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هذٗش اخشاٖٗ :ػحش الجبلٖ

اعضای ّیأت تحزیزیِ


هحوذحسیي ایواًی خَشخَ

داًشیار اقتصاد گزدشگزی داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ



حاهذ بخشی

داًشیار جاهعِشٌاسی پژٍّشکذُ گزدشگزی جْاد داًشگاّی



هحوذحسیي پاپلی یشدی

استاد جغزافیا ٍ تَسعِ فضایی داًشگاُ تزبیت هذرس (باسًشستِ)



دل چیاپا

داًشیار باساریابی داًشکذُ اقتصاد ٍ باسرگاًی داًشگاُ ساساری ،ایتالیا



هحوذرحین راٌّوا

استاد جغزافیا ٍ بزًاهِریشی شْزی داًشگاُ فزدٍسی



عبذالزضا رکيالذیي افتخاری

استاد جغزافیا ٍ بزًاهِریشی رٍستایی داًشگاُ تزبیت هذرس



شوسالسادات ساّذی

استاد هذیزیت دٍلتی داًشگاُ عالهِ طباطبایی (باسًشستِ)



علی اصغز سعیذی

داًشیار گزٍُ بزًاهِ ریشی اجتواعی ،داًشکذُ علَم اجتواعی ،داًشگاُ تْزاى

ًاصز شاٌَّشی

استاد اقتصاد داًشگاُ فزدٍسی



حویذ ضزغام بزٍجٌی

داًشیار هذیزیت تحقیق در عولیات داًشگاُ عالهِ طباطبایی



هژگاى عظیوی ّاشوی

داًشیار جاهعِشٌاسی پژٍّشکذُ گزدشگزی جْاد داًشگاّی



هتیي کَساک

استاد رفتارشٌاسی گزدشگزی داًشگاُ هَغال ،تزکیِ



سیذ سعیذ ّاشوی

داًشیار بزًاهِ ریشی گزدشگزی داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ

داٍراى ایي شوارُ:
فبئضُ اػذٗبى اسدکبًٖ ،حبهذ ثخـٖ ،هظگبى ثبثت ت٘وَسٕ ،احوذ خؼفشٕ كو٘وٖ ،ػ٘ذ لبػن حؼٌٖ ،اسؿک حلٖ ػبص ،ػلٖ خَاخهِ ًهبٌٖٗ٘،
ػؼ٘ذ خذَٕٗ سفَگش ،غالهشضب خَؽفش ،داٍد سضٖ ،اثتْبل صًذٕ ،ػّ٘ذ حؼ٘ي ػشاج صادُ ،ػلٖ اكغش ؿبلجبف٘بى ،فبعوِ ؿکبسٕ ،هل٘حِ ؿ٘بًٖ،
عبّشُ كبدللَ ،كبدق كبلحٖ ،حو٘ذ ضشغبم ثشٍخٌٖ ،دَٗب ػالءالذٌّٖٗ ،هحوذ غفبسٕ ،اثَالفضل لٌجشٕ ،آسؽ لْشهبى ،هْذٕ کهبموٖ ،ػه٘ذ
هدتجٖ هحوَد صادُ ،حو٘ذ هؼؼَدٕ ،غالهشضب هلک صادُ ،هٌْب ً٘ک ث٘ي.

ٍٗشاػتبس فبسػٖ :هتبًت ػؼبدتوٌذ
ٍٗشاػتبس اًگل٘ؼٖ :اه٘شداٍٍد ح٘ذسدَس

كفحِ آسا :صّشا صاسػٖ
عشاح خلذ :داٍٍد هشگبى

رٍیکزد دٍفصلٌاهِ هطالعات اجتواعی گزدشگزی
گشدؿگشٕ دذٗذُإ چٌذ ٍخْٖ ٍ هَضَع هغبلؼِ ث٘ي سؿتِإ ػلَم هختلف ّوچَى التلبد ،هذٗشٗت،
ثبصاسٗبثٖ ،هشدمؿٌبػٖ ،اًؼبىؿٌبػٖ ،سٍاىؿٌبػٖ ،تبسٗخ ،خغشاف٘ب ،ػلَم ػ٘بػٖ ٍ خبهؼِؿٌبػٖ اػت.
فْن فشآٌٗذ د٘چ٘ذٓ اخشاٖٗ ،ػ٘بػٖ ،التلبدٕ ٍ فشٌّگٖ گشدؿگشًٕ٘ ،بصهٌذ اتخبر سٍٗکشد ًظشٕ
خبهؼٖ اػت .اًؼبى هحَس ثَدى اٗي كٌؼت ،هَخت ًمؾ دشسًگ ػبهل اًؼبًٖ دس کن ٍ ک٘ف تَػؼِ ٍ
افَل آى اػت؛ ثٌبثشاٗي ػ٘بػتگزاسٕ ،ثشًبهِسٗضٕ ٍ هذٗشٗت گشدؿگشٕ ثذٍى تَخِ ثِ ٍخَُ اًؼبًٖ،
اختوبػٖ ٍ فشٌّگٖ گشدؿگشٕ ثب ًملبى سٍثِسٍ اػت.
ًظش ثِ اّو٘ت ٍ آثبس التلبدٕ گشدؿگشٕ ،تَخِ دظٍّؾّب ثِ حَصٓ التلبد ٍ هذٗشٗت گشدؿگشٕ
هؼغَف ؿذُ اػت ٍ هغبلؼبت گشدؿگشٕ اص هٌظش اختوبػٖ ثِ تٌبػت ػبٗش صهٌِ٘ ّب سؿذ ًذاؿتِ
اػت .دظٍّـکذُ گشدؿگشٕ خْبد داًـگبّٖ دس ًظش داسد ثب اًتـبس دٍفللٌبهِ هغبلؼبت اختوبػٖ
گشدؿگشٕ ثؼتشٕ ثشإ تضبسة اًذٗـِّب ٍ آسإ دظٍّـگشاى دسخلَف صهٌِّ٘ب ،فشآٌٗذّب ٍ
د٘بهذّبٕ اختوبػٖ فشٌّگٖ هتشتت ثش گشدؿگشٕ فشاّن آٍسد ٍ دس تَل٘ذ اؿبػٔ داًؾ اختوبػٖ دذٗذٓ
سٍ ثِ سؿذ گشدؿگشٕ اٗفبٕ ًمؾ ًوبٗذ.
ثذٗي تشت٘ت اٗي ًـشِٗ ثِ اًتـبس همبالتٖ هٖدشداصد کِ دذٗذٓ سٍ ثِ سؿذ گشدؿگشٕ ،ػَاهل هؤثش ٗب
د٘بهذّبٕ آى سا دس ٍخِ اختوبػٖ ٍ فشٌّگٖ هَسد تَخِ لشاس دّذ .ثشإ ً٘ل ثِ اٗي اّذاف الصم اػت
همبلِ حذالل ٗکٖ اص ؿشاٗظ صٗش سا داسا ثبؿذ:
 -اسائِ ٗبفتِّب ٍ ًتبٗح دظٍّؾ اك٘ل كبحجبى اثش

 تَل٘ذ سٍؽهٌذ هفبّ٘ن ًظشٕ اك٘ل ٍ کوک ثِ استمبٕ ثذًِ هؼشفتٖ دس صهٌِ٘ هَسد ًظشًَ -آٍسٕ سٍؽؿٌبختٖ.

راٌّوای ًگارش ٍ ارسال

هقالِ

الف) شزایط پذیزش
 .1همبلِ هتٌبػت ثب سٍٗکشد ًـشِٗ هغبلؼبت اختوبػٖ گشدؿگشٕ ثبؿذ.
 .2همبلِ د٘ـتش چبح ًـذُ ٗب ّنصهبى ثشإ ًـشٗبت داخلٖ ٗب خبسخٖ اسػبل ًـذُ ثبؿذ.
 .3داٍساى هٌتخت ّ٘أت تحشٗشِٗ ،همبالت دسٗبفتٖ سا اسصٗبثٖ هٖکٌٌذ ٍ دزٗشؽ ًْبٖٗ همبلِ هٌَط ثِ
هَافمت ّ٘أت تحشٗشِٗ خَاّذ ثَد.
ً .4ـشِٗ ،حك سد ٗب لجَل ٍ ً٘ض ٍٗشاػتبسٕ همبالت سا ثشإ خَد هحفَػ هٖداسد ٍ اص ثبصگشداًذى همبالت
دسٗبفتٖ هؼزٍس اػت.
ب) شیَٓ تٌظین هقالِ
 .1همبلِ حذاکثش دس  22كفحِ ( A4تبٗخ ؿذُ  23ػغشٕ) ؿبهل هتي ،ؿکلّبً ،وَداسّب ٍ خذٍلّب تٌظ٘ن
ؿَد.
 .2هـخلبت ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ ،ه٘ضاى تحل٘الت ،ستجٔ ػلوًٖ ،ـبًٖ هحل
کبسً ،ـبًٖ الکتشًٍ٘کٖ ٍ تلفي دس كفحِإ خذاگبًِ ًَؿتِ ؿَد .دس همبلِّبٖٗ کِ ث٘ؾ اص ٗک ًَٗؼٌذُ
داسًذًَٗ ،ؼٌذُ هؼئَل هـخق ؿَد.
 .3همبلِ ثِ اٗي تشت٘ت ػبهبى ٗبثذ :ػٌَاى ،چک٘ذُ ،کل٘ذٍاطُّب ،همذهِ ،هجبًٖ ًظشٕ ،سٍؽ دظٍّؾٗ ،بفتِّب،
ًت٘دِگ٘شٕ ،هٌبثغ.
 چک٘ذُ همبلِ ؿبهل ث٘بى هؼألِ ،فشضِ٘ ،اػتٌجبط ٍ هْنتشٗي دػتبٍسد ٍ ٗبفتِ دظٍّؾ ث٘ي 152تب 252ٍاطُ اسائِ ؿَد.
 چک٘ذُ اًگل٘ؼٖ ّوشاُ ثب ػٌَاى همبلٍِ ،اطگبى کل٘ذٕ ٍ ًبم ًَٗؼٌذًَُٗ /ؼٌذگبى دس كفحٔ خذاگبًِدَ٘ػت ؿَد.
 کل٘ذٍاطُّب ًبمش ثِ هَضَع همبلِ ٍ حذاکثش دٌح کلوِ ثبؿذ. همذهِ ؿبهل تؼشٗف هَضَع ،عشح هؼألِ ٍ ث٘بى اّذاف ثبؿذ. هجبًٖ ًظشٕ ؿبهل ثشسػٖ د٘ـٌ٘ٔ تدشثٖ ٍ ًظشٕ ،چبسچَة هفَْهٖ ٍ عشح دشػؾّب ٍ فشض٘بتتحم٘ك ثبؿذ.
 سٍؽ دظٍّؾ ،هؼشفٖ الگَٕ ثشسػٖ ،تؼشٗف هفبّ٘ن ٍ فٌَى گشدآٍسٕ ٍ تحل٘ل دادُّبػت. تدضِٗ ،تحل٘ل ٍ تفؼ٘ش دػتبٍسدّب دس ٗبفتِّب اسائِ هٖؿَد. دس ًت٘دِگ٘شٕ ،ثبصگـت ثِ هذل هفَْهٖ ٗب ًظشٕ ٍ همبٗؼِ ثب دػتبٍسدّبٕ لجلٖ كَست گ٘شد.ج) شیَُ ًگارش هقالِ
 .1صثبى سػوٖ ًـشِٗ ،فبسػٖ اػت؛ اهب همبالت ثِ صثبى اًگل٘ؼٖ ً٘ض لبثل ثشسػٖ اػت.

 .2همبلِ ثب للن ثٖلَتَع  )BLotus 13( 13دس ثشًبهِ ٍُسد  )Word 2227( 2227رخ٘شُ ؿَد .فبكلِ ث٘ي
خغَط ٗک ػبًتٖهتش ٍ حبؿِ٘ دس ّش عشف ػِ ػبًتٖهتش ثبؿذ.
 .3ؿوبسًُ ،بم ٍ هٌجغ ثشإ خذٍلً ،وَداس ،تلَٗش (ثِ لبلت  )JPEGضشٍسٕ اػت.
 .4اص آٍسدى ٍاطگبى غ٘شفبسػٖ کِ ثشاثش فبسػٖ سػب داسًذ ،خَدداسٕ ؿَد .دس كَست لضٍم ،ثشاثش الت٘ي دس
دبًَٗغ كفحِ ث٘بٗذ.
 .5ثشإ اػتٌبد دسٍى هتٌٖ اص اٗي ؿَُ٘ اػتفبدُ کٌ٘ذ:
ًمل لَل غ٘شهؼتم٘نً( :بم خبًَادگٖ ًَٗؼٌذُ ،ػبل ًـش).
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رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری
حميد شایان ،استاد ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
9

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 دریافت1322/0/1 :

تاریخ پذیرش1166/1/10 :

چکيده
شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضهکنندگان محصوالت گردشگری در مقصدهای مختلف ،به عنوان یکی از ابزارهای مهم
بازاریابی تلقی میشود .در این را ستا ،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.

كليدواژهها :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 .)01 :1221 ،1این 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 فراهانی12:1328 ،؛
مودودی ارخودی و فردوسی .)1322 ،در این میان بازاریابی به عنوان مکانیسم پیونددهنده عرضه و تقاضا
مطرح است (میدلتون 8و دیگران)121 :8662 ،؛ زیرا بازاریابی را میتوان فرایند ایجاد تطابق میان امکانات
و تواناییهای مؤسسه با خواستهها و نیازهای مشتری دانست (رنجبریان و زاهدی .)13:1322 ،لذا در
راستای توسعه بازاریابی گردشگری ،آگاهی نسبت به هر دو طرف عرضه و تقاضا ،امری ضروری است
(مطیعی و دیگران1320 ،؛ مودودی ارخودی و دیگران1322 ،؛ زیاری و دیگران1322 ،1322 ،؛ جاللی و
دیگران1321 ،؛ فردوسی و دیگران1322 ،1321 ،؛ پورفرج و دیگران ،1322 ،نعمتی و فردوسی1166 ،؛
مودودی ارخودی و فردوسی1166 ،؛ نعمتی و دیگران1166 ،؛ قادری و دیگران1322 ،؛ کروبی و
فردوسی8681 ،3؛ پورفرج و دیگران8686 ،1؛ ضیائی و فردوسی .)8686 ،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 واگر110 :1222 ،0؛ هاروی22 :1222 ،1؛ پیئور و سابل)111 :1221 ،2
معتقدند که از اوایل دهه  ،1216جامعه 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 (پون21 :1222 ،2؛

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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مولینز382 :1221 ،1؛ یوری81 :1226a ،8؛ پیج )11 :1221 ،3استدالل میکنند که انتقال از فوردیسم به
پسافوردیسم ،در صنعت گردشگری و سفر کاربرد دارد .بر این اساس لش و یوری ،1روند 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.)10 :1222 ،0
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
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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 ،1216
تحت تأثیر فروش محصوالت استانداردسازیشده و غیرقابلانعطاف به تعداد زیادی از مصرفکنندگان
است (دباگ و یوآنیدس .)111 :1222 ،1بهطورکلی ،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
(روجک11 :1221 ،8؛ شاو و ویلیامز161 :1221 ،3؛ یوری21 :1226b ،1؛ ویلیامز و شاو.)11 :1222 ،1
شیوه های فوردیسمی تولید انبوه نیز به عنوان سیستمهای سفتوسخت و بسیار همگونشده وابسته به
صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس مطرح هستند (اسمرال311 :1222 ،0؛ یوآنیدس و دباگ.)112 :1222 ،1
«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 .)101 :1222 ،2برای 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.)831 :1222 ،
همچنین هزینه ساختوساز با افزایش اندازه کارخانه کاهش مییابد که گرایش به سوی ساخت هتلهای
بزرگتر را بیان میدارد .بهعنوانمثال ،درحالیکه در سال  1212کمتر از  11درصد از اتاقهای ایاالتمتحده
در هتلهای با بیش از  166اتاق واقع بود ،تا سال  1221این رقم به حدود  08درصد افزایش یافته است
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8. Pearce
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(گو و پاین .)133 :1221 ،1بنابراین 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 )26 :8668 ،8که در این میان با توجه به پایین بودن حاشیه سود ،حجم زیادی از بازدیدکنندگان
برای ایجاد سود ،الزم است (ونهوو00 :1221 ،3؛ شاو و ویلیامز )31 :1221 ،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،1
31 :1221؛ مافورث و
مونت .)00 :1222 ،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 .)810 :8661 ،0در 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 .)2 :8661 ،1بهعبارتدیگر محصول صنعت گردشگری فوردیسمی ،پکیجهای مسافرتی
استانداردشده است (تورس )26 :8668 ،2که یکی از نشانههای رایج سختگیری در صنعت گردشگری
است (یوآنیدس و دباگ .)112 :1222 ،2متصدیان بزرگ مسافرتی (به عنوان مثال تامسون 16و کوئونی،)11
به دلیل مزایای قابلتوجهی که بستهبندی اجزاء مختلف سفر نسبت به محصوالت انفرادی دارد ،به
رزروهای حجمی توسط گردشگران انبوه وابسته است (میدلتون .)128 :1221 ،18یکی دیگر از شاخصهای

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

6

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  9049

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،
112 :1222؛ شاو و ویلیامز01 :1221 ،؛ اسمرال310 :1222 ،1؛ یوری23 :1226b ،8؛ ویلیامز و شاو:1222 ،
 .)11از جمله اثرات عدم تمایز و همگون سازی ،گسترش زنجیرههای فرنچایز هتل و رستوران در
مجموعههای گردشگری انبوه است (ادنسور .)03-01 :8661 ،3بهطورکلی گردشگر انبوه فوردیسمی به
عنوان یک مشتری نامتمایز توصیف میشوند (ونهوو01 :1211 ،؛ پون.)101 :1223 ،1
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،
111 :1218؛ اسمیز .)111 :1222 ،در نتیجه ،گردشگری انبوه یک فیلتر اجتماعی و تجاری ایجاد میکند که
به ناچار منجر به «اصالت نمایشی» میشود (دسموند181 :1222 ،1؛ مککنل .)01 :1210 ،0به نقل از شاو و
ویلیامز (« ،)121 :1221اصالت نمایشی» ،پیامد اجتنابناپذیر منطق مصرف انبوه و الزامات انباشت سرمایه
است .اصالت نمیتواند در محیط گردشگری انبوه پایدار بماند (مافورث و مونت.)111 :1222 ،1
گردشگری انبوه فوردیسمی با نظریههای «مکدونالدی شدن» و «دیزنیسازی» در ارتباط است (ریتزر،2
111 :1222 ،11 :1220؛ ریتزر و لیسکا )161 :1221 ،2که دیدگاههای مدرنیستی و پستمدرنیستی را برای
توصیف «معانی جدیدی از مصرف» به کار میگیرد (ریتزر .)118 :1222 ،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 (« )1221مک 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

1. Smeral
2. Urry
3. Edensor
4. Poon
5. Desmond
6. MacCannell
7. Mowforth and Munt
8. Ritzer
9. Ritzer and Liska
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میشوند (مافورث و مونت111 :1222 ،؛ هوز .)11 :1220 ،1ریترز و لیسکا ( )22 :1221معتقدند که مردم
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 .)181:1321 ،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،8
 .)111 :1222در 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 .)11 :8616 ،3لش و یوری)1221( 1
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 .)161 :1222 ،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.)122 :1221 ،1
یکی از نشانههای سیستم تولید پسافوردیسمی در بخش تولید ،تقسیم عمودی یا خارج کردن خدمات
جانبی از طریق پیمانکاری است (کوفی و بایلی .)212 :1228 ،0چنین گرایشهایی موجب گسترش
ساختارهای میان سازمانی و بین سازمانی شده است که در آن شبکهای از شرکتهای تخصصی کوچک و

1. Howes
2. Ioannides & Debbage
3. Arva and Deli-Gray
4. Lash and Urry
5. Hall
6. Coffey and Bailly
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متوسط ،فعالیتهای شرکت اصلی را حمایت میکنند (دباگ و یوآنیدس .)186 :1222 ،1از آنجا که خارج
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،
 .)212 :1228شرکتها 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 .)12 :1221 ،8افزون 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 .)112 :1222 ،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 .)123 :1222 ،3طبق گفته بول و چرچ ( )1221در طول دوره  21-1226تعداد
پیمانکاران کترینگ در انگلستان  06درصد افزایش یافت ،درحالیکه در همان مدت تعداد هتلها و
پذیراییها فقط  16درصد رشد داشت (یوآنیدس و دباگ.)831 :1221 ،1
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 .)1222 ،1اینها متضاد با تعطیالت مبتنی بر تولید انبوه هستند .پسافوردیسم نشاندهنده
گسترش محصوالت گردشگری و ارائه طیف گستردهای از انتخابها به مصرفکنندگان است (الیبمن

1. Debbage and Ioannides
2. Bull and Church
3. McDermott and Martinez
4. Ioannides and Debbage
5. Mowforth and Munt
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پارینلو21 :1220 ،1؛ مافورث و مونت118 :1222 ،؛ پون21 :1222 ،8؛ شاو و ویلیامز18 :1221 ،3؛ یوری،1
81 :1226b؛ یوری11 :1221 ،؛ ونهوو01 :1221 ،1؛ ویلیامز و شاو .)11 :1222 ،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 دباگ181 :1222 ،0؛ پون21 :1221 ،؛
یوری11 :1221 ،؛ ونهوو01 :1221 ،؛ ویلیامز و شاو .)11 :1222 ،تغییرات سریع و قابلتوجه ویژگیهای
گردشگری پسافوردیسمی را میتوان در زمینه پستمدرن نیز تفسیر کرد (شاو و ویلیامز .)18 :8668 ،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 .)00 :8663 ،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 (ونهوو01: 1221 ،؛ شاو و ویلیامز.)13 :8668 ،
افزایش انعطافپذیری نیز یکی از ویژگیهای کلیدی شیوههای پسافوردیسمی تولید و مصرف است
(هاروی1226 ،1؛ میلن و اتلیوویچ311 :8661 ،2؛ پیگرام و صالح81 :1221 ،2؛ پون28 :1221 ،16؛
اسمرال .)311 :1222 ،11این بیانیهای از فرمهای کمتر ساختیافته ،مستقل و انعطافپذیر گردشگری است
(ونهوو11 :1221 ،18؛ یوری .)81 :1226b ،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

1. Liebman Parrinello
2. Poon
3. Shaw and Williams
4. Urry
5. Vanhove
6. Ioannides and Debbage
7. Harvey
8. Milne and Irena
9. Pigram and Salah
10. Poon
11. Smeral
12. Vanhove
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(ویلیامز و شاو .)11 :1222 ،1یوآنیدس و دباگ ( )1222همچنین انعطافپذیری بیشتری را در مدیریت
هتلها و تنظیمات قرارداد پیمانکاری ،مطرح کردند که به کنار رفتن مالکیت مستقیم منجر میشود .آنها
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 )11 :1221 ،که با چرخه عمر کوتاه محصول ،توصیف میشود.
انعطافپذیری ذاتی پسافوردیسم نیز بهطورکلی با «دسته کوچک» تسهیل شده است (هاروی)161 :1226 ،
و یا در مورد گردشگری« ،کوچکمقیاس» مطرح است (میلن )32 :1222 ،8که ماهیت تولید و مصرف
پسافوردیسمی را بیان میدارد.
همچنین در این دوره گردشگری تحت تأثیر رسانههای انبوه قرار میگیرد (سوفیلد .)331 :1220 ،3با توجه
به عرصه وسیعی که این رسانهها به سوی کثرت و تنوع چشماندازها یا مناظر باز میکنند (کوال،
 )03:1326تحکیم 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 .)18 :1221 ،1این 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 .)30 :8663 ،1گردشگر 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 مونت13 :1222 ،0؛ پون11 :1223 ،1؛ ونهوو .)03 :1221 ،2گردشگران

1. Williams and Shaw
2. Milne
3. Sehofiled
4. Tribe
5. Stamboulis
6. Mowforth and Munt
7. Poon
8. Vanhove
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در این دوره خواهان مشارکت بیشتر و خلق تجربه برای خود هستند (استاسیاک )31 :8613 ،1و مایلند به
مقصدهای عجیبتر سفر کرده و با مردم محلی در ارتباط باشند (دوموویچ و ویتاسوویچ.)11 :8611 ،8
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.
1. Stasiak
2. Dujmovic and Vitasovic
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روش تحقيق
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
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 .)0:1321 ،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 .)110:1321 ،در این پژوهش از روش هفت مرحلهای سانلوسکی و باروسو

1

(( )8661شکل  )1برای انجام روش فراترکیب استفاده شد.

1. Sandelowski and Barroso
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شکل  .1فرایند هفت مرحلهای اجرای فراترکیب (منبع :سانلوسکی و باروسو)8661 ،

یافتههای تحقيق (بر اساس گامهای روش فراتركيب)
گام نخست :تنظيم 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 28 ،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  8نشان داده شده است.

شکل  .8خالصه 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  1دستهبندی شدهاند:
جدول  .1مفاهیم 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

95

رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

ادامه جدول  .1مفاهیم 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  .1مفاهیم 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 ( ،)8616بویسوین ( ،)8666بورستین ( ،)1201برایتون ( ،)1221کوفی و بایلی ( ،)1221کوهن (،)1221 ،1218
دسموند ( ،)1222دوجموویچ و ویتاسوویچ ( ،)8611فیدراستون ( ،)1221هاروی ( ،)1226 ،1222هاوس ( ،)1220یوآنیدس و دباگ
( ،)1222یوآنیدس ( ،)1221لش و یوری ( ،)1221لئونتیدو ( ،)1222لیبمن پارینلو ( ،)1220لوپز ( ،)8661 ،8668مک کنل (،)1210
میدلتون ( ،)1221میلن و اتلجویچ ( ،)8661میلن ( ،)1222مافورث و مونت ( ،)1222موندت ( ،)8666پیرس ( ،)1222پیگرام و وهاب
( ،)1221پون ( ،)1221 ،1223 ،1222پرتز ( ،)1221ریتزر و لیسکا ( ،)1221ریتزر ( ،)1222 ،1220رودریگز ( ،)8660روجک (،)1221
سانتانا ( ،)8663 ،8666شاو و ویلیامز ( ،)1221 ،8668سیمون ( ،)8662اسمرال ( ،)1222اسمیز ( ،)1222استامبولیس (،)8663
استسیاک ( ،)8613تورس ( ،)8668ترایب ( ،)1221یوری ( ،)8663 ،1221 ،1226b ،1226aونهوو ( ،)1221ویلیامز و شاو (،)1222
زوکین ( ،)1222پاپلی یزدی و سقایی ()1321

گام پنجم :تجزیه وتحليل و تلفيق یافتههای كيفی
در این پژوهش  21مفهوم یا کد شناسایی شده که با در نظر گرفتن مفهوم این کدها ،آنها در یک مفهوم
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مشابه به عنوان معیار دستهبندی شدند که در نهایت  82معیار شناسایی شد .معیارهای شناساییشده در دو
بُعد (تقاضا و عرضه) و هر بُعد شامل هفت مؤلفه ،طبقهبندی شدند (جدول .)8
جدول  .8دستهبندی مفاهیم
گردشگری فوردیسمی
بُعد

مفاهیم

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

-

تسلط و کنترل گردشگران بر تولیدکننده

آزادی در انتخاب نوع گردشگری

استفاده محدود گردشگران از ابزارهای فناوری

قصد بازدید مجدد

گردشگران انتقادیتر
افزایش استفاده گردشگران از ابزارهای فناوری
اطالعات
عدم وفاداری به مقصد و کاهش بازدیدهای تکراری
گردشگران به دنبال شناخت و درک فرهنگ بومی

گردشگران به دنبال ادامه آرامش خانه و لذت طلبی
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

-

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  :8دستهبندی 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 كنترل كيفيت
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  ،3پژوهشگر  82گروه و خبره دیگر  80گروه ایجاد کرده که از این تعداد81 ،
گروه مشترک هستند .طبق محاسبات مقدار «شاخص کاپا» برابر با  6/282است .درنتیجه پایایی مدل تأیید
میشود.
جدول  .3نحوه محاسبه وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگر و فرد خبره
نظر پژوهشگر
مجموع کدگذار اول

خیر

بله

80

B=8

A=81

بله

8

D=6

C=8

خیر

N=82

8

80

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  1قابل
مشاهده است.
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جدول  .1نتایج 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

نتيجهگيری
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  3مدل رفتارشناسی عرضه و
تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری را نشان میدهد.
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شکل  .3مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری (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  ،)3بُعد 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 غیرتکر اری 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  ،)3بُعد 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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نمایند.
منابع
ابراهیمزاده ،عیسی و والشجردی فراهانی ،راضیه (« .)1328برنامهریزی توسعه بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و
تقاضا مورد مطالعه :شهرستان محالت» .مجله پژوهشهای بومشناسی شهری.11-18 :)1(1 ،
آقازاده ،هاشم؛ حیدری ،علی؛ ضرغام بروجنی ،حمید و شالبافیان ،علی اصغر (« .)1321ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتالف در
کسبوکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب» .فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه ،شماره .1-81 :2
پاپلی یزدی ،محمدحسین و سقایی ،مهدی ( .)1321گردشگری (ماهیت و مفاهیم) .تهران :سمت.
پورفرج ،اکبر؛ قادری ،اسماعیل؛ جمعه پور ،محمود؛ فردوسی ،سجاد (« .)1322واکاوی آسیبپذیری جاذبههای ژئوتوریستی در
مقصدهای گردشگری» .فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی.83-18 ،)3(2 ،
جاللی ،محبوبه؛ گندمکار ،امیر؛ فردوسی ،سجاد (« .)1321واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی:
شهربابک-کرمان)» .فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا.101-111 ،)86(0 ،
رعیت پیشه ،سعید؛ احمدی کهنعلی ،رضا و عباس نژاد ،طیبه (« .)1321به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل
جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین» .فصلنامه پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ،شماره .132-100 :1
رنجبریان ،بهرام و زاهدی ،محمد ( .)1320خدمات صنعت گردشگری .اصفهان :انتشارات چهارباغ.
زیاری ،کرامت اهلل؛ رضوانی ،محمدرضا؛ فردوسی ،سجاد (« .)1322تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه
موردی :بندر گز)» .فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست.183-131 ،)1(81 ،
زیاری ،کرامت اهلل؛ رضوانی ،محمدرضا؛ فردوسی ،سجاد (« .)1322تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی -اکولوژیکی گردشگری

ساحلی و تأثیرپذیری آن از میزان رضایتمندی گردشگران (مطالعه موردی :بندر گز)» .فصلنامه علوم و تکنولوژی
محیطزیست.122-868 ،)0(88 ،
فردوسی ،سجاد؛ آغنده ،محمدعلی؛ بابایی ،یاور (« .)1322تحلیلی بر ریسکها و مخاطرات مقاصد گردشگری (مطالعه موردی:
بندر انزلی)» .مجله پژوهشهای بومشناسی شهری.13-80 ،)86( 16 ،
فردوسی ،سجاد؛ نظری مزیدی ،نجمه؛ مودودی ارخودی ،مهدی (« .)1321تحلیلی بر شاخص باقیمانده ظرفیت تحمل جامعه
میزبان نسبت به توسعه گردشگری (مطالعه موردی :شهر شاهرود)» .فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،)12(12 ،
.23-116
قادری ،اسماعیل؛ بابایی ،یاور؛ اکبری آرباتان ،گلثوم؛ فردوسی ،سجاد (« .)1322تبیین تأثیر خودکارآمدی کارآفرینی و قابلیت

رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

85

نوآوری بر عملکرد کسبوکارهای گردشگری (موردمطالعه :شهر تبریز)» .نشریه برنامهریزی و توسعه گردشگری-131 ،)31(2 ،
.118
کوال ( .)1326پستمدرنیته و پستمدرنیسم :تعاریف ،نظریهها و کاربستها .ترجمه حسینعلی نوذری ،اصفهان :انتشارات نقش
جهان.
مطیعی لنگرودی ،سید حسن؛ فردوسی ،سجاد؛ شاهمحمدی ،حمیدرضا (« .)1320تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در
بازاریابی گردشگری دریایی (موردمطالعه :نواحی ساحلی استان گلستان)» .فصلنامه برنامهریزی منطقهای.11-11 ،)80(1 ،
مودودی ارخودی ،مهدی؛ فردوسی ،سجاد ( « .)1322سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام
سرمایهداری (موردمطالعه :شهر کرج و روستاهای پیرامونی)» .فصلنامه مطالعات شهری.21-166 ،)30(2 ،
مودودی ارخودی ،مهدی؛ فردوسی ،سجاد (« .)1166تبیین نقش بومگردی در توسعه جوامع روستایی (موردمطالعه :روستای
افین)» .مجله کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی.811-811 ،)1(2 ،
مودودی ارخودی ،مهدی؛ فردوسی ،سجاد؛ نجفی ارخودی ،عصمت (« .)1322بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و ماندگاری
گردشگران در هتلها (مطالعه موردی :هتلهای پنج ستاره شهر مشهد)» .مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری-888 ،)1(0 ،
.861
نعمتی ،ولی؛ بابائی ،یاور؛ فردوسی ،سجاد؛ آغنده ،محمدعلی؛ عباسقلیزاده ،ناطق (« .)1166تأثیر گردشگری سالمت بر ارتقاء
رفاه اجتماعی جامعه میزبان» .مجله سالمت و بهداشت.862-881 ،)8(18 ،
نعمتی ،ولی؛ فردوسی ،سجاد (« .)1166تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی (مطالعه موردی:
روستای کندلوس ،شهرستان نوشهر)» .فصلنامه روستا و توسعه.13-26 ،)1(81 ،
Arva, L. & Deli-Gray, Z. (2012). Post Modernism Marketing in Postmodern Tourism. ESSCA
School of Management.
)Boissevain, J. (2000). Mass Tourism, p. 383 in J. Jafari, R. Baretje and D. Buhalis (Eds
Encyclopedia of Tourism. New York and London: Routledge.
Bull, P.J. & Church, A.P. (1994). “The geography of employment change in the hotel and
catering industry of Great Britain in the 1980s: a subregional perspective”. Regional Studies
28(1): 13–25.
Coffey, W. J. & Bailly, A. S. (1992). “Producer services and systems of flexible production”.
Urban Studies, 29, 857-868.
Cohen, E. (1972). “Toward a Sociology of International Tourism”. Social Research, 39(1),
164-182.
Desmond, J. C. (1999). Staging Tourism: Bodies on Display from Waikiki to Sea World.
Chicago, IL and London: The University of Chicago Press.
Dujmovic, M. & Vistasovic, A. (2015). “Postmodern Society and Tourism”. Tourism in
Southern and Eastern Europe, No.3, pp 49-62.

 9049  بهار و تابستان، شماره نوزدهم، سال دهم،دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری

86

Edensor, T. (2001). “Performing Tourism, Staging Tourism. (Re) producing Tourist Space and
Practice”. tourist studies, 1(1), 59-81.
Go, F. G. & Pine, R. (1995). Globalization Strategy in the Hotel Industry. Routledge, London.
Hall, M. (1994). Tourism and Politics. John.
Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell.
Harvey, D. (1990). The Condition of Post-modernity: An Inquiry into the Origins of Culture
Change. Cambridge, MA: Blackwell.
Howes, D. (1996). Introduction: Commodities and Cultural Borders. In Cross-cultural
Consumption. London and New York: Routledge. pp. 1-16.
Ioannides, D., & Debbage, K. (1997). “Post-Fordism and flexibility The Travel Industry
Polyglot”. Tourism Management, Vol. 18, No. 4, pp. 229-241.
Ioannides, D., & Debbage, K. G. (1998). Neo-Fordism and flexible specialization in the travel
industry. In The Economic Geography of the Tourist Industry. Routledge. pp. 115-138.
Karoubi, M., Ferdowsi, S. (2021). “Impact of Perceived Social Apathy on Tourists' Behavioral
Intentions”. Leisure Studies, 40(5), 628-644.
Leontidou, L. (1988). Greece: prospects and contradiction of tourism in the 1980s. In Tourism
and Economic Development: Western European Experiences, Eds A. M. Williams and G.
Shaw. Belhaven Press, London, pp. 80-100.
Liebman Parrinello, G. (1996). “Motivation and anticipation in post-industrial tourism”.
Sociology of Tourism, 75-89.
Lopes Brenner, E. (2002). El reto de la conservación ambiental y la diversificación del turismo
masificado de balneario: El diseño de una estrategia para Caldas Novas, Brasil. Universitát
de Barcelona. Bellaterra (Cerdanyola del Valles).
Lopes Brenner, E. (2005). El desarrollo turístico de la región de aguas termales de Goiás,
Brasil. Cuadernos de Turismo, nº 16. Universidad Católica de Goiás, Brasil. pp. 105-121.
MacCannell, D. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York:
Schocken.
McDermott, N. and Martinez, M. (1989). Managing labor flexibility hotel and catering. In
Tourism Marketing and Management Handbook, eds. S Witt and L. Moutinho. Prentice Hall
International, Hemel Hempstead, pp. 191-195.
Meethan, K. (2001). Tourism in Global Society. Palgrave.
Middleton, V. T. (1991). “Whither the package tour?”. Tourism Management, 12(3), 185-192.
Middleton, VCT., Fyall, A., Morgan, M. Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and
Tourism. 4th ed. Elsevier Publication, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Mill, RC., Morrison, A. (1985). The Tourism System: An introductory text. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.
Milne, S. (1998). Tourism and sustainable development: exploring the global-local nexus. In
tourism and sustainable development: exploring the global-local nexus, pp. 35-48.
Milne, S. and Irena, A. (2001). “Tourism, Economic Development and the Global–local Nexus:
Theory Embracing Complexity”. Tourism Geographies, 3(4): 369–93.
Mowforth, M., & Munt, I. (1998). Tourism and Sustainability. New Tourism in the Third
World. London and New York: Routledge.

87

رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایهداری

Mullins, P. (1991). “Tourism Urbanization”. International Journal of Urban and Regional
Research, 15, 326-342.
Mundet, L. (2000). “La Costa Brava y lEstartit. Un ejemplo de transición entre distintos
modelos turísticos”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 9, 229-250.
Page, S. (1995). Urban Tourism. Routledge, London.
Pearce, D. G. (1989). Tourist Development. Longman, New York.
Pigram, J. J. & Salah, W. (1997). Sustainable Tourism in a Changing World. In Tourism,
Development and Growth: The Challenge of Sustainability. London and New York:
Routledge. pp.17–32.
Piore, M. and Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide- Possibilities for Prosperity.
Basic Books, New York.
Poon, A. (1989). Competitive strategies for a new tourism. In Progress in Recreation,
Hospitality, and Recreation Management, ed. C. Cooper. Belhaven Press, London, pp. 91102.
Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies. CAB. International.
Poon, A. (1994). “The New Tourism” Revolution, Tourism Management, 15(2): 91–2.
Pourfaraj, A., Ghaderi, E., Jomehpour, M., Ferdowsi, S. (2020). “Conservation Management of
Geotourism Attractions in Tourism Destinations”. Geoheritage, 12(4), 1-21.
Ritzer, G. (1996). The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing
Character of Contemporary Social Life.Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
Ritzer, G. (1998). The McDonaldization Thesis. Explorations and Extensions. London: Sage.
Ritzer, G., & Liska, A. (1997). McDisneyization” and “Post-Tourism”: complementary
perspectives on contemporary tourism. In Touring cultures: Transformations of travel and
theory, pp. 96-109.
Rodríguez, P. (2006). Un marco teórico para el análisis sociológico de las organizaciones
turísticas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (CSIC). Andalucía.
España.
Rojek, C. (1995). Decentering Leisure: Rethinking Leisure Theory. London, Thousand Oaks,
CA and New Delhi: Sage.
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative. Research
Springer Publishing Company Inc.
Santana Turégano, M. A. (2000). Modelos de desarrollo turístico y condiciones de empleo.
Memoria de Investigación presentada para la consecución de la maestría en Sociología,
Universidad Autónoma de Barcelona.
Santana, M. A. (2003). Formas de desarrollo turístico, redes y situación de empleo. El caso de
Maspalomas (Gran Canaria). Phd Tesis in Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra,
España.
Sehofield, P. (1996).“Cinematographic Images of a City” Tourism Management, Vol. 17, No.5.
Shaw, G. and Williams, A. (1994). Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective.
Basil Blackwell, Oxford.
Shaw, G., & Williams, A. M. (2002). Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective.
Oxford: Blackwell.

 9049  بهار و تابستان، شماره نوزدهم، سال دهم،دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری

82

Smeral, E.(1998).“The Impact of Globalization on Small and Medium Enterprises: New
Challenges for Tourism Policies in European Countries”. Tourism Management, 19(4):371–
80.
Smith, V. L. (ed.) (1989). Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Stamboulis, Y. (2003). “Innovation Strategies and Technology for Experience-Basede
Tourism”. Tourism Management, Vol. 24.
Stasiak, A. (2013). “Tourist Product in Experience Economy”. Tourism, No.23.
Steijn, B. (2001). “Work systems, quality of working life and attitudes of workers: an empirical
study towards the effects of team and non‐teamwork”. New Technology, Work and
Employment, 16(3), 191-203.
Storper, M., & Walker, R. (1989). The Capitalist Imperative: Territory, Technology, and
Industrial Growth. New York: Blackwell.
Torres, R. (2002). “Cancun's Tourism Development from a Fordist Spectrum of Analysis”.
tourist studies, 2(1), 87-116.
Tribe, John (1997). Corporate Strategy for Tourism. Thomson.
Urry, J. (1990a). “The Consumption of Tourism”. Sociology, 24(1): 23–35.
Urry, J. (1990b). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London,
Newbury Park, CA and New Delhi: Sage.
Urry, J. (1995). Consuming Places. Routledge, London
Urry, J. (2003). The Tourist Gaze (2. Ed.). London: Sage.
Vanhove, N. (1997). Mass Tourism. In Tourism, development and growth: The challenge of
sustainability, pp. 50-77.
Williams, A., & Shaw, G. (1998). Tourism and the environment: sustainability and economic
restructuring. In Tourism and the environment: sustainability and economic restructuring,
pp. 49-59.
Williams, D. (2001). Leisure Placed and Modernity, Leisure/Tourism Geographies, Routledge.
Ziaee, M., Ferdowsi, S. (2020). “A Systematic Review of Iranian Research in the Field of
Geotourism Studies”. Geoheritage, 12(4), 1-13.

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان ( 9049صص ) 81-64

طراحی مدل كيفی ارتباطات یکپارچهی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
علی ميرطاهری ،دانش آموخته دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کیش ،ایران
9

عبداهلل نعامی  ،استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
عليرضا روستا ،استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1166/3/13 :

تاریخ پذیرش1166/0/82 :

چکيده
در محیط رقابتی امروزی ،شرکتها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان ،ناگزیر به استفاده از روشهای متنوع و نوین
ارتباطی هستند .هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش ،طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشگری مبتنــی بــر نظریهپــردازی دادهبنیـاد اسـت .پژوهش حاضر با اصول فلسفه پارادایمی تفسیرگرایی
(ساختگرایی اجتماعی) و استراتژی متد دادهبنیاد به صورت تاکتیک کیفی و اکتشافی است .افق زمانی؛ بهصورت مطالعه
مقطعی از اواخرسال  22تا خرداد  1322به طول انجامید .ابزار اصلی برای گردآوری دادهها مصاحبه است .به این منظور ،بـا
 18خبـرۀ علمی  -عملی ،شـامل خبـرگان شــاغل در صنعــت گردشگری و اســتادان دانشــگاه ،با روش قضاوتی
مصاحبههــای بــاز و عمیق صــورت گرفــت .طبــق دســتورالعمل کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی با استفاده
از نرمافزار تحلیل داده کیفی مکسکیودیای ،دادههــا در قالــب  18کُد اولیه و پانــزده مقولــه فرعــی و شــش مقولــه
اصلــی مفهومســازی شــده اســت .مــدل پارادایمی پژوهش نشــان میدهــد کــه ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر،
معلول تحلیل یکپارچه (شرایط عللی) و تحت تأثیر بستر الزامات زمینهای (فنی-فردی) قرار دارد و با اتخاذ
راهبردهایی(همراستایی سختافزارها و نرمافزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ) میتوان پیامدها و
نتایجی(خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت گردشگری و مسافرتی) در
جهت دست یابی به پدیده مرکزی رقم بزند .همچنین عوامل مداخلهگر با شناسایی مقولههایی دال بر شرایط محیطی بر
اساس دادههای متنی مصاحبه شوندگان شناسایی گردید .در نهایت کدگذاری انتخابی بر حسب تعریف پنج قضیه به دست
آمده مشخص گردید.

كليدواژهها :مدل کیفی ،ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،نظریه دادهبنیاد ،دفاتر خدمات مسافرتی

 .1نویسنده مسئول،

Email: naami122@yahoo.com

34

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  9049

مقدمه
یکی از فعالیت های بازاریابی اشاره شده که اثرات بسیار زیادی بر شکل گیـری ارزش ویـژه یـک برنـد
داشته و تصویر ذهنی مطلوبی از شرکت در اذهان ایجاد می کند ،ارتباطات مـؤثر و مـداوم بازاریـابی بـا
مصرفکنندگان است که در بلند مدت تبدیل به یـک سـرمایه نامشـهود بـرای سـازمان مـی شـود ،کـه
اصطالحا این ارتباطات یکپارچه بازاریابی اطالق می شود .بر این اساس بازاریابی مدرن بسـیار فراتـر از
تولید محصوالت شایسته ،قیمت گذاری مناسب و سهولت دسترسی مشتریان به کاال اسـت .شـرکت هـا
نیازمند ارتباط پایدار و محکم و متنوع با مشتریان خود هسـتند کـه خـود نیازمنـد برنامـهای جـامع در
حوزه های ارتباطی و تبلیغاتی است .امروزه مسأله حائز اهمیت برای شرکت ها ایـن نیسـت کـه آیـا بـه
ارتباطات نیازی هست یا نه؟ بلکه مسله مهم برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه و اجرای درسـت
آن است (روستا و آقایی .)1321 ،چرا که در محیط رقابتی و متغیر امروزی ،شرکتها به منظـور حفـظ
روابط سودآور با مشتریان ،ناگزیر به استفاده از روشهـای متنـوع و نـوین ارتبـاطی هسـتند .تبلیغـات
رسانهای ،روابط عمومی ،بازاریابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش ،ازجمله این روش ها هسـتند ،کـه
برای موفقیت بنگاههای تجاری ازطریق یک سامانه یکپارچه باید به اجرا از درآیند .در این راستا مفهوم
ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق یکپارچه و منسجم کردن پیامها ،پایگـاههـای ارتبـاطی ،موضـع و
ابزارهای ارتباطی شـرکت در بـازار مطـرح شـده و باعـث توانمنـدی و عملکـرد بهتـر برنـد شـرکت
میشود(باشکوه و شکستهبند .)1321 ،از این رو ،با توجه به حجم وسیع دادههـا ،اطالعـات و راههـای
ارتباطی متفاوت بین شرکت و مشتریان ،یکی از مسائلی که گردشگران همواره با آن درگیـر مـی شـوند
پیام های متفاوتی است کـه از کانـال هـای مختلـف دریافـت مـی کننـد .در برقـراری ارتباطـات وجـود
یکپارچگی بین کانال ها و اینکه چگونه و به چه شکلی و با توجه به شناخت از مشتری صـورت گیـرد
دارای اهمیت است .اگر یکپارچگی وجود نداشته باشد مشتریان دچار سردرگمی و تشویش نسـبت بـه
محتوا و نام آن برند میشوند(کاتلر و همکاران .)8611 ،1با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تعـداد زیـاد

1. Kotler& et, al.
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ابزارهای مدرن ارتباطی ،برقراری ارتباط بین افراد بسیار پیچیده و سردرگم شده است .لذا ،عدم وجـود
ارتباطات بازاریـابی بصـورت یکپارچـه میـان شـرکت هـا و دفـاتر خـدمات مسـافرتی و گردشـگری،
کارگزاران ،مشتریان(گردشگران) و کارکنان ،باعث میشود درک درستی از کیفیت خدمات تجربه شـده
توسط مشتریان و میزان رضایت آنها و همچنین تصویر برند در ذهـن مشـتریان بـرای دفـاتر خـدمات
مسافرتی بر اساس داده و اطالعات صحیح ایجاد نشده که این فقدان ارتباطـات و اطالعـات مـیتوانـد
باعث عدم خرید مجدد توسط مشتریان (گردشگران) گردد.
موضوع دیگری که عالوه بر عدم توجه به یکپارچگی بین ابزارهای ارتباطی وجود دارد ،عدم توجه بـه
فاز سوم سفر یعنی «بعد از سفر» می باشد .شکایاتی که مسافران بعد از سفر از نحوه اجـرای تـور و یـا
مشکالتی که در مقصد داشتند و دیگر مواردی که تجربـه نمودنـد ،مـیباشـد .موضـوع مهمـی کـه در
شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد و کمتر به آن توجه میگردد .زمانیست که در حین سفر
به نیازهای ضروری گردشگر در مقصد رسیدگی نمـیگـردد و همچنـین وقتـی مسـافران از سـفر بـاز
میگردند دیگر به انتقادهای آنها توجهی نمیشود ،بازخوردی ثبت نمیگردد و عالئق و خواسـتههـای
آنها برای سفرهای بعدی ارزیابی نمی گردد .که این موضوع نیازمند بازاریابی تعاملی و با هدف رابطـه
بلندمدت با مشتریان و خشنودی آنها و جایگاهیابی شرکت ،برنـد یـا خـدمات مـا در ذهـن مشـتریان
می باشد .این ارتباطات بازاریابی از قبل سـفر تـا بعـد از آن بـا توجـه بـه فراوانـی راههـای ارتبـاطی و
ابزارهای مختلف نیازمند یک یکپارچگی و همـاهنگی کلـی اسـت کـه بتوانـد یـک تصـویر درسـت و
یکسانی در ذهن مشتریان در هر زمان و مکانی ایجاد کند .لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که با
توجه به ابعاد ارتباطات ملی و بین المللـی ایـن صـنعت ،چگونـه مـیتـوان ارتباطـات بازاریـابی میـان
گردشگران ،کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی ،شرکتها و کارگزارن دخیل در این فرایند را با توجـه بـه
تقویت روابط پایدار و بلندمدت در جهت افزایش فروش ،یکپارچه کرد؟
در واقع ،هدف تحقیق حاضر ،شناسایی مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه در این کسبوکارهای است.
از آنجا که بر اساس نتایج جست و جو در پایگاههای علمـی و سـایر منـابع علمـی موجـود و مـرتبط،
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تاکنون مدلی که پارادایم چگونگی ارتباطات بازاریابی یکپارچه را تبیـین کنـد ،ارائـه نشـده اسـت الزم
است با رویکرد کیفی اکتشافی نسبت به پاسخ علمی به پرسشهای پژوهش اقدام کنـیم .سـوال اصـلی
این تحقیق عبارت است از« :مدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی خاص دفاتر خدمات مسافرتی
چگونه است؟»
پيشينه نظری
صنعت گردشگری
کاتلر در کتاب بازاریابی برای صنعت گردشگری بیان مینماید که با توجه به اهمیت ارتباطات در
دنیای امروز چه از طریق دنیای واقعی و مجازی و مهمتر از همه در صنعت گردشگری و مسافرتی،
چون از جایی به جای دیگر سفر مینماییم از اهمیت بیشتری برخوردار است .مباحث کلیدی امنیت
سفر ،اطالعات مقصد گردشگری و قوانین و مقررات آن منطقه ،هتل و ترنسفر و ساعات پرواز،
راهنمای تور و جاذبه های گردشگری همگی بر پایه یک ارتباطات پیوسته بین ما و مسافران در این
صنعت شکل میگیرد (کاتلر .)8611 ،در این صنعت ارتباطات یکپارچه بازاریابی شامل شناسایی
مخاطبان هدف و شکل دادن به یک برنامه تبلیغی هماهنگ مناسب برای دستیابی به پاسخ مخاطبان
مورد نظر است .بیشتر اوقات ارتباطات بازاریابی بر آگاهیرسانی ،تصویر ذهنی یا اهداف برتر به
صورت بیواسطه در بازار هدف تمرکز دارد .اما این رویکرد نسبت به ارتباطات بسیار کوتهفکرانه
است .امروزه ،بازاریابان ارتباطات را به عنوان مدیریت مشارکت جاری مشتری و روابط با شرکت و
برندهای آن در نظر میگیرند .از آنجا که در این صنعت مشتریان متفاوت هستند ،برنامههای ارتباطی
باید برای بخشهای خاص و حتی افراد خاص و با توجه به تکنولوژیهای ارتباطی جدید طراحی و
تدوین شود و شرکتها باید نه تنها چگونگی دستیابی به مشتریان بلکه چگونگی دستیابی مشتریان به
شرکت را در نظر بگیرند .در واقع ایجاد برند برای هر کسب و کاری به خصوص گردشگری،
فراهمسازی بستری مطمئن در برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان است .ارتباطات بازاریابی یکپارچه از
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مهمترین سنگ بناهای برقراری ارتباط با مشتری ارزیابی میشود ،چراکه ترکیب مناسب و بهره مندی
هوشمندانه در ارتباطات بازاریابی منجر به ایجاد برند در بازار خواهد شد (اخالصی و قمر.)1326،
ارتباطات یکپارچه بازاریابی
همانگونه که گفته شد ،سازمانها بیش از همیشه به روشهای مؤثر و کارآمدی بـرای برقـراری ارتبـاط
با مشتریان نیازمندند .اتحادیه شرکتهای تبلیغاتی آمریکا تعریفی از ارتباطات یکپارچه بازاریابی بـدین
شرح ارایه داده است :مفهومی از برنامهریزی ارتباطات بازاریابی که ارزش افزوده یک برنامـه جـامع و
کامل را شناسایی کرده و نقش کلیدی ابزارهای متنوع ارتباطـات ،شـامل تبلیغـات ،بازاریـابی مسـتقیم،
پیشبرد فروش و روابط عمومی را ارزیـابی و ایـن ابزارهـا را بـرای رسـانیدن بـه شـفافیت ،انسـجام و
حداکثر تأثیر ارتباط ترکیب مینمایـد (سـنگپیکول .)8612،1از جهتـی دیگـر ،روابـط عمـومی ،شـامل
تالشهایی است برای ایجاد و کنترل اخبار ،اعالنها و یادآورندههای یـک برنـد کـه بـدون پرداخـت
هزینه ،از طریق رسانههای عمومی منتشر میگردند .مدیران بازاریابی به خوبی از این ابزار برای ایجـاد
و تقویت برندشان بهره میگیرند(شـریک 8و همکـاران .)8610 ،از دیـدگاه پیکتـون)8661(3؛ در اصـل
ارتباطاتبازاریابی یکپارچه ،فعالیتی برای متحد کردن همة ابزارهـای ارتبـاطی بازاریـابی و مشـارکت و
گسترش پیامها جهت برقراری ارتباط دوطرفـه بـا مخاطبـان هـدف از راهـی نـوین و جدیـد هسـتند.
ارتباطات بازاریابی یکپارچه به دنبال حداکثرسازی پیامهای مثبت و حداقلسازی پیامهای منفـی اسـت
که دربارة نام تجاری سازمان ارسال میشود .اما این تنها یکی از اهداف استفادة شرکتها از ارتباطـات
بازاریابی یکپارچه است؛ هنگامیکه برای ایجاد روابط درازمدت بهکار گرفته شوند ،ارزش ویژة برنـد را
افزایش میدهند (رولی .)863 :8661،1بطورکلی ،ارتباطات یکپارچه بازاریابی عبارتست از برنامه ریزی
ارتباطات بازاریابی به طور جامع و با هـدف افـزایش ارزش افـزوده کـل آمیختـه ارتباطـات بازاریـابی
شرکت ( کاتلر و کلر  .)8618 ،ارتباطات بازاریابی یکپارچـه ،تمـامی نقـاط تمـاس مشـتری بـا محتـوا
شرکت و برندهای آن را تشخیص میدهد .هر تماسی با برند ،یک پیـام خـوب ،بـد یـا بـی تفـاوت را
1. Sangpikul
2. Šeric
3. Pickton
4. Rowley
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ارسال میکند .هدف شرکت ،ارسال یک پیام پایدار و مثبت در هر تمـاس اسـت .ارتباطـات بازاریـابی
یکپارچه ،تمامی تصاویر و پیام های شرکت را کنار هم جمع می کند .تبلیغـات چـاپی و تلویزیـون یـک
پیام برند یکسانی را همچون ارتباطات فروش شخصی و ایمیل به گـوش مشـتریان خواهنـد رسـاند .و
محتوای ابزار روابط عمومی نیز با وب سایت ،آن الین ،رسانه اجتماعی و بازاریـابی موبایـل ،پایـدار و
همراه خواهد بود .بیشتر اوقات ،رسانه های مختلف نقش منحصر به فردی را در جـذب کـردن ،اطـالع
رسانی و متقاعد کردن مشتریان ایفا میکنند (کاتلر()8611 ،شکل .)1

شکل  .1مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه (کاتلر)8611 ،

دفاتر خدمات مسافرتی
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نقش تسهیل کننده در کانال توزیع خدمات صنعت گردشگری و
تدارک زمینه مناسب مواجهه متقاضیان و عرضه کنندگان (ایجاد بازار) را بر عهده دارند
(اشرفی .)1321،دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضهکنندگان
اصلی خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت های حمل و نقل و هتلها از یک سو و گردشگران
متقاضی سفر از سوی دیگر عمل میکنند .به گونهای که در فرآینـد مصـرف محصـوالت این صنعت،
این دفاتر حلقة نهایی هستند که دریافـت کننده این خدمات میباشـند (لومسـدن .)1320:801 ،در
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تعریف دفتر خدمات مسافرتی این گونه بیان شده است کـه هـر فـرد یـا مؤسسـهای کـه محصوالت
مربـوط بـه سـفر را میفروشد .یـا فرد و موسسهای که خدمات مربوط به سفر را کـه مـیتوانـد بسته
به نوع استفادهکنندگان و مجموعه اسـتانداردها بسیار متفاوت و متنوع باشد ،بر اسـاس حـداقل شرایط
الزم و معین میفروشد (لغتنامه صنعت سفر .)8616،در حال حاضر این موسسهها و شرکتها به
عنوان یکی از پنج بخش اساسی صنعت گردشگری و به عنوان یکی از عوامل موثر در تکامل صنعت
گردشگری به شمار میآیند (رضوانی .)32: 1311 ،از جمله دالیل مهم فعالیـت و اسـتقبال گردشـگران
از سفرهای گروهی و فعالیـت ایـن دفـاتر عبارتنـد از :
 سفر با تور امکان همراهی بـا کسانیکه دارای عالیق نزدیکی با هم هستند را فراهم میکند.
 سفر با تور از آنجا که از قبل برنامـهریـزی شـده است ،اطمینان خاطر برای مسافران را در خصـوص
دسترسی به انواع امکانات به همراه دارد.
 این گونه سفر ،تجربه یـک برنامه گروهی را در اختیار افراد قرار میدهد.
 هزینههای سفر به دلیل سرشکن شدن بسـیاری از هزینهها پائین میآید (رنجبریان.)11 :1321 ،
در ایـران دفـاتر خـدمات مسـافرتی براسـاس نـوع فعالیت در سه دسته طبقهبندی مـیشـوند:
الف) دفاتر خدمات مسافرت هوایی (بند الـف) :وظیفة اصلی اینگونه دفاتر فروش و رزرو بلیط
هواپیما بـه مسافران میباشد .مجوز ایجاد و بهرهبرداری از این دفاتر در ایران توسط سازمان هواپیمایی
کشوری صادر میشود.
ب) دفاتر خـدمات مسافرتی و جهانگردی (بند ب) :اینگونه دفاتر مجوز فعالیت خود را از سـازمان
میراث فرهنگی و گردشگری دریافت میکنند و مهمترین وظیفة آنها تهیه بلیط و برگـزاری تورهای
گردشگری داخلی و خارجی و همچنین تهیه روادیـد مـیباشـد و فعالیت آنها منحصر به تورهای
سیاحتی و توریستی است.
ج) دفاتر خدمات زیارتی (بند پ) :کـه وظیفـة اصـلی آنهـا ارایـة خـدمات مسـافرتی بـه زائـران و
برگـزاری تورهای زیارتی به شهرهای مذهبی داخلـی و خـارجی میباشد .مجوز اینگونه دفاتر در
ایـران توسـط سـازمان حج و زیارت صادر میگرد( .دینـاری.)22 :1321 ،
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پيشينه تجربی
پس از بررسی پیشینه نظری مطالعه پیشرو ،مطالعه سوابق تجربی موجود بر اساس تحقیقات پیشین
داخلی و خارجی ،به محقق در جهت شناسایی خالهای پژوهش کمک شایان توجهی مینماید.
راوال و اپادهایا )8611( 1در تحقیقی با عنوان «درک رفتار مصرف کننده و تأثیر ارتباطات یکپارچه
بازاریابی روی تصمیمگیری» بیان کردند که در سامانه اقتصادی رقابتی ،شرکتها زمانی میتوانند باقی
بمانند و توسعه یابند که اطالعات دقیق و با جزئیاتی شامل انگیزهها ،سبک زندگی و نگرش از
مشتریان داشته باشند؛ چون به آنها در جهت موضعیابی برند در ذهن مشتریان کمک خواهد کرد.
مشتریان در قرنطینه زندگی نمی کنند بلکه در محیطی قرار دارند که تحت تأثیر رفتار خودشان و افراد
قرار دارد که آنها را به سمت دیگر برندها نیز سوق میدهد .آمبرین و طاهیر )8613( 8در تحقیقی با
عنوان «تأثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی تصمیمات خرید مشتریان» به بررسی اثرگذاری
ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی با توجه به جمعیتشناسی مشتریان در شرکتهای پاکستانی
میپردازند .در شکل زیر ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی با توجه به جمعیتشناختی مشتریان بر
اساس تحقیقات این دو محقق ارائه شده است (شکل .)8

شکل  .8ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی با توجه به جمعیتشناختی مشتریان (آمبرین و طاهیر)8613 ،
1. Rawal & Upadhayay
2. Umbreen & Tahir
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از جمله تحقیقات اندک ولی جامع (توجه به همة ارکان آمیخته) در این حوزه میتوان به تالشهای
لوپزو همکاران ( )8611اشاره کرد که با بهرهگیری از متغیرهای زبانی و به کمک الگوریتم ژنتیک ،به
حل مسئله مدلسازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی پرداختند .به همین ترتیب ،وُینا ( )8611مدلی پویا و
راهبردی به منظور مد سازی متغیرهای تصادفی در مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی طراحی نمودند.
مال و همکاران ( )8661مدلی برای شبیهسازی برخی فعالیتهای جست و جوی اطالعات توسط
مصرف کننده ،بر مبنای الگوریتمهای ژنتیک و «روش مونت کارلو» به منظور ارتقای فرایند جست و
جو ،ارزیابی بدیلهای اطالعاتی و تأثیر نام و نشان تجاری بنگاه برای حمایت از تصمیم مصرف کننده،
ارائه دادند .موریارتی )8661( 1به بررسی رابطة میان ارتباطات بازاریابی یکپارچه و روابط عمومی در
توسعة فعالیتهای ترفیعی بنگاه پرداخت .دانکن ( )8661نیز رابطة اقدامات ترفیعی و تبلیغات در
فرایند ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تاثیر آن در ایجاد و توسعه نام تجاری بنگاه را بررسی کرد.
همچنین ملوار و همکاران )8611( 8در تحقیقی با عنوان «ادغام هویت ،استراتژی و ارتباطات برای
اعتماد ،وفاداری و تعهد» بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که هویت و استراتژی ،عامل اصلی
پیادهسازی ارتباطات یکپارچه سازمانی هستند و در خدمت ایجاد اعتماد ،وفاداری و تعهد به متقاضیان
هستند.
شیر محمدی و همکاران ()1321؛ در پژوهش انجام شـده بـا عنـوان «تحلیـل اثـر ارتباطـات یکپارچـة
بازاریابی و فناوری اطالعات پیشرفته بر ارزش ویـژة برنـد گردشـگری سـالمت» سـعی کـردهانـد اثـر
ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطالعات پیشرفته را بر ارزش ویژه برند (تصـویر برنـد ،کیفیـت
درک شده برند و وفاداری به برند) در گردشگری سالمت بررسی کنند .نتایج نشان داده کـه ارتباطـات
یکپارچه بازاریابی بر تصویر برند و کیفیت درک شده اثرگذار اسـت و فنـاوری اطالعـات پیشـرفته بـر
تصویر برند ،کیفیت درک شده برند و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .تصویر برنـد شـهر،
کیفیت درک شده از خدمات و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .در نهایـت سـبب ارتقـای

1. Moriarty
2. Melewar & et, al.
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ارزش ویژه برند شهر میشود که در جذب گردشگری سالمت نقش مهمی دارد .پـژوهش دیگـری در
زمینه گردشگری توسط تباوا ()1321؛ با عنوان «تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربـه
مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی» انجام شده است .در این تحقیق محقق به تحلیل عوامـل مـوثر
بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی چابهـار پرداختـه
است .یافته این پژوهش نشان میدهد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بـر بهبـود
تجربه مشتریان (گردشگران) دارد.
رضوانی و خداداد حسینی ( )1321در مقاله خود با عنوان «طراحی مدل ارتباطات یکپارچـه بازاریـابی
فازی (مطالعه موردی :صنعت تولید تجهیزات پزشکی و ورزشی)» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مـدل
یکپارچه حاصل ،تناسب بیشتری با اهداف بازاریابی دارد .مدل ارائه شده ،ضمن برقراری روابـط چنـد
سویه با عناصر کلیدی از پویایی و انسـجام کـافی جهـت هـدایت اقـدامات ترفیعـی بنگـاه برخـوردار
میباشد .چراکه طبق یافتههای این پژوهش ،در صنعت گردشگری تبلیغات غیرشخصی ،عوامل فروش
حضوری ،روابط عمومی و ابزارهای ارتقاء فروش به مثابه عناصر مدل یکپارچـه بـه ترتیـب بیشـترین
اهمیت را دارند.
روندهای اخیر مطالعات انجام شده در خصوص مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بخشهای
مختلف صنعت گردشگری را میتوان اینگونه توصیف کرد :سریک و همکارانش ( )8611به بررسی
چگونگی تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و پیشرفت تکنولوژی بر ایجاد ارزش ویژه برند نزد مشتری
تأکید داشتند که به این منظور درصنعت هتلداری بررس کردند .یافتههای این پژوهش حاکی از وجود
روابط مثبت میان سازههای مورد مطالعه را دارند ،درحالیکه نقش تعدیل کننده فناوری تأیید نشده
است .پژوهش مرتبط دیگری با عنوان «بررسی اهمیت عوامل داخلی و خارجی مرتبط با ارتباطات
یکپارچه بازاریابی در هتلهای پنج ستاره و دفاتر خدمات مسافرتی» سال  8611توسط حسنی و
التایب 1انجام شده که جزو معدود پژوهشهایی است که به دفاتر خدمات مسافرتی نیز پرداخته است.
یافتههای این مطالعه نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی را در کمک به مدیران و مدیران بازاریابی در
1. Hossny & ELtayeb
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تقویت فرایند بازاریابی تصمیمگیری 1از طریق بررسی اهمیت و ارزش عوامل داخلی و خارجی در
بازار نشان میدهد .نهایتا بیان میکنند که ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای هتلها و آژانسهای
مسافرتی اهمیت بیشتری دارد .همچنین در مطالعهای دیگر ،به نقش شبکههای اجتماعی در ایجاد
ارتباطات بازاریابی در صنعت گردشگری و هتلداری پرداخته شده است .این مطالعه توسط محمت و
همکارانش در سال  8612انجام شده است .با روش مطالعه سیستماتیک به بررسی تغییراتی که در
روابط بازاریابی عرضه و تقاضا بعد ظهور شبکههای اجتماعی رخ داده ،پرداختهاند .نتایج دال بر این
بود که تحقیقات در رابطه با تأثیر شبکههای اجتماعی بر این رابطه در صنعت گردشگری در مراحل
ابتدایی خود قرار دارد .بدلیل اهمیت نقش شبکههای اجتماعی در مدیریت گردشگری و استراتژیهای
بازاریابی آن نیاز به مطالعات عمیق و همه جانبه شبکههای اجتماعی در روابط بازاریابی صنعت
گردشگری و هتلداری وجود دارد .در مطالعه جدیدی که سال  8686انجام شده است ریندراواتی 8و
همکارانش به بررسی استراتژیهای مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی در یک مقصد گردشگری اسالمی
به نام جزیره شاریها 3در کشور اندونزی پرداختهاند .این جزیره از سال  8611با قوانین اسالمی به
عنوان یک مقصد گردشگری تعداد زیادی گردشگر جذب کرده است .نتیجه این مطالعه نشان میدهد
که برخی از استراتژیهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در این ساحل مانند تبلیغات ،تبلیغات فروش،
رویدادها و تجربیات ،روابط عمومی و فروش مستقیم شخصی اتخاذ شده است .اما ،این استراتژیها
برای توسعه این جزیره کافی نبوده است .یکی دیگر از مطالعات اخیر این حوزه ،توسط کونوار و
چاکرابارتی 1در سال  8686در جهت ارائه مدلی مفهومی دال بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه به عنوان
عنصری از انتخاب بازدیدکنندگان در مقصد میراثی(تاریخی) انجام شده چرا که همانطور که در پیشینه
نظری مشخص است ارتباطات بازاریابی یکپارچه بعنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی میباشد .بر
اساس یک رویکرد کیفی ،عناصر ارتباطات یکپارچه بازاریابی مورد نیاز برای انتخاب یک مقصد
تاریخی از سوی گردشگران در قالب یک مدل مفهومی در این پژوهش ارائه شده است.
1. decision marketing process
2. Reindrawati
3. Sharia Beach
4. Konwar& Chakrabarty
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در حقیقت ،پس از مرور مبانی نظری تحقیق و بررسی پیشینه تجربـی پـژوهش حاضـر ،بـا یـک نگـاه
اجمالی میتوان سه نقیصه در پژوهشهای انجام شده مالحظه کرد :مورد اول اینکـه قابلیـت انعطـاف،
تعمیم و دقت مدل های به دست آمـده در ایـن تحقیقـات بسـیار کـم و قابلیـت تعمـیم بـه سـایر زیـر
بخشهای صنعت گردشگری اعم از دفاتر خدمات مسافرتی را ندارند .مورد بعـد اینکـه در مـدلهـای
پیشنهادی ،مفاهیم محدودی شناسایی شده که متغیرهای مورد بررسی را محدود میکند .مـورد آخـر در
خصوص مورد مطالعه این پژوهشها با موضوعیت صنعت گردشـگری مـیباشـد کـه صـرفا در مـورد
نوعی از گردشگری یا مقصد ارائه شده است در حالی که دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان حلقه نهایی
ارتباط میان بخش عرضه (هتلداران ،مراکز پذیرایی ،وسایل حمل و نقل ،جاذبـههـا و غیـره) بـا بخـش
تفاضا (گردشگران) از جایگاه خاصی در این صنعت برخوردار بوده که وجود مـدلی دال بـر ارتباطـات
یکپارچه بازاریابی خاص آن ،میتواند بسیار مؤثر واقع شود .لذا در جهت رفع خالء تحقیقی در حـوزه
شناسایی مدل «ارتباطات یکپارچه بازاریابی» خاص دفاتر خدمات مسافرتی و گردشـگری از متـدلوژی
کیفی بهره برده شده است .در این راستا سوالهای پژوهش به قرار زیر مطرح است:
 )1مدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی خاص دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟
 )8ارتباطات یکپارچه بازاریابی مختص دفاتر خدمات مسافرتی چه اجزائ و مولفههایی دارد؟
 )3شرایط زمینهای الزم برای تحقق ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی چیست؟
 )1راهبردهای الزم برای تحقق ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟
 )1پیامدهای تحقق ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتی چیست؟
 )0عوامل مداخلهگر بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟
روششناسی پژوهش
نظریهپردازی دادهبنیاد ،یک روش «استقرایی» کشف نظریه محسوب میشود که این امکان را برای
پژوهشگر ایجاد میکند تا گزارشی نظری از «ویژگیهای عمومی موضوع» پرورش دهد ،در حالی که
بطور همزمان پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم میسازد .بر این اساس خالهای
پژوهشی گفته شده ،تاکنون مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی خاص دفاتر خدمات مسافرتی با توجه به
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بُعد ملی و بین المللی که دارد ارائه نشده است .شناسایی و مدلسازی این موضوع به لحاظ محتوایی
نیاز به کشف و شناسایی دارد .لذا ،این پژوهش بر اساس استراتژی پژوهش استفهامی و با استفاده از
روش پژوهش کیفی و با تکیه بر پارادایم ساختگرایی اجتماعی« ،چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر
مدیریت بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی را با موضوعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،مورد مطالعه
قرار میدهد.
بر اساس مدل ساندرز و همکاران( )8662؛ یک پژوهش از الیه های مختلفی تشکیل میشود که در
آن هر الیه متأثر از الیة باالتر است .از این رو ،این پژوهش از نظر فلسفه پژوهش(پارادایم) و نظری
بر اصول فلسفه پارادایمی تفسیرگرایی (ساختگرایی اجتماعی) استوار و به لحاظ نوع رویکرد
استقرایی و از حیث استراتژی متد دادهبنیاد(کدگذاری باز ،محوری و گزینشی) ،تاکتیک خاص پژوهش
پیشرو از نوع کیفی و اکتشافی است .الیه افق زمانی این پژوهش بر اساس مدل ساندرز و
همکاران()8662؛ به صورت مطالعات مقطعی انجام گردید و گردآوری داده از طریق مصاحبه به مدت
سه ماه از اواخرسال  22تا خرداد  1322به طول انجامید .در پژوهش حاضر؛ ابزار اصلی برای
گردآوری دادهها مصاحبه است .اما از اسناد و مطالعات پیشینیان و مشاهده نیز برای گردآوری دادههای
الزم بهره برده شده است .در این پژوهش روش اصلی جمعآوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختار یافته و
عمیق بوده و سواالت مصاحبه بهصورت پاسخ باز مطرح گردیده است تا مصاحبه شونده عقاید و
افکار خود را در رابطه با موضوع با کلمات مخصوص بیان کند .محقق در جریان مصاحبه نقش
بیطرفی داشته و سعی شد تا جای ممکن جمالت را پیادهسازی کند .هر مصاحبهای با سوال کلی «به
نظر شما چگونه میتوان ارتباطات بازاریابی را میان مشتریان ،کارکنان ،شرکت و کارگزاران در دفاتر
خدمات مسافرتی با توجه به تقویت روابط پایدار و بلندمدت در جهت افزایش فروش یکپارچه کرد؟»
شروع ،سپس بر اساس پاسخ مشارکت کنندگان ،روند مصاحبه در جهت اهداف پژوهش با پرسشهای
منسجم و موشکافانه هدایت میگردید .محور مصاحبهها علل ،شرایط ،پیامدها و استراتژیهای اتخاذ
شده برای نیل به پدیده مورد نظر (افزایش فروش) بر اساس ابعاد مختلف «ارتباطات یکپارچه
بازاریابی» بود .مدت زمان هر مصاحبه بر اساس نظر مشارکتکنندگان ازحداقل  06دقیقه تا  186دقیقه
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به طول انجامید .متن مصاحبهها بهصورت کامل ضبط و هر کدام بالفاصله به صورت کامل پیادهسازی
و تبدیل به متن میگردید .در طول مصاحبه نیز یادداشتبرداری انجام میپذیرفت .بعد از اتمام هر
مصاحبه بالفاصله اطالعات صوتی تبدیل به متن شده ،وارد نرمافزار مکسکیودیای برای کدگذاری
میگردید .بخشی از اطالعات نیز از طریق مشاهده مستقیم محقق بصورت یادداشتهای میدانی ضبط
و ثبت میگردید و به عنوان داده وارد نرم افزار کیفی جهت تحلیل میشد .جامعه آماری این پژوهش؛
خبرگان دانشگاهی در رشتههای بازاریابی و گردشگری و نیز خبرگان صنعت گردشگری میباشند که
از سوابق اجرایی در سطوح تصمیمگیری برخوردار بوده و به اصطالح خبرگان آگاه نام دارند .این
گروه برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در فرایند مصاحبه شرکت کردند .برای تعیین
نمونههای این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شد .در
روش کیفی فرمولی برای محاسبه اندازه نمونه وجود ندارد و مصاحبه تا زمانی رسیدن به حد اشباع
ادامه پیدا میکند .در این تحقیق ،مصاحبه نیمه ساختار یافته حدود دو ماه به طول انجامید و در مرحله
اول برای تعیین اولیه مولفههای شفافیت با  18خبره در حوزه مزبور با مدرک دکتری و یا با میانگین
 31سال تجربه مصاحبه شده است .از این تعداد  2نفر استاد دانشگاه در حوزه بازاریابی گردشگری و
سه نفر مدیرعاملهای بخشهای مختلف خدماتی بسته سفر میباشند که از تحصیالت بازاریابی با
تجارب موفق در بازاریابی و فروش بخش مربوطه برخوردار هستند .مصاحبه با برخی خبرگان در دو
نوبت انجام شده است .الزم به توضیح است که مصاحبهها تا زمانی ادامه مییابد که دیگر مولفه یا
بحث جدیدی مطرح نگردد و به عبارتی به اشباع نظری رسیده باشیم .در این پژوهش از مصاحبه دهم
به بعد تکـرار در اطالعـات دریافتـی مشـاهده شـد ،امـا بــرای اطمینــان بیشــتر مصاحبههــا تــا
نفــر دوازدهم ادامــه یافــت .در جدول مشخصات افراد نمونه مصاحبه شونده ارائه شده است.
با وجود اینکه معیار روایی ریشه در پارادایم اثـباتگـرایی و کـمّی دارد محققان کیفی میتوانند با
تعریف مجدد این معیار بر مبنای هستیشناسی و روششناسی تـفسیری از آن در جهت ارتقاء
باورپذیری و قابل دفاع بودن تحقیق خود بهره بگیرند .این پژوهش از چک لیست کرسول 1برای نیل
1. Creswell
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به اعتبار یا روایی پژوهش و همچنین افزایش پایایی نتایج در تحقیق کیفی بهره برده است .کرسول
هشت راهبرد را برای روایی و هفت راهکار را برای پایایی نتایج پیشنهاد میکند که البته در انتها تذکر
میدهد که رعایت دست کم دو راهبرد در هر پژوهش کیفی میتواند برای پژوهش اعتباری قابل قبول
ایجاد کند .مواردی که در این پژوهش بر اساس چک لیست کرسول جهت روایی و پایایی نتایج
پژوهش رعایت شد عبارتند از:
 )1درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهش به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی و
مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش از جمله؛ اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش ،درگیری با
فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمیهای ناشی از مداخلههای پژوهشگر یا مطلعان محقق گردید.
 )8مثلثسازی1؛ از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل تئوریهای گوناگون بازاریابی در
خصوص ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،خبرگان مختلف بازاریابی و فروش ،شواهد محقق در ارتباط با
تجارب گردشگران از هریک بستههای سفر دفاتر و سایر منابع اطالعاتی متنوع و شیوههای گوناگون
کسب گردید.
 )3کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث :گوبا و لینکلن «گزارشگر شخص
ثالث» را وکیل مدافع شیطان میداند .یعنی کسی که پژوهشگر را صادق نگاه میدارد؛ از او پرسشهای
دشواری دربارهی روشها ،معانی و تفسیرها میکند و صبورانه به سخنان او گوش میدهد .لذا در این
پژوهش از اتدای انجام مطالعات کیفی از داوری فردی خارج از تیم پژوهش در خصوص فرایند انجام
پژوهش اعم از انتخاب جامعه و نمونه آماری ،فرایند انجام مصاحبهها ،پیادهسازی دادهها ،تجزیه و
تحلیل اطالعات گردآوری شده و تفسیر نتایج بهره برده شد.
 )1روشنگری پژوهشگر از آنجا که فعال در کسب و کار دفاتر خدمات مسافرتی است از همان ابتدا در
مورد سوگیریهای احتمالی خود با یادآوری تجربیات قبلی ،سوگیریها و تمایالتی که احتماال تفسیرها
و رویکردهای مطالعه را شکل دادهاند ،وجود داشت.

