلی در منطقة شمالی بالی پرداخته

های سیاسی، محیطی و مذهبی مرتبط با گردشگری را مورد المللی فعال در حوزههای مردم نهاد ملی و بینسازمان

 کند.، سه جریان فکری را شناسایی میمیاندراینکه است؛ بررسی قرارداده

رید، ایمیس و ام 

 2009 -سیکلوسکی

اریابی گردشگری، )اتحاد گردشگری آتالنتیک شمالی(، درارتباط با اتحاد بازاین پژوهش با مطالعة یک مورد موفق 

 خصو  است.هایی درایندنبال ارائة درسبه

 -چن و تی سنگ

2005 

و عوامل مؤثر  ها )کارت اعتباری( در تایوان پرداختهوکار گردشگری و بانکاین پژوهش به بررسی همکاری میان کسب

 ی کرده است.بر این همکاری را شناسای

 2014-توهی و کنلی
های ملی مرتبط و توراپراتورهای این این پژوهش به تسهیل فعالیت گردشگری ورزشی، با ایجاد همکاری میان سازمان

 ارگرفته است.مورد مطالعه قر ،خصو دراین ،تجربة کشور استرالیا منظوربدینحوزه، پرداخته است. 

 2009 -پانسیر

ست. های ایجاد ائتالف در گردشگری، با تمرکز بر صنعت گردشگری استرالیا، پرداخته اانگیزهاین پژوهش به بررسی 

ارزیابی مدیران ارشد،  نتایج نشان داده که عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی در تشکیل چنین ائتالفی مؤثرترند. در

 اخته شد.های شرکت نیز بر تشکیل ائتالف مؤثر شنویژگی
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کیب، بازنگری مطالعات پیشین و (. در فراتر2016مفهومی از دل پیشینه است )کالرسون و پالمر،

پذیرد بندی مجدد مفاهیم، از طریق ادغام تفسیری نتایج پیشین، صورت میفرایند چارچوب

کند،  ضمن بررسی اسناد و مطالعات مرتبط، ( و محقق سعی می2007)سندلوسکی و بارسو،

؛ چنیل و وس 2008دست آورد. )فینالیسون و دیکسون، هایش بهتر از مجموع بخشای بزرگنتیجه

به چارچوبی کلی چگونگی ائتالف در  یابیدستبه اینکه هدف از تحقیق حاضر (. باتوجه 2007، 

تواند به ها میحوزة گردشگری است و روش فراترکیب، با بررسی پیشینة موجود و ترکیب داده

، تاکنون دیگرکارگرفته شد. ازسوید، روش مزبور بهخصو  دست یاببرایندی ارزشمند دراین

توان به سازی فراترکیب مطرح شده است که از این میان میهای مختلفی برای پیادهروش

( و میجِر 2007و  2003) 2(، سندلوسکی و باروسو1988) 1ها یعنی نوبلیت و هارهترین آنمعروف

فراترکیب، بر شده با روش میان قالب مقاالت نگاشته. دراین( اشاره کرد2010) 3و ساوین بادِن

 تأکید داشته ،(2007و  2003( و سندلوسکی و باروسو )1989استفاده از دو مدل نوبلیت و هاره )

را ادغام کرده و از این طریق  فوق( در تالشی سه مدل 2011است. اروین، برودرسون و سامر )

اروین و همکاران  ایرو، در تحقیق حاضر، فرایند شش مرحلهاینکنند. ازتر عرضه میرایندی جامعف

  کارگرفته شد:های پیشین، بهتر از روشعنوان مدلی متمایز و پیشرفته(، به2011)

 سازی فراترکیبفرایند پیاده :2نمودار
 2011منبع: برگرفته از اروین و همکاران،                  

 

