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 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
گردشگری از نظر اقتصادی و فرهنگی و نقش پنهان آن در دستیابی به توسعٔه اقتصادی و حوادث و با توجه به اهمیت 

رخدادهایی که در رونق و رکود این صنعت تأثیر دارند ازجمله شرایط حاضر و بروز پاندمی کرونا، آشنایی با 
ژوهش، با پرداختن به نقش رو، این پ آوری و چابک کردن این صنعت ضروری است. ازاین راهبردهایی برای تاب

محیطی، زنجیرٔه تأمین، فّناوری، بازار و یادگیری را در  های استراتژیک، تأثیرات کارآفرینی، زیست گیری جهت
کند. جامعٔه آماری این  پذیری زنجیرٔه تأمین گردشگری بررسی می توسعٔه چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری و انعطاف

منزلٔه نمونه  نفر براساس فرمول کوکران به 286تهران است که  ورلیدرهای شهرها و ت پژوهش شامل مدیران هتل
های پژوهش نیز با استفاده از روش  وتحلیل داده  نامه است و تجزیه ها پرسش آوری داده انتخاب شدند. ابزار جمع
ای کرونباخ برای انجام شد. براساس نتایج، ضریب آلف SmartPLSو  SPSSافزار آماری  معادالت ساختاری و نرم
های پژوهش دارد. در این  است که در سطح مطلوب است و نشان از اعتبار سنجه 810/0تمام متغیرهای پژوهش 

آوری و چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری در  گیری مختلف درخصوص تاب پژوهش، به بررسی تأثیر شش جهت
آوری و چابکی زنجیرٔه تأمین  بردی در تابهای راه گیری شهر تهران پرداخته شد که ضمن تأیید تأثیر جهت

گیری یادگیری کمترین تأثیر را در  گیری بازار بیشترین و جهت گردشگری در شهر تهران مشخص شد که جهت
محیطی نیز  گیری زیست گیری فّناوری بیشترین و جهت آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری دارد. از طرفی، جهت تاب

 جیرٔه تأمین گردشگری دارد.کمترین تأثیر را در چابکی زن
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 مقدمه
رو، مدیریت زنجیرٔه تأمین  های منفرد. ازاین های تأمین شده است تا شرکت های اخیر، رشد رقابت جهانی بیشتر موجب توجه به زنجیره در دهه

پردرآمدترین رویکردهای مدیریت است که بخشی اساسی یکی از مدیریت زنجیرٔه تأمین ها شده است.  اکنون منبع حیاتی مزیت رقابتی سازمان
های  گیری از فرصت ویکم سدٔه بهره قرن بیست (.Zhang et al., 2009; Ahmadimanesh et al., 2019) در هر نوع تجارت شده است

ها در جهان  ن و پویاترین فعالیتتری مثابٔه یکی از مهم ویژه گردشگری است. فعالیت گردشگری امروزه به تجاری ارزشمند در بخش خدماتی به
توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع  ویژه برای کشورهای درحال مطرح است. به عبارتی، توسعٔه گردشگری، به

کاری و تعامالت های نوین مدیریت گردشگری، هماهنگی، هم در آموزه محصولی مواجه هستند، اهمیت فراوانی دارد. ارزی و اقتصاد تک
های یادشده و سپس توسعٔه پایدار گردشگری  منزلٔه عاملی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی بخش های درگیر به موقع و صحیح بخش سازمانی به بین

 محمدزاده الریجانی ومطرح است. این موضوع در حال حاضر تحت عنوان مدیریت زنجیرٔه تأمین گردشگری موردتوجه پژوهشگران است )
یریت زنجیرٔه تأمین گردشگری رویکردی سیستماتیک اتخاذ کرده و زنجیرٔه تأمین را به صورت کل در نظر گرفته است و بر (. مد1398همکاران، 

کید می مدیریت (. 1398و همکاران، محمدزاده الریجانی  ؛Zhang et al., 2009کند ) ضرورت یکپارچگی ارتباطات متفاوت در زنجیره تأ
شود  رو می های بیشتری روبه سازی عملیات خود و حفظ عملکرد، با چالش منزلٔه زنجیرٔه تأمین خدمات، در هماهنگ بهزنجیرٔه تأمین گردشگری، 

(Azmi et al., 2017،بنابراین .) ایر ها و س کنندگان، دولتکنندگان، توزیعهای جهانگردی با تأمین منظور بهبود درآمد خود، سازمان به
های جهانگردی معمول  رو، همکاری بین اپراتورهای تور و هتل کنند. ازاین دهند همکاری می های تکمیلی را انجام می هایی که فعالیت شرکت

وردن ای نیز برای برآ های خدماتی پیچیده های دارای چنین زنجیرٔه تأمین وکار، شرکت ها در محیط کسب قطعیت است. عالوه بر این، با افزایش عدم
که صنعت جهانگردی از  جایی ازآن(. Guo & He, 2012رو هستند ) نیازهای پویای مشتریان خود با مشکالتی خصوصًا در عصر حاضر روبه

های مسافرتی تشکیل شده است، اغلب دستیابی به هماهنگی برای حفظ  ها، آژانس ها، رستوران وکارهایی مانند هتل نهادهای مختلف و کسب
نفعان صنعت،  کند با بسیاری از ذی ها را مجبور می ماهیت مقطعِی وابسته و پراکندٔه محصوالت گردشگری شرکت حیاتی است.مزیت رقابتی 

های تأمین گردشگری ایجاد شوند. بنابراین،  ها ارتباط برقرار کنند و درنتیجه زنجیره ها و سایر شرکت کنندگان، رقبا، دولتکنندگان، توزیع تأمین
سرعت به دیگران منتقل  حال، هرگونه شوک ناشی از یک عامل به شود. بااین و عملکرد سازمانی تلقی می آوری بچابکی، تا همکاری محرک

 ,.Sigala, 2008; Zhang et al., 2009; Gonzalez-Torres et al) کند شود و آثاری ناگهانی در زنجیرٔه تأمین گردشگری ایجاد می می

توان گفت گردشگری  میآوری زنجیرٔه تأمین گردشگری.  شوند: چابکی و تاب دشگری امروزه ضروری تلقی می(. دو قابلیت پویا در گر2020
ای طبیعی، بحرانی اقتصادی، درگیری  پذیر در برابر هرگونه ریسک ناشی از عوامل خارجی است، چه فاجعه بخشی بسیار حساس و آسیب