1. Triangulation
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در خصوص پایایی نتایج تحقیق؛ طبق فهرست کرسول پنج مورد ذیل از لیست هفتگانه وی رعایت
گردید:
 )1محقق همواره در طول مصاحبه با انجام یادداشت برداری مفصل و دقیق اهتمام داشت.
 )8از ضبط صوت با کیفیت برای ثبت دقیق گفتههای کنشگران در طول مصاحبه استفاده شد .سپس
پس از انجام هر مصاحبه ،محتوی صوتی پیادهسازی و تبدیل به محتوای متنی میگردید.
 )3آوانگاری گفتههای ضبط شده مصاحبه شوندگان با دقت انجام شد .بطور مثال ،استفاده از تن صدای
بلند و تاکید بر مطلبی از سوی تیم تحلیل دادهها مورد توجه قرار میگرفت.
 )1از شخص ثالثی خارج از تیم پژوهش برای کدگذاری مجدد دادههای کیفی ،کمک گرفته شد .میزان
توافق بین این دو از طریق شاخص کمی کاپای کوهن محاسبه شد .مقدار محاسبه شده کاپای کوهن در
این پژوهش در نرم افزار  SPSSبرابر با  6/118است .با توجه به قرارگیری این مقدار بین  6/0تا 6/2
حاکی از سطح خوب توافق بر این اساس است.
 )1در نهایت آنالیز دادههای کیفی گردآوری شده با استفاده از نرمافزار کیفی مکس کیودیای انجام
شد به طوری که دیدگاههای مجریان پژوهش کمترین اثر را در فرایند تحلیل دادهها داشته باشند.
تجزیه وتحليل دادهها و ارائهء یافتههای پژوهشی
محقق با مصاحبهی عمیق و نیمه ساختار یافته با  18متخصص این حوزه پیرامون مفهوم یکپارچه
کردن ارتباطات بازاریابی میان گردشگران(مشتریان) ،خدمات دفاتر خدمات مسافرتی و کارگزارن
بصورت پایدار و بلند مدت در جهت افزایش فروش ،اقدام به گردآوری اطالعات دست اول نمود.
سپس ،با تحلیل این مصاحبهها بر اساس تئوری دادهبنیاد قادر به خَلق مفاهیم و مقوالتی شد که با
ترکیب آنها در قالب یک مدل پارادایمی؛ به چگونگی افزایش فروش در قالب مدل ارتباطات یکپارچه
بازاریابی بصورت پایدار پاسخ دهد .در بخشهای بعد مطابق با مکتب اشتراوس و کوربین ( )1222و
نیز بهرهگیری از امکانات مدرن نرمافزار تحلیل محتوای مکس کیودیای تعقیب کرده تا در نهایت
بتوانیم مدل پارادایمی بدست آمده را ارائه دهیم.
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كدگذاری باز:در این مرحله؛ ابتدا محقق با برچسب زدن به واحدهای معناداری که مفهومی مشخص را نشانه
میروند ،اقدام نموده .سپس ،بر اساس ارتباط معنادار آنها را مقوله یا دستهبندی میکنیم .برای
طبقهبندی دقیق مفاهیم در مقوالت باید دادههای خام با بررسی دقیق بههمراه یادداشتهای زمینهای
محقق ،مفهومسازی شوند .تعداد  18کد اولیه و  12مورد مقوله فرعی و اصلی در این مرحله شناسایی
شد .نتیجه در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول .1کدهای اولیه و مقوالت بدست آمده از مرحله کُد گذاری باز
مقوله فرعی

ردیف

کد اولیه

1

بررسی رفتار مشتریان

8

ارزشگذاری مشتریان هدف

3

دستهبندی مشتریان

1

مشخص کردن اهداف ارتباطات

1

طراحی و ارائه پیام

تحلیل

0

انتخاب کانالهای ارتباطی

ارتباطی

1

بررسی بازخورد

2

تخمین نرخ بازگشت سرمایه

2

بودجهبندی

16

هویت حقیقی( DNAشرکت)

11

نقاط قوت

18

رقابتپذیری

13

آموزش نیروی انسانی

مقوله اصلی

تحلیل
مشتری

تحلیل یکپارچه

تحلیل مالی

11

گزینش افراد با تخصص فنی و ارتباطی

نیروی

الزامات زمینهای

11

استفاده از تکنیکهای ایجاد انگیزش

انسانی

(فردی -فنی)

10

توافقات در تراکنشهای مالی

11

برنامه سفر (قبل ،حین و بعد از سفر)

12

تعامالت کسبوکار

12

پوشش پرسنل

86

طراحی داخلی شرکت

81

طراحی وبسایت و شبکههای اجتماعی

فرایندها
شواهد
فیزیکی

الزامات زمینهای
(فردی -فنی)
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ادامه جدول .1کدهای اولیه و مقوالت بدست آمده از مرحله کُد گذاری باز
ردیف

کد اولیه

88

طراحی و تولید محتوا

83

انتخاب رسانه اثرگذار

81

خلق پیام درست و مرتبط

81

مدیریت تجربه مشتریان

80

آگاهی از گردشگری و مسایل بینالملل

81

مسوولیت اجتماعی

82

مدیریت و بازاریابی مقصد

82

قوانین و مقررات مبدا

36

قوانین و مقررات مقصد

31

استانداردهای بین المللی گردشگری و
فرودگاهی

38

امنیت و رفاه اجتماعی

33

میزان قدرت خرید

31

کیفیت اقامتگاهها

31

سیستم حمل و نقل

30

نوسانات برابری قیمت ارز در مبدا و مقصد

مقوله فرعی
مدیریت
محتوا

مدیریت
دانش و
تجربه

قوانین و
شرایط
سیاسی

مسائل
اقتصادی
شرایط محیطی

آداب و سنن اجتماعی و اعتقادات مردم در

مسائل

مبدا و مقصد

اجتماعی-

32

اماکن دیدنی و تفریحی

فرهنگی و

32

مسایل محیط زیستی

زیستی

16

به کارگیری اینترنت

31

11

استفاده از برنامههای کاربردی تلفنهای
هوشمند

مقوله اصلی

فناوری
ارتباطات

18

به کارگیری تخفیفات فروش

13

تبلیغات

همراستایی سختافزارها و نرمافزارها در

11

روابط عمومی

جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی

11

فروش مستقیم (آنالین و آفالین)

آمیخته تبلیغ

10

استفاده از بازاریابی دیجیتال و مستقیم

11

بهبود تصویر شرکت

12

جایگاهیابی برند

خرید و خرید مجدد
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ادامه جدول .1کدهای اولیه و مقوالت بدست آمده از مرحله کُد گذاری باز
مقوله اصلی

مقوله فرعی

ردیف

کد اولیه

12

ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان

16

ایجاد ارزش برای مشتریان فعلی

ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات

11

ایجاد ارزش برای مشتریان آتی

یکپارچه بازاریابی در صنعت گردشگری

18

ایجاد ارزش برای شرکتهای همکار

و مسافرتی

منبع :نتایج پژوهش حاضر

كدگذاری محوری:
اکنون پژوهشگر در یکی از مهمترین گامهای پژوهش به سراغ رابطهی معناداری مقوالت به دست
آمده در مرحله کدگذاری باز برای تشکیل بلوکها یا همان کدهای محوری میرود .این بلوکها
(مقوالت محوری) عبارتندست از :عوامل علّی ،شرایط زمینهای ،راهبرها ،پیامدها و عوامل مداخلهگر.
(شکل.)3
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02

شکل .3مدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

(منبع :نتایج پژوهش

حاضر)

كدگذاری گزینشی:
در این پژوهش طبق مکتب اشتراوس و کوربین ()1222؛ در کدگزاری باز و محوری ارتباطات یکپارچه
بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با قصد افزایش فروش بصورت پایدار مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نهایتا در مرحله کدگذاری محوری مدل پارادایمی پژوهش با ارائه شرایط علّی ،زمینهای،
راهبردها ،پیامدها و چالشهای تحقق پدیده مرکزی ارائه گردید .در کدگذاری گزینشی که نتایج نظاممند و
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فرموله شده پرداخته میشود ،در این قسمت ارتباطات اعتبار یافته و مقولههایی که نیاز به تصفیه و توسعه
بیشتری دارند توسعه داده میشوند (اشتراوس و کوربین.)1222،
در پژوهش حاضر ،پنج قضیه نظری بر اساس ارکان مدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری بدست آمده ،ارائه شده است:
قضيه اول :ارتباطات بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به عنوان پدیده مرکزی تحت
تأثیر شرایط علّی تحلیل یکپارچه به عنوان معلول قرار دارد .تحلیل مشتری بر اساس کدهای اولیه «بررسی
رفتار مشتری»« ،ارزشگذاری مشتریان هدف» و «دستهبندی مشتریان» یکی از مهمترین مقوالت این مفهوم
(تحلیل یکپارچه) به حساب میآید .مقوله بعدی شناسایی شده تحلیل ارتباطی است که با کدهای اولیه؛
«مشخص کردن اهداف ارتباطات»« ،طراحی و ارائه پیام»« ،انتخاب کانالهای ارتباطی» و «بررسی بازخورد»
بر اساس داده های متنی مصاحبه در نرم افزار مکس کیو دی ای مشخص گردید .مقوله سوم شناسایی شده
عبارتاند از :تحلیل مالی است .تحلیل مالی شامل کدهای اولیه؛ «تخمین نرخ بازگشت سرمایه» و
«بودجهبندی» است.
قضيه دوم :شرایط زمینهای به عنوان بستر شکلگیری پدیده مرکزی و تحقق راهبردها میباشند .در این
مدل پارادایمی الزامات زمینهای(فردی و فنی) به عنوان مفهوم زمینهای تحقق ارتباطات بازاریابی پایدار
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و راهبردهای الزم برای دستیابی به پدیده اصلی شناسایی گردید.
مفهوم یا مقوله اصلی الزامات زمینهای (فنی – فردی) از هشت مقوله فرعی تشکیل شده است .سه مورد از
مقوله فرعی به صورت کدهای اولیه هستند شامل :هویت حقیقی که اشاره به  DNAشرکت دارد و
همچنین «نقاط قوت» و «رقابتپذیری» دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است .پنج مقوله فرعی دیگر
عبارتند از نیروی انسانی ( 1کُد) ،فرایندها (8کُد) ،شواهد فیزیکی ( 3کُد) ،مدیریت محتوی ( 3کُد) و
مدیریت دانش و تجربه (8کُد) است.
قضيه سوم :بر اساس مدل پارادایمی شناسایی شده ،راهبردهایی جهت نیل به پدیده مرکزی شناسایی
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گردید .از این رو برای دستیابی به «ارتباطات بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» به
عنوان پدیده اصلی الزم است استراتژی مؤثر اجرا شود .استراتژی شناسایی شده در این مدل عبارتند از:
همراستایی سختافزارها و نرمافزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ میباشد .این
مقوله به همراه پنج کُد اولیه شناسایی شده میتواند مسیر تحقق پدیده مرکزی را فراهم کند.
قضيه چهارم :اگر ارتباطات بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با در نظر گرفتن تمامی
عوامل علّی و زمینهای و با استفاده از مکانیسمهای پیشنهادی (راهبردها) اجرا شود ،ارتباطات بازاریابی
یکپارچه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری میتواند از پیامدهایی همچون؛ خرید و خرید مجدد ( 3کُد)
و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در صنعت گردشگری و مسافرتی ( 3کُد) بهره ببرد.
قضيه پنجم :ارتباطات بازاریابی یکپارچه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چالشهایی را در مسیر
دستیابی به افزایش فروش دفاتر ایجاد کند .بروز چالشهایی در مسیر انجام راهبردها برای تحقق پدیده
مرکزی (ارتباطات بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری) میتواند فرایند افزایش فروش
دفاتر را تحت تأثیر قرار داده و ناپایدار کند .شرایط محیطی به عنوان عامل مداخلهگر شناسایی شده در این
مدل پارادایمی شناسایی شد که مقولههای فرعی آن عبارتند از :قوانین و شرایط سیاسی ( 3کُد) ،مسائل
اقتصادی ( 1کُد) ،مسائل اجتماعی فرهنگی و زیستی ( 3کُد) ،فناوری ارتباطات ( 8کُد) میباشند (شکل.)1
تحليل و تفسير یافتهها
شرایط علی به عنوان دلیل و عامل شکلگیری پدیده مرکزی است .از میان مقولههای شکل گرفته در
پژوهش حاضر« ،تحلیل یکپارچه» به عنوان مفهوم علّی مؤثر در شکلگیری معلول مدل که پدیده مرکزی
است ،شناسایی گردید .فهم تحلیل یکپارچه با سه مقوله فرعی؛ تحلیل مشتری ،تحلیل ارتباطی و تحلیل
مالی است .تحلیل مشتری با کُدهای اولیه بررسی رفتار مشتریان ،ارزشگذاری مشتریان هدف و دستهبندی
مشتریان بر شناسایی ابعاد متفاوت مشتری به جهت عوامل علی در این پژوهش میباشد .همچنین تحلیل
ارتباطی با چهار کِد اولیه؛ مشخص کردن اهداف ارتباطات ،طراحی و ارائه پیام ،انتخاب کانالهای ارتباطی
و بررسی بازخورد ارتباطات بازاریابی مطرح شد .تحلیل مالی در مجموعه مقوالت علّی تحقیق انجام شده
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به جهت تخمین نرخ بازگشت سرمایه و بودجهبندی انجام شده میباشد تا تحلیل یکپارچهای به عنوان
عامل علی انجام پذیرد .بر اساس مقوالت شناسایی شده در این پژوهش ،پدیده اصلی یا مرکزی همان
برچسب مفهومی برای مدل پارادایمی به دست آمده میباشد که شناسایی شده است .در مدل کیفی بدست
آمده مقوله پدیده مرکزی ،مقولهای است که تمامی بلوکهای دیگر با آن در ارتباط هستند و از دل دادههای
دست اول و مشاهدات محقق برخاسته است و به صورت محوری در مرکز مدل پارادایمی پژوهش انجام
شده قرار میگیرد .این مقوله اهمیت بسیاری دارد.
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 .1مدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (مستخرج از نرم افزار
مکسکیودیای) منبع :نتایج پژوهش حاضر

پس از بازنگری چندباره مقولههای به دست آمده و تحلیل آنها بر بستر نرمافزار مکسکیودیای ،به نظر
میرسد آنچه در مرکزیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه دفاتر خدمات مسافرتی قرار میگیرد« ،ارتباطات
بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» است .با توجه به تحلیل انجام گرفته «ارتباطات
بازاریابی پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» به عنوان پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد که
خود معلول و نتیجهء شرایط عللی محسوب میشود .ویژگی پایدار بودن ارتباطات بازاریابی اشاره به
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ذینفعان این حوزه و تأمین منافع و دیدگاههای آنها دارد من جمله کارکنان دفاتر ،گردشگران (مشتریان)
صاحبان کسب و کارها و  ...میباشد .این پدیده مرکزی عالوه بر معلول بودن عوامل عللی که پیشتر
تفسیر گردید به بستر بروز پدیده اصلی تحت تأثیر شرایط زمینهای شناسایی شده در مدل اصلی نیز
نیازمند است .این بستر را مجموعـهای از مفاهیـم و طبقههـا یـا متغیرهـای زمینـهای تشـکیل میدهـد
کـه عبارتانـد از :الزامات زمینهای فنی و فردی شناسایی شده است .الزامات زمینهای فنی -فردی با
مقوالت هشتگانه شناسایی شده در این پژوهش شرایطی است که بر کنش و عوامل تأثیر میگـذارد و
تمیـز آنهـا از شـرایط علـی کمـی دشـوار مینمایـد .مصاحبه شوندگان همواره بر نکاتی در این زمینه
من جمله هویت حقیقی شرکت ،رقابتپذیری ،نقات قوتها ،نیروی انسانی به لحاظ آموزش و نحوه
گزینش آن ،فرایندهای سفر ،تعامالت این کسبوکارها ،عناصر فیزیکی مثل پوشش پرسنل ،دکوراسیون
داخلی دفاتر ،طراحی وب سایت و اپلیکشنها و شبکههای مجازی ،مدیریت محتوی تولید شده،
مدیریت تجربه مشتریان و در نهایت آگاهی از گردشگری و مسائل بینالمللی دارد .پدیده مرکزی
تحت تأثیر عوامل عللی و بروز شرایط زمینهای قرار دارد .از طرفی جهت نیل به پارادایم شناسایی شده
نیازمند اتخاذ راهبردهایی هستیم .در این پژوهش راهبردهای استراتژیک دستیابی به پدیده مرکزی با
محوریت «همراستایی سخت افزارها و نرمافزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ»
از سوی مصاحبه شوندگان مطرح و مقوله اصلی این بخش از مدل پارادایمی است .راهکارهای
شناسایی شده ذیل آن عبارتند از :به کارگیری تخفیفات فروش ،تبلیغات ،روابط عمومی ،فروش
مستقیم (آنالین و آفالین) ،استفاده از بازاریابی دیجیتال و مستقیم است .شــرایط مداخلهگــر (شرایط
محیطی)؛ شـرایطی عام هستند کـه مجموعـهای از متغیرهـای میانجـی و واسـط را تشـکیل میدهنـد
و کنشهـا و تعامـالت از آنهـا متأثــر میشوند .قوانین و شرایط سیاسی ،مسائل اقتصادی ،مسائل
اجتماعی ،فرهنگی ،زیستی و فناوری ارتباطات بستر زمینهای بروز پدیده مرکزی هستند .آنچــه از
یادداشــتها برمیآیــد ایــن اســت کــه افــراد مصاحبه شــونده تأکیــد داشــتند کــه رقابتپذیر
بودن دفاتر و تعامالت آنها اهمیــت زیــادی دارد .برخــی از طبقههــا نتایــج و پیامدهایــی را
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بیــان میکننـد کــه براثــر اتخــاذ راهبردهــا بهوجــود میآینــد .در ایــن پژوهــش خرید و
خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در صنعت گردشگری و مسافرتی
نتیجــه کنشهــا و تعامــالت ایجاد شــده تأثیرپذیــری از طبقه محــوری ،شرایط زمینهای و
استراتژیها اســت کــه منجر به افزایش فروش میشود .خبرگان عمدتا در مصاحبههای انجام شده
اشاره به این نکته داشتند که برندسازی دفاتر و خلق ارزش برای مشتریان میتواند پیامد استراتژیهای
اتخاذ شده بر اساس پدیده مرکزی شناسایی شده باشد.
نتيجهگيری
در بخش زیادی از پژوهشهای انجام گرفته در حوزه ارتباطات یکپارچه بازاریابی به نقش تبلیغات،
روابط عمومی و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و مزیت رقابتی پرداخته شده است و بسیاری از
مطالعات ارتباط مستقیمی میان تبلیغات موثر مخصوصا از نوع دهان به دهان با ارتباطات بازاریابی
یکپارچه بیان کردهاند .اما در خصوص مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه صنعت گردشگری با ماهیت
متفاوت مخصوصا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت مشخص در مطالعات داخلی و خارجی پژوهش
متمرکزی انجام نپذیرفته است .لذا در این پژوهش سعی گردید خالء پژوهش موجود پوشش داده شود
(راوال و اپادهایا8611 ،؛ آمبرین و طاهیر8613،؛ موریارتی8661،؛ دانکن8661،؛ ملوار و همکاران،
8611؛ شیر محمدی و همکاران1321 ،؛ تباوا1321 ،؛ رضوانی و خداداد حسینی1321 ،؛ سریک و
همکارانش8611،؛ حسنی و التایب8611 ،؛ محمت وهمکارانش ،8612 ،ریندراواتی و همکاران8686،؛
کونوار و چاکرابارتی .)8686،در ادامه به تفسیر نتایج و بررسی تطبیقی دادههای بدست آمده در این
پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شده ،میپردازیم.
یافتههای پژوهش در خصوص شرایط عللی پیرامون تحلیل یکپارچه با مقولههای فرعی تحلیل مشتری،
تحلیل ارتباطی و تحلیل مالی با مطالعات راوال و اپادهایا ( )8611به جهت تحلیل مشتری بر اساس
انگیزه ،سبک زندگی و نگرش تطابق دارد .رهیافت بعدی این پژوهش شناسایی «ارتباطات بازاریابی
پایدار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» به عنوان پدیده مرکزی این مدل پارادایمی میباشد که به
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پایداری این ارتباط در فرایند بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی به صورت یکپارچه میان تمامی ذینفعان
اشاره دارد:
« ارتباط دفاتر با مشترین در حوزه فروش و بازاریابی خدمات باید پیوسته و مداوم باشد» (مصاحبه
شونده کدارتباطات یکپارچه بازاریابی )61
« دفاتر در صورت داشتن یک رابطه پایدار با مشتریان موفق به فروش خدمات بیشتری خواهند بود»
(مصاحبه شونده کدارتباطات یکپارچه بازاریابی )18
قضیه بعدی که استخراج شد الزامات زمینهای به لحاظ فردی -فنی به عنوان شرایط زمینهای مدل بود.
شناسایی مفاهیمی از جمله آموزش و گزینش صحیح نیروی انسانی ،هویت ،رقابتپذیری و برقراری
تعامالت سازنده میان ذینفعان است:
« پرسنل دفاتر باید در خصوص نحوه تعامل با گردشگران و اصول ارتباطات بازاریابی یکپارچه آموزش
الزم را ببینند» (مصاحبه شونده کدارتباطات یکپارچه بازاریابی )11
«آموزش پرسنل باید مداوم باشد» (مصاحبه شونده کد ارتباطات یکپارچه بازاریابی )62
«پیاده سازی درست ارتباطات یکپارچه بازاریابی میتونه مزیت رقابتی برای دفاتر ایجاد کنه» (مصاحبه
شونده کد ارتباطات یکپارچه بازاریابی .)68
مفاهیم شنااتیی شده در خصوص الزامات زمینهای مدل پارادیمی پژوهش با نتایج مطالعات راوال و
اپادهایا8611،؛ ملوار و همکاران8611 ،؛ رنجبریان و همکاران؛1326؛ رضوانی و خداداد حسینی1321،
همخوانی دارد .ولی به جهت توجه به نیروی انسانی ،شواهد فیزیکی ،مدیریت محتوی و مدیریت
دانش و تجربه جنبههای نوینی دارد .بر اساس نتایج این مدل پژوهش تحقق «ارتباطات بازاریابی پایدار
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»به عنوان پارادایم برخواسته از دل دادهها زمانی محقق میشود که
استراتژیهای الزم اتخاذ شود که در این زمینه نوآوریهای پژوهش رُخ داده و مجموعهای از
همراستایی سخت افزارها و نرم افزارها با هدف استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ شناسایی
گردید.
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«بازاریابی شخصی و مستقیم از ابزارهای مهم تبلیغ برای ارتباطات یکپارچه بازاریابی است» (مصاحبه
شونده کدارتباطات یکپارچه بازاریابی )61
«پرسنل روابط عمومی نقش مهمی در پیاده سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دارند» (مصاحبه شونده
کد ارتباطات یکپارچه بازاریابی )62
شناسایی استراتژیهای مهم سختافزار و نرمافزار با استفاده از ابزارهای مهم تبلیغ مانند :تخفیفات
فروش ،تبلیغات ،روابط عمومی ،فروش شخصی ،بازاریابی دیجیتال و مستقیم در زمینه استراتژیهای
مدل این پژوهش با نتایج تحقیقات رضوانی و خداداد حسینی1321،؛ آمرین و طاهیر8613 ،؛ موریانتی،
8661؛ دانکن8661 ،؛ ریندراواتی و همکارانش 868 ،همخوانی وجود دارد.
اتخاذ و پیادهسازی استراتژی شناسایی شده میتواند به پیامدهایی از جمله خرید و خرید مجدد و
ایجاد ارزش بیانجامد.
« بعضا دیده شده مشتریان در نتیجه ارتباط خوب بازاریابی ،مجدد از مجموعه خدمات دفتر خدمات
مسافرتی خرید مجدد داشتند» (مصاحبه شونده کدارتباطات یکپارچه بازاریابی .)62
«بازاریابی دیجیتال را دفاتر باید جد تر در برنامههای تبلیغات منسجمشان دنبال کنند» (مصاحبه شونده
کدارتباطات یکپارچه بازاریابی )60
«فروش شخصی امروزه با پلت فرمهای شبکههای مجازی راحتتر شده» (مصاحبه شونده کدارتباطات
یکپارچه بازاریابی .)63
در این خصوص مطالعه انجام شده توسط؛ آمبرین و طاهیر ،8613شیر محمدی و همکاران ، 1321
تباوا 1321رضوانی و خداداد حسینی1321،؛ محمت و همکارانش 8612 ،همراستا است .در فرایند
مدل مفاهیم در قالب عوامل مداخلهگر شناسایی گردید که میتواند منجر به شکلگیری شرایط محیطی
اثرگزار باشد .در این رهیافت قوانین و مقرارت مقصد و مبدا ،کیفیت حمل و نقل ،اقامتگاه و سایر
خدمات و استانداردها ،اماکن دیدنی و تفریحی ،مسائل زیست محیطی و رقابتپذیری مقصد در
مطالعه مروت و همکاران()1321؛ کامال همسو با نتایج پژوهش است.
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«کیفیت خدمات گردشگری مقصدها روی این فرایند میتونند اثرگذار باشند» (مصاحبه شونده
کدارتباطات یکپارچه بازاریابی .)61
«امروزه گردشگران به مسئولیتهای زیست محیطی در مقصد خیلی توجه دارند» (مصاحبه شونده
کدارتباطات یکپارچه بازاریابی .)61
در پایــان ،پیشــنهادهایی مبتنــی بــر ایــن پژوهــش و نیــز پیشــنهادهایی بــرای پژوهشهــای
آینــده بــه شرح زیر بیـان میشـود:
پیشنهاد میشود این پژوهش کیفی در سایر زیربخشهای صنعت گردشگری اعم از اقامتگاهها ،اشکال
مختلف حمل و نقل ،جاذبهها و ...با هدف شناسایی مدل کیفی موثر ارتباطات بازاریابی یکپارچه در
خصوص ذینفعان مرتبط انجام و پیاده سازی شود.
پیشنهاد می شود؛ ارزیابی کمی مدل شناسایی شده در جامعه واقعی مخاطبان آن اجرا شود .همچنین،
توجه به این موضوع در بهبود عملکرد بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی با توجه به تنوع ذینفعان و
همسویی بیشتر آنها پیشنهاد داده میشود .در نهایت اینکه ،مدل کیفی ارائه شده در این پژوهش
توانست به گسترش ادبیات نظری اینحوزه با تعریف مفاهیمی جدید مبتنی بر دادههای دست اول
گردآوری شده ،منجر شود .مفاهیم نویی که در این پژوهش برای نخستین بار شناسایی شد و میتواند
در ادبیات موضوع این حوزه مورد استقاده قرار بگیرد بر اساس مدل پارادایمی و دادههای دست اول
عبارتند از DNA :شرکت ،تحلیل ارتباطی و مدیریت دانش و تجربه است.
در نهایت اینکه در این مطالعه تالش شد تا ابعاد کیفی موضوع مورد بررسی در قالب روش تئوری
دادهبنیاد شناسایی شود اما با توجه به شرایط پاندمیک محدودیتهایی اعم از دشواری دسترسی به
برخی از خبرگان و متخصصان این حوزه بصورت حضوری جهت انجام موثرتر مصاحبه چهره به
چهره برای انجام این پژوهش وجود داشت .لذا تالش شد تا در این شرایط ،گردآوری و تجزیه و
تحلیل دادهها به بهترین شکل ممکن (با توجه به پروتکلهای بهداشتی) جهت دستیابی به نتایج کیفی
ارزشمند انجام پذیرد.
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حسين كالنتری خليلآباد  ،استاد گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری پژوهشگاه علوم انسانی ،جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
زهرا پيرمرادیان ،دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج ،ایران
علی شمسالدینی ،استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران

تاریخ دریافت1322/2/2 :

تاریخ پذیرش1166/8/11 :

چکيده
صنعت گردشگری با ویژگیهای خاص خود ،صنعتی پویا با آیندهای روشن تلقی میشود .سرمایهگذاری در این صنعت میتواند
در افزایش درآمد ملی نقش مهمی داشته و در عین حال از پیامدهای ناگوار زیستمحیطی مبرا باشد .با توجه به اهمیت فزاینده
گردشگری ،تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه دارد .شهر یزد با برخورداری از توانها و فرصتهای ویژه گردشگری،
در ابعاد متفاوت اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی از این پدیده متأثر شده است .استان یزد دارای پتانسیل فعالیت
هایی مانند کویرنوردی ،ماسهنوردی ،بازدید از تپههای ماسهای و ماسههای روان ،کوهنوردی در دامنههای شیرکوه و غیره است.
در نتیجه با یک برنامهریزی دقیق و مدون میتوان گامهای مؤثری جهت ارتقای این فعالیتهای گردشگری برداشت .هدف از
تحقیق حاضر شناخت عوامل و زمینههای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری و تبیین الگویی
مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری و تحلیلی بر ظرفیتسازی گردشگری اجتماعمحور در شهر یزد میباشد .روش تحقیق
«توصیفی  -تحلیلی» و براساس دادهها و اطالعات حاصل از مطالعهی منابع کتابخانهای ،اسناد و نوشتههای مربوط به بررسی و
تکمیل پرسشنامه از  16نفر از اعضای سازمانهای مردمنهاد فعال گردشگری و کارشناسان مربوطه است که با بهرهگیری از مدل
تلفیقی  SWOT-AHPبه ارزیابی دو دویی و وزندهی پرداخته شده است .شاخصهای مورد بررسی شامل :جلب مشارکتهای
مردمی (بسیج عمومی) با میانگین  ،1/1تسهیلگری شامل اطالعرسانی و آگاهسازی و شاخص نهادسازی و تقویت گروههای
محلی با میانگین  ، 1/3تقویت نظام مشارکت جمعی با میانگین  1/8و شناسایی فرصتهای کارآفرینی و اشتغال و شاخص
نیازسنجی محلی و به روز نمودن آنها با میانگین  1/1میباشد که نشان میدهد سازمانهای مردمنهاد گردشگری دارای ظرفیت
باالیی در خصوص پیادهسازی الگوی جامعهمحور در شهر یزد هستند.

كليدواژهها :گردشگری ،ظرفیت سازی ،اجتماع محور ،شهر یزد
 .1نویسنده مسئول،

Email: h_kalantari2005@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری از جمله نیازهای درجه دومی است که انسان پس از تأمین مایحتاج اولیه مانند غذا و مسکن
بدان می پردازد .با این حال به دلیل ماهیت زندگی ماشینی ،امروز در تمام ابعاد جامعه رسوخ کرده و تمامی
اقشار بدان توجه دارند .لزوم خرج بخشی از درآمد مردم در این زمینه موجب گردیده گردشگری به محل
درآمد تبدیل شده و بتدریج به عنوان یک صنعت جایگزین گردد .صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن
به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت دنیا است .به طوری که  16درصد تولید ناخالص داخلی و  16درصد
از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است (کاظمی  .)111: 1321:صنعت گردشگری نیز به عنوان
بزرگترین صنعت در حال رشد جهانی ،از این فرآیند دو جانبه اثرگذاری و اثرپذیری مستثنی نبوده است.
البته به عقیده بسیاری از صاحب نظران ،وزن اثرپذیری گردشگری به مراتب بیشتر از اثرگذاری آن می-
باشد .تأثیرات متقابل این دو بخش بر یکدیگر در قالب اثرات مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی میشود که
بسته به زمینه بررسی ،متخصصین آب و هوا و یا گردشگری را به چالش میکشد .سازمان مردم نهاد یا
سمن یا ان جی ا 1به اختصار )به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده میشود و با توجه به
بافت کالمی که در آن مورد استفاده قرار گرفته ،به انواع گوناگون سازمانها اشاره میکند .سازمانهای مردم
نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت میکنند و معموالً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا
اجتماعی اعضا در حرکت هستند .با نگاهی همه جانبه ،اگر اهداف توسعه پایدار را شامل «مشارکتسازی»،
«هویتبخشی»« ،عدالتمحوری»« ،میراثبانی»« ،رابطهگرایی» و «امنیتیابی» تعریف کنیم ،بیتردید هر یک
از بازیگران میدان توسعه اعم از دولت ،جامعه ،بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی در عرصه
تصمیمسازیها ،سهم و نقش کارکردی متناسب با شأن و نزول خود خواهند داشت (نوعی و ساجع،
.)1 :1326
در شهر یزد تشکلهای مردمی از تعداد قابل توجهی برخوردار بوده ولی لزوم فراهمسازی بسترهای الزم
برای این سازمانهای مردم نهاد به خصوص در مراحل اولیه شکلگیری ضروری بوده و میبایست
1. Non Governmental Organization
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تسهیالت و امکانات موجود در مجموعه گردشگری جهت همکاری در اختیار آنان قرار گیرد .در میان
شهرهای تاریخی و مهم ایران ،شهر یزد به دلیل موقعیت نسبی و همچنین برخورداری از جاذبههای طبیعی،
تاریخی و فرهنگی فراوان و مطرح شدن به عنوان دومین شهر خشتی جهان از سوی سازمان بینالمللی
یونسکو و با توجه به اینکه این شهر در مسیر راههای ارتباطی قرار دارد و گردشگری گذری (ترانزیت) در
آن رواج دارد و همچنین با برخورداری از ویژگیهای طبیعی و تاریخی فراوان و میراث غنی فرهنگی و
مصنوع ،فرصت بینظیری برای توسعهی گردشگری به حساب میآید که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته
است.
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیتهای بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است .براساس
گزارش سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبه دهم جاذبههای باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبههای
طبیعی را در جهان دارا است .در سال  ،1321حدود  1میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کردهاند و
نسبت به سال قبل از آن  2/2درصد کاهش داشته است .به نظر کارشناسان ،این صنعت از توسعهای که
شایسته آن است برخوردار نبوده است .از دالیل آن میتوان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در
ایران برای جذب سرمایهگذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد .بیخبر بودن
سرمایهگذاران از زمینه های موجود در ایران و تبلیغات ضعیف و نیز انتشار اخبار منفی از ایران،
محدودیتهای اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی و همچنین تنشهای سیاسی با
بعضی کشورهای غربی نیز از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است (قره نژاد:1321 ،
.)181
استان یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهانی دارای زمستانهای سرد وتابستانهای گرم و
خشک طوالنی است .شرایط خاص مناطق حاشیه کویر نظیر میزان اندک باران ،حرکت ماسههای روان،
پدیده کویرزایی ،مراتع فقیر کمبود منابع تامین آب موجب شده تا  82درصد وسعت استان یزد فاقد بهره-
دهی اقتصادی میباشد .لذا کشف پتانسیلهای گردشگری این استان میتواند به افزایش توان اقتصادی این
استان کمک شایانی بنماید .استان یزد پتانسیل فعالیتهایی مانند کویرنوردی ،ماسه نوردی ،بازدید از تپه-
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های ماسهای و ماسههای روان ،کوه نوردی در دامنههای شیرکوه و غیره را داراست .در نتیجه با یک
برنامهریزی دقیق و مدون میتوان گامهای مؤثری در جهت ارتقای این فعالیتهای توریستی برداشت .در
شهرهای کویری و بیابانی مانند شهر یزد ،یکی از فعالیتهای گردشگری که طرفداران بسیار زیادی داشته
و همه ساله در کشورهای مختلف بخصوص در کشور ما به طرفداران آن افزوده میشود ،رصد ستارگان
در دل کویر و همچنین کویر نوردی در دل شب و یا اینکه گذراندن اوقات شب در دل کویر است که این
فعالیت گردشگری به تازگی در کشور ما مطرح شده و سال به سال به طرفداران آن افزوده میشود ،در
نتیجه میتوان با یک برنامهریزی دقیق به ارتقای کیفیت و زیرساختهای این فعالیتها ،کمک شایان
توجهی کرد .با توجه به اینکه گردشگری یکی از موضوعات مهم و به روز در اکثر کشورها از جمله ایران
و شهر یزد میباشد این سوال را میتوان مطرح کرد که آیا الگوی گردشگری جامعه محور میتواند در
توسعه گردشگری شهر یزد موثر واقع شود؟
مبانی نظری
گردشگری ابزاری قدرتمند در راستای توسعه جوامع است ،بخصوص در دیدگاهی که گردشگری و توسعه
جوامع را الزاماً مرتبط بداند (سونسری .)81 :8663 ،1گرچه مفهوم جامعه در توسعه و برنامهریزی
گردشگری به ویژه در  86سال اخیر به عنوان یکی از اصول پایداری و مسئولیتپذیری در گردشگری
شناخته شده (رامچاندر .)23 :8661 ،8ولی معموال گردشگری با روند توسعه معمول تنها برای بخشی از
جامعه منافع به همراه دارد و حتی سادهترین منافع مثل ایجاد شغل در انحصار گروههای محدودی قرار
دارد .لذا از دهه  1226تالشهایی برای آنکه جامعه محلی نقش فعالتری در توسعه گردشگری داشته باشد،
آغاز شده است .گرچه عدم موفقیتهایی نیز دیده شده که به نظر وودلی بیشتر ناشی از مشکالت نگرشی
است .نکته نخست درباره مفهوم جامعه ،انتخاب تعریف مناسب با نیازهای موجود در گردشگری جامعه
محور است .از آنجا که در توسعه این نوع گردشگری ،بررسی وضعیت ذینفعان در جامعه جزی اصول پایه
محسوب میشود ،اولین گام در شناسایی ذینفعان ،تعریف جامعه است .گرچه به صورت ساده جامعه
1. Suansri
2. Ramchander
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مجموعهای از انسانها از طبقات مختلف اقتصادی ،قومی ،گروههای فامیلی و جنسیتی گوناگون است ولی
در تعریف جامعه باید به این نکته توجه کرد که آیا جامعه از نظر جغرافیایی و یا کارکردی مدنظراست از
آنجا که در گردشگری جامعه محور مشارکت جایگاه اصلی داشته توسعه کوچک مقیاس بوده و جوامع
محلی نقطه کانونی در توسعه گردشگری محسوب می شوند ،جامعه از دیدگاه جغرافیایی مورد توجه قرار
میگیرد .در تأیید این امر ،در بیانیه  ، 81محلی نیز بیان شده " :مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشترک
زندگی میکنند تقریبا همسانی ،بیشتری در پاسخگویی به مشارکت در فرایند توسعه گردشگری دارند نکته
مهم دیگر در ارتباط با نقش جامعه در توسعه گردشگری این است که گرچه گردشگری پایدار در بردارنده
نگرش جامعه محور و تشویق کننده مشارکت جامعه است اما تحقیق صرف درباره مردم در گردشگری
فقط به عنوان مورد مطالعاتی یا یافته علمی و دانشگاهی نه تنها باعث بروز مشکالت در فرایند توسعه
گردشگری میشود بلکه استقالل عمل را هم از دست مردم خارج میکند .در رابطه با جوامع ،در توسعه
گردشگری باید توجه داشت که معموالً برای اجرای موفقیت آمیز توسعه در یک جامعه ،افراد جامعه به
الگوهای موفق در سایر جوامع نظر دارند .ولی نکته مهم این است که هیچ دو جامعهای مثل هم نیستند.
همچنین باید توجه گودفری داشت که هر جامعهای نیز برای توسعه گردشگری مناسب نیست .گردشگری
تاثیر قابل توجهی بر جوامع محلی در مقاصد گردشگری دارد .این صنعت میتواند منبع مهمی از درآمد و
اشتغال برای مردم محلی و همچنین میتواند در بردارندهی تهدیدی برای محیط اجتماعی یک منطقه و
میراث فرهنگی و طبیعی آن که در نهایت بدان وابسته است ،باشد ،اما اگر به طور مناسب برنامهریزی و
مدیریت شود میتواند به عنوان نیرویی برای حفاظت از آنها تلقی شود .گردشگری به عنوان خدمت یک
ویژگی دارد :محل تولید و مصرف یکی است و این محل مقصد گردشگری است ،اما این مقصد برای
گردشگران طراحی نشده است و در وحله اول جایی است که مردم در آن زندگی میکنند ،مقصد
گردشگری مکان زندگی مردم محلی است .همانگونه که در اصول اخالقی سازمان جهانی جهانگردی تأکید
شده است جوامع محلی باید در فعالیتهای گردشگری شریک باشند و به طوری برابر از منافع فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی ،به خصوص در مورد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن ،بهرهمند شوند .گردشگری
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بازیگران بسیاری شامل گردشگران ،کسانی که کسب وکارهای مختلف مرتبط با این صنعت دارند ،مدیران
گردشگری و جامعه میزبان (مردم محلی) را در بر میگیرد .همه بازیگران نیاز به دریافت منفعت از
گردشگری دارند تا این صنعت به گونهای مناسب و پایدار ،موفق باشد .به هر روی تمایالت این گروهها
تا حدی رقابتی است .گردشگران به دنبال حداکثر استفاده از مقصد با صرف کمترین هزینه هستند در حالی
که کسبه و تجار به دنبال افزایش حداکثری سود (در کوتاه مدت) هستند ،جوامع میزبان عالقهمند به کسب
درآمد بلندمدت و استخدام به عنوان منفعتهای خالص از این صنعت هستند .اکپکو( )8668بیان داشت که
برای دستیابی به پایداری در گردشگری همه کسانی که در این صنعت دخیل هستند (دولت ،بخش
خصوصی ،سازمانهای غیردولتی و مردم محلی) باید به طور کامل در ارتباط و پیوستگی با یکدیگر باشند
و در همه بخشهای توسعه آن شرکت کنند .گردشگری به طور قابل توجهی به عنوان یک استراتژی
توسعه اقتصادی محلی شناخته شده است .کسب و کارهایی که در رابطه با گردشگری هستند ایجاد اشتغال
میکنند ،پولهای جدید به اقتصاد محلی وارد میکنند و میتوانند به پایه اقتصاد محلی تنوع بخشند .به
دلیل کاهش منابع استخراج و تولید در بلند مدت ،تنوع اقتصادی ضرورتی برای موفقیت بلندمدت در
مناطق حاشیهای و روستایی است.
با این وجود مطالعات بسیاری انجام شده است که نشان میدهد جوامع محلی در کشورهای جهان سوم
ممکن است منفعتهای کمی از گردشگری بدست آورند ،زیرا آنها کنترل کمی بر چگونگی مسیر توسعه
این صنعت دارند .آنها توان رقابت از لحاظ منابع سرمایهای در دسترس در مقابل سرمایهگذاران خارجی را
ندارند و نگرش و نظرات آنها به ندرت شنیده میشود .تنها گونههایی از مشارکت محلی که توانایی تغییر
الگوهای قدرت موجود و توسعهی نابرابر را دارد ،آن گونههایی هستند که از درون خود جامعه محلی
شکل گرفته باشند (فاضل بخششی.)1-2 :1326 ،
معیارهای ارزیابی موفقیت گردشگری اجتماع محور عبارتند از :گردشگری اجتماع محور ،این نوع
گردشگری باید عمالً مشارکت میزان وسیعی از اجتماع را به همراه داشته باشد ،منافعی که از گردشگری
اجتماع محور به دست آمدهاند باید عادالنه در اجتماع مقصد توزیع شود ،مدیریت مناسب و دقیق
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گردشگری ضروری است ،گردشگری اجتماع محور باید همکاریها و حمایت زیادی را از بیرون اجتماع
داشته باشد ،یگانگی مکان باید در پایداری و حفظ مقصد مورد مالحظه قرار بگیرد و حفاظت محیطی نباید
نادیده گرفته شود (حاتمینژاد.)0-1 :1321 ،
به طورکلی بنیادیترین مانع در راه توسعه مؤثر گردشگری ،فقدان دانش در زمینه گردشگری است .این
فقدان دانش در زمینه گردشگری عنصری کلیدی است که منجر به رهبری محلی محدود ،برنامهریزی مؤثر،
همکاری کم و مشارکت ناچیز در سرمایهگذاریهای محلی میشود .این عامل ،تماماً عناصر آمادگی یا
ظرفیت اجتماع برای شرکت در توسعه گردشگری است .مفهوم ظرفیت اجتماع ،توجهات کمی را در
ادبیات گردشگری به خود جلب کرده هر چند این مفهوم در دیگر زمینههای توسعه به خصوص سالمتی و
بهداشت ،آموزش و کشاورزی به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است (فورشنر-83 :8661، 1
.)81
جدول  .1گزیدهای از تعاریف ظرفیت اجتماع
تعریف
به سطوح رقابت ،توانایی و مهارت های الزم برای تعیین اهداف مربوطه و دستیابی به آنها ،ظرفیت اجتماع گفته می
شود.
ظرفیت اجتماع ،توانایی افراد ،سازمانها و جوامع در مدیریت امور خود و کار جمعی برای افزایش و حفظ تغییرات
مثبت می باشد.
ظرفیت اجتماع میزان درجه ای است که یک اجتماع میتواند فعالیتها را توسعه داده ،اجرا کرده و حفظ کند تا
سالمتی را در اجتماع افزایش دهد.
ظرفیت اجتماع شامل داراییها و خصوصیاتی میشود که اجتماع به واسطه آ نها می تواند زندگی افرادش را بهبود
بخشد .ظرفیت اجتماع توانایی تعریف ،ارزیابی ،تحلیل ،و عمل به و ...امور مهم است.

منبع
بالنیت 8660

هان اسلو 8668

اسمیت 8661

الوارک 8661

منبع :حاتمینژاد و همکاران1328 ،

سطوح توسعه ظرفیتی با توجه به مؤلفههای توسعه ظرفیتی مدل  UNDP8عبارتست از:
 -فردی :دانش ،نگرش ،مهارت ،سالمتی ،ارزش و آگاهی

1. Forstner
2.
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 سازمانی شامل :منابع انسانی (ظرفیت افراد در سازمان) ،منابع فیزیکی (امکانات ،تجهیزات ،مواد وسرمایه) ،منابع (استراتژی سازمان ،برنامهریزی استراتژیک ،مدیریت ،دانش کسب و کار ،فن آوری تولید،
مدیریت برنامه ،فرآیند مدیریت ،ارتباط بین سازمانی) ،ساختار سازمانی و روشهای مدیریت که بر استفاده
از منابع انسانی و داراییهای مادی و معنوی تأثیر میگذارد( .مانند فرهنگ سازمانی ،سیستم انگیزه و
پاداش) ،رهبری مدیران.
 محیطی شامل :مؤسسات رسمی (قوانین ،سیاستها ،احکام ،مقررات ،قوانین عضویت) ،مؤسساتغیررسمی (آداب و رسوم ،فرهنگها و هنجارها) ،سرمایه و زیرساختهای اجتماعی و ظرفیت افراد بر
سازمانها در محیط.
نظریات و دیدگاهها در مورد ظرفيت اجتماع محور
یکی از نظریات مطرح شده در زمینه ظرفیت اجتماع محور ،رویکرد اجتماع محور میباشد .این رویکرد در
برنامهریزی گردشگری به شکل «برنامهریزی از پایین به باال» است که بر توسعه درونی اجتماع تأکید دارد
تا توسعه بیرونی .بنابراین توسعه و مدیریت صنعت گردشگری باید به طور مؤثر در درون اجتماعات انجام
گیرد .براساس این رویکرد ،ساکنان به عنوان نقطه کانونی فعالیت برنامهریزی گردشگری مورد توجه قرار
میگیرند (کیانی سلمی و بسحاق .)31 :1320 ،از دیگر مطالب نظری مطرح شده در مورد ظرفیت اجتماع
محور دیدگاههای اجتماع محلیگرا ،شبکهها ،نهادی و هم افزایی میباشد که در حوزه مفهومی سرمایه
اجتماعی وجود دارد .از نظر دیدگاه اجتماع محلیگرا ،سرمایه اجتماعی تنها دارای آثار مثبت است و تعداد
و تراکم سازمانهای غیررسمی فعال اجتماع محلی به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی است .از
نظر دیدگاه شبکهها ،سرمایه اجتماعی هم دارای آثار مثبت و هم منفی است که بر اهمیت انجمنهای
موجود بین مردم که حالتی افقی و عمودی دارند ،تأکید دارد و روابط اجتماعی درون و برون سازمانها،
گروههای اجتماع محلی و شرکتها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی را بررسی میکند .دیدگاه نهادی
برخالف دو دیدگاه دیگر ،سرمایه اجتماعی را متغیری وابسته میداند و معتقد است ظرفیت گروههای
اجتماعی فی نفسه برای کنش اجتماعی در جهت منافع جمعی به کیفیت نهادهای رسمی که گروههای
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اجتماعی تحت لوای آنها هستند ،وابسته است .دیدگاه هم افزایی ،تلفیقی از دیدگاه نهادی و شبکهها است
که ماحصل آن ارایه سنتزی است که پادزهر فرقهپرستی ،جناحگرایی ،انزواطلبی و فساد که بر اثر جهانی-
سازی به شدت رواج مییابد ،است (عیدگاهیان کاسب و عظیمی.)13 :1321 ،
همچنین نظریههای متعددی در زمینه برنامهریزی مشارکتی و سطوح مشارکت در آن از نیمه دوم دهه
 1206به این سو مطرح گردیده است که ذیالً مروری اجمالی بر آنها خواهیم داشت:
 -1نظریه شری آرنشتاین
«آرنشتاین» مشارکت را فرآیند سهیم شدن مردم در قدرت جهت تأثیرگذاری بر رفتار دولت میداند .از نظر
وی مشارکت توزیع مجدد قدرت است که در سطوح مختلف اتفاق میافتد (سیفالدینی.)102 :1328 ،
از اوایل هزارهء سوم ،فشار «محلهگرایی» و مدرنسازی امور ،بسیاری از مقامات محلی را به سمت توسعهء
برخی ساختارهای (سیاسی و مدیریتی) در طراحی و توزیع خدمات سوق داده است« .محلهگرایی» و
«سیاستهای محلی» در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان ،به منظور بازسازی محله و
کارکردهایی که در گذشته داشته و در حال حاضر میتواند در ادارهء امور به شکل مناسبتر داشته باشد،
توجه شده است« .سیاستهای محلی» طیف گستردهای را در برمیگیرد که میتوان آنها را ذیل چند هدف
یا منطق از هم تفکیک کرد -1 :نمایندگی واقعی و دموکراسی مشارکتی ،ایجاد سرمایهء اجتماعی و انسجام
اجتماعی -3 ،رفع مسایل و مشکالت در سطح محلی و احیای محله -1 ،ارتقای پاسخگویی ،مسئولیت-
پذیری و منافع اقتصادی خدمات عمومی برای استفادهکنندگان پیشگام و اجتماعات محلی .هر یک از این
منطقها در برگیرنده یکی از چهار شکل مدیریت در سطح محلیاند .اهداف مزبور نسبت به یکدیگر منفک
و جدا نیستند (پیل.)1 :8611 ،
 -8نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون
سون گردونهی مشارکت خود را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد .این گردونه سطوح مختلفی
از مشارکت را بدون اینکه ترجیهی برای هریک قائل شود ،ارائه میکند .در این مدل ،تصمیمگیری در
تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت میگیرد .هرچند که دیوید سون برای سطوحی که مشارکت
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بیان میکند ،تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساسا به همین دلیل از استعاره گردونه به جای نردبان
استفاده میکند ،اما به هر حال سطوح چهارگانهای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از :


اطالع رسانی



مشاوره



مشارکت



توانمند سازی (رفیعیان و همکاران )11 : 1326،

 -3نظریه مشارکتی دیوید دریسکل
وی معتقد است مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است:


توسعه ،در وهله اول و پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد.



مردمی که در محدوده مورد برنامهریزی زندگی میکنند ،دقیق ترین اطالعات را درباره آن محدوده
دارند.



مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات میپذیرند ،سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیمگیری
دارند.

 -1نظریه جیمز میجلی:
میجلی بر مبنای پاسخ دولتها به مشارکت ،آن را به چهار نوع تقسیم میکند:
الف) شیوه ضد مشارکتی :طرفداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت توده هستند.
ب) شیوه مشارکت هدایت شده :در این شیوه ،دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزههای پنهانی،
حمایت میکند.
ج) شیوه مشارکت فزاینده :دراین شیوه دولت دربرخورد با مشارکت ،به شکل دوگانه عمل میکند .به این
ترتیب که در موضع گیریهای رسمی از آن حمایت میکند اما عمال در مسیرتحقق پیشنهادهای مشارکتی
اقدام موثری انجام نمیدهد.
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د) شیوه مشارکت واقعی :این شیوه دولت به طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت میکند و از طریق
ایجاد سازوکارهای برای ورود موثر اجتماعات محلی در تمامی زمینهها تالش میکند (حبیبی و سعیدی،
.)11 : 1321
نظریه باتلر در رابطه با سیر تکاملی گردشگری باتلر ،در سال  1226سیر تکاملی گردشگری را در نموداری
به تصویر کشیده است .به نظر او این چرخه تکـاملی از مرحله کشف شروع میشود و رو به پیشرفت می-
گذارد ،ولی چنانچه به موقع برای پیـشگیری از اثـرات منفـی آن برنامهریزی نشود ،به سقوط منتهی می-
گردد (ضیائی و عباسی.)12 :1321 ،
الگوهای توسعه گردشگری
چهار الگوی مدیریت عبارتند از :الف) :الگوی تشکیل حکومت محلی از طریق شکل جدیدی از نمایندگی
و مشارکت (حکومت محلی) ،ب) :الگوی قدرتمند کردن شهروندان و اجتماعات محلی (حکمروایی
محلی) ،ج) :الگوی همکاری در محله برای اخذ رویکردی جامع به محدوده (توسعهء محلی) و د) :الگوی
مدیریت محلی به مفهوم توزیع مؤثرتر خدمات محلی (مدیریت محله) .الگوی چهارم ،یعنی مدیریت
محله ،همان «مدیریت خدمات محله» است که بر اهمیت از نو آرایش دادن و ترکیب مجدد خدمات
محلی ،براساس یک استراتژی توافقی برای پیوند دادن به خدمات مورد نیازهای یک محدوده خاص (اقلیم
محلی خاص) استوار است (جهانگیری.)1 :1326 ،
با مطالعهی الگوهای مدیریت توسعهی گردشگری که براساس مدلهای غربی شکل گرفتهاند این مطلب
به ذهن میرسد که این الگوها اغلب برگرفته از رویکردهای کمی ،عقالنی و اقتصادی هستند .بنابراین
تاکنون نتوانستهاند مسایل توسعهی گردشگری شهری در ایران و جوامع مشابه را شناسایی و راهبردهای
توسعهی مطلوب گردشگری شهری را به ما نشان دهند .بر همین اساس سعی میشود یک دستهبندی کلی
از الگوهای توسعهی گردشگری بصورت مفهومی ارایه شود .در ادامه توسعهی گردشگری به سه دسته
عمده فرهنگمحور ،اقتصاد محور و فرد محور تقسیم و تشریح میشود.
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یک دسته از این مدلها که ما از آن با نام «الگوی توسعهی گردشگری فرهنگمحور» یاد میکنیم؛ مبتنی بر
ایدئولوژیها و هویت شهری است و در آن حداکثر دخالت دولتها وجود دارد .الگوی بعدی را «الگوی
توسعهی گردشگری اقتصادمحور» مینامیم که مبتنی بر اقتصاد آزاد و نظام بازار با حداقل دخالت دولت-
هاست .در این الگوی توسعهای میتوان به بررسی این موضوع پرداخت که تا چه میزان وضع موجود
گردشگری توانسته است از حداکثر ظرفیت و قابلیتهای موجود توسعهای برخوردار شود .الگوی بعدی را
«الگوی توسعهی گردشگری فردمحور» مینامیم که مبتنی بر گفتگوهای فرهنگی و نهادهای مستقل مدنی
تصمیمگیری و معطوف به ارزشهای آزاد انسانی است .در این مدل تا آنجا که صنعت گردشگری بتواند
به تولید بیشتر ثروت مادی بینجامد و ارزشهای غایی غربی مانند فردگرایی ،عرفگرایی و ارزشهای
حقوق بشر حاکم بر این جوامع را زیر پا نگذارد قابلیت گسترش دارد ( کاظمیان و آزادی-08 :1326 ،
.)01
مدل توسعهی گردشگری جامعهمحور نیز در راستای توسعهی پایدار از جدیدترین مدلهای توسعه
گردشگری است .گردشگری جامعهمحور نوعی از گردشگری که پایداری فرهنگی ،اجتماعی و زیست-
محیطی را مدنظر دارد .توسط جامعه و برای جامعه مدیریت و مالکیت میشود و هدف آن توانمندسازی
بازدیدکنندگان از طریق افزایش دانش و آگاهی آنها دربارهی جامعه و روشهای بومی زندگی است .در
گردشگری جامعهمحور ،مبنای اصلی مشارکت جامعه محلی در توسعهی و اجرای پروژههای گردشگری
در محدوده یک جامعه بومی است .این نوع خاص از گردشگری که برپایهی نگرش پایین به باال در
توسعهی شکل گرفته است به مثابه راهی برایی اجرای گردشگری پایدار در محدودهی یک روستا و یا
حتی یک شهر (محله) میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این نوع خاص از گردشگری ،جامعهی محلی به دلیل شریک بودن در منافع استفاده از منابع و جاذبه-
های گردشگری ،خود به خود نسبت به این منابع حساس و در حفظ و نگهداری آنها مشارکت خواهد
داشت (فاضل بخششی.)1 :1326 ،

73

تحليلی بر ظرفيتسازی گردشگری اجتماعمحور در شهر یزد

روش پژوهش
این پژوهش توصیفی– تحلیلی ،نوع تحقیق کاربردی و مبتنی بر پیمایش یا زمینهیابی میباشد .توصیفی
بدان جهت که وضع موجود را توصیف میکند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی میپردازد.
تحلیلی است ،بدان جهت که به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی مسأله و ابعاد آن پرداخته شده
است .جامعه آماری تحقیق 1 ،سازمانهای مردم نهاد فعال موجود در شهر یزد و کارشناسان ادارههای
مرتبط با توسعه گردشگری در شهر یزد بوده است .این بررسی به صورت تمام شماری بوده و کلیه
سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفته که در این ارتباط  16پرسشنامه
توسط اعضای سازمانهای مردم نهاد گردشگری موجود در شهر یزد و تعدادی از کارشناسان ادارههای
دفتر امور اجتماعی -فرهنگی استانداری ،فرمانداری و میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان یزد
تکمیل گردیده است .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،هم از شیوه تجزیه و تحلیل کیفی و هم کمی بهره
گرفته شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spssانجام شد .برای تجزیه و تحلیل از
مدل  Swot- Ahpاستفاده شده است.

الگوی جامعه محور

بخش دولتی

 برگزاری همایش ها حمایت دولت از برنامه هایاجرایی سازمان های مردم نهاد

بخش خصوصی

جامعه مدنی

 -توسعه زیرساخت های

 -آموزش

گردشگری
 -تشکیل انجمن سرمایه

 عضوگیری -بسترسازی فرهنگی

گذار ان مناطق نمونه
گردشگری

 تشکیل انجمن های توسعهگردشگری در شهر یزد

شکل  .1الگوی جامعهمحور جهت توسعه گردشگری در شهر یزد
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شکل  1الگوی جامعه محور جهت توسعه گردشگری در شهر یزد را نشان میدهد.
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر یزد به عنوان مرکز استان و شهرستان یزد در فالت مرکزی ایران واقع شده است .طول جغرافیایی این
شهر  11درجه و  88دقیقه شرقی و عرض آن  31درجه و  13دقیقه شمالی است .ارتفاع متوسط این شهر
از سطح دریا  1811متر میباشد .این شهر از شمال به روستای محمودآباد و دهستان فهرج ،از غرب به
آبادیهای گرد فرامرز و ابرندآباد ،از شرق به روستای دهنو و آبادیهای دهستان فجر و از جنوب به
رحمتآباد و شهر حمیدیا محدود شده است .از مهمترین عوارض جغرافیایی و ناهمواریهای حومه شهر
یزد میتوان به ارتفاعات و رشته کوه "شیرکوه" در  81کیلومتری جنوبغربی شهر یزد اشاره کرد .از لحاظ
توپوگرافی ،شهر یزد در منطقه دشتی سطح واقع شده و کالً شهر دارای شیب بسیار مالیمی است (حایریان
اردکانی.)23 :1320،

شکل  .8موقعیت جغرافیایی شهر یزد

جمعیت شهر یزد در سال  1331از  03168نفر به  182013نفر در سال  1321افزایش یافته است .یزد
بهترین نمونه ی شهرهای خشتی جهان و یکی از شهرهای تاریخی است که بافت تاریخی آن با مساحتی
حدود  116هکتار با شماره  11666به ثبت ملی رسیده و محلههای بافت قدیمی این شهر شامل :فهادان،
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خرمشاه ،سرجمع ،میرقطب ،یعقوبی و شش بادگیری و غیره است که در میان این محلهها ،فهادان قدمت
بیشتری دارد.
وضع موجود سازمانهای مردم نهاد در شهر یزد
سازمانهای مردم نهاد توسعه گردشگری شهر یزد ،ثبت شده در سال  21به شرح جدول ذیل است:
جدول  .8سازمانهای مردم نهاد موجود توسعه گردشگری در شهر یزد ،سال 1321
ردیف

نام تشکل

موضوع فعالیت

1

حریم سبز واحه یزد

محیطزیست -گردشگری

8

انجمن گردشگری حافظان طبیعت کویری یزد

گردشگری

3

انجمن گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی آوای جرس یزد

گردشگری

1

انجمن طبیعت پارسیان

گردشگری و میراث فرهنگی

1

انجمن احیاگران تمدن

گردشگری

منبع :دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد1321 ،

در شهر یزد در طی سالهای مختلف کمیتههای مردمی به صورت داوطلبانه جهت توسعه گردشگری در
شهر یزد شکل گرفته که عبارتند از :کمیته گردشگری مذهبی و معنوی ،کمیته گردشگری پایدار ،کمیته
گردشگری الکترونیکی ،کمیته گردشگری ورزشی ،کمیته گردشگری سالمت ،کمیته گردشگری ادبی ،کمیته
گردشگری هنری ،کمیته گردشگری کاری ،کمیته گردشگری جنگ ،کمیته گردشگری طبیعتگردی ،کمیته
گردشگری پوشاک و غیره ،از بین این  18کمیته تشکیل شده در شهر یزد جهت توسعه گردشگری به
اختصار دو کمیته گردشگری پایدار و کمیته گردشگری مذهبی و معنوی شرح داده شده است:
کمیته گردشگری پایدار شهر یزد با شروع سال  8611رسالت خود را آغاز کرده و با برگزاری کارگاههای
آموزشی رایگان برای راهنمایان تور در جهت نقش آنها در توسعه گردشگری پایدار ،همکاری با مؤسسه-
های رشد و هفت اقلیم در زمینه بومگردیها و اطالعرسانی در مورد اهداف گردشگری پایدار به خود
گردشگران خا رجی در جریان جشن سال نو میالدی که توسط کمیته گردشگری مذهبی و معنوی شهر یزد
برگزار شد.
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یافتههای تحقيق (تحليل یافتههای حاصل از روش  SWOTدر فرآیند ) AHP
در این قسمت با توجه به نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه ،بررسیهای میدانی و تجزیه و تحلیل مطالعات
وضع موجود ،در قالب جداول ،مهمترین عوامل درونی محدوده مطالعاتی شامل نقاط قوت و ضعف ،و
همچنین مهمترین عوامل بیرونی مؤثر در سازمانهای مردم نهاد و ظرفیت آنها در توسعه گردشگری شهر
یزد در قالب فرصتها و تهدیدها در حوزه شاخصهای مورد نظر شناسایی شده و براساس فرآیند AHP

ارزشگذاری شده است.
جدول شماره  .3مقایسه عوامل زوجی در گروه نقاط قوت
قوتها

S1

وجود  1سازمان مردم نهاد
فعال گردشگری در شهر یزد

S1

S2

S3

S4

S5

1

1

6/ 8

6/ 8

6/81

6/81

1

1

1

6/10

حمایت انجمن گردشگری
S2

از اقشار ضعیف با تورهای
طبیعتگردی رایگان
ثبت 1866نفر عضو متغیر و

S3

 166نفر عضو ثابت در انجمن

1

6/ 8

1

گردشگری طبیعت پارسیان
S4

S5

S6

راه اندازی کتابخانه گردشگری
توسط سازمان مردم نهاد
راه اندازی مدرسه گردشگری
در شهر یزد
برگزاری تور گردشگری و
طبیعت گردی داخل شهر یزد

1

/81

/81
6

6/ 8

S6

S7

S8

/11

/18

/33

6

6

6

/18

6/68

6/61

S9

6 /8

6/81

6/ 3

6/10

6/11

/81
6

6

/18

/11

/11

/81

6

6

6

6

6

هندسی

اهمیت

S10

/33

6/ 1

میانگین

ضریب

6/ 1

6/38

6/68

1

1

6/33

6/ 1

6/ 1

1

1

6/33

1/11

6/ 1

1

0

1

3

1

3

1

8

1

8

3/ 1

6/ 8

2

2

2

8

6/33

1

1

/81

/10

6

6

6/81

1/31

6/ 1

2

8

2

8

6/81

6/ 8

1

6/ 1

3

6/ 8

1/11

6/ 1

6

تأثیر سازمان های مردم نهاد
S7

گردشگری در شناخت آثار
تاریخی و گردشگری شهر یزد
تأثیر سازمان های مردم نهاد

S8

گردشگری در شناخت آداب و

3

1

1

رسوم بومی و فرهنگ
تقویت و واگذاری گروههای
S9

محلی به سازمان های مردم

1

3

1

نهاد گردشگری

/81
6
/11
6

6/ 1

6/ 8

1

0

8

/33

/81

6

6

باال بودن میزان اهمیت ظرفیت
S10

فرهنگی در توسعه سازمانهای
مردم نهاد گردشگری
جمع
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1

0

8

3

6/ 1

1

1

1

/33
6

1

1

6 /8

3

1

1

1/22

1/11

1/11
18/13

6/ 8

6/ 1

6/18
1
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جدول  .1مقایسه عوامل زوجی در گروه نقاط ضعف
ضعف ها

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

میانگین

ضریب

هندسی

اهمیت

عدم تبلیغ مناسب از سوی
W1

سازمانها و ناشناخته بودن آن در

1

1

6/11

6/ 1

3

6/10

1

1

0

1

1/ 1

6/11

میان شهروندان
W2

W3

W4

عدم خودباوری افراد و اعضای
سمن ها
کمبود امکانات مالی سازمانهای
مردم نهاد
شبکه ای نبودن سازمانهای مردم
نهاد گردشگری

6/81

1

6/10

6/81

6/11

6/ 1

1

1

3

6/33

6/ 0

6/61

1

0

1

1

1

0

1

1

3

8

3/12

6/ 3

8

1

6/10

1

8

6/33

1

0

1

6/ 1

1/ 1

6/11

6/33

1

6/81

6/ 1

1

6/33

8

1

6/ 8

6/33

6/ 1

6/61

عدم انجام فعالیتهای گروهی و
W5

تعامل بین سمنهای مشابه در
شهر یزد
کمبود نیروی متخصص و خالق

W6

در بین اعضای سازمانهای مردم

0

8

6/10

3

3

1

1

1

0

6/81

1/20

6/13

نهاد گردشگری
نبود اساسنامه مشخص در بین
W7

سازمانهای مردم نهاد توسعه

6/ 8

6/81

6/81

6/81

6/ 1

6/ 8

1

6/33

1

8

6/12

6/61

گردشگری
نبود هدف و انگیزه در بین
W8

سازمانهای مردم نهاد توسعه

6/81

6/ 8

6/ 8

6/10

6/ 8

6/81

3

1

1

6/ 1

6/12

6/61

گردشگری
ریزش  16درصدی اعضای
W9

انجمن حافظان طبیعت به علت

6/10

6/33

6/33

6/11

1

6/10

6/81

6/11

1

6/33

1/62

6/62

عدم حمایت دولتی از آنها
نبود هماهنگی در گردهمایی بین
W10

سازمانهای مردم نهاد توسعه

6/ 8

3

6/ 1

8

3

1

6/ 1

8

3

1

1/31

6/ 1

گردشگری در شهر یزد
13/31

منبع :یافتههای پژوهشگران
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جدول  .1مقایسه عوامل زوجی در گروه نقاط فرصت
فرصتها
O1

وجود  2سازمان مردم نهاد فعال
گردشگری در استان یزد

میانگین

ضریب

هندسی

اهمیت
6/63

6/61

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

1

1

6/ 8

6/11

6/11

6/18

6/81

6/33

6/ 3

6/81

1

6/33

6/ 1

6/81

6/33

8

6/ 8

6/ 1

حمایت اداره ورزش و جوانان استان
O2

یزد از مجموعه سازمانهای مردم نهاد
گردشگری یزد

O1

وجود  2سازمان مردم نهاد فعال
گردشگری در استان یزد

1

1

6/ 8

6/11

6/11

6/18

6/81

6/33

6/ 3

6/63

6/81

1

6/33

6/ 1

6/81

6/33

8

6/ 8

6/ 1

6/61

حمایت اداره ورزش و جوانان استان
O2

یزد از مجموعه سازمانهای مردم نهاد
گردشگری یزد
برگزاری کارگاههای آموزشی جهت

O3

توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد

1

3

1

8

6/11

6/ 8

6/33

6/18

6/00

6/60

گردشگری
اجرای طرح گل گشت با همکاری
O4

سازمانهای مردم نهاد توسعه
گردشگری با هدف آشنا کردن مردم

1

8

6/ 1

1

0

6/81

6/33

6/11

6/ 2

6/62

با هویت شهری
O5

O6

O7

O8

اهدای لوح ثبت جهانی به شهر یزد
در سال جاری
وجود  111اثر تاریخی و بنای با
ارزش فرهنگی در شهر یزد
وجود  0هتل  1ستاره و  2هتل 3
ستاره در شهر یزد
بهره برداری از  11اقامتگاه بوم گردی
در استان یزد

2

1

1

6/10

1

6/ 1

6/11

6/18

6/21

6/62

2

3

1

1

8

1

3

6/ 8

8/ 1

6/ 8

1

6/ 1

3

3

1

6/33

1

6/10

1/ 8

6/11

3

1

2

1

2

1

0

1

1/ 3

6/ 1

16/13

1

جمع
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تحليلی بر ظرفيتسازی گردشگری اجتماعمحور در شهر یزد

جدول  .0مقایسه عوامل زوجی در گروه نقاط تهدید
تهدید ها
T1

T2

T3

T1

T2

T3
T4
T5

عدم آگاهی و شناخت مسئولین و مردم از سازمانهای مردم
نهاد گردشگری در شهر یزد
عدم توجه و حمایت معنوی سازمانهای مرتبط با گردشگری
و عدم اعتماد اجتماعی به قابلیت سمن ها
عدم حمایت کافی از جانب سازمانهای مرتبط گردشگری به
ویژه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد
عدم آگاهی و شناخت مسئولین و مردم از سازمانهای مردم
نهاد گردشگری در شهر یزد
عدم توجه و حمایت معنوی سازمانهای مرتبط با گردشگری
و عدم اعتماد اجتماعی به قابلیت سمن ها
عدم حمایت کافی از جانب سازمانهای مرتبط گردشگری به
ویژه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد
ناآگاهی مردم از صنعت گردشگری در شهر یزد
کند بودن فرآیند اعطای مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد
گردشگری در سازمانهای دولتی در سطح شهر یزد

میانگین

ضریب

هندسی

اهمیت
6/63

T1

T2

T3

T4

T5

T6

1

6/11

6/11

8

6/ 8

6/10

6/ 3

1

1

6/33

0

1

6,1

1/ 1

6/ 8

2

3

1

1

3

6/81

8/ 8

6/80

1

6/11

6/11

8

6/ 8

6/10

6/ 3

6/63

1

1

6/33

0

1

6,1

1/ 1

6/ 8

2

3

1

1

3

6/81

8/ 8

6/80

6/ 1

6/10

6/11

1

1

6/ 8

6/11

6/61

1

6/ 8

6/33

6/81

1

6/10

6/ 1

6/60

0

8

1

1

0

1

3/ 8

6/ 1

نداشتن جایگاه سازمان مردم نهاد توسعه گردشگری در بین
T6

دیگر سازمانهای مردم نهاد موجود در استان یزد و حتی
کشور
جمع

2/31

1

منبع :یافتههای پژوهشگران

نتایج حاصل از تلفیق عوامل  AHP- SWOTنشان میدهد که به طور کلی در بین  31اولویت ،SWOT
اولویتهایی که بیشترین تأثیرگذاری را دارند 86 ،اولویت نقاط قوت ،نقاط ضعف و فرصتها و تهدیدها
برای سازمانهای مردم نهاد و ظرفیت آنها در توسعه گردشگری شهر یزد به شمار میروند که عبارتند از:

24
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جدول  .1ماتریس اولویتنهایی بین گروهی عوامل  SWOTدر راستای سازمانهای مردم نهاد و ظرفیت آنها در
توسعه گردشگری شهر یزد
اولویت

ترتیب

اولویت

نهایی

اولویت

تجمعی

S5راه اندازی مدرسه گردشگری در شهر یزد

6/8

1

1

 S8تأثیر سازمان های مردم نهاد گردشگری در شناخت آداب و رسوم بومی و فرهنگ

6/8

8

8

 S10باال بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمانهای مردم نهاد گردشگری

6/18

3

3

W3کمبود امکانات مالی سازمانهای مردم نهاد

6/3

1

1

W6کمبود نیروی متخصص و خالق در بین اعضای سازمانهای مردم نهاد گردشگری

6/13

8

1

S5راه اندازی مدرسه گردشگری در شهر یزد

6/8

1

1

 S8تأثیر سازمان های مردم نهاد گردشگری در شناخت آداب و رسوم بومی و فرهنگ

6/8

8

8

 S10باال بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمانهای مردم نهاد گردشگری

6/18

3

3

W3کمبود امکانات مالی سازمانهای مردم نهاد

6/3

1

1

W6کمبود نیروی متخصص و خالق در بین اعضای سازمانهای مردم نهاد گردشگری

6/13

8

1

W1عدم تبلیغ مناسب از سوی سازمانها و ناشناخته بودن آن در میان شهروندان

6/11

3

0

W4شبکه ای نبودن سازمانهای مردم نهاد گردشگری

6/11

1

1

O8بهره برداری از  11اقامتگاه بوم گردی در استان یزد

6/1

1

2

O6وجود  111اثر تاریخی و بنای با ارزش فرهنگی در شهر یزد

6/8

8

2

O7وجود  0هتل  1ستاره و  2هتل  3ستاره در شهر یزد

6/11

3

16

6/1

1

11

6/80

8

18

6/8

3

13

عوامل بین گروهی SWOT

T6نداشتن جایگاه سازمان مردم نهاد توسعه گردشگری در بین دیگر سازمانهای مردم نهاد
موجود در استان یزد و حتی کشور
T3عدم حمایت کافی از جانب سازمانهای مرتبط گردشگری به ویژه میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان یزد
T2عدم توجه و حمایت معنوی سازمانهای مرتبط با گردشگری و عدم اعتماد اجتماعی به
قابلیت سمن ها

منبع :یافتههای پژوهشگران

با توجه به بررسیهای فوق و محاسبات صورت گرفته و وزندهی به شاخصهای مدنظر ،مشخص شد که
در بخش قوتهای سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری 3 ،شاخص راهاندازی مدرسه گردشگری
در شهر یزد و تأثیر سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شناخت آداب و رسوم بومی و فرهنگ با وزن
 6/8و باال بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمانهای مردم نهاد گردشگری با وزن  6/18در

تحليلی بر ظرفيتسازی گردشگری اجتماعمحور در شهر یزد
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رتبههای اول تا سوم مهمترین و تأثیرگذارترین شاخصهای قوت در ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در
بخش گردشگری شهر یزد نقش داشتهاند.
بخش ضعفهای سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری نیز بررسی و شاخصهای آن مورد وزن دهی
قرار گرفت .در این بخش و از بین مجموع شاخصهای ضعف 1 ،شاخص کمبود امکانات مالی سازمان-
های مردم نهاد با وزن  ،6/3کمبود نیروی متخصص و خالق در بین اعضای سازمانهای مردم نهاد
گردشگری با وزن  ،6/13عدم تبلیغ مناسب از سوی سازمانها و ناشناخته بودن آن در میان شهروندان و
شبکهای نبودن سازمانهای مردم نهاد گردشگری با وزن  6/11در رتبههای اول تا چهارم مهمترین و
تأثیرگذارترین شاخصهای ضعف سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری شهر یزد نقش داشتهاند.
بخش فرصتهای سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری بررسی و شاخصهای آن مورد وزن دهی
قرار گرفت .در این بخش و از بین مجموع شاخصهای فرصت 3 ،شاخص بهرهبرداری از  11اقامتگاه
بومگردی در استان یزد با وزن  ،6/1وجود  111اثر تاریخی و بنای با ارزش فرهنگی در شهر یزد با وزن
 6/8و وجود  0هتل  1ستاره و  2هتل  3ستاره در شهر یزد با وزن  6/11در رتبههای اول تا سوم مهمترین
و تأثیرگذارترین شاخصهای فرصت در ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری شهر یزد نقش
داشتهاند.
بخش تهدیدهای سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری بررسی و شاخصهای آن مورد وزن دهی
قرار گرفت .در این بخش و از بین مجموع شاخصهای تهدید 3 ،شاخص نداشتن جایگاه سازمان مردم
نهاد توسعه گردشگری در بین دیگر سازمانهای مردم نهاد موجود در استان یزد و حتی کشور با وزن ،6/1
عدم حمایت کافی از جانب سازمانهای مرتبط گردشگری به ویژه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان یزد با وزن  6/80و عدم توجه و حمایت معنوی سازمانهای مرتبط با گردشگری و عدم
اعتماد اجتماعی به قابلیت سمنها با وزن  6/8در رتبههای اول تا سوم مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص-
های تهدید سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری شهر یزد نقش داشتهاند .با توجه به تجزیه و تحلیل
انجام شده از پرسشنامه تکمیل شده توسط سازمانهای مردم نهاد در خصوص الگوی جامعه محور نتایج
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به شرح جدول شماره  2است :نشان دهنده میانگین رتبه افزایش و واگذاری ظرفیتها به سازمانهای مردم
نهاد جهت ترویج الگوی گردشگری جامعه محور در شهر یزد است .با توجه به نتایج جدول ذیل بیشترین
میانگین مربوط به میزان واگذاری جلب مشارکتهای مردمی (بسیج عمومی) به سازمانهای مردم نهاد
گردشگری در شهر یزد برابر با  1/1و کمترین میانگین مربوط به میزان واگذاری نظارت بر اجرای برنامهها
و ساماندهی آنها به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد برابر با  3/0بوده است.
جدول  .2افزایش و واگذاری ظرفیتها به سازمانهای مردم نهاد جهت ترویج الگوی گردشگری جامعه محور
ردیف
1
8
3
1
1
0
1

گویه
میزان واگذاری جلب مشارکت های مردمی (بسیج عمومی) به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد
(گویه )1
میزان واگذاری تسهیلگری شامل اطالعرسانی و آگاه سازی به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد
(گویه )8
میزان واگذاری تسهیلگری بین مردم و شهرداری به عنوان نهاد مسئول به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر
یزد (گویه )3
میزان واگذاری شناسایی نیروهای مستعد محلی در زمینه های مختلف به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر
یزد (گویه )1
میزان واگذاری جذب سرمایهها و منابع کوچک مردمی ،معرفی سرمایه گذار مورد اعتماد به سازمانهای مردم نهاد
گردشگری در شهر یزد (گویه )1
میزان واگذاری تقویت نظام مشارکت جمعی به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد (گویه )0
میزان واگذاری افزایش روحیه و فرهنگ بازیگری در بین مردم به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد
(گویه )1