                                                           
1. Noblit and Hare 

2. Sandelowski and Barroso 

3. Major and Savin-Baden 

تأمل در فرایند: مرحلة ششم

ارائة یافته های متاسنتز: مرحلة پنجم

انتخاب و به کارگیری روش صحیح متاسنتز: مرحلة چهارم

ارزیابی کیفیت مقاالت و انتخاب مقاالت مناسب: مرحلة سوم

بررسی جامع ادبیات تحقیق: مرحلة دوم

تدوین مشکل و سال تحقیق : مرحلة اول



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

8 

 

پیش از  های ثانویه( منتشر شده،)داده های مورد تحلیل در پژوهش حاضر از تحقیقاتداده

منظور جستار این تحقیقات، به است. به ها، برگرفته شده، با موضوع ایجاد ائتالف1395تیر 

 است: ذیل آمدهکه در جدول  وجو مراجعه شدههای اطالعاتی و موتورهای جستمعتبرترین پایگاه

 
 های مورد بررسی در تحقیقهای اطالعاتی و کلیدواژهوجو، پایگاهانواع موتورهای جست :3جدول

 

ترتیب، براساس مرتبط بودن عنوان و چکیده و محتوای مقاالت با موضوع ها بهگری دادهغربال 

یدن به حدّ اشباع صورت رفت و برگشتی و تا رسبهوجوی مقاالت جستتحقیق، صورت گرفت. 

 مقاله انتخاب شد. 38ادامه داشت و درنهایت 

مقالة حاضر، از متن مطالعات پیشین تشکیل شده است از روش کدگذاری های ازآنجاکه داده

صورت که هر مقاله جداگانه کدگذاری ها استفاده شد. بدینمنظور تجزیه و تحلیل دادهدستی به

 بندی شدند. ها دسته«مقوله»ها در قالب «زیرمقوله»و « زیرمقوله»در قالب « مفاهیم»شد؛ سپس 

 
 ذاریفرایند کدگ :3نمودار

 
 

 

  های پژوهشیافته

میزان  4 ترتیب برطبق عنوان و چکیده و محتوا صورت گرفت. در نمودارگری بهغربال در انتخاب

 است. گری نشان داده شدهریزش مقاالت در هر مرحله از غربال
 

 

 

مقولهزیرمقولهمفهومکد

 هاکلیدواژه های اطالعاتیپایگاه وجوموتور جست

Google 
Google 

Scholar 

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 
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 گری مقاالت: فرایند غربال4نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم مشترك میان مقوله( صورت گرفت.  مفهوم، زیر مقوله،چهار سطح )کد، کدگذاری در 

های استخراجی در جدول ذیل نشان داده ها و مقولهمقاالت و تکرار هر یک از این مفاهیم، زیرمقوله

 شده است:

 

 

 

 

 

 

 تعداد منابعی که یافت شده است

N=269 

 شده کل چکیدة غربال

N=258 

  شدهکل محتوای مقالة بررسی

N=143 

 تعداد کل مقاالت اولیه 

N=38 

 تعداد مقاالت ردشده ازنظر عنوان  

N=38 

 

 تعداد مقاالت ردشده ازنظر چکیده  

N=115 

 تعداد مقاالت ردشده ازنظر محتوا   

N=105 
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1
 

زمینه
/

ستر
ب

 

عدم
 

ن
اطمینا

 
ط

حی
م

 
ن

ال
ک

                                   *  * * محیطی اطمینان عدم 

                                     *  سیاسی مشی خط

                                     *  کنندگان عرضه منابع

                                     *  استفاده مورد فنّاوری

                                     *  مشتری عادات تغییر

ل
عوام

 
ن

سازما
 

                                    *   سازمانی عوامل

 اختیار در دانش

 سازمان

   *                                   

                                 * *     سازمان اندازه

              *                  *       سازمان قبلی تجربه

 میان قبلی تجربه

 مدیران

      *                                

 در سازمان موقعیت

 بازار

     *                                 

                                 *      سازمان های داراریی

                                 *      مالکیت شکل

 طیف و تنوع

 محصوالت

     *                                 

اعتماد
 

     *   *                   *  * * *    *    زمینه عنوان به اعتماد



 

 

ط
حی

م
 

ت
صنع

 