های گوناگوِن  چابکی برای هدایت تیم در دوره (.Gonzalez-Torres et al., 2009باشد ) )مثل کرونا( المللی، تروریسم یا شیوع اپیدمی بین
سرعت به نیازهای  کند به های تأمین گردشگری است؛ زیرا به شما کمک می سالح رقابتی برجسته در زنجیره چابکی نوعی است.تغییر اساسی 

 ;Sigala, 2008ویژه در صنایع با ماهیت خدمت شده است ) صنایع رقابتی بهمشتری پاسخ دهید. دستیابی به رضایت مشتری رمز پایداری در 

Mandal, 2018 .)های خدماتی دشوارتر  عالوه بر این، با افزایش پویایی در سلیقه و ترجیحات مشتری، تأمین نیازهای مشتری برای شرکت
رٔه تأمین برای بخش گردشگری است که نیاز به توجه دارد. عالوه بر رو، چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری نوعی قابلیت اساسی زنجی شود. ازاین می
آوری  اطمینان محیطی عملکرد زنجیرٔه تأمین گردشگری را با ریسک مواجه کرده است. تاب ( و عدمMandal, 2018وهوایی ) ، تغییرات آب این
رو،  جارت پایداری را برای نهادهای گردشگری تضمین کند. ازاینریزی احتمالی، ت های مؤثر کاهش ریسک و برنامه تواند، از طریق استراتژی می

های پویای زنجیرٔه تأمین به نهادهای زنجیرٔه تأمین گردشگری برای اطمینان از پایداری  منزلٔه قابلیت آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری به چابکی و تاب
أمین گردشگری چابک تضمین پاسخ سریع به نیازهای پویای مشتری که هدف زنجیرٔه ت درحالی (.Mandal & Sarathy, 2018کنند ) کمک می
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ول یا باالتر، ا برای بازگرداندن عملکرد به حالت بیشتر آوری گردشگری (، تابMandal & Dubey, 2020از طریق ارائٔه خدمات مناسب است )
ای است که  ایجاد اختالل رویداد غیرمنتظره (.Roy et al., 2016; Mandal & Dubey, 2020) شود در صورت بروز هرگونه اختالل، منجر می

با  میالدی پیشرفت چشمگیری داشت. 80صنعت گردشگری از دهٔه  (.Mandal & Dubey, 2020عواقبی منفی در عملکرد زنجیرٔه تأمین دارد )
های گردشگری نیز در  نجر شود. شرکتوجوی راهبردهایی هستند که بتوانند به مزیت رقابتی پایدار م واحدهای گردشگری در جست وجود این،

ها را قادر سازد به هماهنگی بهتر و کارآیی و  تواند آن های اطالعاتی جدیدتری هستند که می الخصوص فّناوری های جدید، علی پی اجرای فّناوری
های پویا  ملکرد از طریق توسعٔه قابلیتمنزلٔه عامل اصلی ع گیری استراتژیک را به (. مطالعات جهتZhang et al., 2009اثر بخشی دست یابند )

گیری استراتژیک، در درجٔه اول، حد اعالی مناسب منابع شرکت، پیکربندی مجدد و  (. بنابراین، جهتMorgan et al., 2009اند ) کردهتبیین 
 ,Gatignon & Xuereb, 1997; Mu et al., 2017; Mandal & Saravanan) کند های پویا را تعیین می تغییرات موردنیاز برای قابلیت

ها و  آوری و چابکی برای زنجیرٔه تأمین گردشگری حائز اهمیت است و از این طریق تضمین در گذر از بحران رو، بررسی تاب ازاین (.2019
آوری زنجیرٔه  و تابگیری راهبردی در چابکی  شود. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت دستیابی به مقاصد اقتصادی فراهم می

 تأمین گردشگری است.

 پیشینٔه پژوهش

کند و عملکرد آن را  های یک شرکت را هدایت و اداره میمنزلٔه قواعدی معرفی کرد که فعالیت های استراتژیک را به گیری ( جهت2011هاکاال )
 (.Deutscher et al., 2016) دهد مختلفی را پیشنهاد میهای  گیری کند. ادبیات مدیریت استراتژیک جهت برای اطمینان از تداوم آن تبیین می

 ,.Gnizy et alهای زنجیرٔه تأمین وجود ندارد ) های استراتژیک درخصوص قابلیت گیری حال، یک نظریه یا روش جامع برای انتخاب جهت بااین

ها  سازند با تغییرات محیطی خود سازگار شوند و به آن ها را قادر توانند بنگاه کند که می هایی کمک می (. چنین اصولی به توسعٔه قابلیت2014
 ,Teece) کنند های پویا برآورده می منزلٔه قابلیت شده را به آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری الزامات تعیین واکنش نشان دهند. درنتیجه، چابکی و تاب

2012; Mandal & Saravanan, 2019.) های گوناگون برای دستیابی به  گیری منظور اتخاذ جهت ری بههای تأمین گردشگ نیاز مبرمی به زنجیره
محیطی، کارآفرینی،  های زیست گیری رو، در مطالعٔه حاضر، اهمیت جهت های مناسب وجود دارد. ازاین پایداری از طریق طراحی قابلیت

گیری کارآفرینی نشان  جهت کنیم. ن گردشگری بررسی میآوری زنجیرٔه تأمی فّناوری، بازار، یادگیری و زنجیرٔه تأمین را در توسعٔه چابکی و تاب
پذیر شود  های ریسک گذاری و فعالیت های نوآورانه درگیر سرمایه های مناسب و شیوه تواند از طریق فعالیت دهد که یک شرکت تا چه حد می می

(Covin & Slevin, 1989; Mandal & Saravanan, 2019 .)مدیران شرکت و تأثیر عملکرد شرکت محیطی میزان درک  گیری زیست جهت
شناخت سازمان از پیامدهای »مثابٔه  گیری زنجیرٔه تأمین به (. جهتBanerjee et al., 2003دهد ) ها در محیط زیست مربوط را نشان می آن

 ,.Mentzer et alده است )تعریف ش« های گوناگون در یک زنجیرٔه تأمین های تاکتیکی مربوط به مدیریت جریان سیستمی و استراتژیک فعالیت

های جدید  ها تمرکز تحقیق و توسعه دارند و بر به دست آوردن و تلفیق فّناوری شود که بنگاه منزلٔه جایی شناخته می به»گیری فّناوری  جهت (.2001
کید می های جدید و تمایل آن به  ابر ایدهمثابٔه گشودگی یک سازمان در بر تواند به گیری فّناوری همچنین می جهت .«کنند در توسعٔه محصول تأ

