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 چکیده
گذاری هستند. این ترین بخش صنعت گردشگری برای سرمایهجذاب اکنون تور و فعالیتچندوجهی های پلتفرم

که مدتها در کنترل تورگردانان سنتی بوده  هستند ها در خط مقدم دیجیتالی کردن صنعت تور و فعالیتپلتفرم

کنندگان مختلف در ها را از عرضهموجودی عظیمی از تورها و فعالیت های چندوجهی تور و فعالیتاست. پلتفرم

های ها پدیدهاین پلتفرم کنند.عرضه می گردشگرانمقصدهای گردشگری گردآوری و از طریق بستری دیجیتال به 

و ای دارند. هدف تحقیق حاضر شناخت شدهشناختهار کمتر وکگردشگری هستند و مدل کسب نوینی در صنعت

وکار استروالدر و پینیور به عنوان مدل کسب بوماین تحقیق از  درست. هاوکار این پلتفرممدل کسبطراحی 

-داده .شد ه مصاحبهنفر از خبرگان این حوز 10و برای نیل به هدف تحقیق با  استفاده شده استچارچوب نظری 

به  پیشنهادیوکار مدل کسبتجزیه و تحلیل شد. با استفاده از روش تحلیل مضمون  ی گردآوری شدهها

فعلی یا آتی خود را به  هایپلتفرموکار خود را بهتر درک کرده و عناصر مدل کسبکند تا کمک می کارآفرینان

تر و ها تصمیمات دقیقوکارِ این پلتفرممدل کسب اخت بهترِگذاران نیز با شنشکل بهتری پیکربندی کنند و سرمایه

   گذاری بگیرند.تری برای سرمایهمناسب
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 مقدمه
شگری است؛ مهمترین عامل انگیزشی سفر است و بزرگترین اثر را بر قلب صنعت گرد 1فعالیتتور و 

 8شد فزاینده ساالنه و با ر میلیارد دالر است 952بازاری با ارزش تقریبی  ،تجربه گردشگر دارد. این بخش
نیز با از حیث جذب مخارج گردشگران  و دارد گردشگری هایبخش باالترین نرخ رشد را بین همهدرصد 

بزرگی این بازار و نرخ رشد  .(9212، 9تامزد )جایگاه سوم را دار ،پرواز و اقامتصنایع  عد ازبدرصد،  12
نیز آنالین  راباالی آن، انگیزه نیرومندی برای کارآفرینان است تا آخرین بخش از صنعت گردشگری 

-تعداد بیشان تجمیع تور و فعالیت هستند که هدف 1چندوجهی هایکنند. رهبران این جریان، پلتفرم

 گردشگرانمختلف در مقصدهای گوناگون و عرضه آنها به  0کنندگانشماری تور و فعالیت متنوع از عرضه
 است.

 بکرکند، گذاران جذاب میو سرمایه هاآنچه صنعت تور و فعالیت را بیش از پیش برای این پلتفرم
هنوز در تسخیر  دارد برای تولید اقتصادیکه ظرفیت باالیی  بودن آن است. این بخش علیرغم

غیرآنالین طور بهها درصد تورها و فعالیت 89( و در حال حاضر 9212، 5کوینبیتورگردانان سنتی است )
ترین بخش این تور و فعالیت آینده صنعت گردشگری و جذاب رسدبه نظر می ،با این حالد. شورزرو می

 هایهای موبایلی و توسعه فناوریوری. ظهور فناباشدگذاری های آتی برای سرمایهصنعت در سال
های بالدرنگ پرداخت و ها، و بهبود روزافزون سامانهتجمیع، توزیع، فروش و مدیریت تورها و فعالیت

 (.9212، 9بیگها مهیا کرده است )تغییر رفتار تولید و مصرف، زمینه را برای فراگیر شدن این پلتفرم
و توسعه جهانی صنعت تور و  2های چندوجهی مانند اسنپتاثیر موفقیت پلتفرمتحتدر ایران نیز 

 9توان به بریمها میاز جمله این پلتفرمم. هستی در این بخشچندوجهی های پلتفرم ظهورشاهد فعالیت 
 )عمدتا( در حوزه 11سکندو لستوزه تور داخلی در ح 12جاباما)تجربه( و  8در حوزه تور ورودی، جاده خاکی

در چند سال اند. ر و فعالیت چندان موفق نبودهایرانی توهای با این حال، پلتفرم. اشاره کردتور خروجی 
 اند.وکار خود را تعطیل کردهبعد از مدتی کسباند اندازی شدهدر این بخش راهی که هایپلتفرم بیشتر اخیر

ه خود اختصاص دهند و از بازار تور و فعالیت برا سهم قابل ذکری  اندنتوانستههنوز  ی فعال نیزهاپلتفرم
داشته زایی محلی و همچنین افزایش اشتغالها توجهی بر شیوه توزیع و فروش تورها و فعالیتتاثیر قابل

 . باشند
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این به  ییاعتنابیدارد که  منحصربفردی هایف آن هستند ویژگیها معرّکه این پلتفرم صنعتی
سبب ناکامی  ممکن استصنایع  موفق در سایر رمیپلفت وکارهای کسبمدل زا صرف و تقلید هاویژگی

و فعالیت  تور هایپلتفرم و رف داشتن یک ایده کافی نیستصِاز این رو، . (9212ینبی، کو)آنها شود 
بهتر غالبا بر یک ایده یا فناوری برتر غلبه  وکاروکار مناسب هستند. یک مدل کسبکسب نیازمند مدل

ها علیرغم وجود ( نیز معتقدند که بسیاری از شرکت9225) همکارانو  9موریس. (9222، 1چسبرو) کندمی
خورند که غالبا وکاری نوین، منابع کافی و کارآفرینان مستعد شکست میهای کسبهای بازار، ایدهفرصت

 وکار آنهاست. نتیجه ضعف مدل کسب
 1لدر و پینیوروکار استروامدل کسب چارچوبگیری از با بهرهتا  آن است هدف مطالعهدر این 

پیشنهاد تور و فعالیت  چندوجهی هایپلتفرم برای مناسبیوکار کسب مدل ،مصاحبه با خبرگان پس از
های و درباره پلتفرم( 9212، 0مونوز و کوهنمعدود )در کل،  ،هامطالعات مربوط به پلتفرم از آنجا که. شود

 داشته باشد.سهمی  سترش و تقویت دانش در این حوزهتواند در گمی تحقیقاین تور و فعالیت نادر است 
موزلک و ) در حال تکثیری هستند نوظهورِوکاری کسب هایپدیده چندوجهی هایپلتفرمعالوه، به

-و بسیاری از صاحب است چالشپرآنها  وکارکسب هایسازی مدلپذیرش و پیاده که (9215، 5همکاران

چندوجهی های پلتفرموکار مدل کسبشناخت  (.9219، 9شوگنسی)ند ادرک نکرده خوبیبهرا  آنهانظران 
و  کندمیوکارشان کمک کارآفرینان جهت پیکربندی هر چه بهتر کسب مدیران و بهنیز تور و فعالیت 

در ادامه بعد از مرور پیشنیه  باشد.نیز  هاهای مختلف این پلتفرمنقطه شروعی برای مطالعه جنبهتواند می
 شود. گیری بیان میتحقیق و نتیجه نتایجشناسی تحقیق، تحقیق، روش

 مرور پیشینه تحقیق

 پلتفرم چندوجهی
است که تعامل و تبادل دو یا چند گروه از مشتریان یا کاربران  مبتنی بر فناوریپلتفرم چندوجهی بستری 