                            *    * *     * رقابت وضعیت

                              *  *       حیات چرخه

     *                                  صنعت نوع

     *                                  شرکا اندازه

     *                                  شرکا ملیت

                                 *      تکنولوژی تغییرات

 نیروی به دسترسی

 کار

     *                                 

ط
حی

م
 

ب
س

ک
وکار

 

                              *   *      مقررات و قوانین

 اقتصاد های مشی خط

 کالن

     *                                 

 سازو و دولت مداخالت

 قیمت کنترل کار

     *                                 

                                 *      قرارداد اعمال روش

جاد
ای

 

انگیزه
/

ف
هد

 

    *    *              *  *   *   *       *  هدف/ انگیزه

   *  *                          *        فنِّاوری به دسترسی

                     *             *   *  منابع به دسترسی

   *   *               *          *        بازار توسعه

                               *        بازار موقعیت حفظ

 کانال به دسترسی

 توزیع

 *   *   *                         *   *   

                               *   *     رقابتی محرك

 های سیاست با تطابق

 دولت

       *                               

   *  * *                *            *   *  مقیاس به صرفه

   *   *                                 توسعه و تحقیق

   *   *                                 مشترك تولید

   *  *                                  دانش به دسترسی

 تغییرات با انطباق

 محیطی

                                 *     

     *                         *         ریسک کاهش

ب                     *                  برند تصویر
خا

انت
 

ک
شری

 

    *   * *         *  * *  *  *               شریک انتخاب



    

 
 

 فنِّاوری به دسترسی

 شریک

       *                               

 کانال به دسترسی

 شریک توزیع

 *      *                          *     

                               *        شریک اعتبار

                               *        شریک مالی وضعیت

 محلی قوانین از اطالع

 شریک

       *                               

 محلی بازار از اطالع

 شریک

       *                               

 تولید در وری بهره

 شریک

       *     *                          

 /مشارکت قبلی تجربه

 آشنایی

 *      *  *                * * *          * 

 مدیریتی ساختار

 ائتالف

       *                               

                               *        شریک ملیت

  *           * *      *      *             بودن مکمل

  *            *            *             مشابه وضعیت داشتن

  *                                     شریک سن

                    *      *             سازگار اهداف

                    *                   ریسک سطح

 آتی و فعلی موقعیت

 شریک

            *                          

                          *             شریک شهرت

مذاکره
/

ی
سازمانده

 

        * *      * *    *    *               زنی چانه/مذاکره

                          *             مدیریت ساختار

                          *             ائتالف مرز

                          *             وظایف و کار تقسیم

قرارداد
 

         * *     *   * *        *  *          داد قرار



 

 

ب
خا

انت
 

نوع
 

ف
ال

ائت
 

    *    *        * *                      ائتالف نوع

تداوم
 

ت
مدیری

 
                          *       *      (کلی) مدیریت

    *                     *              مقاصد و اهداف تعیین

                         *              منابع تامین

 مسئولیت تعیین

 مدیریت توسط

             *                         

    *                     *              مدیریت توسط کنترل

 محدودیت تشخیص

 مدیریت توسط

             *                         

 توسط عارض حل

 مدیریت

                              *    *    

 مرجع سازی روشن

 قدرت

                                  *    

    *                                   اطالعات توزیع

اعتماد
                          *       *      تداوم برای اعتماد 

رفع
 

ت
تزاحما

                          *       *      (کلی) تعارضات رفع 

کنترل
                        * * *   *          کنترل سیستم 
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گیری ائتالف(، ایجاد بستر )عوامل مرتبط با محیط و بستر شکلاساس، سه مقولة زمینه/ براین

تداوم )عواملی که در قوت اولیة ائتالف اند( و گیری ائتالف دخیلند شکل)عواملی که در فرای

 گرفته نقش دارند( شناسایی شدند. شکلتازه

 
 های استخراج شده از فراترکیبها و زیرمقولهنمایش مقوله :5نمودار

 

 : زمینه1مقولة 

گیرد. این زمینة ایجاد ائتالف درواقع مجموعه عواملی محیطی است که ائتالف در آن شکل می

محیط شامل عوامل داخلی )عوامل سازمانی( و عوامل خارجی )عدم اطمینان محیطی، محیط 

با صنعت گردشگری ها درارتباطامه، هریک از این زیرمقولهوکار و محیط صنعت( است. در ادکسب

 تبیین خواهد شد.
 

