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رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

حمید شایان ،استاد ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
1

مهدی مودودی ارخودی  ،استادیار ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علومانسانی،دانشگاه بزرگمهرقائنات ،قائن

سجاد فردوسی ،دانشجوی دکتری ،گردشگری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران

تاریخ دریافت9911/6/7 :

تاریخ پذیرش9411/4/96 :

چکیده
شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضهکنندگان محصوالت گردشگری در مقصدهای مختلف ،به عنوان یکی از ابزارهای مهم
بازاریابی تلقی میشود  .در این راستا ،هدف این پژوهش تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت
نظام سرمایهداری است .بر این اساس ،به بررسی نظاممند پیشینه پژوهش با رویکرد فراترکیب به منظور شناسایی و طبقهبندی
عوامل مرتبط با تغییرات عرضه و تقاضای گردشگری بر اساس تحوالت نظام سرمایهداری پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه پژوهشهای منتشرشده در پایگاههای علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق بود .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که رفتار عرضه و تقاضای گردشگری به موازات تحوالت نظام سرمایهداری از فوردیسم تا پسافوردیسم ،دچار
تغییر شده است .بر این اساس تغییرات رفتاری تقاضای گردشگری بر مبنای سه مؤلفه برنامهریزی ،محصوالت گردشگری ،و
خصوصیات ،قابل تعریف است .همچنین تغییرات رفتاری عرضه گردشگری ،مبتنی بر چهار مؤلفه اقتصادی ،برنامهریزی،
محصوالت گردشگری ،و ساختار و کارکرد قابل تعریف است .با سنجش و ارزیابی مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای
گردشگری که بر اساس تحوالت نظام سرمایه داری ،در این پژوهش ارائه گردید ،زمینه الزم برای آگاهی نسبت به الگوی رفتاری
عرضه و تقاضای گردشگری را فراهم میآورد که هدایتکننده توسعه گردشگری در مناطق مختلف خواهد بود.

کلیدواژهها :گردشگری ،نظام سرمایهداری ،فوردیسم ،پسافوردیسم ،بازاریابی

 .1نویسنده مسئول،

Email: mododi@buqaen.ac.ir
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مقدمه
پژوهشهای متعدد ،حاکی از بررسی و تحلیل گردشگری بر اساس دو بُعد عرضه و تقاضا است (میل و
موریسون .)64 :9191 ،9این امر از آنجا ناشی میشود که برنامهریزی برای توسعه گردشگری ،مستلزم
توجه به نیازها ،ویژگیها و خواستههای بازار به عنوان عوامل تقاضا و مدیریت نحوه استفاده از جاذبهها،
خدمات و تسهیالت گردشگری و عوامل عرضه گردشگری است .بنابراین ،توسعه گردشگری به عنوان
بازاری کُلی ،تحت شرایط عرضه و تقاضا قابل بررسی است (ابراهیمزاده و والشجردی فراهانی19:9915 ،؛
مودودی ارخودی و فردوسی .)9911 ،در این میان بازاریابی به عنوان مکانیسم پیونددهنده عرضه و تقاضا
مطرح است (میدلتون 5و دیگران)991 :5111 ،؛ زیرا بازاریابی را میتوان فرایند ایجاد تطابق میان امکانات
و تواناییهای مؤسسه با خواستهها و نیازهای مشتری دانست (رنجبریان و زاهدی .)99:9999 ،لذا در
راستای توسعه بازاریابی گردشگری ،آگاهی نسبت به هر دو طرف عرضه و تقاضا ،امری ضروری است
(مطیعی و دیگران9916 ،؛ مودودی ارخودی و دیگران9919 ،؛ زیاری و دیگران9919 ،9911 ،؛ جاللی و
دیگران9911 ،؛ فردوسی و دیگران9911 ،9917 ،؛ پورفرج و دیگران ،9919 ،نعمتی و فردوسی9411 ،؛
مودودی ارخودی و فردوسی9411 ،؛ نعمتی و دیگران9411 ،؛ قادری و دیگران9911 ،؛ کروبی و
فردوسی5159 ،9؛ پورفرج و دیگران5151 ،4؛ ضیائی و فردوسی .)5151 ،1بر این اساس این پژوهش در
تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری است .در این
خصوص ،برخی محققان (استورپر و واگر946 :9191 ،6؛ هاروی19 :9191 ،7؛ پیئور و سابل)994 :9194 ،9
معتقدند که از اوایل دهه  ،9171جامعه سرمایهداری و بهویژه ساختار صنعتی ،با تغییرات پارادایمی در
فلسفه تولید مواجه شده است .این تغییرات نظری در تولید صنعتی بهطور رسمی ،انتقال از فوردیسم به
پسافوردیسم نامگذاری شده است .در این راستا تعدادی از محققان سفر و گردشگری (پون19 :9191 ،1؛
1. Mill & Morrison
2. Middleton
3. Karoubi & Ferdowsi
4. Pourfaraj
5. Ziaee & Ferdowsi
6. Storper and Walker
7. Harvey
8. Piore and Sabel
9. Poon
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مولینز959 :9119 ،9؛ یوری51 :9111a ،5؛ پیج )79 :9111 ،9استدالل میکنند که انتقال از فوردیسم به
پسافوردیسم ،در صنعت گردشگری و سفر کاربرد دارد .بر این اساس لش و یوری ،4روند تحول
گردشگری از یک دوره به دوره دیگر را بنا کردند .از نظر آنها ،گردشگری از زمان رشد سرمایهداری و
جهان صنعتی ،همزمان با گسترش بازار تولید و مصرف تحول یافته است .توسعه سرمایهداری سه مرحله را
پشت سر گذاشته است؛ سرمایهداری لیبرال ،سرمایهداری سازمانیافته ،و سرمایهداری سازمان نایافته .آن دو
استدالل میکنند سرمایهداری لیبرال قرن هجده ،با مسافرت فردی ثروتمندان و مسافرتهای آموزشی