دهندٔه توانایی شرکت درخصوص  گیری بازار نشان جهت (.Tsou et al., 2014اتخاذ فّناوری جدید در طول توسعٔه محصوالت تعریف شود )
بازار در سطح شرکت اشاره گیری بازار به توسعه و توزیع اطالعات  ها است. جهت حفظ عملکرد در تغییرات سریع در شرایط بازار و رفع مناسب آن

گیری  جهت(. Jaworski & Kohli, 1993کند ) شدٔه مشتریان را در تمام واحدهای کاربردی منعکس می بینی دارد که نیازهای فعلی و پیش
ها و  نی داراییروزرسا تر شدن شرکت، تعهد به یادگیری در به منزلٔه اتخاذ یک فرایند یادگیری اساسی توصیف شده است. با بزرگ یادگیری به

شده توسط اسعدی و همکاران  براساس تحقیقات انجام (.Wang, 2008های کلیدی آن نقشی اساسی دارد ) های مربوط به فعالیت توانایی
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تواند به افزایش  ریزی زنجیرٔه تأمین خدمات گردشگری سالمت می ( درخصوص عوامل مؤثر در زنجیرٔه تأمین گردشگری سالمت، برنامه1399)
افع اقتصادی و توسعٔه درمانی منطقه منجر شود. روش مورد استفاده، در این تحقیق، روش معادالت ساختاری بود و، برحسب میزان واریانس من

، 480/5ها با  ، جاذبه630/7داری با  ، بانک696/14، فّناوری اطالعات با 358/32دهندٔه خدمات پزشکی با  شده، استانداردهای مراکز ارائه تبیین
ترتیب بیشترین تأثیر را در زنجیرٔه تأمین  به 1/952های دولت با  و برنامه 2/820، تنوع خدمات درمانی با 612/4المللی با  ستانداردهای بینا

 ها و فرایندهای مؤثر در ارزیابی بندی مؤلفه ( به شناسایی و اولویت1398و همکاران )محمدزاده الریجانی گردشگری سالمت یزد نشان دادند. 
 نتایج حاصــل از پژوهش بیانگر آن اســت که، بنا به نظر خبرگان محلی، فرایند مدیریت ارزیابی عملکرد زنجیرٔه تأمین گردشگری پرداخته است.

تأمین مقصدهای گردشگری  عملکرد دارای باالترین اولویت و فرایند مدیریت دانش دارای کمترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیرهٔ 
دهد که  (، در تحقیق خود درخصوص شرایط موجود کشور ایران با پشتوانٔه تاریخی آن، نشان می1398اند. نصر ) های موردمطالعه بوده هرستانش

د. تواند مطرح باش ریزی پایدار می های برنامه شرط منزلٔه یکی از پیش تواند بستر مناسبی برای دستیابی به توسعٔه پایدار باشد و به گردشگری می
صورت که این  عامل کلیدی در وضعیت گردشگری شهر شیراز تأثیرگذار هستند. بدین شده بیانگر آن است که درمجموع هشت نتایج حاصل

های منابع آب، تبلیغات، مدیریت  متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را در آیندٔه توسعٔه گردشگری شیراز دارند و شامل پیشران
های کالن ملی در حوزٔه گردشگری و مشارکت شهروندان هستند و، از میان این عوامل،  آثار تاریخی، امنیت غذایی، امنیت، سیاستمحلی، 

انتشار  (،2020و همکاران ) تریس - های گونزالز ترین عامل تأثیرگذار در سایر عوامل کلیدی شناسایی شد. طبق بررسی مثابٔه مهم مدیریت به
ع اپیدمی کروناویروس به ایجاد اختالل اقتصادی در زنجیرٔه تأمین گردشگری منجر شده که باعث کاهش چشمگیر درآمد و سریع فضایی شیو

های اقتصادی در زنجیرٔه تأمین گردشگری با الگوهای پیچیده به یکدیگر مرتبط  ایجاد نقدینگی )منفی( برای همٔه اپراتورها شده است. بنگاه
ها در زمینٔه زنجیرٔه تأمین گردشگری برای غلبه بر  ای و عوامل اصلی آن های زنجیره ک نقش مدیریت ارتباط بین هتلهستند. هدف این مقاله در

ها، مجریان تور و رقبا است که توسط  اختالالت اقتصادی ناشی از شیوع اپیدمی است. ازجمله دستاوردهای اصلی این مقاله شناسایی دولت
های اصلی برای هماهنگی با این بازیگران را بررسی کرده است. سرانجام، اهداف  شوند. عالوه بر این، زمینه مینوازی مدیریت  های مهمان شرکت

گیری  ( تأثیر پذیرش فّناوری اطالعات گردشگری و جهت2020گیرد. مندال و دوبی ) مدیریت ارتباط با توجه به شریک نیز مورد توجه قرار می
که ممکن است عملکرد زنجیرٔه تأمین گردشگری پایدار را با   اند ی زنجیرٔه تأمین گردشگری را بررسی کردهآور مدیریت ریسک در چابکی و تاب

بررسی شد که آیا پذیرش فّناوری اطالعات گردشگری و  (2020در تحقیق مندال و دوبی ) استفاده از دید قابلیت پویا تحت تأثیر قرار دهد.
 و همکاران منش کند یا نه. احمدی آوری و عملکرد زنجیرٔه تأمین گردشگری پایدار را تعدیل می کی، تابگیری مدیریت ریسک رابطٔه بین چاب جهت

های گردشگری پزشکی بررسی  مثابٔه یکی از زیرمجموعه پزشکی را به (، در تحقیق خود، طراحی شبکٔه زنجیرٔه تأمین گردشگری دندان2019)
ین زنجیرٔه تأمین ارائه دادند. زنجیرٔه تأمین پیشنهادی شامل سه بخش است: گردشگران، امکانات کردند و برای اولین بار مدلی ریاضی برای ا

 پزشکی و محل اقامت. هدف از این مدل تعیین تعداد بهینٔه واحدهای درمانی و اقامتی و ظرفیت نهایی مراکز درمانی است. آلتی و همکاران