 : عوامل سازمانی1زیرمقولة 
دهد. تأثیر قرار میهایی دارد که تشکیل ائتالف را تحتعوامل سازمانی اشاره به عوامل و ویژگی

میان، عواملی نظیر اندازة سازمان، تجربة قبلی مدیران، تجربة قبلی شراکت، موقعیت سازمان دراین

اختیار بر ایجاد های سازمان، دانش درکیت، داراییکل مالمحصوالت و خدمات، ش انواعدر بازار، 

ترین این عوامل، در صنعت گردشگری، اندازة گذارد. یکی از مهمها تأثیر میائتالف توسط شرکت

هاست. این های فعال در گردشگری، کوچک/ متوسط بودن آنسازمانی است. ویژگی غالب شرکت

که ید؛ چراآبا سایر فعاالن در حوزة گردشگری به حساب میامر یک عامل انگیزشی در ایجاد ائتالف 

اند که با ایجاد ائتالف، ها از توان رقابتی باالیی برخوردار نیستند و درپی آنبسیاری از این شرکت
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به دانش و مهارت پیشرفته در  یابیدستاز یک سو قدرت رقابتی خود را باال ببرند و از سوی دیگر، 

 مایند. حوزة خود را تسهیل ن

زمینة داشتن نوعی پیش منجربهتجربه و آشنایی میان مدیران یا تجربة شراکت در سازمان، 

شود. برای مثال، مدیریت یک آژانس در کشور دارای تجربة قبلی مطلوب ذهنی در ایجاد ائتالف می

 براینظر، تواند مشوقی برای آژانس مورد؛ این امر میکت با یک آژانس در خارج از کشور استاز شرا

های خارجی شتر با آژانسالمللی بعدی و عقد قراردادهای همکاری بیهای بینشرکت در نمایشگاه

 حساب آید. دیگر، به

عبارتی گیرد. به سویه قرارواملی است که باید مورد تحلیل دوموقعیت سازمان در بازار، یکی از ع

به طرف مقابل قرار دارد. این مثال نسبتک از طرفین در موقعیت برتری یباید توجه داشت که کدام

ای، که درپی های زنجیرهای صادق است. اصوالً رستورانهای زنجیرهها و رستوراندرخصو  هتل

 ،دقت رستوران موردنظر رااعطای نام تجاری خود به رستوران متقاضی هستند، سعی دارند تا به

صویر برند خود اطمینان یابند. نشدن ت دارارزیابی کنند و از خدشه ،براساس معیارهای خود

ای معتبر دیگر رستوران متقاضی درپی آن است که با دریافت نام تجاری رستوران زنجیرهیسواز

 جایگاه خود را در بازار بهبود بخشد.
 

 وکار: محیط کسب2زیرمقولة 

ر ایجاد کند که در محیط کالن اقتصاد کشور باین زیرمقوله به مجموعه مفاهیمی اشاره می

کالن، مداخالت های اقتصادمشینین و مقررات، خطگذارد؛ مفاهیمی همچون: قواها اثر میائتالف

تواند ترین عواملی که میهای اعمال قراردادها. یکی از مهمدولت و سازوکارهای کنترل قیمتی، روش

نین حاکم بر اقتصاد ها و قواهای گردشگری را درپی داشته باشد، نقش حمایتی دولتموفقیت ائتالف

گذاران صورت اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی، برای مشارکت سرمایهدر کشورهاست. برای مثال،

گذاران خارجی با فعاالن های گردشگری یک کشور، مسلماً احتمال ائتالف سرمایهخارجی در پروژه

 داخلی گردشگری باال خواهد رفت.