میانگین
رتبه
1/1
1/3
3/2
3/2
3/1
1/8
3/2

2

میزان واگذاری شناسایی فرصتهای کارآفرینی و اشتغال به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد (گویه )2

1/1

2

میزان واگذاری نهادسازی و تقویت گروه های محلی به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد (گویه )2

1/3

16

میزان واگذاری نیازسنجی محلی و به روز نمودن آنها به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد (گویه )16

1/1

11

میزان واگذاری نظارت بر اجرای برنامهها و ساماندهی آنها به سازمانهای مردم نهاد گردشگری در شهر یزد
(گویه )11

3/0
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نمودار  1نشان دهنده میانگین رتبه افزایش و واگذاری ظرفیتها به سازمانهای مردم نهاد جهت ترویج
الگوی گردشگری جامعه محور در شهر یزد است .بیشترین میانگین مربوط به گویه  1و گویه  8و کمترین
میانگین مربوط به گویه  11و گویه  1بوده است.
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3.6

4.1

4.3

4.1

3.9

4.2

23

3.7

3.9

3.8

4.3

4.4

6
4
2
0

گویه  11گویه  16گویه  2گویه  2گویه  1گویه  0گویه  1گویه  1گویه  3گویه  8گویه 1

نمودار  .1افزایش و واگذاری ظرفیتها به سازمانهای مردم نهاد جهت ترویج الگوی گردشگری جامعه

محور (منبع:

یافتههای پژوهشگران)

تحليل  ( AHPفازی)
اولین گام برای ظرفیتسازی گردشگری اجتماع محور تعیین معیارها و بدنبال آن زیرمعیارهای مؤثر بر این
امر است .برای دستیابی به این معیارها و زیرمعیارها پس از مطالعات کتابخانهای و بررسی تحقیقات
صورت گرفته پیشین شناسایی و توسط نظرات متخصصین شد.
جدول  .2فهرست معیارها و زیرمعیارها الگوی جامعه محور در شهر یزد
ظرفیت گردشگری و اجتماع محور
بخش دولتی
 -1برگزاری همایشها

بخش خصوصی
 -1توسعه زیرساخت های گردشگری

 -8حمایت دولت از برنامههای اجرایی

 -8تشکیل انجمن سرمایه گذار آن مناطق نمونه گردشگری

سازمانهای مردم نهاد

 -3حمایت مالی
 -1جذب نیروی آموزش دیده و متخصص

بخش مدنی
 -1آموزش
 -8عضوگیری
-3بسترسازی فرهنگی
 -1تشکیل انجمنهای توسعه
گردشگری در شهر یزد

منبع :یافتههای پژوهشگران

فرایند تحلیل شبکه ای به این منظور توسـعه یافتـه است که بدون در نظر گرفتن فرضـیاتی دربـاره رابطـه
سلسله مراتبی یک طرفه بین سطوح تصـمیم ،شـرایط واقعیتری را برای تصمیمگیری فـراهم میآورد.
سـاخت مدل  AHPمستلزم شـناخت روابـط و اثرهـای متقابل میان معیارها و زیرمعیارهای مسأله اسـت.
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برای تعیین اوزان مربـوط بـه معیـارهـای مـؤثر در ظرفیت گردشگری و اجتماع محور ،از نظـرات
کارشناسـان اسـتفاده شـد .ماتریس مقایسه زوجی جامع معیارهای اصـلی و زیـرمعیارهای هر کدام از آنها
براساس ماتریسهایی کـه هر کدام از کارشناسان اعالم کرده بودند ،تشکیل شد.
جدول .16اوزان نهایی برای هر کدام از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدلAHP Fuzzy
معیار

بخش دولتی

بخش خصوصی

بخش مدنی

وزن معیارها

6/3811

6/8121

6/3201

تشکیل

حمایت
دولت از
زیرمعیار

برگزاری

برنامه های

همایش

اجرایی
سازمان های

انجمن
توسعه زیر

سرمایه

ساختها

گذار آن

گردشگری

مناطق

جدب
حمایت
مالی

نمونه

مردم نهاد

تشکیل

نیروی

بسترساز

انجمن های

آموزش

ی

توسعه

دیده و

فرهنگی

گردشگری

متخصص

گردشگری
6/8321

6/8262

6/1138

6/3101

6/3811

6/0118

(نرمال نشده)
وزن نهایی
نرمال شده

6/10181

6/10188

عضوگیری

در شهر یزد

وزن
زیرمعیارها

6/0

6/1

آموزش-

6/61108

6/2661

6/68311

6/61210

/18101
6

6/81211

/2801
6
80211
6/
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در الیههای ماتریس مقایسه زوجی جامع که در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار میرود ،یـک
عـدد فــازی مثلثــی اســت کــه مؤلفــه اول آن حــداقل نظرسنجیها ،مؤلفـه دوم آن میـانگین
نظرسـنجیهـا و مؤلفه سوم آن حداکثر نظرسنجیها اسـت .جـدول باال نتایج به دست آمده بـراسـاس
روش تحلیـل سلسـله مراتبی فازی را نشان میدهـد .اکنـون وابسـتگی میـان زیرمعیارها در نظر گرفته
مـیشـود .همـه کارشناسـان ،تأثیر همه زیرمعیارها را با مقایسات زوجی میآزمایند .بردار ویژه نرمالیزه
شده این ماتریسهـا در جـدول  -11مشاهده میشود.
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جدول .11بردار ویژه نرمالیزه شده معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدل AHP
تشکیل
انجمنهای
آموزش-
عضو
گیری

توسعه
گردشگری
در شهر
یزد

جذب
بستر

نیروی

سازی

آموزش

فرهنگی

دیده و

حمایت
مالی

متخصص

تشکیل

حمایت

انجمن

دولت از

سرمایه

توسعه زیر

گذار آن

ساختهای

اجرایی

مناطق

گردشگری

سازمان

نمونه

برنامههای

برگزاری
همایش

های مردم
نهاد

گردشگری
6/1112

6/1101

6/181

6

6

6

6

6/1318

6/2122

6/6086

6/6018

6/6011

6

6

6

6

6/ 3

6

6/6862

6

6/6011

6

6

6

6/2216

6/6181

6

6/6803

6

6/6012

6

6

6/2122

6

6/6611

6

6/6806

6

6/6182

6

6/1102

6

6

6/6130

6

6/6381

6

6/6012

6/1111

6

6

6/6811

6/6111

6

6/1612

6/1810

6/60

6/8310

6/8131

6/1811

6

6/1111

6/1811

6/1112

6/0122

6/6181

6

6

6

6

6/1381

6

6/ 1

6/6211

6/1208

6

6

6

6

6/886

6

برگزاری همایش
حمایت دولت از برنامه-
های اجرایی سازمانهای
مردم نهاد
توسعه
زیرساخت-
های
گردشگری
تشکیل انجمن سرمایه-
گذار آن مناطق نمونه
گردشگری
حمایت مالی
جذب نیروی آموزش
دیده و متخصص
بسترسازی فرهنگی
تشکیل
انجمن های
توسعه
گردشگری در
شهر یزد
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آموزش-
عضوگیری
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جدول  .18اوزان نهایی برای هر کدام از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدل AHP
حمایت دولت
برگزاری

از برنامه های

همایش

اجرایی سازمان
های مردم نهاد

6/8182

توسعه
زیرساختهای
گردشگری

6/1622

6/6101

جذب

تشکیل انجمن
سرمایه گذار آن

حمایت

مناطق نمونه

مالی

گردشگری
6/6011

تشکیل

نیروی
آموزش
دیده و

انجمنهای
بسترسازی
فرهنگی

6/6821

گردشگری
در شهر یزد

متخصص
6/102

توسعه

6/1812

6/8103

آموزش-
عضو
گیری

6/6221
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با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته از طریق پرسشنامه ،بررسیهای میدانی و مطالعات وضع
موجود که به صورت مصاحبهای از ذینفعان و کتابخانهای انجام شده است ،الگویی که میتواند توسعه
گردشگری در شهر یزد با توجه به ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد ایجاد کند ،با توجه به شکل
شماره 8الگوی مشارکتی است.
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حافظان طبیعت
کویری یزد
طبیعت
پارسیان

آوای
جرس یزد

سازمان های
مردم نهاد

احیای گران
تمدن

حریم سبز
واحه یزد

الگوی مشاركتی

 برقراری تعامل بین بخش دولتی ،خصوصی ( مردم) و تعاونی -استفاده از نیروی آموزش دیده و متخصص در زمینه ایجاد ارتباط بین سازمانهای مردم و شهروندان

 بسترسازی مناسب جهت توسعه گردشگری با همکاری دستگاههای اجرایی و مردم ایمن سازی شهر جهت توسعه گردشگری با همکاری دستگاههای اجرایی و مردم -منظر سازی شهر با همکاری دستگاههای اجرایی و مرد

شکل  .8الگوی جامعهمحور جهت توسعه گردشگری در شهر یزد با توجه به ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد
فعال موجود در شهر یزد

نتيجهگيری
از آن جایی که توسعه هر جامعهای متضمن یک سری مبانی ،معیارها و عوامل میباشد ،به همین جهت،
حضور فعاالنه افراد در صحنههای گوناگون جامعه و به اصطالح مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان ،از
عوامل بسیار مهم و حیاتی در امر توسعه اجتماعی به شمار میآید .مدیریت و بهبود این حضور فعاالنه
از جمله تالشهای دولت در تمامی عرصهها و با توجه به همهی گروههای جامعه است .اما سازمانهای
مردمی به نوعی مزایایی در این امر ایجاد میکنند ،به نوعی این سازمانها توانایی تکمیل تالشهای
دولت را دارا هستند .معیارها و شاخصهای توسعه ظرفیتی شامل فردی ،سازمانی ،محیطی میباشد.
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جهت بررسی و تحلیل سازمانهای مردم نهاد در توسعه گردشگری شهر یزد نقاط قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدید شناسایی شد و سپس از طریق مدل تلفیقی  SWOT-AHPمورد ارزیابی دو دویی و وزندهی
قرار گرفت .در بخش قوتهای سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری ،سه شاخص راه اندازی
مدرسه گردشگری در شهر یزد وتأثیر سازمان های مردم نهاد گردشگری در شناخت آداب و رسوم بومی
و فرهنگ با وزن  ،6/8و باال بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمانهای مردم نهاد
گردشگری با وزن  6/18در رتبههای اول تا سوم مهمترین و تأثیرگذارترین شاخصهای قوت در ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد در بخش گردشگری شهر یزد نقش داشتهاند .در بخش فرصتها نیز سه شاخص
بهرهبرداری از  11اقامتگاه بومگردی در استان یزد با وزن  ،6/1وجود  111اثر تاریخی و بنای با ارزش
فرهنگی در شهر یزد با وزن  6/8و وجود  0هتل  1ستاره و  2هتل  3ستاره در شهر یزد با وزن  6/11در
رتبههای اول تا سوم مهمترین و تأثیرگذارترین شاخصهای فرصت در ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در
بخش گردشگری شهر یزد نقش داشتهاند .با توجه به شاخصهای مورد بررسی ،شاخصهای جلب
مشارکتهای مردمی (بسیج عمومی) با میانگین  ،1/1تسهیلگری شامل اطالعرسانی و آگاهسازی و
شاخص نهادسازی و تقویت گروههای محلی با میانگین  ،1/3تقویت نظام مشارکت جمعی با میانگین
 1/8و شناسایی فرصتهای کارآفرینی و اشتغال و شاخص نیازسنجی محلی و به روز نمودن آنها با
میانگین  1/1نشان دهنده ظرفیت باالی سازمانهای مردم نهاد گردشگری در خصوص پیادهسازی الگوی
جامعهمحور در شهر یزد میباشد .راهکارهای کاربردی جهت ترویج الگوی جامعهمحور در توسعه
گردشگری شهر یزد عبارتند از :افزایش مشارکتهای جمعی و کارگروهی بین شهروندان و سازمانهای
مردم نهاد توسعه گردشگری در شهر یزد ،تعامل سازنده سازمانهای مردم نهاد گردشگری موجود با
یکدیگر ،استفاده بیشتر از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد توسط ادارههای دولتی در پیشبرد سیاستها و
طرحهای گردشگری در شهر یزد ،ایجاد شبکه بین سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای مرتبط در زمینه
توسعه گردشگری یزد ،حمایت بخش خصوصی و مؤسسات خیریه از سازمانهای مردم نهاد توسعه
گردشگری در شهر یزد ،ارتباطگیری مؤثر سازمانهای مردم نهاد توسعه گردشگری با مردم و سازمان-
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های دولتی ،جلب مشارکت معتمدین محلی ،آگاهی مردم توسط سازمانهای مردم نهاد و تشویق آنها به
امور گردشگری ،ارتقای سطح خودباوری نیروهای جوان توسط اعضای سازمانهای مردم نهاد
گردشگری در شهر یزد ،برگزاری جلسات ماهانه بین نهادهای رسمی و دولتی با نهادهای مردمی و
سازمانهای مردم ،وجود انسجام و یکپارچگی بین میراث فرهنگی با سازمانهای مردم نهاد فعال توسعه
گردشگری در اجرای پروژههای تاریخی و فرهنگی در سطح شهر یزد و شناسایی شاخصهای مشارکت
مردمی و همکاری گروهها و نهادهای محلی و مردمی.

منابع
جهانگیری ،جهانگیر ،معینی ،محمد (« ،)1326بررسی هویت اجتماعی و ملی ،مطالعه موردی :دانشگاه شیراز» ،مجله علوم
اجتماعی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،شماره .38-11 :8
حاتمینژاد ،حسین ،پرهیز ،فریاد و مهرداد کرمی (« ،)1328تحلیلی بر ظرفیتسازی گردشگری اجتماعمحور» ،مجله سپهر ،دوره
بیست و یکم ،شماره .1-13 :28
حاتمینژاد ،حسین و شریفی ،امیر (« ،)1321بررسی نقش گردشگری شهری بر توسعهی پایدار شهری (نمونه موردی :شهر
سنندج)» ،گردشگری شهری ،دوره  ،8شماره .01-11 :1
حایریان اردکانی ،محمود ( ،)1320مطالعات توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهرستان یزد ،جلد اول ،استانداری یزد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ( ،)1321سالنامه آماری استان یزد.

ضیایی ،محمود و عباسی ،دیاکو (« ،)1321چالشها و رویکردهای توسعه ی گردشگری پایدار :از نظریه تا عمل» ،مجله برنامه-
ریزی و توسعه گردشگری ،سال هفتم ،شماره .2-31 :81
عیدگاهیانکاسب ،ندا و مژگان عظیمیهاشمی (« ،)1321سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد»،
فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال ششم ،شماره .11-16 :18
فاضلبخششی ،فرشته (« ،)1326گردشگری جامعهمحور ،راهکاری جهت توسعه پایدار گردشگری در ایران» ،همایش مرکز
گردشگری علمی -فرهنگی دانشجویان ایران.
قرهنژاد ،حسن( ،)1 132صنعت گردشگری و تحلیلهای اقتصادی آن ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
کاظمی ،مهدی ( ،)1321مدیریت گردشگری .تهران :سمت.
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فرهانی فرد ،سعید« ،)1321( ،توسعه پایدار بر محور عدالت» ،مجله اقتصاد اسالمی سال پنجم ،شماره .12
حبیبی ،محسن ،سعیدی ،هادی« ،)1321( ،شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران» ،مجله هنرهای زیبا ،شماره ،81
.11

Forstner, K.(2004) Community ventures and access to markets: the role of inter marketing rural
tourism products. Development Policy Review 22,497-514.
Ramchander, P (2004). Appropriate planning for tourism in destination
communities , university of Pretoria , South Africa.
Suansri,Potjana(2003). Community tourism hand book, REST foundation,Canada.
United Nations Development Program (UNDP), (2001), Human Development Report.
Making New Technologies Work for Human Development. Oxford University Press, New
York.

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان ( 9049صص) 19-990

چارچوب خلق ارزش از طریق زنجيره تأمين یکپارچه الکترونيکی خدمات گردشگری
9

عذرا عزیزی  ،دانشجوی دکترا ،مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
حميد ضرغام بروجنی ،دانشیار ،گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران

محمود ضيائی ،استاد ،گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
محمد تقی تقوی فرد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
تاریخ دریافت1322/1/82 :

تاریخ پذیرش1322/1/81 :

چکيده
زنجیره های تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیـدا کـرده
اند .مشتریان صنعت گردشگری خواهان دریافت محصولی یکپارچه هسـتند کـه مسـتلزم ایجـاد بسـتری تعـاملی بـرای ارزش
آفرینی بین ذینفعان مختلف میباشد ،اما دستیابی به این یکپارچگی همواره با مـوانعی روبـرو بـوده اسـت .اینترنـت و توسـعه
زنجیره تأمین الکترونیکی گردشگری بستری تعاملی برای ایجاد یکپارچگی فراهم می کند .لـذا هـدف ایـن تحقیـق شناسـایی
عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی خلق ارزش از طریق زنجیره یکپارچه است .به این منظـور بـا اسـتفاده از
روش کیفی فراترکیب مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و براساس مقولهها ،زیرمقولهها و مفاهیم استخراج شده از ایـن
مطالعات ،چارچوب مورد نظر ارائه شده است .به این منظور با بررسـی چکیـده  111مقالـه 112 ،مـورد بـه لحـاظ محتـوایی
براساس مولفههای برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بررسی و  31مورد به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند .براسـاس
نتایج تحقیق ،انواع محرکها و موانع درونی و بیرونی و در سطح محیط کالن و زنجیره بـر ابعـاد مختلـف یکپـارچگی درونـی،
تأمین کنندگان (بیرونی) و مشتری تأثیرگذار هستند .یکپارچگی زنجیره تأمین و خلق همکارانه ارزش منجـر بـه ایجـاد ارزش
برای ذینفعان مختلف خواهد شد و زنجیره تأمین الکترونیکی بسـتر تعـاملی یکپـارچگی ،خلـق همکارانـه و ارزش آفرینـی را
فراهم میکند.

كليدواژهها :گردشگری ،زنجیره تأمین الکترونیکی ،یکپارچگی ،خلق همکارانه ارزش

 .1نویسنده مسئول،

Email: azizi.ozra@gmail.com
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مقدمه
سیستمهای زنجیره تأمین از ابتدا تاکنون راه طوالنی را طی کردهاند ،زمانی تنهـا هـدف آنهـا پشـتیبانی از
عملکرد مدیریت موجود به صورت کنترل هزینه حمل موجودی و هزینههای انجام آن بود به طوری کـه
مدیریت موجودی کارآمدتر و اثربخشتر باشد .با اینکه ریشههای مدیریت زنجیـره تـأمین )SCM( 1بـه
مدیریت تأمینکنندگان یا ورودیها به یک فرایند یا شرکت برمیگردد امـا اغلـب توسـعهای کـه در ایـن
زمینه اتفاق افتاده (راهکارها ،ابزارها و تکنولوژی ها) آشکارا حول مدیریت اثربخش زنجیره تـأمین بـرای
برآوردن کردن تقاضای مشتری به صورت بهتر ،سریعتر و اثربخشتر بوده است (لَـن وآنهلکـار:8660 ،8
.)12
یکپارچگی عرضه -تقاضا نشان دهنده یک رویکرد استراتژیک برای ایجاد گزینههـای خلـق ارزش بـرای
مشتری از سوی عرضه و تقاضا به منظور ایجاد ارزش در بـازار و در نتیجـه وارد کـردن بعـد تقاضـا بـه
زنجیره تأمین است .این امر مستلزم دخیل کردن بحث بازاریابی است زیرا به تغییر رویکرد از تمرکـز بـر
محصول به تمرکز بر مشتری و همچنین از تمرکز بر تمایز محصول به تمرکـز بـر سفارشـی سـازی نیـاز
دارد .تمرکز بر مشتری نشان دهنده ضرورت ایجاد ارتباط بـین بازاریـابی و مـدیریت زنجیـره تـأمین بـه
عنوان عامل خلق ارزش است .به اشتراک گذاری و یکپارچگی ،برای ایجاد تعامل بین عرضه کننـدگان و
مشتریان واسطه ای برای طراحی گزینههای نحوه خلق ارزش است به طوری که برای همه اعضاء زنجیره
رضایت بخش باشد (ترمانن و همکاران.)8613 ،3
خدمات گردشگری در هر دو نوع معـامالت بنگـاه -بنگـاه  )B2B(1و بنگـاه -مشـتری  )B2C(1وجـود
دارند .با تفاوتهایی که گاهی حفظ آن را مشکل میکند (مانند رزرو هتل به صـورت مسـتقیم از طریـق
مشتری در مقایسه با واسطهگری آژانس مسافرتی) .دیدهبان تجارت الکترونیک ( )8668متـذکر شـده کـه
بخش خدمات گردشگری به طور عمیقی تحت تأثیر  ICTقرار گرفته اسـت (پـیس و همکـاران:8661 ،0
.)86
1. Supply Chain Management
2. Lan, Unhelkar
3. Törmänen & others
4. Business to Business
5. Business to Customer
6. Pease & others
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تحقیقات گردشگری نشان میدهد که مشتریان و شرکتها هر دو منبعـی بـرای یکپارچـه سـازی فراینـد
خلق ارزش هستند زیرا شرکتهای گردشگری به طور فزاینده ای مشتریان خود را به انجام فعالیتهـایی
دعوتمی کنند که قبال جزء وظایف شرکت بوده انـد ماننـد شـرکت در فراینـد تحویـل خـدمات (ماننـد
تکنولوژیهای خودخدمتی) یا توسعه خدمات جدید بـه صـورت همکارانـه (ماننـد توسـعه برنامـههـای
کاربردی موبایل) (روفن ،گریسمن.)12 :8610 ،1
زنجیره تأمین گردشگری فقط شامل خدمات اساسی همچون اقامت ،حملونقل ،رستوران و فعالیتهـای
سرگرمی نیست بلکه دیگر خدمات مکمل یا مرتبط با صنعت گردشگری را هـم دربرمـیگیـرد؛ بنـابراین
سیستم یکپارچه متصدیان گردشگری برای تجزیهوتحلیل زنجیره تأمین ضروری است (تیگو و کالگراتو،8
.)8613
مبانی نظری و پيشينه تحقيق
مــدیریت زنجیــره تــأمین مجموعــهای اســت از راهکارهــا جهــت یکپارچــهســازی اعضــای زنجیــره
(تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان ،خردهفروشی هـا و مشـتری نهـایی) کـه هـدف آن کـاهش
هزینههای سیستم و افزایش سطح خدمتدهی به مشتریان است (تیموری.)1 :1322 ،
تعریف رایج دیگری توسط کوپر 3و همکاران ( )1222ارائه شـده اسـت کـه  SCMرا بـه صـورت زیـر
تعریف میکند:
« ...یکپارچهسازی فرایندهای کسبوکار برای کاربر نهایی و تأمینکنندگان اصلی که محصوالت ،خدمات
و اطالعاتی که ارزشافزوده برای مشتری دارند ،فراهم میکنند».
یکپارچه سازی بهترین روشی است که توان تصمیم را به جای شـرکت هـای سـازنده زنجیـره تـأمین بـه
مدیریت زنجیره تأمین انتقال میدهد .یکپارچهسازی ،توجیه و دالیلی دارد که مخالفت با آن بسیار دشوار
است و جنبه عقالنی ندارد .این امر یک موضوع منطقی است زیرا جایگزینهای یکپارچهسـازی عبـارت
از فروپاشی ،اغتشاش و یا حتی مرگ میباشند (آرمون.)28 :1321 ،

1. Roeffen, Grissemann
2. Ţigu, Călăreţu
3. Cooper
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خصوصیات عمده سیستمهای یکپارچه بدین صورت میباشند :ایجاد هماهنگی و سـازگاری عملیـاتی و
تکنیکی ،استاندارد بودن دادهها ،سیسـتمهـا و رابـطهـای گرافیکـی ،تعریـف و تبیـین روشـن دادههـا و
مشخصات آنها ،توانایی انتقال دادهها به سیستمهای مختلف و اسـتفاده از آنهـا در برنامـههـای کـاربردی
گوناگون ،مقیاس پذیری سیستمها و برنامههای کاربردی و توانایی تطبیق با محـدوده وسـیعی از نیازهـا،
انعطاف پذیری تکنولوژی مورد استفاده ،سهولت جریان اطالعات ،سهولت ارتباطات سازمانی و تعامالت
کاری کارکنان ،امکان اشتراک دادهها و اطالعات (غضنفری.)131 :1320 ،
مفهوم ارزش در زنجیره تأمین ،تفاوت بین ارزش محصول نهایی عرضه شـده بـه مشـتری و هزینـههـای
ایجاد شده برای زنجیره تأمین برای تأمین نیازهای مشتری است .پورتر مفهوم زنجیـره ارزش را در سـال
 1221چنین معرفی کرد« :یک زنجیره ارزش مجموعهای از فعالیتهایی است که یک شرکت برای ایجاد
ارزش از طریق تحویل محصول یا خدمت بـه بـازار انجـام مـیدهـد ».مفهـوم زنجیـره ارزش صـرفا بـه
شرکتها محدود نمیشود و میتوان آن را برای کل زنجیره تأمین و شبکههای عرضه نیـز بـه کـار بـرد.
مجموعه زنجیرههای ارزش عرضه کنندگان ،توزیع کنندگان ،خریداران شرکت و خود آن در مجمـوع بـه
عنوان «سیستم ارزش» شناخته میشود (ویجایان 1و همکاران.)8610 ،
به گفته پراهالد و رامس وامی )8661(8خلق ارزش زمانی اتفاق میافتد که مشتری و سـازمان بـا هـم در
فرایند خلق ارزش منحصربه فـرد بـرای هـر یـک از مشـتریان و پایـدار بـرای سـازمان مشـارکت کننـد.
گوستافسون 3و همکاران ( )8618بر این باورند که سازمانها باید با هـم و بـا مشـتریان خـود در فراینـد
توسعه کار کنند چرا که فرایندهای خلق ارزش بسـیار پیچیـده هسـتند(آخیلش .)1 :8611 ،1یکپـارچگی
ایجاد شده در طول زنجیره تأمین میتواند به ایجاد تعامل بین اعضـای مختلـف زنجیـره کمـک کـرده و
فرایند خلق ارزش را تسهیل کند.
زنجیره تأمین یکپارچه را میتوان ائتالفی از مشتریان و عرضـهکننـدگان تعریـف کـرد کـه بـا اسـتفاده از
روش های مدیریتی و کار با یکدیگر عملکرد جمعی خـود را در ایجـاد ،توزیـع و پشـتیبانی از محصـول

1. Vijayan.G & etal
2. Prahalad, Ramaswamy
3. Gustafsson
4. Akhiles
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نهایی بهینه میسازند .بهتر است مشارکتکنندگان در این فرایند را به عنوان بخشهـایی از یـک سـازمان
بزرگ و یکپارچه شده به صورت عمودی در نظر گرفت هر چند که شرکتهای مستقل در زنجیره فقـط
از طریق اعتماد ،اهداف مشترک و توافقی که به صورت داوطلبانه وارد آن شدهاند به هم متصل میشوند.
برخالف شرکتهای وابسته (بخشهایی از یک سازمان بزرگ که معموالً به سازمان مادر اصـلی خـدمت
ارائه میدهند) ،تأمینکنندگان مستقل اغلب بـا تضـادهای ناشـی از مشـتریان مختلـف روبـرو مـیشـوند
(شورای تحقیقات ملی امریکا.)81 :8666 ،1
اما با وجود همه منافع و مزایایی که یکپارچهسازی زنجیره تأمین به همراه دارد ،پیادهسـازی آن اغلـب بـا
موانعی روبرو میشود .شناسایی این موانع میتواند راههای رفع آنها و دستیابی به استراتژیهـای مناسـب
با تاثیرگذاری بر عوامل محرک را تسهیل کند.
اما یکی از مهمترین روندهای اخیر ،ایجاد هماهنگی بین اعضـای زنجیـره تـأمین بـا اسـتفاده از اینترنـت
است .تا قبل از اینترنت ،اطالعات به هنگام تقاضا و فهرست موجودی به صورت تکـه تکـه و از طریـق
تلفن ،فکس و تبادل الکترونیکی داده ها ( )EDI8به دست می آمد .این موضوع در عصـر اینترنـت تغییـر
کرده است و تکنولوژیهای بسیاری در بستر اینترنت وجود دارند کـه یکپـارچگی قـوی بـین مشـتری و
عرضهکننده را به منظور برنامهریزی موجودی ،پیشبینی تقاضا ،زمانبندی سفارشات و مدیریت روابط بـا
مشتری میسر میسازند (فرولیچ.)8668 ،3
جارکاری و شانکار )8661( 1معتقدند که تطابق زنجیرههای عرضه با فناوری اطالعات نیز وظیفـه آسـانی
نیست .بسیاری از محققان موانعی را مالحظه کردهاند که فرایند تطابق با فناوری اطالعـات را در زنجیـره
تأمین کند کرده است؛ بنابراین شناسایی این موانع و محرکها بـه منظـور توسـعه اسـتراتژیهـایی بـرای
روبرو شدن با آنها بسیار اهمیت دارد.
برقراری پیوند بین فرایندهای درونی با تأمین کنندگان بیرونی و مشتریان یکی از پیش شرطهای موفقیت
در یکپارچگی زنجیره تأمین و خلق ارزش برای ذینفعان است.

1. National Research Council
2. Electronic Data Interchange
3. Frohlich
4. Jharkharia. S, Shankar
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محصول گردشگری نیز مانند هر محصول دیگری دارای زنجیره تأمین و توزیعی است اما ایـن محصـول
ویژگیهای منحصربهفردی هم دارد که تا حدی آن را از دیگر محصوالت متمایز میکند .به گفته بنـت و
استریدم محصول گردشگری به عنوان ترکیبی از اجزای مختلف شـناخته مـیشـود ،جاذبـههـای مقصـد،
تسهیالت مقصد و دسترسی به آن؛ بنابراین محصول گردشگری فقـط بازدیـد از یـک پـارک موضـوعی،
صندلی یک هواپیما یا بازدید از یک پارک ملی نیست بلکـه ترکیبـی از اجـزای مختلـف اسـت (بنـت و
استریدم.)163 :8661 ،1
زنجیره تأمین محصول گردشگری (به عنوان یک محصول خدماتی) اجزای مختلفی را دربرمـیگیـرد کـه
به صورت بستهای و یا منفرد به گردشگران عرضه میشـوند .زنجیـره تـأمین اصـلی و مسـتقیم خـدمات
گردشگری از قبل از سفر و در مرحله برنامهریزی و پس از آن طیف متنوعی از مؤسسات و سازمانهایی
را دربرمیگیرد که عمدتاً خصوصـی هسـتند .رزرواسـیون ،حمـلونقـل ،اقامـت ،پـذیرایی ،جاذبـههـا و
سرگرمیهای گردشگری و خدمات پشتیبانی از آنها در خط مقدم ارائه محصول گردشگری قـرار دارنـد
اما هر چه که از این خط میانی به صورت عرضی به باال و پایین برویم مجموعه متنـوعی از بخـشهـای
خدماتی و صنعتی ،خصوصی و دولتی وجود دارند که به شکلهای مختلـف در تهیـه ،تـدارک و عرضـه
محصول گردشگری نقش حیاتی دارند (کمیته حمایت از کشورهای در حـال توسـعه و سـازمان جهـانی
جهانگردی)131 ،8613 ،8
زنجیره تأمین گردشگری را میتوان به عنوان شبکهای از سـازمانهـای عرضـهکننـدگان اجـزای مختلـف
محصوالت/خدمات گردشگری (مانند پرواز و اقامت بـه منظـور توزیـع و بازاریـابی محصـوالت نهـایی
گردشگری در یک مقصد خاص) تعریف کرد که طیف وسـیعی از مشـارکتکننـدگان در هـر دو بخـش
خصوصی و دولتی را دربرمیگیرد (سانگ.)0 :8618 ،3
مدیریت زنجیره تأمین گردشگری ( )TSCM1را میتـوان بـه عنـوان مجموعـهای از رویکردهـای مـورد
استفاده به منظور مدیریت صحیح عملکردهای زنجیره تأمین گردشگری در یک مقصد گردشگری خاص

1. Bennet, Strydom
2. DEVCO and UNWTO
3. Song
4. tourism supply chain management
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به منظور تأمین نیازهای گردشگران از بازار(های) هدف و تأمین اهداف کسبوکار تعریف کرد (تیگـو و
کالگراتو.)8661 ،
هدف مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه خدمات گردشگری )ITSSC(1سادهسازی فرایندهای کسـبوکـار
تأمینکنندگان مختلف به صورت فرایند تحویل بسـتهای خـدمات گردشـگری بـا اسـتفاده از فراینـدهای
پیشرفته  ICTاست و از سفارشیسازی گروهی ،برنامهریزی ،سازماندهی مجدد و اجرای فراینـد تحویـل
بسته خدمات از طریق به اشتراکگذاری گسترده اطالعات و منابع پشتیبانی مـیکنـد .از طریـق مـدیریت
زنجیره تأمین خدمات گردشگری تعامالت بین سازمانهای تأمینکننده خدمات گردشگری ارتقا مییابـد،
جریان اطالعات ،خدمات و سرمایههای بین سازمانی سادهسازی میشود و سازمانهای مجـزای زنجیـره
تأمین به عنوان یک سیستم هماهنگ ،یکپارچه میشوند تا رقابتپذیری سـازمانهـا بـه صـورت مجـزا و
زنجیره تأمین به عنوان یک کل بهبود یابد (شینیو و یونگلی.)8662 ،8
با توجه به پیچیدگی باالی این زنجیره ارزش و مشارکت اعضای مختلف در طول زنجیـره ،خلـق ارزش
در چنین زنجیره ای پیچیده تر خواهد بود .درحال حاضر رویکردها به سـمت دیـدگاه خـدمت محـور و
خلق ارزش بر اساس شناسایی و توسعه شایستگیهای محوری به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تغییـر
پیدا کرده است به طوری که بر توسعه روابط با بازیگران کلیدی متمرکز اسـت کـه مـیتواننـد از عرضـه
ارزش و شایستگیهای محوری دیگری منافع کسب کنند .منافع کسب شده از شایستگیهای محوری در
فرایند خلق ارزش توسط تأمین کنندگان و مشتریان اهمیت دارد به طوری که به ایـن بـازیگران موقعیـت
تولیدکننده همکار در خلق ارزش و در نتیجـه نقـش فعـال در مبـادالت و تولیـد همکارانـه را مـیدهـد
(چاکربرتیا 3و همکاران .)8611 ،خلق همکارانه ارزش از طریـق اقـدامات مشـترک و داوطلبانـه اعضـای
مختلف زنجیره ایجاد میشود که شامل شبکه ارزش بین اعضاء ،مشتریان و حتی رقبا اسـت (کابیـدیو 1و
همکاران.)21 :8610 ،

1. Integrated tourism service supply chain
2. Xinyue, Yongli
3. Chakrabortya
4. Cabiddu
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براساس نظریه فریمن ،میتوان ذینفعان متاثر از خلق ارزش را چنین تعریف کرد« :ذینفعان یـک سـازمان،
گروه یا افرادی هستند که میتوانند بر فعالیتهای سازمان تاثیر بگذارند و یا از آن تاثیر بپذیرند» .ذینفعان
یک سازمان را میتوان در مجموعه ای به این صورت طبقـه بنـدی کـرد .صاحبان/سـهامداران ،کارکنـان،
مشتریان ،تأمین کنندگان و جامعه در معانی کلی آن.
گریس من و استوک برگر )8618( 1اهمیت خلق همکارانه ارزش در صـنعت گردشـگری را بـه صـورت
زیر تشریح کرده اند :اول ،در اقتصاد تجربه گرای درحال ظهور ،خلق تجربه منحصربهفرد و به یادماندنی
برای مشتریان اهمیت زیادی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری دارد .مفهوم خلق همکارانه بـه ایـن
معنی است که ارزش در فرایند تعامل خلق میشود و نه صرفا در ارائه خـدمات .دوم ،اینترنـت بـه طـرز
قابل توجهی شیوه ای را که مشتریان دانش خود را در مورد هتلها ،پروازها یا حتی مقصدها بـه اشـتراک
میگذارند تغییر داده است .موتورهای جستجو و رزرو آنالین و سایتهایی که به مشتریان امکان انتشـار
نظرات و دیدگاهها درباره خدمات شرکتهای گردشگری را میدهند نه تنها ابـزار سـودمند خلـق ارزش
برای مشتریان هستند منبع مهمی برای اطالعات بازاریابی برای شرکتها درخصوص تجربیـات مشـتریان
بشمار میروند .سوم ،مشتریان نه تنها برای خودشان و شرکتها بلکه با اشتراک گذاشتن تجربیـات سـفر
خود در رسانههای اجتماعی برای دیگر مشتریان هم خلـق ارزش مـیکننـد .بنـابراین تجربـه سـفر یـک
مشتری برای اعضای یک جامعه فراگیر ،در فضای مجازی قابل دسترسی است؛ در نتیجه بر رفتـار خریـد
آینـده آنهـا تـاثیر مـیگـذارد .چهـارم ،تکنولــوژیهـای آنالیـن ماننـد موتورهـای رزرو و سـایتهــای
پیشنهاددهنده ،سطح رقابت را از سطح مقصدها به سطح بین المللی تغییر دادهاند .در نتیجه شـرکتهـای
خدمات دهنده عمدتا بر خلق تجارب به یادماندنی برای مشتریان و خلـق ارزش برتـر بـرای مشـتریان و
شرکتها تمرکز میکنند (روفن ،گریسمن.)12 :8610 ،
خلق ارزش همکارانه از طریق فناوری اطالعات زمانی به وجود مـیآیـد کـه چنـدین شـرکت از طریـق
فناوری اطالعات با هم تعامل دارند ،با هم کار میکنند تا ارزشی را خلق کننـد کـه میـزان آن از مجمـوع

1. Grissemann, stokburger
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ارزش خلق شده توسط هر یک به تنهایی بیشتر است .به گفته کوهلی و گروور )8662( 1خلق همکارانـه
ارزش نشان میدهد که:
الف) ارزش مبتنی بر  ITبه طور فزایندهای از طریق اقدامات اعضای مختلف زنجیره ایجاد میشود.
ب) ارزش از روابط همکارانه مستحکم بین شرکتها به وجود میآید.
ج) برای پذیرش و ایجاد ارزش مشترک به میزان برابر ،ساختارها و مشوقهایی مورد نیاز است تا خلق
همکارانه ارزش پایدار بماند (کابیدیو 8و همکاران.)8610 ،
مطالعات اخیر در زمینه زنجیرههای تأمین خدمات گردشگری یـا معـادلهـای آن همچـون زنجیـرههـای
ارزش گردشگری یا زنجیره های صنعت گردشگری محدود شده است .به طور کلی مطالعـات محـدودی
در زمینه زنجیره تأمین خدمات گردشگری و به ویژه خلق ارزش از طریق یکپارچهسازی صورت گرفتـه
است .در جدول  1نمونه برخی از مهمترین تحقیقات در حوزههای مختلف مرتبط در زمینه خلـق ارزش،
یکپارچگی زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین گردشگری ،زنجیـره تـأمین الکترونیکـی ،موانـع و محـرکهـای
یکپارچه سازی ،نحوه خلق ارزش برای ذینفعان و  ...و خالصه ای از نتایج آنها آمده است.
جدول  .1برخی از تحقیقات مرتبط
ردیف

1

پژوهشگر

مختار و محمود
اظهر)8686( 3

عنوان

نتیجه

هماهنگی عملکردی برای

در این مقاله براساس مبانی نظری و مفاهیم خلـق همکارانـه ارزش،

خلق ارزش همکارانه در

نظریه شبکه ای ،زنجیره ارزش و ارزش مشتری مدلی ارائه شده است

زنجیره های ارزش یکپارچه

که بر این ایده متمرکز اسـت کـه زنجیـره هـای ارزش یکپارچـه بـا

به منظور رقابت پذیری

توانایی باالی خلق ارزش همکارانه موجب رقابت پذیری بـرای کـل

زنجیره تأمین

زنجیره می شود.
در این مقاله چارچوب مفهومی خلق ارزش همکارانه در آژانس های

چارچوب مفهومی خلق
8

حمیدی و همکاران
()8686

همکارانه ارزش در
شرکتهای خدماتی (نمونه
موردی آژانس های
گردشگری)

گردشگری کوچک و متوسط ارائه شـده اسـت .نمونـه  83نفـری از
مدیران و کارکنان این شرکت ها انتخاب و مصاحبه نیمه ساختار یافته
با آن ها انجام و با کدگذاری بـاز و محـوری اطالعـات جمـع آوری
شده است .براساس یافته ها ،چارچوب ارائه شده شامل هشت جـزء
دریافت ارزش ،ادارک ارزش ،ریسک ارزش ،برنامه ریزی منابع ،بستر
تعاملی ،بازیگران ،فرایندهای خلق همکارانه ارزش ،ارزش خلق شده
به صورت همکارانه و فرایندهای یادگیری می باشد.

1. Kohli & Grover
2. Cabiddu
3. Mukhtar.Umer, Mahmood Azhar.Tashfeen
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ادامه جدول  .1برخی از تحقیقات مرتبط
ردیف

پژوهشگر

نتیجه

عنوان

این مقاله با استفاده از ادبیات مدیریت زنجیـره تـأمین ،چـارچوبی را
ارائه داده است نشان می دهد که چگونـه هـر دو روش یکپـارچگی

3

تاثیر شیوه های یکپارچگی

بیرونی و داخلی با خلق ارزش افزوده در زنجیـره تـأمین و عملکـرد

شاشی 1و همکاران

بر خلق ارزش افزوده

شرکت ارتباط معنادار و مثبتی دارند .در این بین اثر یکپارچی بیرونی

()8612

زنجیره تأمین و عملکرد

بیشتر است .در این چارچوب تـاثیر تقویـت کننـده خلـق ارزش بـر

شرکت ها

عملکرد شرکت نیز نشان داده شده است .در این مقاله با بررسی 300
شرکت بزرگ در هند و با استفاده از روش معادالت سـاختاری ایـن
روابط مورد بررسی قرار گرفته است.

روابط مدیریتی مدیران

1

عالی ،یکپارچگی زنجیره

چن 8و همکاران

تأمین و عملکرد شرکت در

()8612

چین :با رویکرد سرمایه
اجتماعی

خلق همکارانه ارزش در

1

زنجیرههای تأمین از طریق

زندر 3و همکاران

یکپارچگی با  :ITنقش

()8610

ساختارهای شبکههای
همکاری

این تحقیق براساس تئوری سرمایه اجتماعی و با اسـتفاده از ادبیـات
زنجیره تأمین به دنبال این است که نشان دهـد آیـا روابـط مـدیریتی
مدیران می تواند بر یکپارچگی زنجیره تأمین و در نتیجه بر عملکـرد
شرکت اثرگذار باشد؟ یافتههای ایـن تحقیـق نشـان داده کـه روابـط
مدیران عالی در زمینه کسب و کار میتواند بـر یکپـارچگی زنجیـره
تأمین اثر مثبت داشته باشد اما روابط سیاسی آنها خیر.
در این تحقیق بر اهمیت  ITبرای یکپارچه سـازی یـک سـازمان بـا
شبکه شرکا و سازمانهای همکار تاکید شده است .با این حال نقـش
ویژگیهای سازمانی هم اهمیت دارد .بنابراین در تحقیق ،چـارچوب
نظری طرح شده است که نقش ساختارهای شبکههای همکاری را به
عنوان یک پیشگام و محرک برای یکپارچگی  ITمورد بررسی قـرار
دهد و در نهایت یکپارچگی منجر به خلق همکارانه ارزش شود.
در این تحقیق برای نشان دادن چگونگی خلق ارزش (خالص) مدلی

لجستیک و زنجیره تأمین
0

گلیاز و واندر وین
()8611

1

چگونه میتوانند ارزش
مناسب مشتری را خلق
کنند؟

با سه جزء (مشتری ،شرکت و تأمین کننده) مورد بحث قـرار گرفتـه
است .این مدل نشان داده که پنج راه برای خلـق ارزش وجـود دارد.
براساس نتیجه این تحقیق مفاهیم ارزش مشـتری ،ارزش سـهامداران
شرکت ،ارزش کارکنـان و ارزش تـأمین کننـدگان و مجمـوع آنهـا
ارزش خالص خلق شده را تشکیل میدهند .بنابراین همـاهنگی بـین
ذینفعان اهمیت دارد.

1. Shashi
2. Chen
3 Zander
4. Gülyaz, van der Veen
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ادامه جدول  .1برخی از تحقیقات مرتبط
ردیف

پژوهشگر

نتیجه

عنوان

در این مقاله مهمترین موانع مدیریت زنجیره تأمین شناسایی شـده و
چارچوبی برای طبقهبندی آن ها ارائه شـده اسـت .موانـع از بررسـی
ادبیات استخراج شده است .برای این کار دو دسته منابع به صـورت
پیوترویچ و
1

کوتبرتسون

1

()8611

طراحی و مدیریت زنجیره

عمیق مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .مقالههایی کـه بـر موانـع

تأمین در اقتصادهای

عمومیزنجیره تأمین متمرکز بوده است (عمدتا در کشورهای در حال

نوظهور :شناسایی موانع و

توسعه) و مقاالتی که به صورت خـاص بـر زنجیـرههـای تـأمین در

عوامل بحرانی موفقیت

بازارهای نوظهور (در حال توسعه) متمرکـز بـوده اسـت .چـارچوب
ارائه شده شامل هفت الیه است که از محیط کالن بیرونی تـا بـازار،
زنجیره تأمین و سطوح بین سازمانی تا خروجیها را دربرمیگیرد .هر
گروه از موانع نیز به صورت خالصه تشریح شده است.
در این مطالعه در ابتـدا چـارچوب نظـری مـدیریت زنجیـره تـأمین

مدل مدیریت یکپارچه
2

کسیم 8و همکاران

زنجیره تأمین برای خلق

()8618

ارزش :شواهدی از
نمونههای موردی

یکپارچه برای بررسی نمونههای موردی در مالزی طرح شده اسـت.
نتایج این تحقیق نشان داده که حرکـت از زنجیـره تـأمین سـنتی بـه
سمت زنجیره خلق ارزش موجب بهبود عملکرد شرکتها و پایداری
خلق ارزش شده است .ارتباطات مـوثر ،فرهنـگ ،تشـکیل تـیمهـای
ضربدری الزامات ترویج ایجاد ارزش در چـارچوب زنجیـره تـأمین
هستند.
هــدف از ایــن مقالــه شناســایی اثــرات متقابــل مــوانعی اســت کــه
توانمندسازی مبتنی بر فناوری اطالعاتی را در زنجیره تـأمین تحـت

2

جارکاری و

تطابق زنجیرههای عرضه با

تأثیر قرار می دهند .برخی از این موانع ریشه موانع دیگر هستند (کـه

شانکار)8661( 3

 :ITشناسایی موانع

موانع محرک نامیده شده اند) و برخی دیگر تحت تأثیر دیگـر موانـع
قرار دارند (موانع وابسـته نامیـده شـده انـد) .در ایـن مقالـه از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMاستفاده شده است.

چارچوب طرح و ارزیابی
16

فیلیپ آلفورد

1

()8661

هزینههای فرایند کسبوکار
در زنجیره تأمین صنعت
گردشگری

این مطالعه با ارائه چارچوبی برای تعریف ،طرح و ارزیابی هزینههای
فرایند کسب وکار در زنجیره تأمین شکاف موجود را نشان مـیدهـد.
نتایج این تحقیق مفاهیم سودمندی برای روشهایی دارد که سازمانها
از طریق آن فناوری اطالعات را در زنجیره تأمین گردشگری به کـار
میگیرند.

منبع :یافتههای پژوهشگران

1. Piotrowicz.W, Cuthbertson
2. Kasim
3. Jharkharia, Shankar
4. Philip Alford
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روش پژوهش
روش انجام این پژوهش فراترکیب است که به صورت کیفی و با مطالعـه و اسـتخراج مفـاهیم مطالعـات
گذشته انجام شده است به طوریکه با مطالعه و بررسی مفاهیم و نتایج مطالعات پیشین چـارچوب بنـدی
جدیدی از مفاهیم براساس تفسیر و ادغام نتایج تحقیقات پیشین صورت گرفته است .در این تحقیـق بـه
منظور دستیابی به چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری
گامهای فرایند هفت مرحلهای پیشنهادی سندلوسکی و بارسو )8661( 1برای انجام فراترکیـب طـی شـده
است .این گامها شامل گام اول :تنظیم سوالهای پژوهش ،گام دوم :بررسی نظـاممنـد متـون ،گـام سـوم:
جستجو و بررسی مقاالت مرتبط ،گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت ،گام پنجم :تجزیـه و تحلیـل و
ترکیب یافتههای کیفی ،گام ششم :کنترل کیفیت ،گام هفتم :ارائه یافتهها میباشد.
سوال پژوهش:
نخستین گام فراترکیب تنظیم سؤاالت پژوهش است .سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:
«چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری چگونه است؟»
بررسی متون:
به منظور بررسی متون و استخراج نتایج مطالعات پیشین ،مقاالت مـورد نظـر از منـابع موجـود بـه زبـان
انگلیسی با جستجو در پایگاههای اطالعاتی و با استفاده از مجموعهای کلیدواژههای مرتبط صورت گرفته
است.
جدول  .8واژگان کلیدی مورد جستجو
واژگان کلیدی

پایگاههای اطالعاتی

Integrated Supply Chain
Tourism Supply Chain
Electronic Supply Chain
Supply Chain Integration Barriers
Supply Chain Integration Drivers
Value Chain
Value Co-creation
Value Creation Stakeholders

Science Direct
Emerald
Springer
Taylor & Francis
Wiley

منبع :یافتههای پژوهشگران

1. Sandelowski, Barroso
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بررسی اولیه مقاالت و غربالگری آنها پس از بررسـی عنـاوین ،چکیـده مقـاالت و سـپس محتـوای آنا
صورت گرفته و تعدادی از مقاالت مطابق فرایند نشان داده شده در شکل  1به منظـور بررسـی محتـوایی
انتخاب شدهاند.
تعداد منابع یافت شده
N=163

تعداد مقالههای رد شده (عنوان)
N=382

تعداد مقالهها برای بررسی چکیده
N=111

تعداد مقالههای رد شده (چکیده)
N=10

تعداد مقالهها برای بررسی محتوای کامل
N=112

تعداد مقالههای رد شده (محتوا)
N= 21

تعداد مقالههای نهایی
N=31

شکل  .1فرایند انتخاب مقاالت

(منبع :یافتههای پژوهشگران)

به منظور انتخاب مقاالت نهایی ،مقــاالت باقی مانــده بعد از بررسی چکیدهها ،بــه لحـــاظ کیفیـــت
محتــوا مــورد بررســی قــرار گرفتند .بدین منظور ،برنامه مهارت های ارزیابــی حیاتـــی ()CASP1
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی ابزاری است که برای ارزیابی کیفیـت
مطالعههای اولیه پژوهش کیفی استفاده میشود تا دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعهها را مشخص کند .چـک
لیست این روش شامل ده سوال درخصوص  -1تناسب اهداف تحقیق  -8روش تحقیق  -3طرح تحقیق
 -1روش نمونهگیری  -1روش و کیفیت جمعآوری دادهها  -0میران انعکاس پذیری و بسط دادن نتـایج
تحقیـــــق  -1مالحظات اخالقی  -2دقت در تجزیه وتحلیلدادهها  -2بیان واضح و روشن یافتهها -16
ارزش کلی پژوهش .بر اساس مقیاس  16امتیازی منـابع در چنـد دسـته کیفـی خیلـی خـوب (،)16-11
خوب ( ،)16-31متوسط ( ،)36-81ضعیف ( ،)86-11خیلی ضعیف ( )16-6تقسیمبندی مـیشـوند .در
این مرحله  31منبع امتیاز بیش از  81را کسب کرده و مورد بررسی قرار گرفتند.
1. Critical Appraisal Skills Program
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یافتههای تحقيق
در مرحله استخراج اطالعات مقاالت مقاالت منتخب مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و مجموعـهای از
مفاهیم استخراج شدند .براساس شیوه تحلیل محتوای متون ابتدا کدهای اولیه براساس مفاهیم موجـود در
متون استخراج مشخص شده است .در مرحله دوم با بررسی کدها و مفاهیم اولیه ،مقولههـای فرعـی کـه
مجموعه سازمان یافتهای از کدهای اولیه است مشخص شده و در نهایت مقولههای اصلی که دربردارنـده
مضامین مورد نظر باشند تعیین شدهاند .در این مقاله کدگذاری دادهها به صورت دستی و در چهار سـطح
مقولهها ،زیرمقولهها و مفاهیم صورت گرفته است تا بتوان چارچوب نهایی را ترسیم نمود.
جدول  .3کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
مقوله

منابع

زیرمقوله

مفاهیم

مدیریت زنجیره

یکپارچگی ( ،)1کاهش هزینه سیستم ( ، )8بهبود

همکاران ( ،)1222آرمون (،)1321

تأمین

خدمت دهی به مشتریان ( ،)3ارزش افزوده ()1

کریستوفر ،)1222( 8ساخوجا و جین

تیموری و احمدی ( ،)1322کوپر 1و
3

()8618
یکپارچگی خدمت
یکپارچگی زنجیره تأمین

یکپارچه ساز خدمت ( ،)3مدیریت تقاضای

ساخوجا و جین ( ،)8618شینیو و

مشتری( ،)8مدیریت ظرفیت ( ،)3خدمات متنوع

یونگلی ،)8662( 1مویزینالیف،

درون بستههای گردشگری()3

آکتاموف)8611( 1

هم افزایی( ،)1بهره وری ( ،)1پاسخگویی و
چابکی( ،)1همکاری ( ،)1مشارکت( ،)8به اشتراک
گذاری اطالعات ( ،)8منابع و ریسک ( ،)8بهبود
ارتباطات ( ،)1روابط بلندمدت مدت براساس

ناتور 0و همکاران ( ،)8611هو 1و

منافع و مزایای

شفافیت و اعتماد ( ،)8بهبود عملکرد کسب و کار

همکاران ( ،)8662آنن 2و همکاران

یکپارچگی

( ،)1بهبود کارایی از طریق تولید بهنگام و شبکههای

( ،)8610گوان ،ریمه ( ،)8618وانگ

تأمین لجستیک ( ،)1بهره متقابل هر دو طرف از

و همکاران)8611( 16

2

معامله ( ،)3کاهش هزینههای ارائه خدمات و نظارت
بر مشتریان و تأمین کنندگان ( ،)1به اشتراک گذاری
ریسکها و مشکالت لجستیک ()1

1. cooper
2. Christopher
3. Sakhuja, Jain
4. Xinyue, Yongli
5. Muysinaliyev.Aktamov
6. Natour
7. Huo
8. Annan
9. Guan, Rehme
10. Wong and others
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ادامه جدول  .3کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
زیرمقوله

مقوله

مفاهیم

منابع

تأمین

زنجیره

یکپارچگی

1

یکپارچگی عملکردهای درونی ( ،)1یکپارچگی

هو و همکاران ( ،)8662اسمارت

بیرونی ( ،)1یکپارچگی تأمین کننده (،)1

( ،)8662یونوس ،تادیسینا،)8610( 8

یکپارچگی مشتری ()1

وانگ و همکاران ()8611

محرکهای بیرونی شامل نااطمینانی محیطی (،)16
ناکارآمدی بازار ( ،)8تکنولوژیهای اطالعاتی (،)1
رقابت شدید در بازارهای با رشد کم ( ،)1افزایش
تقاضای مشتریان ( ،)1عدم اطمینان عرضه (،)1
عدم اطمینان تقاضا ( ،)8تقاضای مبتنی بر وب
( ،)8محیط نهادی ( ،)8اقتصاد جهانی شده (،)1
محرکها

فرهنگ ملی()1
محرکهای درونی شامل تمرکز بر مشتری (،)8

عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین

تمایل به تأمین نیازهای مختلف مشتریان در عین
حفظ قیمتها در سطح پایین ( ،)8مزایای بالقوه
ناشی از همکاری در زنجیره تأمین ( ،)1دستیابی
به انعطاف پذیری ( ،)1تمایز و حاشیه سود باالتر
( ،)8منافع پیش بینی شده ( ،)3مشتری محوری

اسمارت ( ،)8662چن و پلراج

3

( ،)8661مهتا ،)8661( 1کوک و
گارور ،)8668( 1سیماتپوانگ 0و
همکاران ( ،)8668گوان ،ریمه
( ،)8618دویس( ،)1223( 1فیشر
( ،)1221لی ،)8666 ،2فریلیچ و
وستبروک ،)8668( 2این لیو 16و
همکاران ( ،)8616لوموس و
آوورکا ،)1222( 11وانگ و همکاران
( ،)8611یونوس ،تادیسینا،)8610( 18
ریچی 13و همکاران ()8662

( ،)8تمایل به بهبود عملکرد()1
سطح محیط کالن :زیستمحیطی(جغرافیایی) (،)1
ریسکها ( ،)1امنیت و ثبات ( ،)3موانع سیاسی و

موانع

11

قانونی()1

عواد و ناصر ( ،)8616پیوتروویچ و

سطح بازار :زیرساختهای حملونقل و لجستیک

کوتبرسون ( ،)8611آشتی و

( ،)8ساختار زنجیره تأمین ( ،)1ساختار بازار()1

گرزیبوسکا ( ،)8611جارکاری و

سطح زنجیره تأمین :سطح پایین یکپارچگی (،)3

شانکار ( ،)8661صابر و عرفان

ارتباطات ( ،)8به اشتراکگذاری اطالعات (،)1

( ،)8611بوهمه)8662( 11

تکنولوژی ( ،)1هزینهها ( ،)3منابع و قابلیتها (،)3
آموزش و آگاهی ( ،)8هماهنگی ( ،)1تمایل به

1. Smart
2. Yunus, Tadisina
3. Chen and Paulraj
4. Mehta
5. Cook and Garver
6. Simatupang
7. Davis
8. Lee
9. Frohlich
10. Liu
11. Lummus, Vokurka
12. Yunus, Tadisina
13. Richey
14. Awad, Nassar
15. Boehme
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ادامه جدول  .3کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
مقوله

زیرمقوله

زنجیره تأمین

عوامل موثر بر یکپارچگی

موانع

زنجیره تأمین

عوامل موثر بر یکپارچگی

موانع

مفاهیم
همکاری ( ،)8موانع روابط و تعهد ( ،)1نبود
اعتماد ( ،)3اهداف مشترک کسب و کار (،)8
تسهیم مسئولیت ( ،)1تسهیم منافع ( ،)1تصمیم
گیری مشترک ()1
سطح درون سازمانی :ضعف فناوریهای اطالعاتی
( ،)1وجود فلسفه مدیریت سنتی ( ،)8عدم تطابق
سیستم ( ،)1نیروی انسانی ( ،)1انعطاف پذیری
( ،)3فرهنگ سازمانی ( ،)3حمایت مدیریت عالی
( ،)3تهدید برای امنیت اطالعات ( ،)8کمبود منابع
مالی()8

منابع
عواد و ناصر ،)8616( 1پیوتروویچ و
کوتبرسون ( ،)8611آشتی و
گرزیبوسکا ( ،)8611جارکاری و
شانکار ( ،)8661صابر و عرفان
( ،)8611بوهمه)8662( 8
عواد و ناصر ،)8616( 3پیوتروویچ و
کوتبرسون ( ،)8611آشتی و
گرزیبوسکا ( ،)8611جارکاری و
شانکار ( ،)8661صابر و عرفان
( ،)8611بوهمه)8662( 1

سیستم ارزش ( ،)1ادراک مشتری ( ،)3الزامات
ارزش

خلق ارزش ( :)1لجستیک ( ،)8فناوریهای

ویجیان و همکاران ( ،)8610کسیم

اطالعات ( ،)8یکپارچگی زنجیره تأمین ()8

()8618

مدیریت شبکه و ارتباطات ()8
فعالیتهای اولیه :فعالیتهای لجستیک ورودی
( ،)8عملیات ( ،)8لجستیک بیرونی ( ،)8بازاریابی
زنجیره ارزش

و فروش و خدمات()8

خلق ارزش همکارانه

فعالیتهای پشتیبانی :تدارکات ( ،)8مدیریت منابع

ویجیان و همکاران ( ،)8610کسیم
()8618

انسانی ( ،)1زیرساختها و توسعه تکنولوژی ()1
مشارکت مشتریان در طراحی و توسعه
مشتریان

محصوالت ،خدمات و تجارب( ،)2هم افزایی در
زنجیره ()1

فرایندهای خلق

فرایندهای مشتری ( ،)1فرایندهای برخورد (،)8

ارزش

فرایندهای تأمین کننده()3

نقش بازیگران در
خلق ارزش

شرکتها به عنوان پلتفرمهایی برای تعامل (،)8
شایستگیهای تخصصی بازیگران در خلق
ارزش()3

پراهالد و رامس وامی(،)8661
گوستافسون و همکاران (،)8618
راسر 1و همکاران ( ،)8662آخیلش
()8611
پراهالد و رامس وامی( ،)8661پین و
همکاران ( ،)8661چاکربرتیا و
همکاران)8611( ،
چاکربرتیا و همکاران (،)8611
راماس وامی ،اوزکان)8611( 0

1. Awad, Nassar
2. Boehme
3. Awad, Nassar
4. Boehme
5. Roser
6. Ramaswamy, Ozcan
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ادامه جدول  .3کدگذاری مفاهیم استخراج شده از منابع و فراوانی آنها
مقوله
زنجیره تأمین الکترونیکی

زیرمقوله

مفاهیم

منابع

یکپارچگی بین

به اشتراک گذاری کارآمد اطالعات بین تأمین

راتانا ویبوسون ،)8610( 1زندر و

سازمانی از طریق

کنندگان و شبکه خدمات مشتریان ( ،)3فناوری

همکاران ( ،)8610گیمنز و لورنسو

فناوری اطالعات

اطالعات یک دارایی خاص و قابلیت مکمل()8

()8662

نقش اینترنت در

تجارت الکترونیک ( ،)8به اشتراک گذاری

زنجیره تأمین

اطالعات ( ،)1اشتراک گذاری دانش()8

راتانا ویبوسون ( ،)8610گیمنز و
لورنسو ( ،)8662زندر و همکاران
()8610

ارزش

ذینفعان خلق

صاحبان/سهامداران،

ارزشهای مالی ،غیر مالی و زمانی ( ،)1سرعت

کارکنان ،مشتریان،

دسترسی به مزایا ( ،)8صرفه جویی در زمان،

هاکسور 3و همکاران ()8661

تأمین کنندگان و

گستردگی افق زمانی مزایا ( ،82تعامل ذینفعان

گلیاز ،وین)8611( 1

جامعه

8

کلیدی()3

منبع :یافتههای پژوهشگران

براساس بررسی صورت گرفته از مطالعات پیشین و استخراج مقولهها ،زیرمقولهها و مفـاهیم مربـوط بـه
آنها عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین ،یکپارچگی زنجیره تأمین ،خلق ارزش همکارانـه ،زنجیـره
تأمین الکترونیکی و ذینفعان خلق ارزش مقولههای اصلی شناسایی شده هستند که ارتباط آنهـا بـا هـم و
زیرمقولههای مربوطه در چارچوب زیر ارائه شده است.

1. Rattanawiboonsom
2. Giménez, Lourenço
3. Haksever
4. Gülyaz, van der Veen
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شکل  .8چارچوب مقولهها و زیرمقولههای ارائه چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه
الکترونیکی خدمات گردشگری

(منبع :یافتههای پژوهشگران)

محرکهای یکپارچهسازی :عوامل محرک یکپـارچگی در زنجیـره تـأمین از دو منبـع محـیط بیرونـی و
درونی سازمانها نشأت میگیرند .عدم اطمینان محیطی ،تغییرات در تکنولـوژیهـای اطالعـاتی ،رقابـت
شدید ،تقاضای مشتریان و مواردی مانند آنها از جمله عوامل محیط بیرونی هستند که شـرکتهـا را بـه
سمت یکپارچگی سوق میدهند .در درون این سازمانها نیز عواملی چون تمایل به دستیابی به هزینههای
پایینتر و یا خدمات بهتر ،انعطافپذیری بیشتر ،برنامهریزی مشترک و در نتیجه کاهش موجودی ،کاهش
هزینههای توزیع و حملونقل و بهبود زمان چرخه و سـطح خـدمات ارائـه شـده بـه مشـتریان ،تمـایز و
حاشیه سود باالتر ،تمایل شرکتهـا بـه بهبـود مسـتمر فراینـدها و عملکـرد آن عوامـل درونـی محـرک
یکپارچگی هستند.
موانع یکپارچهسازی :موانع یکپارچه سازی نیز در سطوح مختلف کالن ،سطح زنجیـره تـأمین و سـطح
سازمانها قابل بحث است .این موانع در سطح کالن شامل موضـوعاتی چـون موانـع سیاسـی و قـانونی،
عوامل فرهنگی ،محیط تکنولوژیک و  ...میباشد .در سطح زنجیره تأمین ساختار زنجیره تأمین و سـاختار
بازار ،ارتباطات ،به اشتراکگذاری اطالعات ،تکنولوژی ،موانع روابط و تعهد ،تسهیم اطالعات ،هماهنگی
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و  ...موانع ایجاد یکپارچگی بین اعضای زنجیره تأمین هستند .اما در درون ایـن سـازمانهـا نیـز مـوانعی
چون فرهنگ سازمانی ،تطابق پذیری سازمانی ،نیروی انسـانی ،آمـوزش و آگـاهی ،تمایـل بـه همکـاری،
حمایت مدیریت عالی ،آمادگی تکنولوژیکی ،وجود فلسفه مـدیریت سـنتی ،مقاومـت دربرابـر تغییـر بـه
زنجیره تأمین الکترونیکی و  ...وجود دارند که مانع از این می شوند که شرکتها و سـازمانهـای عضـو
زنجیره تأمین به سمت یکپارچگی حرکت کنند.
یکپارچگی زنجيره تأمين :مفهوم یکپارچگی ریشه در نگرش سیسـتمی دارد .در زنجیـرههـای یکپارچـه
تأمین خدمات ،فرایندهای درونی و بیرونی سازمانهای عضو زنجیره به صورت هماهنگ جریـان کـارا و
اثربخشی از محصوالت و خدمات را به وجود میآورند که در نهایت موجب هم افزایـی و ایجـاد ارزش
برای ذینفعان می شود .یکپارچگی شامل سـه نـوع درونـی ،تـأمین کننـدگان (بیرونـی) و مشـتری اسـت.
یکپارچگی درونی مربوط به بخشهای و عملکردهای درون سازمان ،یکپارچی تأمین کنندگان یا بیرونـی
با سایر اعضای زنجیره تأمین و یکپارچگی مشتری میزان تناسب و هماهنگی محصـوالت و فراینـدها بـا
نیازهای مشتری میباشد.
خلق همکارانه ارزش :در فرایندهای زنجیرههای ارزش آفرین مشتریان نیز جزئی از فرایند خلـق ارزش
هستند .در مدلهای خلق همکارانه ارزش مشتریان و سازمانها در فرایند تولید محصوالت و خدمات بـا
هم مشارکت میکنند و در نتیجه موجب ایجاد هم افزایی میشود.
خلق ارزش برای ذینفعان :براساس نظریه فریمن ،ذینفعان افراد یا گروههایی هستند که بـر فعالیـتهـای
سازمان تاثیر گذاشته و یا از آن تاثیر مـی پذیرنـد .ذینفعـان یـک سـازمان شـامل صـاحبان و سـهامداران،
کارکنان ،تأمین کنندگان ،مشتریان و جالمعه در معنای کلی آن هستند .زنجیرههای ارزش در فرایند ارزش
آفرینی خود برای هر یک از ذینفعان ارزش مختلفی ایجاد میکنند.
زنجيره تأمين الکترونيکی :با توسعه فناوری اطالعات زنجیرههای تأمین نیز تغییر کرده کردهانـد .توسـعه
فناوری تابادل الکترونیکی دادهها و پس از آن اینترنت در تحول زنجیرههای تأمین نقش بسزایی داشتهاند،
به طوریکه امروزه اینترنت مهمترین بستر یکپارچه سازی زنجیره تأمین به شمار مـیرود .اینترنـت بسـتر
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تجارت الکترونیک ،به اشتراک گذاری اطالعات و پس از آن به اشتراک گذاری دانـش را فـراهم سـاخته
است.
نتيجهگيری
در عصر حاضر قوانین کسبوکار تغییر کرده است .در سایه تحوالت فناوری ،فشـار تغییـرات و رقابـت
افزایش یافته است .امروز ،بیش از هر زمان دیگـری ،کسـبوکارهـا بـه برقـراری روابـط اسـتراتژیک بـا
مشتریان و تأمینکنندگان نیاز دارند تا بتوانند سیستمهای ارزشی خلق کنند کـه بـرای آنهـا حاشـیه امـن
رقابتی در بازار ایجاد کند .در واقع اقتصاد شبکهای جدیدی پدیدار شده اسـت کـه در آن شـرکتهـا بـا
تأمین کنندگان و مشتریانشان به صورت همزمان و از طریق اینترنت مبادله میکنند .بنابراین ،نیاز به مـدلی
برای یکپارچگی  B2Bو  B2Cبه صورت پویا وجود دارد که بتواند فرایندهای کسبوکار را خودکـار و
هوشمند ساخ ته و برای ذینفعان و به ویژه مشـتریان خلـق ارزش نمایـد .چنـین مـدلی شـامل مجموعـه
متنوعی از برنامههای کاربردی یکپارچه و سیستمهای داخلی شرکتها ،بین سـازمانهـای عضـو زنجیـره
تأمین و با مشتریان است .این مدل یکپارچه ،زمینه ای برای خلق همکارانه ارزش ایجاد میکند که بـرای
ذینفعان مختلف شامل سهامداران ،مشـتریان ،کارکنـان و در نهایـت جامعـه ارزش آفرینـی مـیکنـد .امـا
همانظور که عوامل درونی و محیطی محرک ایجاد یکپارچگی هستند ،رسیدن به آن با موانعی نیز روبـرو
است .یکپارچگی در زنجیره تـأمین صـرفا مربـوط بـه یکپـارچگی بیرونـی بـا اعضـای زنجیـره نیسـت،
یکپارچگی در فرایندهای درونی شرکتها و مهمتر از آن ،یکپارچگی با مشتریان نیـز مـیبایسـت ایجـاد
شود تا موجب ایجاد ارزش برای آنها شود .مفهوم خلق همکارانه ارزش به معنی خلق ارزش در فضایی
مشترک و تعاملی با مشارکت مشتریان و ارائه دهندگان خدمات در مراحل مختلف تولید و عرضه کاالهـا
و خدمات است .اینگونه فضای خلق ارزش می توانـد بـرای همـه ذینفعـان ارزش آفـرین باشـد .توسـعه
فناوریهای اطالعاتی و به ویژه اینترنت فرصتهایی را برای ایجاد زنجیره تأمین الکترونیکی فراهم کرده
است که میتواند در کنار زدن موانع ،ایجاد یکپارچگی درونی و بیرونی و با مشتریان ،ایجاد پلتفـرمهـای
تعاملی برای خلق همکارانه ارزش و ارزش آفرینی برای ذینفعان از طریق تجارت الکترونیک ،به اشتراک
گذاری اطالعات و دانش نقش مهمیداشته باشد .بنابراین براساس بررسی مطالعـات پیشـین مقولـههـا و
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زیرمقولههای یکپارچگی ،محرکها و موانع؛ یکپارچگی درونی ،بیرونی و مشتری؛ خلق همکارانه ارزش،
تئوری ذینفعان و زنجیره تأمین الکترونیکی استخراج شدهاند .در مطالعات پیشین عالوه بر اینکه موضـوع
زنجیره ارزش گردشگری کمتر مورد توجه محققان بوده است در سایر حوزهها نیز مطالعـات عمـدتا بـر
موضوعات یکپارچگی و موانع آن متمرکز هستند .در مورد خلق ارزش نیز مطالعات محدودی به موضوع
رابطه بین یکپارچگی و خلق ارزش پرداختهاند .در خصوص مفهوم خلق ارزش همکارانه نیز بـر ماهیـت
اینگونه ارزش آفرینی و به صورت خاص به نقش مشتری در خلق ارزش پرداخته شده اسـت .در مـورد
زنجیره تأمین الکترونیکی نیز الگوهای عملیاتی و تجارت الکترونیک مورد توجه محققان بوده است .ایـن
تحقیق با مطالعه نتایج و مفاهیم موجود در این تحقیقات چارچوب جدیدی از نحوه خلـق ارزش مبتنـی
بر یکپارچگی زنجیره تأمین و خلق همکارانه ارزش در بستر الکترونیکی ارائه شـده اسـت کـه جزئیـات
مقولهها و زیرمقولههای آن مورد بحث قرار گرفت.
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چکيده
بوم گردی ،راهبردی پایدار در زمینه کسب درآمد و به موازات آن حفظ منابع طبیعی است .پژوهش حاضر به منظور ارائه
چارچوبی برای توسعه بومگردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با با بکارگیری تئوری داده بنیاد صورت گرفت.
تحلیل داده ها با نرم افزار  maxqda12در قالب سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد.
نمونه آماری به روش گلوله برفی و  86نفر از کارشناسان بود .ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود .از میان دادهها 133
کد و  181مفهوم و  83مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به دست آمد .مقولههای اصلی مدل به دست آمده شامل :مقولههای
علی :مشارکتی ،اقتصادی ،جاذبهها و پتانسیل های منطقه ،سیاست گذاری ،اجتماعی و فرهنگی ،مدیریتی ،زیرساختها ،خدمات
و تسهیالت بوم گردی ،و مقوله محوری توسعه بومگردی ،مقولههای مداخلهگر :اقتصادی ،مدیریتی و آموزشی ،مقولههای
راهبردی :اقتصادی و آموزشی ،مقولههای پیامدی :پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی ،در
یک چارچوب پارادایمی ،هم پیوند شدهاند.