کنندٔه فرهنگ سازمانی را بررسی  آوری زنجیرٔه تأمین در عملکرد تحت تأثیر تعدیل أمین و تاب(، در مطالعٔه خود، آثار چابکی زنجیرٔه ت2018)
های نظری خود برای مراحل گوناگون زنجیرٔه تأمین بشردوستانه )مراحل قبل و بعد از  سازی مدل ها از دیدگاه توانایی پویا برای مفهوم کنند. آن می

آوری زنجیرٔه تأمین دو قابلیت مهم پویایی زنجیرٔه تأمین  دهد که چابکی زنجیرٔه تأمین و تاب تحقیق نشان میاند. نتایج این  فاجعه( استفاده کرده
توجهی در مسیر پیوستن به چابکی زنجیرٔه تأمین و  گیری کنترل تأثیر قابل هستند که تأثیرات چشمگیری در عملکرد قبل از فاجعه دارند. جهت

آوری زنجیرٔه تأمین در عملکرد قبل از فاجعه  گیری کنترل تأثیر متقابل مهمی در مسیر پیوستن به تاب حال، جهت ااینعملکرد قبل از فاجعه ندارد. ب
توجهی در عملکرد پس از فاجعه دارد، اما چابکی زنجیرٔه تأمین تأثیر مهمی در عملکرد پس  آوری زنجیرٔه تأمین تأثیر قابل دارد. به طور مشابه، تاب

آوری زنجیرٔه تأمین در عملکرد پس  توجهی در مسیرهای چابکی زنجیرٔه تأمین/تاب آور آثار تعدیل قابل گیری تاب د. در مقابل، جهتاز فاجعه ندار
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ناگون های گو آوری زنجیرٔه تأمین در عملکرد زنجیرٔه تأمین در زمینه ها به درک ما از تأثیر افتراقی چابکی زنجیرٔه تأمین/تاب از فاجعه دارد. این یافته
آوری زنجیرٔه تأمین از طریق بررسی تجربی  که به بررسی تأثیر روابط زنجیرٔه تأمین در تاب( 2018)کند. بنا بر تحقیقات مندال و سراتی  کمک می

ها ارتباط و همکاری  یافته آوری زنجیرٔه تأمین و تأثیر بیشتر آن در عملکرد زنجیرٔه تأمین است. تأثیرات اعتماد، ارتباطات، تعهد و همکاری در تاب
کند.  های پیشنهادی را نیز بررسی می دهند که روابط بین ویژگی ای نشان می مثابٔه عوامل غالب مقاومت زنجیرٔه تأمین در مدل یکپارچه را به

ط، اعتماد، تعهد و همکاری های جایگزین برای بررسی بیشتر رابطٔه بین ارتبا آوری زنجیرٔه تأمین پیامدهای عملکرد مثبتی دارد. مدل همچنین، تاب
آوری زنجیرٔه تأمین پیشنهاد شده است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و پس از بررسی پیشینٔه پژوهش، مدل نهایی  و چگونگی تأثیر همان در تاب

 شوند: صورت زیر تدوین می هایی به و، با توجه به هدف کلی، فرضیه شود ارائه می 1صورت شکل  به

 گیری کارآفرینی در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. جهت: 1فرضیٔه 
 زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. آوری گیری کارآفرینی در تاب : جهت2فرضیٔه 
 محیطی در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. گیری زیست : جهت3فرضیٔه 
 رٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد.زنجی آوری محیطی در تاب گیری زیست : جهت4فرضیٔه 
 گیری زنجیرٔه تأمین در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. : جهت5فرضیٔه 
 آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. گیری زنجیرٔه تأمین در تاب : جهت6فرضیٔه 
 دارد. گیری فّناوری اطالعات در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر : جهت7فرضیٔه 
 زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. آوری گیری فّناوری اطالعات در تاب : جهت8فرضیٔه 
 گیری بازار در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. : جهت9فرضیٔه 
 :1آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد.فرضیٔه  گیری بازار در تاب : جهت10فرضیٔه 
 یادگیری در چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. گیری : جهت11فرضیٔه 
 زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد. آوری گیری یادگیری در تاب : جهت12فرضیٔه 
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 ساخته( )محقق ی: مدل مفهوم1شکل 

 .(1)جدول  شود ائه مینامه ار در ادامه، متغیرهای تحقیق، منبع این متغیرها و ترتیب سؤاالت پرسش

 : متغیرهای تحقیق1جدول 

 منبع نامه سؤاالت پرسش متغیر

 Deutscher et al., 2016 5تا  1 گیری کارآفرینی جهت

 Chan et al., 2012 10تا  6 محیطی گیری زیست جهت

 Mandal et al., 2016 15تا  11 گیری زنجیرٔه تأمین جهت

 Zhou & Li, 2010 20تا  16 گیری فّناوری جهت

 Mandal et al., 2018 25تا  21 گیری بازار جهت

 Mandal et al., 2016 30تا  26 گیری یادگیری جهت

 Blome et al., 2013 35تا  31 چابکی

 Roy et al., 2016 40تا  36 آوری تاب
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 شناسی روش

  تعیین ارتباطات متغیرها و بررسی وضعیت موجود در حوزهٔ منظور  پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است و، با توجه به هدف تحقیق، به
 ها و تورلیدرهای شهر تهران مدیران هتلبستگی استفاده شده است. جامعٔه آماری پژوهش حاضر شامل  هم - گردشگری، از روش تحقیق توصیفی

ها از طریق  آوری داده جمعمنزلٔه نمونه انتخاب شد.  نفر به 286مدیر هتل و تور استان تهران، تعداد  1129طبق فرمول کوکران، از میان است. 
 براساس نتایج، ضریب آلفای کرونباخپایایی آن، از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. منظور بررسی  به ساخته انجام شد. محقق  نامهٔ  پرسش

وتحلیل  . در این پژوهش، برای تجزیهای پژوهش دارده است که در سطح مطلوب و نشان از اعتبار سنجه 810/0برای تمام متغیرهای پژوهش 
 استفاده شده است. smart PLSافزار  ها از نرم یابی معادالت ساختاری و آزمون فرضیه کارگیری روش مدل و برای به spssها از نرم  داده

 ها یافته

نامه اطمینان حاصل است.  های پرسش ز توزیع آماری گویهمنظور استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش متغیرها، ابتدا باید ا به
 2استفاده شده است. نتایج این آزمون برای متغیرهای تحقیق در جدول  1اسمیرنوف - برای آزمون نرمال بودن توزیع، از آزمون کولوموگراف

شود که فرضیٔه نرمال بودن توزیع متغیرها  گفته می ( است. درنتیجه،α= 05/0همٔه متغیرها کمتر از ) sigنشان داده شده است. براساس نتایج، 
وتحلیل استفاده  شود. لذا توزیع تمام متغیرهای پژوهش غیرنرمال است. به همین دلیل، از روش حداقل مربعات جزئی برای تجزیه تأیید نمی

 شده است.