1

مشخص میشود که در کلیشه قرن نوزده جای میگیرد .مرحله دوم با گردشگری تودهای سازمانیافته
متمایز میشود و مرحله اخیر ،پایان گردشگری را به ذهن متبادر میکند .ازاینرو آنها گردشگری نوین را
بهکلی متفاوت از انواع سنتی آن میدانند (مافورث و مونت.)16 :9119 ،6
مسئله اصلی این نوشتار ،پرداختن به تغییرات و تحوالت گردشگری از فوردیسم تا پسافوردیسم ،همزمان
با تغییرات نظام سرمایهداری است که در پایان بهمنظور تبیین الگوی رفتارشناسی عرضه و تقاضای
گردشگری ،به ارائه یک مدل پیشنهادی در این زمینه پرداخته میشود .امری که اهمیت پژوهش حاضر را
روشن میسازد ،مسئله جهانِ درحالتغییر و اثرات آن بر گردشگری است؛ بهنحویکه از گذشته تاکنون
شاهد تغییرات قابلتوجهی در جنبههای عرضه و تقاضای گردشگری بودهایم که ضرورت بازنگری در
شیوههای مدیریت و بازاریابی را همراستا با تغییرات مذکور روشن میسازد .برایناساس ،تمایز این
پژوهش با بررسی هایی که تاکنون انجام گردیده است ،کاربست نتایج تحوالت نظام سرمایهداری بر
گردشگری ،در جهت سنجش رفتار عرضه و تقاضای گردشگری است؛ این امر پایه نظری مفیدی را برای
پیریزی فعالیت بازاریابی که به منظور توسعه گردشگری انجام میپذیرد ،فراهم میسازد .لذا سؤالی که
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ،این است که :بهمنظور تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و
تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری ،چه عواملی را باید مدنظر قرار داد .با سنجش این
1. Mullins
2. Urry
3. Page
4. Lash and Urry
5. Grand tour
6. Mowforth and Munt
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عوامل در مقصدهای گردشگری میتوان به درک روشنی از الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری
دست یافت و به تحلیل نتایج آن پرداخت.
مبانی نظری
گردشگری در دوره فوردیسم :رشد گردشگری از زمان جنگ جهانی دوم بخصوص از اواخر سال ،9111
تحت تأثیر فروش محصوالت استانداردسازیشده و غیرقابلانعطاف به تعداد زیادی از مصرفکنندگان
است (دباگ و یوآنیدس .)994 :9119 ،9بهطورکلی ،گردشگری فوردیسمی با ویژگیهای تولید انبوه مرتبط
است .معموالً گردشگری انبوه با تعداد کم تولیدکنندگان و با تسلط شرکتهای فراملیتی بر بازارهای
جهانی ،مشخص میشود؛ بهنحویکه قدرت و کنترل در اختیار تولیدکنندگان است نه مصرفکنندگان
(روجک49 :9111 ،5؛ شاو و ویلیامز914 :9114 ،9؛ یوری94 :9111b ،4؛ ویلیامز و شاو.)11 :9119 ،1
شیوه های فوردیسمی تولید انبوه نیز به عنوان سیستمهای سفتوسخت و بسیار همگونشده وابسته به
صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس مطرح هستند (اسمرال971 :9119 ،6؛ یوآنیدس و دباگ.)999 :9119 ،7
«صرفه ناشی از مقیاس» در صنعت مسافرتی به فرایندی اشاره دارد که در آن هزینههای مستقیم با افزایش
حجم کاهش مییابد ،زیرا تأمینکنندگان میتوانند تخفیفهای زیادی برای رزروهای بزرگتر فراهم کنند
(پیئرس .)969 :9191 ،9برای مثال ،زنجیره هتلهای فراملیتی نسبت به رقبای کوچکتر خود ،دارای مزایای
عمدهای در زمینه بازاریابی و مدیریت هستند .این زنجیرهها توانایی بیشتری جهت سرمایهگذاری روی
آموزش کارکنان داشته و از روشهای تولید کارآمدتری استفاده میکنند (دباگ و یوآنیدس.)591 :9119 ،
همچنین هزینه ساختوساز با افزایش اندازه کارخانه کاهش مییابد که گرایش به سوی ساخت هتلهای
بزرگتر را بیان میدارد .بهعنوانمثال ،درحالیکه در سال  9149کمتر از  41درصد از اتاقهای ایاالتمتحده
در هتلهای با بیش از  911اتاق واقع بود ،تا سال  9191این رقم به حدود  65درصد افزایش یافته است

1. Debbage and Ioannides
2. Rojek
3. Shaw and Williams
4. Urry
5. Williams and Shaw
6. Smeral
7. Ioannides and Debbage
8. Pearce
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(گو و پاین .)999 :9111 ،9بنابراین با اتکا بر صرفه ناشی از مقیاس ،اپراتورهای مسافرتی میتوانند
بستههای تعطیالت را به قیمتهای مقرونبهصرفه به تعداد زیادی از مشتریان طبقه متوسط بفروشند
(تورس )11 :5115 ،5که در این میان با توجه به پایین بودن حاشیه سود ،حجم زیادی از بازدیدکنندگان
برای ایجاد سود ،الزم است (ونهوو66 :9117 ،9؛ شاو و ویلیامز )99 :9114 ،که این امر به نوبه خود تمرکز
فضایی و زمانی گردشگری فوردیسمی را رقم میزند که در پی آن محیطزیست مقصدهای میزبان را
بهواسطه ساخت اقامتگاههای انبوه در اکوسیستمهای شکننده ،تحت فشار قرار میدهد (شاو و ویلیامز،4
99 :9114؛ مافورث و مونت .)66 :9119 ،1در این میان ،سواحل اهمیت باالیی داشتند و گردشگران با
تورهای گردشگری به صورت دستهجمعی به مناطق ساحلی روی میآوردند.
بهطورکلی گردشگری انبوه بیانگر مصرف چشمگیر اوقات فراغت در مکانهای استانداردشده بود
(ویلیامز .)596 :5119 ،6در این راستا فعالیتهای گردشگری در رابطه با سرمایهداری پا گرفته و در سطح
ملی و بینالمللی ،گردشگری انبوه همچون کاالهای بستهبندیشده در تورهای دستهجمعی شکل گرفته
است (میتن .)1 :5119 ،7بهعبارتدیگر محصول صنعت گردشگری فوردیسمی ،پکیجهای مسافرتی
استانداردشده است (تورس )11 :5115 ،9که یکی از نشانههای رایج سختگیری در صنعت گردشگری
است (یوآنیدس و دباگ .)999 :9119 ،1متصدیان بزرگ مسافرتی (به عنوان مثال تامسون 91و کوئونی،)99
به دلیل مزایای قابلتوجهی که بستهبندی اجزاء مختلف سفر نسبت به محصوالت انفرادی دارد ،به
رزروهای حجمی توسط گردشگران انبوه وابسته است (میدلتون .)915 :9119 ،95یکی دیگر از شاخصهای
تولید فوردیسمی ،ماهیت نامتمایز محصوالت گردشگری انبوه است که تمایل به همگون سازی دارند و
شباهت قابل مالحظهای در ارتباط با امکانات ،معماری و سرگرمی را مطرح میدارد (یوآنیدس و دباگ،
1. Go and Pine
2. Torres
3. Vanhove
4. Shaw and Williams
5. Mowforth and Munt
6. Williams
7. Meethan
8. Torres
9. Ioannides and Debbage
10. Thomson
11. Kuoni

12. Middleton
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991 :9119؛ شاو و ویلیامز64 :9114 ،؛ اسمرال976 :9119 ،9؛ یوری99 :9111b ،5؛ ویلیامز و شاو:9119 ،
 .)14از جمله اثرات عدم تمایز و همگون سازی ،گسترش زنجیرههای فرنچایز هتل و رستوران در
مجموعههای گردشگری انبوه است (ادنسور .)69-64 :5119 ،9بهطورکلی گردشگر انبوه فوردیسمی به
عنوان یک مشتری نامتمایز توصیف میشوند (ونهوو69 :9177 ،؛ پون.)964 :9119 ،4
مصرفکنندگان گردشگری انبوه اغلب خواستار امکانات غربی در یک «حباب گردشگری» محافظتشده
هستند .سلیقه و ترجیحات آنها به سمت آشنایی و دور از محصوالت محلی و بومی متمایل است (کوهن،
971 :9175؛ اسمیز .)994 :9191 ،در نتیجه ،گردشگری انبوه یک فیلتر اجتماعی و تجاری ایجاد میکند که
به ناچار منجر به «اصالت نمایشی» میشود (دسموند959 :9111 ،1؛ مککنل .)64 :9176 ،6به نقل از شاو و
ویلیامز (« ،)991 :9114اصالت نمایشی» ،پیامد اجتنابناپذیر منطق مصرف انبوه و الزامات انباشت سرمایه
است .اصالت نمیتواند در محیط گردشگری انبوه پایدار بماند (مافورث و مونت.)914 :9119 ،7
گردشگری انبوه فوردیسمی با نظریههای «مکدونالدی شدن» و «دیزنیسازی» در ارتباط است (ریتزر،9
949 :9119 ،14 :9116؛ ریتزر و لیسکا )919 :9117 ،1که دیدگاههای مدرنیستی و پستمدرنیستی را برای
توصیف «معانی جدیدی از مصرف» به کار میگیرد (ریتزر .)945 :9119 ،این معانی جدید از مصرف با
تولید زیاد و همگونشده مکدونالد ،یا معادل آن در گردشگری ،دیزنی ورد ،توصیف میشود .بهطور
خاص ،ریتزر و لیسکا (« )9117مک دیزنی سازی» را برای بستههای گردشگری انبوه به کار میگیرند که
تعطیالت قابل پیشبینی ،استاندارد ،کارآمد ،قابلاعتماد و کنترلشده را عرضه میکنند .حامیان دیگر این
دیدگاه بر همگنسازی و یکنواختی فرهنگهای جهانی تأکید دارند که در رژیمهای جدید مصرف آشکار
میشوند (مافورث و مونت911 :9119 ،؛ هوز .)94 :9116 ،91ریترز و لیسکا ( )11 :9117معتقدند که مردم