 

 : محیط صنعت 3زیرمقولة 

های خا  صنعت وکار است و به ویژگیی نگرشی ُخردتر از محیط کسبمحیط صنعت دارا

میان مفاهیمی نظیر نوع صنعت، دسترسی به نیروی کار، چرخة کند. دراین)گردشگری( اشاره می

شود. یکی از حیات بازار، سرعت تغییرات تکنولوژیکی، وضعیت رقابت و ملیت شرکا مطرح می

بودن آن « چتری»ال ائتالف میان فعاالن آن را باال برده، های صنعت گردشگری، که احتمویژگی

قامت، غذا و آشامیدنی و... ونقل، اای از صنایع گوناگون نظیر حملعبارتی گردشگری گسترهاست. به

ری ارتباط میسر نخواهد بود. ها جز در قالب همکاری و برقرا، فعالیت آنروازاینگیرد؛ برمیرا در

های گیری همکاریکه گردشگری یکی از صنایعی است که بدون شکل توان گفتجهت میبدین

 متعدد معنا نخواهد یافت.
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شدت معنا که صنعت گردشگری بهاند؛ بدینیک صنعت کاربر برشمردهعالوه، گردشگری را به 

نیروی به  یابیدستها، برای جهت، برخی هتلدیده، وابسته است. ازاینبه نیروی انسانی آموزش

 کنند.ها قراردادهای همکاری امضا میاسکولدیده، با هتلانسانی آموزش

چرخة حیات بازار  های فعال درزمینة گردشگریسازمانیکی از عوامل مؤثر در ائتالف 

ها با تشکیل گردشگری است. برای مثال در برخی کشورها، باتوجه به نوپا بودن گردشگری، سازمان

عنوان سازمانی نوظهور در عرصة جهانی و دسترسی به حیات خود بهبخشی به ائتالف درپی تداوم

زمینة رو دراست که شاید در یک کشور پیشاند. این درحالیها و دانش طرف مقابلمهارت

پذیری توجه بخشی و افزایش رقابتهای تنوعهای گردشگری بیشتر به جنبهگردشگری، ائتالف

 دارند.

دهندة فعاالن گردشگری توان یکی از عوامل سوقوژیکی را میدسترسی به تغییرات سریع تکنول

های معتبر قرارداد ها برای تجهیز خود، با شرکتها برشمرد. برای مثال برخی هتلسوی ائتالفبه

های دارای سامانة رزرو آنالین همراه کنند یا برای فرار از رزرو سنتی با شرکتهمکاری امضا می

 شوند.می
 

 اطمینان محیطیدم: ع4زیرمقولة 

( دانست، 2وکار )زیرمقولة ای از محیط کسبتوان زیرمجموعهاطمینان محیطی را میاگرچه عدم

به اهمیت این موضوع، بهتر است آن را در یک دستة جداگانه قرارداد. اما به زعم نویسندگان، باتوجه

های سیاسی، فّناوری و منابع مشیاین زیرمقوله شامل مخاطرات ناشی از تغییر عادات مشتری، خط

ترین صنایع از حساسکنندگان است. شاید به جرئت بتوان گفت که صنعت گردشگری یکی عرضه

المللی( خصو  گردشگری بیناطمینان محیطی است چرا که محیط گردشگری )بهدر مقابل عدم

توان به تغییر می رای نمونهشدت متغیر و متزلزل است؛ بدر تعامل با جامعة جهانی قرار دارد که به

ذائقة گردشگران اشاره کرد. امروزه کمتر شاهد تورهای انبوه قرن نوزدهم با ویژگی برجسته، شباهت 

ازای هر گردشگر باید محصول گردشگری متفاوتی عبارتی بهو یکدستی در نوع تقاضا هستیم. به

ی گردشگران منجر شده تا ها و الگوهای رفتارعرضه گردد. این تغییر سریع در خواسته

تنهایی قادر به شناسایی و رفع نیازهای گردشگران کنندگان کوچک و متوسط گردشگری بهعرضه