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق - : نتایج آزمون کولموگروف2جدول 

 منبع نامه رسشسؤاالت پ متغیر

 (Deutscher et al., 2016) 5تا  1 گیری کارآفرینی جهت
 (Chan et al., 2012) 10تا  6 محیطی گیری زیست جهت

 (Mandal et al., 2016) 15تا  11 گیری زنجیرٔه تأمین جهت
 (Zhou & Li, 2010) 20تا  16 گیری فّناوری جهت

 (Mandal et al., 2018) 25تا  21 گیری بازار جهت
 (Mandal et al., 2016) 30تا  26 گیری یادگیری جهت

 (Blome et al., 2013) 35تا  31 چابکی

 (Roy et al., 2016) 40تا  36 آوری تاب
 است. 05/0*سطح خطا 

شده است. یکی  استفاده سازی معادالت ساختاری  ها از روش مدل وتحلیل داده های تحقیق برای تجزیه منظور بررسی فرضیه در این مرحله، به
است. نتایج حاصل از  2و آزمون بارتلت (KMO) های سنجش تناسب حجم نمونه برای تحلیل عاملی محاسبٔه شاخص کایز مایرز از روش

 05/0( آزمون بارتلت کمتر از sigو سطح معناداری ) 7/0برای تمامی متغیرها باالی  KMOدهد که مقادیر  نشان می 3محاسبات در جدول 
=α های تحقیق برای تحلیل عاملی مناسب هستند. توان نتیجه گرفت داده است. لذا می 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
2. Bartlett’s Test of Sphericity 
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 و آزمون بارتلت KMO: نتایج شاخص 3جدول 

 KMO  شاخص متغیر
 آزمون بارتلت

 سطح معناداری دو کای

 000/0 948/2265 894/0 گیری کارآفرینی جهت

 000/0 266/2200 905/0 محیطی گیری زیست جهت

 000/0 175/1558 873/0 گیری زنجیرٔه تأمین جهت

 000/0 438/818 869/0 گیری فّناوری جهت

 000/0 152/1118 849/0 گیری بازار جهت

 000/0 051/2157 849/0 گیری یادگیری جهت

 000/0 458/786 843/0 چابکی

 000/0 879/770 799/0 آوری تاب

منظور  آورده شده است. گفتنی است که، به Smart PLSافزار  در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق توسط نرم
 های گیری سازه مدل اندازه 2باشد. شکل  5/0آمده باید بیشتر از  دست منزلٔه متغیر مکنون، بار عاملی به ها به کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آن

ها بارهای معناداری بر ابعاد متغیرهای تحقیق دارند و اعداد روی مسیرها  شود تمامی سؤال طور که مالحظه می  دهد. همان تحقیق را نشان می
 قبول هستند. قابل 5/0دهند. بارهای عاملی بیشتر از  گیری متغیر پژوهش نشان می بارهایی عاملی هستند که نقش هر سؤال را در اندازه

 های تحقیق در تحلیل عاملی تأییدی گیری سازه : مدل اندازه2شکل 
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افزار و بررسی آمارٔه تی هر سازه، به اعتبار کلی مدل پی خواهیم برد. همچنین، با بررسی ضریب مسیر، قدرت  ها در نرم در ادامه، با اجرای مدل
 3آمده در تخمین استاندارد مدل در شکل  دست یب و پارامترهای بهشود. حالت معناداری ضرا تأثیر هر متغیر مستقل در متغیر وابسته بررسی می

دهد که آیا رابطٔه بین گویه و سازه رابطٔه معناداری است یا  های تحقیق نشان داده شده است. این مدل نشان می با عنوان حالت معناداری سازه
طور که  ها دارد. همان باشد، نشان از معنادار بودن رابطٔه بین آن -96/1ز تر ا یا کوچک 96/1تر از  خیر و، اگر این رابطه در حالت معناداری بزرگ

ها با  دهد که همٔه بارهای عاملی معنادار است و گویه است و نشان می 96/1ها باالتر از  دهد، ضرایب تی برای کلیٔه گویه نشان می 3شکل 
 متغیرهای تحقیق متناسب هستند.

 های تحقیق لی تأییدی سازه: ضرایب تی نتایج تحلیل عام3شکل 

های پژوهش از  بینی متغیرهای تحقیق، الگوی پیشنهادشده از طریق روش الگوی معادالت ساختاری بررسی و با توجه به فرضیه برای پیش
نشان  Smart PLSهای پژوهش را در محیط  ( مدل5و  4های ) روش حداقل مجذورات جزئی برای برآورد الگو استفاده شده است. شکل

های تحقیق با  با عنوان حالت معناداری سازه 4آمده در تخمین استاندارد مدل در شکل  دست دهد. حالت معناداری ضرایب و پارامترهای به می
ر دهد که آیا رابطه بین متغیرهای تحقیق معنادار است یا خیر و، اگر این رابطه د ضرایب تی مسیرها نشان داده شده است. این مدل نشان می

طور که  بین متغیرها دارد. همان 05/0باشد، نشان از معنادار بودن رابطه در سطح  -96/1تر از  یا کوچک 96/1تر از  حالت معناداری بزرگ
 کند که تأثیر تمامی عوامل مثبت است. شده برای تمامی موارد محاسبه شده است. این نتیجه بیان می دهد، آمارٔه تی محاسبه نشان می 4شکل 
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 (t-value: مدل تحقیق در حالت معناداری )۴شکل 

 : مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد۵شکل 
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آوری  گیری بازار و تاب اند. در بین روابط، جهت ، متغیرهای آشکار و پنهان و همچنین ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داده شده5در شکل 
آوری را  درصد از واریانس مربوط به تاب 910/0گیری بازار  کند که جهت عبارتی، این نتیجه بیان میدارای بیشترین تأثیر است. به  (954/0)