یک گروه، با خلق  عالیتای که حضور و فگونهکند بهمتمایز ولی وابسته )یعنی وجوه پلتفرم( را تسهیل می
، مشتریان یا 2ایای به نام اثر شبکهها همراه است و با ایجاد پدیدهو افزایش ارزش برای سایر گروه

آور برای ( دو ویژگی الزام9215) 8(. هاجیو و رایت9210، 9هاجیوکند )کاربران بیشتری را جذب می
م بین دو یا چند وجه متمایز و مشخص را کنند: نخست، تعامل مستقیهای چندوجهی قید میپلتفرم
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هستند. در واقع، پلتفرم در مرکز اکوسیستمی قرار  1کنند و دوم، همه وجوه به پلتفرم وابستهممکن می
روشه کند )دارد که خود ایجاد کرده و نقش کلیدی در برقراری ارتباط بین طرفین عرضه و تقاضا ایفا می

-عرضه و تقاضا، واسطه اکوسیستم کارکردهای متنوعی چون تجمیعدر این  (. پلتفرم9229، 9و تیرول

ای مثبت، ایجاد شفافیت قیمتی و عرضه کاالها و خدمات متنوع و متعدد، تسهیل گری، خلق اثرات شبکه
 را هاگذاری اطالعات و برقراری سازوکارهای اعتمادزایی، و مدیریت قراردادها و اداره پرداختیاشتراکبه

 (.9222، 1فارل و کاتزد )کنایفا می
ارزش غیرخطی  زنجیرهها یکی از این ویژگیهای جالبی دارند. ویژگی ی چندوجهیهاپلتفرم

کننده به ارزش از چپ به راست یعنی از تامین ،در مدل سنتی که زنخیره ارزش خطی است .آنهاست
در سمت راست درآمدها  ها ودر سمت چپ هزینه عبارت دیگر،کند. بهسمت مشتری نهایی حرکت می

-هزینه و درآمد در هر دو سمت می ی چندوجهیها( ولی در پلتفرم9229، و همکاران 0ایزنمنقرار دارند )

شود  مبادلهتواند خلق شود، تغییر کند، مدور می ی( و ارزش در جریان9215، 5کیمتواند وجود داشته باشد )
های از دیگر ویژگی(. 9219، 9ارکر و همکارانپهای مختلف مصرف گردد )و در مکان هاروشیا به 
است که منبع اصلی خلق ارزش و مزیت رقابتی برای  وجهیبین ایهای چندوجهی اثرات شبکهپلتفرم
وجهی اثراتی است که کاربران یک وجه بر کاربران وجه دیگر وکارهای پلتفرمی است. اثرات بینکسب

ی کاربران وجه دیگر یک وجه منافع حاصل برا عداد کاربرانِدارند و هنگامی مثبت است که با افزایش ت
های همه پلتفرماست که مرغ چالش مرغ و تخم ،ویژگی دیگر(. 9229و همکاران،  2اوانز)افزایش یابد 

حضور هر دو وجه برای شروع  ،اندازی یک پلتفرم حداقل دووجهیراه هنگامکند. چندوجهی را تهدید می
توان به پلتفرم اضافه کرد؟ و چگونه میباید یک را قبل از دیگری ت، ولی کدامو تداوم کار حیاتی اس

وکارهای پلتفرمی (. کسب9225، 9روسونکاربران وجهی را بدون حضور کاربران وجه دیگر جذب کرد؟ )
نند یک دانند اگر بتواکنند. آنها میبه یک وجه از بازار هزینه می کاربرانغالبا مبالغ هنگفتی را برای جذب 

  (.9212، 8گوتنتاگ و اسمیتوجه را به پیوستن به پلتفرم مجاب کنند طرف دیگر خواهد آمد )

 تور و فعالیتچندوجهی های پلتفرم

 یآشپزسررستوران صرف غذا در یا و یک خانه محلی  دیدنیک موزه یا  باحوصله بازدید تواندمیتور 
و مردم  12وران، پیشهتورگردانان، راهنمایان تور توسط الباغها تورها و فعالیت(. 9212تامز، ) باشدمشهور 
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ممکن است از یک تا چند ساعت و حتی چند روز  هاتورها و فعالیت این .دنشومیاجرا  و طراحیمحلی 
های فرهنگی، سرگرمی، ورزشی، آموزشی و مذهبی و غیره را طول بکشند و محتوای آنها نیز فعالیت

 .(9212نبی، کویشامل شود )
اکنون در طرف عرضه،  .است رضه و تقاضاع تحولمتنوع ناشی از های متعدد و ظهور تورها و فعالیت

گذارند و از این طریق منابع ها و عالیق خود را با سایرین به اشتراک میزیادی منابع، مهارتافراد 
سالیق و نیز اضا در طرف تق (.5921، 1گوتیرز و همکارانکنند )میبرای خود خلق را درآمدی جدیدی 

(. 9212، 9ماوز و بکرمن)اند عاشق تغییر و تنوع آنهاتغییر کرده است.  طور بنیادینیبهعالیق گردشگران 
. اندتجربهطالب که  بینیممی گردشگرانهای خواسته دقت در با کند وپادشاهی می اکنون تنوعواقع، به

. این انگیر استو خاطرهشخصی  اصیل، محلی، ،ژرف تماسینیست بلکه  خوشگذرانیلزوما  تجربه این
پلتیر و گوتیرز )است  گیری همههنجار بلکه نیستهم خاص  سن یا جنسیتبه یک  متعلق تغییر

  (.9219، 1شیوانچمان
هاست از امکانات اینترنت برای فروش استفاده سالهای صنعت گردشگری که برخالف سایر بخش

 مهمترین دلیل این امر از .(9212بیگ، ) استمانده باقیسنتی  هنوز تتور و فعالی شبکه توزیع، کنندمی
 ؛(9218،  ،اسکیفت سایتوب، نقل از 5روندهای کالن سفر) استبیش از حد این بخش  0گیگسیختهم
 فناوری بین آنهانرخ پذیرش که  شودمی ارایهکوچک محلی  کنندگانعرضهتوسط غالبا ها و فعالیت هاتور

افزارهای مدیریت موجودی و رزرو و راهکارهای پرداخت بالدرنگ ین است. آنها بندرت از نرمبسیار پای
چنان نیز  های ارایه شدهو شمار تورها و فعالیتسطح کیفیت و نوع  (.9212ینبی، کوکنند )استفاده می

روندهای ) کندمی دشواررای شبکه توزیع بندی و استانداردسازی را بدستهارزیابی، متغیر و متنوع است که 
  .(9218 سایت اسکیفت،وب کالن سفر، نقل از

شیوه توزیع و فروش تورها و ، های مناسبفناوری و توسعه قه گردشگرانتغییر ذائ در نتیجه ولی
 کنندمیایفا  تحولاین را در  اصلی نقشتور و فعالیت های پلتفرم و در حال تغییر استنیز ها فعالیت

-های بزرگ صنعت سفر و سایر سرمایهدر چند سال اخیر مورد توجه شرکتها لتفرمپاین . (9212بیگ، )

-راه، 9210در سال  میلیون دالر 922قیمت  هب 2ادوایزرتریپ، توسط 9ویاتور خرید. اندگذاران قرار گرفته

 توسطسرمایه میلیون دالر  922، جذب 9219در سال  9نبیایربی پلتفرم بر روی تجربهبخش  اندازی
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تنها   9توررادار توسطسرمایه میلیون دالر  52و جذب  ،شرق آسیا تور و فعالیتِ پلتفرمبزرگترین  ،1کلوک
 (.9219، 1میست )هاگذاریسرمایهچند نمونه از این 