 منظور حفظ بقا، در بازار متغیر گردشگری، دست به ایجاد ائتالف بزنند.نباشند و به

توان به یشدت متأثر از تغییرات سیاسی محیط است. برای مثال مدیگر، گردشگری بهازسوی 

تغییرات ایجاد شده در روابط گردشگری میان روسیه و ترکیه اشاره کرد. درپی اختالفات بوجود 

ناگاه تمامی پیوندهای تجاری میان فعاالن گردشگری گسسته شد و آمده میان این دو کشور، به

 ترکیه از منافع ورود گردشگران روس به کشور خود محروم ماند. 

های رزرو شده دربارة سیستمتر گفتهتوان به مثال پیشنّاوری، میدرخصو  استفاده از ف

 آنالین در مقابل رزروهای سنتی اشاره کرد. 
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انجامد، محدودیت در منابع یکی از تهدیداتی که به ائتالف میان فعاالن گردشگری می

انسی در کنندگان و تمایل به کاهش ریسک است. برای مثال ممکن است آژانسی داخلی با آژعرضه

 منظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، قرارداد همکاری امضا کند.خارج از کشور، به
 

  : فرایند ایجاد2مقولة 

گیرد. این پروسه با ای دانست که یک ائتالف در آن شکل میتوان پروسهفرایند ایجاد را می

باید دید انگیزة ایجاد ائتالف چیست؟  عبارتیشود. بهاحساس نیاز طرفین، به ایجاد ائتالف، شروع می

و... . رستوران  ؛دسترسی به کانال توزیع های رقابتی؛فنّاوری؛ دسترسی به منابع؛ محركدسترسی به 

X  ای به تصویر برند رستوران زنجیره یابیدستبرایy کند. هتل با آن قرارداد همکاری امضا می

روز، های کوتاه مدت و دسترسی به دانشبا همتای فرانسوی خود برای گذراندن دوره Zایرانی 

های توزیع برای دسترسی به کانال Bبا آژانس  Aکند. بیمارستان قرارداد همکاری امضا می

ها برای مشارکت بسیار گفت که انگیزهتوانزند. بنابراین میگردشگران پزشکی دست به همکاری می

 ت.گسترده اس

ها و اطالعاتی ویژگی میاندراینانتخاب شریک است.  قرار گیرد موردتوجهدی که باید گام بع

وری باال، شهرت، هدف سازگار، مکمل بودن، موقعیت از شریک، مانند: دسترسی به فنّاوری، بهره

مشابه شریک، اطالع از بازار شریک حائز اهمیت است. در مثال هتل و بیمارستان، دو شریک در 

 حوزة گردشگریِ پزشکی مکمل یکدیگرند. 

زنی و مذاکرة اولیه و تعیین وظایف و لی، نوبت به چانهپس از انتخاب برخی شرکای احتما

ها بر سر مواردی نظیر مرز ائتالف و نحوة تقسیم وظایف و زنیحدود اختیارات خواهد رسید. چانه

اساس نوع ائتالف قابل تشخیص ها خواهد بود. درنهایت قرارداد میان طرفین منعقد شده و برایننقش

اشت که در مراحل پایانی، صنعت گردشگری از تمایز چندانی با سایر توان اذعان دخواهد بود. می

 صنایع برخوردار نیست.
 