گیری یادگیری  ( است که این نتیجه جهت385/0آوری ) گیری یادگیری و تاب کند. همچنین، کمترین رابطه مربوط به رابطٔه بین جهت تبیین می
دارای بیشترین  (967/0گیری فّناوری و چابکی ) کند. در بین روابط، رابطٔه بین جهت را تبیین میآوری  درصد از واریانس مربوط به تاب 148/0

کند. همچنین، کمترین رابطه  درصد از واریانس مربوط به چابکی را تبیین می 935/0گیری فّناوری  تأثیر است. به عبارتی، این نتیجه جهت
درصد از واریانس  011/0محیطی  گیری زیست ( است که این نتیجه جهت102/0ابکی )محیطی و چ گیری زیست مربوط به رابطٔه بین جهت

مشاهده هستند. در این تحقیق، برای بررسی کیفیت مدل از بررسی اعتبار که  قابل 5کند. سایر روابط در شکل  مربوط به چابکی را تبیین می
برای  GOFاست و شاخص  3و شاخص اعتبار حشو یا افزونگی 2تراک، بررسی اعتبار اش1شدههای میانگین واریانس استخراجشامل شاخص

 دهد. های برازش مدل ساختاری را نشان می شاخص 4سنجش عملکرد کلی مدل استفاده شده است. جدول 

 های برازش مدل ساختاری : شاخص4جدول 

 شاخص
 نام متغیر

AVE CV Com CV Red 
 نتیجه

 مثبت بودن مثبت بودن 5/0باالتر از 

 مطلوب - 451/0 571/0 گیری کارآفرینی جهت

 مطلوب - 622/0 524/0 محیطی گیری زیست جهت

 مطلوب - 428/0 751/0 گیری زنجیرٔه تأمین جهت

 مطلوب - 681/0 522/0 گیری فّناوری جهت

 مطلوب - 552/0 583/0 گیری بازار جهت

 مطلوب - 473/0 549/0 گیری یادگیری جهت

 مطلوب 351/0 468/0 653/0 چابکی

 مطلوب 412/0 518/0 549/0 آوری تاب

شود. این  منظور سنجش قدرت کامل مدل استفاده می ( پیشنهاد شده است، به2005هاوس و همکاران ) که توسط تن GOF،4شاخص نیکویی 
رود. این شاخص  کلی مدل به کار میمنزلٔه معیاری برای سنجش عملکرد  گیری و ساختاری را مدنظر قرار داده و به شاخص هر دو مدل اندازه

( 2009مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است و حدود آن بین صفر تا یک است و وتزلس و همکاران )
نتایج شاخص نیکویی برازش را نشان  5توصیف کردند. جدول  GOFترتیب ضعیف، متوسط، قوی برای  را به 36/0و  25/0و  01/0سه مقدار 

 دهد. می
𝑮𝑶𝑭 = √𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 ∗ 𝑹𝟐 

  

                                                           
1. Average Variance Extracted 
2. CV-Communality (CV-Com) 

3. CV-Validation Redundancy (CV-Red) 
4. Goodness Of Fit 
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 : نتایج شاخص نیکویی برازش۵جدول 

 Communality R square متغیر

 - 451/0 گیری کارآفرینی جهت

 - 622/0 محیطی گیری زیست جهت

 - 428/0 گیری زنجیرٔه تأمین جهت

 - 681/0 فّناوریگیری  جهت

 - 552/0 گیری بازار جهت

 - 473/0 گیری یادگیری جهت

 704/0 468/0 چابکی

 864/0 518/0 آوری تاب

𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 =∑
𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚

𝒏 = 𝟎. 𝟓𝟐𝟒 

𝑹𝟐 =∑
𝑹𝟐

𝒏
=
𝟏. 𝟓𝟔𝟖

𝟐
= 𝟎. 𝟕𝟖𝟒 

𝑮𝑶𝑭 = √.𝟓𝟐𝟒 ∗. 𝟕𝟖𝟒 = √. 𝟓𝟔𝟖 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟑 

است مطلوبیت کلی و برازش خوب مدل را نشان  36/0که باالتر از  به دست آمده است که با توجه به این 753/0برای این مدل  GOFشاخص 
کنند.  کند چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیرهای مستقل تعیین می معیاری است که بررسی می R2دهد. شاخص ضریب تعیین  می

مثابٔه مقادیر  به 67/0و  3/0، 19/0سه مقدار  .زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است های درون ازهمربوط به سR2 هرچه مقدار 
به دست آمده است که  704/0متغیر چابکی برابر با  R2(. مقدار Chin, 1998اند ) ضعیف، متوسط و قوی برای ضریب تعیین معرفی شده

گیری بازار،  گیری فّناوری، جهت گیری زنجیرٔه تأمین، جهت محیطی، جهت گیری زیست فرینی، جهتگیری کارآ دهندٔه آن است که جهت نشان
بینی  مانده مربوط به خطای پیش درصد باقی 6/29درصد در تغییرات چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد و  4/70گیری یادگیری  جهت

 R2ر چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری باشد که در این تحقیق بررسی نشده است. مقدار تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار د است که می
گیری زنجیرٔه  محیطی، جهت گیری زیست گیری کارآفرینی، جهت دهد جهت به دست آمده است که نشان می 864/0آوری برابر با  متغیر تاب

آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری تأثیر دارد و  درصد در تغییرات تاب 4/86گیری یادگیری  گیری بازار، جهت گیری فّناوری، جهت تأمین، جهت
آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری  تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار در تاب بینی است که می مانده مربوط به خطای پیش درصد باقی 6/13

شدٔه هرکدام از متغیرهایی که در  ن متغیرها و میزان واریانس تبیینبستگی بی باشد که در این تحقیق بررسی نشده است. درنهایت، میزان رابطٔه هم
 شود. ارائه می 6ها تدوین شده در قالب جدول  قالب مدل مفهومی تحقیق و فرضیه
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 ساختاری تحقیق  : جدول خالصٔه ضرایب مسیر و آمارهٔ آزمون تی در مدل۶جدول 

یب مسیر فرضیه  نتیجه میزان معناداری R2 ضر
 تأیید فرضیه 234/5 018/0 136/0 1فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 173/9 166/0 407/0 2فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 671/3 010/0 102/0 3فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 818/12 345/0 587/0 4فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 162/5 077/0 278/0 5فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 745/10 227/0 476/0 6فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 088/23 935/0 967/0 7فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 491/13 468/0 684/0 8فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 477/18 701/0 837/0 9فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 864/22 910/0 954/0 10فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 131/6 093/0 305/0 11فرضیٔه 
 تأیید فرضیه 181/7 148/0 385/0 12فرضیٔه 