1. Smeral
2. Urry
3. Edensor
4. Poon
5. Desmond
6. MacCannell
7. Mowforth and Munt
8. Ritzer
9. Ritzer and Liska
10. Howes
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تجارب روزمره در محل زندگی خود را با سفر به مکانهای دیگر ،تجربه میکنند .آنها معتقدند که افراد
میخواهند که تجربیات گردشگری آنها همانند زندگی روزمره ،مکدونالیزه باشد.
گردشگری در دوره پسافوردیسم :گردشگری در عصر پسافوردیسیم به دنبال تنوع و کیفیت عالی است
(پاپلی یزدی و سقایی .)957:9991 ،درحالیکه گردشگران فوردیسمی ،بیتجربه و قابل پیشبینی و دارای
انگیزههای محدودی مانند «خورشید ،دریا ،ماسه و خنده» و بهخصوص عالقمند به قیمتهای پایین
هستند ،گردشگران پسافوردیسمی تمایل دارند بیشتر مستقل باشند ،دارای تجربه مسافرت بیشتری هستند و
بهندرت تنها با خورشید ،دریا ،ماسه ،و خنده راضی میشوند (مسافران سان پالس) (یوآنیدس و دباگ،9
 .)994 :9119در این دوره مشتریان آگاهتر و به دنبال کیفیت بیشتر محصوالت و آزادی بیشتر در انتخابات
خود هستند .در عرصه گردشگری عالوه بر ویژگیهای مذکور ،گردشگران جدید خواهان فعالیت و
مشارکت ،تخیل و کسب تجربه بیشتر هستند (آروا و دلی-گری .)94 :5191 ،5لش و یوری)9114( 9
معت قدند که محصوالت گردشگری انبوه که بین مشتریان تمایز قائل نیست ،محبوبیت خود را از دست
دادهاند و بازارهای گوشهای متعدد بهعنوان یک پاسخ به تغییر تقاضای مصرفکننده ظهور کردند (مافورث
و مونت .)911 :9119 ،در این بین آنچه شکلگیری جریان گردشگری را تسهیل میکند حس دلتنگی
(نوستالژی) نسبت به گذشته و توجه فزاینده به «میراث» بهطور عام است .بازگشت به گذشته به عنوان
تقاضای گردشگری در میآید و تمامی اشکال مختلف هنری ،معماری ،آموزشی ،میراث طبیعی در هم
میآمیزد (هال.)999 :9114 ،4
یکی از نشانههای سیستم تولید پسافوردیسمی در بخش تولید ،تقسیم عمودی یا خارج کردن خدمات
جانبی از طریق پیمانکاری است (کوفی و بایلی .)919 :9115 ،1چنین گرایشهایی موجب گسترش
ساختارهای میان سازمانی و بین سازمانی شده است که در آن شبکهای از شرکتهای تخصصی کوچک و
متوسط ،فعالیتهای شرکت اصلی را حمایت میکنند (دباگ و یوآنیدس .)951 :9119 ،6از آنجا که خارج
1. Ioannides & Debbage
2. Arva and Deli-Gray
3. Lash and Urry
4. Hall
5. Coffey and Bailly
6. Debbage and Ioannides
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کردن خدمات غیراستراتژیک از طریق برونسپاری در بخشهای خاص صنعت گردشگری رخ میدهد ،به
نظر میرسد ،این عمل حداقل تا حدودی با شیوههای پست فوردیستی تطبیق یافته است .برونسپاری
فعالیتهای فرعی ،مزایای متعددی از جمله صرفهجوییهای خارجی را شامل میشود (کوفی و بایلی،
 .)919 :9115شرکتها با خرید خدمات ارزانتر (مانند تعمیر و نگهداری هواپیما یا اجاره هواپیما) از
شرکتهای تخصصی خارجی ،صرفهجویی قابلمالحظهای میکنند ،زیرا برای شرکتهای تخصصی
خارجی مزیت مقیاس ایجاد می شود .برای یک شرکت گردشگری نگه داشتن کارکنان ماهر برای دریافت
خدمات تخصصی به طور دائم مقرون به صرفه نیست زیرا تقاضا برای بسیاری از این خدمات میتواند
بیرویه و غیرقابل پیشبینی باشد (بول و چرچ .)99 :9114 ،9افزون بر این ،کاهش نیاز به کارگر که از
طریق برونسپاری به دست میآید ،باعث صرفهجویی قابلمالحظهای میشود که به بستههای مزایای
کارکنان افزوده میشود (دباگ و یوآنیدس .)991 :9119 ،مؤسسات اقامتی در حال حاضر خدمات
تخصصی مختلفی را برونسپاری میکنند .به عنوان مثال ،هتلها فعالیتهای جانبی مانند پارکینگ ماشین،
عملیات شستشو ،کترینگ یا فعالیتهای تخصصی آشپزخانه (مانند تولید شیرینی) را برونسپاری میکنند
(مکدرموت و مارتینز .)919 :9191 ،5طبق گفته بول و چرچ ( )9114در طول دوره  97-9191تعداد
پیمانکاران کترینگ در انگلستان  61درصد افزایش یافت ،درحالیکه در همان مدت تعداد هتلها و
پذیراییها فقط  91درصد رشد داشت (یوآنیدس و دباگ.)597 :9117 ،9
پسافوردیسم بیانیهای با تنوع گستردهای از محصوالت بسیار متمایز است از قبیل اکوتوریسم ،گردشگری
فرهنگی ،گردشگری روستایی ،گردشگری کشاورزی ،گردشگری باستانی و گردشگری خطر ،و غیره
(مافورث و مونت .)9119 ،4اینها متضاد با تعطیالت مبتنی بر تولید انبوه هستند .پسافوردیسم نشاندهنده
گسترش محصوالت گردشگری و ارائه طیف گستردهای از انتخابها به مصرفکنندگان است (الیبمن
پارینلو99 :9116 ،1؛ مافورث و مونت945 :9119 ،؛ پون17 :9191 ،6؛ شاو و ویلیامز95 :9114 ،7؛ یوری،9
1. Bull and Church
2. McDermott and Martinez
3. Ioannides and Debbage
4. Mowforth and Munt
5. Liebman Parrinello
6. Poon
7. Shaw and Williams
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51 :9111b؛ یوری49 :9111 ،؛ ونهوو69 :9117 ،5؛ ویلیامز و شاو .)14 :9119 ،گسترش حق انتخاب در
دوران پسافوردیسمی ،مصرفکنندگان را به میزان قابلتوجهی تقویت نمود و کنترل بیشتری نسبت به
فوردیسم مبتنی بر تسلط تولیدکننده ،به آنها داد .در نهایت ،ترجیحات و سلیقه مصرفکنندگان است که
محصول گردشگری پسافوردیسمی را تعریف میکند (یوآنیدس و دباگ959 :9119 ،9؛ پون19 :9114 ،؛
یوری49 :9111 ،؛ ونهوو69 :9117 ،؛ ویلیامز و شاو .)14 :9119 ،تغییرات سریع و قابلتوجه ویژگیهای
گردشگری پسافوردیسمی را میتوان در زمینه پستمدرن نیز تفسیر کرد (شاو و ویلیامز .)95 :5115 ،در
مقابل نگاه جمعی گردشگران انبوه ،گردشگران پسافوردیسمی را میتوان با «نگاه رمانتیکی» مرتبط دانست،
جایی که اغلب به انزوا ،حریم خصوصی و ارتباط شخصی بین گردشگران و جاذبههای گردشگری مربوط
است (یوری .)66 :5119 ،گردشگران پسافوردیسمی که نسبت به گردشگران انبوه ،آگاهتر و انتقادیتر
هستند ،ظاهراً اهمیت بیشتری برای محیطزیست و فرهنگ در مقصد خود قائل هستند و آن را به عنوان
عناصر ضروری تجارب تعطیالت خود در نظر میگیرند (ونهوو69: 9117 ،؛ شاو و ویلیامز.)99 :5115 ،
افزایش انعطافپذیری نیز یکی از ویژگیهای کلیدی شیوههای پسافوردیسمی تولید و مصرف است
(هاروی9111 ،4؛ میلن و اتلیوویچ974 :5119 ،1؛ پیگرام و صالح59 :9117 ،6؛ پون15 :9114 ،7؛ اسمرال،9
 .)971 :9119این بیانیهای از فرمهای کمتر ساختیافته ،مستقل و انعطافپذیر گردشگری است (ونهوو،1