كليدواژهها  :توسعه بوم گردی ،کدگذاری ،گردشگری ،کرمانشاه

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
بوم گردی (اکوتوریسم) یک سفر و بازدید زیست محیطی مسئوالنه از مناطق طبیعی بکر و درک مواهب
آن و ویژگیهای فرهنگی مرتبط با آن است (احسانی .)8610 ،1بوم گردی ،راهبردی پایدار در زمینه کسب
درآمد و به موازات آن حفظ منابع طبیعی است .بنابر این ،بومگردی نه به عنوان یک برنامه ،بلکه به عنوان
راهبردی اساسی و کالن بایستی مورد توجه قرار گیرد .بسیاری از کشورهای دارای توان توسعهی بوم
گردی ،اقدام به تدوین و اجرای طرحهای توسعه بومگردی و سرمایهگذاری برای ایجاد زیر ساختهای
مورد نیاز جهت جذب عالقمندان بازدید از جاذبههای بوم گردی کردهاند (داودی .)1321 ،با توجه به
پتانسیلهایی که کشور ایران در جاذبههای گردشگری و تنوع اقلیمی کم نظیر در دنیا دارد ،این صنعت
جایگاه با ارزشی در جهان دارد و در رده شصت و هشتمین کشور از  116کشور عضو سازمان جهانی
گردشگری قرار گرفته است (منوچهری .)1321 ،همچنین در سال  8611رتبه  23از بین  130کشور
گردشگری جهان را به خود اختصـاص داده اسـت ،که زمینه دستیابی به رتبههای بهتر از این را دارد.
بدترین رتبه ایران در بین مؤلفههای شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال  8611مربوط به
پایداری محیطی و پس ازآن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده
است( .سازمان جهانی گردشگری .)8612 ،8اقتصاد استان کرمانشاه عمدتاً کشاورزی بوده و مرکز
کشاورزی ایران میباشد .اما ضعف پتانسیلهای کشاورزی ،کشتزارهای عمدتاً دیم و تشدید خشکسالی-
های پی در پی ،منجربه مهاجرت از نواحی روستایی شده است (بیگ محمدی و حاتمی .)1322 ،تحوالت
بخش کشاورزی موجب مهاجرت نواحی روستایی وبیکاری مفرط در این استان گردیده است (مرکز آمار
ایران .)1321 ،به طوری که این استان با  80/0درصد نرخ بیکاری ،رتبه اول بیکاری را در کشور دارد .و از
آنجایی که این استان یکی از مهمترین و غنیترین استانهای کشور در زمینه گردشگری است و جزء 1
استان برتر از جهت تعداد گردشگران است که تعداد کل گردشگران در فصول مختلف سال  1663216نفر
میباشد (همان) .و تقریباً نیمی از گردشگران از روستاهای هدف گردشگری (ورمقان ،چرمله علیا ،فش،
1. Ehsani
)2. World Tourism Organization(UNWTo
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هجیج ،شمشیر ،خانقاه ،پیران ،راب هرسم ،سرخه دیزه ،حریر ،شاالن ،کندوله ،گلین ،نوژی وران (نجوبران)
بازدید میکنند ،اما به لحاظ شاخصهای توسعه بوم گردی تفاوت زیادی بین مناطق مختلف این استان به
چشم میخورد .این مساله و مسائل دیگر مانند :ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش مهاجرت و  ...موجب
شده که توسعه و گسترش گردشگری در روستاهایی که دارای پتانسیلهای الزم برای توسعه بومگردی
است مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر این ،استان کرمانشاه به تبع از شرایط کشور پتانسیل باالیی در حوزه
صنعت بومگردی دارد ،از جمله :طبیعت بکر ،ارتفاعات و کوههای سر به فک کشیده ،رودخانهها ،آبهای
معدنی ،جنگلها ،تاریخ باستانی ،انواع مناطق دیدنی ،بازارهای قدیمی ،سبکهای متنوع معماری ،دارا بودن
آب و هوای متنوع و از همه مهمتر انواع پاره فرهنگهای مختلف ،بنابراین ضرورت آن را میرساند که
باید با مدیریت و برنامهریزی درست و کارا ،از این منابع در راستای توسعه گردشگری و پیشرفت استان
مورد بهرهبرداری قرار داد .در سالهای اخیر برخی از روستاهای این استان در حال ارائه خدمات
گردشگری میباشند ،ولی مزایای این نوع گردشگری در توسعه و همچنین تدوین راهبردهای پیشبرنده
توسعه بومگردی توسط سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه کشاورزی و روستایی ،مورد توجه قرار نگرفته
است .با وجود پتانسیل باال ،روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با مشکالتی از قبیل :کم رنگ
شدن جاذبههای فرهنگی روستا ،عدم امکانات زیربنایی و رفاهی ،عدم درک صحیح روستاییان و مسئوالن
از بومگردی ،عدم وجود شبکه اطالع رسانی صحیح و به موقع ،عدم حمایت و توجه کافی دولت ،عدم
انجام تحقیق و پژوهش رشتههای متعدد علمی در زمینهی بومگردی ،مهارت و انگیزهی پایین دهیاران و
مسئوالن اجرایی طرح بومگردی ،عدم مشارکت مردم روستا در برنامهریزیهای طرح گردشگری ،تعصبات
قومی و مذهبی ،تغییرات اقلیمی و عدم وجود اطالعات دقیق آماری در رابطه با تعداد گردشگران میباشد
(قبادی .)1322 ،از بومگردی به عنوان یک وسیله جهت رفع مشکالت روستاییان با حفاظت از محیط
زیست استفاده نشده ،حتی تحقیق و پژوهش کافی در این خصوص انجام نگرفته است ،پس الزم است با
توجه به ویژگیها و قابلیتهای روستاها ،برنامهریزی الزم به منظور توسعهی بومگردی در نتیجه توسعه و
عمران روستایی صورت پذیرد .از آن جا که این روستاها به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده و جزء
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میراث فرهنگی ما میباشند باید به آنها توجه صد چندان شود که با برنامهریزی اصولی میتوان موجبات
پیشرفت این روستاها را از نظر بومگردی فراهم ساخت و به کاهش مشکالت نیز کمک کرد .این تحقیق
به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه چهارچوبی را جهت توسعه بومگردی روستاهای هدف
گردشگری استان کرمانشاه میتوان طراحی کرد؟
سوابق نظری و تجربی تحقيق
بومگردی ،گردشگری برمبنای طبیعت است و شامل درک محیط طبیعی است که باعث تأمین پایداری
اکولوژیکی میشود ،به عبارت دیگر بومگردی ،نوعی گردشگری طبیعی و پایدار است که با مشارکت
کنندگان بومی و بهرهگیری از پتانسیلهای طبیعی گردشگری میسر میشود (میرسنجری .)1321 ،و بوم
گرد ،گردشگری است که خود را نسبت به تمامیت گونههای گیاهی و جانوری ،سرزمین و اکوسیستمهای
یک ناحیه به موازات جوامع محلی باتمامی نیازها و ویژگیهای فرهنگی آنها مسئول میبیند (گیگوویچ و
همکاران .)8610 ،1گردشگری ،تاریخی به قدمت فعالیتهای بشری دارد و در دوران قدیم طبقات مختلف
جوامع که با اهداف گوناگون به مسافرت میرفتند ،در واقع نوعی فعالیت گردشگری داشتهاند .کاشفان،
ماجراجویان و جهانگردان معروفی نظیر مارکوپولو ،ماژالن ،واسکودوگاما و کریستف کلمب به نوعی به
سفرهای گردشگری دست میزدهاند جامعهای که به تعبیر هگل بر پایه مدرنیسم شکل گرفته است (مک
کانل .)1210 ،8نتیجه مدرنیسم همان انقالب صنعتی میباشد که همزمان با انقالب صنعتی در خالل قرن
هفدهم در کشورهای اروپائی بویژه انگلستان ،با سفرهای دیپلماتیک و تجاری رونق خاصی گرفتند و منجر
به ظهور شکل خاصی از مسافرت تحت عنوان گردشگری سبز 3در این کشورها شد .با رشد جمعیت
جوامع و رشد فزاینده شهرها از یک سو و پیشرفت چشمگیر در شبکه حمل و نقل ،تکنولوژی و سایر
عناصر زندگی بشر ،هر روز که میگذرد انگیزه نیاز به مسافرت نیز افزایش پیدا میکند .در قرن نوزدهم
گسترش خطوط راه آهن ،دسترسی به مناطق روستایی را برای افراد زیادی فراهم کرد و توسعه صنعت

1. Gigović et al
2. MacCannel
3. Grand Tour
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گردشگری سبب گسترش بومگردی شد .در قرن بیستم نه تنها تقاضا برای بومگردی رشد سریعی پیدا کرد،
بلکه محدوده فعالیت آن نیز متنوع شد (شارپلی .)1326 ،1در نگاهی گذرا به وضعیت گردشگری ایران و
ترکیه که شاید در  36سال اخیر از ابعاد مختلف روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته و حتی در برخی
موارد گوی سبقت را از ایران ربوده است میتوان به این نتیجه رسید که در زمینه توسعه گردشگری با
وجود پتانسیلها و جاذبههای ویژه در ایران ،ترکیه به کشوری توسعه یافته بدل شده است؛ کشوری که
شاید در  16سال اخیر در مقایسه با ایران کشوری توسعه نیافته قلمداد میشد .طبق گزارش شورای جهانی
سفر و گردشگری ( )WTTC8در سال  8611ترکیه در زمینه میزان مشارکت مستقیم بخش سفر و
گردشگری در تولید ناخالص داخلی به رقم  38میلیارد دالر دست یافت و طبق پیشبینیهای صورت
گرفته گمان میرود در سال  8680به رقم  12میلیارد دالر برسد در صورتی که این شاخص در ایران 8611
به رقم  1میلیارد دالر رسید و پیشبینی میشود در سال  8680به عدد  11میلیارد دالر برسد (حیدری،
 .)1321البته یاد آوری میشود که صنعت بومگردی صنعتی نوپاست که از آغاز ده  1326در ادبیات علمی
و دانشگاهی کشور ما وارد شده و هنوز در سطوح برنامهریزی و اجرایی کشور مورد توجه کافی قرار
نگرفته است (رضوانی و بیات .)1328 ،در استان کرمانشاه نیز مقولهای جدید است که توسعه و گسترش
این صنعت نیاز به مشارکت فعال مردم ،سیاستگزاران و برنامهریزان و محققان دارد .در جدول  ،1خالصه
آرای پژوهشگران درخصوص متغیرهای مؤثر بر توسعه بومگردی ارائه شده است.
جدول  .1خالصه نظرها درباره متغیرهای مؤثر بر توسعه بومگردی
پژوهشگر
خسروی()1321

متغیرهای مؤثر بر توسعه بوم گردی
نحوه توزیع امکانات ،خدمات و تسهیالت گردشگری ،تدوین قوانین و مقررات ویژه،
مشارکت مردم محلی ،آموزش مدیریت بحران به نیروهای بومی ،افزایش ایمنی  ،برنامهریزی
حمایت مالی جهت تأمین زیرساختهای روستا؛ ساخت دفتر شورا و دهیاری روستا ،ساخت

صالحی و همکاران

سرویس بهداشتی مناسب؛ ایجاد فضای سبز و وسایل بازی کودکان؛ حمایت از کشاورزی و

()1321

دامپروی  ,کمک برای تعمیر سقف بناهای قدیمی و سنتی  ,ادامه اجرای طرح هادی و
سنگفرش محالت روستای و اجرای طرح توانمندسازی روستاییان

1. Richard Sharpley
)2. The World Travel & Tourism Council(WTTC
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ادامه جدول  .1خالصه نظرها درباره متغیرهای مؤثر بر توسعه بومگردی
پژوهشگر

متغیرهای مؤثر بر توسعه بوم گردی
تدوین قوانین و مقررات ویژه ،استفاده بهینه از جاذبه ها و جلوگیری از تخریب ،آلودگی و از

سپهوندو امین ()1321

بین رفتن این منابع در روستا ،انواع غذاها ،موسیقی ،آداب و رسوم و جشن های محلی روستا،
ایجاد نمایشگاه های جهانگردی

باغانی()1321

تدوین برنامه های آموزشی  ،توسعه و حمایت از بوم گردی
جلب مشارکت سرمایه گذاران محلی و منطقه ای  ،واگذاری مسئولیت اداره و سازماندهی

شاطریان و همکاران
()1320

توسعه طبیعت گردی منطقه به آنان ،برگزاری تورهای بازدید منطقه و توسعه تسهیالت و
واسطه ای(دفاتر تبلیغاتی و اطالعرسانی و )...و نهایتاً استفاده از مردم محلی(بومی) و عالقه مند
برای فعالیت به عنوان راهنمای تورهای طبیعت گردی و افزایش آگاهی و اطالعات آنان از
مزایای گردشگری و بهبود نحوه برخورد با گردشگران
آموزش برای گروه های مختلف ذ یربط و ذینفع از جمله ساکنین بومی ،مدیران و برنامه ریزان

امیدی نجف آبادی ()1321

و توریستها و برگزاری کنفرانس-ها،جشنواره ها و نمایشگاه ،ایجاد وب سایت اطال ع رسانی،
و توزیع کتابچه و بروشورها
تبلیغات درباره ی گردشگری و جاذبه های بوم گردی منطقه  ،تعداد اقامتگاهها و مراکز رفاهی

قنادی()1321

منطقه ای و سیستم نظارت دقیق بر آنها ،وضع وسائل حمل و نقل  ،برنامه ریزی و تسهیالت
کافی و مناسب جلب همکاری ارگانهای ذیربط برای به کارگیری توسعه ی پایدار ،امکان
توسعه صادرات برخی محصوالت  ،استفاده از نیروی متخصص دربخش گردشگری
جاذبههای فرهنگی و منابع انسانی که شامل مواردی از قبیل مردم شناسی ،نوع معیشت

قدیری و همکاران ()1322

روستاییان ،موسیقی ،رقص و بازیهای محلی ،آداب و رسوم و سنن محلی ،پوشاک محلی،
اماکن تاریخی و باستانی
احترام به فرهنگ محلی ،همکاری با ساکنان ودخالت دادن نظرات آنها،در ارتباط با ساختار

بیراندرا و سومان)8612( 1

حکومت داری مناسب ،مشارکت ساکنین در برنامه توسعه بوم گردی  ،رضایت بازدید کنندگان
،حمایت محلی برای توسعه بوم گردی  ،ارزیابی دوره ای سیاست گذاران و برنامه ریزان
گردشگری
احداث هتل یا خوابگاه ،افزایش سطح آگاهی مردم منطقه ،دادن اولویت های اقتصادی به مردم

فاندا)8612(8

محلی ،حفاظت ازمحیط زیست ،توسعه صنایع دستی و سنتی و اهمیت دادن به فعالیت هایی
مانند ظروف محلی و سوغات واستفاده از درآمد حاصل از گردشگری این مناطق در جامعه
محلی

1. Birendra & Suman
2. Funda
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ادامه جدول  .1خالصه نظرها درباره متغیرهای مؤثر بر توسعه بومگردی
متغیرهای مؤثر بر توسعه بوم گردی

پژوهشگر

سطح رفاه اجتماعی ،سطح آمادگی جامعه برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست
میزان اشتغال (نسبت افراد دارای مشاغل دائمی-8 ،تعداد جمعیت فعال اقتصادی  -3هزینه
ایرکارا و همکاران

1

()8612

های عمومی برای بهداشت و سایر خدمات اجتماعی؛ عامل زیست محیطی در جامعه بر اساس
چهار عامل -1هزینه های عمومی در محیط زیست؛ -8سهم مشاغل در صنعت گردشگری در
کل اشتغال؛ -3تعداد خانواده هایی که درآمد کمتر از حداقل معاش (همبستگی منفی) دارند؛-1
هزینه های عمومی برای حفاظت از امنیت عمومی .

گارسیا)8611(8

رضایت گردشگران

دانیل وکریستین)8613( 3

مشارکت و حمایت مردم محلی

لَن)1221(1

غلبه بر پایین بودن سطوح درآمد ،ارائه فرصتهای جدید شغلی و ایجاد تحوالت اجتماعی در
جامعه روستایی

منبع :یافتههای تحقیق

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر روش ،کیفی و از نظر هدف ،بنیادی است .برای استخراج تئوری از دل دادهها ،از
روش نظریه زمینهای یا داده بنیاد ،استفاده شده است .برای جمعآوری دادهها ،از مصاحبههای نیمه ساختار
یافته استفاده شده است .جامعه آماری شامل کلیه خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با
گردشگری ،مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بود .روش نمونهگیری ،نمونهگیری نظری با
اسـتفاده از روش گلوله برفی میباشد .و فرایند نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری ادامه مییابد و پس از آن
متوقف میشود (پاندیت)1220،1؛ و استراوس (( ،)1201لونت آلتینی ،الکساندروس پاراسکواس .)1321،
در پژوهش حاضر بعد از انجام  86مصاحبه نیمه ساختار یافته ،تحلیل داده به اشباع نظری رسید .جهت
ثبت نظرات و پاسخهای مصاحبه شوندگان از روش یادداشت برداری و ضبظ صدا استفاده گردید .مدت
زمان صرف شده به منظور هر مصاحبه در میزان اطالعات به دسـت آمده تأثیرگذار اسـت (اسـماعیلی و

1. Erkara et al
2. García
3. Daniel & Chritian
4. Lane
5. Pandit
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همکاران )1321،در این پژوهش برای هر مصاحبه به طور میانگین  06دقیقه زمان صرف شد .تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر براساس رهیافت نظام مند استراوس و کوربین ( )1222انجام شد .که مستلزم استفاده از
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .برای اطمینان از اعتبارپذیری این پژوهش،
مشاهده طوالنی و مسـتمر در دسـتور کار محقق قرار گرفت همچنین از آن جا که فرآیند گردآوری دادهها
در فازهای مختلف صورت گرفت و برخی شرکت کنندگان به دلیل دانش تخصصی و عالقهمندی به
موضوع تحقیق دست کم در دو مرحله حضور داشتند ،تا بازخوردهای اصالحی از آنان دریافت شود .در
روش اسنادی ،بررسی در اسناد و مدارک صورت گرفت و نظریههای مختلف همراه با پیشینه تحقیق
بررسی شدند و آرای اندیشمندان ذیربط براساس اهداف تحقیق ،مرحله به مرحله نتیجهگیری و مورد بهره-
برداری قرار گرفتند .از نرم افزار مکس کیودا 1به منظور ساختاربندی دادههای گردآوری شده استفاده شد.
بدین منظور دادهها شامل متن مصاحبهها ،مستندها ،یادداشتها و فایلهای صوتی وارد نرم افزار شده و در
ابتدای امر کدگذاری شدند .این مرحله از فرآیند را کدگذاری باز مینامند که در نتیجة آن مفاهیم اصلی
شکل گرفت .در مرحله دوم کدگذاری (کدگذاری محوری) با حذف و ادغام مفاهیم موجود ،مقولههای
سطح اول شکل گرفتند .با تکرار این فرآیند و ادغام مجدد مقولهها توسط کدگذاری مرحلهی سوم
کدگذاری انتخابی شکل گرفتند و در نهایت از دل مقولهها ،نظریه نهایی بدست آمد .قابل ذکر است در طی
فرایند گردآوری و تحلیل دادهها ،تفاوت و حاشیههای پیشرفت کار در قالب یادداشتهای یادآورنده ثبت
شده و به عنوان بخشی از دادههای قابل تحلیل به نرم افزار اضافه گردید .در این پژوهش به منظور
برقراری پیوند بین مقولهها ،از الگوی پیشنهادی استراوس و کوربین ) 1321(8استفاده شد .در این الگو،
مقولهها در شش دسته جای میگیرند که عبارتاند از :شرایط علّی ،زمینه ،پدیده یا مقوله محوری ،شرایط
مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها .در این پژوهش ،عالوه بر این که استاد راهنما و استاد مشاور در مراحل
پژوهش ناظر بودند ،در مسیر تحقیق با کارشناسان علمی در حوزهی گردشگری نیز تبادل نظر شد .نتایج
بدست آمده ،به مصاحبه شوندگان برگردانده شد و نظرات آنها مطابقت داده شد تا اعتبار دادههای بدست

1. maxqda12
2. Strauss and Corbin
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آمده دوباره بررسی شود .به منظور پایایی دادههای به دست آمده از ضریب کاپا 1استفاده شده که مقدار
 6/22به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب دادههاست.
یافتههای پژوهش
-9كدگذاری باز
در کدگذاری باز ،مفهوم سازی دادهها و تحلیل اطالعات انجام میشود تا بـا استفاده از آن بتوان دادهها را
در مقولههای مشخص دسته بندی کرد .در این مرحله ،مفاهیم از عمق دادهها به سطح آورده میشوند.
کدگذاری باز مجموعهای از تلخیص واحدهای معنایی در قالب کدهای اولیه ،دستهبندی کدهای مرتبط با
یکدیگر در قالب مقوالت و تعریف ویژگیها و ابعاد آن است .کدگذاری باز ،اعمال برچسب مفهومی به
واحدهای معنادار برآمده از مصاحبههای انجام گرفته در قالب رویکرد گراندد تئوری است .در این
پژوهش ،در مصاحبه نوزدهم دیگر کد اولیه جدیدی ایجاد نشده است و برای اطمینان ،محقق مصاحبه
دیگری را نیز انجام گرفت تا از نقطه اشباع اطمینان حاصل شود .نتیجه آنکه مصاحبه نوزدهم این پژوهش،
نمونه را به نقطه اشباع تئوریکال یا اشباع نظری رسانیده است .نقطه اشباع در نمونه کیفی هدفمند ما ایجاد
 161گزاره یا کد اولیه متفاوت بود که در مجموع این  161کد 133،فراوانی یا تکرار در محتوای مصاحبهها
را دارد (جدول.)8

1. akak
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جدول .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه
اقامتگاههای بوم گردی نیاز به توسعه دارد.
احداث هتل در توسعه بوم گردی و ماندگاری
گردشگران می تواند مفید باشد.

مفاهیم

مقوله های فرعی

مقوله های
اصلی

افزایش اقامتگاهها
احداث هتل

پارکینگ وجایگاه برای برپایی چادرها  ،منقل
ها و آب و..در بعضی از روستاها ایجاد شده

ایجاد تسهیالت بوم گردی

زیرساخت ها و

است.

تسهیالت بوم

با آسفالت و بهسازی جاده روستاها

گردی

گردشگران بیشتری به این روستاها می آیند.
ایجاد سرویس بهداشتی ؛ فضای سبز و
وسایل بازی کودکان
تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت حفاظت
از محیط زیست
استقرارپایگاه محیط بانی در روستاها
اولویت های اقتصادی باید به مردم محلی
داده شود.
حمایت مالی دولت از کارگاههای محلی و
صنایع دستی

زیرساخت های حمل و نقل
تسهیالت بهداشتی و رفاهی
تدوین قوانین و مقررات جدید

شرایط علی

استقرارپایگاه محیط بانی
اولویت های اقتصادی

عوامل سیاست
گذاری

حمایت دولت

عرضه غذاهای سنتی درچادرها و رستوران ها
به کارگیری مصالح ساختمانی طبیعی در
روستا
اجرای موسیقی ،برگزاری مراسمات و جشن
های محلی

جاذبه های فرهنگی

وجود چشم اندازها و جاذبه های زیبای

جاذبه ها و پتانسیل
های منطقه

طبیعی فرهنگی
معرفی و فروش گیاهان دارویی منطقه
زیبا سازی مسیرهای منتهی به روستا
دادن اولویت های اقتصادی به مردم محلی
نظرسنجی از سیاست گذاران و برنامه ریزان
درگیر با پروژه بوم گردی

جاذبه مصنوعی
دادن اولویت های اقتصادی به مردم محلی
نظرسنجی
شرایط علی

نظرسنجی از گردشگران و مردم محلی
مدیریت دفع زباله های روستا
آموزش مردم محلی و گردشگران در زمینه
مسائل زیست محیطی

مدیریت دفع زباله
آموزش

عوامل مدیریتی
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ادامه جدول  .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه

مفاهیم

مقوله های فرعی

مقوله های
اصلی

رضایت گردشگران از میزبانی ،امکانات و خدمات
ارائه شده

رضایت گردشگران

ایجاد نمایشگاه فصلی از تولیدات محلی
تجربه خوشایند و ناخوشاند سفر قبلی گردشگران

تجربه زندگی روستایی

توزیع بروشور و کتابچه در ورودی روستاها

تبلیغات

نصب تابلو در زمینه ممنوعیت روشن کردن اتش و
قطع درختان و رعایت بهداشت
فراهم کردن امکان تجربه زندگی روستایی برای
گردشگران
تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در موردجاذبه
های روستا
مشارکت روستائیان در ارائه خدمات اقامتی به
گردشگران
سهیم کردن مردم بومی در کاربری مراتع
مشارکت مردم محلی درمدیریت ،،برنامه ریزی و
تصمیم گیری های روستا
مشارکت مردم محلی در حفاظت از محیط زیست
سرمایه گذاری مردم محلی در ساخت اقامت گاه
بوم گردی

اطالع رسانی

تبلیغات و اطالع رسانی
مشارکت در ارائه خدمات اقامتی
مشارت در کاربری مراتع
مشارکت در تصمیم گیری ها

توسعه صادرات برخی از محصوالت محلی

هزینه کردن درآمد حاصل از گردشگری در روستا
سهیم کردن مردم محلی در درآمدهای حاصل از
بوم گردی
سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی وطب
سنتی

کیفیت صنایع دستی
فروش تولیدات محلی
هزینه کردن درآمد حاصل از گردشگری در
روستا
تسهیم درآمد حاصل از بوم گردی
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری های خارجی در روستا
توسعه شرکت های کوچک و متوسط تولید صنایع
دستی
پرداخت تسهیالت مالی و اعتباری کم بهره جهت
راه اندازی کسب و کارهای کوچک

شرایط علی

سرمایه گذاری

بازاریابی مناسب جهت فروش تولیدات محلی

زراعی

عوامل مشارکتی

مشارکت در حفاظت از محیط

بازار یابی

بهبود کیفیت صنایع دستی

و فرهنگی

امکان تجربه زندگی

توسعه صادرات

فعالیت مردم بومی در فروش تولیدات دامی و

عوامل اجتماعی

توسعه صنایع دستی
اعتبارات

عوامل اقتصادی
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ادامه جدول  .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه

مفاهیم

مشارکت جامعه محلی در حفاظت از محیط زیست

حفاظت

مشارکت جامعه محلی در مدیریت و تصمیم گیری
روستا
کسب منفعت اقتصادی

گردشگری

اصلی

مشارکت
منفعت

توانمندسازی مردم،سرمایه گذاران و سایر سازمان ها
مشارکت جامعه محلی درسرمایه گذاری دربخش

مقوله های فرعی

مقوله های

توسعه بوم گردی

مقوله محوری

سرمایه گذاری

حفظ فرهنگ های محلی

حفظ فرهنگ

اشتعال افراد بومی

اشتغال

استفاده بهینه از میراث فرهنگی

بهره وری از میراث فرهنگی

صرفه جویی در مصرف آب

مدیریت منابع آب

مدیریت

آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس
توسعه آگاهی عمومی از طریق مراکزآموزش عالی
گردشگری
آموزش مرزبانان و نیروهای انتظامی جهت حفاظت از
محیط زیست.

آموزش

آموزش

افزایش آگاهی عمومی حفاظت از محیط زیست از طریق
افراد کاریزما
زمينه

مشارکت همه جانبه مردم،دولت و بخش خصوصی در
حفظ آثار فرهنگی و تاریخی
ایجاد زیر ساخت های گردشگری در روستا با مشارکت

مشارکت مردم محلی

مشارکت

مردم و دولت
همکاری صدا و سیما در تبلیغ و اجرای برنامه های
آموزش بوم گردی
همکاری سازمان ها ،دهیاران و شوراهای روستایی در
حفاظت از محیط زیست
جلوگیری از تغیر کاربری مراتع و جاذبه های بوم گردی
کاربرد نماهای معماری قدیم در ساخت خانه های جدید

همکاری ذی نفعان در تبلیغ و حفاظت

همکاری ذی نفعان در تبلیغ و حفاظت

حس تعلق

همکاری ذی نفعان
بوم گردی

حس تعلق

نقش سپاه و نیروی انتظامی در حف÷اظت از محیط
زیست
نقش مردم محلی در حفاظت از محیط زیست
نقش سازمان میراث فرهنگی در شناساندن و معرفی
جاذبه ها

امنیت اجتماعی

سیاست گذاری

عوامل
مداخله گر
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ادامه جدول  .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه
صدور مجوز توسط میراث فرهنگی برای ایجاد تسهیالت
بوم گردی
قوانین و دستورالعمل های میراث فرهنگی در حفاظت از
محیط زیست
انتقال تکنولوژی های نوین و کم مصرف به روستا
مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله
تعریض جاده ها و نرده کشی در نقاط حادثه سازجاده
بیمه بودن قایق های تفریحی
بیمه بودن صنایع دستی

مفاهیم

اصلی

امنیت اجتماعی
تدوین قوانین بوم گردی

سیاست گذاری

فناوری های نوین در بوم گردی
امنیت زیر ساخت ها و اقامت گاهها

مدیریت خوب بوم
گردی

بیمه

واگذاری نظارت بر اقامت گاهها به بخش خصوصی

امنیت در بوم

نظارت بر اقامت گاهها توسط بخش خصوصی
واگذاری بهره برداری از جاذبه ها به بخش خصوصی

مقوله های فرعی

مقوله های

خصوصی کردن بوم گردی

گردی
عوامل

صدور مجوز تأسیس اقامت گاهها ،رستوران ها و هتل ها
به بخش خصوصی

مداخله گر

نقش دولت در محافظت از منابع طبیعی
مسؤلیت سازمان میراث فرهنگی در معرفی میراث
فرهنگی و طبیعی

مدیریت خوب دولتی

نقش دولت در تآمین زیرساخت های بوم گردی
قراردادن صندوق کمک جهت احیا و مرمت بارگاه ها و
اماکن تاریخی
اعمال مشوق های مالی جهت مصرف بهینه انرژی و آب

سرمایه گذاری در بوم گردی
مدیریت مالی بوم

استفاده از درآمد شهرداریها جهت توسعه خدمات و
تسهیالت بوم گردی
استفاده از جرایم اخذ شده از قاچاق چیان مرزی جهت

گردی
تأمین هزینه های بوم گردی

مرمت بناهای تاریخی و بارگاهای مذهبی
آموزش جهت حفاظت از محیط زیست و نحوه برخورد
با همدیگر

آموزش بوم گردی

احداث موزه های کوچک فرهنگی و تاریخی
ترویج سنت استفاده از اماکن وبارگاههای مذهبی
هدایت اردوهای دانش آموزی راهیان نور به این مناطق

ترویج بوم گردی

راهبردهای
آموزشی و

توسعه بوم

ترویجی

گردی

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  9049

982

ادامه جدول  .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه

مفاهیم

مقوله های فرعی

مقوله های
اصلی

ایجاد کارگاههای کوچک و متوسط و کارخانجات
تولیدات محلی

تبلیغات

راه اندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه بوم گردی
نمایشگاه فصلی از تولیدات محلی در روستاها

نمایشگاهها ،جشنواره ها و آئین های

جشنواره هاو آیین های سنتی و مذهبی

سنتی

دفترشورا و دهیاری روستا،و دفاتر اطالع رسانی

برپایی مراکز اطالع رسانی گردشگری

تدوین و پخش برنامه های تلویزیونی

بازار یابی

تبلیغات رسانه ای درباره ی گردشگری و جاذبه های
روستاها

راهبردهای
تبلیغ جاذبه های بوم گردی

توسعه بوم

برنامه های تلویزیونی ،سی دی های تبلیغاتی ،بروشور

گردی

و...
رعایت استاندارد ها ی ساخت و ساز ها در مصرف
انرژی
مدیریت مصرف سوخت

مدیریت انرژی
مدیریت مردم در

صرفه جویی در مصرف انرژی توسط مردم

بوم گردی

استفاده از فضوالت دامی به عنوان کود در زمین های
کشاورزی

مدیریت دفع زباله ها

جمع آوری زباله های جامد و بازیافت آنها
انتقال بیماری ها از انسان به جانوران و مردم محلی
افزایش تمایل روستاییان به استفاده از کاالهای تجمالتی
و تزیینی
برنامه های آموزشی جهت توسعه و حمایت از بوم
گردی
تخریب مبانی اصولی و ارزشی وعقاید و آداب و رسوم
مردم محلی
مبادالت فرهنگی و تعامل های اجتماعی بین مردم محلی
و گردشگران
محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی روستاها

انتقال بیماری ها از انسان به جانوران و
مردم محلی
پیامد های
تقلید مردم محلی از فرهنگ گردشگران

اجتماعی و
فرهنگی

توسعه برنامه های آموزشی

کمرنگ شدن اصول ،عقاید وارزشها
مبادالت فرهنگی و تعامل های اجتماعی
محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی

پيامدهای
توسعه بوم
گردی

پیامد های
اجتماعی و
فرهنگی
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ادامه جدول  .8کد گذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه

مفاهیم

استفاده از فضوالت حیوانی جهت کود
وادار کردن مردم به انجام فعالیت های رقص و..
نادیده گرفتن مقررات جهت کسب درآمد هر چه بیشتر
از منابع موجود
افزایش تسهیالت اقامتی مانند هتل ها و رستوران ها
وچادرها و کمپینگ ها

مقوله های فرعی

مدیریت دفع صحیح زباله

پیامد های

وادار کردن مردم به انجام فعالیت های

اجتماعی و

سنتی

فرهنگی

مقوله های
اصلی

برتری درآمد بر منابع
افزایش تسهیالت اقامتی

افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی

افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی

تقاضا برای زیرساخت های اقتصادی افزایش یافته

ایجاد زیرساخت های جدید

بازارهای جدید برای تولیدات محلی و صنایع دستی

بازار جدید تولیدات محلی

پیامدهای اقتصادی

گسترش و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل

بهبود کیفیت خدمات عمومی

توسعه کار های هنری و صنایع دستی

توسعه صنایع دستی

پيامدهای

جابجای نیروی کار از بخش کشاورزی به

توسعه بوم

بوم گری

گردی

جابجای نیروی کار از بخش کشاورزی به بوم گردی
عدم توازن اقتصادی مناطق
بوم گردی در فصل پربازدید  ،بیکاری را کاهش داده
است

عدم توازن اقتصادی مناطق
کاهش بیکاری

افزایش آلودگی هوا ،خاک و آب و آلودگی های صوتی

افزایش آلودگی هوا ،خاک و آب

توسعه سریع تسهیالت رفاهی بوم گردی

توسعه تسهیالت رفاهی

جلوگیری از نابودی گونه های کمیاب جانوری و گیاهی

حفظ تنوع زیستی

کاهش تخریب محیط زیست

کاهش تخریب محیط زیست

گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری

گاز رسانی

حساسیت مردم محلی نسبت به گونه های متنوع اکولوژی

محافظت از منابع طبیعی

منبع :یافتههای تحقیق

پیامدهای زیست
محیطی
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-8كد گذاری محوری

نمودار  .1الگوی ارائه شده حاصل از کدگذاری انتخابی عوامل مؤثر بر توسعه بومگردی به کمک مکس

کیودا (منبع:

یافتههای تحقیق)

-3كدگذاری انتخابی
با توجه به نتایج و مدل نهایی یافتههای تحقیق نشان شرایط علی بر مقوله محوری اثر میگذارند و منجر به
مشارکت جامعه محلی در حفاظت ،مدیریت و تصمیمگیری روستا ،مشارکت در سرمایهگذاری بخش بوم
گردی ،توانمندسازی ذینفعان (مردم ،سرمایهگذاران و سایر سازمانها) ،کسب منفعت اقتصادی برای
گروههای ذینفع ،حفظ فرهنگهای محلی و استفاده بهینه از میراث فرهنگی و در نهایت اشتعال افراد
بومی و توسعه بومگردی میشود ،و توسعه بومگردی با عواملی از قبیل مشارکت ،همکاری ذینفعان بوم-
گردی و آموزش (زمینهای) و عوامل مداخلهگر مانند مدیریت مالی بومگردی (تأمین هزینههای بومگردی و
سرمایهگذاری در بومگردی) ،سیاستگذاری (امنیت اجتماعی ،تدوین قوانین بومگردی و به کارگیری
فناوریهای نوین در بومگردی) ،حس تعلق و مدیریت خوب بومگردی (خصوصی سازی بومگردی،
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امنیت بومگردی و مدیریت خوب) همراه شده و منجر به تدوین راهبردهای مدیریتی (مدیریت انرژی،
مدیریت منافع و مدیریت دفع صحیح زباله) ،و بازار یابی از طریق تبلیغات مانند برپایی مراکز اطالع
رسانی ،ایجاد نمایشگاهها ،جشنوارهها و آئینهای سنتی و نهایتاً راهبردهای آموزشی و ترویجی مانند
آموزش بومگردی (حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و نحوه برخورد با گردشگران و ترویج بوم
گردی شده است .که در نهایت به کارگیری این راهبردها میتواند پیامدهای مثبت و منفی را به همراه
داشته باشد از جمله :پیامدهای اقتصادی مثبت مانند کاهش بیکاری ،بازار جدید تولیدات محلی ،توسعه
صنایع دستی ،بهبود کیفیت خدمات ،ایجاد زیر ساختهای جدید و افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی
مردم محلی ،و پیامدهای منفی مانند ارجعیت درآمد بر منافع ،عدم توازن اقتصادی و جابجایی نیروی کار از
بخش کشاورزی به بخش گردشگری را به همراه داشته باشد.همچنین پیامدهای مثبت زیست محیطی مانن
کاهش تخریب محیط زیست ،گاز رسانی به روستاها ،محافظت از منافع و میراث فرهنگی و تنوع زیستی و
پیامد منفی مانند افزایش ترافیک و سر و صدا و افزایش آلودگی آب و هوا و خاک را داشته باشد و در
نهایت به کارگیری این راهبردها جهت توسعه بومگردی ممکن است پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی
مانند مبادالت فرهنگی و تعاملهای اجتماعی ،توسعه برنامههای آموزشی و محافظت از میراث فرهنگی ،و
پیامدهای منفی مانند تقلید مردم محلی از فرهنگ گردشگران ،انتقال بیماری از انسان به حیوانات ،کم رنگ
شدن اصول ،عقاید و ارزشها و وادار کردن مردم محلی به انجام فعالیتهای سنتی است( .نمودار .)1
نتيجهگيری و پيشنهادات
این پژوهش به منظور تعین چارچوبی جهت توسعهی بومگردی روستاهای هدف گردشگری استان
کرمانشاه انجام شده است .در بررسی انجام شده ،توسعه بومگردی به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته
شده است .مقوله محوری توسعه بومگردی در این تحقیق شامل مقولههای فرعی مشارکت جامعه محلی در
حفاظت ،مدیریت و تصمیمگیری روستا و مشارکت در سرمایهگذاری بخش بومگردی ،توانمندسازی ذی
نفعان (مردم ،سرمایهگذاران و سایر سازمانها) ،کسب منفعت اقتصادی برای گروههای ذینفع ،حفظ
فرهنگهای محلی و استفاده بهینه از میراث فرهنگی و در نهایت اشتعال افراد بومی در نظر گرفته شده
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است .این مقولهها ،که در تحقیقات قنادی ( ،)1321بلن کاس و همکاران ،)8611( ،1شاطریان و همکاران
( )1320و بیانیه انجمن جهانی اکوریسم در سال 8666نیز بیان شده است .شرایط علی عوامل مؤثر بر
توسعه بومگردی در نظر گرفته شده که به توسعه بومگردی منجر می وند به ترتیب شامل عوامل اقتصادی،
تبلیغات و اطالع رسانی ،زیرساختها ،خدمات و تسهیالت بومگردی ،منابع و جاذبهها ،آموزشی ،سیاست-
گذاری ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل مدیریتی و حمایتی است .که عامل اقتصادی با  00کد بیشترین
فراوانی را در میان سایر عوامل داشته است و مصاحبه شوندگان مهمترین متغیر مؤثر بر توسعه بومگردی را
تبلیغات رسانهای ،برخورداری روستا از جاذبههای طبیعی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،تسهیالت
رفاهی و بهداشتی و مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست دانستهاند که در تحقیقات باغانی(،)1320
(بلن کاس و همکاران( ،)8611 ،8گراشیال و رولدن( ،)8611 ،3امیدی نجف آبادی )1321،و فاندا)8612( 1
به این عوامل اشاره شده است .شرایط زمینهی در این تحقیق شامل مشارکت و همکاری ذینفعان
گردشگری و آموزش بومگردی است .شرایط زمینهای شرایطی است که درون آن راهبردها صورت می-
پذیرد .مقوله آموزش در تحقیق باغانی( )1320مشاهده شده است ،برای این که توسعه بومگردی بیشترین
شانس موفقیت را داشته باشد ،الزم است ذینفعان مشارکت فعالی داشته باشند و مورد توجه قرار گیرند،
این یافته ،مشابه نتایج تحقیق( ،لّن )8612 ،1و( هیا )8612 ،0است که بیان میکنند تمام گروههای ذینفع
باید در توسعه گردشگری مشارکت داده شوند .مقوله فرعی دیگر شرایط زمینهای ،مقوله مشارکت و
همکاری ذینفعان بومگردی است که از اصول جهانی بومگردی اقتباس شده است .امنیت در گردشگری و
مدیریت خوب بومگردی ،احساس تعلق و سیاست بومگردی ،به عنوان شرایط مداخلهگر در نظر گرفته
شده است ،این مقولهها تسهیلگر یا محدود کننده راهبردهای توسعه بومگردی است که درون زمینه
ساختاری خاصی قرار دارند .مقوله احساس تعلق به مکان یعنی تجربه و درک خاص از یک مکان ویژه که
جهتگیری شخص را به یک مکان با احساسی از تفاوت ،جهتیابی و درک فضا مشخص میکند .حس
1. blancas et al
2. blancas et al
3. Grashiela & Roldan
4. funda
5. Lane
6. Hea
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تعلق ترکیبی پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهای محیطی است که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا
ناخودآگاه بر پایه ارتباط یک مکان خاص ادراک میکنند .این معنا که عمدتا عاطفی فرد با محیط قرار دارد،
در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان میسازد (مطلبی و جوان فروزنده .)1326 ،مدیریت
خوب شامل ،مدیریت مالی بومگردی و ایمنی و امنیت در گردشگری است که جهت توسعه بومگردی،
تسهیلگر و محدود کننده هستند .مقوله ایمنی و امنیت در گردشگری به طور مشابه در تحقیقات لیو و
همکاران )8611( 1بررسی شده و سایر مقولهها جدید است .مهمترین مقوله مداخلهگر این پژوهش
مدیریت خوب بومگردی است .دستیابی به شاخصهای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه
بومگردی مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی است و به همین دلیل امروزه مدیریت خوب به
عنوان راهبرد دستیابی به توسعه بومگردی مطرح میشود و نیاز به همکاری دولت با مردم بومی در
جهت توسعه بومگردی را برجسته میکند .مدیریت به طور طبیعی سرعت عمل و دقت اجرای سیاستها
را فراهم میکند و به تقویت فضای مثبت برای رشد اقتصادی ،افزایش درآمد مردم ،گسترش عدالت منجر
میشود که همه این موارد موجب تحقق شاخصهای توسعه بومگردی میشود .که در تحقیقات امین
بیدختی و همکاران ( )1320و فاندا )8612(8آورده شده است .اتخاذ راهبردهایی چون تبلیغات و بازاریابی
از طریق برگزاری نمایشگاهها ،باغانی( ،)1320برگزاری جشنوارهها و آئینهای سنتی ،امیدی نجف آبادی
( ،)1321آموزش و ترویج بومگردی از طریق برگزاری کالسهای بومگردی ،همچنین مدیریت بومگردی
شامل مدیرت منابع آب ،انرژی و مدیریت دفعع صحیح زبالهها با محوریت توسعه بومگردی ،و راهبرد
مشارکتی است که با مشارکت همه جانبه جامعه محلی و عموم مردم و آموزش میتوان همکاری ذینفعان
را فراهم نمود .اجرای راهبرهای توسعه بومگردی پیامدهایی را به همراه دارد .از جمله پیامدهای مثبت
بومگردی میتوان به کاهش بیکاری ،افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی ،افزایش تسهیالت اقامتی ،ایجاد
بازار جدید تولیدات محلی ،بهبود کیفیت خدمات عمومی( ،گارسیا . )8611 ،3مطالعات (الیزابیس،)8668 ،1
و پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی مانند :توسعه برنامههای آموزشی :مبادالت فرهنگی و تعاملهای
1. Liu et al
2. funda
3. Garcia
4. Elizabeth
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اجتماعی ،مدیریت دفع صحیح زباله ،محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی (ویسنته و همکاران. )8611،1
و پیامدهای مثبت زیست محیطی مانند :توسعه تسهیالت رفاهی ،محافظت از منابع طبیعی ،کاهش تخریب
محیط زیست است( ،کاظمی( ،)1321 ،ویسنته و همکاران )8611 ،بومگردی پیامدهای منفی نیز میتواند
داشته باشد ،اما با مدیریت صحیح میتوان آنها رابه حداقل رساند .از جمله اثرات منفی :عدم توازن
اقتصادی مناطق ،افزایش تقاضا برای زیرساختهای اقتصادی ،ارجحیت درآمد بر منابع ،جابجایی نیروی
کار از بخش کشاورزی به بومگردی( ،مصاحب و همکاران ،)1328 ،پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی
مانند :تقلید مردم محلی از فرهنگ گردشگران ،کمرنگ شدن اصول ،عقاید و ارزشها ،وادار کردن مردم به
انجام فعالیتهای سنتی ،انتقال بیماریها از انسان به جانوران و مردم محلی ،ماتویس .)8668 ،8و پیامدهای
منفی زیست محیطی مانند :افزایش ترافیک و آلودگی صوتی و افزایش آلودگی هوا ،خاک و آب را به
وجود آورد مور و روس)8613 ( 3؛ که در نتیجة آن ممکن است سبب بازخورد منفی درجامعه شود .البته
باشناخت پیامدهای منفی و آموزش به جامعهی میزبان وم همان میتوان ازآن پیشگیری کرد .بومگردی در
ایران صنعتی نوپا و پویا است و ماهیتی پیشرو رونده و در حال رشد دارد .با معرفی و آموزش زیست
محیطی ،اجتماعی و فرهنگی و تبلیغات صحیح بومگردی و افزایش آگاهی مردم در رابطه با آن در سطح
جامعه میتوان از بین رفتن آثار تاریخی و فرهنگی و تخریب محیط زیست جلوگیری کرد و با مدیریت و
برنامهریزی صحیح در چهارچوب قوانین وضعیت بومگردی را بهبود بخشید .توسعه بومگردی مبتنی
برحفظ آثار فرهنگی ،تاریخی و زیست محیطی است پس تاحد ممکن باید از تحلیل آن جلوگیری کرد.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود -1 :از سیاستگذاران ،گردشگران و مردم محلی
درباره برنامهریزی و توسعه بومگردی روستا نظرسنجی شود -8 ،دفع صحیح زبالههای روستا و ایجاد
مکانی برای جمع آوری آن  -3مشارکت روستائیان در ارائه خدمات اقامتی به گردشگران -1 ،سهیم کردن
مردم بومی در کاربری مراتع -1 ،مشارکت مردم محلی در حفاظت از محیط زیست (محیط بانان محلی)،
 -1تدوین قوانین و مقررات ویژه و قوی جهت حفاظت از محیط زیست -0 ،ایجاد نمایشگاه فصلی از
1. Vicente et al
2. Mathews
3 .Moore & Ross.

چهارچوبی جهت توسعه بومگردی روستاهای هدف گردشگری استان كرمانشاه

935

تولیدات محلی در روستا و مناطق پربازدید -1 ،فراهم کردن امکان تجربه زندگی روستایی برای
گردشگران -2 ،بازاریابی مناسب جهت فروش تولیدات محلی و ایجاد بازارچهای جهت فروش صنایع
دستی و محصوالت محلی -2 ،بهبود کیفیت صنایع دستی -16 ،هزینه کردن درآمد حاصل از گردشگری
در روستا -11 ،ایجاد پارکینگ و جایگاه برای برپایی چادر ،منقل ،آبخوری و غیره -18 ،افزایش اقامتگاه-
های بومگردی  -13برگزاری مراسمات و جشنهای محلی و اجرای موسیقی -11 ،عرضه غذاهای سنتی
در چادرها و رستورانها.
در پژوهشهای آتی میتوان با حذف آن دسته از ابعاد شناسایی شده برای هر متغیر که دارای بار عاملی
پایین هستند به نتایج قابل اتکاتری دست پیدا کرد .محققان آتی میتوانند از دیگر نرم افزارها برای تحلیل
دادههای کیفی و بررسی برازش مدل مفهومی استفاده کنند .از جمله نوآوری پژوهش حاضر این بود که
برای نخستین بار به طراحی مدل توسعه بومگردی با کمک کدگذاری پرداخته شده است .بکارگیری روش
کیفی یکی از متدهای جدیدی است که در حوزه بومگردی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود .ضمن این
که متغیرها و مفاهیم مستخرج از مصاحبههای انجام شده ،مفاهیمی گسترده میباشند .با وجود تالشی که
برای اجرای کامل این پژوهش صورت گرفته ،و ارائه چارچوبی که به گستردهتر شدن ادبیات مربوط به
توسعه بومگردی کمک میکند ،اما چندین محدودیت همچنان به قوت خود باقی بود که باید در انجام
پژوهشهای آتی آنها را در نظر داشت .از جمله دسترسی محدود و عدم امکان مصاحبه با همه افراد
صاحب نظر در این حوزه ،نادیده گرفتن گردشگران خارجی و محدود بودن پژوهش به روستاهای هدف
گردشگری استان کرمانشاه.
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سارا پارساپور ،پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری ،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
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هادی رفيعیدارانی  ،استادیار گروه اقتصاد گردشگری ،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

تاریخ دریافت1322/2/11 :

تاریخ پذیرش1166/1/1 :

چکيده
خرید یک نوع جدید از گردشگری است که به عنوان یک فعالیت اصلی در میان گردشگران در نظر گرفته شده
است .در این پژوهش تأثیر ویژگیهای مرکز خرید  ،ویژگیهای سفر و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی گردشگر
بر رضایتمندی و تمایل به خرید بیشتر گردشگر از مراکز خرید با تاکید بر مقایسه گردشگران و زائران مراجعه کننده
به بازار سنتی (بازار رضا (ع)) و بازار جدید (الماس شرق) در شهر مشهد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .برای این منظور  161پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری جمعآوری و با استفاده از روش الجیت
چندگانه به تخمین این عوامل پرداخته شد .نتایج نشان داد متغیرهای منبع اطالعات از بازار (آشنایی قبلی) ،تعداد
افراد خانواده همراه در سفر ،برخورد مناسب فروشندگان ،داشتن پارکینگ ،کیفیت کاال ،وضعیت تأهل ،موقعیت
مکانی ،درآمد و تنوع کاال تأثیر معنیداری بر گزینش طبقات میزان خرید در مراکز خرید دارد .در انتها نیز جهت
افزایش تمایل به خرید و رضایت گردشگران از مراکز خرید ،احداث مراکز خرید در مکانهایی با دسترسی راحتتر
برای گردشگر ،نظارت بیشتر بر قیمت کاال و خدمات ،وجود پارکینگهایی با ظرفیت مناسب و کافی و وجود
کاالهای متنوع در مراکز خرید پیشنهاد شد.

كليدواژهها :گردشگر ،مراکز خرید ،تمایل به خرید ،الگوی الجیت چندگانه

 -1نویسنده مسئول

Email: h.rafiei@acecr.ac.ir
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مقدمه
گردشگری خرید در شهرها و کالنشهرهای گردشگرپذیر به عنوان جزو الینفک مقوله مدیریت و توسـعه
شهری مدنظر بوده و در توسـعه مقاصـد و اقتصـاد گردشگری جایگاه بـا اهمیتی را دارا میباشد.
اغلب ،فعالیت خرید مهمترین طبقه هزینهای در زمان تعطیالت و مسافرت است .بر اساس مطالعات ،یک
سوم هزینههای کل گردشگران صرف خرید میشود .به گفته انجمن مسافرت ایاالت متحده ،1درسالهای
اخیر برای گردشگران داخلی آمریکا خرید محبوبترین فعالیت بوده و در  36درصد سفرهای شخصی
عامل و انگیزه اصلی بوده است (منگ و ژو.)8618،8
در جریان گردشگری به خصـوص در نواحی شهری مراکز خرید جزو الینفک اقتصاد گردشگری محسوب
میشوند .مراکز خرید به عنوان جاذبهی اصلی در گردشگری خرید محسوب شده و شرط الزم شکلگیری
جریان گردشگری خرید میباشند .به گونهای که برای گردشـگران ،مراکـز خرید از جمله پر جاذبهترین
نقاط شهر محسوب میشوند .مراکز خرید ،در جریان گردشگری شهری ،کارکرد چندگانهای یافتهاند که هم
تأمین کنندهی نیازمندیهای گردشگران و هم به عنوان جاذبهی گردشگری مطرح میباشند ،البته بر این
موارد میبایست نقش مراکز خرید را به عنوان مکانی جهت گذران اوقات فراغت و تبلور عینی
«بازارگردی» اضافه نمود (سقایی و همکاران.)1321 ،
خرید گردشگران چنان که روشن است آثار اقتصادی و متعاقباً اجتماعی مثبتی از طریق افزایش درآمد و
رشد اقتصادی بر اجتماع میزبان دارد که یکی از رایجترین و مهمترین اهداف توسعه گردشگری در
مقصدهای گردشگری است.
در بیشتر گونههای گردشگری شهری ،خریـد بـه عنوان یک انگیزهی ثانویه مطرح بوده که نشان از انگیزه
و میل گردشگران در صرف زمانی از تجربه گردشگری خود به خرید از مراکز تجاری شهر مورد بازدید
دارد (رفیعی و رهنما .)1321 ،لذا رضایتمندی گردشگران از مدت زمانی که در این مراکز صرف میکنند
نکته مهم و اساسی در زمینه گردشگری خرید محسوب میگردد.

1. U.S. Travel Association
2. Meng & Xu
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با توجه به فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر جامعه ایرانی ،خرید به قصد تبرک و هدیه (سوغات) که از
مقاصد گردشگری به ویژه مقاصد مذهبی است ،جایگاه خاصی نزد ایرانیان دارد و جلوهای معنوی به خرید
میدهد .خرید به طور عام و خرید سوغاتی به طور خاص در سفرهای زیارتی نوعی الزام به شمار میآید
(رضوی زاده و فروغ زاده.)1321 ،
کالنشهر مشهد به عنوان قطب زیارت و گردشگری مـذهبی در کشـور ،کـه سـاالنه بـا حجـم باالیی از
زائران و گردشگران مواجه است ،شهری با کارکرد اقتصادی ،تجاری و سوداگری محسوب مـیشـود و
اقتصاد زیارت و گردشگری در آن اهمیت دو چندان دارد .وجود بیش از  86بازار و مرکز خرید نشان
دهنده پتانسیل باالی این شهر در زمینه گردشگری خرید میباشد .مطالعات انجام شده نشان دهندهی این
نکته است که سفرهای زیارتی به این کالنشهر از حالت تک انگیزهای (برپایه زیارت) بـه چند انگیزهای (با
اولویت زیارت) تغییر یافته است (مافی و سقایی .)1326 ،خرید به عنوان یک انگیزهی ثانویه در کنار
زیارت در کالنشهر مشهد مطرح میباشد ،به طوریکه انگیزهی زیارت و خرید با حدود  16/30درصد
باالترین انگیزه سفر زیارتی و گردشگری چند منظوره به مشهد محسوب میشود .همچنین بر اساس نتایج
برخی از تحقیقات ،بعد از هزینه اقامت ،هزینهی خرید با  32درصد در ردیف دوم هزینه کردهای
گردشگری در شهر مشهد قرار دارد (مافی و سقایی .)1322،مروری بر مطالعات انجام شده نشان می دهد،
شاخصهای مختلفی ،میزان تعهد و تمایل گردشگران نسبت به خرید را تحت تأثیر قرار میدهد؛ برای مثال
میتوان از جنس ،سن ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی و وضعیت خانوادگی نام برد (مشکینی و همکاران،
 ،1323نجارزاده و همکاران ،1321 ،ممدوحی و همکاران.)1321،

مبانی نظری
گردشگری خرید یک روند است که مسائل مختلفی آن را تحت تأثیر قرار میدهد .مهمترین دلیلی که
باعث شکلگیری گردشگری خرید میشود؛ تقویت روحیه تنوع و خرید در زندگی انسان مدرن است .به
گونهای که هم اکنون خرید کردن به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای انسان وارد سبک زندگی بشر
امروزی شده است .این مسأله در حقیقت باعث شکلگیری و تأسیس مراکز خرید بزرگ شده است که
گوی سبقت را از یکدیگر میربایند و هر روز نیز در حال گسترش هستند.
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متغیرهای ویژگیهای مردم شناختی و روانی خریدار ،نیازهای شخصی ،زمینههای فرهنگی و نتایج کسب
شده یا مورد انتظار جزو متغیرهای اصلی و متغیرهای ویژگیهای مراکز خرید ،مقصد و ویژگیهای آن،
مدیریت مراکز خرید ،قیمت و ویژگیهای مربوط به کاال جزو متغیرهای فرعی مهم و تأثیر گذار در توسعه
خرید به عنوان فعالیت تفریحی و مورد عالقه گردشگر ،در مقاصد گردشگری محسوب میشود
(تیموتی .)8661،1در شکل زیر مهمترین عوامل تأثیر گذار بر گردشگری خرید به صورت مدل زیر نشان
داده شده است (تیموتی.)8661 ،

شکل  .1عوامل تأثیرگذار بر خرید به عنوان انگیزه سفر،
منبع :تیموتی8661 ،

در زمینه موضوع مورد بحث مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به اختصار به چند
مورد اشاره میگردد.
ممدوحی و همکاران ( )1321در مطالعهای با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به شناسایی عوامل فردی
مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید در شهر تهران پرداختهاند .نتایج نشان داد که متغیرهای پنهان سبک
زندگی و نگرش در انتخاب برخی مقاصد معنادار است که اثر این متغیرها را تأیید میکند ،ولی متغیر نوع
خریدار در انتخاب هیچکدام از مقاصد معنادار نبوده و اثر این متغییر به تأیید نرسیده است.

1. Timothy
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مشکینی و همکاران ( )1323با استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه دست یافتهاند که عوامل
کالبدی -روانی و تفریحی بیشترین اثرگذاری را بر جذب گردشگران به مراکز تجاری تفریحی با تاکید بر
بازار الماس شرق مشهد داشته است .دهدشتی و همکاران ( )1323در مطالعهای به این نتیجه دست یافتهاند
که عوامل مرتبط با محصول یعنی آشنایی با برند ،اعتماد به برند ،ارزش ادراک شده از محصول و ریسک
ادراک شده از محصول ،در قصد خرید مصرف کنندگان مؤثر است و در میان ابعاد مرتبط با کشور مبدا نیز،
تنها بعد شناختی دارای تأثیر معنادار بر قصد خرید مصرفکنندگان است.
دو )8610( 1در مطالعهای با استفاده از تکمیل پرسشنامه در میان گردشگران از  1کشور چین ،تایوان،
سنگاپور ،آمریکا و تایوان و بهره گیری از روش  ANOVAدر خرید از کشور هنگ کنگ به این نتیجه
دست یافت که رضایت گردشگران در کشورهای مختلف از  1ویژگی خرید شامل کیفیت خدمات ،کیفیت
محصول ،قیمت محصول ،تنوع محصول با یکدیگر متفاوت است .بطوریکه گردشگران آمریکایی از هر
چهار ویژگی بیشترین سطح رضایت و گردشگران تایوانی کمترین سطح رضایت را دارند.
ونگکرد )8611(8در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته است که وجود انواع مارکهای بین المللی و
ملی ،محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب ،تخفیفات ویژه ،جای مناسب برای استراحت گردشگران،
مکانهای سرگرم کننده برای کودکان ،وجود سینما و رستوران ،راحتی خرید ،محیط مرکز خرید ،امنیت در
بازار ،سبک زندگی گردشگران ،درامد ،کاهش زمان خرید ،معماری مرکز خرید و امنیت کافی در مرکز
خرید از مهمترین عواملی است که در جذب و رضایت گردشگر از مرکز خرید در تایلند مؤثر است.
اگرسی )8611(3به بررسی رضایت کلی گردشگران بینالمللی از تجربه خرید در سه مرکز خرید مدرن در
استانبول و شناسایی دالیل رضایت و عدم رضایت آنها از خرید در این مراکز بر اساس روش تجزیه و
تحلیل محتوایی کیفی پرداختهاند .بر اساس  121پرسشنامه تکمیل شده از گردشگران بینالمللی این نتیجه
حاصل شد که گردشگران بینالمللی بطور کلی از خرید خود در مراکز خرید استانبول راضی هستند .با این
وجود کاستیهایی در این مراکز وجود دارد .رضایت گردشگران در شاخصهای مانند بزرگی بازار ،تنوع
1. DU
2. Wongkerd
3. Egresi
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زیاد محصوالت ،سرگرمی خوب برای کل خانواده ،رستورانهای خوب و لوکس ،مغازهای متنوع و خوب،
دسترسی مناسب به بازار ،فضا و محیط خرید ،طراحی خوب  ،تمیز بودن و سازماندهی مناسب ،امکانات
مناسب و مجلل و قدیمی بودن بازار از جمله عواملی است که در رضایت گردشگران تأثیرگذار بوده است.
حفنی و همکاران )8610(1در مطالعهای به ارزیابی رضایت گردشگران از یکی از مراکز خرید اندونزی با
استفاده از تحلیل اهمیت -عملکرد پرداختهاند .میزان شاخص رضایت  13,11درصد است که نشان میدهد
که گردشگران از خرید در این مرکز راضی هستند .همچنین جهت ارزیابی رضایت گردشگران  86شاخص
در نظر گرفته شده است که بر اساس روش تحلیل اهمیت -عملکرد و نتایج حاصل از تکمیل 136
پرسشنامه در این مرکز خرید این شاخصها در چهار بخش قرار گرفتند .شاخصها در بخش عملکرد
پایین واهمیت باال شا مل روشنایی ،سیستم تهویه ،فضا و امکانات ،نظم و ترتیب در کاال ،رفتار مودبانه و
صمیمانه فروشندگان هستند .شاخصهایی که از اهمیت و عملکرد باالیی برخوردارند شامل مهارت
ارتباطی فروشنده ،ارائه اطالعات مربوط به کاالها ،جدی بودن و توجه فروشندگان به خریداران ،تسهیل
روند چانه زنی ،کیفیت کاالها و شاخصهایی که از عملکرد و اهمیت پایینی برخوردارند شامل سبک
ساخت ،برچسب قیمت ،تمایز قیمت ،دسترسی به محصوالت و شاخصهایی که از اهمیت کمی
برخوردارند ولی عملکرد باالیی دارند شامل مساحت ،تعامل بین فروشندگان و خریدارن ،قیمت فروش با
توجه به کیفیت کاال ،قیمت رقابتی ،آخرین مدل کاال ،تضمین دسترسی هستند.
مارشا )8611( 8نشان داده است که ویژگی های مرکز خرید پالزا در اندونزی به طور همزمان بر رضایت
مشتری تأثیر گذارند .همچنین بصورت جداگانه ،کیفیت خدمات بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی مشتریان
و خرید بیشتر داشته است .در مقابل تخفیفات تأثیر قابل توجهی بر رضایت مشتریان نداشته است.
دوبیه لال 3و دوبیه لال ( )8611با استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه دست یافتند که ویژگیهای
کاال (تنوع کاال ،کیفیت کاال ،پر بودن طبقات ،وجود کاالهای مورد نیاز مشتری ،مارکدار بودن کاال) ،فضای
فروشگاه (سیستم تهویه ،پاکیزگی) ،تسهیالت (حمل و نقل به مرکز خرید ،وجود پارکینگ) و قیمت کاال از
1. Hafni
2. Marsha
3. Dubihlela

عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل بيشتر گردشگران به خرید در مراكز خرید شهر مشهد

905

مهمترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از مراکز خرید در جنوب استان کائوتنگ در آفریقای جنوبی
بوده است .خلف احمد )8618( 1در مطالعهای با استفاده از رگرسیون چند متغیره به این نتیجه دست یافتند
که متغیرهای توضیحی شامل زیبایی ،راحتی و دسترسی ،تنوع محصول ،سرگرمی و کیفیت خدمات تأثیر
مثبت روی رضایتمندی خریداران از مراکز خرید استان جده در عربستان داشته است .ونگ و همکاران
 )8618(8در مطالعهای با استفاده از روش معادالت ساختاری به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای
راحتی ،کیفیت کاال و خدمات ،محیط مرکز تجاری و تخفیفات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی رضایت
گردشگران چینی از مراکز تجاری در هنگ کنگ داشتهاند.
باروتکو 3و همکاران( )8611به بررسی رضایت گردشگران از مراکز خرید در انالیا با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه پرداختهاند .بر اساس نتایج نظرسنجی مراکز خرید به طور عمده پاسخگوی نیازهای
گردشگران نیستند .گردشگران از حمل و نقل به مراکز خرید ،تنوع زیاد مغازهها ،دانش فروشندگان درباره
محصول ،خدمات و مقیاس فروشگاهها راضی بودند .در حالیکه از رفتار فروشندگان ،عدم برچسب خرید،
عدم اعتماد به فروشندگان بعد از خرید ،ساعت باز بودن مراکز خرید و دریافت وجه تنها به صورت لیر
ترکیه نیز از جمله موارد عدم رضایت گردشگران محسوب شد .عالوه بر این رضایت گردشگران در
ویژگیهای مختلف در مراکز خرید آنالیا بر حسب ملیت گردشگران متفاوت بود.
باتوجه به این که رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین
رشد سودهای آتی محسوب میشود و میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای سنجش
کیفیت کار قلمداد میگردد ،لذا به هر میزان که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند
گردشگران از مراکز خرید تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری خرید محقق
میگردد .اگر گردشگران از تجربه خرید خود راضی باشند ،آنها به احتمال زیاد به همان مراکز خرید
بازمیگردند و افراد دیگر را برای رفتن به آن مراکز ترغیب میکنند.

1. Khalaf Ahmad
2. Wong et all
3. Barutcu
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با توجه به آنچه بیان شد ،گردشگران و زائران مقدار قابل توجهی از وقت خود را در مراکز خرید (سنتی
و مدرن) سپری میکنند این امر در واقع ضروری میسازد که رضایتمندی گردشگران و در نتیجه تمایل
گردشگران و زائران به خرید بیشتر در این مراکز خرید مورد بررسی قرار گیرد .رضایت و تمایل به خرید
بیشتر گردشگران و زائران در مراکز خرید به عوامل متعددی از قبیل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
بستگی دارد .شناسایی و میزان تأثیر هر یک از این عوامل میتواند بنیان تحلیل و برنامهریزی در جهت
شکلگیری گردشگری خرید پایدار ،بهرهمندی ساکنان شهر مشهد و همچنین فراهم آوردن کیفیت باالیی
از تجربهی گردشگری خرید برای زئران و گردشگران در شهر مشهد قرار گیرد .مهمترین وجه تمایز این
مطالعه با سایر مطالعات تفاوت در روش مطالعه است .در اغلب مطالعات از روشهای مفهومی و
رگرسیون های ساده استفاده شده است در حالیکه در این مطالعه از روش الجیت چندگانه استفاده شده
است .در این روش با توجه به اینکه متغیر وابسته (تمایل خرید بیشتر) به طبقاتی ترتیبی تفکیک میشود
احتمال قرارگیری هر یک از گردشگران در اثرتغییر در متغیرهای مستقل (متغیرهای تأثیر گذار بر میزان
تمایل به خرید و رضایت گردشگران) در سایر طبقات تعیین میگردد و این امر میتواند نقش هر یک از
عوامل را در تمایل به خرید بیشتر و برنامهریزی در این زمینه پر رنگتر نماید.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوه ش عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و تمایل بیشتر برای خرید را از سه بعد
ویژگیهای شخصی گردشگران ،ویژگیهای سفر و ویژگیهای مرکز خرید بررسی میکند .این مدل در
قالب شکل زیر ترسیم شده است.
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شکل  .8مدل مفهومی پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش
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روش پژوهش
بنابر هدف این بررسی ،الزم است در این مطالعه از الگوهای رگرسیونی گسسته بهره گرفت .بر اساس
آزمون برنت (1آزمون رگرسیونهای موازی) فرض رگرسیونهای موازی نقض شده است .لذا الگوی
الجیت ترتیبی الگوی مناسبی برای این مطالعه تلقی نمیشود .لذا در این مطالعه از الگوی الجیت چندگانه
برای بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و در نتیجه تمایل بیشتر برای خرید توسط گردشگران و زائران از
مراکر خرید در شهر مشهد در سه سطح کمتر از متوسط ،متوسط و بیشتر از متوسط استفاده شد .بر اساس
مطلوبیت گردشگر شکلی از خرید را که مطلوبیت وی را بیشینه کند گزینش میکند .مبنای اصلی کاربرد
الگوی الجیت چندجملهای ،انتخاب یک طبقه از متغیرهای وابسته به عنوان طبقه مقایسه میباشد .به
عبارت دیگر ،احتمال انتخاب یک طبقه از متغیر وابسته در مقابل انتخاب طبقه مقایسه مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
در این الگوها مطلوبیت گزینه که با

نشان داده میشود به صورت زیر تعریف میشود:

)1(Uij=Vij+εij

که در آن

مطلوبیت تصادفی گزینه  jبرای فرد

مطلوبیت معین گزینه jبرای فرد  εij ،iبخش

،

نامعین و تصادفی مطلوبیت گزینه  jبرای فرد  iاست .با فرض توزیع گامبل برای  εijتابع احتمال انتخاب
به صورت الگو الجیت خواهد بود (بن-آکیوا و لرمان.)1221 ،
ساختار کلی الگوی الجیت چند جملهای به صورت زیر است (هیج و همکاران:)8661 ،
∑

= )Pr (Yi=j

()8
∑

= )Pr (Yi=1

()3

1. Brant
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 ،متغیر وابسته مشاهده شده برای عضو ام،
مجهول معادله است .در صورتیکه

901

 ،بردار متغیرهای مستقل برای عضو  iام و βjپارامترهای

باشد الجیت چند جملهای به الجیت دوگانه 1تبدیل میشود.

در این الگو تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام نمیشود زیرا زمانی که یک متغیر مستقل افزایش می-
یابد تغییر در احتمال عالوه بر اینکه وابسته به ارزش این متغیر مستقل است به سایر متغیرها نیز بستگی
دارد .از آنجا که این تغییر در احتمال ثابت نیست ،تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام نمیشود و تنها
عالمت ضریب که جهت تغییر احتمال را نشان میدهد ،تفسیر میشود.
پس از برآورد مدل برای تعیین میزان تأثیر هر متغیر توضیحی روی گروههای متغیر وابسته(تمایل به خرید
بیشتر) معیارنسبت احتمال نسبی

محاسبه میگردد .این معیار نشان میدهد چگونه احتمال انتخاب

گروه مقایسه شونده نسبت به احتمال انتخاب گروه پایه به وسیله تغییر در متغیر توضیحی تغییر میکند
(فردوسی وهمکاران.)1328،
)

(

→P(Yi=j)=Pij
(

)

́
́

()1
́
́

(Exp

اگر نسبت احتمال نسبی مربوط به یک متغیر توضیحی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که اگر
متغیر توضیحی یک واحد افزایش یابد احتمال انتخاب گروه مقایسه شونده نسبت به احتمال انتخاب گروه
پایه به اندازه ضریب

افزایش مییابد و بر عکس و همچنین اگر

باشد فرد تمایل به

انتخاب گروه پایه را دارد (النگ.)1221،
به منظور بررسی خوبی برازش الگوی الجیت چندگانه آزمونها و معیارهای متعددی مورد استفاده قرار
میگیرد از جمله این معیارها ،آمارههای R2کاذب 8میباشد .که این آمارهها نیز تفسیری معادل

معمولی

ندارند و در تفسیر آنها تنها می توان گفت که با افزایش قدرت برازش الگو مقدار آن افزایش مییابد
1. Binary Logit Model
2 .R2 Pseudo
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(گرین .)8663 ،درصد صحت پیشبینی به عنوان جایگزینی برای مقادیر

های برآورد شده در الگو

است که درصد صحت پیشبینی (دقت طبقهبندی) 1متغیر وابسته را بیان میکند (پای و صالح .)8662 ،از
دیگر آزمونهای مورد استفاده جهت بررسی خوبی برازش الگو میتوان به معیارهای پیرسون و دوینس

8

اشاره کرد .این آزمونها در مواردی که متغیر مستقل به صورت گسسته 3در الگو وجود دارد قابل اعتماد
نیستند.
در الگوی الجیت چندگانه به منظور بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،دو آزمون بیشینه
درستنمایی

1

و والد برای هر یک از متغیرهای مستقل الگو مورد استفاده قرار میگیرد.

در این مطالعه متغیر وابسته مشاهده شده شامل سه طبقه خرید کمتر از متوسط ،خرید متوسط و خرید
بیشتر از متوسط است .مبنای کاربرد الگوی الجیت چندگانه ،گزینش یک طبقه از متغیرهای وابسته به
عنوان طبقه پایه میباشد .به عبارت دیگر احتمال گزینش یک طبقه پایه مورد ارزیابی قرار می-
گیرد(آیسنگیلدیا و هادسون.)8661 ،
با توجه به اهداف تحقیق ،روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی و با رویکرد کاربردی میباشد .آمار و
اطالعات از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از  186نفر زائر و گردشگر شهر مشهد در دو
گروه مراجعین به بازار سنتی و جدید (بازار رضا و مرکز خرید الماس شرق) بدست آمد .در هر بازار بر
اساس قائده کفایت (قاسمی 816 )1326 ،نفر نمونه برای تحقیقات پیمایشی ،تعیین و پرسشنامه بین 186
نفر توزیع گردید .پس ازجمعآوری دادهها و بررسی پاسخها و حذف پرسشنامههای ناقص 161 ،روایی
پرسشنامهها توسط کارشناسان علمی در حوزه اقتصاد و جامعه شناسی گردشگری مورد تایید قرار گرفت.
در خصوص پایایی پرسشنامه (مفهوم رضایت) از طریق آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که میزان
آن  6/10بدست آمد.