و های کوچک محلی هستند یا شرکت اشخاص غالباکه  تور و فعالیت کنندگانعرضهبه  هاپلتفرماین 
خود را در  هایتورها و فعالیتتا دهند یابی و فروش مجهز نیستند امکان میبه فناوری و دانش بازار

هر دو طرف  بهو ایجاد شفافیت قیمتی های متعدد با حذف واسطه هاپلتفرم .توزیع کنندتر بازاری وسیع
برای نیز را تری بخشتجربه خرید لذت ،رزرو هایفناوری توسعه کنند. آنها بامی کمکعرضه و تقاضا 

و  هاعظیمی از تورها و فعالیتموجودی یکجای  و با تجمیع( 9215، 0فاناک)کنند فراهم میگردشگران 
های سیستماندازی راهو  2سازیمرتب و 9پاالیش، 5جستجو، انطباق هایالگوریتم بکارگیری

 کاربران برای را تراکنش ریسکِ ،و با ارایه راهکارهای متنوع پرداخت ،جستجو هزینه ،9پیشنهاددهی
ها را مشخص ها به خوبی این پویاییوکار این پلتفرممطالعه مدل کسب . (9210هاجیو، دهند )کاهش می

 ای که از سوی تحقیقات دانشگاهی مغفول مانده است. کند؛ حوزهمی

 وکارمدل کسب

ا اهمیت آنه وکارهای کسبدرک مدل ،و فعالیتی چندوجهی تور هاپلتفرم با توجه به نوظهور بودن
کننده متفاوت و برنده عامل اساسی و تعیین کاروزیرا تعریف و تدوین یک مدل کسب ،کندفراوانی پیدا می

در رقابت است. محصول موفق و مبتکرانه دیگر ضامن موفقیت در بازار نیست و پایش مستمر مدل 
(. 9212، 8آمیت و زاتت )عاملی حیاتی برای نیل به موفقیت اس ،وکار و طراحی مجدد و بهبود آنکسب
 معتقدند که و دانندسازمان میهای محوری ف فعالیتمعرّرا وکار مدل کسب( 9215) و همکاران 12پیترز

( نیز مدل 9225) ارانهمکاستروالدر و  بستگی دارد.آن به طراحی مناسب  سازمانموفقیت اقتصادی 
ای از عناصر و روابط بین آنهاست و کنند که شامل مجموعهوکار را ابزاری مفهومی تعریف میکسب

  دهد.وکار شرکت را توضیح میمنطق کسب

 های فراوانیدر دو دهه گذشته چارچوب و اندوکار اکتفا نکردهبه تعریف مدل کسب تنها نظرانصاحب
ها ابزارهایی برای طراحی، بکارگیری و این چارچوب اند.کردهوکار ارایه کسب مدل درک بهتربرای را 

وکار مدل کسب هایمولفهو ابعاد شناسایی  بهو  (9219، 11المبرتوکار هستند )های کسببهبود مدل
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برای را ( از نخستین افرادی بودند که چارچوبی 9222) 9لیندر و کانترل (.9211، 1آلبرتزکنند )کمک می
گذاری، مدل قیمت وکار آنها شامل مدلهای چارچوب مدل کسبوکار ارایه کردند. مولفههای کسبمدل

. درآمدی، مدل کانال، مدل فرایند تجاری، روابط تجاری اینترنتی، شکل سازمانی و ارزش پیشنهادی است
مدل  اصلیهای انداز و ارزش پیشنهادی را مولفه( نیز اهداف راهبردی، چشم9221) 1آلت و زیمرمن

مولفه رسالت، ساختار،  9و معتقدند تاکید آنها بر محیط بازار الکترونیکی است  دانند؛وکار میکسب
وکاری پایدار ضروری هستند. های کسبفرایندها، درآمدها، مسایل حقوقی، و فناوری برای توسعه مدل

( 9221) 0دانند. هدمن و کالینگها و رابطه بین آنها را نیز مهم میمولفه آنها پویایی مولفه 9عالوه بر این 
-گذاری کردند. این چارچوب شامل مولفهنام "5وکاروم مدل کسبمفه"وکار خود را چارچوب مدل کسب

های تولیدی، و )سرمایه و کار( و داده 9ها و سازمان، منابع، عاملهای مشتریان، رقبا، محصول، فعالیت
های دهد و شامل محدودیتهای مدل را در گذر زمان نشان میپویایی ،است. فرایند طولی 2فرایند طولی

استروالدر و  9وکارمدل کسببوم ، محبوبترین چارچوب با این حال،نگی مدیران نیز است. شناختی و فره
، 8متالو و همکاران)عنوان چارچوب نظری این تحقیق انتخاب شده است است که به (9212پینیور )

9219.) 

 چارچوب نظری تحقیق
های و بیشتر جنبه شده طراحی گسترده پیشینه تحقیق مروربراساس ( 9212)استروالدر و پینیور چارچوب 

وکار و ماهیت مدل کسب هایمولفهابعاد و این چارچوب دهد. در ضمن، وکار را پوشش میمدیریت کسب
پذیری باالتری کاربردپذیری و درک ،هاو نسبت به سایر چارچوب کندمینیز تشریح را ارتباط بین آنها 

 رابطمحصول،  حوزه 0شامل  وکار استروالدر و پینیورمدل کسب چارچوب .(9219متالو و همکاران، ) دارد
. (1)جدول  شوندتقسیم می بُعد 8به  هاحوزه، مدیریت زیرساخت و جنبه مالی است. این 12مشتری

هایی باشد که آن را برای مشتری باید دارای ویژگیاشاره دارد و کند به آنچه شرکت عرضه میمحصول 

مشتریان شرکت چه کسانی اشاره دارد که مشتری  با طابترا(. 11ارزش پیشنهادیکند )ارزشمند می

( و ی توزیعهاکانالشود )میشتریان ارایه (، چگونه ارزش به ممشتریانبندی بخشهستند )

دهد نشان میمدیریت زیرساخت  (.با مشتری رابطهگردد )تریان برقرار میچگونه روابطی محکم با مش
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چه ( و منابع کلیدیچه منابعی ) کمک با (های کلیدیفعالیت) مهم خود را هایفعالیت ،که شرکت

مدل و  ساختار هزینهمالی نیز  حوزهدهد. طور کارایی انجام میبه (شرکای کلیدیکسانی )

 دهد. شرکت را توضیح می درآمدی

 
 

 وکار مدل کسب)بوم( ارچوب ابعاد چ. 1جدول 

 توضیح بعد حوزه

 کند.ارزش می خلقت و خدمات شرکت که برای مشتری سبد محصوال ارزش پیشنهادی  محصول

 
ارتباط با 

 مشتری

 کند.برای آنها خلق ارزش میمشتریان که شرکت  هایی ازگروه مشتری هدف

 ست.یا ارایه ارزش پیشنهادی به آنها دسترسی به مشتریانطریق  کانال توزیع

 است. ی ایجاد و حفظ آنمشتریان و چگونگنوع پیوند بین شرکت با  رابطه با مشتری

مدیریت 
 زیرساخت

 باید انجام دهدوکار مدل کسبرای موفقیت که شرکت ب است کارهاییمهمترین  های کلیدیفعالیت

  نیاز است. مورد های کلیدیهایی است که برای انجام فعالیتداراییمنابع و  منابع کلیدی

 است. ارزش برای مشتریانتوافق بین دو یا چند شرکت برای خلق  شرکای کلیدی

 وکار مورد نیاز است.سازی مدل کسبمالی است که برای پیاده همه منابع ساختار هزینه جنبه مالی