79 :9117؛ یوری .)54 :9111b ،انعطافپذیری نقطه مقابل بسیار ساختاریافته ،گردشگری انبوه
سفتوسخت و بسته مسافرتی است .ترکیبی از انعطافپذیری بیشتر در رابطه با تخصیص وقت آزاد و
انتخاب محصوالت گردشگری در دوران پسافوردیسمی ،منجر به تعطیالت کوتاهمدت مکرر شده است
(ویلیامز و شاو .)19 :9119 ،91یوآنیدس و دباگ ( )9119همچنین انعطافپذیری بیشتری را در مدیریت
هتلها و تنظیمات قرارداد پیمانکاری ،مطرح کردند که به کنار رفتن مالکیت مستقیم منجر میشود .آنها
1. Urry
2. Vanhove
3. Ioannides and Debbage
4. Harvey
5. Milne and Irena
6. Pigram and Salah
7. Poon
8. Smeral
9. Vanhove
10. Williams and Shaw
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همچنین به میزان باالیی از برونسپاری فعالیتهای پشتیبانی جانبی توسط برخی بخشهای صنعت اشاره
میکنند (مانند کترینگ ،خشکشویی) .در حال حاضر با توجه به تغییر سریعتر سلیقه مصرفکنندگان ،و
ظهور روزانه سبکها و روندهای جدید و نوآوریها ،انعطافپذیری در تولید گردشگری ،پیششرطی در
دوران پسافوردیسمی شده است (یوری )44 :9111 ،که با چرخه عمر کوتاه محصول ،توصیف میشود.
انعطافپذیری ذاتی پسافوردیسم نیز بهطورکلی با «دسته کوچک» تسهیل شده است (هاروی)919 :9111 ،
و یا در مورد گردشگری« ،کوچکمقیاس» مطرح است (میلن )91 :9119 ،9که ماهیت تولید و مصرف
پسافوردیسمی را بیان میدارد.
همچنین در این دوره گردشگری تحت تأثیر رسانههای انبوه قرار میگیرد (سوفیلد .)994 :9116 ،5با توجه
به عرصه وسیعی که این رسانهها به سوی کثرت و تنوع چشماندازها یا مناظر باز میکنند (کوال،
 )69:9991تحکیم هویت فردگرایانه و تغییر عالیق و انتخابها را در تجربه گردشگری سبب شده و به
پیدایش گونهای تازه از گردشگری جدید که نقطه مقابل گردشگری انبوه قرار میگیرد فرصت داده است
(ترایب .)75 :9117 ،9این گردشگری جدید با مسافرتهای انفرادی و خانوادگی در ارتباط بوده و سبب
افزایش این مسافرتها گردیده که در آن گردشگران به وظیفه خود و نیازها و حساسیتهای جامعه میزبان
آگاهند و به آن احترام میگذارند (استمبولیس .)96 :5119 ،4گردشگر پسافوردیسمی ،مسئولیتپذیرتر و
عالقهمند به فرهنگ محلی و محیطزیست است .او انعطافپذیرتر ،مستقل ،سبز و عالقهمند به کشف است.
همچنین این گردشگران جسورتر بوده و نسبت به امتحان محصوالت و تجربههای جدید مشتاقتر هستند
(مافورث و مونت99 :9119 ،1؛ پون49 :9119 ،6؛ ونهوو .)69 :9117 ،7گردشگران در این دوره خواهان
مشارکت بیشتر و خلق تجربه برای خود هستند (استاسیاک )94 :5199 ،9و مایلند به مقصدهای عجیبتر
سفر کرده و با مردم محلی در ارتباط باشند (دوموویچ و ویتاسوویچ.)19 :5191 ،1
1. Milne
2. Sehofiled
3. Tribe
4. Stamboulis
5. Mowforth and Munt
6. Poon
7. Vanhove
8. Stasiak
9. Dujmovic and Vitasovic
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بهطورکلی مطابق با ادبیات پژوهش ،تغییرات گردشگری مطابق با تحوالت نظام سرمایهداری قابلبحث
است .در این خصوص همراستا با گذار از دوره فوردیسم به پسافوردیسم در نظام سرمایهداری ،صنعت
گردشگری نیز متأثر از این انتقال ،در دو بُعد عرضه و تقاضا با تغییراتی همراه شده است .ویژگی بارز
گردشگری در دوره فوردیسم ،تسلط تعداد محدودی از شرکتهای فراملیتی بر بازار گردشگری و ارائه
بستههای مسافرتی استاندارد و به شکل انبوه به متقاضیان سفر است؛ گونههای گردشگری از تنوع کمی
برخوردار است و اغلب سواحل به عنوان یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری مطرح است؛ در این
دوره ،ترجیح متقاضیان سفر ،تجربههایی همانند زندگی روزمره آنها است و تمایل چندانی به محصوالت
و امکانات محلی و بومی ندارند .در مقابل ،انعطافپذیری و تنوع ،ویژگی بارز گردشگری در دوره
پسافوردیسم است .در دوره پسافوردیسم ،شرکتهای متعددی ،گونههای مختلفی از گردشگری را به
متقاضیان سفر ارائه میدهند و تالش بر این است که بستههای مسافرتی مطابق خواست متقاضیان
سفارشیسازی شوند؛ متقاضیان سفر در میان طیف گسترده از انواع گردشگری ،انتخابهای بیشتری را
مطابق با سالیق خود ،پیشرو دارند؛ در بخش عرضه ،تخصصگرایی به شدت رشد یافته و شرکتهای
مسافرتی به برونسپاری فعالیتها روی آوردهاند؛ در بخش تقاضا نیز ،گردشگران بر خالف دوره
فوردیسم ،در پی تجربههای جدید و متفاوت با زندگی روزمره هستند .لذا در ارتباط با گردشگری در دوره
پسافوردیسم ،بازاریابی از اهمیتی دوچندان برخوردار است و بهنحویکه موفقیت بخش عرضه ،در گرو
عملکرد بخش بازاریابی است؛ بهنحویکه با گسترش عالیق و سالیق گردشگران و تنوعی از گونههای
مختلف گردشگری در دوره پسافوردیسم ،بقاء شرکتها و آژانسهای گردشگری با کیفیت عملکرد
بازاریابان در زمینه شناسایی و جذب متقاضیان سفر گره خورده است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر،
تالش است تا ویژگیهای گردشگری در دو بُعد عرضه و تقاضا در دوره فوردیسم و پسافوردیسم مورد
شناسایی قرار گیرد.
روش تحقیق
بهطورکلی این پژوهش از نوع کیفی است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،به بررسی نظاممند پیشینه
پژوهش به منظور شناسایی و طبقهبندی عوامل مرتبط با تغییرات عرضه و تقاضای گردشگری بر اساس
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تحوالت نظام سرمایهداری پرداخته شد .گردآوری دادهها در این پژوهش به روش آرشیوی انجام پذیرفته
است .جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشهای منتشرشده در پایگاههای علمی معتبر داخلی و خارجی
مرتبط با موضوع تحقیق است.
این پژوهش به روش فراترکیب به مثابه یکی از بخشهای فرامطالعه انجام شده است که با توجه به هدف
پژوهش و توانایی این روش در شناسایی مقولههای مشترک و ایجاد مدلی مفهومی از دل پیشینه پژوهش
انتخاب شده است (آقازاده و دیگران .)6:9911 ،فراترکیب را میتوان مطالعه و بررسی نظاممند پژوهش-
های گذشته دانست .به عبارتی فراترکیب زمانی به یک روش پژوهشی اطالق میشود که پژوهشگر داده-
های ثانویه سایر مطالعات را برای پاسخگویی به نتایج خود ترکیب میکند و نتایج جدیدی به دست می-
آورد (رعیتپیشه و دیگران .)946:9911 ،در این پژوهش از روش هفت مرحلهای سانلوسکی و باروسو