1. Classification accuracy rate 
2 .Pearson and Deviance
3. Facto
4. Likelihood Ratio Tests
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یافتهها
برای سنجش فرض ترکیب گروهها از آزمون والد بهره گرفته شده است که نتایج در جدول  1آورده شده
است .مقدار آماره در ترکیب دو به دوی همهی گروهها معنادار شدند ،بنابراین میتوان فرض صفر را رد
کرد .به عبارتی ،گروههای تمایل برای خرید بیشتر را نمیتوان با هم ترکیب نمود و به عنوان یک گروه در
نظر گرفت.
جدول  .1نتایج آزمون والد برای ترکیب اولویتهای گزینش شده تمایل به خرید بیشتر گردشگران
گروههای مورد آزمون

مقدار آماره والد

سطح معنی داری

تمایل به خرید کمتر از متوسط یا متوسط

12/116

6/661

تمایل به خرید بیشتر از متوسط یا تمایل به خرید کمتر از متوسط

01/011

6/66

تمایل به خرید بیشتر از متوسط یا متوسط

11/606

6/66

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون هاسمن برای سنجش استقالل آلترناتیوها مورد سنجش قرار گرفته که نتایج آن در جدول  8آورده
شده است .بر اساس این جدول مقدار آماره در تمام گروهها از لحاظ آماری بی معنا است و فرض صفر
مبتنی بر استقالل آلترناتیوهای نامرتبط رد نمیشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گروهها از هم مستقل
بوده به کارگیری مدل الجیت چندگانه برای این موضوع مشکلی نخواهد داشت.
جدول  .8نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن برای فرض ()IIA
طبقات

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

تمایل به خرید کمتر از متوسط یا متوسط

13/031

82

6/222

تمایل به خرید بیشتر از متوسط یا تمایل به خرید کمتر از متوسط

0/211

82

1/666

تمایل به خرید بیشتر از متوسط یا متوسط

83/018

82

6/166

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  3معیارهای خوبی برازش مدل الجیت چندگانه را نشان میدهد .با توجه به جدول زیر ،مقدار
آماره

برابر با  881/312است که در سطح  1درصد معنیدار میباشد که نشان دهنده معنیداری کل

رگرسیون میباشد .همچنین مقدار

حداکثر راستنمایی،

،

به ترتیب برابر
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 6/803 ،6/031 ، 6/182میباشند که مقادیر قابل قبولی بوده و بیانگر معتبر بودن مدل میباشد .از دیگر
معیارهای خوبی برازش معیارهای پیرسون و دویانس میباشد که در این مطالعه به دلیل وجود متغیرهای
مستقل گسسته ،این دو معیار قابل اعتماد نیستند.
جدول .3معیارهای خوبی برازش مدل الجیت چندگانه
آماره

مقدار آماره

Log-like full model

-310/602

)LR(60

881/312

مقدار آماره

آماره

-182/112
038/130

Prob>LR

6/666

's R McFadden

6/112

Cragg & Uhlers R2

6/121

Maximum Likelihood R2

6/182

Pseudo R2

6/803

Count R2

6/031

BIC

1663/210

AIC

1/22

2

منبع :یافتههای تحقیق

نخستین مرحله در برآورد الجیت چندگانه تعیین یکی از گروهها به عنوان گروه پایه است تا احتمال انتخاب
سایر گروهها نسبت به گروه پایه اندازهگیری گردد .به طور قراردادی میتوان گروهی را که دارای بیشترین
فراوانی است به عنوان گروه پایه انتخاب نمود .در تحقیق حاضر گروه اول (تمایل به خرید کمتر از
متوسط) که دارای بیشترین فراوانی نیز هست به عنوان گروه پایه انتخاب و نتایج در جدول  1منعکس شده
است.
الزم به یادآوری است که ضرایب برآورد شده تنها اثرگذاری و مسیر این اثرگذاری را بر نسبت احتمال
نشان می دهد ،در حالی که نسبت احتمال نسبی ،میزان تغییر در نسبت احتمال هر یک از گروهها را نسبت
به گروه پایه به ازای تغییر در متغیرهای توضیحی نشان میدهد.
بر اساس نتایج جدول  1الگوی الجیت اول اختالفات میان گروه دوم (تمایل به خرید متوسط) و گروه
مقایسه (تمایل به خرید کمتر از متوسط) را مورد بررسی قرار میدهد .در الگوی الجیت اول ،متغیرهای
منبع اطالعات از بازار(آشنایی قبلی) ،تعداد افراد خانواده همراه در سفر ،برخورد مناسب فروشندگان
(بیشتر از متوسط) و داشتن پارکینگ تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای برخورد مناسب فروشندگان (کمتر
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از متوسط) و کیفیت کاال (کمتر از متوسط) تأثیر منفی و معنی داری بر احتمال تمایل به خرید متوسط
گردشگران و زائران نسبت به تمایل به خرید کمتر از متوسط دارد.
با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ،گردشگرانی که اطالعات از بازار را از طریق آشنایی قبلی نسبت به سایر
روشها کسب کرده اند احتمال اینکه طبقه دوم را در مقایسه با طبقه پایه انتخاب کنند به اندازه 8/301
درصد افزایش می یابد .تجربه مطلوب از یکبار خرید در یکی از مراکز نسبت به اطالعاتی که گردشگر از
سایر منابع اطالعا تی (اینترنت ،مراکز راهنمای گردشگر ،پوستر و بیلبورد ،اطالعات از متصدی تور و)...
داشته است برای گردشگر قابل اعتمادتر و با ریسک کمتری همراه خواهد بود لذا باعث میشود تمایل
برای خرید بیشتر در مرکز خرید مورد نظر افزایش یابد .مطالعه رهنما و رفیعی ( )1321نیز بر این نتیجه
تأکید دارد .با این وجود با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بازارهای شهر مشهد تبلیغات مناسب و
گسترده از طریق رسانههای جمعی ،تبلیغات محیطی در مراکز و اماکن پر رفت و آمد ،با توجه به در
خدمت بودن ابزارهای بازاریابی دیجیتال و استفاده از قدرت نفوذ اینترنت ،تلفنهای همراه هوشمند و
شبکههای اجتماعی مجازی در میان گردشگران و بهره بردن از بازاریابی ویروسی(انتشار تجربه گردشگران
در حین سفر به صورت برخط (آنالین) و بعد از سفر از طریق خواندن مطالب و دیدن تصاویر آنها در
شبکههای اجتماعی مجازی) به صورت برنامهریزی شده و مدون میتواند کمک شایانی به شناساندن هرچه
بهتر بازارهای شهر مشهد در جهت جذب گردشگر داخلی و حتی خارجی نماید.
تأثیر مثبت و معنیدار افراد خانواده همراه در سفر نشان میدهد ،به ازای  1واحد افزایش در تعداد افراد
خانواده همراه در سفر در صورت ثابت بودن سایر متغیرها احتمال انتخاب طبقه دوم نسبت به طبقه اول
توسط گردشگر  1/318درصد افزایش مییابد .در واقع حضور اعضای خانواده در خرید سبب میشود
گردشگر با استفاده از نظر اعضای خانواده با اطمینان بیشتر و راحتتر خرید کند لذا تمایل برای خرید بیشتر
افزایش یابد .همچنین تعداد نفرات بیشتر در یک خانوار باعث تمایل بیشتر آنها به دیدن از مراکز خرید و
افزایش خرید بیشتر میشود .در مطالعه رهنما و رفیعی ( )1321نیز نتیجه همینگونه است.
در صورت افزایش  1واحدی در برخورد مناسب فروشندگان (بیشتر از متوسط) و برخورد مناسب
فروشندگان (کمتر از متوسط) به ترتیب احتمال انتخاب طبقه دوم نسبت به طبقه پایه  6/861درصد افزایش
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و  6/118درصد کاهش مییابد .در واقع هر چقدر برخورد فروشندگان با مشتری مناسبتر باشد تمایل برای
خرید بیشتر خواهد بود .رفتار مناسب فروشندگان یک رابطه روانی و عاطفی مثبت بین فروشنده و خریدار
ایجاد می کند که سبب وفادرای و رضایت بیشتر خریدار و گردشگر شده و عالوه بر افزایش تمایل بیشتر
برای خرید سبب میشود مرکز خرید را به سایرین پیشنهاد دهد .لذا الزم است فروشندگان در نتیجه
طراحی نظام پاداش دهی مطلوب و خالق  ،جهت ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان و گردشگران جهت
ایجاد تداوم خرید ،رضایت گردشگران و تمایل به خرید بیشتر به عنوان امری خطیر اقدام نمایند .نجارزاده
و همکاران ( ،)1321حفنی و همکاران ( )8610و بارتکو و همکاران ( )8611نیز در مطالعات خود به این
مهم پرداختهاند .متغیر کیفیت کاال (کمتر از متوسط) تأثیر منفی و معنیداری بر تمایل به خرید بیشتر
گردشگر دارد .به عبارتی با فرض ثابت بودن سایر متغیرها با افزایش  1واحدی این متغیر احتمال انتخاب
طبقه دوم نسبت به طبقه پایه کاهش مییابد .در واقع کاهش کیفیت کاال باعث کاهش تمایل به خرید بیشتر
گردشگران خو اهد شد .تصویر ذهنی منفی برای گردشگران نسبت به مرکز خرید ایجاد کرده و نه تنها
سبب کاهش خرید گردشگران میشود بلکه عدم تداوم و خرید مجدد از مرکز خرید را به دنبال خواهد
داشت .مشکینی و همکاران ( ،)1323ونگکرد ( ،)8611دو ( ،)8610مارشا ( )8611و خلف احمد ()8618
نیز در مطالعات خود بر این نتیجه تاکید داشتهاند.
با افزایش  1واحدی در زمینه بهبود پارک خودرو احتمال انتخاب طبقه دوم نسبت به پایه توسط گردشگر
 6/111درصد افزایش می یابد .در واقع با بهبود شرایط پارک خودرو گردشگر با آرامش بهتر به خرید می-
پردازد .سرمایهگذاری بیشتر در زمینه امکانات رفاهی در مراکز خرید شامل پارکینگ ،وسایل بازی کودکان،
آسانسور ،رستوران ،سیستمهای تهویه مطبوع و ...میتواند باعث ایجاد ارزش در فرایند خرید و افزایش
رضایت گردشگران گردد .این نتیجه در مطالعات بیرجندی و همکاران ( ،)1322مشکینی و همکاران
( )1323رهنما و رفیعی ( ،)1321حفنی و همکاران ( ،)8610دوبیه لال و دوبیه لال ( )8611نیز به دست
آمده است.
همچنین متغیرهای مدت اقامت و هزینه رفت و آمد و اسکان تأثیر منفی و معنیداری بر احتمال تمایل به
خرید متوسط گردشگران و زائران نسبت به تمایل به خرید کمتر از متوسط دارد .تأثیر منفی و معنیدار
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مدت اقامت گردشگر در سفر بر انتخاب گروه دوم نسبت به اول نشان میدهد با ثابت بودن سایر متغیرها
به ازای  1واحد افزایش در ماندگاری گردشگران احتمال تمایل به خرید متوسط نسبت به خرید کمتر از
متوسط  6/268درصد کاهش مییابد .زیرا با افزایش مدت اقامت هزینههای روزانه شامل هزینه اسکان و
خرید مایحتاج روزانه افزایش مییابد .لذا گردشگر تمایل کمتری برای خرید بیشتر و در واقع هزینه کرد
بیشتر دارد .با فرض ثابت بودن سایر متغیرها به ازای یک واحد افزایش در هزینه رفت و آمد و اسکان،
احتمال تمایل به خرید متوسط گردشگران نسبت به خرید کمتر از متوسط گردشگران 1/611درصد کاهش
می یابد .به این دلیل که با افزایش هزینه اسکان و رفت و آمد گردشگران از هزینه کرد برای خرید تا حدی
چشم پوشی میکنند.
در واقع کاهش هزینههای سفر شامل اسکان و ایاب و ذهاب میتوان عالوه بر افزایش ماندگاری
گردشگران ،سهم اختصاص داده شده به خرید توسط گردشگر را افزایش داد .همچنین افزایش مدت
اقامت سبب میشود که گردشگران فرصت بیشتری برای بازدید از مراکز خرید و جستجو برای کاالهایی با
قیمت مناسبتر داشته باشند.
در الگوی الجیت دوم طبقه سوم متغیر وابسته (تمایل به خرید بیشتر از متوسط) با طبقه پایه (تمایل به
خرید کمتر از متوسط) مقایسه شده است .نتایج جدول نشان داد که متغیرهای وضعیت تاهل ،موقعیت
مکانی مناسب (بیشتر از متوسط) ،قیمت مناسب (بیشتر از متوسط) و متوسط درآمد ماهیانه تأثیر مثبت و
معنیداری و متغیرها ی تنوع کاال (کمتر از متوسط) ،کیفیت کاال (کمتر از متوسط) و متغیر تحصیالت تأثیر
منفی و معنیداری در انتخاب گروه سوم نسبت به گروه اول دارد.
تأثیر مثبت متغیر تاهل نشان میدهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها به ازای یک واحد افزایش در این
متغیر (متاهل بودن گردشگران) احتمال تمایل به خرید بیشتر از متوسط گردشگران نسبت به خرید کمتر از
متوسط گردشگران  82/12درصد افزایش مییابد .افراد متاهل نسبت به افراد مجرد اغلب برای تعداد
بیشتری از افراد سوغات خریداری میکنند عالوه بر آن در صورت داشتن فرزند نیاز به خرید آنها بیشتر
نیز خواهد بود .رهنما و رفیعی ( )1321و ونگکرد ( )8611نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست یافته-
اند.
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موقعیت مکانی مناسب (بیشتر از متوسط) نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر انتخاب طبقه سوم نسبت به طبقه
اول دارد .به عبارتی با فرض ثابت بودن سایر متغیرها به ازای یک واحد افزایش در این متغیر (موقعیت
مکانی مناسب) احتمال تمایل به خرید بیشتر از متوسط گردشگران نسبت به خرید کمتر از متوسط
گردشگران  82/12درصد افزایش مییابد.
زیرا یکی از فاکتورهای اساسی و مهمی که همواره در خرید از بازارها و مراکز خرید برای زائرین و
گردشگران حایز اهمیت است موقعیت مکانی مناسب مراکز خرید است .در واقع موقعیت مکانی مناسب
میتواند از طریق آسان کردن دسترسی و کاهش هزینهها به برآورده شدن انتظارات مشتری کمک کند.
همچنین یک تصویر ذهنی قوی در ذهن مشتریان و گردشگران مرکز خرید حک کند و سبب ایجاد
وفاداری در مشتریان و گردشگران گردد .همچنین سبب مقابله قوی با رقبا و جذب مشتریان بیشتر گردد.
در اکثر مطالعات از جمله اگرسی ( ،)8610دوبیه لال و دوبیه لال ( ،)8611ونگ و همکاران ( )8618و
باروتکو( )8611نیز نتیجه اینگونه بوده است.
تأثیر مثبت و معنیدار متغیر متوسط درآمد نیز نشان میدهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها با افزایش 1
واحدی متوسط درآمد احتمال انتخاب طبقه سوم توسط گردشگران نسبت به طبقه اول  1/668درصد
افزایش مییابد .در واقع گردشگران با سطح درامدی باالتر از محدویتهای کمتر و فرصتهای بیشتر برای
خرید از مراکز متنوعتر نسبت به افراد با سطح درامدی پایینتر برخوردارند .در حالیکه افراد با درامد کمتر
به دلیل محدودیت در بودجه باید در خریدهای خود دقت بیشتری داشته باشند .مطالعات رهنما و رفیعی
( )1321و ونگکرد ( )8611نیز بر این نتیجه تأکید دارند.
دو متغیر تنوع کاال (کمتر از متوسط) ،کیفیت کاال (کمتر از متوسط) تأثیر منفی و معنیداری در انتخاب
گروه سوم نسبت به گروه اول دارد .در واقع با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای با افزایش  1واحدی هر
یک از این متغیرها احتمال انتخاب گروه  3نسبت به گروه پایه توسط گردشگران  6/836و  6/111در صد
کاهش مییابد .همچنین با افزایش  1واحدی متغیر قیمت مناسب (بیشتر از متوسط) و ثابت بودن سایر
متغیرها احتمال انتخاب گروه  3نسبت به گروه پایه  1/111درصد افزایش مییابد .مراکز خرید با توجه به
سیاست مشتری مداری و براورده ساختن نیازها و خواستههای مشتریان باید کاالها و خدمات متنوع با
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کیفیت و مطابق میل و سلیقه گردشگران با نرخهای رقابتی و تخفیفی ارائه دهند تا از این طریق باعث
افزایش رضایت و تمایل به خرید بیشتر گردشگران گردند .مطالعات بیرجندی و همکاران ( ،)1322دو
( ،)8610حنفی و همکاران( ،)8610اگرسی ( )8610ونگ و همکاران ( )8618نیز به این نتیجه دست
یافتهاند.
همچنین پهنا (تعداد برندها) و عمق (تعداد موجودی کاال) عواملی هستند که برای پوشش نیازهای
خریداران در فروشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند .این افزایش تنوع نهتنها سبب جذب مشتریان بیشتر
میشود بلکه باعث تهییج آنها جهت خرید میشود .تنوع باالی محصوالت همچنین باعث کمینه شدن
هزینههای سفر خرید و سهولت فعل خرید (افزایش مقایسهها در هنگام خرید) میشود و از این طریق
راحتی را در خرید گردشگران افزایش میدهد.
جدول  .1نتایج حاصل از مدل الجیت چندگانه
گروه

مقدار ضریب

متغیر

نسبت احتمال
نسبی

خطای معیار

آماره

سطح
احتمال

تمایل به خرید كمتر از متوسط(رضایت از خرید كمتر از متوسط) (گروه  )9به عنوان گروه پایه
نحوه سفر
وسیله
1

تمایل به خرید متوسط (رضایت متوسط)(گروه )8

سفر

6/138

8/612

6/101

1/36

6/121ns
ns

خودرو شخصی

6/001

1/232

6/131

1/81

اتوبوس

6/280

8/821

6/001

1/81

6/811ns

قطار

6/132

1/111

6/112

6/22

6/380ns

-6/163

6/268

6/612

-8/11

6/638

**

آشنایی قبلی

6/212

8/301

6/130

1/20

6/612

**

توصیه دوستان

6/311

1/181

6/161

6/16

6/661

1/661

6/611

6/36

مدت اقامت
8

منبع اطالعات

6/813

میانگین سن

ns

6/121

6/101ns
ns

وضعیت تاهل

1/623

8/221

6/101

1/11

تعداد افراد خانوار همراه در سفر

6/821

1/318

6/136

8/81

6/681

تحصیالت

6/101

6/211

6/611

-1/61

6/812ns

شغل

6/132

1/112

6/312

6/11

6/003ns
ns

6/111
**

کمتر از متوسط

-6/113

6/103

6/111

-1/32

3

بیشتر از متوسط

-6/138

6/121

6/163

-1/38

6/121ns

مناسب بودن قیمت

کمتر از متوسط

6/118

6/008

6/360

1/31

6/112ns

بیشتر از متوسط

6/183

1/021

6/180

1/83

6/886ns

کمتر از متوسط

-6/210

6/118

6/116

-1/21

بیشتر از متوسط

1/122

6/861

6/301

1/31

موقعیت مکانی
مناسب مرکز خرید
1

ها

برخورد مناسب
1

فروشندگان

6/103

*

6/616
6/666

***
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ادامه جدول  .1نتایج حاصل از مدل الجیت چندگانه
گروه

متغیر

*

کمتر از متوسط

6/123

6/111

6/110

بیشتر از متوسط

6/211

6/112

6/126

1/16

کمتر از متوسط

-6/102

6/211

6/132

-6/32

6/166ns

بیشتر از متوسط

6/812

1/381

6/110

6/01

6/163ns

کمتر از متوسط

-6/111

6/111

6/313

-8/11

بیشتر از متوسط

6/118

1/132

6/328

1/11

کمتر از متوسط

6/632

1/616

6/302

6/11

بیشتر از متوسط

6/602

1/611

6/131

6/10

-6/611

1/611

6/6621

-1/11

6/610

هزینه سوغات

6/6660

1/661

6/6612

-6/13

6/222ns

متوسط درامد ماهیانه

6/6663

1

6/668

6/8

6/281ns

نوع بازار

6/112

1/121

6/113

6/31

6/180ns

عدد ثابت

-1/212

6/110

1/16

-1/31

6/111ns

-6/122

6/061

6/021

6/13

6/102ns

خودرو شخصی

6/181

1/182

6/023

6/01

6/116ns

اتوبوس

-6/121

6/113

6/210

-6/21

6/316ns

قطار

-1/632

6/311

6/128

-1/33

6/121ns

-6/601

6/230

6/612

-1/30

6/118ns

آشنایی قبلی

6/302

1/111

6/011

6/06

6/116ns

توصیه دوستان

6/312

1/311

6/021

6/10

6/010ns

-6/611

6/223

6/686

-6/21

6/321ns

وضعیت تاهل

3/312

82/12

6/286

1/62

6/666

تعداد افراد خانوار همراه در سفر

-6/602

6/233

6/100

-6/18

6/010ns

تحصیالت

-6/118

6/223

6/601

-1/11

6/628

شغل

-6/626

6/283

6/182

-6/12

6/218ns

داشتن پارکینگ
1

تنوع کاال

2

کیفیت کاالها

نزدیکی به محل
2

اسکان

هزینه رفت و آمد و اسکان

نحوه سفر
وسیله سفر

تمایل به خرید بيشتر از متوسط(رضایت بيشتر از متوسط)(گروه)3

نسبی

1/01

0

تمایل به خرید متوسط (رضایت متوسط)(گروه )8

مقدار ضریب

نسبت احتمال

خطای معیار

آماره

سطح
احتمال

مدت اقامت
منبع اطالعات

میانگین سن

6/161
ns

6/133

6/636
ns

**

6/112

6/210ns
ns

6/212
*

***

*

ns

موقعیت مکانی

کمتر از متوسط

6/382

1/326

6/081

6/13

مناسب مرکز خرید

بیشتر از متوسط

1/861

3/332

6/110

8/81

6/681

مناسب بودن قیمت

کمتر از متوسط

6/108

6/101

6/121

1/11

6/181ns

ها

بیشتر از متوسط

1/181

1/111

6/110

3/18

برخورد مناسب

کمتر از متوسط

6/662

1/662

6/203

6/61

فروشندگان

بیشتر از متوسط

6/162

8/631

6/113

1/82

کمتر از متوسط

-6/018

6/181

6/211

-6/18

بیشتر از متوسط

-6/112

6/032

6/228

-6/11

داشتن پارکینگ

6/122

6/668
ns
ns
ns
ns

**

***

6/228
6/866
6/102
6/011
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ادامه جدول  .1نتایج حاصل از مدل الجیت چندگانه
متغیر

نسبی

**

کمتر از متوسط

-1/101

6/836

6/182

-8/61

6/611

بیشتر از متوسط

6/116

6/003

6/131

6/10

6/111ns

کیفیت باالی

کمتر از متوسط

-8/112

6/111

6/181

-8/22

6/663

کاالها

بیشتر از متوسط

6/012

1/211

6/111

1/16

6/131ns

نزدیکی به محل

کمتر از متوسط

6/811

1/826

6/122

6/11

اسکان

بیشتر از متوسط

-6/610

6/230

6/111

-6/11

تنوع کاال

متوسط)(گروه)3

تمایل به خرید بيشتر از متوسط(رضایت بيشتر از

گروه

مقدار ضریب

نسبت احتمال

خطای معیار

آماره

سطح
احتمال

هزینه رفت و آمد و اسکان

6/611

1/611

6/611

6/11

هزینه سوغات

-6/661

1/661

-6/660

-6/11

متوسط درامد ماهیانه

6/668

1/668

6/660

3/16

نوع بازار

-6/312

6/161

6/001

-6/18

عدد ثابت

-3/613

6/610

6/281

-1/02

ns

***

6/016

6/226ns
ns

6/111

6/110ns
6/668
ns

***

6/066
*

6/628

منبع :یافتههای تحقیق
**

معنیداری در سطح  16درصد ،معنی داری در سطح  1درصد،

***

معنی داری در سطح  1درصد

 -1گروه پایه:هواپیما
 -8گروه پایه :اینترنت ،مراکز راهنمای گردشگر ،پوستر و بیلبورد ،اطالعات از متصدی تورو ...
 -3گروه پایه :متوسط  -1گروه پایه :متوسط  -1گروه پایه :متوسط  -0گروه پایه :متوسط  -1گروه پایه :متوسط

 -2گروه پایه:

متوسط  -2گروه پایه :متوسط

جمعبندی و پيشنهادات
از جمله گونه های گردشگری که در جلب گردشگر از بازار جهانی گردشگری دارای اهمیت فراوان می-
باشد را میتوان در قالب گردشگری خرید برشمرد .در واقع گردشگری خرید تمایل به سفر و خرید را در
هم آمیخته است و بستر مستعدی برای فروش محصول گردشگری فراهم آورده است .به گونهای که در
کنار انگیزه اصلی سفر ،خرید بعنوان انگیزه ثانویه مورد توجه بوده و در برخی از موارد بعنوان تنها انگیزه
سفر محسوب میشود .در این تحقیق از مدل الجیت چندگانه برای بررسی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر
رضایت و تمایل به خرید بیشتر گردشگران از دو مرکز خرید سنتی و مدرن در شهر مشهد استفاده شد.
اطالعات از طریق تکمیل  161پرسشنامه به صورت تصادفی از بین گردشگران و زائران به دست امد .نتایج
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نشان داد عوامل متعددی از قبیل تعداد روزهای ماندن در مشهد (ماندگاری) ،درآمد ،هزینه رفت و آمد و
اسکان ،منبع اطالعات از مرکز خرید ،تعداد افراد خانوار همراه در سفر ،برخورد فروشندگان ،وجود
پارکینگ در مرکز خرید ،قیمت کاال ،تنوع کاال ،موقعیت مکانی مرکز خرید و کیفیت کاال میتوانند در
خرید بیشتر گردشگران و زائران از مراکز خرید در سه طبقه تمایل به خرید و رضایت کمتر از متوسط،
متوسط و بیشتر از متوسط مؤثر باشند .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده تجربه مطلوب از یکبار خرید
در یکی از مراکز نسبت به اطالعاتی که گردشگر از سایر منابع اطالعاتی (اینترنت ،مراکز راهنمای
گردشگر ،پوستر و بیلبورد ،اطالعات از متصدی تور و )...داشته است برای گردشگر قابل اعتمادتر و با
ریسک کمتری همراه بوده لذا باعث می شود احتمال تمایل برای خرید بیشتر در مرکز خرید مورد نظر
افزایش یابد .از طرفی تأثیر مثبت و معنیدار افراد خانواده همراه در سفر نیز نشان میدهد گردشگر با
استفاده از نظر اعضای خانواده با اطمینان بیشتر و راحتتر خرید میکند لذا احتمال خرید بیشتر و
رضایتمندی افزایش مییابد .همچنین تعداد نفرات بیشتر در یک خانوار باعث تمایل بیشتر آنها به دیدن از
مراکز خرید بیشتر و افزایش خرید بیشتر میشود.
همچنین هر چقدر برخورد فروشندگان با مشتری مناسبتر باشد تمایل برای خرید بیشتر خواهد بود .رفتار
مناسب فروشندگان یک رابطه روانی و عاطفی مثبت بین فروشنده و خریدار ایجاد میکند که سبب
وفادرای و رضایت بیشتر خریدار و گردشگر شده و عالوه بر افزایش تمایل بیشتر برای خرید سبب می-
شود مرکز خرید را به سایرین پیشنهاد دهد .از طرفی کاهش کیفیت کاال باعث کاهش تمایل به خرید بیشتر
گردشگران خواهد شد .تصویر ذهنی منفی برای گردشگران نسبت به مرکز خرید ایجاد کرده و نه تنها
سبب کاهش خرید گردشگران میشود بلکه عدم تداوم و خرید مجدد از مرکز خرید را به دنبال خواهد
داشت.
بهبود شرایط پارک خودرو تأثیر مثبت در تمایل بیشتر به خرید گردشگران دارد زیرا گردشگر با آرامش
بیشتری به خرید میپردازد.
همچنین متغیرهای مدت اقامت و هزینه رفت و آمد و اسکان تأثیر منفی و معنیداری بر احتمال تمایل به
خرید متوسط گردشگران و زائران نسبت به تمایل به خرید کمتر از متوسط دارد .زیرا با افزایش مدت
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اقامت هزینههای روزانه شامل هزینه اسکان و خرید مایحتاج روزانه افزایش مییابد .لذا گردشگر تمایل
کمتری برای خرید بیشتر و در واقع هزینه کرد بیشتر دارد .در واقع کاهش هزینههای سفر شامل اسکان و
ایاب و ذهاب می توان عالوه بر افزایش ماندگاری گردشگران ،سهم اختصاص داده شده به خرید توسط
گردشگر را افزایش داد .همچنین افزایش مدت اقامت سبب می شود که گردشگران فرصت بیشتری برای
بازدید از مراکز خرید و جستجو برای کاالهایی با قیمت مناسبتر داشته باشند.
همچنین افراد متاهل نسبت به افراد مجرد اغلب برای تعداد بیشتری از افراد سوغات خریداری میکنند
عالوه بر آن در صورت داشتن فرزند نیاز به خرید آنها بیشتر نیز خواهد بود.
موقعیت مکانی مناسب (بیشتر از متوسط) احتمال تمایل به خرید بیشتر گردشگران را افزایش میدهد زیرا
یکی از فاکتورهای اساسی و مهمی که همواره در خرید از بازارها و مراکز خرید برای زائرین و گردشگران
حایز اهمیت است موقعیت مکانی مناسب مراکز خرید است .در واقع موقعیت مکانی مناسب میتواند از
طریق آسان کردن دسترسی و کاهش هزینهها به برآورده شدن انتظارات مشتری کمک کند .همچنین یک
تصویر ذهنی قوی در ذهن مشتریان و گردشگران مرکز خرید حک کند و سبب ایجاد وفاداری در مشتریان
و گردشگران گردد .همچنین سبب مقابله قوی با رقبا و جذب مشتریان بیشتر گردد.
تأثیر مثبت و معنیدار متغیر متوسط درآمد نیز نشان میدهد گردشگران با سطح درامدی باالتر از
محدویتهای کمتر و فرصت های بیشتر برای خرید از مراکز متنوعتر نسبت به افراد با سطح درامدی
پایین تر برخوردارند .در حالیکه افراد با درامد کمتر به دلیل محدودیت در بودجه باید در خریدهای خود
دقت بیشتری داشته باشند.
افزایش تنوع و کیفیت کاالها در مراکز خرید نیز احتمال خرید بیشتر گردشگران را افزایش میدهند .در
واقع افزایش پهنا (تعداد برندها) و عمق (تعداد موجودی کاال) عواملی هستند که برای پوشش نیازهای
خریداران در فروشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند .این افزایش تنوع نه تنها سبب جذب مشتریان بیشتر
میشود بلکه باعث تهییج آنها جهت خرید میشود .تنوع باالی محصوالت همچنین باعث کمینه شدن
هزینههای سفر خرید و سهولت فعل خرید (افزایش مقایسهها در هنگام خرید) میشود .و از این طریق
راحتی را در خرید گردشگران افزایش میدهد.
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همچنین میتوان جهت افزایش رضایت و خرید بیشتر گردشگران از مراکز خرید در شهر مشهد ،موارد زیر
را پیشنهاد داد:
 -1با توجه به تأثیر قیمت و کیفیت کاال بر تمایل بیشتر برای خرید الزم است نظارت بیشتری در این دو
مورد صورت گیرد .همچنین پیشنهاد میشود با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی ،در راستای رقابتیتر
نموندن قیمتها گامهای اثربخشی برداشته شود.
 -8ارائه کاالی متنوع و مورد نیاز در مراکز خرید میتواند تمایل افراد را برای سپری کردن وقت بیشتر در
مرکز خرید و در نتیجه خرید بیشتر فراهم نماید .لذا پیشنهاد میشود مراکز خرید با افزایش تعداد برندهای
موجود و موجودی آنها در انبارها موجب سهولت خرید و افزایش خرید شوند.
 -3با توجه به تأثیر مثبت موقعیت مکانی مناسب مرکز خرید بر تمایل به خرید بیشتر گردشگران به نظر
میرسد ساخت مراکز خرید در مکانهایی از شهر که دسترسی به آن برای گردشگران راحتتر باشد و بهبود
هر چه بیشتر حمل و نقل عمومی میتواند سبب جذب بیشتر گردشگر و در نتیجه تمایل به خرید بیشتر
شود.
 -1با توجه به تأثیر مثبت سطح درامد گردشگران بر تمایل به خرید بیشتر ،ارائه تخفیفات ویژه میتواند
شرایط را برای خرید گردشگران در سطوح پایین درآمدی فراهم نماید.
 -1با توجه به تأثیر مثبت پارکینگ با ظرفیت مناسب در مراکز خرید بر تمایل به خرید و رضایت
گردشگران ،وجود پارکینگ با ظرفیت مناسب و رایگان و در صورت محدودیت فضایی ایجاد پارکینگهای
مکانیزه میتواند تمایل گردشگر را برای جذب به مرکز خرید و گذران وقت بیشتر در آن فراهم نماید.
 -0با توجه به تأثیر مثبت دسترسی به اطالعات بازار از طریق آشنایی قبلی در افزایش خرید پیشنهاد
میشود با استفاده از سیستمهای جدید ثبت رکورد ،اطالعات خرید گردشگران ثبت شود و با طراحی نظام
پاداش دهی مطلوب و خالق بتوان میزان تداوم و تمایل به خرید آنها را افزایش داد .این اقدامات باعث
میشود که مشتریان وفادار به تبلیغات دهان به دهان برای مراکز خرید بپردازند .عالوه بر این الزم است از
سایر ابزارها و تبلیغات به صورت جذابتر و ترغیب کننده تر جهت آشنایی گردشگران با مراکز خرید
استفاده شود.
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 -1با توجه به تأثیر منفی هزینههای رفت و امد و اسکان در تمایل به خرید بیشتر گردشگران پیشنهاد می-
شود با کاهش هزینههای مسکن (خانههای ارزان قیمت ،ارائه خوابگاه و پانسیون و)  ...کاهش هزینههای
رفت وآمد درون شهری از طریق بهبود و گسترش بیشتر حمل ونقل عمومی ،تمایل به خرید بیشتر
گردشگران را افزایش داد.
 -2با توجه به اینکه پاسخگویی و احترام فروشندگان به دانش خریداران بر روی تمایالت خرید و رضایت
مشتریان تأثیر مثبت دارد .لذا فروشندگان باید بر پاداشهای نرم (ارتباطات ،رفتارهای ویژه و امتیازی) که
بر محور رابطه و احساس بنا شده است تمرکز کنند تا از این طریق مشتریان احساس شناخته شدن و
برتری نسبت به دیگر مشتریان داشته باشند و بر برند فروشگاه متمرکز شوند .از این طریق نهایت تأثیر را
بر رضایت ،وفاداری و تمایل به خرید بیشتر گردشگران و مشتریان داشته باشند .همچنین الزم است با
استفاده از راهکارهای برنامههای استراتژیک منابع انسانی ،انگیزشی (مادی و معنوی) ،برگزاری دورههای
آموزشی و بهبود وضعیت ظاهری فروشندگان ،سطح کیفی آنها را ارتقا داد.
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تأثير سرمایه روانشناختی بر تابآوری سازمانی در دوران شيوع كووید91-
(مطالعه موردی :هتلهای شهر مشهد)
9

داود قربانزاده  ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
جواد آقامحمدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،
تهران ،ایران

تاریخ دریافت1322/2/18 :

تاریخ پذیرش1166/1/31 :

چکيده
صنعت گردشگری از دیرباز بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین صنایع در مواجهه با انواع بحرانها شناخته شده است .در میان انواع
بخشهای فعال در حوزه گردشگری ،بخش هتلداری بهواسطه کاهش نرخ سفرها و اقامت در طول همهگیری کووید 12-بیشتر
تحت تأثیر قرار گرفته است .به این منظور ،برای کاهش اثرات مخرب بحرانها بر بخش هتلداری ،ادبیات مفهوم تابآوری را
معرفی میکند .از این رو ،پژوهش حاضر تأثیر سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتل را بر تابآوری سازمانی در طول
شیوع کووید 12-بررسی میکند .این پژوهش از نظر هدف کاربردى ،شیوه جمعآوری اطالعات پیمایشى و به لحاظ بررسى
روابط بین متغیرها ،همبستگى با تأکید بر مدلسازی معادالت ساختاری است .برای درک روابط مدل مفهومی ،این پژوهش با
استفاده از پرسشنامهای که در مهر ماه و آبان ماه  1322میان  111نفر از مالکان و مدیران هتل و هتلآپارتمانهای شهر مشهد به
روش در دسترس توزیع شد ،نسبت به جمعآوری دادهها اقدام کرد .نتایج آزمون فرضیهها با بهکارگیری نرمافزارهای اس پی اس
اس 8و اسمارت پی ال اس  33حاکى از آن است که سرمایه روانشناختی مالکان یا مدیران هتل میتواند امید و خوشبینی را در
کارکنان ایجاد نموده و به آنها در پذیرش واقعیت و آمادگی برای بحرانهای احتمالی آینده کمک کند .همچنین تأثیر رضایت
مالکان و مدیران هتل از زندگی بر تابآوری سازمانی قابلمالحظه است و بیان میکند که سطح رضایت از زندگی مالکان و
مدیران هتل بهطور قابلتوجهی بر روند بهبود کسبوکار تأثیر میگذارد.

كليدواژهها :تابآوری سازمانی ،رضایت از زندگی ،سرمایه روانشناختی ،صنعت هتلداری ،کووید12-
 .1نویسنده مسئول،

Email: Daxygh@yahoo.com
2. SPSS
3. Smart PLS 3.0
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مقدمه
صنعت گردشگری همواره در معرض بحرانهای بیشماری از جمله تغییرات آب و هوایی ،بحرانهای
اقتصادی ،سیاسی و  ...قرار داشته است .در واقع ،گردشگری از جمله فعالیتهای اقتصادی است که بیشتر
تحت تأثیر شرایط متغیر و نامشخص میباشد (ملیان-آلزوال 1و همکاران .)8686 ،این مسئله توسط بیماری
همهگیر کووید 812-به خوبی نشان داده شده است چراکه این بیماری سبب کاهش تقاضای گردشگری و
مسافرتها شده است که بهتبع آن نرخ سکونت هتلها نیز کاهش یافت (جیانگ و ون8686 ،3؛ گاسلینگ

1

و همکاران .)8686 ،گالسر )8660( 1اظهار داشت به دلیل این آسیبپذیری ،گردشگری همواره جزء اولین
صنایعی است که تحت تأثیر یک بحران قرار گرفته و حتی به عنوان نوعی هشدار دهنده برای سایر
بخشها عمل میکند .این مواجهه با تغییرات بیشمار ،عالقه به موضوع تابآوری 0در صنعت گردشگری
مانند تابآوری مقصد و تابآوری سازمان گردشگری را برانگیخته است (فیلیموناو و دی کوتو8686 ،1؛
پرایاگ .)8612 ،از سوی دیگر ،همانطور که پرایاگ )8612( 2اشاره میکند سازمانهای تاب آور
(بهعنوانمثال ،هتلها) به جوامع تاب آور (مانند مقاصد گردشگری) کمک میکنند .در همین راستا ،لی و
همکاران )8613( 2توضیح میدهند که اگر سازمانها آمادگی پاسخگویی به بحرانها و شرایط اضطراری را
نداشته باشند ،جوامع یا سیستمهای باالدستی که به آنها تعلق دارند نیز آماده نخواهند بود .بهطور خاص،
این مسئله با توجه به اهمیت محل اقامت در شکلدهی پیشنهادات مقصد گردشگری بر بخش هتلداری نیز
تأثیر دارد (آتیال .)8610 ،بر این اساس ،مدیران هتلها باید از رویکرد مدیریت مبتنی بر تابآوری بهره
ببرند؛ بنابراین ،هتلها باید نه تنها برای واکنش در هنگام وقوع تغییرات آماده باشند ،بلکه باید برای مقابله
با چالشها و به حداکثر رساندن فرصتها به دنبال پیشبینی آنها هم باشند (براون و همکاران8612 ،؛
تیبای و دیگران.)8612 ،
1. Melián-Alzola et al
2. Covid-19
3. Jiang and Wen
4. Gössling et al
5. Glaesser
6. Resilience
7. Filimonau and De Coteau
8. Prayag
9. Lee et al
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تابآوری سازمانی نه تنها به بقای سازمانی ،بلکه در رقابتهای تجاری نیز به سازمانها کمک میکنند (لی
و همکاران)8613 ،؛ بنابراین ،هتلها میتوانند با داشتن چابکی و سازگاری با تغییر برای خود یک مزیت
رقابتی ایجاد کنند .با این وجود ،اگرچه تابآوری سازمانی به تابآوری جامعه کمک میکند ،اما در ادبیات
گردشگری در مورد تابآوری سازمانی ،مانند تابآوری هتل ،خأل مهمی وجود دارد (پرایاگ8612 ،؛
پرایاگ و همکاران .)8686 ،در مورد اهمیت مطالعه تابآوری هتل ،همانطور که جیانگ و ون ()8686
اظهار داشتند ،بحران کووید  12-تأثیرات بیسابقهای را بر هتلهای سراسر جهان گذاشته است و محققان
باید تجزیهوتحلیل کنند که چگونه هتلها میتوانند تابآوری بیشتری داشته باشند .این پژوهش با هدف
برطرف کردن این شکاف ،به بررسی تابآوری هتلها در برابر بحران کووید 12-میپردازد.
برخالف بحرانهای ناشی از سیل ،طوفانها ،زمینلرزهها و تندبادها که منشأ طبیعی دارند ،بیماری ویروس
کرونا  8612یا کووید 12-منشأ طبیعی ندارد .اولین مورد از ذاتالریه با علل ناشناخته در  2دسامبر 8612
که در مجاورت بازار غذاهای دریایی در ووهان 1چین ایجاد شد ،مشاهده گردید .این ذاتالریه بعداً
بهعنوان کووید 12-تشخیص داده شد که ناشی از سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس  88یا سارس کووید-
 38بود .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 1از  81ژوئن  ،8686ویروس کرونا در  810کشور با
 2/811/811مورد ابتال و  1/126/021مرگ گسترش یافته است .در صورت بروز بالیایی مانند طوفان،
زلزله ،سونامی یا هر بیماری همهگیر ،صنعت گردشگری بیشترین آسیب را میبیند (هال و همکاران،
 .)8611بیماری همهگیر کووید 12-با تأثیر نامطلوب بر عرضه و تقاضا گردشگری ،صنعت گردشگری را
بهشدت تحت تأثیر قرار داده است و بهطور خاص تأثیرات مهم ،مخرب و فوری بر صنعت هتلداری
داشته است .این تأثیرات فوری منجر به تعطیلی ناگهانی هتلها به دستور دولت و بهتبع آن توقف جریان
نقدینگی شده است .کاهش درآمدها و فروپاشی زنجیرههای تأمین به واسطه تعطیلی هتلها ،باعث به خطر
افتادن کسبوکار بسیاری از هتلها شده است (هال و همکاران .)8686 ،کشور ما نیز از اثرات منفی
همهگیری کووید 12-در همه زمینهها مستثنی نبوده است و صنعت هتلداری که سهم عمدهای در رشد
1. Wuhan
2. Coronavirus 2
3. SARS-CoV-2
4. World Health Organization
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اقتصادی داشته است بهواسطه این بیماری فلج شده است؛ بنابراین ،ضرورت مطالعه تابآوری مردم و
بخشی که در آن مشغول به کار هستند ،برای بهبود کسبوکار از این بیماری همهگیر و همچنین رشد
اقتصادی اهمیت مییابد .تابآوری اصطالحی به معنی «بازگشت به شرایط قبلی» است .با این حال ،در
مورد هر بحرانی ممکن است بازگشت به شرایط قبلی آسان نباشد و گاهی اوقات برای اقتصاد ،سازمانها
و جامعه ممکن نیست به وضعیت قبلی برگردند و در سناریوی فعلی که بحرانی به نام کووید 12-به شدت
بر کل جهان تأثیر گذاشته است ،بازگشت به حالت عادی برای بخش مهماننوازی و به ویژه هتلداری
بسیار دشوار است (پاتاک و جوشی.)8686 ،
در طول  11سال گذشته ،بسیاری از همهگیریها مانند سارس در سال  ،8663آنفلوانزای نوع  1Aدر سال
 ،8662مرس( 8سندرم تنفسی خاورمیانه) در سال  8618و ابوال 3در سال ( 8611نوولی و همکاران)8612 ،
بخش مهماننوازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا سفر میتواند بحران مربوط به سالمتی را
افزایش دهد .با این وجود ،پژوهشهای محدودی درباره مدیریت بحران مربوط به سالمت در صنعت
مهماننوازی صورت گرفته است (شائو و همکاران8686 ،؛ هال و همکاران)8611 ،؛ و بیشتر مطالعات
گذشته بر تأثیر همهگیریها بر درآمد اقتصادی و جریان ورود گردشگران به مقاصد گردشگری متمرکز
شدهاند .با این وجود ،در مورد چگونگی ایجاد تابآوری از طریق سرمایه روانشناختی 1صاحبان و مدیران
هتلها برای بهبود سریع کسبوکارشان ،پژوهشهای کمتری انجام شده است (پاتاک و جوشی8686 ،؛
پرایاگ و همکاران .)8686 ،ازاینرو ،درک تأثیر سرمایه روانشناختی و تابآوری فردی بر تابآوری
سازمانی بسیار مهم است .مفهوم سرمایه روانشناختی و تابآوری سازمانی برای سازمانهایی که با هر نوع
تغییری روبرو هستند از اهمیت ویژهای برخوردار است (پرایاگ .)8612 ،با توجه به شرایط عدم اطمینان
فعلی ،رشد و پایداری سازمانی بهشدت وابسته به سرمایه انسانی است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر ،تأثیر
سرمایه روانشناختی مالکان یا مدیران هتلها را بر تابآوری سازمان در طول همهگیری کووید 12-بررسی
میکنیم .در این پژوهش سرمایه روانشناختی به معنای «رشد مثبت روانشناختی فرد» است که با چهار
1. Influenza A
2. MERS
3. Ebola
4. Psychological capital
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جنبه مانند خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری نشان داده میشود (پاتاک و جوشی.)8686 ،
تابآوری سازمانی نیز به عنوان توانایی درک شده سازمانها برای غلبه بر اختالالت و پذیرفتن تغییرات
توصیف شده است (پرایاگ و همکاران .)8686 ،مطالعات قبلی نشان میدهد که تابآوری کسبوکارها
بهشدت به ذهنیت مالکان آنها برای مواجهه با بحرانها وابسته است و این نشان دهنده احتمال رابطه بین
تابآوری سازمانی و سرمایه روانشناختی است (دورن8610 ،؛ پرایاگ و همکاران)8686 ،؛ بنابراین ،این
پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال اصلی است )1( :چگونه جنبههای سرمایه روانشناختی بر رضایت از
زندگی 1صاحبان و مدیران هتل تأثیر میگذارد؟ و ( )8تأثیر رضایت از زندگی صاحبان و مدیران هتل بر
تابآوری سازمانی چیست؟
پيشينه نظری پژوهش
تابآوری سازمانی
تابآوری سازمانی در رفتار سازمانی (لوتانز ،)8661 ،مدیریت بالیا (لی و همکاران )8613 ،و اخیراً در
ادبیات گردشگری (ارکیستون و همکاران8610 ،؛ دالس و سوسیلواتی8611 ،؛ هال و همکاران8611 ،؛
پرایاگ8612 ،؛ پرایاگ و همکاران )8686 ،به منظور بحث در مورد چگونگی برنامهریزی سازمانها و
سازگاری آنها در نتیجه شوکهای تجاری و زیستمحیطی از جمله بالیا ظاهر شده است .تابآوری
سازمانی بهعنوان یکی از مهمترین قابلیتهای کسبوکار در نظر گرفته شده است که شامل تواناییهای
سازمانی و همچنین ویژگیهای فیزیکی آن است؛ و به عنوان توانایی یک سازمان برای پیشبینی تغییر و
پاسخ به تغییرات نه تنها برای بقاء بلکه برای پایداری تعریف میشود (پاتاک و جوشی .)8686 ،تابآوری
برای کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری به ویژه مهماننوازی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا
بخش گردشگری به دلیل پیچیدگی زیاد ناشی از درگیری بازیگران مختلف ،از جمله هتلهای زنجیرهای،
خطوط هوایی ،اپراتورهای مسافرتی یا آژانسهای مسافرتی و غیره بسیار آسیبپذیر است و در صورت
بروز هرگونه فاجعه بیشترین آسیب را میبیند (براون و همکاران8612 ،8612 ،8611 ،؛ ایوکوف و
همکاران8612 ،؛ بهاتی و پیرس .)8610 ،ایجاد تابآوری سازمانی شامل آمادگی برای شرایط اضطراری،
1. life satisfaction
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توانایی بازگشت به شرایط قبلی از طریق کاهش امکان شکست و تضمین تداوم عملیات کسبوکار حتی
در شرایط نامساعد است (براون و همکاران .)8611 ،دالس و سوسیلوواتی )8611( 1بقاء ،تطبیقپذیری و
نوآوری را به عنوان سه مؤلفه اساسی ایجاد تابآوری سازمانی معرفی کردند .به گفته لی و همکاران
( )8611به منظور تابآوری بیشتر سازمانها در هنگام فاجعه دو مؤلفه ،یعنی برنامهریزی و ایجاد ظرفیت
سازگاری نقش حیاتی دارند .در صورت بروز هرگونه فاجعه ،بقاء از اهمیت باالیی برای هتلها برخوردار
میشود .کووید 12-چالشهای جدیدی را برای بخش گردشگری در همه زمینهها از قرنطینه و
سیاستهای متغیر دولت جهت ایجاد محدودیتهایی برای منع مسافرتهای داخلی و خارجی گرفته تا
مقاومت گردشگران برای سفر را مطرح کرده است .تابآوری میتواند سازمانها را با سازگاری بیشتری
وفق دهد و شانس بقاء آنها را در آینده افزایش دهد (دالس و سوسیلواتی8611 ،؛ پرایاگ.)8612 ،
محققان در گذشته نقش ساختار سازمانی و فرهنگ را بر تابآوری آن بررسی کردهاند .در مقایسه با
بوروکراسی ،ساختار و رهبری تاب آور باعث عدم تمرکز و تصمیمگیری سریعتر میشود (ساوالها،
 .)8611با این حال ،عدم اطمینان ناشی از کووید 12-توانایی سازمانها برای تهیه برنامههای مشخص را
پیچیده میکند .از اینرو ،درک نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد تابآوری سازمانی هتلها از اهمیت
بیشتری برخوردار میشود.
سرمایه روانشناختی
بال 8یا فاجعه میتواند بهعنوان یک رویداد شدید غالباً ناگهانی که باعث آسیب به زیرساختهای حیاتی
میشود و برای بهبود نیاز به کمک دارد ،تعریف شود .بالیا میتوانند اثرات مخربی که تقریباً بر تمام
حوزههای زندگی و کسبوکار بشر تأثیر منفی میگذارد ،ایجاد کنند (پاتاک و جوشی .)8686 ،بالیا عموماً
با خصوصیاتی مانند بروز ناگهانی و خارج از کنترل بودن -بهعنوانمثال ،کووید -12-شناخته میشوند
(براون و همکاران .)8611 ،غیرقابلپیشبینی بودن و ماهیت مخرب بالیا پیامدهای شدیدی را برای تمام
جنبههای صنعت گردشگری بهویژه مهماننوازی به همراه دارد (فیلیموناو و دی کوتو .)8686 ،لوتانز

1. Dahles & Susilowati
2. Disaster
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( )8668استدالل میکند که برای به دست آوردن مزیت رقابتی ،سازمانها باید به منابع تجدید پذیر که
بهسختی تقلید میشود -مانند سرمایه روانشناختی -اعتماد کنند .یک واقعیت در مورد منابع انسانی این
است که سازمانها بهطورکلی و صنایع مرتبط با گردشگری بهطور خاص توانایی واقعی نیروی انسانی
خود را درک نکردهاند و با تمرکز بیشتر بر روی مشتریانشان ،سرمایه روانشناختی سازمانها عموماً در
حال منسوخ شدن است (فانگ و همکاران .)8686 ،لوتانز ( )8668سرمایه روانشناختی را به عنوان
«مطالعه و بهکارگیری نقاط قوت منابع انسانی ،ظرفیتهای روانشناختی مثبتگرای قابلاندازهگیری و نیز
توسعه و مدیریت مؤثر برای بهبود عملکرد در محل کار» تعریف کرد (تسور و همکاران .)8612 ،سرمایه
روانشناختی سازهای با مرتبه باالتر است که ظرفیتهای روانشناختی مانند خودکارآمدی ،1امید،8
خوشبینی 3و تابآوری را دربرمی گیرد .خود کارآمدی ،به میزان اطمینان فرد نسبت به تواناییهای خود
در انجام موفقیتآمیز وظیفه و به دست آوردن نتایج مطلوب اشاره دارد .در صورت بروز هر فاجعهای،
خودکارآمدی میتواند به فرد قدرت ذهنی برای مبارزه با مشکالت را بدهد (صفوی و بوذری .)8612 ،بُعد
دوم یعنی امید را میتوان یک حالت ذهنی خوشبینانه توصیف کرد که به افراد کمک میکند تا برای
شناسایی اهداف و مسیرهای رسیدن به آن اهداف برنامهریزی کنند و آنها را ترغیب به دنبال کردن مسیرها
برای رسیدن به نتایج مطلوب کنند .توسعه امید شامل تصمیمگیری در مورد اهداف ،توسعه اهداف،
برنامهریزی برای موارد غیرمنتظره و تجدیدنظر در اهداف هر زمان که شرایط اقتضا کند ،میباشد .سازه
امید ،توانایی شخص برای هدفگذاری ،تجسم مسیرهای ضروری برای رسیدن به اهداف و داشتن انگیزه
الزم در جهت رسیدن به آن اهداف است (پاتاک و جوشی .)8686 ،خوشبینی ،به اسنادهای علّی مثبت
اشاره میکند و روشی است که در آن افراد وقایع مثبت و منفی را تبیین میکنند و انتظار نتیجه مثبت دارند.
تابآوری ،ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی است .در
پژوهشهای مربوط به گردشگری و مهماننوازی ،اخیراً نشان داده شده است که سرمایه روانشناختی با
مجموعهای از رفتارهای سازمانی از نظر مفهومی و همچنین تجربی ارتباط دارد (مین و همکاران8611 ،؛
1. Self-efficacy
2. Hope
3. Optimism
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شوکرت و همکاران .)8612،به عنوان نمونه ،سرمایه روانشناختی میتواند در ایجاد استراتژیهای مقابلهای
سازنده پس از فاجعه کمک کند .مشخصشده است که خودکارآمدی نقش مهمی در غلبه بر موقعیتهای
استرسزا دارد .امید میتواند انتظارات مثبت حتی در سناریوی نامطلوب را تقویت کند و خوشبینی
استرس پس از حادثه را کاهش دهد و منجر به فرآیند تفکر سازنده شود (فانگ و همکاران.)8686 ،
تاکنون بیشتر مطالعات بر روی نقش سرمایه روانشناختی در بهبودی فردی پس از بالیا متمرکز شده است.
مطالعات محدودی -به ویژه در زمینه ادبیات داخلی -در زمینه بررسی نقش سرمایه روانشناختی در بهبود
کسبوکار وجود دارد .این نیز شکاف پژوهشی دیگری است که مطالعه حاضر سعی در رفع آن دارد .در
یک محیط سازمانی ،نحوه درک افراد از هر بحران یا فاجعه بر نتایج سازمان تأثیر میگذارد .اگر افراد به
آینده خوشبین باشند ،در جهت دستیابی به نتایج مطلوب کار خواهند کرد و درنتیجه منجر به نتایج
سازمانی مثبت میشوند (پاتاک و جوشی .)8686 ،سرمایه روانشناختی میتواند در افزایش تابآوری
فردی و سازمانی نقش بسزایی داشته باشد.
رضایت از زندگی
بهروزی ذهنی 1به عنوان «ارزیابی شناختی و عاطفی فرد از زندگیاش» تعریف میشود (چن و همکاران،
 .)8686در حالی که تأثیرات مستقیم بالیا بر روی بهروزی افراد بهطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته
است ،اما تأثیرات غیرمستقیم آن به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است .اصطالحات رضایت از
زندگی ،خوشبختی ،8کیفیت از زندگی 3و بهروزی اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند (برلمان،
 .)8610رضایت از زندگی یک شاخص قوی برای بهروزی ذهنی است و به عنوان ابعاد شناختی و
بلندمدت بهروزی ذهنی در نظر گرفته میشود (چن و همکاران8686 ،؛ دنزر و دنزر8610 ،؛ یوسال و
همکاران .)8610 ،در ادبیات اقتصادی ،خوشبختی و رضایت از زندگی معموالً به عنوان نمایندهای برای
بهروزی فردی اندازهگیری میشوند؛ رضایت از زندگی عموماً به جمعبندی ارزیابیها در رابطه با زندگی
یک فرد به عنوان یک کل اشاره دارد .این ارزیابیها به طور معمول شامل گذشته ،حال و همچنین آینده
1. Subjective well-being
2. Happiness
3. Life quality
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مورد انتظار خواهد بود (برلمان .)8610 ،امتیازات رضایت از زندگی بهطور خاص نه تنها منعکسکننده
وضعیت داخلی پایدار افراد بلکه عوامل خارجی دیگری نیز هست که ممکن است بر آنها اثر بگذارند و
به ویژه در مرحله بهبود یک فاجعه مهم است ،جایی که افراد باید با چندین فشار روانی خارجی کنار بیایند
(هاماما-راز و همکاران.)8611 ،
بالیا میتوانند تأثیر منفی قابل توجه و طوالنیمدت بر رضایت از زندگی داشته باشند .همچنین ،مدت زمان
معلومی برای بازگشت افراد به سطح بهروزی ذهنی قبل از فاجعه وجود ندارد .به عنوان مثال ،لوچینگر و
راشکی )8662( 1در نمونهای از افراد گرفتار سیل از  11کشور اروپایی دریافتند که پس از هر رویداد سیل،
نمرات رضایت از زندگی کاهش مییابد ،اما این اثر پس از یک سال رو به زوال است و پس از دو سال
کامالً از بین میرود .در مقابل ،به دنبال زلزله بزرگ هانشین-آواجی 8در سال  ،1221تحقیقات نشان داد
پاسخدهندگانی که خانههای آنها در اثر زلزله آسیبدیده است 10 ،سال بعد همچنان در مقایسه با افرادی
که خانههایشان آسیبندیده است ،رضایت از زندگی پایینتر را گزارش میکنند (اویشی و همکاران،
 .)8611عالوه بر این ،بالیا میتوانند تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بهروزی افراد داشته باشند؛ تأثیر مستقیم
فاجعه به صورت قابل مشاهده در مورد کووید 12-بر حقوق و اشتغال افراد و کارمندان هتل بیشترین لطمه
را میزند زیرا به دلیل قرنطینه و محدودیتهای اعمال شده بر سفرهای داخلی و همچنین مسافرتهای
بینالمللی ،بخش گردشگری به یکباره به حالت تعطیلی درآمده است (پرایاگ و همکاران.)8686 ،
ارزیابی رضایت از زندگی ماهیتاً گذشتهنگر و با نگاهی به دستاوردهای گذشته است (کارور و شایر،
 )8613و بنابراین ،افرادی که در طی کووید  12-کاهش قابلتوجهی در حقوق دریافت کردهاند یا شغل
خود را از دست دادهاند ،به احتمال زیاد رضایت از زندگی کمتری دارد .تأثیر غیرمستقیم فجایع را میتوان
از نظر تغییر در سطح زندگی مشاهده کرد (یوسال و همکاران)8610 ،؛ بنابراین ،بالیا ممکن است تأثیرات
منفی بر بهروزی عمومی افراد داشته باشد .این مجموعه از ادبیات نشان میدهد که مقیاس و شدت یک
فاجعه تأثیر قابلتوجهی بر روند بهروزی جوامع و رفاه افراد دارد.

1. Luechinger & Raschky
2. Hanshin-Awaji
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توسعه فرضيهها و مدل مفهومی پژوهش
خودكارآمدی و رضایت از زندگی
سرمایه روانشناختی ریشه در روانشناسی مثبتگرا دارد و بر این نکته که چگونه افراد میتوانند با تمرکز
بر جنبههای مثبت محیط پیرامون خود ،با استفاده از نقاط قوتشان موفق شوند ،تمرکز دارد (فانگ و
همکاران .)8686 ،ظرفیتهای روانشناختی سازنده سرمایه روانشناختی قابلتجدید هستند و با همافزایی
کار میکنند (لوتانز .)8668 ،افراد دارای سرمایه روانشناختی انعطاف بیشتری دارند و به سرعت با تغییرات
محیط خارجی و داخلی سازمان سازگار میشوند .خود کار آمدی همانطور که توسط بندورا)1221( 1
تعریفشده است ،اعتقاد شخص به تواناییاش برای انجام موفقیتآمیز یک کار است .داشتن اعتماد به
تواناییهای خود برای انجام کارها سطح شایستگی و بهروزی افراد را افزایش میدهد .هویت فردی مثبت،
احساس عزتنفس ،توانایی دستیابی به نتایج مطلوب ،عناصر کمی هستند که منجر به رضایت باالتر از
زندگی میشوند (پرایاگ و همکاران)8686 ،؛ بنابراین ،میتوان گفت که افراد با خودکارآمدی باالتر از
کیفیت زندگی خود رضایت بیشتری خواهند داشت .بر این اساس ،به عقیده ما:
فرضیه اول :خود کار آمدی تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
اميد و رضایت از زندگی
امید به عنوان «حالت انگیزشی مثبت» تعریف میشود که مبتنی بر یک حس مشتق شده تعاملی از موفقیت
است و متشکل از دو مؤلفه عامل( 8انرژی هدایتشده) و مسیرها( 3برنامهریزی برای رسیدن به اهداف)
میباشد (پاتاک و جوشی .)8686 ،امید به معنی داشتن اهداف مشخص و مسیرهایی برای مقابله با هر نوع
انحراف در روند دستیابی به اهداف است .پرایاگ و همکاران ( )8612در پژوهش خود دریافتند که افراد
برای حفظ رضایت از زندگی در سطح باال ،باید بر چالشها فائق آیند ،حتی در شرایط سخت نیز انگیزه
خود را حفظ کنند ،از بدبینی پرهیز کنند و همیشه امیدهای خود را زنده نگه دارند .ارتباط بین رضایت از

1. Bandura
2. Agency
3. Pathways
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زندگی و امید ریشه در نظریه اهداف 1دارد زیرا هر دو ارزیابی شناختی از دستیابی به هدف فرد هستند
(موئوز -اوالنو و هرتادو-پرادو .)8611 ،امید شامل ارزیابی امکان دستیابی به اهداف یک فرد در آینده
است درحالیکه رضایت از زندگی شامل ارزیابی دستاوردهای گذشته است .توانایی در تنظیم مجدد
اهداف و کار در جهت دستیابی به اهداف با وجود نامالیمات ،بهروزی و رضایت از زندگی افراد را
افزایش میدهد (پرایاگ و همکاران .)8686 ،ادبیات موجود نیز امید را به عنوان یکی از پیشایندهای
رضایت از زندگی پیشنهاد میکند (موئوز -اوالنو و هرتادو -پرادو8611 ،؛ نگ و همکاران8611 ،؛ پرایاگ
و همکاران)8686 ،؛ بنابراین ،به عقیده ما:
فرضیه دوم :امید تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
خوشبينی و رضایت از زندگی
محققان دریافتند که رابطه مهمی بین خوشبینی و تابآوری وجود دارد زیرا خوشبینی را به عنوان یک
امید کلی برای رخدادهای خوبی که در آینده به وقوع می پیوند ،تعریف میکنند (پاتاک و جوشی8686 ،؛
پرایاگ و همکاران .)8686 ،با توجه به اینکه بالیا چالشهای چندوجهی را برای بخش گردشگری به
وجود میآورند ،کارمندان برای دستیابی به نتایج مطلوب نیاز به مثبت اندیشی و اصالح هرگونه انحراف
در برنامه دارند (لیو و همکاران .)8618 ،نظریه خوشبینی 8نشان میدهد که انتظارات مربوط به نتایج مثبت
باعث ایجاد رفتار هدایتشده میشود (شایر و کارور .)1221 ،خوشبینی به عنوان یکی از مؤلفههای
سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان تمایلی برای موفقیت در حال و آینده تعریف شود (التونز.)8668 ،
انتظارات درک شده از موفقیت منجر به جهتگیری نسبت به اهداف باالتر میشود .افراد خوشبین توانایی
کنترل احساسات منفی خود را دارند ،انعطافپذیر هستند و در هنگام مواجهه با چالشها ،پذیرای تجربیات
جدید هستند (چن و همکاران .)8686 ،پاتاک و چوشی )8686( 3دریافتند خوشبین بودن مدیران و
صاحبان هتلهای که در آستانه تعطیل کردن فعالیتهای خود بودند ،توانست آنها را به فکر راههای

1. Goals theory
2. Optimism theory
3. Pathak & Joshi
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جدیدی برای غلبه بر چالش کووید 12-بیندازد و به آنها حسی از موفقیت و رضایت کلی از زندگی دهد؛
بنابراین ،ما فرض میکنیم:
فرضیه سوم :خوشبینی تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
تابآوری روانشناختی و رضایت از زندگی
تابآوری ترکیبی از منابع و داراییها درون فردی است که باعث ایجاد اعتماد به نفس میشود و به افراد
کمک میکند تا جنبه روشنتری از مسئله را ببینند (لوتانز .)8661 ،با توجه به اینکه صنعت گردشگری با
چالشهای داخلی و خارجی مانند پیشرفت فنّاوری ،تغییر در ترجیحات مشتری ،بالیای طبیعی ،بحرانها،
تغییرات آب و هوایی و تمرکز بیشتر بر پایداری روبرو است ،باید سازگاری بیشتری داشته باشد و قابلیت
تابآوری در مورد هرگونه تنوع را افزایش دهد (چیر و لو .)8611 ،توانایی غلبه بر نامالیمات و انجام
موفقیتآمیز کار به افراد حسی از موفقیت میدهد که کیفیت زندگی آنها را بیشتر ارتقا میبخشد و در
نتیجه رضایت از زندگی را افزایش میدهد (چن و همکاران .)8686 ،پژوهشهای تجربی پیشین حاکی از
آن است که تابآوری روانشناختی به رضایت باالتر از زندگی و بهروزی کلی روانشناختی کمک میکند
(لیو و همکاران8618 ،؛ پاتاک و جوشی8686 ،؛ پرایاگ و همکاران .)8686 ،مطالعهای که توسط لیو و
همکاران )8611( 1انجامشده است ،نشان میدهد که افراد با تابآوری باال رضایت بیشتری از کیفیت
زندگی خود دارند .از اینرو ،ما فرض میکنیم:
فرضیه چهارم :تابآوری تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
رضایت از زندگی و تابآوری سازمانی
رضایت از زندگی حالتی از بهروزی ذهنی را از نظر ارزیابی کلی کیفیت زندگی فرد تعریف میکند .سطح
باالتری از رضایت از زندگی میتواند به کارکنان در کاهش اضطراب ناشی از کار کمک کند ،استرس
رایجترین عارضه جانبی است که فاجعه میتواند ایجاد کند و به آنها کمک میکند تا قبل از اینکه به
ضرورت تبدیل شود ،واکنش پیشگیرانهای نسبت به شرایط نشان دهند و به صورت داوطلبانه تغییر کنند
(فانگ و همکاران .)8686 ،ظرفیت سازگاری یک فرد کلید تابآوری وی است و یک سازمان گروهی از
1. Liu et al
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افراد است؛ بنابراین ،تابآوری افراد شاغل در یک سازمان ،تابآوری یک سازمان را نیز تعریف خواهد
کرد (پاتاک و جوشی .)8686 ،فردی که با موفقیت از پس چالشهای گذشته برآمده و از وضعیت فعلی
زندگی خود مفتخر و خوشحال است ،قادر به کمک به سازمان در هنگام نامالیمات است (لی و همکاران،
 .)8613ادبیات موجود در مورد رضایت از زندگی ،رضایت از زندگی را پیشبینی کننده قابلتوجهی برای
رضایت شغلی فرد ،بهروزی و تابآوری سازمانی میداند (پرایاگ و همکاران .)8612 ،در مطالعهای که در
نیوزیلند انجام شد ،پرایاگ و همکاران ( )8686رابطه مستقیمی بین رضایت از زندگی صاحبان مشاغل و
تابآوری سازمانی شرکتهای گردشگری دریافتند .همچنین در صنعت هتلهای هند ،پاتاک و جوشی
( )8686تأثیر مثبت رضایت از زندگی کارکنان یا صاحبان مشاغل را بر تابآوری هتل در برابر بحران
ناشی از کووید 12-نشان دادند؛ بنابراین ،ما فرض میکنیم که:
فرضیه پنجم :رضایت از زندگی تأثیر مثبتی بر تابآوری سازمانی دارد.
با توجه به پیشینه نظری و روابط تجربی موجود در ادبیات پژوهش مدل مفهومی تحقیق در شکل ()1
نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

(منبع :پیشینه پژوهش)
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی محسوب میشود .از آنجا که این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه
روانشناختی و رضایت از زندگی مدیران هتل بر تابآوری هتلها در طول شیوع کووید 12-میپردازد ،از
نوع همبستگی ،توصیفی بوده و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .پرسشنامه پژوهش در دو بخش
توسعه یافت .بخش اول شامل  0سازه (خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی ،تابآوری روانشناختی ،رضایت از
زندگی و تابآوری سازمانی) است .بخش دوم شامل مشخصات جمعیتی شناختی پاسخدهندگان میباشد.
برای برآورد مقیاسها و اندازهگیریهای هر متغیر از یک مقیاس لیکرت پنج نقطهای استفاده کردیم و
محدودهای از  1به معنای به شدت مخالف تا  1به شدت موافق برای پاسخها تعیین شد .در مرحله
پیشآزمون یک نمونه  36تایی به منظور محاسبه قابلیت پایایی ابزار سنجش انتخاب شد و سازگاری
درونی با محاسبه آلفای کرونباخ توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید .بر این اساس ضریب آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  6/21میباشد که نتیجه نشان داد که سؤاالت توسط پاسخ دهندگان به خوبی
درک شدهاند .جدول ( )1تعداد سؤاالت و منابع هریک از متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1متغیرهای مورد بررسی در پژوهش (تعداد سؤاالت و منابع)
متغیرها

تعداد سؤاالت

منابع

خودکارآمدی

0

پاتاک و جوشی8686 ،

امید

0

پاتاک و جوشی8686 ،

خوشبینی

0

پاتاک و جوشی8686 ،

تابآوری روانشناختی

0

پرایاگ و همکاران8686 ،

رضایت از زندگی

1

پرایاگ و همکاران8686 ،

تابآوری سازمانی

13

فیلیموناو و همکاران8686 ،

منبع :پیشینه پژوهش

جدول ( )8شاخصهای اندازهگیری هریک از متغیرها را نشان میدهد .بطور خاص ،در ارتباط با مفهوم
تابآوری روانشناختی باید گفت که متمایز از تابآوری سازمانی است و در واقع از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی است و به ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی
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مانند کووید  12-اشاره میکند در حالی که تابآوری سازمانی از مهمترین قابلیتهای کسبوکار در نظر
گرفته شده است که شامل تواناییهای سازمانی و همچنین ویژگیهای فیزیکی آن است؛ و به عنوان
توانایی یک سازمان برای پیشبینی تغییر و پاسخ به تغییرات نه تنها برای بقاء بلکه برای پایداری تعریف
میشود .که تمایز این دو مفهوم در بخش ادبیات نشان دادهشده است.
جدول  .8شاخصهای اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی
شاخصها

متغیرها

 اطمینان به تواناییهای خود جهت تجزیهوتحلیل موقعیتهای ناشی از بیماری کووید 12-و پیدا کردن راهحلیهایبرای آن.
 اطمینان از برگزاری جلسات آنالین با سایر مدیران و کارکنان در طی کووید 12-جهت ارائه راهحلها.خود کارآمدی

 اطمینان از مشارکت در بحث با سایر مدیران و کارکنان در مورد استراتژی هتل برای مقابله با کووید.12- اطمینان از کمکرسانی به سایر مدیران و کارکنان جهت تعیین اهداف در حوزه کاریشان در طی بیماری کووید.12- اطمینان از تماس با افراد خارج از هتل جهت بررسی مشکالت در طول بیماری کووید.12- اطمینان از ارائه اطالعات به گروهی از همکاران طی بیماری کووید.12- -فکر کردن در مورد راههای برای خالص شدن از یک موقعیت بغرنج در محیط کار در طی بیماری کووید.12-

امید

 دنبال کردن اهداف کاری با تمام توان در طی بیماری کووید.12- وجود روشهای فراوان برای مدیریت بحران کووید.12- -موفق بودن در کارهای خود در طول بحران کووید.12-

امید

 توانایی فکر کردن به بسیاری از روشها برای رسیدن به اهداف کاری فعلی خود در طی بحران کووید.12- دستیابی به اهداف کاری از پیش تعیینشده در طی همهگیری کووید.12- انتظار ارائه بهترین عملکردم برای هتل در شرایط کاری نامشخص. عاقالنه به نظر رسیدن بروز مشکل در کار در طی همهگیری کووید.12- -نگاه خوشبینانه به کارها حتی در طی بیماری کووید.12-

خوشبینی

 نگاه خوشبینانه نسبت موقعیت کسبوکارم در طی همهگیری کووید.12- پیش نرفتن اوضاع مطابق میل در کسب و کار هتل. نگاه خوشبینانه به این همهگیری مانند ضربالمثل «در ناامیدی بسی امید است» بازیابی سریع و ادامه دادن به راه خود به هنگام بروز هر بحرانی مانند کووید.12- -توانایی مدیریت بحران کووید 12-در محل کار.

تابآوری
روانشناختی

 مدیریت بحران کووید 12-در محل کار به شیوه خود. جدی گرفتن اتفاقات استرسزا مانند کووید 12-در محل کار. عبور از همهگیری با توجه به مشکالت مشابه ای که قبالً وجود داشته. توانایی کنترل امورات در شرایط همهگیری کووید.12- به ایدئال نزدیک بودن زندگی در اکثر موارد. -عالی بودن شرایط زندگی

رضایت از
زندگی

 راضی بودن از شرایط زندگی. -به دست آوردن موفقیتهای مهم در زندگی.

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  9049

928

ادامه جدول  .8شاخصهای اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی
شاخصها

متغیرها

 رصد صنعت گردشگری بهطور فعاالنه بهمنظور دادن هشدار سریع در مورد هرگونه فاجعه  /بحران توسط هتل. تعیین اولویتهای مشخص برای آنچه در طی و بعد از کووید  12 -مهم است توسط هتل. ارتباط هتل با سازمانهای بهمنظور تشریکمساعی با آنها در طی و بعد از کووید.12- حفظ منابع کافی را برای جذب برخی تغییرات غیرمنتظره در هنگام بحرانهایی مانند کووید 12-توسط هتل. تمرکز هتل بر پاسخدهی به بحرانهای غیرمنتظره مانند کووید.12-تابآوری

 -رهبری خوب در صورت بروز هرگونه فاجعه یا بحران توسط هتل.

سازمانی

 مناسب بودن شیوه های برنامهریزی هتل برای بحرانهای غیرمنتظره مانند کووید.12- متعهد بودن افراد هتل به کار کردن روی مشکل تا زمان رفع آن. وجود افراد بامهارت بهمنظور ایفای نقش در صورت در دسترس نبودن افراد اصلی در هتل. شناخته شدن هتل بهوسیله قابلیت استفاده از دانش به روشهای نوین. اتخاذ سریع تصمیمات سخت توسط هتل. وجود موانع کم بهمنظور ممانعت از همکاری خوب هتل با سازمانهای دیگر. -اعتقاد هتل به برنامههای اضطراری کارآمد و آزمون شده بهمنظور افزایش اثربخشی.

منبع :یافتههای پژوهش

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران هتلها و هتل آپارتمانهای سطح شهر مشهد است .مشهد با  18درصد
واحدهای اقامتی دائم کشور شامل هتل ،هتلآپارتمان و مهمانپذیر در مجموع هزار واحد از این مراکز
اقامتی را در خود جای داده است .عالوه بر این ،به واسطه حرم امام رضا مشهد یکی از مقاصد مهم
گردشگری بوده و ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است که به دلیل شیوع کووید 12-طبق آخرین آمار
شاهد کاهش  26درصدی ورود گردشگران و زائران به این شهر هستیم (اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان خراسان رضوی) .با توجه به اطالعات بهدستآمده از سامانه آمار و
اطالعات استان خراسان رضوی ،تعداد هتل و هتلآپارتمان در سطح شهر مشهد  311واحد اقامتی است.
بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد هتل و هتلآپارتمانهای که به عنوان نمونه انتخاب میشود،
 116هتل و هتل آپارتمان است .عالوه بر این در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
جمعآوری دادهها با مراجعه به هتلها و هتلآپارتمانها در سطح شهر مشهد و توزیع پرسشنامه میان
مدیران آنها در فاصله زمانی مهرماه و آبان ماه  1322انجام شد .در نهایت  111پرسشنامه سالم و بدون
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نقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جدول ( )3ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه را
نشان میدهد.
جدول  .3ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
فراوانی

درصد

متغیر
مرد

110

%13,2

زن

11

%80,8

كمتر از  34سال

11

%82,0

 04-39سال

18

%11,2

 09سال و باالتر

16

%81,0

جنسیت

سن

تحصیالت
12

%31,8

كارشناسی

20

%11,1

كارشناسی ارشد و باالتر

88

%11,1

هتل

03

%16,1

هتلآپارتمان

21

%12,2

مدیر هتل یا هتلآپارتمان

181

%11,1

صاحب هتل یا هتلآپارتمان

30

%88,2

كمتر از كارشناسی

نوع محل اقامت

نوع شغل

منبع :یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بهوسیله نرمافزار  SPSSنرمال بودن دادهها
سنجیده شد .با توجه به آماره آزمون و سطح معناداری متغیرها که کمتر از  6/61است ،نرمال بودن دادهها
تائید نشد .به ها توزیع نرمال نداشتند .بنابراین؛ برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر ،از روش
حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار  Smart PLS3بهره گرفته شد.
تجزیهوتحليل دادهها
بررسی برازش مدل اندازهگيری
به منظور ارزیابی مدلهای اندازهگیری انعکاسی ،بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
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استخراج شده ارزیابی شد .جدول  3نشان میدهد که تمام بارهای عاملی از مقدار توصیه شده  6/0فراتر
رفته است .بعد از بررسی ضرایب بارهای عاملی نوبت به محاسبه و گزارش پایایی شاخص (ضرایب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی) میرسد .بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نشان از وضعیت
مطلوب همه متغیرها (بیش از  )6/1دارد .بعد از بررسی معیار پایایی ،معیار روایی همگرا (میانگین واریانس
استخراجشده یا  )AVEمورد بررسی قرار گرفت .مطابق جدول ( )1مقادیر  AVEبرای تمامی سازهها
باالتر از  6/1است و نشاندهنده این است که سازههای پژوهش همبستگی مطلوبی با شاخصهای خود
دارند.
جدول  .1بررسی برازش سازههای مدل اندازهگیری
متغیر

سؤال

متغیر

بار عاملی

سؤال

بار عاملی

SE1

6/21

خودكارآمدی ()SE

SE2

6/12

تابآوری روانشناختی ()PR

ضریب آلفا6/22 :

SE3

6/12

ضریب آلفا6/22 :

PR3

پایایی ترکیبی6/26 :

SE4

6/10

پایایی ترکیبی6/21 :

PR4

6/12

روایی همگرا6/01 :

SE5

6/18

روایی همگرا6/01 :

PR5

6/12

PR1

6/21

PR2

6/21
6/21

SE6

6/11

PR6

6/12

HO1

6/21

OR1

6/21

اميد ()HO

HO2

6/23

OR2

6/12

ضریب آلفا6/26 :

HO3

6/21

OR3

6/23

پایایی ترکیبی6/28 :

HO4

6/21

OR4

6/12

روایی همگرا6/02 :

HO5

6/28

OR5

6/26

HO6

6/12

OP1

6/21

OP2

6/22

ضریب آلفا6/21 :

OP3

6/20

خوشبينی ()OP

تابآوری سازمانی ()OR
ضریب آلفا6/20 :
پایایی ترکیبی6/20 :
روایی همگرا6/02 :

OR6

6/11

OR7

6/21

OR8

6/21

OR9

6/22

پایایی ترکیبی6/28 :

OP4

6/12

OR10

6/21

روایی همگرا6/02 :

OP5

6/11

OR11

6/22

OP6

6/21

OR12

6/12

رضایت از زندگی ()LS

LS1

6/21

OR13

6/16

ضریب آلفا6/26 :

LS2

6/22

پایایی ترکیبی6/23 :

LS3

6/22

روایی همگرا6/11 :

LS4

6/22

منبع :یافتههای پژوهش

حجم نمونه= 957
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آخرین معیاری که به بررسی برازش مدل اندازهگیری میپردازد روایی واگرا میباشد که میزان رابطه یک
سازه با شاخصهایش را در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها میسنجد .جدول ( )1نشان میدهد
مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس
قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدهاند،
بیشتر است .ازاینرو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها در مدل در تعامل بیشتری با
شاخصهای خود قرار دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول  .1بررسی برازش مدل اندازهگیری با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازهها

1

8

3

1

1

 .1خودکارآمدی

4/72

 .8امید

6/621

4/28

 .3خوشبینی

6/616

6/12

4/23

 .1تابآوری روانشناختی

6/612

6/01

6/12

4/24

 .1رضایت از زندگی

6/11

6/12

6/01

6/08

4/22

 .0تابآوری سازمانی

6/620

6/12

6/03

6/12

6/10

0

4/23

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی برازش مدل ساختاری
برای نشان دادن اعتبار یافتههای پژوهش ،از شاخصهای برازش مدل ساختاری (

و

) به روش

حداقل مربعات جزئی استفاده شد .سه مقدار  6/33 ،6/12و  6/01را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی
صورتیکه معیار

در نظر گرفته شده است .معیار

قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .در

در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  6/11 ،6/68و  6/31را کسب نماید ،به ترتیب

نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن دارد .در جدول
( )0شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری آورده شده است.
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جدول  .0شاخصهای برازش مدل ساختاری
> 0/33
واریانس تبیین شده

> 0/15
شاخص استون گیزر

رضایت از زندگی

6/121

6/101

تابآوری سازمانی

6/112

6/121

مقادیر قابلقبول
متغیر

منبع :یافتههای پژوهش

معیار  1GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ که از فرمول ( )1به دست میآید.
فرمول ( :)1شاخص برازش مدل کلی
√= GOF
GOF= 6/12

سه مقدار  6/81 ،6/61و  6/30را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند .با
توجه به مقدار به دست آمده برای مدل پژوهش ( ،)6/12نشان دهنده برازش کلی قوی برای مدل پژوهش
است .عالوه بر معیار  ،GOFریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( )SRMRبرای ارزیابی
مناسب بودن مدل کلی استفاده شد که مقدار این شاخص برای پژوهش حاضر  6/612است که مقدار
مناسبی محسوب میشود .هو و بنتلر )1222( 8توصیه میکنند که مقداری کمتر از  6/16یا  6/62سطح قابل
قبول در نظر گرفته شود.
آزمون فرضيهها
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش از ضرایب معناداری  Zیا اعداد معناداری ( T (t-valueاستفاده
میشود .یکی از معیارهای سنجش رابطه بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) اعداد معناداری  tاست.
اگر مقدار آن در سطوح اطمینان  %22 ،%21و  %22/2به ترتیب بیشتر از  8/11 ،1/20و  3/81باشد ،نشان از
صحت رابطه میان سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطوح اطمینان موردنظر است (داوری
و رضازاده.)1321 ،

1. Goodness Of Fit
2. Hu and Bentler
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بر اساس دادههای پژوهش و آمارههای محاسبهشده 1 ،فرضیه از  1فرضیه پژوهش ،با توجه به اینکه مقدار
 t-valueبزرگتر از  1/20است ،تأیید میشود .همچنین با توجه به ضرایب استاندارد نتایج زیر به دست
آمد (جدول :)1
جدول  .1نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

از سازه

به سازه

ضریب مسیر

Value T -

نتیجه آزمون

H1

خودکارآمدی

رضایت از زندگی

6/612

1/608

رد

H2

امید

رضایت از زندگی

6/320

1/01

تائید

H3

خوشبینی

رضایت از زندگی

6/161

8/82

تائید

H4

تابآوری روانشناختی

رضایت از زندگی

6/110

1/81

تائید

H5

رضایت از زندگی

تابآوری سازمانی

6/201

2/12

تائید

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی ،آزمون پرکاربردی به نام سوبل 1وجود دارد که برای معناداری
تأثیر میانجیگری یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار میرود .زمانی که مقدار Z-Value
حاصل از آزمون سوبل بیشتر از  1/20باشد ،میتوان اظهار داشت در سطح اطمینان  21درصد تأثیر متغیر
میانجی ،معنادار است (داوری و رضازاده .)1321 ،نتایج حاصل از آزمون سوبل در جدول  2نشان داده
شده است.
جدول  .2بررسی معناداری تأثیر متغیرهای میانجی
Z- Value

نتیجه

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان امید و تابآوری سازمانی

1/11

تائید

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان خوشبینی و تابآوری سازمانی

8/81

تائید

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان تابآوری روانشناختی و تابآوری سازمانی

1/62

تائید

نقش میانجیگری

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج جدول  2نشان میدهد که رضایت از زندگی بیشترین اثر میانجیگری را میان روابط تابآوری
روانشناختی و تابآوری سازمانی ایفا میکند.