 .استروش پول درآوردن شرکت بیانگر  مدل درآمدی
 (9212لدر و پینیور )امنبع: استرو

 شناسی تحقیقروش
های چندوجهی وکار پلتفرمی ناشناخته منطق کسبزوایا خواهدمیاکتشافی است زیرا از نوع  تحقیق این

این نفر از خبرگان مصاحبه شد.  10با  مطالعه حاضربرای انجام شخص کند. صنعت تور و فعالیت را م
، مدیر مدیر بازاریابی) ران و مدیران ارشدابنیانگذوکار، شامل اساتید دانشگاه و محققان مدل کسبافراد 
 هایروش ازبرای انتخاب نمونه . ندهای چندوجهی تور و فعالیت بودپلتفرم مدیر توسعه بازار( و یافنی 

گان آغاز و از خبر تعدادیدیگر، مصاحبه با  عبارتبه  استفاده شد. و گلوله برفی قضاوتیغیراحتمالی 
 هدف انتخابجا در ایندر این حوزه معرفی کنند. را دیگر شد تا افراد متخصص سپس از آنها خواسته 

-های تحقیق پاسخ داده و غنی، یعنی کسانی که بتوانند به بهترین شکل به پرسشبودافراد  ترینموثر

رسیدن تا ها و گردآوری داده گیرینمونه .(1889، 1قرار دهند )مارشال انترین اطالعات را در اختیار محقق
فاهیم، مقوالت، خرده م به ظهور یعنی، تا زمانی که افزایش اطالعات ؛اشباع نظری ادامه پیدا کرد به

 .(29ص : 1182)محمدی،  منتج نشودجدید مقوالت 
های مربوط به مدل سپس پرسش معرفی موضوع و شرایط مصاحبه آغاز شد وفرایند مصاحبه با 

شد که . مصاحبه با این پرسش شروع میهای چندوجهی تور و فعالیت پرسیده شدوکار پلتفرمکسب
ها اساسا چه هایی هستند و این پلتفرمتور و فعالیت چه گروههای چندوجهی مشتریان پلتفرم"
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شده ها نیز برگرفته از چارچوب شناختهسایر پرسش "کنند؟ها حل میاز این گروه /مشکالتی رامشکل
 پرسش چنانچه ندخواستشوندگان میاز مصاحبه انمحقق ،در انتهای مصاحبهاستروالدر و پینیور بود. 

اشاره است مطرح نشده که ها باشد وکار این پلتفرمنصر دیگری باید در مدل کسبمهمی جا مانده یا ع
صورت  1189اردیبهشت تا  1182ها در بازه زمانی آذر انجام و تحلیل مصاحبهکنند یا توضیح دهند. 

 گرفت. 
صورت دستی و با بهبعد از مکتوب شدن شوندگان ضبط و مصاحبهاز اجازه  کسب با هامصاحبه

شد. تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و  1مضمونتحلیل طور مستقل ت محققان بهمشارک
در شود و ها یافت میالگویی است که در داده ،. مضمونهای کیفی استگزارش الگوهای موجود در داده

-له میمسئ مختلف هایجنبهتفسیر به  ژرفها و در حالت داده توصیفو سازماندهی به  ابتداییحالت 

  (.9229، 9)بران و کالرک پردازد
به علت استفاده از چارچوب مدل  .استفاده شد 1قیاسیی تحلیل محتوا از روش مضمون برای تحلیل

 روشدر  قیاسی بود. ،محتواتحلیل ماهیت مدل مبنایی، ( به عنوان 9212استروالدر و پینیور )وکار کسب
ها، عناصر یا شواهدی که با این نظریه شاخص شوند ومعینی انتخاب می کدها براساس نظریه، قیاسی

ارزیابی تحلیل از برای (. 9225، 0و شانون فانگویسند )گردشوند شناسایی و کدگذاری میحمایت می
ها را کدگذاری کردند. دادهطور مستقل دو محقق به ،در وهله اول های مختلفی استفاده شد.روش

 کنند این روش فرایندی رایج برای ارزیابی واشاره می (1182) عابدی جعفری و همکاران همانگونه که
شد شوندگان داده تعدادی از مصاحبه بهدوم، نتایج تحلیل است.  محورهای مضمونکنترل کیفیت تحلیل

نظرات خود را درباره میزان تطابق خواسته شد تا  هاو از آن تشریح گردیدو فرایند تحلیل نیز برای آن 
 بیان کنند. را ا تفسیر محققان تجربه و دانش خود ب

 

 تحقیق نتایج
های چندوجهی وکار پلتفرمعنصر برای مدل کسب 99ها و مولفه 99 ،های صورت گرفتهبراساس تحلیل

 (.9شناسایی شد )جدول بعد استروالدر و پینیور  8 تور و فعالیت براساس
 

 ها و عناصر شناسایی شدهمولفه -2جدول 

 عناصر هامولفه ابعاد

 های مسافرتیتورگردانان و آژانس  

 راهنمایان تور دارای مجوز رسمی فعالیت
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مشتریان 

 هدف

 

 کنندگان عرضه

 ها و برگزارکنندگان رویدادهاصاحبان جاذبه

 گردیهای بومگران، صاحبان اقامتگاهوران محلی مانند صنعتپیشه

 ی مقصدهای گردشگرافراد محلی عالقمند به معرفی ظرفیت

 

 گردشگران

 بندی انبوه(همه گردشگران )بخش

 بندی حوزه جغرافیایی(گردشگران ورودی، خروجی یا داخلی )بخش

 گردشگران با عالیق ویژه مانند گردشگران غذا یا صنایع دستی

 

 

 

 

ارزش 

 پیشنهادی

 

 

 ارزش پیشنهادی به

 کنندگانعرضه

 تری به بازارهای وسیعدرآمدزایی حاصل از فروش تور و یا دسترس

 هاهای مدیریت و رزرو تورها و فعالیتدسترسی به فناوری

 هاها و پرداختمدیریت تراکنش

 شدنبرندسازی آنالین و شناخته

 گری و حل تعارض در صورت بروز مشکلمیانجی

 انتقال دانش بازار

 

ارزش پیشنهادی به 

 گردشگران

 ها، و مقصدهای متنوعسی به تورها و فعالیتفراهم کردن امکان دستر

 هارزرو تورها و فعالیتآخری و پیشامکان رزرو آنی، لحظه

 هاکاهش ریسک خرید و اطمینان از اجرای باکیفیت تورها و فعالیت

 هاسازی تورها و فعالیتامکان سفارشی

 

 

 کانال توزیع

 

 مستقیم

 تاپ( پلتفرمنسخه رومیزی )دسک

 برنامه کاربردی پلتفرم

 های اجتماعی تحت مالکیت پلتفرمرسانه

 های شرکای فروشسایت غیرمستقیم

 کارگزاران فروش مانند بخش اطالعات هتل

 

 

 

ارتباط با 

 مشتریان

 

رابطه با عرضه 

 کنندگان

 پشتیبان اختصاصی

 های وفاداری با اخذ کارمزد کمتر برنامه

 ی آموزشی و رویدادهای جمعیهابرگزاری برنامه

 

 رابطه با گردشگران

 خودخدمتی از طریق جستجو، مقایسه، انتخاب و خرید 

 های وفاداری و ارایه انواع تخفیفاتبرنامه

 های معرفی به دوستان و آشنایانبرنامه

 های نظردهی و امتیازدهیآفرینی از طریق جوامع آنالین، و سیستمهم

 ن برنامه کاربردیسیستم اعال

 تماس ایمیلی و تلفنی و گفتگوی آنالین

 