9

(( )5117شکل  )9برای انجام روش فراترکیب استفاده شد.

1. Sandelowski and Barroso

رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

شکل  .9فرایند هفت مرحلهای اجرای

13

فراترکیب (منبع :سانلوسکی و باروسو)5117 ،

یافتههای تحقیق (بر اساس گامهای روش فراترکیب)
گام نخست :تنظیم سؤال پژوهش :سؤال پژوهش برای این قسمت عبارت است از :معیارهای مرتبط با
گردشگری فوردیسمی و گردشگری پسافوردیسمی کداماند؟
گام دوم :مطالعه نظاممند مبانی نظری :در این مرحله پژوهشگر بر جستوجوی نظاممند مقالهها و
کتابهای منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی معتبر متمرکز میشود و کلیدواژههای مرتبط را انتخاب
میکند .در پژوهش حاضر ،این کلیدواژهها عبارتاند از :فوردیسم ،پسافوردیسم ،مدرنیسم ،پستمدرنیسم،
گردشگری ،نظام سرمایهداری ،تحوالت گردشگری ،ویژگیهای گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی و
غیره .در نتیجه جستوجو و بررسی پایگاههای داده ،کتابها ،مجالت و موتورهای جستوجوگر مختلف
و با استفاده از کلیدواژههای مورد نظر 15 ،منبع یافت شد.
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گام سوم :جستوجو و انتخاب منابع مناسب
در این مرحله ،پژوهشگر در هر بازنگری ،تعدادی از منابع را رد میکند که این منابع در فرآیند فراترکیب
بررسی نمیشوند .فرآیند بازنگری به صورت خالصه در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .5خالصه نتایج جستجو و انتخاب منابع مناسب

(منبع :یافتههای تحقیق)

گام چهارم :استخراج نتایج
در کل فرآیند روش فراترکیب ،پژوهشگر به طور پیوسته ،منابع منتخب و نهایی شده را به منظور دستیابی
به مفاهیم مرتبط با گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی ،چندین بار مورد بازنگری قرار داده است .در
پژوهش حاضر ،اطالعات منابع به شرح جدول  9دستهبندی شدهاند:
جدول  .9مفاهیم مرتبط با گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی برگرفته از مبانی نظری پژوهش
گردشگری فوردیسمی

گردشگری پسافوردیسمی

سود اقتصادی ناشی از مقیاس محصوالت گردشگری

سود اقتصادی ناشی از تنوع محصوالت گردشگری

کارکنان فصلی

کارکنان دائم با عملکرد منعطف

بازاریابی انبوه

بازاریابی تخصصی

ارائه محصوالت گردشگری مبتنی بر منابع

ارائه محصوالت گردشگری مبتنی بر تقاضا

شرکتهای مسافرتی بزرگ

ظهور شرکتهای کوچک و متوسط

تمایز متقابل فعالیتهای گردشگری با فعالیتهای دیگر

کمرنگ شدن تمایز گردشگری با فراغت ،فرهنگ ،آموزش
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ادامه جدول  .9مفاهیم مرتبط با گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی برگرفته از مبانی نظری پژوهش
گردشگری فوردیسمی

گردشگری پسافوردیسمی

تأثیرات منفی بر محیطزیست

متناسب با محیطزیست و گردشگری سبز

وابستگی شرکتهای مسافرتی به رزروهای انبوه

-

-

عدم مالکیت مستقیم بر بخشهای مختلف شرکتهای مسافرتی

محصوالت گردشگری بزرگمقیاس

محصوالت گردشگری کوچکمقیاس

مقصدهای گردشگری محدود و متمرکز از نظر فضایی

مقصدهای گردشگری متنوع و غیرمتمرکز از نظر فضایی

-

محصول با چرخه عمر کوتاهتر

محصوالت نامتمایز

محصوالت سفارشی

قیمتهای مقرون به صرفه محصوالت گردشگری

افزایش قیمتهای محصوالت متمایز گردشگری

ارائه محصوالت گردشگری با تخفیف

-

تعطیالت بلندمدت

تعطیالت کوتاهمدت

قطبی شدن تعطیالت از نظر زمانی

تعطیالت مکرر در طول سال

تعداد کم تولیدکنندگان

-

تسلط شرکتهای فراملیتی بر بازار گردشگری

-

مک دونالیزه کردن

کاهش مک دونالیزهسازی

دیزنیسازی

-

پروازهای چارتر

-

محصوالت گردشگری غیرقابل انعطاف

انعطافپذیری محصوالت گردشگری

ذخیره تعطیالت – در صورت لزوم

-

-

قراردادهای پیمانکاری

ادغام افقی و به طور جزئی عمودی

ظهور متصدیان تخصصی

محصوالت گردشگری جمعی و انبوه

محصوالت گردشگری فردی و سفارشی

تعیین نوع محصول توسط شرکتهای مسافرتی

تعیین نوع محصول توسط گردشگران

تسلط و کنترل تولیدکننده بر گردشگران

تسلط و کنترل گردشگران بر تولیدکننده

گردشگران انبوه

گردشگران مستقل

گردشگران بیتجربه و ناآگاه

گردشگران باتجربه و آگاه

عالقمند به قیمتهای پایینتر

تمایل به پرداخت بیشتر برای محصوالت متمایزتر

وفاداری به مقصد و بازدیدهای تکراری

عدم وفاداری به مقصد و کاهش بازدیدهای تکراری

-

تقاضای فضاهای طبیعی بکر

-

واکنش مصرفکنندگان به پیشنهاد همگن

-

تقاضا برای گردشگری سبز و دیگر فرمهای جایگزین گردشگری
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ادامه جدول  .9مفاهیم مرتبط با گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی برگرفته از مبانی نظری پژوهش
گردشگری فوردیسمی