1.Sobel
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شکل  .8مدل آزمون شده پژوهش

(منبع :یافتههای پژوهش)

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر غیرمستقیم سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتلها در
شکلگیری تابآوری سازمانی از طریق رضایت از زندگی بود .طبق نتایج ما ،تابآوری هتل به سرمایه
روانشناختی و همچنین رضایت از زندگی بستگی دارد .نتایج نشان میدهد که امید ،خوشبینی و
تابآوری روانشناختی مالکان و مدیران هتل به شدت با رضایت از زندگی آنها ارتباط دارد.
نتایج فرضیه نخست نشان میدهد که خود کار آمدی مالکان یا مدیران هتل هیچ تأثیری بر رضایت از
زندگی آنها در طول بیماری کووید 12-ندارد که مشابه با نتایج پژوهش پاتاک و جوشی ( )8686است.
دلیل این امر میتواند عدم قطعیتهای تحمیلشده توسط بیماری کووید 12-باشد .مالکان و مدیران هتل
هیچ اطالعی از اینکه تا چه زمانی قرنطینه و محدودیتها ادامه خواهد داشت و چه چیزی میتواند بعد از
پایان محدودیتها اتفاق بیفتد ،ندارند .تمدید قرنطینه و محدودیتها پس از پایان اولین دوره بیشتر بر
ابهام وضعیت میافزاید؛ در حالی که خود کار آمدی میتواند نتایج بهتری را در مرحله اطمینان یا خطر
ایجاد کند.
نتیجه فرضیه دوم نشان داد در طول بحران کووید ،12-داشتن امید از سوی مالکان و مدیران هتل در رابطه
با بهتر شدن وضعیت در آینده به طور مثبتی بر رضایت بیشتر از زندگی تأثیر میگذارد ،نتیجه به دست
آمده از فرضیه دوم مشابه با پژوهش پرایاگ و همکاران ( )8686است .این نشان میدهد که صرفنظر از
عدم اطمینان ناشی از کووید ،12-مالکان و مدیران هتل با داشتن امید به بهبود وضعیت در آینده قادر به
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تنظیم مجدد اهداف سازمانی خود بوده و بهطور مستمر در جهت یافتن مسیرهای جدید برای رسیدن به
این اهداف کار میکنند .مالکان و مدیرانی که امیدوار بودند از تالشی که برای نجات کسبوکار خود در
طول کووید 12-انجام دادند ،رضایت بیشتری داشتند .مالکان و مدیرانی که امیدوارند از پس نامالیمات
پیش آمده در هنگام بحران کووید 12-برآیند ،به احتمال زیاد برای غلبه بر بحران برای سازمان
استراتژیهای درستی طراحی میکنند .مطالعات پیشین امید را به عنوان یکی از منابع روانشناختی ارزشمند
جهت کاوش مسیرهای جدید برای رسیدن به اهداف موردنظر نشان دادند (پاتاک و جوشی8686 ،؛ پرایاگ
و همکاران .)8686 ،همچنین ،مالکان و مدیران هتلهای که امیدوار به بهبود وضعیت هستند ،میتوانند
آگاهی بهتری از وضعیت ایجاد کنند و قادر به تصمیمگیری سریع هستند که طبق مطالعات گذشته
شاخصهای قدرتمندی برای سازگاری سازمانی است (لی و همکاران.)8613 ،
نتیجه فرضیه سوم نشان میدهد که مالکان و مدیران هتلهای که خوشبینی باالیی از خود نشان میدهند
تمایل دارند از زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشند .این نشان میدهد مالکان و مدیرانی که حتی در
مرحله قرنطینه نیز خوشبین بودند ،اعتقاد راسخ داشتند که اوضاع به همان روال پیش خواهد رفت .یک
توضیح برای این موضوع ممکن است مربوط به انتظارات مثبت مالکان و مدیران هتل باشد که منجر به
ارائه رفتاری هدفمند از سوی آنها و نیز افزایش تعهد آنها نسبت به انجام کارها میشود (براون و
همکاران .)8612 ،طبق نتایج پژوهش هال و همکارانش ( ،)8611افراد خوشبین میتوانند به دلیل
چشمانداز مثبت و توانایی در بازنگری رویدادهای منفی ،به راحتی با حوادث استرسزا کنار بیایند .مالکان
و مدیران خوشبین نوآورتر و قادر به برنامهریزی برای بهبود وضعیت هستند ،تصمیمات سریعی میگیرند
که همه این ویژگیهای به تابآوری سازمانی کمک میکنند .نتیجه به دست آمده از فرضیه سوم با نتیجه
پژوهشهای پیشین همخوانی دارد (ارکیستون و هیگام8610 ،؛ هال و همکاران8611 ،؛ فانگ و همکاران،
.)8686
نتیجه فرضیه چهارم نشان داد تابآوری روانشناختی تأثیر مثبت و قابلتوجهی بر رضایت از زندگی
مالکان و مدیران هتلها ایجاد میکند .نتایج ما که نشان میدهد تابآوری روانشناختی یکی از مهمترین
شاخصهای رضایت از زندگی است با مطالعات پیشین همخوانی دارد (فانگ و همکاران8686 ،؛ پاتاک و
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جوشی8686 ،؛ پرایاگ و همکاران .)8686 ،میتوان استدالل کرد توانایی و تالش مالکان و مدیران هتل
برای بهبود و بازگشت به شرایط قبل از بحران و درعینحال عدم توجه به تجارب منفی آنی با بهروزی
کلی آنها ارتباط مثبت دارد .این بدان معناست که علیرغم مشکالت ،مالکان و مدیران تاب آور تالش
میکنند تا بر حاالت منفی کووید 12-غلبه کنند و به شرایط عادی برگردند .آنها توانایی پاسخگویی سریع
به هر بحرانی و بازگشت به شرایط عادی را دارند و در نتیجه رضایت بیشتری از زندگی دارند.
نتیجه فرضیه پنجم نشان داد مالکان و مدیران هتل که رضایت از زندگی باالتری از خود نشان میدهند،
خود را به عنوان کارکنان مقاومتری در برابر بحران کووید 12-درک میکنند .نتایج پژوهش حاضر با
مطالعات پیشین از حیث اینکه رضایت از زندگی ،امید و احساسات مثبت با تابآوری کلی کارکنان ارتباط
مثبت دارد ،همخوانی دارد (پاتاک و جوشی8686 ،؛ پرایاگ و همکاران .)8686 ،نتیجه این فرضیه نشان
میدهد که میزان رضایت از زندگی مالکان و مدیران هتل تأثیر بسزایی در فرایند بهبود هتل در طی بحران
کووید 12-خواهد داشت .این یافته ،نتایج کار پاتاک و جوشی ( )8686و پرایاگ و همکاران ( )8686که
نشان میدهد رضایت از زندگی مالکان و مدیران شرکتهای کوچک گردشگری پیشبینی کنندهای برای
تابآوری سازمانی است را گسترش میدهد.
پژوهش حاضر تأثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت از زندگی مالکان و مدیران هتل و نیز نقش سرمایه
روانشناختی صاحبان و مدیران هتل و رضایت آنها از زندگی را در ایجاد تابآوری سازمانی برجسته
میکند .نقش سرمایه روانشناختی در افزایش بهروزی کلی از یافتههای کامالً مشهود است و رضایت
مالکان و مدیران از زندگی به همان اندازه در بهبود کسبوکار در حین و بعد از یک فاجعه نقشی مهم ایفا
میکند که این امر نشان میدهد سرمایه روانشناختی رهبران -یعنی مالکان و مدیران -در ایجاد تابآوری
سازمانی بسیار مهم است.
ادبیات در حال توسعه در بخش گردشگری توجه کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری را به خود
جلب کرده و آنها را تشویق میکند تا اقدامات الزم را برای مقابله با تغییرات و بقاء در طی یک بحران
انجام دهند (پرایاگ و همکاران .)8686 ،نتایج نشان داد تابآوری هتلها بیشتر به توانایی مالکان یا مدیران
در ارزیابی وضعیت ،سازگاری با شرایط حاکم ،نوآوری و غلبه بر اختالالت بستگی دارد (فانگ و
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همکاران .)8686 ،ایجاد تابآوری در هتلها بیش از تغییرات ساختاری نیاز به تمرکز بر سرمایه
روانشناختی مالکان ،مدیران و همچنین کارکنان دارد .برای بهبود تابآوری ،مشارکت کارکنان در تمام
فرایندها و تبادل ایدهها باید تنها در صورتی صورت گیرد که آنها به کسب نتایج مثبت امیدوار باشند.
اهداف و مسیرهای روشن برای دستیابی به این اهداف میتواند باعث تابآوری در هتلها شود (پرایاگ و
همکاران .)8686 ،سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتلها به آنها در ایجاد فرهنگسازمانی مثبت و
حمایتی کمک خواهد کرد .همچنین ،شبکههای داخلی و خارجی قوی برای هتلها جهت ایجاد تابآوری
و غلبه بر چالشهای ناشی از کووید  12 -مؤثر خواهد بود.
كاربردهای عملی و مدیریتی
از منظر عملی در شرایط فعلی که بخش هتلداری برای بقا تالش میکند ،سرمایه روانشناختی مالکان و
مدیران هتلها میتواند به آنها در بهبود سریع وضعیت کمک کنند .فرهنگسازمانی مثبت در پرورش جو
اعتماد که منجر به نوآوری و خالقیت میشود ،مفید خواهد بود .مطالعات متعدد در گذشته اهمیت تحول
از طریق نوآوری و خالقیت در ایجاد تابآوری سازمانی پس از هر بحران یا فاجعه را نشان داده است
(ارکیستون و هیگام8610 ،؛ پرایاگ و همکاران .)8686 ،سرمایه روانشناختی مالکان  /مدیران هتل میتواند
امید و خوشبینی را در کارکنان نیز ایجاد کند و به آنها در پذیرش واقعیت و آمادگی برای رویدادهای
احتمالی در آینده کمک کند .امید را میتوان با تهیه اهداف واقعیتر و قابلدستیابی با کمک کارکنان ایجاد
کرد (لوتانز و همکاران .)8661 ،همچنین ،با تأکید بر جنبه مثبت و روشن وضعیت ،میتوان خوشبینی را
توسعه داد زیرا کووید 12-به هتلها فرصتی داده است تا پیشنهاد فروش منحصر به فردی را برای غلبه بر
این فاجعه به وجود آورند .این امر بهطور غیرمستقیم بر تابآوری کلی سازمان تأثیر میگذارد و به آنها
کمک میکند تا بر آسیبهای ناشی از فاجعه غلبه کنند.
از منظر مدیریتی نیز این پژوهش به نیاز هتلها برای درک اهمیت داراییهای شخصی ،یعنی سرمایه
روانشناختی منابع انسانی در سازمان و پرورش آنها برای مبارزه با چالشهای مطرحشده توسط کووید-
 12اشاره کرده است .برای افزایش سرمایه روانشناختی ،خالقیت ماده اصلی است که نتیجه تبادل افکار
است (پرایاگ و همکاران)8686 ،؛ بنابراین ،میتوان از سرمایه روانشناختی برای ایجاد یک شبکه قوی
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استفاده کرد که در شناسایی مسیرهای دستیابی به اهداف سازمانی و ایجاد تابآوری کلی سازمان کمک
 سرمایه روانشناختی مدیران و کارکنان در کنار هم میتوانند اطمینان از توانایی سازمان برای غلبه بر.کند
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تحليل اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم
علی صادقی ،استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
9

ولیاله نظری  ،استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ،کرج ،ایران
محمد غالمی ،استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،المرد ،ایران
محمدامير امراللهی ،کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،ایران
تاریخ دریافت1322/18/1 :

تاریخ پذیرش1166/8/1 :

چکيده
در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قـرار گرفتـه
است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعـات پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـت کـه بـا روش
تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است .در این پژوهش معیارهای مورد نیاز در دو بخش اقتصـادی بـا پـنج زیرمعیـار «افـزایش
اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش تورم ،افزایش تولیدات منطقهای و مشارکت بخش خصوصی» ،و بخش اجتماعی با سـه زیرمعیـار
«افزایش امنیت ،توسعة فرهنگ اجتماعی ،بهبود خدمات و زیرساختها» ،به منظور سنجش و ارزیابی اثرات گردشـگری مـذهبی
در دو بخش اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی استان قم گردآوری و تدوین شدهاند .نتایج بررسی اولویتبندی این معیارها،
نشان از باال بودن تأثیر بخش اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم دارد .به اعتقـاد کارشناسـان هـر چـه تـوان
اقتصادی مردم بیشتر باشد ،تأثیر مطلوب آن بر بخش اجتماعی جامعه نیز قابل مشاهده و درک میباشد .همچنین این معیارهـا در
محدوده مورد مطالعه که بخشهای تشکیلدهنده استان قم میباشد نیز ارزیابی و اولویتبندی شدند که بخـش مرکـزی در پـنج
معیار از هشت معیار شناسایی شده ،دارای بیشترین تأثیر از گردشگری مذهبی در بخـشهـای اقتصـادی و اجتمـاعی بـر توسـعه
فضایی خود میباشد .این نتیجه نشان می دهد که بخش مرکزی استان ( شهر قـم) بـه عنـوان مرکـز و کـانون گردشـگری بـرای
گردشگران ،فاصله زیادی در توسعه با سایر بخشهای استان دارد .ا ین فاصله موجب بروز مشکالتی در آینـده در ایـن بخـش و
به خصوص در شهر قم خواهد شد.

كليدواژهها :گردشگری مذهبی ،توسعه فضایی ،اثرات اقتصادی -اجتماعی ،تحلیل سلسله مراتبی ،قم.
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مقدمه
یکی از فرصتهای جدید اقتصادی که به دلیل نیازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسـترش اسـت،
بخش گردشگری است (سجاسـیقیـداری و همکـاران .)13 :1321 ،بـه طوریکـه پـس از صـنایع نفـت و
خودروسازی ،سومین بخش درآمدزای هزاره جدید و فعالیت مهمی برای کسب درآمد و توسعه پایـدار در
کشورها محسوب میشود .در این میان ،سـکونتگاههـای انسـانی اعـم از شـهر و یـا روسـتا ،بـا مسـائل و
مشکالتی از قبیل مهاجرتهای روستا  -شهری ،فقر ،پایین بودن سطح اشتغال و سطح بهرهوری در بخـش
صنعتی و کشاورزی ،فقدان یا کمبود زیربناهای رفاهی و خدماتی ،بیکاری و کمبود درآمد مواجهاند .این در
حالی است که تعداد قابل توجهی از سکونتگاههای شهری در کشور بـه لحـاظ موقعیـت مکـانی و داشـتن
عناصر مهم جذب گردشگر و به خصوص در ارتباط با گردشگری مذهبی دارای زمینههـای مناسـبی بـرای
توسعه فعالیتهای گردشگری میباشند (خلیلوند و کرمی.)221 ،1321 ،
گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین اَشکال گردشگری در گذشته و مهم در حال حاضر در سراسر جهان
است (تقوایی و همکاران ،)1322،16 ،و به عنوان یکـی از راهکارهـای بسـط توسـعه و تبـادل فرهنگـی و
تعامل اجتماعی میان اقوام و ملتها امروزه آثار زیادی را برای هر جامعهای میتوانـد داشـته باشـد کـه بـا
برنامهریزی صحیح باید آثار مثبت آن تقویت و از پیامـدهایی منفـی آن بـا ارائـه برنامـهریـزیهـای متنـوع
فرهنگی و اجتماعی به صورت مداوم و مستمر جلوگیری نمود .امـروزه بـه دلیـل اثـرات چشـمگیری کـه
فعالیتهای گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای میگذارد ،توجه فراوانی به این زمینـه
از فعالیت معطوف میگردد .گردشگری صرفاً در بهرة اقتصـادی خالصـه نمـیشـود بلکـه ایـن بهـره را از
زوایای مختلفی همچون باال بردن سطح درآمد و در پی آن باال بردن سطح زنـدگی کـه بـا توسـعه فضـایی
امکانپذیر میباشد میتوان جستجو کرد .پس مـی تـوان گفـت در منـاطقی کـه شـرایط اسـتفاده از بخـش
گردشگری موجود میباشد ،امکان توسعه فضایی و توسعه همه جانبه آن منـاطق نیـز امکانپـذیر مـیباشـد.
یکی از مهمترین انگیزه های مهـم گردشـگری در جهـان ،انگیـزه مـذهبی و زیـارتی اسـت (ابـراهیمزاده و
همکاران .)110 ،1326 ،امروزه بحث گردشگری مذهبی به یکی از شاخههای مهـم بخـش گردشـگری در
حوزههای گردشگری فرهنگی مبدل شده است .این بخش به موجب موقعیت مذهبی در برخی از شهرهای
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ایران مانند استانهای خراسان ،قم ،شیراز و ...توانسته است نوعی توسـعة فرهنگـی پایـدار را بـرای کشـور
ایران رقم بزند .از این رو میتوان گفت این نوع گردشگری یکی از پایدارترین انواع گردشگری اسـت .در
این راستا بقاع متبرکه عالوه بر نقش و تأثیر مذهبی میتوانند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگـذار باشـند و
در کنار فضای معنوی ،فضای تفریحی و تجاری نیز برای مردم ایجاد کنند.
در این میان ،در استان قم نیز با دارا بودن جاذبههـای زیـارتی و مـذهبی متعـددی مـیتوانـد مـورد توجـه
گردشگران بسیاری از ایران و جهان قرار گیرد .اما به نظر میرسد این شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خـود
در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد .بـا توجـه بـه اهمیـت
صنعت گردشگری در جهان امروز و نقش مکانهای مذهبی در جـذب گردشـگران و تـأثیر آن بـر توسـعه
فضایی مناطق مختلف مانند استان قم که دارای پتانسیلهای گردشگری مذهبی غنـی ماننـد حـرم حضـرت
فاطمه معصومه (س) که دومین قطب زیارتی کشور بعد ازحرم امام رضا (ع) و مسجد مقدس جمکران بـه
عنوان دو مورد از شاخصترین آنها میباشد که با نگاه مدیریتی به این منطقه و برنامهریزی صحیح ،شاهد
احیای توسعه فضایی آن باشیم و در نهایت محیطی مناسب جهت جذب گردشگران یه صورت پایدار مهیـا
شود (موسوی و همکاران .)280 :1323 ،از این رو پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی اثـرات اقتصـادی و
اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعة فضایی استان قم با توجه به ویژگیهای برجستة گردشگری مـذهبی
استان قم ،درصدد است ضمن تبیین جایگاه گردشگری مذهبی ،به تحلیـل ایـن اثـرات در توسـعة فضـایی
استان بپردازد.
پيشينۀ تحقيق
در رابطه با برنامهریزیهای مختلف در حوزه گردشگری و به ویژه مرتبط با قلمـرو ایـن پـژوهش تـاکنون
پژوهشهایی صورت گرفته است که هر کدام تالش کرده حوزه ،مولفه و بخشهایی را مورد مطالعـه قـرار
دهند .از جمله :ابراهیمزاده ( ،)1326در پژوهشی برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشـگری ،بـا تأکیـد بـر
گردشگری مذهبی را در شهر قم مورد مطالعه قرار داده است .نتایج نهایی مبین است که استراتژیهای قابل
قبول در برنامهریزی گردشگری مذهبی این شهر ،در اولویت نخست استراتژیهای محافظه کارانهاند ،و در
واقع استراتژیهای تهاجمی در اولویت دوم برنامهریزی قرار مـیگیرنـد .در پژوهشـی بـا عنـوان سـنجش
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تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی توسعة گردشـگری بـا مطالعـه مـوردی شهرسـتان
مشکین شهر ،که توسط ضرابی و اسالمی پریخانی انجـام گرفـت ،نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه توسـعة
گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجـود آورده اسـت .همچنـین،
توسعة گردشگری در توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی شهرسـتان مشـکین شـهر تـأثیر داشـته اسـت
(ضرابی و اسـالمی .)1326 ،احمـدی شـاپورآبادی و سـبزآبادی ( ،)1326در مقالـهای بـا اسـتفاده از مـدل
راهبردی سوات ،ظرفیتهای توسعه گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کالن شهر قم را مورد ارزیابی قرار داده-
اند .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده بهینه از جاذبههای مذهبی ،تـاریخی و فرهنگـی شـهر قـم در کنـار
سودآوری اقتصادی آن منجر به ترویج و گسترش ارزشها و فرهنگ اسالمی در سطوح بینالمللی ،منطقه-
ای و ملی میشود .قریشی گندوانی در مقالهای باعنوان نقش گردشگری مذهبی در توسعه حومـه شـهر بـه
مطالعه موردی امامزاده باراجین قزوین پرداخته است .محقق راهبرد اصلی را در توسعه حومه شهر قـزوین،
توسعه گردشگری مذهبی با تاکید ارتباط دو سویه بـین اشـکال گردشـگری پیشـنهاد داده اسـت (قریشـی
گندوانی .)1321 ،در پژوهشی دیگر که توسط میردیلمی و مزیدی با عنوان بررسـی وضـعیت گردشـگری
مذهبی دراستان گلستان با مطالعه موردی امامزاده شیخان شهرستان علی آبادکتول صـورت گرفـت ،نتـایج
تحقیق نشان داد که با توجه به اعتقاد مردم به امامزادهها که باعت توجه مردم به این اماکن شده است و بـه
دالیلی همچون عدم سرویس بهداشتی تمیـز و کـافی ،پارکینـگ ،توجـه دولـت بـه ایـن مکـانهـا ،عـدم
سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،به عنوان یکی از عوامل مهم دفع کننده مکانهای مذهبی نیز مـی-
باشد ( میردیلمی و مزیدی  .)1323،میثاقی و روحانی قادیکالئی ،در مقالهای با عنـوان اصـول سـازماندهی
فضایی بافتهای شهری برخوردار از عناصر شاخص مذهبی ،با مطالعه امـامزاده عبـاس سـاری و امـامزاده
اسماعیل قائمشهر ساختار فضایی و استخوانبندی بافتهای متأثر از عناصر و شاخصهای مذهبی را مـورد
تحلیل و بررسی قرار دادهاند .مهمترین نتایج مستخرج از این پژوهش ،تدوین اصول سازماندهی فضایی بـه
عنوان الگویی برای برنامهریزی و طراحی بافـت هـای پـر و خـالی برخـوردار از عناصـر شـاخص مـذهبی
است(.میثاقی و روحانی قادیکالئی .)1323 ،در پژوهشی دیگر که توسط اگرسی 1در کشـور ترکیـه انجـام
1 . Egresi

تحليل اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم 911

گرفت ،مشخص شد که گردشگری مـذهبی دارای ظرفیـت زیـادی بـرای توسـعه در کشـور ترکیـه
می باشد .همچنین بیشترین ظرفیت بـرای توسـعه در بخـش مرکـزی و آنـاتولی جنـوب شـرقی و
همچنین در نیمه شرقی منطقه مدیترانه و شرق منطقه دریای سـیاه وجـود دارد .ایـن منـاطق دارای
انواع زیادی از سایتهای فرهنگی و مذهبی است .با این حال تاکنون توسعه گردشگری بسیار کـم
بوده است (اگرسی.)8618 ،1
هر چند پژوهشهایی در خصوص گردشگری مذهبی و همچنین با عنوان شهر قم انجام شده است ،با ایـن
حال ،پژوهش حاضر تالش کرده است با بهرهگیری از مبانی نظری مـرتبط بـا حـوزة گردشـگری و تعیـین
معیارهای الزم و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ،بـه تحلیـل اثرگـذاری گردشـگری مـذهبی در دو
بخش اقتصادی و اجتماعی در توسعه فضایی استان قم ،به عنوان استانی که در تمامی فصول سال به عنـوان
مقصد و پذیرای گردشگران مذهبی داخلی و خارجی میباشـد ،بپـردازد و ایـن اثـرات را مـورد تحلیـل و
ارزیابی قرار گیرد.
مبانی نظری
گردشگری مذهبی
امروزه گردشگری مذهبی با همة اجزا و گونههای مختلف ،به سبب ،ویژگیهای ساختاری و کارکردی بارز
آن ،توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد ،به طـوری کـه حـوزه نفـوذ آن سراسـر جهـان را
فراگرفته است (سانتوس .)8661 ،8در مفاهیم علمی تفاوتهایی میان گردشگری مذهبی و زیـارت وجـود
دارد ،در زمینه زیارت مدارک و مستندات تاریخی موجود از تمدنهای عظیم بینالنهـرین و مصـر و سـایر
آثار و قرائن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ ،از دیرباز از سفرهای مذهبی هزاران نفر از انسانهـا
حکایت میکنند ،به طوری که تودههای متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هر
رنجی را بر خود هموار میکردند و راهی سفرهای دور و دراز میشدند .در واقع انگیزه در زیـارت ریشـه
در باورها و اعتقادات ،دینی -مذهبی دارد (مؤمنی و همکاران.)11 ،1321 ،
1 . Egresi
2 . Santos
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به عقیده شیندر ( ،)8661گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین و پررونقترین گردشگریهـای گذشـته و
حال حاضر در سراسر جهان است و قدمت آن به فرهنگ دینی میرسد .نگاهی به تاریخ گذشته در زمینـة
سفرها و گردشهای مذهبی همچون مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپلون ،سفرهای مصریان برای
دیدار از فراعنه (دورانت )1316 ،انجام مراسم مقدس ایرانیان باستان در معبد آناهیتای کنگاور و نظـایر آن
شواهدی بر این مهم میباشد .درواقع گردشگران مذهبی ،گردشگرانی فرهنگی هسـتند کـه بـرای زیـارت
اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام اعمال مذهبی و دینی ،ترویج وآموزش و گـذران اوقـات فراغـت در
مکانها و مراکز مذهبی سفر میکنند .با این وجود امروز گردشگری مذهبی با همهی اجـزاء و گونـههـای
مختلف آن ،به سبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص توانسته خود را در متن گردشـگران جهـانی
جای دهد ،به طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفتـه اسـت (مـومنی و همکـاران.)8 ،1312 ،
جهانگردی با انگیزه مذهبی و زیارتی در عصر حاضر رونق زیادی یافته است بـه طـوری کـه عیادتگـاههـا،
مساجد ،آرامگاهها ،امامزادهها ،کلیساها و غیره ،هر ساله پذیرای میلیونها نفر زائر و معتقد بـه خـود هسـتند.
امروزه گردشگری مذهبی به سبب ویژگیهـای سـاختاری و کـارکردی خـاص توانسـته خـود را در مـتن
گردشگری جهانی جای دهد ،به طوری که حوزه نفوذ آن ،سراسـر جهـان را فراگرفتـه اسـت و بـر اسـاس
برآوردهای صورت گرفته80 ،درصد از کل جریانهای گردشگری جهان به گردشگری مـذهبی اختصـاص
داده شده است ( کروبی و همکاران.)101 :1321 ،
گردشگری و توسعه فضایی
گردشگری ،با ویژگیهای بارز و منحصربه فرد ،عالوه بر اینکه به یکی از بزرگترین و پرمنفعتترین صنایع
اقتصادی جهان معاصر تبدیل شده است ،بستری برای ایجاد تغییرات در فضاهای جغرافیـایی فـراهم آورده
است .از این رو گردشگری مذهبی نیز در صورت شکلگیری مناسب میتواند منجـر بـه افـزایش اشـتغال،
درآمد ،رونق اقتصادی و افزایس سطح امنیت در فضاهای مختلف جغرافیایی گـردد (محمـودی ،قاسـمی و
شایان .)11 :1321 ،بنابراین «توسعه گردشگری» نه تنها بستری را جهـت ارضـای نیازهـای متنـوع طیـف
بزرگی از گردشگران هم سو با ظرفیتهای گردشگری و جایگاه عملکردیِ هر یک از مقصدها در مقیـاس
ناحیهای  -ملی فراهم مینماید ،بلکه به واسطهی تعـادل در انتشـار فضـایی عوامـل برانگیزاننـده رشـد و
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توسعه ،قلمرو جغرافیایی جامعه میزبان را نیز از تحوالت و منافع توسـعه گردشـگری متـأثر خواهـد نمـود
(تقوایی و غفاری .)23 ،1322 ،از دیدگاه لو و مک کرچر برخورداری منطقهی مقصـد از نـوعی تعـادل و
توازن فضایی ،در شکلگیری تصویر مقصد نقشی با اهمیت ایفا می کند .میتوان بخشهای مختلـف یـک
منطقهی مقصد را با آرایش فضایی در قالب گرهها ،محورها و پهنهها به تصویر کشید و خوشهبنـدی کـرد.
تجزیه و تحلیل جامعی از این خوشه بندی و نحوه ارتباط فضایی به ایجاد هویت مکانی و شفافیت بیشـتر
در تصویر کلی مقصد کمک خواهد نمود (لو و مک کرچر .)161 :8660 ،1با تأمل در مفهوم فضا وصنعت
گردشگری ،در مییابیم که گردشگری به لحاظ ماهیت در پیوندی دیرین و ناگسسـتنی بـا ابعـاد وعناصـر
مکانی -فضایی قرار میگیرد.
روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است که با روش اسنادی و پژوهش میدانی تالش کرده اسـت
به شناخت و تحلیل اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم بپـردازد .مرحلـه تحلیلـی پـس از
شناخت و تحلیل معیارهای گردشگری مذهبی ،به روش تحلیل سلسله مراتبی 8است که مراحـل انجـام آن
به ترتیب زیر میباشد )1( :مدلسازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی )8( ،طراحی پرسشـنامه ( )3تعیـین وزن
معیارها ( )1مقایسه زوجی گزینهها براساس معیارها ( )1آزمون سازگاری برای نبود تنـاقض در تخصـیص
اعداد برتری طرحها در مقایسه با سنجهها ( )0وزندهی نهایی و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارها .پس از
انجام مراحل ذکر شده ،دادههای به دست آمده از پرسشنامههای تکمیل شـده توسـط کارشناسـان مربوطـه،
توسط نرمافزار تحلیل سلسله مراتبی 3گزینههای مطرح شده در پرسشنامه بـا توجـه بـه معیارهـا و اهـداف
تحقیق ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .پس از ارزیابی با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از تحلیـل ایـن
نرمافزار ،محدوده مورد مطالعه بر اساس سکونتگاهها با توجه به میزان تأثیر اولویـتبنـدی شـدهانـد .بـرای
تحلیل آماری و تکنیکهای ترسیمی مانند شکلهای ریاضی ،نقشهها ،جداول از نرمافزار سیستم اطالعـات
جغرافیایی 1استفاده شده است.
1 . Lew & McKercher
2. Analytical Hierarchy Process
3 . Expert Choice
4. Geographic Information Systems
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جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان برنامهریزی منطقهای و شـهری در اسـتان قـم و در منـاطق مختلـف
اداری و سیاسی استان قم میباشد .تعداد پرسششوندگان به تعداد بخشهای استان قم که پنج بخش است،
تعداد پنج کارشناس در امور برنامهریزی منطقهای و شهری و کارشناسان حوزة گردشگری بودند که جمعـاً
 81پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردید .انتخاب افراد پرسششونده بر اسـاس نمونـة در دسـترس بـه
صورت هدفمند صورت گرفت .بدین منظور در ابتدا و با توجه به هدف پژوهش و همچنین کمی یا کیفی
بودن معیارها و زیرمعیارها ،آنها را طبقهبندی نمـوده ،سـپس بـه تناسـب تعـداد معیارهـا و زیرمعیارهـای
قرارگرفته در هر طبقه ،سهمیه مناسبی از پرسششوندگان را به آنها اختصاص دادیم و در نهایـت ،از میـان
افرادی که دارای اطالعات کارشناسـی مناسـب در خصـوص معیارهـای مـذکور و از جهـت نـوع کـار و
تخصیص نیز ترجیحاً درگیر فعالیتهای مرتبط با آن میباشند ،انتخاب شدند.
معیارهای الزم برای سنجش تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی ،بـر اسـاس نظـرات کارشناسـان
امور برنامهریزی شهری و منطقهای به شرح جدول  1گردآوری و تدوین شده است.
جدول  .1معیارهای سنجش تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
معیار

زیر معیار
افزایش نرخ اشتغال
افزایش تولیدات منطقهای (صنعت ،کشاورزی)

اقتصادی

افزایش درآمد
کاهش تورم
مشارکت بخش خصوصی
افزایش فرهنگ و آگاهی های اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی

بهبود خدمات (بهداشتی و درمانی ،آموزشی ،و)...
افزایش امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری

منبع :یافتههای تحقیق

محدوده مورد مطالعه
استان قم بین  11و  36تا  16و  36درجه طول شرقی نسبت به نصفالنهـار گرینـویچ و  11و  31تـا  81و
 11درجه عرض شمالی قرار گرفته است مرکز این استان ،شهر قم است .جمعیت شهرستان قـم بـر اسـاس
سرشماری سال  ،1321برابر با  1،828،823نفر بودهاست وسعت این شهرستان برابر با وسـعت اسـتان قـم
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میباشد .شهرستان قم دارای  1بخش و  16دهستان و  303آبادی دارای سکنه است .بخشهای قم عبارتنـد
از :بخش مرکزی ،جعفرآباد ،کهک ،سلفچگان و خلجستان میباشد .از لحاظ جغرافیای قم همسایه جنـوبی
استان تهران است .بر اساس نتـایج مرکـز آمـار ایـران ،شـهر قـم در سـال  1321دارای جمعیتـی برابـر بـا
 1،861،112نفر بوده است(مرکز آمار ایران .)1321،به عبارتی بیش از  23درصد جمعیت استان قم در شهر
قم ساکن بودهاند.

شکل .1موقعیت جغرافیایی استان قم به تفکیک بخش،

منبع :استانداری قم1166 ،

1

1 . https://ghom.ir
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یافتههای تحقيق
الف) یافتههای توصيفی
تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده اسـت .بـه همـین منظـور بـرای ارزیـابی
معیارهای گردآوری شده و رسیدن به اهداف مورد نظر ،پرسشنامه مربوط به این روش طراحی شده اسـت.
بر همین اساس تحلیل توصیفی شامل فراوانی به شرح زیر میباشد:
جدول .8فراوانی پرسش شوندگان بر اساس جنسیت ،نوع شغل ،تحصیالت و اشتغال
تعداد پرسششوندگان 81 :نفر
جنسیت

حرفه
(شغل سازمانی)

تحصیالت

سابقه اشتغال

مرد

12

زن

1

دولتی

11

مرد  13 :نفر
زن  1 :نفر
مرد 1 :

خصوصی

2

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

18

16

3

 1تا  16سال

 16تا  11سال

 11تا  86سال

3

11

1

زن 3 :

منبع :یافتههای تحقیق

مقایسههای زوجی معيارهای اصلی
در ادامه ،برای انجام مقایسههایی بین معیارها و زیرمعیارها و امتیازدهی به هر معیار اقـدام شـد .جـدول 3
نشان دهنده اهمیت نسبی معیارهای کلی از دیدگاه خبرگان میباشد .نرخ ناسازگاری مقایسـه زوجـی ایـن
معیارها  6/6611بوده که نشان دهنده دقت بسیار باالی این مقایسه زوجی است .شکل  8نرخ ناسـازگاری
مقایسه زوجی معیارهای کلی را نشان میدهد.
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نمودار  .1معیارهای اصلی و زیرمعیارهای اثرات اقتصادی و اجتماعی،

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  .3ماتریس ارجحیت نسبی معیارهای اصلی
معیارهای کلی

اقتصادی

اجتماعی

اقتصادی

1

1

اجتماعی

1/1

1

100
80
60
40
20
0

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .8نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای کلی،

منبع :یافتههای تحقیق

مقایسه زوجی زیر معيارها
پس از مقایسه معیارهای کلی سنجش شاخصهای ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بـر توسـعة فضـایی،
زیرمعیارهای هر یک از معیارهای اصلی به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه میشوند.
مقایسههای زوجی زیر معيارهای اقتصادی
جدول  1نشان دهنده اهمیت نسبی زیرمعیارهای اقتصادی از دیدگاه خبرگان مـیباشـد .نـرخ ناسـازگاری
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی  6/632است که نشان دهنده دقت بسیار باالی ایـن مقایسـه زوجـی
است .شکل ( )3نرخ ناسازگاری زیرمعیارهای اقتصادی را در نرمافزار تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد.
جدول  .1ماتریس ارجحیت نسبی زیر معیارهای اقتصادی
زیرمعیارهای اقتصادی

افزایش نرخ

افزایش

افزایش

اشتغال

تولیدات

درآمد

کاهش تورم

مشارکت بخش
خصوصی

افزایش نرخ اشتغال

1

1/8

1

1

3

افزایش تولیدات

8

1

0

1

3

افزایش درآمد

1/1

1/0

1

1/3

1/3

کاهش تورم

1/1

1/1

3

1

8

مشارکت بخش خصوصی

1/3

1/3

3

1/8

1

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .3نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای اقتصادی،

منبع :یافتههای تحقیق

مقایسههای زوجی زیر معيارهای اجتماعی
جدول  1نشان دهنده اهمیت نسبی زیرمعیارهای اجتماعی از دیدگاه خبرگان مـیباشـد .نـرخ ناسـازگاری
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی  6/612است که نشان دهنده دقت بسیار خوب این مقایسـه زوجـی
است ( دلبری و داوودی .)01 :1321 ،شکل  1نرخ ناسازگاری زیرمعیارهای اجتماعی را در نرمافزار تحلیل
سلسله مراتبی نشان میدهد.
جدول  .1ماتریس ارجحیت نسبی زیر معیارهای اجتماعی
زیرمعیارهای اجتماعی

افزایش فرهنگ و آگاهی

بهبود خدمات

افزایش امنیت اجتماعی

افزایش فرهنگ و آگاهی

1

3

1

بهبود خدمات

1/3

1

3

افزایش امنیت اجتماعی

1/1

1/3

1

منبع :یافتههای تحقیق

شکل  .1نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای اجتماعی،

منبع :یافتههای تحقیق
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محاسبه وزن نسبی معيارها و زیر معيارها
برای محاسبه وزن نسبی از روشهای مختلفی استفاده میشود .از میان این روشها ،بیشـتر از روش بُـردار
ویژه استفاده شده است ،اما در صورتی که ابعاد ماتریسها زیاد باشند محاسبهی مقـادیر و بُردارهـای ویـژه
طوالنی و وقتگیر خواهد بود ،مگر اینکه از نرمافزارهای رایانهای برای حل آن کمک گرفته شود .به همین
دلیل ،چهار روش تقریبی زیر مورد استفاده قـرار مـیگیـرد )1 :مجمـوع سـطری )8 ،مجمـوع سـتونی)3 ،
میانگین حسابی  )1میانگین هندسـی( دلبـری و داوودی .)01 :1321 ،در ایـن پـژوهش از روش میـانگین
هندسی استفاده شده است .در این روش برای محاسبه وزن نسبی گزینهها ابتدا میانگین هندسی سـطرهای
ماتریس معیار را به دست میآوریم و سپس آنها را نرمال مینماییم .در ادامه وزن نسبی معیارهای کلـی و
زیرمعیارها محاسبه شده است.
محاسبه وزن نسبی معيارهای اصلی
جدول  0وزن نسبی معیارهای کلی پژوهش حاضر را نشان میدهد .دو معیار اقتصادی و اجتمـاعی کـه بـه
عنوان معیارهای اصلی در بررسی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی دستهبندی شـده اسـت ،بـه
صورت مقایسه دو به دو و وزن نسبی آنها با یکدیگر محاسبه شده است.
جدول  .0وزن نسبی معیارهای کلی
متوسط هندسی
اقتصادی
اجتماعی

وزنهای نرمال شده
√
√

6/120
6/822

منبع :یافتههای تحقیق

برای نرمال کردن معیارهای کلی ،ابتدا متوسط هندسی آنها را با یکدیگر جمـع نمـوده و سـپس متوسـط
هندسی هر یک از آنها را بر عدد بدست آمده تقسیم میکنیم (دلبری و داوودی:)01 :1321 ،
8/111+1/013+1/812 =1/110
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محاسبه وزن نسبی زیر معيارهای اقتصادی
جدول  1محاسبه وزن زیرمعیارهای اقتصادی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهد.
پنج معیار افزایش نرخ اشتغال ،افزایش تولیدات ،افزایش درآمد ،کاهش تورم و مشارکت بخـش خصوصـی
به عنوان سنجش این ارزیابی در جدول فوق ارائه شده است.
جدول  .1وزن نسبی زیر معیارهای اقتصادی
زیرمعيارهای اقتصادی

وزنهای نرمال شده

متوسط هندسی
√

افزایش نرخ اشتغال

6/811

افزایش تولیدات

√

6/821

افزایش درآمد

√

6/131
√

کاهش تورم

6/118

√

مشارکت بخش خصوصی

6/112

منبع :یافتههای تحقیق

2/352 + 2/825 + 1/323 + 1/659 + 1/434 = 9/593

اعداد بدست آمده نشان حاکی از آن است کـه گردشـگری مـذهبی بیشـترین اثـر اقتصـادی را بـا افـزایش
تولیدات و سپس اشتغال افراد در توسعة فضایی مناطق بر جای میگذارد .هر چند سایر اثرات اقتصادی آن
نیز قابل توجه است.
محاسبه وزن نسبی زیر معيارهای اجتماعی
جدول  2محاسبه وزن زیرمعیارهای اجتماعی تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهد.
سه معیار افزایش فرهنگ و آگاهی  ،بهبود خدمات و افزایش امنیت اجتماعی به عنوان سنجش این ارزیابی
در جدول فوق ارائه شده است.
جدول  .2وزن نسبی زیرمعیارهای اجتماعی
زیرمعیارهای اجتماعی
افزایش فرهنگ و آگاهی
بهبود خدمات
افزایش امنیت اجتماعی

وزنهای نرمال شده

متوسط هندسی
√

6/100

√
√

منبع :یافتههای تحقیق

2/466 + 1/574 + 1/249 = 5/289

6/821
6/830
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با توجه به نتایج حاصل آمده میتوان گفت گردشگری مذهبی باعث افزایش تبادالت فرهنگی و اطالع-
رسانی در مناطق گردشگرپذیر شده و در کنار بهبود خدماترسانی و افزایش امنیت اجتماعی ،در توسعة
فضایی مناطق گردشگری نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.
رتبهبندی شاخصهای ارزیابی تاثيرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
در یک فرایند سلسله مراتبی وزن نهایی گزینهها از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهها به
دست میآید .برای این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبی که منجر به یک بردار اولویت با در نظر گرفتن
همه قضاوتها در تمامی سطوح سلسله مراتبی میشود ،استفاده خواهد شد (دلبری و داوودی:1321 ،
:)02

امتیاز نهایی گزینه VH :H

ضریب اهمیت معیار Wk :K

ضریب اهمیت زیرمعیار Wi : i

امتیاز گزینه  jدر ارتباط با معیار یا زیرمعیار gij : i

نتایج كلی تاثير گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
در این بخش از پژوهش ،نتایج حاصل از اولویتبندی معیارهای تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضـایی
ارائه شده است .این تأثیرات بر اساس اولویت و میزان تأثیر بر توسعه فضایی دستهبندی شدهاند.
شکل  1نتایج حاصل از اولویتبندی معیارهای تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی را نشان میدهـد.
در این اولویتبندی معیار اقتصادی با  00درصد بیشترین تأثیر را بر توسعه فضایی را دارا میباشـد و پـس
از آن معیار اجتماعی با  %31تأثیر را بر توسعه فضایی دارد.
اقتصاد …
اجتماعی

81

شکل  .1نتایج حاصل از اولویت بندی معیارهای تاثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی،

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  0نتایج حاصل از اولویتبندی زیرمعیارهای اقتصادی تأثیر گردشگری مذهبی بـر توسـعه فضـایی را
نشان میدهد .در این اولویتبندی زیرمعیار مشارکت بخش خصوصی با بیشترین میزان تأثیر در رتبه اول و
معیار کاهش تورم با کمترین میزان تأثیر بر توسعه فضایی در رتبه آخر قرار دارد.
40
30

20
10
0
مشاركت بخش

كاهش تورم

افزایش درآمد

افزایش توليد

نرخ اشنتغال

خصوصی

شکل  .0نتایج حاصل از اولویتبندی تأثیرات معیارهای اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
منبع :یافتههای تحقیق

شکل  1نتایج حاصل از اولویتبندی زیرمعیارهای اجتماعی تأثیر گردشگری مذهبی بـر توسـعه فضـایی را
نشان میدهد .در این اولویتبندی زیرمعیار بهبود خدمات و زیرساختها با بیشترین میـزان تـأثیر در رتبـه
اول و معیار افزایش فرهنگ و آگا هی در رتبـه دوم قـرار دارد .معیـار افـزایش امنیـت اجتمـاعی و کـاهش
بزهکاری از نظر خبرگان و کارشناسان با کمترین میزان تأثیر بر توسعه فضایی در رتبه آخر قرار دارد.
50
40
30
20
10
0
افزایش امنيت اجتماعی

بهبود خدمات

افزایش فرهن

و

آگاهی

شکل  .1نتایج حاصل از اولویتبندی تأثیرات معیارهای اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی،
منبع :یافتههای تحقیق
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در ادامه بررسی ارائه نتایج حاصل ازیافته های پژوهش حاضر ،به بررسی معیارهـای تأثیرگـذار گردشـگری
مذهبی بر توسعه فضایی استان قم پرداخته خواهد شد که به تفکیک بخش در جـداول  2و  16ارائـه شـده
است .الزم به ذکر است که استان قم تنها استان کشور میباشد که تنها از یک شهرستان تشکیل شده اسـت.
این استان دارای پنج بخش به نام های بخـش مرکـزی ،کهـک ،سـلفچگان ،جعفرآبـاد و بخـش خلجسـتان
میباشد.
جدول  .2نتایج حاصل از ارزیابی و اولویتبندی تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
محدوده (بخش)

مرکزی

کهک

سلفچگان

جعفرآباد

خلجستان

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

افزایش نرخ اشتغال

11

81

11

1

0

افزایش تولیدات

11

81

13

1

8

افزایش درآمد

11

11

10

11

11

کاهش تورم

11

82

11

2

2

مشارکت بخش خصوصی

13

12

88

3

3

معیارهای اقتصادی

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  .16نتایج حاصل از ارزیابی و اولویتبندی تأثیرات اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم
محــــدوده
(بخش)
معیارهای اجتماعی

مرکزی

کهک

سلفچگان

جعفرآباد

خلجستان

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

افزایش فرهنگ و آگاهی

11

11

81

1

1

بهبود خدمات

31

11

82

11

2

افزایش امنیت اجتماعی

33

10

81

11

11

منبع :یافتههای تحقیق

تحليل اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی
جاذبههای مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خـود جـذب
میکنند .تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به بافت
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اجتماعی -فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگیهای خاص خود اسـت کـه در هـر
کشوری از تنوع بسیار باالیی برخوردار میباشد (آقاجانی و فراهانی فرد ،)10 :1321 ،و نکته قابل توجه در
این زمینه این است که گردشگری مذهبی یکی از اَشکال مهم گردشگری است که با توجه به نگـرشهـای
دینی و فطری و گاه غلبه جنبه احساسی در افراد ،بر موانع آب و هوایی غلبه مینماید .یعنی اگر شخص یـا
گروهی بخواهد به منظور زیارت به مقصدی مذهبی و فرهنگی سفر کند ،موانع آب و هوایی موجـب لغـو
شدن و یا حتی به تاخیر انداختن آن نیز نخواهد شد .بـدین ترتیـب بـا تغییـرات فصـل و تحـوالت آب و
هوایی مشاهده میشود که تعداد گردشگری و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمـیشـود .ایـن
نشان از اهمیت ویژه و جایگاه مهم گردشگری مذهبی در بین جامعه و اقشار مختلف با اعتقادات و عقایـد
متفاوت دینی است و این امر یکی از موارد مهم برای توسعه هر کشـوری محسـوب مـیشـود .از ایـن رو
پرداختن به اثرات گردشگری مذهبی به صورت کارشناسی و علمی از ملزومات تحقیقات در هر جامعـهای
می باشد .هدفی که این تحقیق به دنبال آن بـود ،بررسـی تـأثیرات گردشـگری مـذهبی بـر توسـعه فضـایی
میباشد که در دو معیار اقتصادی ،و اجتماعی تقسیمبنـدی شـدند .ایـن معیارهـا نیـز دارای زیرمعیارهـایی
جهت سنجش میزان تأثیر بر سکونتگاههای انسانی بوده و هر یک دارای میزانی از تأثیر بـر توسـعه فضـایی
بودند.
نتایج این پژوهش که در اَشکال  2 ،2و  16نیز آمده است ،نشان از تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر
توسعه فضایی دارد .به طوری که این میزان به تنهایی بیش از نیمـی از تـأثیر یعنـی  00درصـد را بـه خـود
اختصاص داده است .زیرمعیارهای سنجش تـأثیر گردشـگری مـذهبی بـر توسـعه فضـایی نیـز بـه ترتیـب
مشارکت بخش خصوصی باالترین میزان تأثیر ،افزایش نرخ اشتغال در رتبـه دوم ،افـزایش تولیـد در رتبـه
سوم ،افرایش درآمد در رتبه چهارم و در رتبه آخر یعنی کمترین میزان تأثیر گردشگری مذهبی بـر توسـعه
فضایی کاهش تورم قرار دارد .این میزان اهمیت نشان از توجه اساسی به گردشگری مذهبی دارد چـرا کـه
مشکل اساسی بسیاری از جوامع کنونی بحث رکود اقتصـادی و بـیثبـانی آن دارد .رفـع مشـکل اقتصـادی
می تواند تأثیر بسیار زیادی بر رفع مشکالت چه در بخش اجتماعی و فرهنگی داشته باشد .از اینرو میتوان
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نتیجه گرفت که تأثیر اقتصادی گردشـگری مـذهبی نشـان از اهمیـت آن در برنامـهریـزی توسـعه فضـایی
سکونتگاههای انسانی دارد.
افزایش درآمد
اجتماعی

افزایش

امنيت

افزایش درآمد

افزایش توليد
آگاهی

افزایش

شهری

خدمات

اجتماعی

افزایش اشتغال

خصوصی

مشاركت بخش

بهبود

شکل  .2نتیجه کلی از میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی،

منبع :یافتههای تحقیق

عالوه بر این ،معیار اجتماعی با  31درصد از مجموع اثرات بر توسعة فضایی بعد از معیار اقتصادی در رتبه
بعدی میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی قرار دارد .زیرمعیارهای آن به ترتیب بهبـود خـدمات
شهری از جمله بهداشت ،خدمات آموزشی و تفریحی و بسیاری دیگر در رتبه اول میزان تـأثیر گردشـگری
مذهبی بر توسعه فضایی قرار دارد .زیرمعیار افزایش فرهنگ اجتماعی در رتبـه دوم قـرار دارد و زیرمعیـار
افزایش امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری در رتبه آخر قرار گرفته است .این رتبهبندی نشان میدهـد کـه
اگر گردشگری مذهبی مورد توجه دولتها و حکومتها قرار گیرد ،به دلیل تأثیرات اقتصادی آن مـیتـوان
به توسعه زیرساخت های شهری و خدمت رسانی به مردم پرداخت .به طور طبیعی هر چقدر بر گردشگری
آن هم گردشگری همیشه فعال مذهبی توجه شود ،تأثیراتی نیز بر ساختار اجتماعی و به خصوص خـدمات
آن خواهد داشت ،زیرا بسترسازی و خدمترسانی به زائران و مسافران زیارتی از اهم اقدامات هر سازمانی
میباشد .همچنین به دلیل تأثیر معنوی گردشگری مذهبی بر جوامع میتوان شاهد افزایش فرهنگ اجتماعی
و نوع دوستی در بین ساکنان اماکن مذهبی باشیم .به عقیده کارشناسان گردشگری مذهبی بر فرهنگ جامعه
هدف تأثیر مثبت خواهد داشت و این تأثیر میتواند هم موجب افزایش امنیت اجتماعی شود و هم موجـب
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کاهش بزهکاری در جامعه شود .از اینرو توجه به تأثیرات گردشگری مذهبی بر ساختار اجتمـاعی جوامـع
هدف ،میتواند یک راهکار مناسب و توسعهگرا برای برنامهریزان شهری و منطقهای و حاکمان مدنی باشد.

شکل  .2رتبهبندی تأثیرات اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعهی فضایی استان قم

منبع :یافتههای تحقیق

شکل  .16رتبهبندی تأثیرات اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم

منبع :یافتههای تحقیق
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نتيجهگيری
گردشگری مذهبی پدیده خاصی است که به اَشکال مختلفی ،جنس و گروههای سنی ،پیروان مـذهبی،
فعاالن سیاسی ،اقلیتهای قومی ،دارندگان تخصص ،ثروت ومهارت را تحت تأثیر قرار میدهـد و در
مواردی نیز به شکل عام و همگانی ظاهر میشود و به همین دلیل آثار و پیامدهای متعدد وگوناگونی را
بر جای میگذارد .گردشگری مذهبی اثرات اجتماعی و اقتصادی خاصی را بر سکونتگاههای انسـانی و
مناطق مذهبی به جا میگذارد که باعث تغییر ساخت اجتماعی و اقتصـادی آنهـا مـیشـود .از جملـه
استانهایی که تحت تأثیر گردشگری مذهبی قرار گرفته است استان قم میباشد که سالیان درازی است
میزبان مسافران و زائران اماکن مذهبی و مقدس بوده است .بـه طـوری کـه اسـتان قـم پـس از اسـتان
خراسان رضوی دومین استان مذهبی در بین استانهای کشور میباشد .همـین جایگـاه خـاص موجـب
توجه ویژه مسئوالن استان به صنعت گردشگری و نوع مذهبی آن شده است .از اینـرو هـدفی کـه ایـن
پژوهش به دنبال آن بود ،بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قـم مـیباشـد کـه در
مرحله اول به گردآوری معیارهای سنجش میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی پرداخته شد
و دو معیار اصلی اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی دستهبندی گردید .هر معیار جهت سنجش خود دارای
زیرمعیارهایی میباشد که معیار اقتصادی شامل پنج زیرمعیار افزایش نـرخ اشـتغال ،افـزایش تولیـدات،
افزایش درآمد ،کاهش تورم و مشارکت بخـش خصوصـی و معیـار اجتمـاعی – فرهنگـی شـامل سـه
زیرمعیار افزایش فرهنگ اجتماعی ،افزایش امنیت اجتماعی و بهبود خدمات و زیرساختها مـیباشـند.
در رتبه بندی که توسط کارشناسان از میزان تأثیر گردشگری مذهبی بر توسـعه فضـایی انجـام گرفـت،
مشخص شد که تأثیرات اقتصادی آن به میزان  00درصد از کـل تـأثیرات توسـعه فضـایی را بـه خـود
اختصاص داده است .پس از معیار اقتصادی ،معیار اجتماعی و فرهنگی در رتبه دوم با  31درصـد قـرار
گرفت .در نتیجهی این اولویتبندی مشخص شد که هر چه تأثیرات توسعه فضایی گردشگری مـذهبی
در بخش اقتصادی بیشتر باشد ،تأثیر آن نیز بر معیارهای اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار خواهد بـود.
در بخش دوم تحقیق حاضر ،به بررسی همین معیارها در محدوده مورد مطالعه پرداخته شد که بـر ایـن
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اساس ،بخش مرکزی شهرستان قم دارای بیشترین تأثیر از توسعه فضایی گردشگری مذهبی میباشـد و
این نشان از تأثیر نامتوازن گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قـم دارد .دلیـل آن نیـز در امـاکن
مذهبی مهم و شاخص در شهر قم به عنـوان یکـی از کالنشـهرهای مهـم ایـران ماننـد حـرم حضـرت
معصومه (س) ،خانه امام خمینی (ره) و مسجد مقدس جمکران در نزدیکی شهر قم میباشد .بـه طـور
کلی از هشت زیرمعیار بررسی شده به منظور تأثیرات گردشگری مذهبی بر توسعه فضـایی اسـتان قـم،
در پنج زیرمعیار بخش مرکزی شهرستان قم (استان قم) در رتبه اول و متوسط  16درصد قرار گرفـت.
دو بخش سلفچگان در رتبه دوم و بخش کهک در رتبه سوم میزان تأثیر از کل نتایج حاصل شـده قـرار
گرفتند .دو بخش جعفرآباد و خلجستان کمترین میزان تأثیر را از گردشگری مذهبی بر توسـعه فضـایی
خود داشتند .از این رو میتـوان گفـت :یافتـههـای تحقیـق بـا نتـایج ابـراهیمزاده ( ،)1326در تحقیـق
برنامهریزی استراتژیک توسـعه گردشـگری بـا تأکیـد بـر گردشـگری مـذهبی در شـهر قـم ،احمـدی
شاپورآبادی و سبزآبادی ( )1326در مدل راهبردی سوات ،ظرفیتهـای توسـعه گردشـگری مـذهبی ـ
فرهنگی کالن شهر قم ،میثاقی و روحانی قادیکالئی ( )1323در اصول سازماندهی فضـایی بافـتهـای
شهری برخوردار از عناصر شاخص مـذهبی و اگریسـی ( )8618در تحقیـق ظرفیـتهـای گردشـگری
مذهبی برای توسعه در کشور ترکیه همسو بوده و یافتههای آنان را تأیید میکنـد .در نهایـت مـیتـوان
گفت؛ نتایج پژوهش حاضر ،تأثیر صنعت گردشگری و گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان بوده
و بعالوه اینکه تأثیر نامتوازن و نامتعادل گردشگری مذهبی در استان قم را نشام میدهد که در صـورت
عدم توجه مسئوالن و برنامهریزان ،میتواند در آینده موجب بروز مشکالت و چالشهـایی اساسـی در
ابعاد اقتصادی و اجتماعی در استان قم گردد .از ایـن رو و بـا توجـه بـه اثـرات اقتصـادی و اجتمـاعی
بدست آمده پیشنهاد میشود؛
 تبلیغات گسترده برای جذب گردشگر داخلی و خارجی به استان انجام شود؛ برنامهریزیهای استانی مناسب برای مدیریت رویدادهای بزرگ مذهبی در سطح منطقه و کشور و یابا مشارکت سایر کشورها مد نظر قرار گیرد.
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 برنامهریزی الزم از سوی مسئوالن استانی برای جذب سـرمایههـای دولتـی و بخـش خصـوص درتوسعة زیرساختها و تأسیسات رفاهی صورت پذیرد.
 توسعة انواع گردشگری و امکانات مختلف تجاری و بازرگانی جدید و پیشرفته در در کنار اماکنزیارتی در دستور کار مسئوالت استانی قرار گیرد.
 -درآمدهای حاصل از گردشگری به تناسب و بر اساس اولویت در سطح استان سرمایهگذاری شود.
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یعقوب دغاغله ،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاداسالمی واحد اهواز ،اهواز،ایران
8

مریم درویشی  ،استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه ،امیدیه ،ایران

تاریخ دریافت1322/11/1 :

تاریخ پذیرش1166/1/82 :

چکيده
گردشگری مذهبی یکی از پنج شاخه ی اصلی گردشگری از نظر سازمان تجارت جهانی میباشد .محبوبیت سفرهای زیارتی در
دهه های اخیر افزایش یافته و گردشگری مذهبی بخش مهمی از پویایی اقتصاد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است.
هدف از انجام این پژوهش بخشبندی و تعیین نیمرخ روانشناختی– جمعیتشناختی و رفتاری زائرین کربال در آیین ساالنهی
اربعین است .این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و براساس چگونگی جمعآوری دادهها توصـیفی -پیمایشی است .جامعهی
آماری این پژوهش شامل زائرین کربال در آیین ساالنهی اربعین است که از مرزهای استان خوزستان تردد کردهاند .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از الگوریتم شبکههای عصبی با استفاده از نقشههای خود سازمانده استفاده شده است .یافتههای پژوهش سه
دستة متفاوت از زائرین با انگیزههای مختلف سفر را نشان داد .این سه دسته از گردشگران به نامهای بیشتر گردشگر تا زائر
(گردشگران زائر) ،بیشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر) و زائرین نامگذاری شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که
گردشگران هر بخش دارای ویژگیهای روانشناختی ،جمعیتشناختی و رفتاری خاص خود میباشند .بر این اساس ،راهبردهای
بازاریابی برای توسعة فعالیتهای گردشگری متناسب با هر بخش باید متفاوت باشد.

كليد واژهها :گردشگری مذهبی ،بخش بندی ،نقشههای خود سازمانده ،زائرین کربال

 .1این مقاله مستخرج از پایان نامه ای با همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.
 . 8نویسنده مسئول،

Email: darvishi@iauo.ac.ir
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مقدمه
سفر با انگیزه مذهبی ،یکی از قدیمی ترین اشکال تحرک در جهان است و در حال حاضر بـه عنـوان یـک
بخش عمده و نوظهور در صنعت گردشگری به حساب میآید ( 8612 ،WTO1؛ کالینز .)8616 ، 8این نوع
گردشگری نمایانگر یک بخش قابل توجه ،در حال رشد ،در حال تکامل و به طور فزاینده متنوعی از بـازار
جهانی گردشگری میباشد (شارپلی .)8662 ، 3گردشگری مذهبی نه تنها لزومـا فراخـوانی بـرای معنویـت
نیست ،بلکه به عنوان یک پیشران اقتصادی مهم نیز شناخته میشود (سانچز و همکاران.)8612 ، 1
گردشگری مذهبی بازار عظیمی است که به میزان قابل توجهی در درآمد بسیاری از کشورها سـهیم اسـت.
کلیساها ،مساجد ،معابد ،عبادتگاهها ،کنیسهها ،گوردواراها و دیگر مکانهای دارای اهمیت مذهبی صـدها و
هزاران نفر گردشگر را در سطح جهان به خود جلب کردهاند (رشید .)8612،
امروزه اقتصاددانان به دلیل اهمیت گردشگری در توسعهی اقتصادی -اجتمـاعی کشـورها از آن بـه عنـوان
اقتصاد نامرئی نام میبرند (بابایی سمیری و همکاران.)1328 ،
توسعهی اقتصادی و شهری در بسیاری از مناطق مرهون رشـد صـنعت گردشـگری و ورود زائـران اسـت
(آلوارادو سیزو 1و همکاران .)8611 ،چرا که شواهد نشان دهنده نقش کلیدی دین در زندگی مردم ،نه تنهـا
در شیوههای روزمره مانند خوردن ،نوشیدن و لبـاس پوشـیدن بلکـه در شـیوههـای گردشـگری ،از جملـه
انتخاب مقصد و انگیزههای سفر است.
تعدادی از نظریههای معتبر نظیر سلسله مراتب نیازها و عوامل فشار /کشش در زمینهی گردشگری به طـور
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند ،با این حال به نظر میرسد انگیزهی سفر به مکانهای مقدس بسـیار
زیاد ،پیچیده و همچنین مستلزم وارد شدن در درون روابط قـدرت ،خواسـتههـای درونـی و فـوقالعـادهی
تجربههای مذهبی است.
برای نشان دادن پیچیدگی انگیزههای گردشگری مذهبی میتوان به تحقیقاتی در سطح جهان اشاره کرد کـه
1. World turism organization
2. Collins
3. Sharpley
4. Sánchez
5. Ilia Alvarado-Sizzo
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نشان میدهد مردم برای بازدید از مکانهـای مـذهبی بـه تنهـایی توسـط عوامـل خـارجی نظیـر تبلیغـات
موسسات مذهبی تحریک نمیشوند؛ بلکه دستهای از عوامل دیگر شامل انگیـزههـای غیـر مـذهبی نیـز بـه
شدت دخیلاند .محققان گردشگری دریافتهاند که گردشگران مذهبی ممکن است به دالیلی ماننـد سـتایش
از طبیعت و ارتقای آموزشی و فرهنگی از جمله آرامش و خودشناسی از مکانهـای مقـدس بازدیـد کننـد
(ترزیدو 1و همکاران.)8612 ،
گردشگری مذهبی را نمیتوان مانند گذشته به وضوح تعریف کـرد .واقعیـت ایـن اسـت کـه دوگانـههـای
گذشته که قبالً استفاده میشده است دیگر در دنیای پست مدرن امـروز قابـل اسـتفاده نیسـت .فـرا تحلیـل
تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان میدهد که بسـیاری از انـواع مختلـف گردشـگران -و نـه بازدیـد
کنندگان با انگیزه مذهبی به تنهایی -انگیزهی سفر به مقصدهای معنوی به منظور جستجوی تحول معنـوی،
روشنگری ،دانش و پیوندهای اجتماعی دارند .مفهومی از بازدید سکوالر بـرای تأکیـد بـر سـفر بـه امـاکن
مقدس با انگیزههای غیر مذهبی نیز ایجاد شده است .این رویکردهـا درک جـامعتـری از تالقـیهـای بـین
جهانگردی و مذهب و یا معنویت را موجب میشود (کریالوا.)8612 ،8
اگر چه گاهی زیارت و گردشگری به عنوان دو پدیدهی ضد هم دیده شدهاند :زیارت بـا دیـن ،نجـات یـا
تقدس مرتبط بوده در حالیکه گردشگری بهعنوان موضوعی کفرآمیز ،لـذتبخـش و مبتـذل شـناخته شـده
است ،با این وجود ،این دو؛ چندان دو قطبی نیسـتند :دیـن مخـالف تجـاریسـازی و سـرگرمی نیسـت و
گردشگری لزوما بی معنی و یک فعالیت مصرفی سطحی نمیباشد و میتوان آن را نیز بامعنا ،دارای هویت،
در ارتباط با وضعیت اجتماعی و توام با روابط دید .همانگونه که ممکن است زائران از امکانات و خدمات
توریستی استفاده کنند ،گردشگران تفریحی نیز ممکن است در فعالیتهای مذهبی مشارکت کنند (آلـوارادو
سیزو و همکاران .)8611 ،طبق پژوهشهای کریسـتیا و همکـارانش در سـال  ،8611محبوبیـت سـفرهـای
زیارتی در دهههای اخیر مشخص شده و گردشگری مذهبی بخـش مهمـی از پویـایی اقتصـاد گردشـگری

1.Terzidou
2. Kirillova
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جهان را به خود اختصاص داده است .دین و جهانگردی ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد (استاوسـبرگ.)8611 ،1
ووکونیچ )8668( 8خاطرنشان میکند که «رابطهی بین دین ،جهانگردی و اقتصـاد یـک همزیسـتی مناسـب
است» و دین به عنوان یکی دیگر از کاالهای قابل فـروش در جامعـهی مصـرفی امـروزی در آمـده اسـت
(اولسن.)8663 ،3
همچنین مشخص شده است که در رابطه با سایر محصوالت گردشگری ،پدیدهی مذهبی زمینهی تحقیقاتی
محدودی دارد .متخصصان معتقدند که هم بازار گردشگری مذهبی و هم ارتباطات بازاریابی در ایـن زمینـه
کمتر مطالعه شده است (کریستیا 1و همکاران.)8611 ،
در صنعت گردشگری ،بسیاری از تصمیمات کلیدی و استراتژیک از جمله انتخاب بخش هدف و توسعهی
یک آمیختهی بازاریابی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای این بخش ،بر اساس مطالعات بخشبندی بازار
انجام میشوند(دولنیکار 1و همکاران .)8611 ،بخشبندی بازار میتواند در توسعهی محصوالت و خدمات
مناسبِ هر یک از بخشهای بازار هدف به بازاریابان کمک کند .قلب بازاریابی راهبردی جدید به واسـطهی
بخشبندی ،هدفگذاری و جایگاهیابی توصیف میشود و بخشبنـدی نخسـتین گـام ضـروری در جهـت
رویکرد بازاریابی هدفمند است (حسن 0و همکاران .)8611 ،بخشهـا ممکـن اسـت بـر اسـاس جمعیـت،
موقعیت روانی ،رفتاری یا جغرافیایی انتخاب شوند (دوتـا 1و همکـاران .)8611 ،یکـی از روشهـای قابـل
استفاده در بخشبندی بازار ،استفاده از شبکههای عصـبی مصـنوعی اسـت .علـت اسـتفاده از آن ،انعطـاف
پذیری در ساختن مدل و تواناییاش در استفاده از اطالعات جدید است(کوهن.)8661 ،2
استان خوزستان با دارا بودن مرز زمینی گسترده با کشور عراق هر ساله در مراسم اربعین پـذیرای جمعیـت
زیادی از زائران از سراسر کشور میباشد .این جمعیت عظیم زائر میتواند بـرای اسـتان خوزسـتان مزیـت
رقابتی ایجاد کند .با توجه به نیاز به همگامی با این تحـوالت محیطـی ،نـاگزیر از توجـه بـه نیمـرخ روان-
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شناختی و جمعیت شناختی در زمینهی رفتار زائرین میباشیم .فهم و درک تاثیر عوامل ذکـر شـده در بـین
زائران ،میتواند مسئولین را در تصمیم گیری درست و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مناسـب یـاری
رساند.
با بررسی مقاالت مرتبط با گردشگری مذهبی مشخص گردید که تاکنون ،پژوهشی در خصوص بخش
بندی اثربخش زائرین کربال انجام نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر این است تا به این مسئله
پرداخته شود .با توجه به موارد فوق ،این پژوهش بر آن است تا به سواالت زیر پاسخ دهد:
سوال اصلی :بخشبندی و نیمرخ روانشناختی– جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربال در آیین ساالنهی
اربعین (مورد مطالعه زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان) کدام است؟
سواالت فرعی
 -1چه ویژگیهایی نیمرخ روانشناختی زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان
را تشکیل میدهد؟
 -8چه ویژگیهایی نیمرخ جمعیت شناختی زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان
خوزستان -را تشکیل میدهد؟
 -3چه ویژگیهایی نیمرخ رفتاری زائرین کربال -عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان -را
تشکیل میدهد؟
مبانی نظری پژوهش
گردشگری مذهبی :مطالعه ی گردشگری مذهبی از حدود سال  1216آغاز شـده اسـت (آلـوارادو سـیزو و
همکاران .)8611 ،گردشگری مذهبی به عنوان نـوعی سـفر تعریـف مـیشـود کـه از دیـن نشـات گرفتـه،
داوطلبانه بوده و برای یک زمان محدود انجام میشود .گزینههای محبوب در این دستهبندی شـامل زیـارت
به مقاصد تاریخی و مذهبی است .عالوه بر جنبههـای تـاریخی و اهمیـت معنـوی آن ،ارتبـاط گردشـگری
مذهبی به عنوان یک شکل تزریق اقتصادی به اقتصاد محلی نمـیتوانـد دسـت کـم گرفتـه شـود .سـازمان

886

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  9049

گردشگری جهانی 1در سال  8611تخمین زده است که ساالنه بـین  366تـا  336میلیـون نفـر گردشـگر از
مکانهای مذهبی کلیدی جهان بازدید میکنند .به عنوان مثال ؛ تقریبا  8/1درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی
عربستان سعودی از گردشگری مرتبط با بزرگترین گروه گردشگری مذهبی جهـان اسـت (تکاچینسـکی 8و
آرلی.)8612 ،3
برخی از متخصصان ،گردشگری مذهبی را در رده گردشگری فرهنگی قرار میدهند ،برخی آن را به تنهایی
تعریف میکنند و برخی دیگر اصطالح گردشگری فرهنگی و مذهبی را برای آن برگزیدهانـد .معمـوال ایـن
اصطالح زمانی به کار میرود که سفرهای توریستی گردشگری مذهبی صرفا به منظور بازدید از مکانهـای
مذهبی انجام شود که به آن افراد زائر گفته میشود ،در حالی که اگر از واژهی گرشـگری فرهنگـی مـذهبی
استفاده شود ،گردشگران خارج از اهداف مذهبی ،انگیزههای فرهنگی نیز دارند .گردشگری مذهبی سابقهی
دیرینهای دارد و از زمانهای بسیار قدیم در مصر ،یونان و هند انجام شده است (چادا 1و اونکار.)8610،1
گردشگری مذهبی در اسالم
برجستهترین دینی که در حوزهی تحقیقات این حوزه در حال ظهور است ،اسالم میباشد .اسالم در حال
حاضر بیشترین دین مورد تحقیق است و پس از آن سایر ادیان و مذاهب مانند آیین بودا ،هندوئیسم،
مسیحیت (به عنوان یک کل) ،کاتولیک ،مسیحیت ارتدکس شرقی ،آنگلیکانیسم ،تائوئیسم ،یهودیت،
مورمونیسم و..میباشند (لوز.)8686،
اسالم با حدود  1/2میلیارد پیرو ،دومین دین بزرگ بعد از مسیحیت است (لیپکا و هاکت  .)8611 ،اسالم
در خاورمیانه ،شمال آفریقا ،قسمتهای وسیعی از آسیا و اقیانوس آرام جنوبی ،دین مسلط است .در حالی
که در اصل خاورمیانه و عربها جمعیت اولیه اسالم بودند ،اما فعال حدود 86درصد از مسلمانان جهان را
تشکیل میدهند .بسیاری از سفرهای مذهبی فعلی مسلمانان در قلب تاریخی اسالم اتفاق نمیافتد.
تحقیقات موسسه پیو نشان میدهد که در حال حاضر بیش از  06درصد از مسلمانان جهان در آسیا و
1. UNWTO
2. Tkaczynski
3. Arli
4. Chadha
5. Onkar
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اقیانوس آرام زندگی میکنند.
شواهد نشان دهنده گسترش جهانی و تنوع جغرافیایی ،اجتماعی و مطمئناً تاریخی جوامع تشکیل دهنده
دین اسالم است.
این گسترش جغرافیایی پیچیده و بسیار ظریف نیز عامل رشد قابل توجه گردشگران مذهبی به تعـداد زیـاد
است .مقاصد مذهبی در اسالم از مکه فراتر رفتـه و در واقـع ،دههـا انگیـزهی مـذهبی دیگـر وجـود دارد.
سفرهایی که در سراسر جهان اسالم در حال انجام است و قطعاً ارتباطی با حج ندارد (ارجانا.)8611 ،
سفرهای با انگیزه مذهبی مسلمانان ،مقولهای بسیار متنوع است .این سفرها ممکن است زیارت محلی یا
بازدید از زیارتگاههای دور باشد (ثیم .)8611 ،1زندگی مذهبی و زندگی دنیوی در اسالم بسیار به هم گره
خورده است ،بنابراین گردشگری مذهبی اسالمی و گردشگری اسالمی همیشه با هم متقابل نیستند .هر یک
از این دو دسته ممکن است بهعنوان بخشی از جهانبینی و فرهنگ اسالمی مورد کاوش قرار گیرند
(جعفری و اسکات  .)8611 ،زیارت به عنوان یک عرصهی پویا میتواند بسیاری از گفتمانهای مذهبی و
غیرمذهبی را در خود جای دهد .در حقیقت ،بحث زائر در مقابل توریست ادامه دارد زیرا زائر ممکن است
به راحتی یک جهانگرد شود و بالعکس .در بسیاری از مشاهدات ،دشواری تمایز بین زائران و سایر
گردشگران را میتوان در آمار رسمی مشاهده کرد .بسیاری از کشورها ،گردشگری زیارتی و مذهبی را با
گردشگری فرهنگی یا میراثی ترکیب کنند (راسل .)1222،
هم اکنون میلیونها مسلمان در حال بازدید از انبوهی از اماکن مقدس هستند .سنتی کـه از پـیش از اسـالم
وجود داشته و بعدا توسط علمای دین نیز پذیرفته شد (لوز.)8686 ،8
زیارت اسالمی هم اکنون فراتر از حج است 1 .مکان در راس این بازدیدها قرار دارد که آن مـاری شـیمل
( )1221آنها را حج جایگزین خوانده است .در بسیاری از موارد سنتهای محلی در تعیـین ماهیـت ایـن
مراسم غالب است .بررسی زیارت اسالمی مطمئناً باید با حج شروع شود اما یک بوم بسیار بزرگتر از مکـه
و دیگر مراکز مقدس سنتی نیز وجود دارد.
1.Thimm
2.Luz
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پیروان مذهب تشیع ،که دومین مذهب بزرگ در اسالم هستند ،مرکزیت مکه و حج را کامالً میپذیرنـد در
حالی که در همان زمان ،در آیینها و مکانهای مربوط به زیارت ،راهی متفاوت از گروههای اهل سـنت در
پیش میگیرند .مکانهایی مانند کربال ،نجف و مشهد در ایران و عراق که میزبان قبور امامان و فرزندان آنها
(امامزاده) هستند ،تقریباً به اندازهی مکه مورد توجه قرار میگیرنـد .زائرانـی کـه ایـن زیـارتهـا را انجـام
میدهند عنوان زائر را کسب میکنند که برابر با حاجی در بین شیعیان است (نورتون.)8611 ،
زیارت شیعیان همراه با تغییرات سیاسی -جغرافیایی کنونی ،دارای نوسانات قابل تـوجهی در خاورمیانـه و
به طور خاص در مراکز زیارتی ایران و عراق معاصر است .پـس از انقـالب اسـالمی ایـران و متعاقـب آن
جنگ ایران و عراق تا زمان سقوط صدام حسین عمال میلیونها ایرانی از بازدید مقدسات عراق منع شـدند
(فوتینی و همکاران .)8610 ،1هم اکنون این بازدیدها در حین تعطیالت اربعین ،نه تنها مورد تشـویق قـرار
میگیرد ،بلکه توسط ایران سازماندهی میشود .تقریباً  88میلیون شیعه عمـدتا عراقـی و ایرانـی در زیـارت
اربعین اواخر نوامبر -اوایل دسامبر  ،8611حرم امام حسین در کربال را زیارت کردند .این زیارت در حـال
حاضر بزرگترین اجتماع مذهبی در جهان نسبت به  3-8میلیون زائر که هر ساله حج مکـه و مدینـه را در
عربستان سعودی انجام میدهند ،میباشند .همراه با زیارت اربعین یادمانهای ملی مربوط بـه میـادین نبـرد
جنگهای ایران و عراق و یادبودهای آنها در بین شیعیان عمدتا ایرانی در حال تبدیل شدن بـه مکـانهـای
زیارتی است (آرانگو و همکاران.)8611 ،8
بخشبندی :بخشبندی بازار فرایند تقسیم بازار به گروههایی از مشتریان بـالقوه بـا نیازهـا و ویژگـیهـای
مشابه است بهگونهای که هر گروه احتماال رفتار خرید مشابهی را ابراز میکنند .بخش بندی بازار به سازمان
امکان میدهد تا فعالیتهای کلیدی بازاریابی خود را برای مورد هدف قرار دادن گروه خاصی از مشـتریان
متمرکز کند .این گروه خاص ،از بیشترین احتمال برای خرید محصـوالت و خـدمات سـازمان برخـوردار
بوده و یا مناسبتـرین گـروه بـرای بهـرهبـرداری از محصـوالت و خـدمات سـازمان هسـتند(ویکتوریا 3و

1.Fotini ،Dekeyser ،& Knox
2. Arango & Barnard
3. Victoria
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همکاران .)8610،زمانی که شرکتها ،شباهتها و تفاوتها را بین بخشهای مختلف بـازار مصـرفکننـده
شناسایی کنند و در مورد ویژگیهای منحصربهفرد هر یک از بخشها اطالعاتی را جمعآوری کنند آنها بـر
اساس یک منطق معنادار مـی تواننـد بازارهـای هـدف خـود را انتخـاب کـرده و در تنظـیم و پیـادهسـازی
استراتژیهای بازاریابی اثربخش موفق باشند (یانکلوویچ.)8611 ،1
اصطالح بخشبندی بازار توسط وندل اسمیت در مقالهی وی در سال  1210ارائه شد و همین مقاله نقطهی
عطفی در شناخت بیشتر و کشف سلیقه ،انگیزه خرید و پیشبینی خرید بعدی مشتری تبدیل شد.
برای بخشبندی بازار مدلهای مختلفی وجود دارد .مدلهای سـه گانـه بخـشبنـدی بـازار عبارتنـد از)1 :
بخشبندی بر اساس ویژگیهای روانشناختی )8بخشبندی بر اساس جمعیتشناختی  )3بخـشبنـدی بـر
اساس عوامل رفتاری.در بخشبندی با استفاده از عوامل روانشناختی خریداران بـا توجـه بـه طـرز تفکـر،
شخصیت و سبک زندگی به گروههای مختلفی تقسیم میشوند (احمدی و همکاران .)1323 ،بخـشبنـدی
بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی بدان معنی است که باید بـازار را بـر اسـاس متغیرهـایی چـون سـن،
جنسیت ،تعداد اعضای خانواده ،چرخه حیات خانواده ،درآمد ،شـغل ،میـزان تحصـیالت ،مـذهب ،نـژاد و
ملیت طبقهبندی کرد (اوا 8و همکاران .)8611 ،در بخش بندی بر مبنای رفتار ،گروههای مصرف کننـده بـر
اساس حالت خرید ،مزیت مورد نظر ،طرز نگرش نسبت به محصول و یـا میـزان اسـتفاده از محصـول بـه
گروههای مختلفی تقسیمبندی میشوند(کاتلر و آرمسترانگ.)8662 ،
روش نقشههای خودسازمانده
نقشههای خودسازمانده از انواع شبکههای عصبی با قابلیـت یـادگیری بـدون نـاظر هسـتند کـه در تحلیـل
فضاهای پیچیده ،توانایی زیادی دارند .این مـدل از شـبکههـای عصـبی اولـین بـار در سـال  1221توسـط
کوهنن ،3با الگو برداری از عصبهای شبکیهی چشم معرفی شد (مصـطفی .)8662 ،1سـاختار نقشـههـای
خودسازمانده به گونهای است که از دو الیه مجزا تشکیل شدهاند .یک الیه ورودی و یک الیه خروجی کـه
1. Yankelovich
2. Eva
3. Kohonen
4. Mostafa
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الیهی نقشه نام دارد .هر نورون در الیهی نقشه مربوط به یک بردار اطالعات با ابعادی برابـر ابعـاد فضـای
مورد تحلیل است.
مرور پژوهشهای پيشين
سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیری در تعداد دانش پژوهانی کـه جنبـههـای مختلـف رابطـهی دیـن و
جهانگردی را مطابق با رشتههای مختلف خود بررسی میکنند ،بوده است.این زمینهها شامل تاریخ ،الهیات،
جامعهشناسی ،روانشناسی،مردمشناسی ،اقتصاد و جغرافیا و ...میباشد ( کالینز.)8686،
چن پنگ لین )8681( 1در پژوهشی با استفاده از نظریهی ذینفعان و با اسـتفاده از تحلیـل سلسـله مراتبـی
فازی ،موفقیت گردشگری مذهبی را به تعهد ذینفعان متکی میداند .نتایج پژوهش وی نشان داد که معابد،
زائران و جوامع میزبان نسبت به گردشگران ،محیط زیست ،مشاغل و نهادهـای دولتـی از اهمیـت بیشـتری
برخوردار هستند .دایان ایلیف )8686( 8پژوهشی با هدف تجزیـه و تحلیـل تکامـل گردشـگری مـذهبی و
چگونگی تکامل و تغییر مفاهیم موجود ،پارادایمها و شیوههای موجود در مورد گردشگری مذهبی در طول
زمان انجام داده است .این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی نشـان داد کـه مفهـوم جهـانگردی
مذهبی در طول سالها به تدریج در حال تغییر و ارتقا است ،و همچنین رشد فشردهی گردشگری مـذهبی
در بازار جهانی ،ساختار پیچیدهی آن و تغییرات کمی و کیفی پویا ،مستلزم رویکردی پسـتمـدرن و چنـد
رشتهای و تحلیل عمیق این نوع گردشگری است .ویدیا پاتوردان 3و همکاران ( )8686تـأثیر وابسـتگی بـه
مکان و تجربه عاطفی بازدیدکنندگان بر میزان وفاداری به مقصد و وابستگی مذهبی بـه عنـوان یـک متغیـر
تعدیلکننده را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که تجارب عاطفی بازدیدکنندگان و ابعـاد دلبسـتگی
به مکان (به عنوان مثال ،هویت مکان و وابستگی به مکان) بر وفاداری تاثیر دارند .عالوه بر این ،وابسـتگی
متعهدانهی بازدیدکنندگان تنها اثر غیرمستقیم وابستگی به مکان از طریق تجربهی احساسی را به وفاداری به
مقصد تعدیل میکند و این اثر در مقایسه با بازدیدکنندگان هند و یا مسلمان برای بازدیدکننـدگان مسـیحی

1. Chien-Pang Lin
2. Dejan Iliev
3. Vidya Patwardhan

بخشبندی و تعيين نيمرخ روانشناختی -جمعيت شناختی و رفتاری زائرین كربال در آیين ساالنه اربعين

839

شدیدتر بود .ترزیدو 1و همکاران ( )8612با استفاده از تکنیکهای مردمنگاری در بافت ارتدوکس یونان به
درک پیچیدگی انگیزههای سفر به مکانهای مقدس ،نذورات و چشماندازها پرداختند .آنهـا دریافتنـد کـه
اگرچه انگیزهها بهصورت نهادی سـاخته مـیشـوند امـا آنهـا شـکننده ،پویـا و پـیشرونـده هسـتند و در
نمایشهای روزمرهی دین ،جای گرفتهاند .این تحقیق مرکزیت و مقدس بودن از پیش تعیین شدهی امـاکن
مذهبی را زیر سوال میبرد .به زعم این محققان معنای مکانها بر اساس تجارب زیسته انجام دین و تعامل
با مقدسات است ،که در نذورات قابل مثال زدن است.
حمید ضرغام بروجنی و همکاران ( )1321پژوهشی با هدف ارائهی الگـوی نظـری توسـعهی گردشـگری
دینی در ایران به صورت کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجـام دادنـد .مقولـههـا تحـت عنـاوین
عوامل علّی ،پدیده محوری ،شرایط زمینه ای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامـدهای توسـعه گردشـگری
دینی ،دستهبندی گردید .محمدرضا دهشیری ( )1321در پژوهشی به شناسایی نقش حمایتهای معنـوی و
مادی در توسعهی گردشگری مذهبی پرداخته است .احمد اسـدی و همکـاران ( )1321بـا در نظـر گـرفتن
شکوه و جاذبهی معنوی برگزاری سوگواری بـه مناسـبت شـهادت امـام حسـین(ع) در شـهر زنجـان یـک
مطالعهی بخش بندی گردشگری مذهبی در شهر زنجان انجام دادند .در این پژوهش سعی شده تا از طریق
بخشبندی عوامل موثر در جذب گردشگران بررسی گردد .فیروزجائیان و همکاران ( )1323با اسـتفاده از
روش فراتحلیل و با تأکید بر نظریهی کارکردگرایی پارسونز به بررسـی گردشـگری مـذهبی و کارکردهـای
مثبت و منفی آن در جامعهی ایرانی پرداختند.
روش تحقيق
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری اطالعات بویژه جنبههای بخشبندی و تعیین
نیمرخ روانشناختی -جمعیت شناختی و رفتاری زائرین اکتشافی میباشد ،و به لحاظ توصیف ویژگیهای
جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعهی آماری پژوهش شامل زائرین کربال در آیین
ساالنهی اربعین میباشند که استان خورستان را به عنوان مسیر ورود به کشور عراق انتحاب کردهاند .بدین
1. Terzidou
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منظور با استفاده از پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز از یک نمونهی  111نفری زائر که از استان خوزستان
تردد کردهاند ،جمعآوری گردید و با استفاده از نقشههای خودسازمانده به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته
شد .به منظور جمعآوری اطالعات موردنظر و سنجش متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامه استفاده شده است.
به جز سواالت محدودی که متغیرهای مورد سنجش آنها مقیاس اسمی دارند بقیهی سواالت با استفاده از
طیف  1گزینهای لیکرت اندازهگیری شد .بهمنظور سنجش پایایی تحقیق از آلفایکرونباخ استفاده گردید که
برای تمامی متغیرها باالتر از  6/1به دست آمد .بر اساس شاخصهای بهدست آمده برای روایی ،روایی
محتوا و روایی صوری پرسشنامه و همپنین کفایت نمونه نیز قویا مورد تایید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
تحليلخوشهای با استفاده از نقشههای خودسازمانده
برای خوشهبندی دادهها با استفاده از روش نقشههای خود سازمانده از نرمافزار ویسکاوریاساوماین

1

نسخهی  1استفاده شده است .ساختار نقشه خودسازمانده که در این مرحله برای خوشهبندی دادهها
استفاده شده است دارای  166نرون در الیهی خروجی است .همچنین سرعت آموزش به صورتی تنظیم
شده است که نرمافزار به طور خودکار حداکثر دقت را برای آموزش شبکه فراهم کند و مقدار کشش برای
آموزش شبکه نیز عدد  6/3انتخاب شدهاست .گفتنی است که برای تعیین تعداد نرونهای الیهی خروجی
و مقدار کشش برای آموزش شبکه از روش سعی و خطا استفاده شده است؛ بدینصورت که ترکیبهای
متفاوتی از تعداد نرونهای الیهی خروجی و مقدار کشش آزمون شده است و ساختار شبکهای که بهترین
و قابل تفسیرترین نتایج را به دنبال داشت انتخاب شده است .نرمافزار ویسکاوریاساوماین در حین
آموزش به صورت خودکار و با توجه به تعداد نرونهای الیه خروجی بهترین ابعاد را برای شبکه انتخاب
میکند .در این پژوهش نرمافزار پس از آزمون ابعاد مختلف در حین آموزش شبکه ،در نهایت ابعاد
 88*83را برای الیهی خروجی شبکه انتخاب کرده است.