 

 

 

 

 

 توسعه پلتفرم

 جذب نیروی فنی مناسب

 های مختلف نویسی و توسعه ماژولبرنامه

 نگهداری و مراقب از بستر فنی

 ها گردآوری تورها و فعالیت تجمیع موجودی

 هاتکنترل کیفیت تورها و فعالی
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های فعالیت

 کلیدی

 تولید محتوا، تبلیغات و فروش بازاریابی

 برندسازی

 کنندگان متنوع وفادارعرضه تشکیل شبکه سازیشبکه

 شرکای فروش با کاربران باال تشکیل شبکه

 جذب حامی در بدنه صنعت با بخش عمومی

 جذب سرمایه جذب سرمایه

-آموزش و آگاهی

 رسانی

 رسانیآموزش و آگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع کلیدی

 

 نیروی انسانی

 کارمندان بخش فنی

 کارمندان بخش بازاریابی و توسعه بازار

 کارمندان بخش عملیات و پشتیبانی

 سایت و برنامه کاربردی ها، وبالگوریتم زیرساخت فناوری

 سرورها، شبکه و امنیت

 افزارهای مدیریت رزرو و پرداختداشبوردها و نرم

 های مسافرتیتورهای چندروزه تورگردان و آژانس جودیمو

 های چند ساعته تا یک روزه راهنمایان و افراد محلیها و تجربهفعالیت

 های کاربرانها و توصیهنظرات و امتیازدهی محتوای کاربر

 های مختلفها و رسانهتبلیغات شفاهی سفیران برند در کانال

 نقدیگی  منابع مالی

 سرمایه در اشکال مختلف

 

 

 

 

 

شرکای 

 کلیدی

 کنندگان تور و فعالیتعرضه ارزش زنجیرهشبکه 

 اعضای شبکه فروش

 سفیران پلتفرم )کاربران راضی و مشتاق(

های توسعه شرکت

 فناوری

 های توسعه فناوری شرکت

 مراکز رشد دانشگاهی و خصوصی گذاریبخش سرمایه

 ذاری و تامین مالیگهای سرمایهشرکت

 ها و جوامع صنفی مربوطهانجمن بخش حمایتی

 بخش عمومی مانند معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  

 

 هارسانه

 های اصلی مانند نشریات پرمخاطبرسانه

 ها و افراد تاثیرگذار در دنیای آنالینکانال

 های تخصصی گردشگریرسانه

 

 

 

 های ثابتینههز

 هزینه تامین تجهیزات و استهالک 

 های اداری هزینه

 هزینه تامین محل کار 
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ساختار 

 هزینه

 

 های متغیرهزینه

 دستمزد نیروی انسانی

 های فناوریهای توسعه و نگهداری زیرساختهزینه

 های بازاریابی شامل تولید محتوا، تبلیغات و برگزاری رویدادهاهزینه

 تحقیق و توسعههای هزینه

هزینه سربار و 

 بینی نشدهپیش

 های سفر برای تامین موجودی هزینه

 های مالیاتی و موارد مشابههزینه

 های مربوط به اشتباهات انسانیهزینه

 کنندگانهای آموزش شبکه فروش و عرضههزینه

 

مدل 

 درآمدی

 

 مدل درآمدی

 کارمزد

 بهااضافه

 تبلیغات

 ست کردنفهر

 

 گردشگران و کنندگانعرضه در دو دسته بزرگتر ی تور و فعالیتهامشتریان پلتفرم -ان هدفمشتری

-هم به ساپالیرها ]عرضهها هر دو وجه مشتری پلتفرم هستند. شما در این پلتفرم... ". گیرندقرار می

جه هم پول بگیرید یا فقط از و دو از هر کنید و ممکن استمیارایه خدمات  نو هم به مسافرا کنندگان[
 "... دهستن شتری شماید. به هر حال هر دو مهبد]یارانه[ سوبسید  وجه دومیک وجه بگیرید و به 

تورها و  اناصلی و مجری در واقع مالکان موجودی، فروشندگان کنندگانعرضه(. 8شونده )مصاحبه
 کنندگانعرضهکار کنند. این  مختلف ندهکنعرضهممکن است با یک یا چند  هاها هستند. پلتفرمفعالیت

، برگزارکنندگان محلی افرادوران محلی، راهنمایان تور، پیشه، های مسافرتیو آژانس انتورگردان توانندمی
حوزه  نیز گردشگران بندیبخش معیارمهمترین . باشند ا و امکان دیدنیهو صاحبان جاذبه هارویداد

در  شود.مشاهده می حوزه سههر ترکیبی از دو یا  ی. در موارداخلیورودی، خروجی و د: بودجغرافیایی 
 و نداریماطالعات کافی از بازار ... "را ندارند زیرا  گردشگرانبندی ها توانایی بخشبیشتر موارد پلتفرم

بندی براساس . از این رو، بخش(11ه شوند)مصاحبه "... نداریمبرای تحقیقات بازار  هم منابع مالی کافی
حداقل در شروع ... "باید تالش کنند ها غالبا به صورت انبوه است ولی پلتفرمچارچوب استروالدر و پینیور 

هر گروهی که یا  صنایع دستی عالقمندان به غذا یا گردشگرانبازار خاصی را هدف بگیرند مانند  کار
 . (8شونده )مصاحبه "... دنبال یک فعالیت خاص است

 هااین... "کنندگان، درآمدزایی بیشتر است. عرضهین ارزش پیشنهادی به مهمتر -ارزش پیشنهادی

. ما دندارنتور منابع و تجربه کافی برای فروش  و غالبا دانش و دیا افراد محلی هستن ی کوچکهاشرکت
-فروش تایم هدداشبورد می به آنها. درو بفروشن تورهایشان، دن رو معرفی کنناکنیم که خودشکاری می

شونده )مصاحبه "... دو چقدر سود کردن فروختندچه مقدار  د و ببینندتعریف کنند، تور مدیریت کنن ارن اش
راهی برای دسترسی به بازارهای بزرگتر کوچکتر کنندگان ها بسیاری از عرضهنبود این پلتفرم در (.5

از  نیز انگردشگرعامل با ها و تفراهم کردن فناوری مناسب برای مدیریت تورها، رزروها، پرداختندارند. 
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کند. اجرای تور را تسهیل یا ممکن می ریزی وبرنامه ،هااین فناوری .های پیشنهادی استدیگر ارزش
 تبلیغما ... " های پیشنهادی است.از دیگر ارزش کسب اطالعات بازارحل تعارض، برندسازی آنالین، و 

دهیم چطور تور کنیم و در ضمن به آنها یاد میکنیم و تورها و شهرها و محالت آنها را معرفی میمی
شونده )مصاحبه "... مشهور هم شونداست  . اگر خوب کار کنند و شانس هم بیاورند ممکنطراحی کنند

ی هاتورها و فعالیت گردآوری باها پلتفرماین های پیشنهادی به گردشگران نیز متنوع هستند. ارزش . (9
 گردشگربرای را و دسترسی هزینه جستجو  ،در مقصدهای گوناگون محتلفکنندگان عرضهمتنوع از 

از  گردشگراناصال  کنیم اگر ما نبودیمهایی که عرضه میبسیاری از تورها و فعالیت... " دهند.کاهش می
یکی از همچنین  آنها. (5شونده )مصاحبه "... کردند. اصال وجود خارجی نداشتندن اطالع پیدا نمیدشاوجو
-پیش و آخریلحظه، رزرو آنیامکان  یعنی کنند؛را حل می هاو فعالیت هاهای توزیع تورچالش ترینمهم