گردشگری پسافوردیسمی

انگیزههای محدود

انگیزهها و جاذبههای متنوعتر

مصرف جمعی

مصرف فردی سازی شده

گردشگران نامتمایز

گردشگران متمایز

تقاضای امکانات غیربومی

عالقمند به فرهنگ بومی

-

سلیقههای متفاوت گردشگران

گردشگران از خطر گریزان هستند

گردشگران خطر میکنند

-

گردشگران انتقادیتر

گردشگران کمتر به دنبال تجربه کردن هستند

گردشگران در همه حال به دنبال تجربه کردن هستند

گردشگران نسبت به محیطزیست حساس نیستند

گردشگران به محیطزیست حساس هستند

گردشگران به دنبال ادامه آرامش خانه و لذت طلبی هستند

گردشگران به دنبال شناخت و درک فرهنگ بومی هستند

گردشگران اصالً اهل تحقیق نیستند

گردشگران به دنبال تحقیقات عمیق هستند

خورشید ،دریا ،ماسه ،خنده

گردشگران در جستجوی میراث تاریخی ،طبیعی و فرهنگی
هستند

گردشگران در یک سال ،در یک تعطیالت به گردش میروند

گردشگران در یک سال ،در تعطیالت مختلف به گردش میروند

نیاز به فرار از شهرنشینی رو به رشد

-

-

احترام و توجه به جامعه بومی

استفاده محدود گردشگران از ابزارهای فناوری اطالعات

افزایش استفاده گردشگران از ابزارهای فناوری اطالعات

عدم تمایل به مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

تمایل به مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

تمایل به اقامت در هتلهای لوکس

تمایل به اقامت در هتلهای روستایی

آروا و دلی-گری ( ،)5191بویسوین ( ،)5111بورستین ( ،)9164برایتون ( ،)9119کوفی و بایلی ( ،)9119کوهن (،)9111 ،9175
دسموند ( ،)9111دوجموویچ و ویتاسوویچ ( ،)5191فیدراستون ( ،)9119هاروی ( ،)9111 ،9191هاوس ( ،)9116یوآنیدس و دباگ
( ،)9119یوآنیدس ( ،)9114لش و یوری ( ،)9114لئونتیدو ( ،)9199لیبمن پارینلو ( ،)9116لوپز ( ،)5111 ،5115مک کنل (،)9176
میدلتون ( ،)9119میلن و اتلجویچ ( ،)5119میلن ( ،)9119مافورث و مونت ( ،)9119موندت ( ،)5111پیرس ( ،)9191پیگرام و وهاب
( ،)9117پون ( ،)9114 ،9119 ،9191پرتز ( ،)9111ریتزر و لیسکا ( ،)9117ریتزر ( ،)9119 ،9116رودریگز ( ،)5116روجک (،)9111
سانتانا ( ،)5119 ،5111شاو و ویلیامز ( ،)9114 ،5115سیمون ( ،)5119اسمرال ( ،)9119اسمیز ( ،)9191استامبولیس (،)5119
استسیاک ( ،)5199تورس ( ،)5115ترایب ( ،)9117یوری ( ،)5119 ،9111 ،9111b ،9111aونهوو ( ،)9117ویلیامز و شاو (،)9119
زوکین ( ،)9199پاپلی یزدی و سقایی ()9991

گام پنجم :تجزیه وتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی
در این پژوهش  19مفهوم یا کد شناسایی شده که با در نظر گرفتن مفهوم این کدها ،آنها در یک مفهوم

17

رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

مشابه به عنوان معیار دستهبندی شدند که در نهایت  59معیار شناسایی شد .معیارهای شناساییشده در دو
بُعد (تقاضا و عرضه) و هر بُعد شامل هفت مؤلفه ،طبقهبندی شدند (جدول .)5
جدول  .5دستهبندی مفاهیم
گردشگری فوردیسمی
مفاهیم

بُعد

مؤلفه

گردشگران انبوه

معیار

مؤلفه

گردشگری پسافوردیسمی
مفاهیم
گردشگران مستقل

نحوه سازماندهی سفر

مصرف جمعی

مصرف فردی سازی شده

گردشگران در یک سال ،در یک تعطیالت به گردش

گردشگران در یک سال ،در تعطیالت مختلف به

برنامهریزی زمانی سفر

میروند

گردش میروند

تعیین نوع محصول توسط شرکتهای مسافرتی

تعیین نوع محصول توسط گردشگران

تسلط و کنترل تولیدکننده بر گردشگران

برنامهریزی

اطالعات
وفادار به مقصد و بازدیدهای تکراری

استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات

واکنش مصرفکنندگان به پیشنهاد همگن
برنامهریزی

استفاده محدود گردشگران از ابزارهای فناوری

تسلط و کنترل گردشگران بر تولیدکننده

آزادی در انتخاب نوع گردشگری

-

قصد بازدید مجدد

گردشگران انتقادیتر
افزایش استفاده گردشگران از ابزارهای فناوری
اطالعات
عدم وفاداری به مقصد و کاهش بازدیدهای تکراری

گردشگران به دنبال ادامه آرامش خانه و لذت طلبی

گردشگران به دنبال شناخت و درک فرهنگ بومی

هستند

هستند

انگیزههای محدود

انگیزهها و جاذبههای متنوعتر

تقاضا (متقاضیان سفر)

گردشگران در جستجوی میراث تاریخی ،طبیعی و
فرهنگی هستند

-

تقاضای فضاهای طبیعی بکر

نیاز به فرار از شهرنشینی رو به رشد

-

گردشگران از خطر گریزان هستند

گردشگران خطر میکنند

تمایل به ماجراجویی و خطر

گردشگران نامتمایز

عالقمند به قیمتهای پایینتر

محصوالت گردشگری

گردشگران اصالً اهل تحقیق نیستند

تمایل به تجربههای متفاوت

تمایل به پرداخت

عدم تمایل به مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

تمایل به اقامت در هتلهای لوکس

نوع محل اقامت

-

منبع :یافتههای تحقیق

خصوصیات متقاضی

تقاضای امکانات غیربومی

حساسیت نسبت به محیطزیست

حساسیت نسبت به جامعه بومی

گردشگران در همه حال به دنبال تجربه کردن هستند
گردشگران به دنبال تحقیقات عمیق هستند
تمایل به پرداخت بیشتر برای محصوالت متمایزتر
تمایل به اقامت در هتلهای روستایی
گردشگران باتجربه و آگاه

خصوصیات متقاضی

گردشگران نسبت به محیطزیست حساس نیستند

گردشگری

سلیقههای متفاوت گردشگران

تمایل به مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

آگاهی نسبت به جاذبهها و مقصدهای

گردشگران بیتجربه و ناآگاه
-

محصوالت گردشگری

-

گردشگران متمایز

تقاضا برای گردشگری سبز و دیگر فرمهای
جایگزین گردشگری
گردشگران به محیطزیست حساس هستند
عالقمند به فرهنگ بومی
احترام به جامعه بومی

تقاضا (متقاضیان سفر)

هدف اصلی سفر

خورشید ،دریا ،ماسه ،خنده

گردشگران کمتر به دنبال تجربه کردن هستند

بُعد
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ادامه جدول  :5دستهبندی مفاهیم
گردشگری فوردیسمی
مفاهیم

بُعد

مؤلفه

معیار

مؤلفه

سود اقتصادی ناشی از مقیاس محصوالت

گردشگری

سودآوری
اقتصادی

گردشگری

اقتصادی

قیمتهای مقرون به صرفه محصوالت

-

ذخیره تعطیالت – در صورت لزوم
برنامهریزی
محصوالت گردشگری

عرضه (شرکتهای مسافرتی)