1.Viscovery SOMine
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تعيين مرزهای بخشبندی
بیشتر پژوهشگران تنها از یو ماتریس 1که یکی از خروجیهای نقشههایخودسازمانده است ،برای
خوشهبندی نهایی و تعیین مرزهای هر بخش یا خوشه اطالعاتی استفاده میکنند .در این روش مرزهای
دقیق و واضحی برای هر بخش مشخص نمیشود (مصطفی .)8611 ،8نرمافزار ویسکاوریاساوماین از
یک روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی با عنوان اساوام – ورد کالسترز 3برای تعیین مرزهای هر بخش
و نیز تعیین تعداد خوشهی بهینه استفاده میکند .شکل  1نمایی کلی از بخشبندی نهایی مسافران را در 3
خوشه یا بخش نشان میدهد .در زمینه شکل شماره  ،1یو ماتریس را مشاهده میکنید و خطوط مشکی
رنگ مرزهای بخشبندی را نشان میدهند که با استفاده از روش اشاره شده مشخص شدهاند.

Segment2

Segment1

Segment3

شکل  .1نقشه خروجی نشاندهنده بخشبندی نهایی مسافران

)منبع :یافتههای پژوهش(

نتایج بخشبندی نشان میدهد که بخش اول  11/16درصد از کل نمونه را در خود جای داده است36/10 .
درصد از کل نمونه مورد پژوهش در بخش دوم قرار دارند و در بخش سوم  81/21درصد آنها جای
گرفتهاند .پس از مشخص کردن مرزهای بخشبندی به بررسی ویژگیها و ادراکات مسافران موجود در هر

1.U-Matrix
2. Mostafa
3. SOM-Ward Clusters
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بخش پرداخته میشود .کلیدیترین ویژگی مسافران موجود در هر بخش که در این پژوهش مورد نظر
است ،اندازه گیری رضایت آنها از استان خوزستان در مسیر سفر به کربالی معلی است .بر این اساس
پیش از هر چیز ،وضعیت متغیرهایی که نشاندهنده رضایت مسافران از جنبههای مختلف تجربه سفرشان
به استان خوزستان است،در بخشهای متفاوت بررسی میشود.
بخش  :1متوسط متغیرهای بخشبندی در این بخش نشان میدهند که این گروه از مسافران نسبت به سایر
گروهها از سطح رضایت پایینتری برخوردار هستند .همانگونه که مشاهده میکنید مهمترین علل
نارضایتی این گروه از مسافران ،کیفیت خدمات شهری و عوامل مرتبط با کیفیت محیطی استان خوزستان
است.
بخش  :8اطالعات ارائه شده در جدول  1نشان میدهد که مسافران جای گرفته در این بخش از نظر سطح
رضایت کلی از استان خوزستان رضایت باالتری نسبت به بخش اول و رضایت کمتری نسبت به مسافران
جای گرفته در بخش سوم دارند.
بخش  :3این بخش ،مسافرانی را در خود جای داده است که سطح رضایت باالتری را از سفر به استان
خوزستان دارند .نکته قابل توجه با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  1این است که با وجود سطح
رضایت پایینتر این دسته مسافران از کیفیت خدمات شهری ،کیفیت محیطی و نیز هزینهی خدمات نسبت
به مسافران جایگرفته در بخش دوم ،تنها به دلیل سطح رضایت باالتر از «کیفیت رفتار جامعه» ،سطح کلی
رضایت نیز افزایش یافته است.
جدول .1رضایت مسافران از استان خوزستان و ابعاد تجربه سفر
متغیر

کیفیت رفتار

کیفیت خدمات

کیفیت محیطی

بخش 1

8/19

8/67

3/26

بخش 8

1/61

3/22

1/18

بخش 3

3/11

3/11

1/18

بخش

منبع :یافتههای پژوهش

جامعه

هزینه خدمات

رضایت کلی

3/80

0/33

1/86

1/11

1/61

1/12
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از دیگر خروجیهای خوشهبندی با استفاده از روش نقشههای خودسازمانده ،نقشههای ویژگی 1هستند که
توزیع برداری هر یک از متغیرهای خوشهبندی را در کل فضای تحلیل نشان میدهند .شکل  8نقشههای
ویژگی گزارش شده برای هر یک از متغیرهای بخشبندی را نشان میدهد .با استفاده از این نقشهها از یک
سو میتوان به بررسی وضعیت متغیرها در هر بخش پرداخت و از سوی دیگر همبستگی بین متغیرهای
مختلف را مورد بررسی قرار داد .در پایین نقشههای ویژگی ،طیف رنگی از آبی تا قرمز برای مقادیر
مختلف آن متغیر مشخص شده است .شدت همبستگی بین متغیرها را میتوان از شدت تشابه رنگ میان
نقشهها بررسی کرد .در درون نقشههای ویژگی نیز مرزبندیهای مربوط به هر بخش مشخص شدهاند.
نقطههای رنگی که درون نقشههای ویژگی قرار دارند ،نشاندهندهی خرده خوشهها 8هستند .هر
خردهخوشه میتواند یک یا چند نمونه (مسافر) با ویژگیهای بسیار مشابه را در خود جای دهد .تعداد
خردهخوشهها از یکسو به تعداد نرونهای الیه خروجی شبکه و از سوی دیگر به تعداد نمونهها با
ویژگیهای بسیار مشابه بستگی دارد.
از مقایسه نقشههای ویژگی ارائه شده در شکل  8با یکدیگر ،میتوان به این نتیجه دست یافت که
همبستگی مثبتی بین رضایت کلی مسافران از استان خوزستان و نیز متغیرهای مرتبط با ابعاد مختلف تجربه
سفر وجود دارد .به بیان دیگر زمانی که مسافران رضایت باالیی از ابعاد مختلف تجربه سفر دارند به
صورت همزمان رضایت کلی آنها از مقصد سفرشان نیز افزایش مییابد .زیرا در نواحی که نقشه خروجی
مربوط به رضایت کلی مسافران ،رنگ قرمز (رضایت باال) را نشان میدهد ،نقشهی مربوط به ابعاد تجربه
سفر همان مقدار و طیف رنگ را نشان میدهد .همچنین نقشههای ویژگی گزارش شده در شکل  8نشان
می دهند اکثر مسافران رضایت کلی باالیی از استان خوزستان دارند .در مقابل آن رضایت مسافران از ابعاد
مختلف تجربه سفر در بخشهای مختلف مقادیر متفاوتی را نمایش میدهد.

1. Feature Maps
2. MicroCluster
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شکل .8نقشههای ویژگی گزارش شده برای متغیرهای بخشبندی مرتبط با رضایت

مسافران)منبع:یافتههای پژوهش(

بررسی ویژگیهای روانشناختی
از ویژگی مسافران موجود در هر بخش که در این پژوهش مورد نظر است ،ویژگیهای روانشناختی هر
گروه از آنها میباشد .بر این اساس در ادامه وضعیت متغیرهای بخشبندی که نشاندهندهی این دسته از
ویژگیهای پاسخگویان پژوهش است را در بخشهای متفاوت بررسی میکنیم .جدول شماره  8متوسط
متغیرهای بخشبندی که نشاندهندهی ویژگیهای روانشناختی مسافران موجود در هر بخش است را
نشان میدهد.
جدول .8ویژگیهای روانشناختی مسافران موجود در هر بخش
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 3

لذت سفر

1/12

1/11

1/26

نیاز به برنامهریزی

1/62

1/12

1/11

نوجویی

8/23

1/81

3/11

حساس به کیفیت

1/16

1/11

1/01

کم خرجی

1/61

1/11

3/21

مادی گرایی

3/11

1/31

3/18

1/83

1/11

1/20

متغیر

انگیزه مذهبی

منبع :یافتههای پژوهش
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بخش  :1همانگونه که اطالعات ارائه شده در جدول  8نشان میدهد ،از طریق مقایسهی سطح هر یک از
متغیرهای روانشناختی در این بخش با سایر بخشها می توان به این نتیجه دست یافت که سطح نوجویی
پایین از ویژگی شاخص این گروه از مسافران است .همچنین سطح مادیگرایی در بین این گروه از
مسافران کمتر از سایر گروههای مورد بررسی است.
بخش  :8از ویژگیهای شاخص این بخش میتوان به باالترین سطح مادیگرایی ،کم خرجی و نیز نوجویی
نسبت به سایر افراد مورد بررسی اشاره کرد .البته این گروه از مسافران مانند سایر مسافران از انگیزه مذهبی
و سطح لذت سفر باالیی برخوردار هستند ولی نمیتوان این ویژگیها را به عنوان ویژگی شاخص آنها در
مقایسه با سایر بخشها درنظر گرفت.
بخش  :3مسافران جای گرفته در این بخش را میتوان از نظر ویژگیهای لذت سفر ،نیاز به برنامهریزی و
انگیزهی مذهبی متمایز از سایر مسافران دانست زیرا میانگین این متغیرها در بخش سوم بیشتر از سایر
بخشها گزارش شده است.
میتوان به این نتیجه دست یافت که همبستگی مثبتی بین تعدادی از متغیرهای روانشناختی مانند
مادیگرایی و کم خرجی و یا نیاز به برنامهریزی و حساسیت نسبت به کیفیت وجود دارد .نتایج این
جدول در شکل  3و نمودار  1ارائه شده است.

شکل .3نقشههای ویژگی گزارش شده برای متغیرهای روانشناختی)منبع :یافتههای پژوهش(
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0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
C 3: Segment3

Religion

C 2: Segment2

Materialism

Frugality

Quality

C 1: Segment1

Novel

Plan

Enjoy

نمودار .1وضعیت نسبی متغیرهای بخشبندی روانشناختی در هر بخش)منبع :یافتههای پژوهش(

ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش
از آنجایی که این دسته از متغیرها دارای مقیاس سنجش اسمی و رتبهای هستند با هدف بررسی دقیقتر و
واضح تر نتایج ،متغیرهای رفتاری را به دو دسته تقسیم کرده و نتایج مربوط به هر یک را به صورت
جداگانه بررسی میکنیم .دسته نخست متغیرهای تعداد سفر ،گروه همراه ،وسیلهی حمل و نقل ،نوع و
محل اقامت در کربالی معلی هستند که در ادامه بررسی میشوند .نخستین خروجی برای متغیرهای
بخشبندی با مقیاس اسمی ،فراوانی افراد در هر بخش با توجه به هر یک از سطوح متغیرهای اسمی است.
جدول شماره  3بر این اساس گزارش شده است .در این جدول درصد فراوانی پاسخگویانی که هر یک از
سطوح متغیرهای اسمی را به خود اختصاص دادهاند ،در هر بخش نشان داده میشود .با توجه به این
جدول میتوان نیمرخ جمعیتشناختی مسافران موجود در هر بخش را مورد بررسی قرار داد .گفتنی است
که اعداد گزارش شده برای متغیرهای اسمی (مانند جنسیت و شغل) بیانگر درصد فراوانی مسافران با
توجه به آن ویژگی و برای متغیر تعداد سفر که با مقیاس فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است ،بیانگر
متوسط نمرهی مربوط به آن در هر بخش است.
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جدول .3ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش (دسته اول از متغیرها)
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 3

به تنهایی (کد)1

6/186

6/862

6/680

خانواده (کد)8

6/111

6/022

6/111

دوستان (کد)3

6/822

6/611

6/112

تور مذهبی (کد)1

6/681

6/632

6/161

سایر (کد)1

6/618

6/666

6/666

خودرو شخصی (کد)1

6/162

6/113

6/666

اتوبوس (کد)8

6/213

6/221

1/666

قطار (کد)3

6/618

6/666

6/666

هواپیما (کد)1

6/630

6/666

6/666

مکان عمومی حج و زیارت ()1

6/111

6/202

6/222

سایر ()8

6/813

6/138

6/161

مسافرخانه (کد)1

6/136

6/182

6/811

هتل سه ستاره (کد)8

6/322

6/113

6/612

هتل چهار ستاره (کد)3

6/630

6/612

6/113

هتل  1ستاره (کد)1

6/681

6/666

6/112

6/618

6/666

6/666

8/33

8/11

1/62

هتل محل اقامت

نوع محل

اقامت

وسیله حمل و نقل

گروه همراه

متغیر

سایر (کد)1
تعداد سفر

منبع :یافتههای پژوهش

باتوجه به جدول  3میتوان به نتایج زیر در رابطه با ویژگیهای رفتاری مسافران جای گرفته در هر بخش
دست یافت:
بخش :1این گروه از مسافران بیشتر عالقهمند به سفر با خانواده و دوستان هستند .دوستدار سفر با
اتوبوس و خودرو شخصی بوده و نیز تنها گروهی از مسافران هستند که تعدادی از آنها هواپیما و قطار را
هم به عنوان وسیله سفر انتخاب میکنند .این گروه از مسافران اغلب در مسافرخانهها و هتلهای سه ستاره
اقامت میکنند.
بخش  :8این گروه از مسافران نیز عالقهی زیادی به سفر با خانواده و دوستان دارند .اتوبوس و خودرو
شخصی تنها وسیلههای حمل و نقل است که این گروه از مسافران انتخاب کردهاند .این دسته از مسافران
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نیز مانند بخش نخست بیشتر در مسافرخانهها و هتلهای سه ستاره اقامت میکنند.
بخش  :3این دسته از مسافران نسبت به سایر بخشها عالقهی بیشتری برای سفر با تورهای زیارتی و
همراه با خانواده دارند .تنها از اتوبوس برای سفر استفاده میکنند و بیشتر از سایر بخشها عالقهمند به
هتلهای لوکس و 1ستاره هستند .از ویژگیهای شاخص این دسته از مسافران میتوان به تعداد باالی سفر
به کربالی معلی اشاره کرد .برای درک بهتر ویژگیهای رفتاری مسافران جای گرفته در هر بخش از
نمودارهای ستونی ،شکل  ،1استفاده شده است و همچنین نمودار  8این نتایج را نشان میدهد.

شکل .1نقشههای ویژگی گزارش شده برای متغیرهای رفتاری (دسته اول)) منبع :یافتههای پژوهش(

1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
C 3: Segment3

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Vehicle: 1

Hamrah: 5

Hamrah: 4

Hamrah: 3

Hamrah: 2

Hamrah: 1

Safar

Hotel: 4

Hotel: 3

Hotel: 2

Hotel: 1

Vehicle: 4

Vehicle: 3

Vehicle: 2

Eghamat: 2

Eghamat: 1

Hotel: 5

نمودار .8وضعیت نسبی ویژگیهای رفتاری در هر بخش (دسته اول از متغیرها))منبع :یافتههای پژوهش(
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جدول  .1ویژگیهای رفتاری مسافران هر بخش (دسته دوم از متغیرها)
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 3

6/116

6/368

6/112

ثواب اخروی (کد)8

6/112

6/022

6/218

لذت سیاحت (کد)3

6/606

6/666

6/666

سایر (کد)1

6/618

6/666

6/666

خودم (کد)1

6/160

6/111

6/131

خانواده و بستگان (کد)8

6/801

6/311

6/803

دوستان (کد)3

6/111

6/611

6/666

همکاران (کد)1

6/612

6/666

6/666

تبلیغات (کد)1

6/681

6/666

6/666

انفرادی (کد)1

6/606

6/611

6/613

همراه با خانواده (کد)8

6/126

6/111

6/038

به صورت گروهی (کد)3

6/801

6/111

6/310

با همکاران (کد)1

6/621

6/666

6/666

مدت اقامت

1/112

1/111

8/680

فکر به خطرات سفر

8/01

3/22

8/18

متغیر

عالقه سفر

مشوق سفر

دلیل سفر

آرامش درونی (کد)1

منبع :یافتههای پژوهش

دسته دوم از متغیرهای رفتاری که برای تعیین نیمرخ مسافران موجود در هر بخش استفاده شده است شامل
مدت اقامت ،دلیل و مشوق سفر ،عالقه به زیارت گروهی یا انفرادی و فکر در مورد خطرات سفر است که
در ادامه به بررسی نتایج مربوطه پرداخته خواهد شد .در جدول شماره  1درصد فراوانی پاسخگویان در هر
بخش با توجه به سطوح دسته دوم از متغیرهای رفتاری گزارش شده است.
بخش :1این دسته از مسافران بیشتر از سایر مسافران «آرامش درونی» را به عنوان دلیل سفر خود انتخاب
کرده اند .همچنین لذت سیاحت تنها در بین این دسته از مسافران به عنوان دلیل سفر انتخاب شده است.
تنها این گروه از مسافران عالقهمند به سفر با همکاران هستند .مدت اقامت آنها کمتر از سایر مسافران
است و کمتر به خطرات سفر فکر میکنند.
بخش  :8این گروه از مسافران تنها ثواب اخروی و آرامش درونی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند.
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بیشتر عالقهمند به سفر با خانواده بوده و مشوق آنها برای سفر نیز اغلب خانواده و بستگان هستند .بیشتر
از سایر مسافران به خطرات سفر فکر میکنند و مدت اقامت آنها نیز نسبتا کم است.
بخش  :3این دسته از مسافران بیشتر از سایر بخشها ثواب اخروی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند.
مشوقشان برای سفر اغلب خودشان هستند و عالقهمند به سفر به شکل گروهی و با خانواده هستند .مدت
اقامت آنها بیشتر از سایر بخشها است و کمتر به خطرات سفر فکر میکنند .در ادامه نتایج این جدول در
شکل  1و نمودار  3ارائه شده است.

شکل .1نقشههای ویژگی گزارش شده برای متغیرهای رفتاری (دسته

دوم)) منبع :یافتههای پژوهش(

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
C 3: Segment3

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Moshavegh: 2

Moshavegh: 1

DalileSafar: 4

DalileSafar: 3

DalileSafar: 2

DalileSafar: 1

Period

Alaghe: 4

Alaghe: 3

Alaghe: 2

Alaghe: 1

Moshavegh: 5

Moshavegh: 4

Moshavegh: 3
Risk

نمودار  .3وضعیت نسبی ویژگیهای رفتاری در هر بخش (دسته دوم

از متغیرها)) منبع :یافتههای پژوهش(
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ویژگیهای جمعيتشناختی مسافران هر بخش
در این پژوهش از متغیرهای جمعیتشناختی متفاوتی برای شناسایی نیمرخ مسافران موجود در هر بخش
استفاده شده است .متغیرهای جمعیتشناختی که در این پژوهش بررسی شده است عبارتند از جنسیت،
سن ،شغل ،وضعیت تأهل ،درآمد و تعداد فرزند که در ادامه بررسی میشوند.
بخش :1فراوانی مردها در این بخش بیشتر از زنها است .از لحاظ شغل اکثر افراد جای گرفته در این
بخش کارمن د هستند و تحصیالت باالتری نسبت به سایر مسافران دارند .همچنین درآمد این دسته از
مسافران نسبت به دو بخش دیگر در سطح متوسط قرار دارد و تعداد فرزندان کمتری نسبت به سایر
بخشها دارند.
بخش  :8تجمع زنها در این بخش به شکل شاخصی بیشتر از سایر بخشها است و میتوان آن را از
ویژگیهای متمایز این بخش دانست .همچنین فراوانی افراد مجرد در این بخش بیشتر از سایر بخشها
است .تجمع افراد بیکار با سطح تحصیالت پایین نیز از ویژگیهای شاخص مسافران جای گرفته در این
بخش است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مسافران هر بخش
بخش

بخش 1

بخش 8

بخش 3

زن (کد)1

6/811

6/018

6/112

مرد (کد )8

6/183

6/312

6/218

مجرد (کد)1

6/822

6/111

6/612

متاهل (کد)8

6/111

6/113

6/281

بیکار (کد)1

6/102

6/018

6/666

کارمند (کد)8

6/011

6/116

6/321

شغل آزاد (کد)3

6/621

6/113

6/112

دانشجو (کد)1

6/606

6/632

6/666

بازنشسته (کد)1

6/630

6/632

6/111

8/21

8/10

1/61

شغل

تاهل

جنسیت

متغیر

سن
تحصیالت

8/12

1/20

8/32

تعداد فرزند

1/022

1/221

3/66

8/261

1/130

1/613

درآمد
منبع :یافتههای پژوهش
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بخش  :3این گروه از مسافران را بیشتر مردهای متاهل که تعداد قابلتوجهی از آنها نیز در شغل آزاد
فعالیت دارند تشکیل میدهند .از لحاظ رده سنی نیز این دسته از مسافران به شکل شاخصی در رده
سنیهای باالتر از سایر مسافران قرار دارند ،تعداد فرزند بیشتری دارند و سطح درآمد بسیار باالتری نیز از
سایر مسافران مورد پژوهش دارند .در ادامه این نتایج بصورت شکل  0و نمودار  1ارائه شده است.

شکل .0نقشههای ویژگی گزارش شده برای متغیرهای

جمعیتشناختی)منبع:یافتههای پژوهش(

0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
0.35
0.25
0.15
0.05
-0.05
-0.15
-0.25
-0.35
-0.45
-0.55
-0.65
-0.75
C 3: Segment3

Job: 1

C 1: Segment1

C 2: Segment2

Education

Age

Marital: 2

Marital: 1

Gender: 2

Gender: 1

Child

Income

Job: 5

Job: 4

Job: 3

Job: 2

نمودار  .1وضعیت نسبی ویژگیهای جمعیتشناختی در هر

بخش)منبع :یافتههای پژوهش(
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نتيجهگيری
در این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت بخشبندی ،فرآیند بخشبندی با یکی از روشهای نوین یعنی
شبکههای عصبی اجرا گردید .بر اساس دستورالعمل بخشبندی باید برای هر بخش از مشتریان نامگذاری
صورت گیرد .بر این اساس بخشبندی مشتریان و نامگذاری آنها به صورت زیر می باشد:
 -1خوشه اول :بیشتر گردشگر تا زائر( گردشگران زائر)
 -8خوشه دوم :بیشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر)
 -3خوشه سوم :زائرین
نیمرخ جمعیت شناختی،روانشناختی،رفتاری و سطح متغیرهای مربوط به ابعاد رضایت از استان خوزستان
به عنوان میزبان واسط به طور مفصل در قسمت قبل مقاله آورده شده است.
پيشنهادهای كاربردی
با توجه به نیمرخ هر بخش شناسایی شده پیشنهادات زیر ارایه می شود:
 -9خوشه اول :بيشتر گردشگر تا زائر(گردشگران زائر)
 با توجه به نمرهی باالی متغیر روانشناختی لذت سفر  ،در بستهی مربوط به آمیختهی بازاریابی این بخشآشنایی با مکانهای گردشگری ،تاریخی ،تفریحی و  ...حتی در حین اقامت در مناطق میزبان واسطهای
استان خوزستان پیشنهاد میگردد .خصوصا اینکه استان خوزستان از سایتهای مهم تاریخی و همچنین
اکوتوریسم ایران میباشد.
 با توجه به اینکه درآمد این دسته از مسافران نسبت به دو بخش دیگر در سطح متوسط قرار دارد با تعیینقیمتهای مناسب برای بستهها و خدمات گردشگری ،موجب جذب این گروه از افراد شوند.
 اکثر افراد این بخش را مردان تشکیل میدهند بنابراین تمهیداتی که برای یک گروه با اکثریت زنان وجوددارد در این بخش نیاز نیست.
 هواپیما و قطار به عنوان جایگزینی برای اتوبوس و خودروهای سواری به عنوان یک آپشن پیشنهادشود.
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 تنها این گروه از مسافران عالقهمند به سفر با همکاران هستند .بنابراین در بستهی پیشنهادی محصولبرای این گروه این موضوع در نظر گرفته شود.
 -8خوشه دوم :بيشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر)
 در این گروه میانگین متغیرهای نوجویی و کمخرجی بیشتر از سایر بخشها است و این ویژگیها رامیتوان از ویژگیهای شاخص این گروه از مسافران دانست .برای این بخش از گردشگران ،توسعهی
سرویسهای حملونقل عمومی و کمهزینه برای بازدید از مکانهای جدید و تفریحی پیشنهاد میگردد.
 این گروه از مسافران تنها ثواب اخروی و آرامش درونی را به عنوان دلیل سفر انتخاب کردهاند .بیشترعالقهمند به سفر با خانواده هستند و مشوق آنها برای سفر نیز اغلب خانواده و بستگان هستند .بیشتر از
سایر مسافران به خطرات سفر فکر میکنند و مدت اقامت آنها نیز نسبتا کم است.این متغیرها دادههای
مهمی برای طراحی بستهی پیشنهادی این بخش میباشد.
 با توجه به اینکه اکثریت این گروه را زنان تشکیل میدهند ایجاد تسهیالت خاص برای راحتی واحساس امنیت آنان در کانون توجه قرار گیرد.
 برای این گروه از گردشگران تخفیفهای ویژهای برای بستهی بازاریابی ارائه شده در نظر گرفته شود. بستهی پیشنهادی به این بخش اقتصادی اما با ارزش باشد زیرا افراد این بخش پر درآمد نیستند وهمچنین در عین حال که نمرهی باالیی در کمخرجی گرفتهاند ،اما حساس به کیفیت میباشند.
 برای این بخش ،کاهش هزینههای اسکان و حملونقل و ارتقای طرحهای امنیت شخصی و احساسراحتی در مسافران پیشنهاد میگردد.
 فرهنگسازی و اطالعرسانی به مردم منطقه درباره زائرین انجام شود. در مسافران خوشهیدوم ،انگیزة خرید یا گشتوگذار با خانواده و دوستان بیشتر است .از این روپیشنهاد میشود با احداث مجتمعهای تجاری – تفریحی ،دهکدهها و گردشگاهها ،زمینة جذب این بخش
از گردشگران فراهم شود.
 -3خوشه سوم :زائرین
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 خوشهی سوم از گردشگران ،افرادی هستند که به منظور زیارت و لذت معنوی سفر میکنند .از این رومیتوان برای این گروه از مسافران برنامههای دینی -مذهبی ،معرفی و شناسایی مکانهای مقدس و معنوی
واجرای سخنرانیهایی در مکانهای مقدس تدارک دید.
 میتوان به سطح پایین متغیرهای کمخرجی و مادیگرایی و نیز سطح باالی انگیزه مذهبی ،نیاز بهبرنامهریزی و حساسیت به کیفیت در افراد این بخش اشاره کرد .توسعهی تسهیالتی به منظور ارتقای کمی
و کیفی اماکن اقامتی و ارتقای سطح خدمات آنها مانند نزدیکی اقامت این گردشگران با مکانهای مذهبی
به رضایت این افراد کمک شایانی میکند.
 پیشنهاد میشود در جوار مکانهای مقدس و معنوی امکانات رفاهی و آسایش و امنیت مسافران رافرآهم نموده تا آنها بتوانند با خیال راحت به فعالیتهای مذهبی و زیارتی بپردازند و از مسافرت خود
راضی باشند.
 برای این بخش از مسافران در ایام خاص از قبیل ماهرمضان ،محرم و  ...فعالیتها و تبلیغات ویژه درنظر گرفته شود تا باعث تشویق این گروه به مسافرت در این ایام شود.
 پیشنهاد میشود سازمانها و ارگانهای مذهبی از قبیل سازمان اوقاف و  ...جایگاه و مکانهای ویژهای رابرای اجرای مراسم مذهبی فراهم آورند و همچنین این سازمانها سعی کنند با تبلیغات مناسب ،اطالع
رسانی درباره مکانهای مذهبی داشته باشند.
 از لحاظ ردهی سنی نیز این دسته از مسافران به شکل شاخصی در ردههای سنی باالتر از سایر مسافرانقرار دارند ،این موضوع تسهیالت خاصی را در بستهی پیشنهادی به این گروه باید در نظر بگیرد.
 نظر به اهمیت موضوع ،پیشنهاد میشود در جهت کشف سایر عوامل و متغیرهایی که علیالقاعده تحتتاثیر مولفههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی می باشد ،مطالعات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد.
محدودیتهای پژوهش
 متقاعد ساختن پاسخدهندگان در تکمیل پرسشنامه با توجه به مشکالت سفر زیارتی ،مستلزم صرف زمانو انرژی زیادی گردید.
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تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمی-
تعطيالت (( )HCIمطالعه موردی :آستارا ،استان گيالن)
طوبی عابدی ،استادیار ،پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ،رشت
الدن كاظمی راد ،استادیار ،پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ،رشت
9

رؤیا عابدی  ،استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز
تاریخ دریافت1322/2/88 :

تاریخ پذیرش1166/0/82 :

چکيده
مهم ترین اطالعات مورد نیاز گردشگران طبیعت ،شرایط اقلیمی مطلوب در مقصد است و از اهداف اقلیمشناسان گردشگری نیز
شناسایی انواع اقلیم مؤثر بر گردشگری است .در مطالعه حاضر به بررسی شاخصهای اقلیمی گردشگری ( )TCIو اقلیمی
تعطیالت ( )HCIدر مهمترین مناطق گردشگری آستارا شامل گردنه حیران و پارک جنگلی بیبییانلو پرداخته و از پارامترهای
دما ،رطوبت نسبی ،بارندگی ،پوشش ابر و سرعت باد طی آمار  11ساله ( )1321-1322استفاده شد .نتایج بررسی ماهانه
شاخص اقلیمی گردشگری نشان داد که ماههای مهر ( )TCI=01و تیر ( )TCI=02دارای رتبه خوب ،اردیبهشت رتبه خیلی
خوب ( )TCI=12و خرداد رتبه عالی ( )TCI=26است .نتایج شاخص اقلیمی تعطیالت نیز نشان داد که منطقه در ماههای دی و
تیر (بهترتیب با مقادیر  HCIبرابر با  02و  )01دارای رتبه خوب بود .ماههای خرداد و بهمن ( )HCI=11دارای رتبه خیلی
خوب ،اردیبهشت و فروردین رتبه عالی ( 22و  )HCI=21و اسفند رتبه ایدهآل ( )HCI=23بود .بنابر نتایج این پژوهش اوایل
بهار و تابستان مهمترین فصل ها برای گردشگری در منطقه بود که این نتایج با زمان تعطیالت انطباق دارد و احتماالً در فصول
کار و امتحانات ،استقبال از گردشگری منطقه کمتر است .بهطوریکه از اسفند شرایط اقلیمی شروع به مناسب شدن میکند و تا
شهریور ادامه مییابد .نتایج پژوهش حاضر برای بهبود فعالیتهای گردشگری بنابر وضعیت اقلیمی منطقه ،برنامهریزی و
مدیریت گردشگری از حیث تأمین تجهیزات و نیاز گردشگران در پیکهای پذیرش گردشگر ،تأمین زیرساختهای مطلوب
برای جذب گردشگر در زمانهای دیگر به طوریکه بر سختی شرایط غلبه شود ،مفید خواهد بود.

كليدواژهها :اقلیم ،دمای آسایش ،دمای مؤثر ،شاخص ،گردشگری
 .1نویسنده مسئول،

Email: royaabedi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
گردشگری یکی از صنایع در حال گسترش در دنیاست که از هر نه شغل در جهان یکی را بهخود
اختصاص میدهد و در هر دو و نیم ثانیه یک شغل جدید ایجاد میکند .آمارها نشان از روند رو به رشد
این صنعت در طی سالهای اخیر و آینده را دارد (اربابی و همکاران .)1321 ،پیشبینیها نشان میدهند که
گردشگری طبیعت با سرعت بیسابقهای در حال رشد است و با رشد  3/3درصد در سال تا سال 8636
میالدی به  1/2میلیارد نفر در سال میرسد (جوان .)1320 ،تحقیقات نشان داده است که گردشگری 2/0
درصد از تولید خالص داخلی و  1/2درصد از اشتغالزایی جهانی را شامل میشود .بنابر اهمیت این
صنعت و ضرورت مدیریت و برنامهریزی در این زمینه اجتنابناپذیر است .شرایط اقلیمی در موفقیت و
توسعه بلندمدت صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا میکند و یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران به-
ویژه گردشگران طبیعت شرایط اقلیمی مطلوب در مقصد است .بنابراین دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی از
توانهای بالقوه برای گردشگری محسوب میشود (خرمبخت .)1321 ،زیرا آب و هوا در آسایش انسان
نقش مهمیدارد .منظور از آسایش مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی دست کم برای  26درصد از
افراد جامعه مناسب باشد .پنج عنصر دما ،رطوبت ،باد ،تابش و بارش در شکلگیری این آسایش نقش
دارند که دما و رطوبت نقش مهمتری در این بین بر سالمت و راحتی انسان دارند .به این ترتیب اهداف
اقلیمشناسان گردشگری نیز شناسایی انواع اقلیم مؤثر بر گردشگری است و شاخصهای مهمی در این
زمینه گسترش یافته است .از جمله مهمترین آنها شاخص اقلیمی گردشگری و شاخص اقلیمی تعطیالت
هستند (حسینی و همکاران.)1320 ،
شاخص اقلیمیگردشگری یا  TCIدر سال  1221توسط میچکووسکی (میچکووسکی )1221 ،1ارائه شد.
این شاخص ترکیبی از عوامل مؤثر اقلیمی بر آسایش گردشگران است که بهترین زمان سفر از نظر آسایش
اقلیمی را مشخص میکند و به آنها در انتخاب مقصد مناسب گردشگری کمک خواهد کرد .این شاخص
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از نظر بیوکلیماتیک بر گردشگری مطرح است و از پارامترهای آسایش شبانهروزی ،آسایش روزانه ،بارش،
ساعات آفتابی و باد استفاده میکند (شیخ االسالمی و همکاران.)1326 ،
شاخص اقلیمی تعطیالت یا  HCIتوسط دی فریتاس در سال ( 8663دی فریتاس )8663 ،1ارائه شد .در
معرفی این شاخص عوامل اقلیمی مؤثر بر فعالیت گردشگری به سه دسته کلی زیباییشناختی ،فیزیکی و
دمایی تقسیمبندی شد .عوامل دمایی تعیینکننده شرایطی هستند که احساس راحتی برای گردشگر فراهم
شود مانند رطوبت و دما .شرایط فیزیکی مربوط به راحتی بدون در نظر گرفتن عوامل دمایی است مانند
باد ،بارش ،برف و کیفیت هوا که تعیین میکنند که فعالیتهای گردشگری خاصی قابل انجام است یا خیر.
جنبههای زیباییشناختی نیز به لذت بردن از فعالیت گردشگری تحت شرایط اقلیمی خاص مانند میزان
تابش نور ،ابرناکی و طول روز میپردازد (دی فریتاس.)8663 ،8
این شاخصها به طور سیستماتیک تأثیر عناصر اقلیمی را در گردشگری مشخص کرده و کمک میکنند که
شرایط محیطی مناطق مختلف شناسایی و در اختیار عموم مردم ،گردشگران و راهنمایان گردشگری در
مؤسسات مسافرتی قرار گیرد تا با سنجش شرایط آسایش و راحتی انسان در انتخاب زمان و مقصد
گردشگری به آنها کمک کنند (آستانی و اردکانی.)1328 ،
هر منطقه بنابر شرایط اقلیمی خاص فعالیتهای گردشگری را پوشش میدهد مانند سرعت باد که در
فعالیتهایی مانند ماهیگیری ،اسکی روی آب و قایقرانی اثر دارد .بنابراین تجربه لذتبخش از یک
فعالیت گردشگری بستگی زیادی به عوامل اقلیمی دارد (بات 8و همکاران8612 ،؛ بیکنز .)8616 ،3عوامل
متعددی بر قوت و ضعف گردشگری و ترویج این صنعت تأثیر میگذارند که یکی از مهمترین آنها اقلیم
است .بهطوریکه وضعیت آب و هوایی یک منطقه از جمله عوامل مهم و مؤثر در جهت جذب گردشگر و
یا تضعیف آن است .بنابراین در این زمینه کشورهایی دارای تنوع اقلیمی ،موفقتر خواهند بود زیرا یک
اقلیم متنوع و در عین حال مناسب میتواند پاسخ مناسبی برای گردشگران داشته باشد (اربابی و همکاران،
 .)1321ایران یکی از کشورهای دارای تنوع اقلیمیشناخته و معرفی شده است به طوری که ارزیابی اقلیم
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گردشگری کشور ایران نشان داده است که ایران از این نظر دارای تنوع زیادی است به طوری که در ماه-
های فصل بهار نیمه شمالی کشور به استثنای مناطق شمال غربی و شمال شرقی از سطح عالی برخوردار
است .در ماههای فصل زمستان مناطق جنوبی ایران از رتبه عالی برخوردار است و در ماههای تابستان غیر
از مناطق شمال غربی و شمال شرقی ،به طور کلی شرایط نامطلوبی در کشور حاکم است .در ماههای فصل
پاییز نیز سواحل شمالی کشور از شرایط اقلیم گردشگری مطلوبی برخوردار است و این مطلوبی کم کم
بهسمت جنوب کشور سوق داده میشود .بنابراین تنوع اقلیم گردشگری بهوسیله این شاخص بهنحو
مناسبی نشان داده شده است (فرجزاده و احمدآبادی.)1322 ،
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود کشوری چهار فصل است .همین مسأله میتواند توجه بسیاری از
گردشگران را در فصول مختلف به خود جلب کند .نکته مهم این است که گرچه افراد ممکن است به دلیل
وجود ارزشهای یک مکان از آنجا بازدید کنند اما بی شک حضور مجدد آنها به مسائلی همچون امکانات
اقامتی متناسب با اقلیم منطقه بستگی زیادی دارد (عنابستانی و همکاران .)1166 ،از اینرو مطالعات
گردشگری با استفاده از شاخصهای اقلیمی این امکان را به مدیران و برنامهریزان امر گردشگری خواهد
داد تا بر اساس شرایط اقلیمی حاکم در منطقه گردشگری اقدام به تأمین بهینه خدمات و امکانات داشته
باشند .یکی از این دسته مطالعات ،پژوهش در زمینه تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخصهای
اقلیمی خواهد بود.
مناطق گردشگری زیادی در کشور از نظر این شاخصهای اقلیمی در سالهای مختلف مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .این مطالعات مطابق تقدم زمانی با هدف توسعه شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .شاخص اقلیمی تعطیالت ( )HCIدر تعیین تقویم گردشگری استان سیستان و
بلوچستان طی سالهای  1316تا  1321توسط اربابی و همکاران ( )1321بررسی شده و ضمن معرفی
رتبه عالی برای ماههای فصل زمستان در این منطقه ،شاخص اقلیمی تعطیالت تعدیل شده ( )MHCIرا
معرفی کردند و این شاخص اصالح شده را بهمنظور برنامهریزی صحیح در امور گردشگری در نواحی
مختلف ایران کاربردی دانستند .پهنهبندی اثرات اقلیم در توسعه گردشگری روستایی شهرستان جهرم با
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توجه به نقش مؤثر گردشگری روستایی بر توسعه روستایی توسط خرم بخت ( )1321مورد مطالعه قرار
گرفت از شاخص  TCIو آمار  81ساله ( )8616-1321استفاده شد تا تأثیر آسایش اقلیمی را در جذب
گردشگر مشخص شود .نتایج نشان داد که ماههای فروردین ،اردیبهشت ،آبان و آذر بهترین شرایط آسایش
اقلیمی را داشتند و در مقابل ماههای تیر ،مرداد و شهریور از بدترین شرایط بیوکلیمایی در منطقه برخوردار
بودند .برنا و اسدیان ( )1320نشان دادند که در استان خوزستان اواخر بهار و طول فصل تابستان (تیر،
مرداد و شهریور) از محدوده آسایش بیوکلیمایی خارج بوده ولی فصول پاییز و زمستان (بهطور ویژه ماه-
های آبان ،آذر و اسفند) و نیمه اول فروردین از آسایش بهتری برخوردار است .شهر ارومیه بهعنوان یک
مقصد گردشگری مهم در کشور توسط جوان ( )1320مورد ارزیابی اقلیم گردشگری قرار گرفت و
شاخصهای مذکور در این شهر طی سالهای  1221تا  8616اوج تابستانه را نشان داد و در ماههای
خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور شرایط اقلیمی ایدهآل گردشگری در منطقه حاکم است .حسینی و همکاران
( )1320برای شهر تبریز در بازه زمانی  36ساله ( )1322-1306مناسبترین زمان برای آسایش گرمایی
گردشگران با طبقه ایدهآل اواخر بهار و سراسر فصل تابستان نامناسبترین زمان نیز دی و بهمن ماه را
معرفی کردند .بهزاد و عیقرلو ( )1321جزیره قشم را در ماههای آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند دارای
شرایط در طبقات ایدهآل و عالی برای گردشگری معرفی کرد .همچنین مقدم و جعفری ( )1321در استان
زنجان ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و مهر را با شرایط خوب تا ایدهآل و فصل
پاییز و زمستان نامطلوب ارزیابی کردند .بر اساس نتایج بررسی میرآخورلی و لشکری ( )1323شرایط
استان سمنان از نظر شاخص  TCIفصل زمستان در حد آسایش قابل قبول تا عالی قرار داشت .در فصل
بهار در وضعیت خوب تا خیلی خوب و در فصل تابستان خارج از حد آسایش بود .بررسی اقلیم آسایش
گردشگری را در منطقه تاالب بینالمللی شادگان توسط آستانی و اردکانی ( )1328در محدوده زمانی
 1211تا  8611نشان داد که اسفند ماه در این منطقه با رتبه عالی در طبقهبندی  TCIبرای گردشگری
مناسب است .نتایج مطالعه شاخص  TCIبرای استان ایالم توسط براتیان و رضایی ( )1328نشان داد که
ماه مهر بیشترین میزان مطلوبیت اقلیمی برای گردشگری و ماه مرداد از کمترین مطلوبیت برخوردار است.
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با این وجود شرایط این استان بهنوعی است که در موسم گرم مناطق شمالی و موسم سرد سال مناطق
جنوبی استان از نظر این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار داشتند .آستانی و اردکانی ( )1321ماههای
خرداد و شهریور را دارای شرایط ایدهآل و رتبه باال برای گردشگری در شهر همدان معرفی کردند.
بنابرآنچه گفته شد شرایط آب و هوایی و اقلیمی نقش اساسی در فعالیتهای گردشگری دارد و شرایط
اقلیمی همیشه ایدهآل نیست و شرایط مختلفی وجود دارد که تعیین میکند یک گردشگر در یک منطقه
چقدر میتواند احساس آسایش کند .بهطوریکه ممکن است تجربه بازدید از یک منطقه در فصل نامساعد
و شرایط اقلیمی نامناسب سبب شود تا گردشگر برای همیشه از حضور در آن منطقه اجتناب کند ،اما
فراهم بودن امکانات رفاهی و اقامتی متناسب با شرایط اقلیمی میتواند امکان فعالیتهای گردشگری موفق
را حتی در شرایط سخت محیطی نیز به خوبی فراهم کند نظر به اهمیت این موضوع مطالعات زیادی در
کشور با توجه ویژه به مناطق شهری انجام شده است در حالیکه هنوز خالء اجرایی و کاربرد نتایج
مطالعات علمی در زمینه مناطق طبیعی وجود دارد .از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی شرایط اقلیمی
و معرفی تقویم گردشگری بر اساس شاخص اقلیمیگردشگری و شاخص اقلیمیتعطیالت در مناطق
گردشگری گردنه حیران و پارک جنگلی بیبییانلو بهعنوان مقاصد گردشگری مهم در کشور ،انجام شد.
دادهها و روشها
الف -منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه شامل جاذبههای طبیعی گردشگری در شهرستان آستارا با تأکید بر مهمترین مناطق
گردشگری از جمله گردنه حیران (دهکده گردشگری حیران) و پارک جنگلی بیبییانلو از حوضه آبریز
آقچای در مختصات جغرافیایی ʺ 12° 31ʹ 11تا ʺ 12° 11ʹ 11طول شرقی و ʺ 32° 11ʹ 12تا ʺ80ʹ 16
 32°عرض شمالی واقع در شمال غرب استان گیالن بود (شکل  .)1این منطقه از سمت شمال به حوزه
آبریز بها رستان جمهوری آذربایجان ،از شرق به رودخانه آستاراچای ،از جنوب به حوزه لوندویل و از
غرب به حوزه آبریز رودخانه قرهسو در استان اردبیل محدود میشود .منطقه بهدلیل خصوصیات منحصر
بهفرد و چشماندازهای طبیعی همچون تنوع پوشش گیاهی ،اختالف ارتفاع بسیار زیاد نسبت به مناطق
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پست و کم ارتفاع کناره دریای خزر در عین نزدیکی به دریا و نزدیکی به مرز بینالمللی کشور با جمهوری
آذربایجان یکی از زیباترین مناطق شمال کشور محسوب میشود و هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری
است .حیران ،نام روستایی در استان گیالن است که بهدلیل زیبایی طبیعی آن ،بهعنوان یکی از منطقههای
نمونه گردشگری در ایران بهشمار میرود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در سالیان اخیر ،مورد
توجه گردشگران قرار گرفته و ساخت و ساز بناهای تفریحی و گردشگری در آن افزایش یافته است .این
گردنه که آخرین منطقه حفاظتی استان گیالن میباشد ،از یک طرف مشرف به کوههایی است که پوشیده از
جنگلهای انبوه است و از سویی مشرف به درهای نه چندان عمیق که از میان آن رود آستارا ،آق چای
عبور میکند که این رود تعیین کننده مرز استان گیالن ایران و کشور آذربایجان است .این گردنه در بیشتر
زمانها در زیر پوششی از مه قرار دارد و از نظر طبیعی درهها و کوهپایههای آن ،پوشیده از گلها و گیاهان
جنگلی و مرتعی هستند .دهکده حیران که در انتهای گردنه حیران را با طی کردن یک مسیر سرسبز
1166متری به شرقی ترین نقطه پارک جنگلی فندقلوی شهرستان نمین متصل میکند .بزرگترین سورتمه
ریلی کشور و تله کابین از امکانات گردشگری بینظیر آن بشمار میروند .ارتفاع ایستگاه باال دست این تله
کابین در منطقه فندقلو حدود  1136متر باالتر از سطح دریا است و طول کل مسیر رفت و برگشت در فاز
یک پروژه حدود سه کیلومتر میباشد و موقعیت جغرافیایی آن طوری است که از شمال به قله باستانی
شیندان و جمهوری آذربایجان ،از غرب به پارک جنگلی فندقلو ،از شرق به روستای ونه بین و جاده اصلی
آستارا به اردبیل و از جنوب به دهستان حیران و گردنه زیبای آن اشرف دارد .پارک جنگلی بی بی یانلو
شهرستان آستارا نیز با یک هزار و  118هکتار وسعت ظرفیت خوبی برای استفاده در امور گردشگری
کوهستان و جنگل دارد .پارک جنگلی بی بی یانلو جزو جنگلهای هیرکانی غربی است که در ضلع جنوب
غربی شهرستان آستارا واقع شده و فاصله آن تا آستارا پنج کیلومتر بوده و در حاشیه جاده آستارا به اردبیل
در گردنه حیران واقع شده است .این پارک جنگلی دارای جاذبههای طبیعی زیبا و خاصی میباشد که
عالوه بر تنوع فراوان رویشگاههای جنگلی و جانوری آن ،از نظر ژئومورفولوژی و وجود چندین دره با
دامنههای پوشیده از جنگل و یالهای نسبتاً بلند و چندین قله بهعنوان سیمای ویژه و بدیع ،چشمانداز
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منحصر بهفرد و جالب توجهی را ایجاد کرده است( .حسنیمهر و شاهور1322 ،؛ درویشی1320 ،؛
خدادادی و همکاران.)1322 ،

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه (حسنیمهر و شاهور)1322 ،

ب -روش پژوهش
بهمنظور محاسبه شاخصهای  TCIو  HCIابتدا پارامترهای اقلیمی مورد نیاز بهصورت ماهانه از ایستگاه
سینوپتیک و کلیماتولوژی شهرستان آستارا بهعنوان نزدیکترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه در بازه
زمانی  11ساله ( 1321تا  )1322تهیه شد .سپس مراحل زیر بهمنظور محاسبه هر شاخص بهطور جداگانه
اجرا شد:
استخراج پارامترهای مورد نیاز اقلیمی برای هر شاخص شامل میانگین حداکثر دما در هر ماه ()Tmax
برحسب درجه سانتیگراد ،میانگین دما در هر ماه بر حسب درجه سانتیگراد ،میانگین حداقل رطوبت
نسبی هوا در هر ماه ( )RHminبرحسب درصد ،میانگین رطوبت نسبی در هر ماه ( )RHmeanبرحسب
درصد ،میانگین بارندگی در هر ماه ( )Rبرحسب میلیمتر ،میانگین ساعات آفتابی ( ،)Sدرصد پوشش ابر
( )Aو میانگین سرعت باد در هر ماه ( )Wبرحسب کیلومتر بر ساعت.

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (851 )HCI

محاسبه زیرشاخصهای اختصاصی هر شاخص شامل دمای مؤثر ( ،)Tشاخص آسایش شبانهروزی
( )CIAو شاخص آسایش روزانه (.)CID
رتبهبندی هر یک از پارامترهای اقلیمیدر شاخصها شامل رتبه بارندگی ،رتبه تابش ،رتبه باد و  ...براساس
جدولهای  1و .8
محاسبه شاخص  TCIو  HCIبراساس رابطههای  1و  8بهترتیب زیر (میچکووسکی1221 ،؛ دی فریتاس،
:)8663
()1
که:
 :TCIشاخص اقلیمیگردشگری
 :CIDشاخص آسایش روزانه که شامل دو پارامتر حداکثر دمای روزانه و میانگین حداقل رطوبت نسبی
روزانه است .این زیر شاخص شرایط آسایش گرمایی در مواقعی از روز بین ساعات  18تا  10که حداکثر
فعالیت گردشگری وجود دارد را نشان میدهد و سهم آن در شاخص  16 ،TCIدرصد است و بر اساس
شکل  8رتبهبندی میشود.

شکل  .8نمودار شاخص آسایش (میچکووسکی)1221 ،1
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 :CIAشاخص آسایش شبانهروزی که شامل دو پارامتر میانگین دمای روزانه و میانگین رطوبت نسبی
روزانه است و شرایط آسایش گرمایی را در کل ساعات شبانه روز نشان میدهد و سهم آن در شاخص
 16 ،TCIدرصد است و بر اساس شکل  8رتبهبندی میشود.
 :Rبارندگی که شامل مقدار مطلق بارش ماهانه است .سهم آن در شاخص  86 ،TCIدرصد بوده و
براساس جدول  1رتبهبندی میشود.
جدول  .1رتبهبندی پارامترهای شاخص TCI
رتبه

ميانگين بارندگی ماهانه

ميانگين ساعات آفتابی

سرعت باد

(ميلیمتر)

(ساعت در روز )

(كيلومتر بر ساعت)

1

6-11/2

≤ 16

> 8/22

1/1

11-82/2

2-2/12

8/22 -1/11

1

36-11/2

2-2/12

1/10 -2/63

3/1

11-12/2

1-1/12

2/61 -18/83

3

06-11/2

0-0/12

18/81 -12/12

8/1

11-22/2

1-1/12

12/26 -81/82

8

26-161/2

1-1/12

81/36 -82/12

1/1

161-112/2

3-3/12

1

186-131/2

8-8/12

6/1

131-112/2

1-1/12

6

≤ 116

>1

82/26 -32/18
≤ 32/16

منبع :اربابی و همکاران1321 ،؛ عزتیان و همکاران1321 ،

 :Sساعات آفتابی روزانه در هر ماه بر حسب ساعت در روز که بهعنوان عاملی مثبت در شاخص  TCIقرار
می گیرد به این مفهوم که هرچه ساعات آفتابی بیشتر باشد رتبه بیشتری را خواهد گرفت و دارای سهم 86
درصدی در شاخص  TCIاست.
 :Wسرعت باد که با تالطم و انتقال گرما در اقلیمهای سرد یا ماههای سرد سال سبب عدم آسایش اقلیمی-
خواهد شد درحالیکه در اقلیمهای گرم بهعلت تبخیر و خنککنندگی دارای اثر مثبت میباشد .تقسیمبندی
این زیر شاخص بر اساس جدول  1است .دادههای این پارامتر معموالً بهصورت نات بر ساعت ثبت می-
شوند که در محاسبات به کیلومتر در ساعت تبدیل میشوند.

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (869 )HCI

()8

که :HCI :شاخص اقلیمیتعطیالت :T،شاخص دمای مؤثر که حاصل میانگین حداکثر روزانه دما و میانگین
رطوبت نسبی است :A،.پوشش ابر بر حسب درصد :R،میزان بارندگی بر حسب میلیمتر :W،میانگین
سرعت باد بر حسب کیلومتر بر ساعت
مقادیر هر یک از این زیر زیر شاخصها و پارامترها محاسبه پس از وزندهی و رتبهبندی براساس جدول 8
شاخص موردنظر محاسبه میشود.
جدول  .8طبقهبندی مؤلفهها در شاخص اقلیمیتعطیالت
رتبه
16
2
2
1
0
1
1
3
8
1
6

دمای مؤثر

بارندگی

پوشش ابر

سرعت باد

(درجه سانتیگراد)

(ميلیمتر)

(درصد)

(كيلومتر بر ساعت)

83-81

6

11-86

1-2

86-88
80
81-82

>3
3-1

12-12
11-11

0-2

1-16
6-0

16-12

< 26

31-32
> -1

2-18

< 32

< 18

منبع :اربابی و همکاران1321 ،

36-32

01-16

21-26

()-1( - )-1

-16

86-82

11-26

31-30

-1

31-16

11-06

31-38
33-31

81-36

16-12

11-16

82-36

11-11

1-16

16-16

< 81
<16
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تعیین مقدار عددی و طبقهبندی ارزش توصیفی هر شاخص براساس جدول  3بهصورت ماهانه و ساالنه.
جدول  .3مقادیر عددی شاخص اقلیم گردشگری و طبقهبندی ارزش توصیفی
HCI

TCI

ارزش توصيفی

حدود شاخص

ارزش توصيفی

حدود شاخص

ایدهآل

26-166

ایدهآل

26-166

عالی

26-22

عالی

26-22

خیلی خوب

16-12

خیلی خوب

16-12

خوب

06-02

خوب

06-02

قابل قبول

16-12

قابل قبول

16-12

کمی نامطلوب

16-12

کمی نامطلوب

16-12

36-32

نامطلوب

36-32

86-82

بسیار نامطلوب

86-82

16-12

فوقالعاده نامطلوب

16-12

6 -2

غیرقابل تحمل

6-2

نامطلوب

خطرناک

منبع :میچکووسکی1221 ،؛ اسکات و همکاران8610 ،

یافتهها
محاسبه مقادیر حداکثر دمای روزانه در دوره  11ساله ( )1322-1321نشان داد که این پارامتر دارای دامنه-
ای از  12/3درجه تا  81/8درجه سانتیگراد در هر سال بود و ماههای مرداد دارای بیشترین ( 31/3درجه
سانتیگراد) و بهمن با کمترین ( 2/8درجه سانتیگراد) حداکثر دمای ماهانه بودند .همچنین میانگین دما نیز
نشان داد که دمای روزانه در طی  11سال از  11/1درجه تا  11/8درجه سانتیگراد در هر سال بود .ماههای
بهمن و مرداد نیز به ترتیب با  0/1و  80/0درجه کمترین و بیشترین میانگین ماهانه را داشتند .درصد
حداقل رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه در طی  11سال بین  06تا  01درصد در سال بود و بیشترین
مقدار حداقل رطوبت نسبی در ماه آبان با  18درصد و کمترین در ماه تیر با  16درصد بود .میانگین
رطوبت نسبی روزانه در طی  11سال از  11تا  26درصد در سال متغیر بود .ماه آبان بیشترین ( 21درصد)
و ماههای مرداد و تیر ( 02درصد) کمترین مقادیر را نشان دادند .مقدار بارندگی طی  11سال دارای

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (863 )HCI

میانگین ساالنه  18/1تا  118/0میلیمتر در سال بود .ماه خرداد ( )16/0و مهر ( 811/1میلیمتر) به ترتیب
کمترین و بیشترین مقدار ماهانه بارندگی را داشتند .مقدار ساالنه ساعات آفتابی در طی  11سال از  1/1تا
 1/0متغیر در سال بود و ماههای بهمن ( )8/2و تیر و مرداد ( )2/2کمترین و بیشترین ساعات آفتابی را
داشتند .سرعت باد در منطقه بین  1/1تا  0/0کیلومتر بر ساعت در سال متغیر بود و ماههای مهر و آبان
( )1/8و فروردین ( )0/1کمترین و بیشترین مقادیر سرعت باد را داشتند.
جدول  .1مقادیر میانگین حداکثر ماهانه و ساالنه دما (درجه سانتیگراد)
مؤلفه اقليمی
حداکثر دمای ماهانه
(درجه سانتیگراد)
میانگین دمای ماهانه
(درجه سانتیگراد)

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

11/3

86/1

81/1

36/3

39/3

81/2

88/0

10/2

18/1

16/8

1/8

11/1

11/2

10/2

88/1

81/1

86/6

83/2

12/8

13/1

2/6

0/1

6/9

2/1

حداقل رطوبت نسبی

00

ماهانه (درصد)

01

11

54

11

08

02

78

01

00

02

02

میانگین رطوبت
26

نسبی ماهانه

26

13

61

61

11

28

20

21

26

28

28

(درصد)
میانگین ماهانه
بارندگی

20/0

12/2

04/6

11/3

10/8

121/3

805/7

832/6

181/0

02/1

161/3

28/1

(میلیمتر)
میانگین ماهانه
ساعات آفتابی

1/3

1/2

2/0

2/2

2/2

1/2

1/8

3/1

3/8

3/1

8/1

3/1

(ساعت در روز)
میانگین ماهانه
سرعت باد

6/9

1/1

1/2

1/1

1/8

1/2

0/8

0/8

1/1

1/0

1/3

0/6

(کیلومتر بر ساعت)

منبع :پژوهش نویسندگان

شاخص اقليمیگردشگری ()TCI
رتبهبندی مشخصههای  ،CA ،CDبارندگی ،سرعت باد و ساعات آفتابی به طور مجزا و در نهایت محاسبه
شاخص اقلیمیگردشگری طبق آمار  11ساله ( )1321-1321منطقه نشان داد که بر حسب شاخص ،TCI
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ماههای بهمن ،آذر ،آبان و اسفند دارای رتبه ناچیز حاشیهای (بهترتیب با مقادیر  TCIبرابر با  11 ،13 ،11و
 )10هستند .دی ،فروردین ،شهریور و مرداد (به ترتیب با مقادیر  TCIبرابر با  11 ،11 ،11و  )12دارای
رتبه قابل قبول هستند .ماههای مهر ( )TCI= 01و تیر ( )TCI= 02دارای رتبه خوب ،ماه اردیبهشت دارای
رتبه خیلی خوب ( )TCI= 12و خرداد دارای رتبه عالی ( )TCI= 26محاسبه شد (جدول  ،1شکل .)3
جدول  .1ضریب نهایی اقلیم گردشگری ( )TCIو طبقهبندی شرایط آب و هوایی برای گردشگری ماهانه در طی
سالهای ()1321-1322
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

Tmax

11/3

86/1

81/1

36/3

31/3

81/2

88/0

10/2

18/1

16/8

2/8

11/1

Tmean

11/2

10/2

88/1

81/1

80/0

83/2

12/8

13/1

2/6

0/1

0/1

2/1

RHmin

00

01

11

16

11

08

02

18

01

00

02

02

RHmean

26

26

13

02

02

11

28

21

21

26

28

28

P

20/0

12/2

16/0

11/3

10/8

121/3

811/1

832/6

181/0

02/1

161/3

28/1

S

1/3

1/2

2/0

2/2

2/2

1/2

1/8

3/1

3/8

3/1

8/2

3/1

W

0/1

1/1

1/2

1/1

1/8

1/2

1/8

1/8

1/1

1/0

1/3

0/6

CD

3

1

1

3

8

1

1

3

8/1

8/1

8

8/1

CA

8/1

3

1

1

1

1

1

8/1

8

8

8

8

Rain

8/1

3/1

1

1

3/1

6

6

6

1

3

8

8

Sun

8

1/1

1

1

1

8/1

8

1/1

1/1

1/1

1

1/1

Wind

1

1/1

3/6

8/1

8/1

8/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1

TCI

11

12

26

02

12

11

01

11

13

11

11

10

ارزش

قابل

خیلی

توصيفی

قبول

خوب

عالی

خوب

قابل

قابل

ناچیز

ناچیز

قبول

قبول

حاشیه-

حاشیه-

ای

ای

منبع :پژوهش نویسندگان

خوب

ناچیز
حاشیهای

ناچیز
حاشیه-
ای

قابل
قبول

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (865 )HCI

نتایج بررسی ساالنه این شاخص نیز نشان داد که به جز سالهای  1323با وضعیت قابل قبول ()TCI=12
و 1322و  1321با وضعیت خیلی خوب بقیه سالها با دامنهای از مقادیر شاخص  01تا  02از شرایط
خوب برخوردار بودند (جدول .)0
جدول  .0ضریب نهایی اقلیم گردشگری ( )TCIو شرایط آب و هوایی برای گردشگری ساالنه در طی سالهای
()1321-1322
9320

9325

9326

9327

9322

9321

9314

9319

9318

9313

9310

9315

9316

9317

9312

12/3

12/1

12/2

12/1

12/1

86/1

12/3

81/8

12/1

12/2

86/6

12/2

12/1

86/6

86/8

Tmean

11/1

11/2

11/8

10/6

11/1

10/1

11/1

11/8

11/1

10/6

10/1

11/8

10/8

10/1

10/3

RHmin

01

08

03

00

00

03

03

06

01

06

06

03

00

01

03

RHmean

26

11

11

12

12

11

12

11

12

11

11

12

26

26

12

P

21/2

111/1

18/1

21/3

111/2

161/3

168/1

161/1

113/2

132/1

118/0

112/1

23/2

131/2

130/1

S

1/ 1

1/ 1

1/ 3

1/ 1

1/ 1

1/ 0

1/ 2

1/ 1

1/ 8

1/ 1

1/ 0

1/ 8

1/ 3

1/ 3

1/ 3

W

1/ 8

1/ 0

1/ 1

1/ 1

1/ 8

0/ 8

0/ 0

0/ 8

1/ 2

1/ 8

1/ 2

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

CD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CA

3

3

3

3

3

3

8/ 1

3

3

3

3

3

3

3

3

Rain

8/ 1

1/ 1

3

8

1/ 1

8

8

8

1/ 1

6/ 1

6/ 1

1/ 1

8

1

6/ 1

Sun

2

8/ 1

8/ 1

8

8

8/ 1

8

8/ 1

8/ 1

8/ 1

8/ 1

8/ 1

8/ 1

8/ 1

8/ 1

Wind

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1

1

1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

1/ 1

01

03

02

03

01

18

01

18

03

12

01

03

01

02

01

Tmax

TCI

ارزش
توصيفی

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

خیلی
خوب

خوب

خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

خوب

خوب

خوب

خوب

خوب

منبع :پژوهش نویسندگان

شاخص اقليمیتعطيالت ()HCI
رتبهبندی مشخصههای دمای مؤثر ،بارندگی ،سرعت باد و پوشش ابر و در نهایت محاسبه شاخص
اقلیمیتعطیالت طبق آمار  11ساله ( )1321-1321منطقه نشان داد که ماههای آبان ،مرداد ،مهر ،آذر و
شهریور دارای رتبه قابل قبول (بهترتیب با مقادیر  HCIبرابر با  12 ،11 ،11و )06هستند .ماههای دی و تیر
(به ترتیب با مقادیر  HCIبرابر با  02و  )01دارای رتبه خوب هستند .ماههای خرداد و بهمن ()HCI= 11
رتبه خیلی خوب ،ماههای اردیبهشت و فروردین دارای رتبه عالی ( 22و  )HCI=21و اسفند دارای رتبه
ایدهآل (  )HCI= 23است (جدول .)1
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جدول  .1ضریب نهایی اقلیمیتعطیالت ( )HCIو طبقهبندی شرایط آب و هوایی برای گردشگری ماهانه در طی
سالهای ()1321-1322
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

Tmax

36/3

31/3

81/2

88/0

10/2

18/1

16/8

2/ 8

11/1

11/3

86/1

81/1

RHmean

02

02

11

28

21

21

26

28

28

26

26

13

W

3/ 6

8/ 2

8/ 0

8/ 3

8/ 3

8/ 1

8/ 1

8/ 2

3/ 3

3/ 3

3/ 6

3/ 8

S

2/ 2

2/ 2

1/ 2

1/ 8

3/ 1

3/ 8

3/ 1

8/ 2

3/ 1

1/ 3

1/ 2

2/ 0

P

1/ 3

1/ 1

0/ 3

2/ 8

1/ 2

1/ 8

8/ 3

3/ 1

3/ 8

8/ 2

1/ 2

1/ 3

80/11

81/11

81/33

81/86

10/86

18/10

16/11

2/82

11/10

11/00

12/86

81/81

2

2

16

2

0

1

1

1

1

1

1

16

شاخص
دمای مؤثر
TC
شرطی
A

2

2

1

1

3

3

3

8

3

1

1

2

W

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

P

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

HCI

22

21

11

02

11

06

12

11

06

01

11

23

عالی

عالی

ارزش
توصيفی

خیلی
خوب

خوب

قابل

قابل

قابل

قابل

قابل

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

خوب

خیلی
خوب

ایدهآل
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HCI

HCI

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

ماه ها و فصل های سال

فروردین

زمستان

پاییز

تابستان

TCI

166
26
26
16
06
16
16
36
86
16
6

TCI
26
26
16
06
16
16
36
86
16
6

بهار

شکل  .3نمودار پراکندگی ماهانه شاخص اقلیمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقلیمی تعطیالت ()HCI
(منبع :پژوهش نویسندگان)

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (867 )HCI

نتایج بررسی ساالنه شاخص  HCIنیز نشان داد که تمامی سالها در بازه  11ساله از  1321تا  1322از
وضعیت خوب و خیلی خوب از نظر این شاخص برخوردار بودند (جدول .)2
جدول  .2ضریب نهایی اقلیمی تعطیالت ( )HCIو شرایط آب و هوایی برای گردشگری ساالنه در طی سالهای
()1321-1322
شاخص

ارزش

TC
شرطی

A

W

P

HCI

1

1

16

2

13

1

16

2

18

16

2

11

2

16

خوب

00

خوب

Tmax

RHmean

W

S

P

9320

12/3

26/3

8/3

1/1

8/2

12/11

9325

12/1

11/1

3/6

1/1

3/2

12/31

1

9326

12/2

11/6

3/1

1/3

8/1

11/12

0

1

9327

12/1

12/1

8/1

1/1

3/1

12/88

1

1

16

9322

12/1

12/1

8/2

1/1

3/2

11/22

0

1

16

2

9320

12/3

26/3

8/3

1/1

8/2

12/11

1

1

16

2

13

9325

12/1

11/1

3/6

1/1

3/2

12/31

1

1

16

2

18

9326

12/2

11/6

3/1

1/3

8/1

11/12

0

1

16

2

11

9327

12/1

12/1

8/1

1/1

3/1

12/88

1

1

16

2

16

خوب

9322

12/1

12/1

8/2

1/1

3/2

11/22

0

1

16

2

00

خوب

9321

86/1

10/2

3/1

1/0

3/3

12/23

1

1

16

2

18

9314

12/3

11/2

3/1

1/2

3/1

11/12

0

1

16

2

00

9319

81/8

10/1

3/1

1/1

3/1

12/01

1

1

16

2

18

9318

12/1

12/2

8/0

1/8

3/2

12/11

1

1

16

2

18

9313

12/2

11/8

8/2

1/1

1/0

12/12

1

1

16

2

18

9310

86/6

10/2

8/1

1/0

1/1

12/11

1

1

16

2

18

9315

12/2

12/0

8/2

1/8

3/2

11/01

0

1

16

2

02

دمای مؤثر

توصيفی
خیلی
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب

خیلی
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب

خیلی
خوب
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب
خوب

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

862

ادامه جدول  .2ضریب نهایی اقلیمی تعطیالت ( )HCIو شرایط آب و هوایی برای گردشگری ساالنه در طی سال-
های ()1321-1322
شاخص

TC
شرطی

A

W

P

HCI

1

1

16

2

18

1

16

2

18

1

16

2

18

Tmax

RHmean

W

S

P

9316

12/1

12/2

8/1

1/3

3/1

12/11

9317

86/6

26/6

8/8

1/3

1/1

12/28

1

9312

86/8

12/1

8/8

1/3

1/1

12/22

1

دمای مؤثر

ارزش
توصيفی
خیلی
خوب
خیلی
خوب
خیلی
خوب

منبع :پژوهش نویسندگان

امروزه شناسایی محدودیتها و مخاطرات تهدیدکننده اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبهها و پتانسیلهای نهفته
در ویژگیهای اقلیمی و جغرافیای گسترده در فصلهای مختلف سال به منظور لحاظ آنها در برنامهریزی-
های مختلف ملی و استانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است .بهطوریکه در سال-
های اخیر تأثیر عوامل اقلیمی در رضایتمندی گردشگران ،باعث افزایش حساسیت و اهمیت آن در
انتخاب مکانی مناسب برای اقامت آنها شده است .زیرا راحتی و سالمت انسان ،بیش از هر عاملی تحت
تأثیر وضعیت هوا و شرایط اقلیمی است (یزدانپناه و همکاران .)1328 ،رابطه گردشگری و اقلیم یک
رابطه چندجانبه محسوب میشود در حالیکه در اغلب مطالعات مربوط به گردشگری و بهویژه اکوتوریسم
به بررسی اثر تنها یک عامل که معموالً عامل اقتصادی است ،پرداخته میشود و این یک محدودیت برای
مطالعات علمیمحسوب میشود .در حالیکه توسعه گردشگری و تداوم فعالیتهای گردشگری یک منطقه
بسیار تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله عوامل اقلیمیاست .تحقیقات نشان دادهاند که عوامل اقلیمی و
تغییرات آن اثرات مستقیمی بر تغییر طول و کیفیت فعالیتهای گردشگری دارد مانند تغییر در فصل
گردشگری ،انتخاب مقصد گردشگری ،عوامل جذابیت مقصد گردشگری (بات 1و همکاران.)8612 ،

1. Bhatt

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (861 )HCI

بنابراین میتوان با استفاده از شاخصها که ترکیبی از عوامل مختلف را در بردارد نگاه جامعتری در اینباره
کسب کرد.
نمودار پراکندگی ماهانه شاخصهای  HCIو  TCIنشان داد که دو شاخص از ماه اردیبهشت تا آبان روند
کاهنده مشابهی داشتند و سطح نمودار  TCIباالتر بود اما بعد از آبان ماه ،سطح نمودار  HCIرو به افزایش
گذاشت و شاخص  TCIهمچنان به روند کاهشی تا اسفندماه ادامه داد و در سطح پایینتری از  HCIنیز
قرار گرفت .بهاین ترتیب خرداد ماه از نظر شاخص  TCIو اسفند از نظر شاخص  HCIبهترین بودند اما
در تمام ماهها در دوره زمانی مورد مطالعه ،سطح این دو شاخص از مقدار  16کمتر نشد .بنابراین میتوان
گفت که اقلیم منطقه از نظر حضور گردشگر در همه ماههای سال از سطح قابل قبولی برخوردار بود اما در
اواخر پاییز تا اواخر زمستان در سطوح کمتری قرار داشت .بهطوریکه شاخصها از مقدار  26الی  26در
شرایط ایدهآل به مقادیر  16تا 16و شرایط قابل قبول رسیدند .جوان ( )1320و اسکات 1و همکاران
( )8610علت اختالف امتیاز بین شاخصهای  HCIو  TCIرا به وزن مؤلفه و روش رتبهدهی به آنها در
ساختار شاخصها نسبت دادهاند .بهطوریکه در شاخص  16 ،TCIدرصد پارامترهای اقلیمی به آسایش
حرارتی اختصاص داده شده است ،این در حالی است که در شاخص  16 ،HCIدرصد به آسایش حرارتی،
 16درصد به جنبههای فیزیکی و  86درصد به پوشش ابری اختصاص دارد و بههمین دلیل نهایتاً شاخص
 HCIرا قویتر معرفی کردند Scott .و همکاران ( )8610شاخص  HCIرا در تکمیل  TCIارائه کردند و
این شاخص را مکمل شاخص  TCIو در جهت جبران محدودیتهای آن دانستند.
با توجه به تأثیر پارامترهای دما و رطوبت در شاخصها پس میتوان گفت که تغییرات مشهود دما و
رطوبت در فصل بهار در منطقه ،سبب افزایش مقدار شاخصها شده باشد که این موضوع میتواند بهدلیل
سردسیر بودن منطقه نیز باشد که بالفاصله با شروع فصل بهار باال رفتن دمای هوا در اواخر زمستان و
اوایل بهار شرایط برای گردشگری مناسب خواهد شد .بنابراین آخر زمستان و بهار و تابستان به عنوان
فصول پیک و با شرایط عالی و ایدهآل اقلیمی برای گردشگری در منطقه معرفی شدند که به دلیل تأثیر توأم

1. Scott

874
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دمای هوا ،رطوبت مناسب ،سرعت مناسب وزش باد و افزایش تعداد روزهای آفتابی است .این دالیل
مطابق با نظر موحدی و همکاران ( )1321نیز هست که بیان کردند ،نزدیک شدن به فصل بهار و افزایش
تدریجی دما شرایط بهسمت بهتر شدن برای حضور گردشگر رفته و در بهار به تدریج مناسبتر هم می-
شود اما بالعکس با سرد شدن هوا در پاییز و زمستان و افزایش ورود سامانههای سرد به کشور و پیامد آن
سبب کاهش کیفیت اقلیم شده و برای گردشگر نامناسب میشود و شاخصها به سمت نامطلوب نزدیک
میشوند.
نتیجه بررسی این شاخصها در مناطق مختلف کشور نیز نشان داده است که توانایی خوبی در تعیین اقلیم
مناسب با نیازهای گردشگران داشته بهطوریکه مطالعه شاخص  TCIدر استان آذربایجان شرقی توسط
یزدان پناه و همکاران ( )1328نشان داد که ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر دارای بهترین شرایط آسایش
اقلیمی برای گردشگری هستند .نتایج بررسی پناهی و ستاری ( )1320در زمینه پتانسیل گردشگری
شهرهای دامنه سبالن بر اساس شاخص  TCIنشان داد که ماههای خرداد و شهریور بهترین و آذر و دی و
بهمن بدترین ماه های سال از نظر این شاخص معرفی شدند .آنها گرمای شدید و گرد و غبار را دلیل اصلی
نامساعدی شرایط رطوبتی در فصل تابستان و ایجاد شرایط نامساعد آسایش اقلیمی در کشور بیان کردند.
در بررسی بیاتی خطیبی و همکاران ( )1321در تهیه نقشههای ترسیمی وضعیت اقلیم گردشگری ایران نیز
فصول بهار و تابستان را بهعنوان طبقهبندی خیلی خوب تا ایدهآل و فصول پاییز و زمستان را در وضعیت
قابل قبول تا نامطلوب نشان دادند .همچنین بیان کردند که نقش ساعات آفتابی ،عرض جغرافیایی ،ارتفاع و
رطوبت بهویژه در شمال کشور بارزتر است .علت نامناسب بودن اقلیم گردشگری در فصول سرد سال را
پوشش ابری زیاد ،کوتاه بودن طول روز و کاهش ساعات آفتابی که اثر نامطلوبی بر شرایط آسایش دارند،
معرفی کردند.
در فصل زمستان مجموعهای از عوامل بر شاخصهای  TCIو  HCIاثر نامطلوب دارند مانند دمای بسیار
پایین تر از وضعیت آسایش ،ورود هوای سرد به کشور ،تعداد کم ساعات آفتابی و طول روز کوتاه و
شرایط ابرناکی که بهدلیل موقعیت قرار گرفتن ایران در نیمکره شمالی و بر آسایش نامطلوب اثر خواهد

تعيين تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقليمی گردشگری ( )TCIو شاخص اقليمیتعطيالت (879 )HCI

گذاشت و با رفع این عوامل در بهار و بهویژه در تابستان مقادیر شاخصها اعداد باالتری را نشان خواهند
داد .سبحانی و صفریان ( )1321نیز فصل تابستان را برای شمال غرب کشور در وضعیت ایدهآل معرفی
کردند و فصول بهار ،پاییز و زمستان بهترتیب در رتبههای بعدی قرار داشتند .فرجزاده و همکاران ()1321
بیان کردند که در نواحی کوهستانی کشور و قلههای مرتع استرس سرد یعنی افزایش تعداد روزهای سرد و
کاهش تعداد روزهای گرم با آستانه حرارتی مناسب ،وجود دارد ،بنابراین در این مناطق شرایط آسایش
مناسب حرارتی وجود نداشته ،همچنین این شرایط در ارتباط با عرض جغرافیایی نیز حاکم است بهطوری-
که عرضهای جغرافیایی باال در کشور یعنی نواحی شمال به طرف شمالغرب کشور این آسایش حرارتی
کم میشود .بنابراین افزایش ارتفاع سبب کاهش شاخصهای اقلیمی گردشگری و تعطیالت شده که دما
عامل مهمی در ساختار این شاخصها است .افزایش تعداد روزهای گرم و ایجاد آسایش حرارتی در این
مناطق در فصول گرم سال مشاهده خواهد شد.
بنابر نظر فرجزاده و همکاران ( )1321شاخصی در ارزیابی آسایش حرارتی مطلوب و دقیق است که در
ساختار خود اثرات تمامی جوانب اقلیمی یعنی سه منظر زیباییشناختی (مانند تشکیل ابر در آسمان ،قدرت
دید و طول روز) ،فیزیکی (یعنی باد ،بارش ،پوشش برف ،اشعه ماورای بنفش و آلودگی هوا) و حرارتی و
زیستی (مانند بیالن انرژی بدن انسان) را در بررسیهای آسایش اقلیمی در نظر گیرد .که این دو شاخص
مورد استفاده در مطالعه حاضر ،همه این عوامل را در ساختار خود دارند.
در مطالعات پناهی و ستاری ()1320؛ جوان ()1320؛ سجودی و همکاران ( )1321نیز بر این اصول تأکید
شده است که در مناطق اقلیم گردشگری تابستانه اوج شاخصها در تابستان مشاهده میشود که بیشتر در
مناطق عرضهای جغرافیایی باالتر و مناطق مرتفع بروز میکند که در این مناطق فصل تابستان و بهعبارت
دیگر فصول گرم سال بهترین دوره اوج گردشگری هستند مانند مناطق شمال و شمال غربی کشور و
عرض های جغرافیایی باالتر در نیمه اول سال و فصول گرم ،مطلوب گردشگری معرفی شدهاند .در مقابل،
در عرضهای جغرافیایی میانه شرایط بینابینی و اقلیم گردشگری دارای اوج بهار و پاییزه است و در
عرض های پایین جغرافیایی و یا مناطق پست و کم ارتفاع اقلیم گردشگری دارای اوج زمستانه است مانند
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مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان (سعدی و همکاران )1321 ،و سیستان و بلوچستان (کرمی و اسدی،
 )1320و کهگیلویه و بویر احمد (عزتیان و همکاران )1321 ،فصول سرد سال و شش ماهه دوم سال به-
عنوان مناطق مطلوب گردشگری معرفی شدهاند و بهطورکلی شرایط اقلیمی ایران دارای تنوع بسیار زیادی
است از اینرو این موضوع بر شاخصهای اقلیمی  TCIو  HCIتأثیر خواهد گذاشت و نتایج این
شاخصها نیز در نقاط مختلف کشور بسیار متنوع بوده است.
با توجه به در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز برای محاسبه این شاخصها بنابراین برای نقاط مختلف
کشور و مناطق اختصاصی گردشگری بهراحتی قابل محاسبه خواهد بود .این نوع مطالعات به مدیران و
برنامهریزان صنعت گردشگری در کشور کمک قابل مالحظهای خواهد کرد که شرایط و امکانات حضور
گردشگران را به ماههای پیک تعیین شده معطوف کنند و بهاین ترتیب با جذب گردشگر و ایجاد امکانات
فصلی به اقتصاد صنعت گردشگری در کشور رونق ببخشند و بهاین ترتیب با تعیین مقاصد گردشگری
بدون ریسک و حتی ایجاد امکانات برای شرایط اقلیمی عدم آسایش به تأثیر مستقیم شرایط نامطلوب
اقلیمی بر صنعت گردشگری طبیعت در منطقه پایان دهند.
نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقلیمی برای بهبود فعالیتهای گردشگری در منطقه مورد مطالعه
بود .بههمین منظور از شاخصهای  TCIو  HCIبهعنوان مهمترین شاخصهای بررسی در این زمینه
استفاده شد .نتایج نشان داد که اوایل بهار و تابستان بهعنوان مهمترین فصلها برای گردشگری در این
منطقه بود .بهطوریکه از اسفند ماه شرایط اقلیمی شروع به مناسب شدن میگذارد و این شرایط تا شهریور
ادامه دارد و بعد از آن در پاییز تا اواخر زمستان شرایط اقلیمی بهدلیل افت دما بهعنوان یک پارامتر بسیار
مهم در ساختار شاخص های مورد مطالعه شرایط مجدداً نامطلوب خواهد بود .با توجه به سرمای شدید
هوا در زمستان که اغلب نزوالت بهصورت برف خواهد بود مدیریت گردشگری زمستانه در منطقه بسیار
حائز اهمیت است تا از تمام پتانسیلهای منطقه در تمام فصول سال استفاده شود .بنابراین نتایج تحقیق
حاضر برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری منطقه در راستای تأمین تجهیزات و نیاز گردشگران در
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پیکهای پذیرش گردشگر ،تأمین زیرساختهای مطلوب برای جذب و گردشگر در زمانهای دیگر به
طوریکه بر سختی شرایط غلبه شود ،بسیار مفید خواهد بود .همچنین از آنجا که اقلیم مشخصههای آب و
هوایی در سطح وسیع است بنابراین نتایج مطالعات اقلیمی قابلیت استفاده در مناطق وسیعی را نیز دارند از
این رو نتایج این پژوهش برای تعیین تقویم گردشگری در سایر مناطق گردشگری شهرستان آستارا مانند
تاالب بینالمللی استیل نیز قابل استفاده است زیرا تاالب استیل نیز در چهار کیلومتری شهر آستارا در
حاشیه جاده آستارا به تالش قرار دارد .اهمیت اکوتوریستی این تاالب از جهت نزدیکی به جاده ،تنوع
چشماندازهای طبیعی همچون کوهستان ،جنگل و مزارع و کشتزارهای اطراف دوچندان میشود .ضلع
غربی آن پوشیده از جنگل و پوششهای سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور
منظره بسیار جالب توجهی را بهوجود آورده است که در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر
گردشگری یکی از جاذبههای مهم تلقی میشود .از ویژگیهای مهم این تاالب وجود ماهیان مشهوری
مانند کپور و اردک ماهی است .همچنین این تاالب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد
از اروپای مرکزی ،ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت میکنند که مهمترین آن چینگیر
نوکسرخ است .این تاالب  132هکتار وسعت دارد و از مکانهای گردشگرپذیر استان گیالن است .وجود
درختان توسکا در این تاالب ،جلوهای دیدنی به آن بخشیده است .از ویژگیهای تاالب این است که
درختان آن به علت اینکه ریشه آنها در آب قرار دارد ،همواره در پهنای تاالب جا به جا میشوند و حرکت
میکنند .به همین علت ،تاالب آستارا به تاالب استیل درختان شناور هم معروف است و از سال  1321به
عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیالن معرفی شده است.
منابع
آستانی ،سجاد و سبحان اردکانی ،سهیل« .)1321( .ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل  ،»TCIمطالعات محیطی هفت حصار (هفت حصار) ،دوره  ،1شماره  ،8صص
.00-11
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محسن ترابی  ،استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
محمدرضا فتحی ،استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم

تاریخ دریافت1166/3/13 :

تاریخ پذیرش1166/0/0 :

چکيده
در این مقاله به بررسی پژوهشهای پنج نشریه برتر حوزه گردشگری از منظر روششناسی پرداخته شده است .این پژوهش
از نظر هدف ،کاربردی و ابزار گردآوری دادهها مطالعه کتابخانهای است .جامعه آماری این پژوهش ،تمامی مقاالت مجالت
گردشگری و توسعه ،مطالعات اجتماعی گردشگری ،برنامهریزی و توسعه گردشگری ،گردشگری شهری و مطالعات
مدیریت گردشگری است که بین دورههای  1321تا  1322انجام گرفته است .در این پژوهش از نمونهگیری استفاده نشده و
همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شدهاند .تعداد  211مقاله از نظر  16پارامتر از جمله پراکندگی تعداد
مقاالت در هر سال ،رویکرد پژوهش ،روش تحلیل دادهها ،ابزار گردآوری اطالعات ،روش مورد استفاده ،حوزه مورد
پژوهش ،تعداد نویسنده هر مقاله ،منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ،وابستگی سازمانی نویسنده مسئول مقاله و رشته تحصیلی
نویسنده مسئول مقاله مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد بیشترین تعداد مقاالت طی  1دوره اخیر مربوط به نشریه
گردشگری و توسعه بوده است و در مجموع بیشتر مطالعات روی استانهای شمالی و مرکزی متمرکز بودهاند .پژوهشگران
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سهم قابل توجهی در چاپ مقاالت حوزه گردشگری داشتهاند و به لحاظ وابستگی
نویسنده مسئول ،به ترتیب دانشگاه عالمه طباطبایی و تهران ،بیشترین مقاالت را به خود اختصاص دادهاند .همچنین
براساس نتایج تحقیق ،بیشتر پژوهشها به صورت توصیفی-کاربردی و دارای رویکرد کمی و با روش معادالت ساختاری
بودهاند و  01درصد از روش گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه بوده است.