قوانین  وضع ها باپلتفرم... "است: های پیشنهادی از دیگر ارزش کاهش ریسک .کنندرا ممکن می رزرو
 ابطال رزرو و یاه، وجود سیاستنظردهی و امتیازدهی، پیشنهاددهی هایسیستمایجاد و خاص حکمرانی 

شونده )مصاحبه "... رسانندمیبه حداقل  کاربررا برای گیری و انتخاب ریسک تصمیم ،غربال موجودی
-عرضهبا نمایش قیمت و خدماتی که هر یک از . آنها است بهتر قیمتِارزش پیشنهادی دیگر،  .(1

ترین تضمین پایین و ادهای ویژهپیشنه کنند و با ارایهایجاد می شفافیت قیمتی ددهمیارایه  کنندگان
های از دیگر ارزشسازی سفارشی .گذارندمیگردشگران در اختیار را های قیمتی بهتری انتخاب ،قیمت

آنها اشخاص هستند و امکان تعامل  کنندگانعرضهکه  یهایپلتفرماین ارزش برای است. پیشنهادی 
 ،با این حال .است قع مهمترین ارزش پیشنهادیوجود دارد در وا کنندهعرضهمستقیم قبل از رزرو با 

-ها را بهما بتوانیم همین تورها و فعالیت... " نیست. ی داخلیهادر دستورکار پلتفرم غالبا ،سازیسفارشی

 کنیمبا تغییر شرایط حتما تورهای سفارشی هم تعریف می لیو یماستاندارد ارایه کنیم شاهکار کردصورت 
 .(12شونده )مصاحبه "...

 توزیع هاییرمستقیم قرار داد. کانالتوان در دو دسته مستقیم و غها را میاین کانال -کانال توزیع

-و رسانه (اپلیکیشن) برنامه کاربردیسایت، و موبایل وب (تاپدسکرومیزی )مستقیم عبارتند از نسخه 

زیرا  ضروری استاپلیکیشن  نداشت... "لی ندارند و کاربردی برنامه ،هاپلتفرمبرخی از  .های اجتماعی
 .(1شونده )مصاحبه "... گیردآخری صورت میزروها در حرکت، در مقصد و لحظهرجستجوها و بیشتر 
عنوان کانال فروش هم رسانی بههای اجتماعی نیز در مواردی عالوه بر نقش برندسازی و آگاهیرسانه

هنوز در ایران جا فروش تور  یوه غیرمستقیمشبرخالف فروش بلیط، ... " گیرد.مورد استفاده قرار می
-)مصاحبه "... هستند [1فروش شرکایپارتنرها ]های سایت ،مهمترین کانال نیافتاده ولی در این بخش

خطوط هوایی، ، ادارات گردشگری سایتوب، هاشامل وبالگو اند ها متعدد و متنوعاین سایت .(1شونده 
 ،های غیرمستقیمسایر روش. هستند غیرههای مسافرتی و آژانس ،مراکز تفریحی، تورگردانانها، هتل

 
                                                           
1. Affiliate partners 
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 9یا همان کارگزاران های مسافرتیها و آژانس، صاحبان جاذبههاهتل 1بخش اطالعات فروش از طریق
و مقدار ها پلتفرمکاربری و رمز ورود به تمام موجودی نامافراد با دریافت  روش، ایندر . است مستقل

  .کنندرسی پیدا میدستکارمزد فروش 

ما برای هر ... ": گفتکنندگان رابطه با عرضهدرباره ماهیت  1شونده مصاحبه -انبا مشتری ارتباط

های ما را به آنها آموزش دهد و اگر سوالی دهیم تا نحوه کار با سیستمکننده یک نفر اختصاص میعرضه
های راهنما هم غالبا از یم و دستورالعملهای آنالین هم دارجواب دهد. برای آنها آموزش ]ند[ داشت

 هم مشتریانبا را ها و مشکالت آنها . این فرد پرداختیفرستیمطریق داشبورد یا کانال تلگرام برایشان می
شود. در واقع نوع اختصاص داده می 1فردی به عنوان پشتیبان ،کنندهعرضههر برای  ."... کندپیگیری می

های آموزشی و رویدادهای برنامهبرگزاری ها با این پلتفرماست.  ز نوع شخصیا کنندگانعرضهارتباط با 
در صورت فروش بیشتر، درصدهای کارمزد کمتری پردازند. کنندگان میجمعی نیز به تقویت ارتباط عرضه

به هر ما ... " شود.محسوب می آنهاشود که خود نوعی برنامه وفاداری برای اخذ می کنندگانعرضهاز 
رسیدگی کند  هاآپلود کند و سریعتر به درخواست پلتفرمتری روی کننده که تورهای بیشتر و جذابرضهع

اگر این امتیازها به حدی برسد شود. دهیم و هر قدر هم بیشتر بفروشند این امتیاز بیشتر میامیتاز می
های با استفاده از الگوریتم هاپلتفرم (.12شونده )مصاحبه "... گیریمدرصد کمیسیون کمتری از آنها می

های پشنهاددهی، نظردهی و امتیازدهی فرایند خرید را سازی و سیستممختلف جستجو، پاالیش، مرتب
خود این یعنی  خودخدمتی است.، کاربرانما با  رابطهماهیت ... "کنند. تسهیل می انبرای گردشگر

 (.9شونده )مصاحبه "... دهدا انجام میانتخاب و خرید ر، عمل جستجو، مقایسه چهارمشتری است که 
 5جوامعاز طریق  همچنین،دارند. نیز  0معرفی و های وفاداریبرنامه گردشگربرای جذب و نگهداشت  آنها

به  کاربرانعبارت دیگر، بهکنند. ممکن میهم را  2آفرینیهم ،9و توصیه دهینظر هایسیستمو  آنالین
که هنگامی .کنندکمک می های مناسبان در طراحی تورها و فعالیتکنندگو به عرضه یکدیگر در انتخاب

بهترین یا ترین، مناسببرای ارسال  کاربردیبرنامه  9در مقصد هستند از سیستم اعالن گردشگران
و تلفن  ،ایمیلاز طریق ها تقریبا همه پلتفرم... "کنند. استفاده می آنهابه  هاو فعالیت هاتورترین نزدیک

 (.0شونده )مصاحبه "... در ارتباط هستند خود مسافران بانیز ین آنال چت

... "مهمترین فعالیت، توسعه و نگهداری پلتفرم فنی است. در شروع کار  -های کلیدیفعالیت

است و اگر درست انجام نشود  مهمترین فعالیت توسعه پلتفرم است. این کار بسیار سخت و پرهزینه

 
                                                           
1. Concierge 
2. Agents 
3.  Account manager 
4. Referral programs 
5. Community 
6. Tip 
7. Co-creation 
8. Push notification 
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تورها و موجودی (. فعالیت مهم دیگر گردآوری 11شونده )مصاحبه "... رودنمیبعدی خوب پیش  هایکار
 ،هاکنندگان از ماهیت تور و فعالیت و نقش این پلتفرمهاست که با توجه به آگاهی اندک عرضهفعالیت

-نکند. از ایامکان بارگذاری پیدا می ،کیفیت تاییدها موجودی بعد از پلتفرم در بیشترچالش بزرگی است. 
جمع کردن تعداد  ،کار مهم و دشوار... "ست. هاتورها و فعالیتکنترل کیفیت  ،رو، دیگر فعالیت کلیدی