نوع محصوالت گردشگری

محصوالت گردشگری فردی و سفارشی

تنوع مقصدهای گردشگری

مقصدهای گردشگری متنوع و غیرمتمرکز از
محصوالت گردشگری

-

مقیاس محصوالت گردشگری

محصوالت گردشگری کوچکمقیاس

تنوع محصوالت گردشگری

دیزنی سازی

نظر فضایی
محصوالت سفارشی
محصول با چرخه عمر کوتاهتر
کاهش مک دونالیزه سازی
-

محصوالت گردشگری غیرقابل انعطاف

انعطافپذیری محصوالت گردشگری

تمایز متقابل فعالیتهای گردشگری با

کمرنگ شدن تمایز گردشگری با فراغت،

فعالیتهای دیگر

فرهنگ ،آموزش

ارائه محصوالت گردشگری مبتنی بر منابع

ارائه محصوالت گردشگری مبتنی بر تقاضا

منشأ محصوالت گردشگری

شرکتهای مسافرتی بزرگ

کارکنان فصلی
ادغام افقی و به طور جزئی عمودی
-

منبع :یافتههای تحقیق

ساختار و کارکرد عرضهکننده

تعداد کم تولیدکنندگان

اندازه شرکتهای مسافرتی

نیروی کار

برونسپاری فعالیتها

ساختار و کارکرد عرضهکننده

تسلط شرکتهای فراملیتی بر بازار گردشگری

ظهور شرکتهای کوچک و متوسط
کارکنان دائم با عملکرد منعطف
قراردادهای پیمانکاری
ظهور متصدیان تخصصی
عدم مالکیت مستقیم بر بخشهای مختلف
شرکتهای مسافرتی

عرضه (شرکتهای مسافرتی)

محصوالت گردشگری جمعی و انبوه

تعطیالت کوتاهمدت

متناسب با محیطزیست و گردشگری سبز

محیطزیست

مقصدهای گردشگری محدود و متمرکز از نظر

تعطیالت مکرر در طول سال

بازاریابی تخصصی

تناسب محصوالت گردشگری با

محصوالت گردشگری بزرگمقیاس

مک دونالیزه کردن

مدت زمان تعطیالت
شیوه بازاریابی

تأثیرات منفی بر محیطزیست

فضایی

برنامهریزی زمانی سفر

برنامهریزی

بازاریابی انبوه

محصوالت نامتمایز

افزایش قیمتهای محصوالت متمایز

-

پروازهای چارتر

تعطیالت بلندمدت

-

گردشگری

قیمت محصوالت گردشگری

ارائه محصوالت گردشگری با تخفیف

قطبی شدن تعطیالت از نظر زمانی

مفاهیم

بُعد

سود اقتصادی ناشی از تنوع محصوالت

گردشگری
وابستگی شرکتهای مسافرتی به رزروهای انبوه

گردشگری پسافوردیسمی
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گام ششم :حفظ کنترل کیفیت
در این پژوهش برای بررسی کنترل کیفیت و یا بهعبارتدیگر پایایی مدل ،از «شاخص کاپا» استفاده شد.
بدین طریق که خبره دیگری بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجادشده توسط پژوهشگر ،اقدام به
گروهبندی مفاهیم میکند؛ سپس گروههای ارائهشده توسط پژوهشگر با گروههای ارائهشده توسط خبره،
مقایسه میشود .طبق جدول  ،9پژوهشگر  59گروه و خبره دیگر  56گروه ایجاد کرده که از این تعداد54 ،
گروه مشترک هستند .طبق محاسبات مقدار «شاخص کاپا» برابر با  1/151است .درنتیجه پایایی مدل تأیید
میشود.
جدول  .9نحوه محاسبه وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگر و فرد خبره
نظر پژوهشگر
مجموع کدگذار اول

خیر

بله

56

B=5

A=54

بله

5

D=1

C=5

خیر

N=59

5

56

مجموع کدگذار دوم

نظر خبره

منبع :یافتههای تحقیق

گام هفتم :ارائه یافتهها
در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل گذشته ارائه میشود که در جدول  4قابل
مشاهده است.
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جدول  .4نتایج نهایی روش فراترکیب
رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری
بُعد تقاضا (متقاضیان سفر)
معیار

مؤلفه

نحوه سازماندهی سفر
برنامهریزی زمانی سفر

بُعد عرضه (شرکتهای مسافرتی)
معیار

مؤلفه

سودآوری

اقتصادی

قیمت محصوالت گردشگری

آزادی در انتخاب نوع گردشگری

برنامهریزی

استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات

برنامهریزی زمانی سفر
مدت زمان تعطیالت

برنامهریزی

قصد بازدید مجدد

شیوه بازاریابی

هدف اصلی سفر

تناسب محصوالت گردشگری با محیطزیست

تمایل به ماجراجویی و خطر

مقیاس محصوالت گردشگری

تمایل به تجربههای متفاوت

محصوالت

نوع محصوالت گردشگری

محصوالت

تمایل به پرداخت

گردشگری

تنوع مقصدهای گردشگری

گردشگری

مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی

تنوع محصوالت گردشگری

نوع محل اقامت

منشأ محصوالت گردشگری

آگاهی نسبت به جاذبهها و مقصدهای گردشگری
خصوصیات

حساسیت نسبت به محیطزیست
حساسیت نسبت به جامعه بومی

ساختار و
کارکرد

اندازه شرکتهای مسافرتی
نیروی کار
برونسپاری فعالیتها

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب ،متون مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس ،مفاهیم مرتبط با تغییرات گردشگری در دوره فوردیسم و پسافوردیسم استخراج گردیدند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که رفتار عرضه و تقاضای گردشگری به موازات تحوالت نظام
سرمایهداری از فوردیسم تا پسافوردیسم ،دچار تغییر شده است .شکل  9مدل رفتارشناسی عرضه و
تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری را نشان میدهد.
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(منبع :یافتههای تحقیق)