 : تداوم ائتالف3مقولة 

استحکام اولیة یک ائتالف نوپا در این مقوله به مواردی اشاره شده است که باید برای ایجاد 

میان طرفین، رفع شود. این مفاهیم شامل نحوة مدیریت ائتالف، اعتمادزایی  نظر گرفتهدر

های کنترلی است. اگرچه دو مورد اخیر، خود در دل مدیریت های احتمالی و سیستممزاحمت

 اند.ای قرار گرفتهشان، در عناوین جداگانهدلیل اهمیتائتالف جای دارند اما، به

 . ندسبب عام بودن، از قابلیت تعمیم میان گردشگری و سایر صنایع برخورداراین مقوالت نیز به
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 گیرینتیجه

ها دانست؛ دنیایی که درآن جویی میان سازمانای از رقابتتوان دنیای آشفتهعصر حاضر را می

عبارتی در این عصر، پذیر است. بهصورت مشارکتی امکانصورت انفرادی بلکه تنها بهرقابت نه به

مشارکت برای صنعتی نظیر  میان، مفهومحیات سازمانی تنها با مشارکت میسر خواهد بود. دراین

ز اهمیت بیشتری مراتب اهای کوچک و متوسط هستند، بهگردشگری، که غالب فعاالن آن سازمان

برای کشور ما که درپی توسعة چنین صنعتی است مسلماً بازخوانی  ،دیگربرخوردار است. ازسوی

تحقیق حاضر درپی آن است، که با  روازاینتعابیری چون ائتالف گردشگری باید مدِّنظر قرار گیرد. 

گیری ائتالف در گردشگری بپردازد و چارچوبی فراترکیب مطالعات پیشین، به چگونگی شکل

میان سه مقولة اصلی شامل بستر/ زمینه، ایجاد و تداوم شناسایی خصو  ارائه دهد. درایندراین

است. در محیط  ف اشاره شدهشد. در مقولة بستر، به مجموعه عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد ائتال

ها در توسعة های صحیح اقتصادی و جایگاه دولتگذاریتوان به نقش سیاستخوبی میوکار بهکسب

ای باشد که حمایت گونههای کالن اقتصادی بهمشیگردشگری اشاره کرد. اگر قوانین کشور و خط

های گردشگری در کشور تسهیل ائتالف جویی منافع شرکا را تسهیل کند، ایجاداز ایجاد ائتالف و پی

گذاران خارجی اشاره توان به برخی قوانین حمایتی درخصو  سرمایهخواهد شد. برای نمونه می

تواند مشوقی برای ایجاد ائتالف میان فعاالن گردشگری داخل یک کشور و خارج از آن کرد که می

گردشگری کشور تمرکز کرد. برای  های خا  و عام صنعتباشد. در حوزة صنعت، باید بر ویژگی

این مفهوم که با دخیل کردن صنایع  نمونه، یکی از خصوصیات گردشگری چتری بودن آن است؛ به

تواند بستری مساعدتر برای ائتالف میان صنایع مختلف ایجاد و...( می داریهتلونقل، دیگر )حمل

یگاه گردشگری در چرخة حیات بازار، های عام گردشگری، نظیر جاعالوه تمرکز بر ویژگیکند. به

نباید مغفول بماند. در مقولة ایجاد، گردشگری نیز مانند سایر صنایع ملزم به طی مراحل انگیزه، 

ها، ای از انگیزهمیان طیف گستردهانتخاب شریک، مذاکره، قرارداد و انتخاب نوع ائتالف است. دراین

 یک سازمان فعال در گردشگری ممکن است، برای برای ایجاد ائتالف گردشگری، وجود دارد. مثالً

ها یا رسیدن به تصویر برند سازمانی دیگر، دست به ائتالف بزند؛ نظیر آنچه بارها درخصو  هتل

ها، با بررسی ابعاد گوناگون، به شناسایی ایم. مسلمًا این سازمانای شاهد بودههای زنجیرهرستوران

کنند ها بر سر منافع خود مذاکره میرحلة انتخاب شریک(؛ با آنپردازند )مشرکای احتمالی خود می

یابند )مرحلة مذاکره و قرارداد(. مقولة ها و وظایفی به توافقاتی دست میو درنهایت بر سر نقش

گذاری شد که بیانگر ایجاد سازوکارهای اولیه )تعیین نوع مدیریت، ایجاد اعتماد، نهایی تداوم نام

 وع سیستم کنترلی( برای حفظ دوام یک ائتالف گردشگری است.ها و نرفع مزاحمت
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