که از هر شرکت یا فردی  استله اصلی این ئ. مساستها و افراد مختلف زیادی تور و تجربه از شرکت
. شاید آیدنمی مشکلی پیشو در اجرای تور رفت. باید مطمین باشیم که کاربلدند گ شود تور یا تجربهنمی

آپلود کنند.  و آنها طراحیما را بخوانند و تورها را طبق  هایدستورالعملباورتان نشود حتی حاضر نیستند 
آپ یا تلگرام ها را از طریق واتسکنندگان[ فقط یک فایل صوتی ساده از گشتبسیاری از آنها ]عرضه

 ، تبلیغات، فروش و برندسازیتولید محتوا شاملازاریابی (. ب9شونده )مصاحبه "... فرستندبرای ما می
های اصلی است. نیز از فعالیتو ایجاد آگاهی در جامعه  کنندگانعرضهفعالیت مهم دیگر است. آموزش 

سازی هم از جمله شبکه وران محلی بیشتر مورد نیاز است.این آموزش در مورد افراد محلی و پیشه
و حامیانی در صنعت و حتی کنندگان عرضهنیرومندی از  بدون داشتن شبکه... "مهم است.  هایفعالیت

که ممکن  هایییکی از فعالیت(. 10شونده )مصاحبه "... شودمیند و گاهی غیرممکن دولت پیشرفت ما کُ
پیدا ... "است.  جذب سرمایه حیاتی استولی برای رشد پلتفرم اولیه مهم به نظر نرسد  است در مراحل

مگر اینکه خود بنیانگذارها منابع مالی قابل توجهی داشته باشند.  استگذار برای رشد الزم سرمایه کردن
گذار مناسب که صرفا به کسب سود و فروش در این صنعت که منابع مالی کم هست پیدا کردن سرمایه

 (.9شونده )مصاحبه "... کار آسانی نیست و از کار هم سر درآورد، پلتفرم فکر نکند

منابع انسانی و زیرساخت فناوری مهمترین منابع مورد نیاز برای نیل به اهداف پلتفرم  -منابع کلیدی

. در محکوم به شکست استپلتفرم  ،بدون کارمندان خوب در بخش فنی و بازاریابی و فروش... "هستند. 
 "... نندکمیانگیزه و تالش خود پلتفرم را بزرگ  هستند که با دانش، کارمندان شاخصواقع این 

تواند به زمانی یک پلتفرم می... " .ها از دیگر منابع مهم استموجودی تورها و فعالیت (.0شونده )مصاحبه
یعنی تعداد کاربران آن زیاد شوند و تعداد  ،موفقیت خود امیدوار شود که به نقطه جمعیت بحرانی برسد

محصوالت و خدمات متعدد و متنوعی به آنها خوب، عالوه بر بازاریابی شود که کاربران هم زمانی زیاد می
ها و توصیهنظرات، تبلیغات، محتوای کاربر اعم از منبع دیگر  (.9شونده مصاحبه) "... شودعرضه 

رقابتی یک پلتفرم نیز تبدیل شود و عامل خریدهای  تواند به مزیتست که در واقع میهاامتیازدهی
گیرند در مراحل اولیه تکوین ممکن است به منابع شکل می 1ت نوپاهایی که به صورپلتفرم تکراری باشد.

-سرمایهانواع ولی برای تداوم رشد به منابع مالی قابل توجهی در شکل  داشته باشندنیاز اندکی مالی 

 . داشتخواهند  نیاز گذاری

 
                                                           
1. Startup 
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الت و این گروه، مالک محصوهستند.  کنندگانعرضه ،پلتفرم مهمترین شرکای... " -شرکای کلیدی

های خارجی گروه دوم که پلتفرم کند وموفقیت یا ناکامی پلتفرم را تعیین میخدمات هستند و فعالیت آنها 
 با استفاده ازهستند. اینها  Affiliate network 1یا همان  های وابستهفروشندهاند بیشتر به آنها متکی

API 9 برخی از کاربران نیز از  (.2شونده )مصاحبه "... توانند تورهای شما رو به کاربران ارایه کنندمی
 برای رشد ارگانیک برخی از مسافرهای ما... "کنند. افراد تاثیرگذار هستند و نقش سفیر برند را بازی می

 "... کنیممختلف جبران می یهاشیوهکنند. ما هم بهها معرفی میشرکت خیلی موثرند. ما را به خیلی
ها پلتفرماز بسیاری  زیرا ،شوندتلقی میمهم  یهای توسعه فناوری نیز شرکایشرکت .(10شونده )مصاحبه

های حفظ ارتباط با مراکز رشد و شرکت... ". های مورد نیاز نیستندتنهایی قادر به توسعه فناوریبه
گذاری هم مهم است چون جایی ممکن است به انواع حمایت چه از نوع نیروی انسانی یا دانشی سرمایه

فناوری و  در بخش گردشگری، و جوامع صنفی هاانجمن (.11شونده )مصاحبه "... مالی نیاز پیدا کنیدیا 
نیز  و مردم مهم هستند. دولت دولت رفع موانع و افزایش آگاهی صنعت، های نوپا نیز درشرکت

حاکم بر این  ها با رعایت قواعدبنیان اختصاص داده است و پلتفرمهای دانشتسهیالتی را برای شرکت
رسانی، ها نیز در امر اطالعرسانهمناسبی برخوردار شوند.  و تسهیالت توانند از امتیازاتها میشرکت

تواند به توسعه ها میو حفظ ارتباط با رسانه یکنند. برقراراساسی ایفا می سازی نقشاهبرندسازی و آگ
ه باید و شاید معرفی طور کآنهای مثل ما کنم پلتفرمفکر می... "بهتر و سریعتر پلتفرم کمک کند. 

های ما بدانند. ما هم مثل اسنپ هم کاربران و هم مردم بیشتر در مورد فعالیت استرم الزم نشدند. به نظ
 (. 8شونده )مصاحبه "... ها بیشتر کمک بگیریمهستیم ولی در زمینه تور. باید از رسانه

هزینه توسعه و  دندهرین هزینه را به خود اختصاص میبعی که بیشتاترین مناصلی -ساختار هزینه

گردآوری موجودی، ، پلتفرم برای توسعه انسانی نیرویدستمزد  و ها،و سایر فناوری پلتفرمنگهداری 
ی شبکه شرکا تشکیلو  و تولید محتوا تبلیغات ویژهبه هزینه بازاریابیاست.  کنترل کیفیت و پشتیبانی

های تاسیس دفتر و است و در کنار آن باید هزینهمهم ای بع هزینهامن نیز از ،او برگزاری رویداده فروش
 .نیز اضافه کرد راو کنترل کیفیت  کنندگانعرضهآموزش  سفر کردن برای مذاکره، و ،اداری هایهزینه

هایی ضروری برای رشد مستمر چنین پلتفرمهای تحقیق و توسعه نیز دارند که ها هزینهی پلتفرمخبر
آور است. ما در یک ها سرسامهزینه... "های بزرگتر وجود دارد. است. البته، این بخش عمدتا در پلتفرم

مرکز رشد شروع کردیم و مجبور نبودیم هزینه مکان و آب و برق و قسمتی از تجهیزات را بدهیم ولی 
. در کنار خواستیی میویژه در بخش فنی دستمزد باالها بشدت باال رفت. نیروی انسانی بهبعد هزینه

 (.11شونده )مصاحبه "... شودهای تولید محتوا و تبلیغات هم هست که هر روز بیشتر میاینها هزینه

 
                                                           