 گیری بحث و نتیجه

خصوص در چند دهٔه اخیر و تجارب کشورهای آسیای شرقی در  اهمیت گردشگری در اقتصاد و توسعٔه کشورهای گوناگون بهبا توجه به 
، آثار باستانی و موقعیت ایران و وجود مخاطراتی  های فرهنگی های گردشگری و همچنین پتانسیل پیشرفت چشمگیر اقتصادی با معرفی جاذبه

آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری  کرونا و بالیای طبیعی بر آن شدیم که به بررسی عوامل مؤثر در چابکی و تابهمچون نارضایتی مسافران، ظهور 
محیطی، زنجیرٔه تأمین،  های کارآفرینی، یادگیری، زیست گیری بپردازیم و وضعیت آن را در شهر تهران بررسی کنیم. در این پژوهش، تمام جهت

ها، وجود تأثیر مثبت و مستقیم  ه تحلیل داد و زا بودند که، پس از تجزیه آوری و چابکی متغیرهای درون و تاب زا بازار و فّناوری متغیرهای برون
های تأمین گردشگری،  آور و چابک کردن زنجیرهٔ  زا )وابسته( به اثبات رسید. درمجموع، برای تاب زا )مستقل( در متغیرهای درون متغیرهای برون

طور که پیش از این بیان شد، اهمیت شناخت و تداوم همکاری با اعضای زنجیرٔه تأمین  ی است. همانگیری ضرور توجه به شش جهت
کس پوشیده نیست. زنجیرٔه تأمین چابک باید با اعضای خود ارتباط و همکاری داشته باشد و از این  منظور افزایش چابکی بر هیچ گردشگری به

 & Al-Aomarهای تأمین هتل ) های گردشگری مانند زنجیره طالعات به بررسی زیرمجموعهکه م طریق چابکی خود را افزایش دهد. درحالی

Hussain, 2018; Sari & Suslu, 2018( و اپراتورهای گردشگری )Lin et al., 2018( ؛ مطالعات)Al-Aomar & Hussain, 2018 )
ایی با هدف پایداری هستند. بر این اساس، چابکی زنجیرٔه تأمین ه پرداختند، خواستار تحقیقات مبتنی بر زنجیرٔه تأمین برای توسعه قابلیت

ای را  وقفه آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری قصد دارد خدمات بی شود و تاب سرعت برآورده می کند که نیازهای مشتری به گردشگری تضمین می
زنجیرٔه تأمین گردشگری امری ضروری است. در بررسی آوری  های مؤثر در چابکی و تاب رو، بررسی مؤلفه به گردشگران ارائه دهد. ازاین

ها  گیری گیری بازار بیشترین تأثیر و بقیٔه جهت ، در حالت تعیین ضرایب استاندارد، جهت آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری در شهر تهران تاب
، 684/0گیری فّناوری با ضریب مسیر  هت، ج954/0گیری بازار با ضریب مسیر  ترتیب از تأثیر زیاد به کم به شرح زیر هستند: جهت به

گیری کارآفرینی با ضریب مسیر  ، جهت476/0گیری زنجیرٔه تأمین با ضریب مسیر  ، جهت587/0محیطی با ضریب مسیر  گیری زیست جهت
ن، درخصوص آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری شهر تهران مؤثر هستند. همچنی بر تاب 385/0گیری یادگیری با ضریب مسیر  و جهت 407/0
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های مؤثر از  گیری بیشترین تأثیر و بقیٔه جهت 967/0گیری فّناوری با ضریب مسیر  چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری در شهر تهران، جهت
گیری  ، جهت305/0گیری یادگیری با ضریب مسیر  ، جهت837/0گیری بازار با ضریب مسیر  بیشترین به کمترین به شرح زیر هستند: جهت

در  102/0محیطی با ضریب مسیر  گیری زیست و جهت 136/0گیری کارآفرینی با ضریب مسیر  ، جهت287/0تأمین با ضریب مسیر زنجیرٔه 
شوند: با توجه به  های پژوهش، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می منظور تأیید فرضیه چابکی زنجیرٔه تأمین گردشگری شهر تهران مؤثر هستند. به

آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری، توجه به این حوزه برای مدیران هتل و تورلیدرهای شهر تهران برای حفظ و  گیری بازار در تاب بیشترین تأثیر جهت
گیری مؤثر در  منزلٔه دومین جهت آفرین است. عالوه بر آن، توجه به فّناوری به بهبود جایگاهشان در این صنعت امری ضروری وارزش

گیری  های جدید ارتباطی، مدیران هتل و تورلیدرها نباید از این جهت افزارها و برنامه عٔه روزافزون فّناوری و معرفی نرمآوری، با توجه به توس تاب
های جهانی در این باب، مدیران هتل و تورلیدرها برای جذب بیشتر و  محیطی و گسترش نگرانی غافل بمانند. با توجه به اهمیت مسائل زیست

شده در فرهنگ سازمانی خود در نظر بگیرند؛ چراکه این امر در کشورهای صنعتی  محیطی را تفکری نهادینه مسائل زیستبهتر گردشگران باید 
کند که با رویکرد مناسب به محیط زیست و  شود و گردشگران این کشورها توجه زیادی به این امر دارند. این امر تضمین می بسیار مهم تلقی می

وری و چابکی افزایش یابد، مدیران بیشتر با اعضای زنجیرٔه تأمین گردشگری خود در ارتباط خواهند بود و بیشتر برای آ مسائل مرتبط با آن تاب
آوری زنجیرٔه تأمین گردشگری تالش خواهند  تقویت همکاری و اعتماد در این بخش برای بهبود کارایی و عملکرد زنجیرٔه تأمین و افزایش تاب

آوری و  افزارهای زنجیرٔه تأمین( بهره ببرند و همکاری بیشتر تاب های جدید ارتباطی )استفاده از نرم توانند از فّناوری می کرد. برای انجام این امر
تر هماهنگ کنند. این امر  تر متوجه شوند و خود را با شرایط جدید سریع چابکی را تقویت کنند و در هنگام بروز اختالل یا تغییرات سالیق سریع