نتایج حاصل از کاربست رویکرد فراترکیب در بررسی ادبیات پژوهش ،حاکی از آن است که گردشگری با
انتقال از دوره فوردیسم به پسافوردیسم ،با تغییراتی در هر دو بخش عرضه و تقاضا همراه شده است .بر
این اساس مطابق با مدل تحقیق (شکل  ،)9بُعد تقاضای گردشگری بر مبنای سه مؤلفه برنامهریزی،
محصوالت گردشگری ،و خصوصیات ،قابل تعریف است .تغییرات رفتاری متقاضیان سفر (بُعد تقاضا) از
فوردیسم به پسافوردیسم ،به لحاظ چگونگی برنامهریزی سفر به این شرح مطرح است :در ارتباط با نحوه
سازماندهی سفر ،متقاضیان سفر به جای همراه شدن با تورهای مسافرتی ،به سوی سفرهای فردی و
خانوادگی متمایل شدهاند؛ برنامهریزی زمانی سفر ،متمرکز در فصول خاصی از سال نیست بلکه در تمام
طول سال انجام میپذیرد؛ تنوع گونههای گردشگری ،موجب آزادی و اختیار بیشتر متقاضیان سفر در
جهت انتخاب نوع سفر شده است؛ استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در میان گردشگران به شدت
افزایش یافته است؛ قصد بازدید مجدد از یک مقصد ،کمتر اتفاق میافتد و متقاضیان سفر تمایل به بازدید
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از مکانهای غیرتکراری دارند؛ اهداف سفر از موارد محدود به بازدید از دریا ،خورشید و ماسه ،به اهدافی
چون بازدید از میراث تاریخی ،فرهنگی و طبیعی گسترش یافته است .در خصوص تغییرات رفتاری
متقاضیان سفر (بُعد تقاضا) از فوردیسم به پسافوردیسم در ارتباط با انتخاب محصوالت گردشگری نیز،
شاهد مواردی به این شرح هستیم :متقاضیان سفر ،به ماجراجویی و خطر تمایل پیدا کردهاند؛ به جای
تجربه محصوالت مرسوم و رایج گردشگری ،تمایل به تجربههای متفاوت و جدید افزایش یافته است؛
تمایل به خرید محصوالت گردشگری با هزینه کمتر ،به سوی خرید محصوالت متفاوت با وجود هزینه
بیشتر تغییر یافته است؛ گردشگران مشتاق به مشارکت در فعالیتهای جامعه بومی شدهاند؛ تمایل به اقامت
در هتلهای لوکس و مجلل کمتر شده است و به جای آن ،اقامتگاههای بومی و روستایی با استقبال
گردشگران مواجه شدهاند .همچنین در زمینه تغییرات رفتاری متقاضیان سفر (بُعد تقاضا) از فوردیسم به
پسافوردیسم ،به لحاظ خصوصیات متقاضیان نیز تغییراتی به این نحو پدیدار گشته است :آگاهی
گردشگران نسبت به جاذبهها و مقصدهای گردشگری بیشتر شده است؛ حساسیت گردشگران نسبت به
محیطزیست و حفاظت از آن افزایش یافته است؛ توجه گردشگران نسبت به جامعه بومی و آداب و رسوم
آنها نیز بیشتر شده است.
همچنین بر اساس مدل تحقیق (شکل  ،)9بُعد عرضه گردشگری ،مبتنی بر چهار مؤلفه اقتصادی،
برنامهریزی ،محصوالت گردشگری ،و ساختار و کارکرد قابل تعریف است .رفتار شرکتهای مسافرتی
(بُعد عرضه) از فوردیسم به پسافوردیسم ،از نظر اقتصادی با تغییراتی به این شرح همراه بوده است:
سودآوری شرکتهای مسافرتی به واسطه مقیاس محصوالت گردشگری به سمت تنوع محصوالت
گردشگری متمایل شده است؛ شرکتهای مسافرتی که عادت به ارائه محصوالت گردشگری انبوه با قیمت
پایین داشتند به تدریج به ارائه محصوالت متمایز با قیمت باالتر روی آوردهاند .رفتار شرکتهای مسافرتی
(بُعد عرضه) از فوردیسم به پسافوردیسم ،در ارتباط با نحوه برنامهریزی سفر نیز با تغییراتی مواجه شده
است :برنامهریزی سفرها به جای فصولی خاص ،در تمام طول سال پراکنده شده است؛ تعطیالت بلندمدت
افزایش یافته است؛ شرکتها به جای بازاریابی انبوه به شیوههای بازاریابی تخصصی روی آوردهاند؛
همچنین رفتار شرکتهای مسافرتی (بُعد عرضه) از فوردیسم به پسافوردیسم ،نسبت به ارائه محصوالت
گردشگری متحول شده است :به نظر میرسد محصوالت گردشگری که با محیطزیست تناسب بیشتری
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دارند ،افزایش یافته است؛ شرکتهای مسافرتی به جای ارائه محصوالت گردشگری بزرگمقیاس به
صورت جمعی و گروهی ،متمایل به ارائه محصوالت گردشگری کوچکمقیاس به صورت فردی و
خانوادگی شدهاند؛ شرکتهای مسافرتی در مقابل ارائه محصوالت از قبل مشخص و پیشبینیشده ،به
تخصصی سازی و سفارشیسازی محصوالت گردشگری روی آوردهاند؛ مقصدهای گردشگری که از سوی
شرکتهای مسافرتی پیشنهاد میشود متمرکز بر سواحل و دریا نیست و در مناطق مختلف ارائه میشود؛
محصوالت گردشگری دیگر بر دریا ،خورشید ،و ماسه متکی نیست و گسترهای از محصوالت متنوع از
سوی شرکتهای مسافرتی ارائه میشود؛ عرضه محصوالت گردشگری کمتر بر اساس منابع انجام
میپذیرد و عمدتاً عرضه محصوالت بر اساس تقاضا شکل میگیرد؛ همچنین رفتار شرکتهای مسافرتی
(بُعد عرضه) از فوردیسم به پسافوردیسم ،از نظر ساختار و کارکرد شرکتها نیز با تغییراتی مواجه شده
است :در کنار شرکتهای مسافرتی بزرگ و چندملیتی ،شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط نیز در حد
قابلتوجهی گسترش یافتهاند؛ شرکتهای مسافرتی به جای استفاده از کارکنان فصلی با تخصص محدود،
تمایل به استخدام کارکنان دائم با تخصصهای مختلف دارند؛ شرکتهای مسافرتی تمایل یافتهاند که
بخشی از فعالیتهای شرکت را برونسپاری کرده و به پیمانکاران بسپارند.
بهطورکلی ،برنامهریزی برای توسعه گردشگری در مناطق مختلف ،متکی بر فعالیتهای بازاریابی است؛ لذا
شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضهکنندگان محصوالت گردشگری در مقصدهای مختلف ،به عنوان
یکی از ابزارهای مهم بازاریابی ،میتواند رقابتپذیری مقصدهای گردشگری را بهبود بخشیده و
تضمینکننده بقاء و دوام صنعت گردشگری باشد .در این راستا ،با سنجش و ارزیابی مدل رفتارشناسی
عرضه و تقاضای گردشگری که بر اساس تحوالت نظام سرمایهداری ،در این پژوهش ارائه گردید ،زمینه
الزم برای آگاهی نسبت به الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری را فراهم میآورد که هدایتکننده
توسعه گردشگری در مناطق مختلف خواهد بود.
تقدیر و تشکر
با توجه به اینکه این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری
مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری (مورد مطالعه :شهر کرج و روستاهای پیرامونی)» است که با حمایت
دانشگاه بزرگمهر قائنات انجام پذیرفته است ،لذا نگارندگان بر خود الزم میدانند که از معاونت آموزشی و
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پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات که حمایت مالی و معنوی این طرح را بر عهده داشتند ،تشکر و قدردانی
نمایند.
منابع
ابراهیمزاده ،عیسی و والشجردی فراهانی ،راضیه (« .)9915برنامه ریزی توسعه بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و
تقاضا مورد مطالعه :شهرستان محالت» .مجله پژوهشهای بومشناسی شهری.17-75 :)7(4 ،
آقازاده ،هاشم؛ حیدری ،علی؛ ضرغام بروجنی ،حمید و شالبافیان ،علی اصغر (« .)9911ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتالف در
کسبوکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب» .فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه ،شماره .9-54 :1
پاپلی یزدی ،محمدحسین و سقایی ،مهدی ( .)9991گردشگری (ماهیت و مفاهیم) .تهران :سمت.
پورفرج ،اکبر؛ قادری ،اسماعیل؛ جمعه پور ،محمود؛ فردوسی ،سجاد (« .)9919واکاوی آسیبپذیری جاذبههای ژئوتوریستی در
مقصدهای گردشگری» .فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی.59-45 ،)9(1 ،
جاللی ،محبوبه؛ گندمکار ،امیر؛ فردوسی ،سجاد (« .)9911واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی:
شهربابک-کرمان)» .فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا.969-974 ،)51(6 ،
رعیت پیشه ،سعید؛ احمدی کهنعلی ،رضا و عباس نژاد ،طیبه (« .)9911به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل
جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین» .فصلنامه پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ،شماره .991-966 :9
رنجبریان ،بهرام و زاهدی ،محمد ( .)9996خدمات صنعت گردشگری .اصفهان :انتشارات چهارباغ.
زیاری ،کرامت اهلل؛ رضوانی ،محمدرضا؛ فردوسی ،سجاد (« .)9919تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه
موردی :بندر گز)» .فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست.959-991 ،)1(59 ،
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