 منظور شبکه شرکای فروش است.. 1
2. Application programming interface   .رابطهایی که ارتباط بین نرمافزارهای مختلف را ممکن میکنند 
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 هایا فعالیت هاکارمزدی است که از فروش تور ،هاپلتفرممهمترین مدل درآمدی  -مدل درآمدی

-های قیمتمیزان فروش و سیاست بسته به نوع تور و فعالیت،درصد  95تا  5کنند که از دریافت می

سود  هم گردشگرنیز دارند و از  1بهااضافهدرآمدی مدل ها پلتفرمبرخی نوسان است.  درها گذاری پلتفرم
از مدل ها پلتفرم ،در برخی موارد است. نهاییدرصد از قیمت  5ولی این مقدار معموال  گیرندمی

صادق  های داخلیین دو مدل مخصوصا در مورد پلتفرماکنند. نیز درآمد کسب می و تبلیغ 9شدنفهرست
بسیاری از تورهایی که ما روی پلتفرم داریم ... "کنند. هستند که تورهای خارجی را به کاربران معرفی می

توانیم قابلیت تراکنش در ما نمی در نتیجه،است.  مربوط به کشورهایی است که اخذ ویزا برای آنها مشکل
اینکه  جزای نداریم اشیم و مجبوریم به معرفی تورها اکتفا کنیم. خب در این حالت چارهمان داشته بسایت

ها ساالنه مبلغ را بگذاریم یا آنکه در ازای معرفی آژانس و بقیه هاهای مسافرتی و هتلتبلیغات آژانس
 (.12شونده )مصاحبه "... ثابتی بگیریم

 

 گیرینتیجه
این  .اندرا دگرگون کردهها تورها و فعالیتتولید و توزیع  هشیودوجهی های چنپلتفرم ،اخیر هایدر سال
کرده  پیدافراوانی  وکار آنها اهمیتشناخت مدل کسبکه وکار هستند اشکال نوینی از کسب هاپلتفرم
اند اثر قابل توجهی نتوانسته ولی یافتهکشورمان نیز گسترش در تور و فعالیت  ی چندوجهیهاپلتفرماست. 

-های کسبداشته باشند و در بهترین حالت مدل این بخشعرضه و تقاضا و شبکه توزیع تغییر ماهیت  بر

 بوده است.  وکاری آنها ناکارآمد
 های مسافرتیتورگردانان و آژانس عمدتاکه  ،کنندهبا تعداد معدودی عرضه هاپلتفرماین بسیاری از 

هرچند ی و محدود به مقصدهای گردشگرپذیر است. تکرار غالباو تورهایشان  کنندهمکاری می ،هستند
فاقد مشکالت دهد و می کاهشرا  عملیاتهای آموزش و ای هزینههای حرفههمکاری با این واسطه

شدت هپذیری را بمقیاسامکان  ،کنندهی عرضههاسایر گروه گیری از ظرفیتهبهرعدم  قانونی است، ولی
شرایط قانونی الزم برای اجرای تورها و  با فراهم شدن. کندمیمحدود تنوع را نیز  و دهدمیکاهش 
 زمانی شدنِمکانی و همهو همهزایی، شاهد اشتغال توانمیوران محلی ها توسط افراد و پیشهفعالیت
های تواند هزینههای خاص نیز میو ارایه تورها و فعالیت گردشگراندقیق بندی بخش. بودسفر بیشتر 

 ابی را کاهش و تمرکز و کارآیی را افزایش دهد.باالی بازاری
این گرچه،  .شودتوصیه میعنوان یک ارزش پیشنهادی به هاها و فعالیتسازی تورسفارشیتوجه به 

های داخلی ولی در پلتفرم ،استجذاب  1مستقل گردشگراناز برای گردشگران آینده و بسیاری ارزش 

 
                                                           
1. Mark-up 
2. Listing 
3. Free independent traveler 
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حیاتی است. با توجه نیز  "9فقط موبایل"یا  "1موبایل ،اول"وم مفهبه . توجه کمتر به آن اعتنا شده است
به جستجو و خرید در  گردشگرانهای هوشمند و عالقه فزاینده ها و گوشیبه توسعه روزافزون تبلت

توسعه نیز پلتفرم را  کاربردی برنامهنسخه موبایل و  ،داخلی هایشود پلتفرمحرکت و در مقصد توصیه می
 . دهند

ترین زیرا یکی از اساسی ،ها بیشتر شودشود که تعداد و تنوع تورها و فعالیتن، توصیه میهمچنی
و کسب درآمد بیشتر شان های جستجو برای مشتریانهمکاری شرکا در فروش، کاهش هزینهدالیل 

امکان دسترسی مختلف،  هایو با استفاده از فناوری هاشیوهبه باید ها این الزام، پلتفرم تامیناست. بعد از 
حداقل در آغاز فعالیت و در  ،شوددر ضمن، توصیه میها فراهم کنند. شرکا را به موجودی تورها و فعالیت

های بها اخذ نشود و از مدلعنوان اضافهاز گردشگران مبلغی به پذیری سریعتر و بهتر،راستای مقیاس
کنندگان را برای حضور در پلتفرم مایل عرضهزیرا ت ،شدن نیز پرهیز شوددرآمدی مانند اشتراک یا فهرست

 دهد.کاهش می
 درک کند تاکمک می های چندوجهی تور و فعالیتبنیانگذاران و مدیران ارشد پلتفرماین مطالعه به 

به سیاستگذاران نیز در درک بهتر ماهیت، ابعاد و عناصر پیدا کنند و  وکار خودمدل کسب عناصر ازبهتری 
وکارها و حفاظت از این کسب انقالبیمجبورند بین ماهیت آنها زیرا  ،کندمیها کمک وکاراین نوع کسب

  (.9212، 1)میر و ریشور گذاری توازن ایجاد کنندحقوق عمومی از طریق قانون
های چندوجهی در پلتفرمدانشگاهی داخل کشور درباره تحقیقات  شروعنقطه تواند میاین مطالعه 

-پلتفرماست که  روزافزونیقیق در ادامه مطالعات . این تحباشدتور و فعالیت  صنعتویژه گردشگری به

ها که پلتفرموکار این مدل کسب بررسیهمچنین با  مطالعهاین  .اندهای چندوجهی را مطالعه کرده
 تواندمیوکار های کسبتوسعه مطالعات مربوط به نوآوری مدلبه  وکار هستنداشکال نوینی از کسب

 کند. کمک می
های چندوجهی موفق تور وکار پلتفرمکسب هایای بین مدلمقایسه ،مطالعات آتیدر شود توصیه می

 هایمدلمنحصربفردی برای ارایه چارچوب . شودانجام  داخلیهای و پلتفرمالمللی و فعالیت در سطح بین
توانند در دستورکار خود میهای تور و فعالیت نیز موضوع دیگری است که سایر محققان وکار پلتفرمکسب

تواند سهم بزرگی در وکارها نیز میسازی این مدل کسبپیاده هایموانع و چالش قرار دهند. مطالعه
  ها داشته باشد.توسعه موفق این پلتفرم

تور چندوجهی های وکار پلتفرممدل کسب حوزهدر شده نبود منابع و مراجع کافی دانشگاهی و داوری
استفاده از یک روش کیفی نیز محدودیت زمانی و در نتیجه  .این تحقیق استهای محدودیت ازو فعالیت 

 
                                                           
1 . Mobile-first 
2 . Just mobile 
3. Mair & Reischauer 
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-می موردکاوی و دلفی ی چونهایترکیب این روش با روش ؛است مطالعهاین  دیگر هایاز محدودیت

  توانست مفیدتر باشد.
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