رسد توجه  گیری یادگیری، به نظر می گیری کارآفرینی و جهت گسترش بازار و گردشگران ضروری است. با وجود ضرایب پایین جهتدر حفظ و 
آورتر کردن  ها و تورهای گردشگری را ممکن سازد و با تبلیغات و شناخت مؤثر به تاب تواند تمایز در برابر بقیٔه هتل مدیران به این دو حوزه نیز می

شود به فّناوری و بازار بیشترین توجه را داشته باشند تا از تغییر سالیق  تأمین گردشگری کمک شود. به مدیران هتل و تورلیدرها توصیه می زنجیرهٔ 
باید از  گیری کارآفرینی و فّناوری منظور افزایش جهت تر اطالع یابند و بر چابکی زنجیرٔه تأمینشان بیفزایند. به های جدید سریع مشتریان و دیدگاه

که  تر این ها هم در نظر داشته باشند. مهم ها را در اجرای استراتژی های جدید برای توسعٔه خدمات نوآورانه استفاده کنند و این فّناوری فّناوری
ها ارائه  ت و همکاریهای پیشرفته باشند. اعضای زنجیرٔه تأمین سعی کنند راهکارهایی را برای ایجاد اطمینان از تداوم ارتباطا پذیرای فّناوری

اعتمادی همکاری کنند؛ یعنی، پیش از عقد هر قرارداد همکاری، هر هتل یا اپراتورتور به پیشینٔه اعضای جدید زنجیرٔه  کنند و با اعضای قابل
و تورلیدرها باید سعی کنند  ها اعتماد همکاری کند. هتل های قابل ها را ارزیابی کند تا تنها با افراد و سازمان خوبی آن تأمین حساس باشد و به

های مالی تا درصد افزایش جذب گردشگران در این امر مؤثر  ارزش افزودٔه خود را برای اعضای زنجیرٔه تأمین تا حدودی آشکار کنند. از موفقیت
باشد و بر اهمیت دستیابی به وضوح نمایان  است. مدیران باید اهدافشان را با اهداف سایر اعضای زنجیرٔه تأمین سازگار کنند و این امر به

کید کنند. واحدهای زنجیرٔه تأمین گردشگری باید بتوانند، با هماهنگی بخش  عملکرد بهتر برای موفقیت بیشتر برای اعضای زنجیرٔه تأمین تأ
ها  ن برسانند. آنبازاریابی، محصوالت و خدمات جدید را به گردشگران معرفی کنند و تغییرات هر بسته یا خدمت را به اطالع گردشگرا

ای  همچنین باید انگیزٔه الزم برای کشف و آزمایش خدمات جدید را داشته باشند. واحدهای زنجیرٔه تأمین گردشگری باید یادگیری را ویژگی
ازمانی و اساسی برای موفقیت در تجارت و معیاری کلیدی برای سیستم پاداش و دستمزد در نظر بگیرند. بهتر است از اعضایی با تفکر فراس

های  های متحد به شرکت های جدید و کاربردی بدهند؛ جلسات آموزشی و برنامه چندمهارته استفاده کنند و درنهایت اهمیت زیادی به ایده
های  های گردشگری قادر خواهند بود قابلیت کنند تا بهتر با یکدیگر هماهنگ شوند. با ایجاد هماهنگی بیشتر، شرکت خدماتی کمک می

های مشترک از طریق  آوری خود را به روشی مطلوب توسعه دهند. بنابراین، مدیران باید شرکا و کارکنان خود را از مزایای تالش تاب چابکی و
های  گیری زنجیرٔه تأمین مطلع کنند؛ مدیران جلسات مکرری را برای آموزش همکاران زنجیرٔه تأمین و کارکنان خود در زمینٔه فّناوری جهت
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خصوص اعضای زنجیرٔه تأمین گردشگری باید دائمًا از روند بازار و تغییرات  های خود برگزار کنند؛ مدیران هتل و تور به در شرکت مورداستفاده
آوری و چابکی در هنگام بروز اختالالت، حوادث ناگهانی و تغییر  ها در مواردی چون حفظ تاب الگوهای تقاضا مطلع باشند. این امر به آن

 سرعت برطرف شود.  طوری که هرگونه تغییر در نیازهای بازار ممکن است به کند، به سالیق کمک می
های شهر تهران بود. اغلب مدیران اصلی  دهی به سؤاالت در هتل های این پژوهش نبود شخص واحد برای پاسخ یکی از محدودیت

کردند. در تحقیقات  مرتبط با مشتریان و روابط عمومی محول میدهی را به زیردستان خود مانند کارمندان، مدیران  کردند و پاسخ همکاری نمی
دلیل  رسد، به دهنده از هر هتل بررسی شود اعم از کارمند و مدیران مرتبط. همچنین، به نظر می های چند پاسخ آینده، بهتر است پاسخ

ای را برای معرفی تورلیدرها  ربط سامانه ود نهادهای ذیش ها اغلب مشکل بود. پیشنهاد می دهی تورلیدرها، ارتباط پیدا کردن با آن سامان عدم
 ها( ارائه دهند. ها )مانند سابقه، تحصیالت و فعالیت اندازی کنند و مختصر اطالعاتی دربارٔه آن راه
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Abstract 

Considering the importance of tourism economically and culturally and its hidden role in achieving 

economic development, incidents and events that have an impact on the prosperity and stagnation of 

this industry, including the current conditions and the outbreak of the Corona pandemic, familiarity 

with strategies to make this industry resilient and agile is essential. Therefore by addressing the role of 

strategic orientations, this research examines the effects of entrepreneurship, environment, supply 

chain, technology, market, and learning in the development of tourism supply chain agility and 

tourism supply chain flexibility. The statistical population of this research includes hotel managers and 

tour leaders in Tehran, 286 of whom were selected as a sample based on Cochran's formula. The data 

collection tool is a questionnaire, and the analysis of the research data was done using the structural 

equation method and SPSS, and SmartPLS statistical software. Based on the results, Cronbach's alpha 

coefficient for all research variables is 0.810, which is at the optimum level and shows the validity of 

the research criteria. This research investigated the impact of six different orientations on the 

resilience and agility of the tourism supply chain in Tehran. The effect of strategic orientations on the 

resilience and agility of the tourism supply chain in Tehran has been confirmed; Also, it was 

determined that the market orientation had the most significant impact and the learning orientation had 

the least impact on tourism supply chain resilience. On the other hand, technology orientation has the 

most and environmental orientation has the least impact on the tourism supply chain agility. 
Keywords: Supply Chain Management, Tourism Supply Chain, Resilience, Agility, Strategic 

Orientations 
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