كليدواژهها :مجالت مدیریت گردشگری ،پژوهشهای گردشگری ،نزدیک بینی در روشها

 .1نویسنده مسئول،

Email: m.torabi@hormozgan.ac.ir
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مقدمه
با وجود افزایش کمی بدنه دانش در حوزههای مختلف ،اما تجربه نشان داده است ،مطالعات صورت
گرفته موجب شکلگیری تصویری درست در قرن  81نشده است (عبدالحمید و همکاران.)1322 ،
برخی معتقدند که رشتههای مختلف به لحاظ روششناسی رشد و تکامل مطلوبی نداشتهاند (رادشلدرز
و لی .) 8611 ،1موضوع گردشگری با اینکه به پدیده جهانی تبدیل شده و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی
اهمیت پیدا کرده است ،اما به نظر میرسد هنوز موقعیت علمی آن دارای ابهام است (عظیمی نژاد و
همکاران ،)1320 ،تا آنجا که برخی از محققان بیان کردهاند که پژوهشهای گردشگری در زمینههای
فرعی پیشرفت قابل توجهی نداشتهاند (کوسیگلو و همکاران .)8610 ،8شتابزدگی در به کارگیری
روش تحقیق آثار قبلی ،فقط منجر به افزایش بحران میشود ،رو آوردن ناگهانی به یک راه حل بسیار
وسوسه انگیز است و به چیزی منجر میشود که متخصص حل مساله یان میتروف آن را «حل دقیق
مساله اشتباه» مینامد (بالدوین و همکاران .)8662 ،3در مورد پژوهشها هم امکان ارتکاب این خطا با
به کارگیری روش تحقیق نادرست وجود دارد بدین معنی که گاهی اوقات مثال با استفاده نادرست از
روش تحقیق کمی مفهومی اشتباه را به صورت دقیق اثبات میکنیم که این خطا در بلندمدت آثار زیان
باری را به دنبال خواهد داشت .نقد علمی یکی از قویترین راهکارهای اعتالی آگاهی علمی است و
تحقیقات حوزه گردشگری از این نقد مبری نیستند .داشتن نگاه گزینشی و جهتگیری بین رشتهای
نسبت به مدیریت گردشگری زمانی حاصل خواهد شد که با استفاده روشهای مختلف فرا مطالعه ،با
نگاه به گذشته و تحلیل تحقیقات گذشته ،مسیر آینده را به درستی ترسیم کنیم .تحلیل و بررسی آنچه
در مجالت یک رشته علمی چاپ میشود به ما در درک بهتر موضوعها و مسئولیتهای آن رشته
کمک می کند .تحقیقات فراوانی در حوزه گردشگری در چند سال اخیر به صورت مقاالت علمی
پژوهشی تدوین شده است که در این پژوهش به دنبال بررسی آنها از منظر روش شناسی میباشیم .در
این پژوهش سابقه نشر  1ساله 1 ،نشریه برتر حوزه گردشگری از جمله گردشگری و توسعه ،مطالعات
اجتماعی گردشگری ،برنامهریزی و توسعه گردشگری ،گردشگری شهری و مطالعات مدیریت
1. Raadschelders and Lee
2. Koseoglu et al
3. Baldwin et al
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گردشگری ،به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و مقاالت از نظر  16شاخص از جمله پراکندگی
تعداد مقاالت در هر سال ،رویکرد پژوهش ،روش تحلیل دادهها ،ابزار گردآوری اطالعات ،روش مورد
استفاده ،حوزه مورد پژوهش ،تعداد نویسنده هر مقاله ،منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ،وابستگی
سازمانی نویسنده مسئول مقاله و رشته تحصیلی نویسنده مسئول مقاله مورد بررسی قرار گرفتند .به
طور خالصه این پژوهش به دنبال پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
 پراکنش مطالعات گردشگری در ایران از منظر  16شاخص ذکر شده چگونه است و خالءهایموضوعی و روش شناسی در این حوزه کدام هستند؟
مبانی نظری
مدیریت گردشگری و فراروش دو حوزه کلیدی هستند که نقطه شروع نگارش مقاله حاضر شدند.
بنابراین در این قسمت ابتدا مباحث مربوط به حوزه گردشگری شرح داده میشود و پس از توضیح
مبانی نظری فراروش ،به مرور مطالعات انجام گرفته پرداخته خواهد شد.
مبحث گردشگری در چند دهه اخیر ،رشد و توسعه قابل توجهی داشته است و بخش عمدهای از
اقتصاد جهان را تشکیل میدهد .صنعت گردشگری از پویاترین بخشهای اقتصاد ملی بسیاری از
کشورهاست و آن را میتوان به عنوان یکی از منابع مهم توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست
محیطی به حساب آورد (شفیعی و همکاران .)1322 ،صنعت گردشگری عبارت است از کسب و کاری
که طی آن سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،چه دولتی و چه عمومی و یا خصوصی ،امکانات و تسهیالت
الزم را جهت خدمات مربوطه برای ارائه به گردشگران مهیا میسازد .این مسئله نباید سازههای صنعتی،
کارگاهی و کارخانهای را تداعی کند ،بلکه ترکیبی است که علم ،صنعت و فرهنگ را در برمیگیرد و
نهایتاً از نوع "خدمات گردشگری" را برای مصرف کنندگان خود فراهم میکند (آقایی و همکاران،
 .)1321طبق تعریف میل و موریسون ،گردشگری به مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود که در جریان
مسافرت یک گردشگر اتفاق میافتد .به طور کلی میتوان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در
جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق میافتد گردشگری تلقی کرد ( ،)1228فعالیتی اجتماعی که در برگیرنده
رفتار انسانی ،استفاده از منابع ،تعامل با دیگران ،اقتصاد و محیط است که این تعریف را میتوان شکلی
از توسعه مفهومی این واژه در استفاده از منابع طبیعی و تعامل با محیط دانست .از بعد اجتماعی نیز
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تعریف گردشگری فصل بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را در
برمیگیرد .این دو تعریف خود نشان تمایز مابین تعاریف مختلف از گردشگری است که هر یک
برگرفته از آیتمهای مورد نظر در مطالعات گردشگری میباشند.
كاربرد فراروش در مطالعات مدیریت گردشگری
نظر به نقش و اهمیت باالی نشریههای علمی در عرصه علم و دانش ،الزم است مجالت مختلف به
صورت دورهای از نظر علمی ارزیابی شوند و از این طریق به خطمشی گذاران عرصه علم و دانش
کشور در برنامهریزی و ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی یاری رساند (عبدالحمید و همکاران،
.)1322
فرامطالعه به عنوان یکی از روشهای بررسی و آسیبشناسی پژوهشهای گذشته شناخته میشود .در
واقع فرامطالعه یک تجزیه و تحلیل عمیق از تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در یک حوزه
مطالعاتی خاص است (پترسون و همکاران .)8661 ،1فرامطالعه شامل سه بخش است (شکل :)1
فراتحلیل( 8تجزیه و تحلیل محتوای مطالعات اولیه) ،فراروش( 3تجزیه و تحلیل روششناسی مطالعات
اولیه) و فرانظری (تجزیه و تحلیل نظری مطالعات اولیه) (ادواردز و همکاران.)8662 ،1
جهان واقعی
پژوهشهای کیفی
روشهای پژوهش اولیه

فراروش

فراتحلیل

مطالعات نظری اولیه

فراتئوری

شکل .1روابط بین فرامطالعه و مطالعات اولیه (ژائو)1221 ،1

 فراتحلیل :منظور از فراتحلیل ،تجزیه و تحلیل نتایج یافتهها ،بحثها و نتیجهگیریهای تحقیقات اولیهاست (بنچ و دی.)8616 ،1
1. Patterson et al
2. Meta-analysis
3. Meta-method
4. Edwards et al
5. Zhao
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 فراروش :در فراروش ،تناسب و درستی روشهای تحقیق مطالعات اولیه مورد بررسی قرار میگیرد(رحمانی و رحمانی.)8613 ،
 فرانظری :فرا نظری به تجزیه و تحلیل تمایالت نظری ،فرضیهها و نظریههای ایجاد شده در مطالعاتاولیه میپردازد (فردوسی و همکاران.)1322 ،
فرامطالعه فر ایندی است که دارای شش مرحله است (مراحل سوم تا پنجم به سه زیر مجموعه تحلیلی
فرامطالعه اشاره دارد) :در مرحله اول ،پیش زمینهها یا مقدمات کار فراهم میشود .در مرحله دوم،
ارزیابی اولیه از پژوهشها صورت میگیرد که شامل تعیین معیارهای انتخاب پژوهشها ،ارزیابی
کی فیت آنها و تعیین راهبردهای مدیریت داده است .مرحله سوم ،تحلیل فراداده است که شامل گروه
بندی داده ها بر اساس معیارهایی مانند روش ،نمونه ،تاریخ انتشار و یا مسئله خاص و ویژه است.
مرحله چهارم فراروش است که این مرحله مستلزم مقایسه مفروضات روش شناسی تحقیق و ارزیابی
الگوها و موضوعات پژوهشها است .مرحله پنجم فراتئوری است .در این مرحله پژوهشهای اولیه از
نظر گرایشهای نظری و از لحاظ عنوان سوال پژوهش و ایجاد نظریه در آینده بررسی میشوند .مرحله
ششم ،فرا ترکیب است که در این مرحله به صورت قیاسی و با استفاده از سه مرحله قبل ،از فرایند
پویا و تکراری تفکر ،تفسیر ،خلق ،نظریهپردازی و انعکاس پیروی میشود (زایمر .)8661 ،8در پژوهش
حاضر از تکنیک فراروش برای بررسی مقاالت پنج نشریه حوزه گردشگری استفاده شد و سعی شد
پژوهشهای چاپ شده از حیث روششناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در زمینه موضوع مقاله حاضر ،با مرور مقاالت پنج نشریه برتر حوزه گردشگری ،پژوهشی با این
گستردگی در مجلههای ذکر شده یافت نشد بنابراین در ادامه به آثار پژوهشی تقریبا مشابه اشاره
میشود؛ مطالعاتی که با استفاده از تکنیکهای مختلف تحلیل کیفی ،به بررسی حوزههای مختلف
گردشگری در پایگاه دادههای فارسی پرداختهاند.
اسدی و بیات ( ،)1320در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعه گردشگری ادبی
در ایران» ،بعد از جمعآوری هر گونه متن یا نوشتهای که به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع

1. Bench & Day
2. Zimmer
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گردشگری ادبی در ایران مرتبط میشد ،گزارههای مطرح در گفتمان گردشگری ادبی در ایران را ذیل
چهار موضوع کلی دستهبندی کردند :مفهوم و تعریف گردشگری ادبی ،مشکالت و موانع توسعه
گردشگری ادبی ،راهکارهای توسعه و ترویج گردشگری ادبی وکارکردها و پیامدهای گردشگری ادبی.
زارعی و محمودی پاچال ( ،)1322در مطالعهای با عنوان «واکاوی مطالعات گردشگری ایران از نظر
موضوعی و روششناختی و ترسیم آینده مطالعات پژوهشی» ،تعداد  313مقاله در چهار نشریه

گردشگری و توسعه ،مطالعات اجتماعی گردشگری ،مطالعات مدیریت گردشگری ،برنامهریزی و
توسعه گردشگری بین سالهای  1321 -1321را مورد مطالعه قرار دادند .طبق نتایج پژوهش،
گردشگری شهری از بین انواع گردشگری بر مبنای مکان مقصد ،گردشگری طبیعتگرا از بین انواع
گردشگری بر مبنای نوع فعالیت و گردشگری فرهنگی و هنری از بین انواع گردشگری بر مبنای
موضوع ،بیشترین مطالعات را به خود اختصاص دادند .همچنین از نظر روش شناسی ،مطالعات کمی،
کاربردی ،داده های حاصل از پرسشنامه و مطالعه میان گردشگران داخلی بیشترین مطالعات را به خود
اختصاص دادند.

دهدشتی شاهرخ ( ،)1322در مقالهای تحت عنوان «تحلیلی از هفت سال پژوهشهای فصلنامه برنامه-
ریزی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی» ،حدود  866مقاله را که بیش از صد هزار
واژه در خود گنجانده بودند ،مورد تحلیل قرار داد .طبق نتایج پژوهش بیشترین حوزههای مطالعاتی
فصلنامه برنامهریزی و توسعه گردشگری شامل استراتژی گردشگری ،برندسازی در گردشگری،
تبلیغات در گردشگری ،جاذبههای گردشگری ،کیفیت خدمات گردشگری ،گردشگری بینالمللی،
گردشگری تاریخی ،گردشگری جغرافیایی ،گردشگری داخلی ،گردشگری درمانی هستند.

دهدشتی شاهرخ ( ،)1322در پژوهشی با عنوان تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت
گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی ،تعداد  816مقاله را که حاوی حدود  13هزار اصطالح بود،

مورد تحلیل قرار داد .طبق نتایج پژوهش بیشترین حوزههای مطالعاتی فصلنامه مطالعات مدیریت
گردشگری شامل استراتژی گردشگری ،برندسازی در گردشگری ،تبلیغات در گردشگری ،جاذبههای
گردشگری ،کیفیت خدمات گردشگری ،گردشگری بینالمللی ،گردشگری تاریخی ،گردشگری
جغرافیایی ،گردشگری داخلی ،گردشگری درمانی هستند.
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دربان آستانه ،رضوانی ،مطیعی لنگرودی و محمدزاده الریجانی ( ،)1321پژوهشی با عنوان «مرور نظام-
مند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین گردشگری روستایی» انجام
دادند .در این مقاله با استفاده از شش کلید واژه و بعد از غربالگری و ارزیابی کیفی ،نهایتا تحلیل روی
 18مقاله صورت گرفت .طبق نتایج این پژوهش الگویی با یازده مؤلفه پیشنهاد شده است :مدیریت
تقاضا ،ظرفیت و مهارت ،ارتباط با تامین کننده ،ارتباط با مشتری ،فرایند سفارش ،ارزیابی عملکرد
خدمات ،اطالعات ،مالی ،دانش ،بازار و ریسک.
فرخی ،نمامیان ،اصغری صارم و قبادی ( ،)1322در پژوهشی با عنوان «تبیین الگوی توجه بصری در
رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب» ،با انتخاب  81مقاله و استفاده از
روش فراترکیب ،به الگویی با هشت مفهوم 12 ،مقوله فرعی و  81مقوله اصلی دست یافتند .نتایج تحقیق
حاکی از آن بود که مولفههای اصلی خرید تکانشگری مبتنی بر توجه بصری گردشگران شامل عوامل
فردگرا ،بازارگرا ،محیطگرا و عوامل باورگرا است.
صالحی کجور ،رضوی ،امیرنژاد ،محمدی و تقی پوریان ( )1322در مقالهای با عنوان «واکاوی عوامل
مؤثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی بر تکنیک فراترکیب» ،نشان دادند که عوامل مؤثر بر
گردشگری هوشمند در صنعت ورزش شامل سرویسهای اطالعات هوشمند گردشگری ،خدمات ابری
گردشگری هوشمند ،اینترنت اشیا ،اطالعات گردشگری هوشمند ،سیستم خدمات اینترنت کاربر نهایی،
امکان جستجوی هوشمند ،بازاریابی محتوا و هوش مصنوعی هستند.
عظیمی هاشمی ،بستان و اصغری ( ،)1320در مطالعهای با عنوان «مرور نظاممند مقاالت پژوهشی در
حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور» ،با الگو
گرفتن از مفهوم سازی کوهن از جامعه شناسی گردشگری ،از عوامل زیر با عنوان رویکرد مفهومی در
مسألهشناسی مطالعات اجتماعی گردشگری یاد کردند :چهار سطح گردشگر (عالیق ،نگرشها ،واکنشها
و نقشهای او) ،روابط میزبان و گردشگر ،ساختارها و کارکردهای گردشگری و پیامدهای گردشگری.
یافته های پژوهش بیانگر آن است که مهمترین موضوع اجتماعی مورد توجه محققان گردشگری ایران،
ساختار و کارکردهای گردشگری بوده است.
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در ادامه در قالب جدول  1آثاری مشاهده میشود که سعی داشتهاند با استفاده از رویکرد فراترکیب و
جستجوی پایگاه دادههای مختلف خارجی به مرور حوزههای مختلف گردشگری بپردازند:
جدول  .1تحقیقات داخلی حوزه گردشگری با مرور پایگاه دادههای خارجی
نام
نویسندگان

عنوان مقاله
ارائه چارچوبی برای

آقازاده و
همکاران
()1321

ایجاد ائتالف در کسب
و کارهای گردشگری
با رویکرد فرا ترکیب
(چاپ شده در نشریه
گردشگری و توسعه)

مجله هدف مورد
مطالعه

ساینس دایرکت،1
امرالد ،8اسپرینگر،3
تیلور و فرانسیس،1
ویلی

1

در این مقاله برای درک عمیق از پدیده شکلگیری
ائتالف در کسب و کارهای گردشگری رویکرد تفسیر
گرایانه اتخاذ و از روش فراترکیب استفاده شده است
و پس از بررسی  32مقاله ،تصویر کلی از مهمترین
ابعاد و مولفههای دخیل در شکلگیری یک ائتالف در

()8610-1222

گردشگری ارائه شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد روند کلی مقاالت حوزه

تحلیل کتاب سنجی
سلطانی

خالصه نتایج

کانالهای توزیع گردشگری در ده سال اخیر صعودی

روند جهانی پژوهش در

نژاد و

حوزه کانال توزیع

وب آف ساینس

همکاران

گردشگری

8612-1223

()1322

(چاپ شده در نشریه

0

بوده است .بیشترین مقاله در سال  8612به تعداد 80
مقاله و بیشترین میزان استناد در سال  8612به تعداد
 818استناد بوده است .بیشترین انتشارات این حوزه به
صورت مقاله پژوهشی اصیل و از کشورهای چین و

گردشگری و توسعه)

سپس اسپانیا ،آمریکا ،نیوزلند و تایوان بوده است.
در این پژوهش مشخص شد که بیشترین تاکید در این

مصورسازی شبکه

مقالهها روی مضامینی مانند بوم گردی ،تنوع ،مدیریت،

همکاریهای علمی در
ضیائی

پژوهشهای ژئوتوریسم

وب آف ساینس

سیر تکامل ،حفاظت محیط زیست بوده است .نتایج

()1322

(چاپ شده در نشریه

()8612-1266

همچنین نشان داده است که کشورهای آمریکا،

برنامه ریزی و توسعه

انگلستان ،استرالیا ،ایتالیا و آلمان در شبکه پژوهشی

گردشگری)

حوزه ژئوتوریسم نقش بر جستهای دارند.
نتایج این مقاله نشان میدهد که ایران در زمینه

بررسی وضعیت
فاضلی
ورزنه و
همکاران
()1322

گردشگری  311مدرک نمایه شده در پایگاه وب آف

تولیدات علمی ایران در
حوزه گردشگری در بین
سالهای  1222تا 8611
(چاپ شده در نشریه
مطالعات مدیریت
گردشگری)

ساینس دارد و ایران از لحاظ تعداد مدارک در این

وب آف ساینس

حوزه جایگاه  32ام در جهان و جایگاه سوم را در

()8611-1222

خاورمیانه دارد همچنین از لحاظ همکاریهای بین
المللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین
همکاریهای ایران با کشور ترکیه و مالزی صورت
گرفته است.

1. Science Direct
2. Emerald
3. Springer
4. Taylor & Francis
5. Wiley
6. Web of Science
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ادامه جدول  .1تحقیقات داخلی حوزه گردشگری با مرور پایگاه دادههای خارجی
نام نویسندگان

عنوان مقاله
چارچوب مفهومی
هوشمندی مقصدهای

ضیائی و

گردشگری شهری با

همکاران ()1322

رویکرد فراترکیب
(چاپ شده در نشریه
گردشگری و توسعه)
مقاصد گردشگری
هوشمند :مرور
سیستماتیک تحقیقات

شفیعی و

با استفاده از رویکرد

همکاران()1322

قیف پارادایم
(چاپ شده در نشریه
مطالعات مدیریت
گردشگری)

مجله هدف مورد
مطالعه

خالصه نتایج

ساینس دایرکت،

در این مقاله تعداد  11مقاله برای بررسی نهایی

امرالد ،اسپرینگر،

با استفاده از روش فراترکیب انتخاب شد .نتایج

تیلور و فرانسیس،

حاصل از پژوهش نشان میدهد که مفاهیم

ویلی ،سیج،1

موجود در زمینه هوشمندی مقصدهای گردشگری

الیبرریجنسیس،8

را میتوان در سه مقوله عوامل کالن ،عوامل خرد

مگیران

3

یا نظاممند و ویژگیهای خاص هوشمندی

()8612-1222

دستهبندی کرد.

ساینس دایرکت،
اسپرینگر ،امرالد،

در این پژوهش بعد از بررسی  161مقاله ،تعداد

وب آف ساینس،

 31مقاله شناسایی و طبقه بندی شدند .یافتهها

آی ای اکسپلور،1

حاکی از تمرکز مقاالت روی سطح تئوریهای

تیلور و فرانسیس،

خاص و نبود مقاالت حوزه هستیشناسی و

گوگل اسکوالر

1

فرضیات پایه دارد.

()8611-8666

منبع :یافتههای پژوهش

روششناسی تحقيق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از تکنیک فراروش برای تجزیه و تحلیل مقاالت استفاده
شده است .فراروش تناسب و درستی روشهای تحقیق در مطالعات اولیه را مورد بررسی قرار میدهد
(رحمانی و رحمانی )8613 ،و به روشن شدن مشکالت روششناسی تحقیقات اجتماعی کمک میکند
(ژائو .)1221 ،جامعه آماری تحقیق حاضر ،تمامی مقاالت  1نشریه برتر حوزه گردشگری شامل
مطالعات اجتماعی گردشگری ،برنامهریزی و توسعه گردشگری ،گردشگری شهری ،گردشگری و
توسعه و مطالعات مدیریت گردشگری است که بین دورههای  1322-1321به چاپ رسیدند .نمونه
آماری پژوهش حاضر ،منطبق بر جامعه آماری و به صورت تمام شمار است .در مجموع تعداد 211
مقاله از نظر  16شاخص با استفاده از چارچوب ذیل (جدول  )8مورد بررسی قرار گرفتند ،الزم به ذکر
1. SAGE
2. Library Genesis
3. Magiran
4. IEEE Explore
5. Google Scholar

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

826

است جهت فرارروش در این تحقیق با توجه به نبودن چارچوب کامل ،از چارچوب ترکیبی -ابداعی
استفاده شده است البته بیشتر عوامل مهم روششناسی که در این مقاله در نظر گرفته شده است با
کمک چارچوب مورد استفاده در پژوهشهای فراروش قبل است که در واقع اعتبار آنها در
پژوهشهای قبلی آزمون شده است .برای بررسی روایی پژوهش حاضر ،هر یک از شاخصهای مورد
نظر با دیگر مقاالت فراروشی مورد مقایسه قرار گرفته و در هر مورد اختالف مورد بررسی و بازبینی
مجدد قرار گرفته است عالوه بر این قبل از شروع به تحلیل کل مقاالت ،چارچوب طراحی شده بر
روی یک نمونه  86تایی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضعف و قوتهای فهرست مشخص و برطرف
شدند .جهت بررسی پایایی تحلیلهای انجام شده در مقاله حاضر ،تعداد  11مقاله ( 1درصد کل
مقاالت) به صورت تصادفی انتخاب شد و در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار داده شد (کریپندوف،1
 ،1226استرمرش و همکاران ،)8661 ،8این خبرگان همگی از اساتید دانشگاهی با گرایش مدیریت
گردشگری بودهاند و تعداد آنها براساس روش گلوله برفی  83نفر بوده است و با این تعداد از خبرگان،
اشباع نظری حاصل شده است ،نتایج و طبقهبندیهای آنان به میزان  26درصد با طبقهبندیهای انجام
شده توسط پژوهشگران این مقاله مطابقت داشت.
جدول  .8چارچوب مورد استفاده برای فراروش پژوهش حاضر
شاخص

سطوح

مقاالت در

فراوانی تعداد مقاالت

منابع
ایمانی و همکاران1321 ،؛ فردوسی و

تعداد
هر دوره

همکاران1322 ،؛ صادقی و همکاران،
1321؛ طیبی ابوالحسنی و همکاران،
1322

منطقه
جغرافیایی
مورد

شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی ،مرکزی ،کل کشور

پژوهشگران

مطالعه
رویکرد
پژوهش

کمی ،کیفی ،آمیخته

حسینی قصر و همکاران1323 ،

1. Krippendoff
2. Stremersch et al
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ادامه جدول  .8چارچوب مورد استفاده برای فراروش پژوهش حاضر
سطوح

شاخص

منابع

معادالت ساختاری ،دادهبنیاد ،تحلیل عاملی ،رگرسیون،
روش

همبستگی ،سایر آزمونهای آماری ،سایر روشهای

عزیری و فرهیخته1328 ،؛ خواستار و

تحلیل

کیفی ،تصمیم گیری چند معیاره ،روشهای ریاضی،

همکاران1326 ،؛ محمدنژاد شورکایی و

دادهها

سایر روشهای کمی ،ترکیبی از چند روش کمی،

همکاران1326 ،

ترکیبی از روشهای کمی و کیفی
ابزار
گردآوری
اطالعات

عزیری و فرهیخته1328 ،؛ حسینی قصر
مطالعه کتابخانهای ،آزمایش ،اسناد و مدارک،

و همکاران1323 ،؛ خواستار و

پرسشنامه ،مصاحبه ،ترکیبی از ابزارها ،مشاهده

همکاران1326 ،؛ محمدنژاد شورکایی و
همکاران1326 ،

روش
مورد

کاربردی ،بنیادی ،توسعهای ،تحلیلی ،موردی ،تطبیقی

استفاده

اوندر و بروور8613 ،؛ گولراجانی و
مولونی8618 ،؛ رادشلدرز و لی8611 ،

برگرفته از ادبیات:
جغرافیای گردشگری ،اقتصاد گردشگری ،جامعه
حوزه
مورد
پژوهش

شناسی ،رفتارشناسی ،بازاریابی ،کسب و کار و
کارآفرینی ،توسعه پایدار ،هتلداری ،مدیریت مقصد،
آینده پژوهی ،گردشگری سالمت ،گردشگری مذهبی

پژوهشگران

و معنوی ،گردشگری ورزشی ،آموزش ،گردشگری
روستایی ،زنجیره تامین ،مدیریت دانش ،فناوری،
کشاورزی ،سایر

تعداد
نویسنده

یک نفر ،دو نفر ،سه نفر ،چهار نفر

هر مقاله

رادشلدرز و لی8611 ،؛ اوندر و بروور،
8613

وابستگی
سازمانی

پیام نور ،تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،عالمه

نویسنده

طباطبایی ،آزاد ،اصفهان ،جهاد دانشگاهی ،مازندران،

مسئول

شیراز ،سایر

رادشلدرز و لی8611 ،؛ اوندر و بروور،
8613

مقاله
رشته
تحصیلی

دولتی ،صنعتی ،بازرگانی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی،

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،ورزشی ،گردشگری و

مسئول

جهانگردی ،سایر

مقاله

منبع :یافتههای پژوهش

ایمانی و همکاران1321 ،
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یافتههای تحقيق
طبق یافتههای پژوهش و همان گونه که در جدول ( )3مشاهده میشود ،از بهار  1321تا زمستان
 ،1322تعداد  211مقاله در  1نشریه علمی پژوهشی داخلی در حوزه گردشگری به چاپ رسیده است.
بیشترین تعداد مقاالت طی  1دوره اخیر یعنی از  1321الی  1322مربوط به نشریه گردشگری و توسعه
با  812مقاله چاپ شده بوده است .همان طور که در شکل ( )8قابل مشاهده است ،روند چاپ مقاالت
در این نشریات به صورت کلی روندی افزایشی بوده است .نشریه گردشگری شهری در سال 1322
نسبت به سال  1322روندی نزولی داشته است.
جدول  .3توزیع فراوانی مقالههای چاپ شده به تفکیک هر دوره
ردیف

نشریه

3
1
1

بررسی

گردشگری و

-1322

توسعه

1321

برنامهریزی و

-1322

توسعه گردشگری

1321

1
8

دوره مورد

-1322

گردشگری شهری

1321

مطالعات اجتماعی

-1322

گردشگری

1321

مطالعات مدیریت

-1322

گردشگری

1321

1321

1320

1321

1322

80

16

13

11

01

16

82

82

11

12

1

82

16

16

36

13

11

13

81

81

81

81

82

16

13
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80
60
40
20
0
1398

1399
5

4

1397
3

1396
2

شکل  .8روند انتشارات مقاالت

1395

1
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1322
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به لحاظ منطقه جغرافیایی مورد مطالعه و با در نظر گرفتن مجموع مطالعات پنج نشریه ،اکثر مطالعات
روی مناطق مرکزی و نیمه شمالی صورت پذیرفتهاند (شکل .)3
جدول  1هم توزیع فراوانی پژوهشها را بر اساس منطقه جغرافیایی مورد مطالعه به تفکیک مجالت
نشان میدهد.

شکل  .3پراکندگی جغرافیایی پژوهشهای گردشگری در ایران 1322-1321

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .1توزیع فراوانی پژوهشها براساس منطقه جغرافیایی مورد مطالعه
ردیف
1
8
3
1
1

نشریه
گردشگری و
توسعه
برنامه ریزی و
توسعه گردشگری
گردشگری شهری
مطالعات اجتماعی
گردشگری
مطالعات مدیریت
گردشگری

منبع :یافتههای پژوهش

کل

شمالی

جنوبی

شرقی

غربی

مرکزی

31

10

2

86

13

16

16

13

11

11

30

03

31

10

11

81

11

18

کشور

16

1

11

2

81

83

11

88

11

18

12

10
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یافتهها در خصوص نویسندگان
براساس یافتهها ،بیشتر مقالهها ( 18درصد) توسط پژوهشگران با رشتههای مختلف به نگارش درآمده
است .همچنین  81درصد از مقاالت توسط پژوهشگران رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری ارائه شده
است .جدول  1توزیع فراوانی رشته تحصیلی نویسندگان مسئول را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی رشته تحصیلی نویسندگان مسئول مقاالت نشریه
ردیف

1

نشریه
گردشگری و
توسعه

1321

توسعه
گردشگری

3

1321

گردشگری
شهری

1321

اجتماعی
گردشگری
مطالعات

1

-1322

-1322

مطالعات
1

بررسی
-1322

برنامه ریزی و
8

دوره مورد

مدیریت
گردشگری

-1322
1321
-1322
1321

جغرافیا و
دولتی

صنعتی

بازرگانی

برنامه ریزی

ورزشی

شهری

گردشگری و
جهانگردی

8

1

31

30

8

33

8

8

11

11

1

82

6

8

1

1

6

1

11

1

38

21

2

80

3

6

3

18

80

16

سایر
16
2
23

31

10

03
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در مورد وابستگی دانشگاهی نویسندگان مسئول ،براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ،نویسندگان
سایر دانشگاه  10درصد ،دانشگاه عالمه طباطبایی  16درصد و دانشگاه تهران حدود  2درصد سهم
داشتهاند (شکل  .)1همچنین در خصوص میزان همکاری بین نویسندگان ،بیشتر پژوهشها با همکاری
سه نفر انجام شده است و پس از ان دو نفر و چهار نفر با هم همکاری داشتهاند .نتایج در جدول 0
نشان داده شده است.
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400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه پیام نور

جهاددانشگاهی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه ازاد اسالمی

دانشگاه عالمه طباطبایی

سایر دانشگاه های دولتی

دانشگاه شیراز

مازندران

شکل  .1فراوانی وابستگی دانشگاهی نویسندگان مسئول

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .0فراوانی مقالهها برحسب تعداد نویسندگان همکار
دوره مورد بررسی

یک نفر

ردیف

نشریه

1

گردشگری و توسعه

1322-1321

8

برنامهریزی و توسعهگردشگری

1322-1321

12

3

گردشگری شهری

1322-1321

11

13

1

مطالعات اجتماعی گردشگری

1322-1321

1

38

31

1

مطالعات مدیریت گردشگری

1322-1321

1

12

21

چهار نفر

دو نفر

سه نفر

16

03

166

10

11

23

31

01

81
11
81
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یافتهها در خصوص روششناسی پژوهشهای انجام شده
طبق یافتههای پژوهش ،از مجموع  211مقاله بررسی شده در  1نشریه حوزه گردشگری 312 ،مقاله از
نوع کاربردی 826 ،مقاله از نوع توصیفی و  111مقاله از نوع توسعهای بودهاند.
در مورد ترکیب مقاالت از حیث صبغه پژوهش (کمی ،کیفی ،آمیخته) میتوان گفت از مجموع 211
مقاله حدود  121مقاله ( 18درصد) با رویکرد کمی نوشته شده است که نشان از غلبه رویکرد کمی
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نسبت به کیفی در پژوهشهای حوزه مدیریت گردشگری دارد .براساس نتایج شکل  1رویکرد کیفی
در رتبه بعدی قرار میگیرد و اختالف ناچیزی با رویکرد آمیحته دارد.
مطالعات مدیریت گردشگری
مطالعات اجتماعی گردشگری
گردشگری شهری
برنامه ریزی و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه

200

150
تعداد مقاله کمی

100

50

تعداد مقاله کیفی

0
تعداد مقاله امیخته

شکل  .1فراوانی مقالهها براساس رویکرد پژوهش
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همان طور که در جدول  1نشان داده شده است در اغلب پژوهشها برای گردآوری داده از پرسشنامه
( 01درصد) استفاده شده است که با توجه به سهولت استفاده از پرسشنامه این مورد دور از انتظار
نیست .همچنین ترکیبی از روشهای گردآوری دادهها ،با  11درصد در رتبه دوم قرار گرفته است.
جدول  .1توزیع فراوانی پژوهشها براساس روش گردآوری داده
ابزار گردآوری

تعداد

اطالعات

مقاله

1

مطالعه کتابخانهای

36

8

آزمایش

6

3

مطالعه اسناد و مدارک

12

1

پرسشنامه

161

1

مصاحبه

28

0

ترکیبی از ابزارها

132

1

مشاهده

6

ردیف
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روش تحلیل دادههای بیشتر مقاالت ،معادالت ساختاری با  12درصد بوده است .سایر آزمونهای
آماری ،سایر روشهای کیفی و ترکیبی ار روشهای کمی و کیفی به ترتیب در رتبههای دوم ،سوم،
چهارم قرار گرفتهاند (شکل .)0

تعداد مقاله
ترکیبی از روش های کمی و کیفی
ترکیبی از چند روش کمی
سایر روش های کمی
روش های ریاضی
تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
سایر روش های کیفی
سایر ازمون های اماری
همبستگی
رگرسیون
تحلیل عاملی
نظریه داده بنیاد
معادالت ساختاری

200

150

100

50

شکل  .0فراوانی مقالهها براساس روش تحلیل

0
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یافتههای تحقیق حاضر در مورد پراکندگی موضوعات پژوهشهای گردشگری در ایران حاکی از آن
دارد که بیشتر تحقیقات حول موضوع رفتارشناسی در گردشگری ( 11/1درصد) انجام گرفتند،
مدیریت مقصد (11درصد) ،توسعه پایدار و گردشگری ( 2/1درصد) ،جامعهشناسی گردشگری
(0درصد) و اقتصاد گردشگری ( 1درصد) به ترتیب رتبه دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
رفتار مصرف کننده گردشگری در هر کشوری متفاوت است و نیاز است که با توجه به عوامل تعیین
کننده زیادی که بر عرضه و تقاضای گردشگری تأثیر میگذارد ،شناخته شود .با توجه به نتایج میتوان
گفت ،ویژگیهای زیر از جمله اقتضائاتی هستند که تمرکز پژوهشهای گردشگری در ایران را شکل
میدهد :سابقه تمدنی کهن ایران ،وجود اقوام مختلف و فرهنگ غنی کشورمان باعث استقبال
پژوهشگران به سمت موضوعات رفتارشناسی و جامعهشناسی گردشگری است عالوه بر این ،عامل
روانشناختی از جمله عوامل مهم در تجزیه و تحلیل رفتار گردشگری میباشد ،زیرا مستقیماً با رفتار

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

810

مصرف کننده گردشگری سروکار دارد .پراکندگی جاذبههای گردشگری و تنوع باالی مقاصد
گردشگری از جمله عواملی هستند که پژوهشگران مختلف را به سمت پژوهشهایی با موضوع
مدیریت مقصد نیل میدهد .وجود ظرفیتهای گوناگون در انواع گردشگری و تغییر رویکرد مسئوالن
در دهه اخیر و اعتقاد به اینکه گسترش گردشگری منافع اقتصادی بیشماری از جمله اشتغال زایی و ...
را به همراه دارد باعث میشود موضوع اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار گردشگری همچنان مورد
توجه نویسندگان این حوزه باشد.
جدول  2پراکندگی موضوعات را به تفکیک نشریات این حوزه نشان میدهد .همان طور که مشاهده

میشود ،در سه نشریه :گردشگری و توسعه ،مطالعات اجتماعی گردشگری و مطالعات مدیریت
گردشگری موضوع رفتارشناسی در گردشگری ،و در نشریه گردشگری شهری موضوع توسعه پایدار و
گردشگری بیشتر مورد توجه بوده است.
جدول  .2توزیع فراوانی پژوهشها براساس موضوعها
برنامه

مطالعات

مطالعات

اجتماعی

مدیریت

گردشگری

گردشگری

1

11

6

2

2

3

2

10

2
88

گردشگری

ریزی و

گردشگری

و توسعه

توسعه

شهری

ردیف

موضوعات مقاله

1

جغرافیای گردشگری

13

8

اقتصاد گردشگری

12

11

2

11

0

30

82

12

83

16

1

3

8

0

11

0

1

6

0

13

11

38

0

18

18

8

6

1

11

گردشگری

3
1
1
0
1
2

جامعهشناسی
گردشگری
رفتارشناسی در
گردشگری
بازاریابی و گردشگری
کسب و کارهای
گردشگری و کارآفرینی
توسعه پایدار و
گردشگری
هتلداری وصنعت
مهمان نوازی
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ادامه جدول  .2توزیع فراوانی پژوهشها براساس موضوعها
گردشگری

مطالعات

مطالعات

اجتماعی

مدیریت

برنامهریزی و

گردشگری

گردشگری

10

81

2

86

3

8

8

3

2
2

ردیف

موضوعات مقاله

2

مدیریت مقصد

86

16

آینده پژوهی

3

1

11

گردشگری سالمت

18

1

1

3

1

1

6

13

گردشگری ورزشی

1

1

1

6

0

11

آموزش گردشگری

6

8

6

6

6

11

گردشگری روستایی

1

11

6

3

2

3

1

1

3

1

11

مدیریت دانش

1

1

1

6

6

12

فناوری در گردشگری

16

2

1

1

0

12

گردشگری کشاورزی

8

1

6

6

8

86

سایر موارد

82

16

12

16

86

18

گردشگری مذهبی و
معنوی

زنجیره تامین

10

گردشگری

و توسعه

توسعه

گردشگری

گردشگری

شهری
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نتيجهگيری
در این مقاله با رویکرد علم سنجی ،تمامی مقاالت پنج نشریه برتر حوزه گردشگری که بین دوره های
 1321تا  1322به چاپ رسیده است ،مورد بررسی قرار گرفتند .طبق نتایج پژوهش در بازه زمانی ذکر
شده ،مجموعا تعداد  211مقاله به صورت الکترونیکی منتشر شده و روند چاپ مقاالت به صورت کلی
افزایشی بوده است .مقاالت از نظر  16شاخص از جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال ،رویکرد
پژوهش ،روش تحلیل دادهها ،ابزار گردآوری اطالعات ،روش مورد استفاده ،حوزه مورد پژوهش،

816
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تعداد نویسنده هر مقاله ،منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ،وابستگی سازمانی نویسنده مسئول مقاله و
رشته تحصیلی نویسنده مسئول مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های تحقیق حاضر در مورد نویسندگان مسئول حاکی از آن دارد که به طور کلی و با در نظر
گرفتن مجموع مقاالت  1نشریه ،رشته تحصیلی اکثر آنان جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( 81درصد) و
سپس گردشگری و جهانگردی ( 11درصد) بوده است و  18درصد از نویسندگان گرایششان مشخص
نبوده است ،بنابراین:
 پیشنهاد می شود با توجه به تخصصی بودن حوزه مطالعاتی پنج نشریه که فقط مباحث مدیریتگردشگری را پوشش میدهند ،مسئوالن نشریهها توجه و پیگیری الزم را در اخذ مشخصات کامل
نویسندگان از جمله گرایش تحصیلی آنان داشته باشند.
 سه نشریه گردشگری و توسعه ،مطالعات مدیریت گردشگری و مطالعات اجتماعی گردشگری نسبتبه دو مجله دیگر ،به لحاظ استفاده از پتانسیل نویسندگان رشتههای مختلف بهتر توازن برقرار کردهاند
و پژوهشگران سه رشته جفرافیا و برنامهریزی شهری ،گردشگری و جهانگردی و بازرگانی در چاپ
مقاالت مشارکت داشتهاند و الزم است این تناسب ادامه داشته باشد.
 در دو نشریه گردشگری شهری و برنامهریزی و توسعه گردشگری ،غلبه پژوهشگران رشته جغرافیا وبرنامهریزی شهری مشهود است و الزم است از رشتههای دیگر مخصوصا نویسندگان با رشتههای
گردشگری و جهانگردی بیشتر استفاده شود.
از نظر توزیع وابستگی سازمانی نویسنده مسئول مجموعا و با در نظر گرفتن پنج نشریه به ترتیب
پژوهشگران دانشگاههای عالمه طباطبایی ،تهران ،دانشگاه آزاد و دانشگاه مازندران بیشترین سهم را در
چاپ مقاالت داشتهاند .بنابراین:
 پیشنهاد میشود تمامی پنج نشریه در استفاده از ظرفیتهای دانشجویان و اساتید از دانشگاههایمختلف اهتمام بورزند.
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 همچنین پیشنهاد میگردد سطح دسترسی مخاطبان مجالت ذکر شده از طریق راههای زیر افزایشیابد :اضافه کردن اعضای هیات علمی برتر دیگر دانشگاههای کشور به اعضای هیات تحریریه و
همچنین به روزرسانی بانک اطالعاتی داوران مجله با در نظر گرفتن موقعیتهای جغرافیایی مختلف.
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،به لحاظ منطقه جغرافیایی مورد مطالعه اکثر مطالعات روی مناطق
مرکزی و نیمه شمالی صورت پذیرفتهاند .بنابراین:
 پیشنهاد می شود مجالت گردشگری و توسعه ،گردشگری شهری و مطالعات مدیریت گردشگری کههر سه بیشتر روی مناطق مرکزی کشور متمرکز بودهاند پژوهشهای بیشتری روی نیمههای شرقی و
غربی کشور انجام دهند.
 نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری از نظر پراکندگی جغرافیایی پژوهشها نسبتا خوب عمل کردهاست ولی مقاالت کمتری در مورد استانهای نیمه جنوبی کشور در این نشریه به چاپ رسیده است و
الزم است به استانهای جنوبی توجه بیشتری شود.
 مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری بیشترین مقاالت نیمه شمالی کشور را منتشر کرده است وتوصیه میشود مطالعات بیشتری روی سایر مناطق و مخصوصا نیمه جنوبی کشور صورت پذیرد.
یافتهها در مورد روششناسی پژوهشهای انجام شده حکایت از آن دارد که به صورت کلی و با در نظر
گرفتن پنج نشریه ،بیشتر تحقیقات انجام شده از نوع کاربردی ( 18درصد) و تحلیلی ( 31درصد)
هستند .در بازه مورد بررسی (بین سالهای  ،)22-21به جز مجله گردشگری شهری در سایر نشریات
بیشترین مقاالت به ترتیب کمی ،کیفی و سپس آمیخته هستند که این مورد در نشریه گردشگری شهری
به ترتیب کمی ،آمیخته و سپس کیفی است .بنابراین:
 پیشنهاد میشود در هر پنج نشریه استفاده از روشهای کیفی و آمیخته در اولویت نشریات قرار گیرندالبته در روش تحلیل دادههای کیفی و استفاده از دیگر استراتژیهای پژوهشهای کیفی ،در کنار
استراتژی دادهبنیاد دقت الزم صورت گیرد.
در مورد تحقیقات کمی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد در قیاس با سایر روشهای کمی ،ترکیبی از
چـند روش کمی و تـرکیبی از روشهـای کمی و کیفی ،استـفاده از معـادالت ساختـاری درصد قـابل
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توجهی را به خود اختصاص میدهد ( 12درصد) .بنابراین:
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای کمی ،ترکیبی از چند روش کمی در کنار استفاده از روش معادالتساختاری و در پژوهشهای کیفی روشهای دیگری عالوه بر استفاده از نظریه داده بنیاد در دستور کار
مسئوالن مجله قرار گیرد.
ابزار جمعآوری اطالعات بیشتر مقاالت ،پرسشنامه بوده است ( 01درصد) در مقابل مطالعه کتابخانهای
( 3درصد) کمترین میزان را به خود اختصاص داده است .بنابراین:
 پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مدیریت گردشگری در ایران همچنان نیازمند استخراج تجربیاتمدیران این حوزه میباشد ،استفاده از مصاحبه ،مطالعه اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانهای در
اولویت قرار گیرد.
به طور کلی ،موضوعات محوری مورد توجه پژوهشگران پنج نشریه نام برده شده ،بیشتر رفتارشناسی در
گردشگری ( 11درصد) ،مدیریت مقصد (16درصد) ،توسعه پایدار و گردشگری ( 2درصد) و
جامعهشناسی گردشگری ( 0درصد) بودهاند و سایر موضوعات مغفول ماندهاند .بنابراین:
 به مسئوالن هر پنج نشریه پیشنهاد میشود این موضوعات را به ترتیب اولویت ،در دستور کار پذیرشمقاالت قرار دهند :آموزش گردشگری ،مدیریت دانش ،زنجیره تامین گردشگری و گردشگری
کشاورزی.
 به مسئوالن نشریه گردشگری و توسعه پیشنهاد میشود موضوعات آینده پژوهی و گردشگری مذهبیو معنوی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.
 موضوعات هتلداری و صنعت مهماننوازی ،گردشگری ورزشی ،آینده پژوهی ،بازاریابی و گردشگریو جغرافیای گردشگری به طور خاص مورد توجه مسئوالن نشریه برنامهریزی و توسعه گردشگری
قرار گیرند.
 به مسئوالن نشریه گردشگری شهری پیشنهاد میشود این موضوعات را به ترتیب زیر در اولویتپذیرش قرار دهند :گردشگری روستایی ،هتلداری و صنعت مهماننوازی ،کسبوکارهای گردشگری و
کارآفرینی ،بازاریابی و گردشگری ،آینده پژوهی ،گردشگری سالمت ،گردشگری مذهبی و معنوی.
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 به مسئوالن مجله مطالعات اجتماعی گردشگری پیشنهاد میشود روی این موضوعات بیشتر متمرکزشوند :جغرافیای گردشگری ،کسب و کارهای گردشگری و کارآفرینی ،گردشگری مذهبی و معنوی و
گردشگری ورزشی.
 به مسئوالن نشریه مطالعات مدیریت گردشگری پیشنهاد میشود این موضوعات را به ترتیب زیر دراولویت پذیرش قرار دهند :آیندهپژوهی ،بازاریابی و گردشگری ،کسبوکارهای گردشگری و
کارآفرینی و گردشگری ورزشی.
منابع
اسدی ،علیرضا؛ بیات ،ناصر (« .)1320تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعه گردشگری ادبی در ایران» .نشریه گردشگری
شهری.11-1 ،)1(1 ،
آقازاده ،هاشم؛ حیدری ،علی؛ ضرغام بروجنی ،حمید؛ شالبافیان ،علی اصغر (« .)1321ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتالف در
کسبوکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب» .گردشگری و توسعه.1-81 ،)3(1 ،
آقایی ،پرویز ،رضویان ،محمدتقی ،سعیدی راد ،مجید ،خزایی ،مصطفی (« .)1321تحلیل مولفههای تاثیرگذار بر رضایتمندی از
مقاصد گردشگری (مورد پژوهی :گردشگران شهرستان قروه) » ،فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری.113-21 ،)11(1 ،
ایمانی ،حسین؛ عبدالهزاده ،امیرحسین؛ پورعزت ،علی اصغر (« .)1321تحلیل محتوای پژوهشهای فصلنامه مدیریت دولتی
دانشگاه تهران» .فصلنامه مدیریت دولتی.)111-321 ،)3(16 ،
حسینی قصر ،صغری؛ زین آبادی ،حسن رضا؛ علیزاده ،مرتضی (« .)1323تحلیلی بر روششناسی و یافتههای پژوهشهای
انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی ای کارآفرینان» .پژوهشهای مدیریت در ایران.)12(1 ،
خواستار ،حمزه؛ غفاری ،رحمان؛ پورعزت ،علی اصغر؛ حیدری ،الهام ( « .)1326پژوهشی درباره پایان نامههای کارشناسی
ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش :مورد مطالعه دانشگاه تهران» .علوم مدیریت ایران.)81(0 ،
دربان آستانه ،علیرضا؛ رضوانی ،محمدرضا؛ مطیعی لنگرودی ،سید حسن؛ محمدزاده الریجانی ،فاطمه (« .)1321مرور نظامند
و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی» .گردشگری و توسعه،)8(1 ،
.116-112
دهدشتی شاهرخ ،زهره (« .)1322تحلیلی از  1سال پژوهشهای فصلنامه برنامهریزی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک
متنکاوی» .برنامهریزی و توسعه گردشگری.12-31 ،)36(2 ،
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دهدشتی شاهرخ ،زهره (« .)1322تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک
متنکاوی» .مطالعات مدیریت گردشگری.181-21 ،)16(11 ،
زارعی ،قاسم؛ محمودی پاچال ،زینب (« .)1322واکاوی مطالعات گردشگری ایران از بعد موضوعی و روششناختی و ترسیم
آینده مطالعات پژوهشی» .گردشگری و توسعه.12-1 ،)1(2 ،
سلطانی نژاد ،نیما؛ ایرانی ،حمیدرضا؛ سلطانی ،مرتضی؛ یزدانی ،حمیدرضا (« .)1322روند جهانی پژوهش در حوزه کانالهای
توزیع گردشگری :یک تحلیل کتاب سنجی» .گردشگری و توسعه.21-12 ،)1(2 ،
شفیعی ،ساناز؛ رجب زاده قطری ،علی؛ حسن زاده ،علیرضا؛ جهانیان ،سعید (« .)1322مقاصد گردشگری هوشمند :مرور
سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم» .مطالعات مدیریت گردشگری.08-33 ،)12(11 ،
صادقی ،امیر؛ مشبکی اصفهانی ،اصغر؛ کرد نائیج ،اسداله؛ خدادادحسنی ،سید حمید (« .)1321فراروش پژوهشهای مدیریت
اسالمی در ایران (مورد مطالعه :مقاله های علمی -پژوهشی  1326تا  .»)1321فصلنامه مدیریت اسالمی.131-161 ،)1(83 ،
صالحی کجور ،عظیم؛ رضوی ،سید محمد حسین؛ امیرنژاد ،سعید؛ محمدی ،نصراهلل؛ تقی پوریان ،محمدجواد (.)1322
«واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب» .برنامهریزی و توسعه گردشگری،
.186-161 ،)31(2

ضیائی ،محمود (« .)1322مصورسازی شبکه همکاریهای علمی در پژوهشهای ژئوتوریسم» .برنامهریزی و توسعه
گردشگری.10-81 ،)33(2،
ضیائی ،محمود؛ دلشاد ،علی؛ تقوی فرد ،محمدتقی؛ تاج زاده ،نمین؛ ابوالفضل ،اردشیر (« .)1322چارچوب مفهومی هوشمندی
مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب» .گردشگری و توسعه.813-122 ،)1(2 ،
طیبی ابوالحسنی ،سید امیر حسین؛ دانشور دیلمی ،محمدرضا؛ خاشعی ورنامخواستی ،وحید (« .)1322فراروش تحقیقات
دانشگاهی حوزه استراتژی» .مطالعات مدیریت راهبردی.161-11 ،)1(16 ،
عبدالحمید ،مهدی؛ اسمعیلی گیوی ،محمدرضا؛ باقرزاد سه ساری ،سید محمدرضا (« .)1322ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی

تولیدات علمی حوزه مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه چشم انداز مدیریت دولتی» .چشم انداز
مدیریت دولتی.180-21 ،)8(11 ،
عزیزی ،شهریار؛ فرهیخته ،فاطمه (« .)1328تحلیل محتوای تناظر و فرا روش پایان نامه های بازاریابی در دانشگاه های
منتخب تهران» .مدیریت بازرگانی.181-161 ،)3(1 ،
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تأثير مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار كاركنان با محيط زیست
(مورد مطالعه :هتلها و رستورانهای شهر بيجار)
1

اسماء آشتيانی  ،کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشگاه پیام نور ،مرکز همدان
طاهره آشتيانی ،دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
علی اصغر حيدری ،دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران

تاریخ دریافت1322/1/11 :

تاریخ پذیرش1166/3/82 :

چکيده
در دو دهة گذشته ،توجه به پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی در فعالیتها و تحقیقات رشتههای مدیریت افزایش
یافتهاست .مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار ،موضوعی نوین در رشتة مدیریت منابع
انسانی است که بر هدف پایداری زیستمحیطی تأکید دارد .جهان درحال ورود و تجربه اقتصاد سبز است.
از اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان آگاهی کارکنان هتلها از مدیریت سبز و مزایای استفاده از آن میباشد .جامعه
آماری پژوهش ،کارکنان هتلها و رستورانهای شهر بیجار واقع در استان کردستان به تعداد  06نفر است که با استفاده از جدول
مورگان 18 8نفر برای نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند .در این تحقیق برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده
شده است .برای تحلیل دادههای به دستآمده از نمونهها ،هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی
استفاده شده است .برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از ضرایب بارهای عاملی استفاده شد.
با توجه به نتایج به دستآمده از بین  18نفر جامعه آماری مورد بررسی چنین به نظر میآید که مدیریت منابع انسانی سبز بر
تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر معناداری دارد .همچنین تعهد
سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و نیز رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست بر عملکرد زیستمحیطی
هتل تأثیر معناداری دارد.

كليدواژهها :مدیریت منابع انسانی سبز ،رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست ،اقتصاد سبز
 . 1نویسنده مسئول

zohreh_ashtiani@yahoo.com
2. Morgan Table
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مقدمه
با افزایش روزافزون آلودگی زیستمحیطی و پیامدهای مخرب آن و به دنبال افزایش تقاضای جوامع برای
محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست موجب شکلگیری مفهوم مدیریت سبز گردید (انصاری و
همکاران .)1323 ،مفهومی که یکپارچهکننده مدیریت با الزامات زیستمحیطی در تمام مراحل طراحی
محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و
مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهرهوری مصرف انرژی و منابع همراه با
بهبود عملکرد فرایند است (الفت و همکاران .)1326 ،از استراتژیهایی که در چندین سال اخیر توجه
بسیاری را به خود جلب کرده است ،استانداردهای زیست محیطی و توجه به توسعه پایدار در عرصه
جهانی است (چشمانداز سرمایهگذاری هتل .)8611 ،1معیارهای مدیریت سبز مانند سیستمهای مدیریت
زیستمحیطی و یا ابزار فعالیتهای ارزیابی چرخه زندگی برای بهبود عملکرد زیستمحیطی مشخص و
تایید شده است؛ این نوع از مدیریت امروزه در صنایع بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار میگیرد (شمس
و همکاران .)1321 ،مدیریت منابع انسانی سبز مسئول ایجاد آگاهی ،اطالعرسانی و تعامل میان کارکنان
سازمان در خصوص محیط و عوامل محیطی است و با سیاستگذاری و خطمشیهای سبز موجبات ایجاد
مسئولیت اجتماعی در بین آنها شده و به گونهای آنها را هدایت مینماید که آنها به وظایف و تعهداتشان
در قبال محیط عمل نمایند (چانک و همکاران .)8610 ،8این فعالیتها عالوه بر اینکه منجر به کارایی و
اثربخشی ،کاهش هزینهها ،ایجاد همکاری در بین کارکنان و پایداری میشود موجب ایجاد یک مزیت
رقابتی برای سازمان نیز میگردد .هدف منابع انسانی سبز به وجود آوردن شرایطی به عنوان نقشی مهم در
طراحی پایداری برای سازمانهای مختلف است (ادونهی و تورگسا .)8610 3،بنابراین باید سازمانهای سبز
تمامی عوامل (واحدهای تولیدی ،اقتصادی ،خدماتی و خانوارها) را به سمتی سوق دهند که همگام با
حفاظت از محیط زیست و منافع طبیعی بهرهوری سازمان نیز مدنظر قرار گیرد ،لذا مسئولیت نسل جوان
مدیران منابع انسانی ایجاد آگاهی در میان جوانان و در بین افراد مشغول کار برای سازمان درباره مدیریت
1. Hotel Investment Outlook
2.Chuang
3. O’Donohue, W., & Torugsa, N. A.
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منابع سبز است .مجموعه هتلهای هیلتون در سراسر جهان مصرف کلی آب خود را تا 11/1درصد و
استفاده از انرژی تا  1/1درصد در دوره  8662-8611کاهش داد (یانگ و همکاران .)8612 ،1از اینرو
پژوهش حاضر به بررسی میزان آگاهی زیستمحیطی کارکنان هتل از مدیریت سبز در هتلها و
رستورانهای شهر بیجار میپردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا مدیریت منابع انسانی سبز بر
تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر مثبتی
دارد؟ آیا تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و نیز رفتار سازگار کارکنان با
محیط زیست بر عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر مثبتی دارد؟
دلیل انتخاب شهر بیجار در استان کردستان ،به عنوان جامعه آماری ،عدم دغدغه حفاظت از محیط زیست
در سایر شهرهای استان نبوده است ،اما این شهر محل تولد و سکونت محققان و نیز محل عبور مسافران
زیادی از سراسر کشور به مقصد شهر مرزی و تجاری بانه است .بی شک هتلهای این شهر پذیرای
مسافران بسیاری از اقصی نقاط ایران است و رعایت نکات علمی و بروز مدیریت منابع انسانی هتلها
نقش بسزایی در نگهداری و حفاظت از محیطزیست شهرستان خواهد داشت.
مبانی نظری پژوهش
مدیریت منابع انسانی سبز ،1به فعالیتهایی اشاره دارد که دربرگیرنده توسعه ،پیادهسازی و نگهداشت
مداوم سیستمی است که منجر به سبز شدن کارکنان سازمان میگردد (ادونهی و تورگسا .)8610 ،این
ویژگی یکی دیگر از جنبههای مدیریت منابع انسانی است که میبایست کارکنان نرمال و معمولی را به
کارکنانی سبز تبدیل مینماید ،بهطوریکه آنها بتوانند به اهداف محیطی سازمان دست یابند و در نهایت
بتوانند سهم قابل توجهی در تدوام محیطی داشته باشند .محیط سازمانی دربرگیرنده سیاستها ،فعالیتها و
سیستم هایی است که کارکنان سازمان را جهت نفع شخصی ،اجتماعی ،محیط طبیعی و کسبوکار،
راهنمایی نموده و آنها را در مسیر سبز هدایت مینماید (پینزن.)8610 ،8
هدف مدیریت منابع انسانی سبز ایجاد ،تقویت و حفظ بصیرت بهوجودآمده در کارکنان سازمان است
بهطوریکه بتوانند بیشترین سهم را در هر یک از نقشهای زیر داشتهباشند:
1.Yong

346

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

 حافظ محیط زیست
 طرفدار حفظ منابع طبیعی
 آلوده نکردن محیط زیست
 سازنده محیط زیست
تاکید مدیریت منابع انسانی سبز بر فلسفه ،خطمشی و فعالیتهایی است که سازمان به منظور مدیریت
محیط از آنها پیروی میکند (میلر و همکاران.)8610 ،3
کارکنانی که تحت تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز قرار میگیرند و مراحل «اجتماعی شدن سبز» را طی
مینمایند تحت عنوان کارکنان «یقه سبز» شناخته میشوند .این کارکنان ،افرادی هستند که نسبت به محیط
پیرامون خود حساس و متعهد بوده و خود را عضو فعالی از جامعه میدانند (رئوف .)1328 ،کارکنانی که
دانش محیطی مناسبی داشته و نسبت به آن حساس باشند دارای پیامدهای کلیدی از جمله استفاده موثر از
منابع ،کاهش ضایعات و کاهش آلودهسازی محیط کار میباشند .از سوی دیگر ،کارکنان ساده ،متخصص و
متبح ر همگی تمایل دارند در سازمانی استخدام شوند که نسبت به محیط پیرامون خود حساس بوده و به
آن احترام میگذارد .اصطالحاً به این نوع از سازمانها« ،سازمان سبز »1میگویند (حاجی زاده و همکاران،
 .)1321سازمانهای سبز ،سازمانهایی هستند که از طریق مدیران و کارشناسان منابع انسانی مراحل
اجتماعی شدن سبز را به خوبی برای تمامی کارکنان پیاده و اجرا کرده و آنها را نسبت به محیط متعهد
نمودهاند و در نهایت به دستاورد مهمی همانند «یکسان شدن ارزشهای سبز» بین سازمان و کارکنان نایل
آمدهاند .به طورکلی ،مدیریت منابع انسانی سبز اشاره به این موضوع دارد که میبایست منابع انسانی را به
گونهای بازطراحی یا مهندسی مجدد نمود که نسبت به قوانین ،سیاستها ،منابع ،صحیح مصرف کردن،
اسراف نکردن و  ...حساس شوند و بدین طریق موجبات مصرف بهینه و هدفمند منابع و کاهش آلودگی
محیط زیست را فراهم آورند (همان .)1321 ،به عبارت دیگر ،بدلیل اینکه سازمانها در حال استفاده از
1. Green Human Resourse Management
2. Pinzone
3. Millar
4. Green Socialization
5. Environmental knowledge
6. Green organizations
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منابع و منافع جامعه هستند؛ پس میبایست دِین خود نسبت به جامعه را ادا کنند و با استفاده بهینه و
هدفمند منابع و کاهش آالیندههای محیطی ،محیط سبز و پاک را برای جامعه فراهم نمایند.
در این بین ،مهمترین نقش جهت سبز نمودن کارکنان سازمان ،نقش مدیران و کارشناسان منابع انسانی
است که میبایست کارکنان یقهسفید و یقهآبی را به کارکنان یقهسبز تبدیلنمایند( .اصطالح کارگر یقهسفید
به خاطر پیراهنهای یقهسفیدی که پوشیدنشان در اوایل و اواسط سده بیستم میالدی بین کارگران دفتری
(کارمندان) رایج بود ،وضعشدهاست .کارگر یقهآبی نیز به کارگرانی اطالق میشود که کارهای دستی
میکنند .در اوایل سده بیستم ،این کارگران از لباسهای ارزانی استفاده میکردند که کثیفی را به راحتی
نشان نمیداد) .در طی این مسیر ،آنها میبایست از مدیریت تغییر که یکی از ابزارهای موثر و مفید است،
استفادهنمایند (رئوف.)1328 ،
چند مورد از وظایف واحد منابع انسانی که منجر به سبز شدن جو سازمانی میگردد:
 استفاده از ابزارهای الکترونیکی همانند اسکن بهجای زیراکس کاغذی (در موارد استخدام ،بایگانی
و)...
 برگزاری دورههای آموزشی مناسب به منظور آموزش نحوه استفاده صحیح از منابع و انرژی
 برگزاری دورههای آموزشی مناسب به منظور آموزش نحوه کاهش ضایعات
 نامهنگاری سبز :بدینمعنا که نامه های اداری یا مرسوالت کاغذی و مقوایی از طریق ایمیل ،کارتابل و
 ...انتقال یابند.
 ایجاد و پیاده سازی«ارزشهای سبز»1در سطح فردی و سازمانی (کیم و همکاران.)8611 ،8
مدیریت منابع انسانی سبز چه تفاوتی با مدیریت منابع انسانی سنتی دارد؟
منابع انسانی بخشی حیاتی در هر سازمان است .تغییرات سریع فناوری ،بعد از انقالب صنعتی در قرن 12
لزوم تخصصیشدن وظایف و جذب نیروهای متخصص را مشخصکرد .امروز همه میدانند که وجود
نیروی انسانی مناسب در هر سازمانی یکی از ابعاد اصلیِ تولید است (میلر و همکاران .)8610 ،منابع

1. Green Values
2. Kim
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انسانی باید طوری مدیریت شوند که تمامی افراد و اعضای سازمان را تحت پوشش خود قرار بدهد .امروز
مدیریت منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان ،ارزیابیها ،اخراج از خدمت و سایر امور
مشخص نیست .این روزها مدیریت منابع انسانی به بخشی حیاتی در امور مدیریتی تبدل شده است و حتی
ابعاد جدیدی ازجمله مدیریت منابع انسانی سبز به آن اضافهشدهاست .در سالهای اخیر ،کسبوکارهای
گوناگون از ابزاری راهبردی با عنوان مدیریت منایع انسانی سبز بهرهمیبرند .این راهبرد جدید نیز در
راستای رسیدن به مزیتهای رقابتی پیگیری میشود .سیستمهای مدیریت محیط زیست به طراحی و ارائه
ساختارهایی میپردازند که بهواسطه آنها ماحصل کسبوکارهای گوناگون کمتر به محیط زیست آسیب
وارد کنند (تنگ و همکاران.)8611 ،1
مدیریت منابع انسانی سنتی
توجه به چشمانداز مرکزی و عمومی و ارزشهای مشترک و فرهنگی قوی در سطح کالن سازمانی؛
توجه به نیروی کار زبده ،دنبالکردن راهبردهای مناسب و تمرکز بر ایجاد مزیت رقابتی برتر؛
توجه به ساختار سیستمها ،نظارت بر نیروها و تغییر رهبری ،ایجاد ارتباطات دوسویه و خودکنترلی در
نیروها؛
توجه به تعهد و کار تیمی ،جذب نیروهای مناسب ،پاداشدهی ،درنظرگرفتن آموزش برای نیروها و توسعه
فردی آنها (فیاضی و همکاران.)1328 ،
مدیریت منابع انسانی سبز
توجه به چشماندازی متناسب با محیط زیست و اشاعه فرهنگ سازمانی حامی محیط زیست؛
توجه به نیروی کارِ آگاه به اهداف محیط زیستی و ایجاد مزیتهای رقابتی مبتنی بر توجه به محیط زیست؛
توجه به ساختار سیستمها از طریق تشریک مساعی و ایجاد ارتباطات باز و آزاد برای نیروها؛
توجه به تعهد نسبت به محیط زیست و کار تیمی در اینباره ،جذب نیرو ،پاداشدهی ،توسعه فردی و
آموزش کارکنان در راستای اهداف محیط زیستی سازمان (همان.)1328 ،

1. Tang
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درک مدیریت سبز و آگاهی زیستمحیطی کارکنان هتل به عنوان منابع نیروی انسانی موثر میتواند ،فرد را
نسبت به فرایندهای زیستمحیطی به گونهای تغییر دهد که فرد به ارزشها و انگیزههای زیستمحیطی
دست یابد و تعهدات خود در قبال حفاظت از محیط زیست را عملی نماید (مهدی زاده و همکاران،
 .)1328درحقیقت مفاهیم و ابزارهای گذشته موجود در مدیریت منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی
سبز در خدمت محیط زیست و با هدف محافظت از آن بهکار گرفته میشوند (کنسولی و همکاران،1
 .)8610مدیریت منابع سازمانی سبز تلفیقی است از اهداف مدیریتی پیرامون محیط زیست و فرایندهای
جذب نیرو ،توصیف و شرح شغل ،آموزش و توسعه نیروها ،سالمت و امنیت شغلی ،مدیریت عملکرد،
ارزیابی ،مدیریت استعداد ،پاداشدهی و برنامهریزی حرفهای و شغلی و( ...گورکی و همکاران.)8610 ،8
در تمامی بخشهای نامبرده در سطور قبلی ،لزوم وجود برنامههایی برای افزایش سطح آگاهی نیروها
نسبت به محیط زیست وجود دارد .در مدیریت منابع انسانی سبز از پیشرفتهای فناوری برای انسجام و
دستیابی به اهداف محیط زیستی استفاده میشود .برای نمونه کاربردهایی از این دست را میتوان چنین
برشمارد :برگزاری کنفرانسها و جلسات از راه دور بهمدد فناوری ،مصاحبههای مجازی ،مسئله بازیافت،
آموزش از راه دور ،صرفهجویی در منابع انرژی و بهینهسازی مصرف و ( ...همان.)8610 ،
بهمدد فناوری ارتباطات از راه دور با کمتر مصرفکردن منابع و در نتیجه سازگارسازی بیشتر با محیط
زیست امکانپذیرشدهاست .اشتغال سبز میتواند ضمن ایجاد کسبوکار و توسعه اقتصادی با کاهش
مصرف انرژی و مواد خام ،محدود کردن تولید گازهای گلخانهای ،به حداقل رساندن پسماند و آلودگی و
حفاظت و احیا اکوسیستم ،اثرات زیستمحیطی را کاهش دهد .مدیریت منابع سازمانی سبز هم به افزایش
رشد اقتصادی و بهبود رشد کسبوکارها کمک میکند و هم محیط زیست را حمایت و حفاظت میکند
(مردانشاهی.)1321 ،
مدیریت منابع انسانی سبز به چه اموری میپردازد؟
 توصیف شغلی

1. Consoli
2. Guerci
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 جذب نیروها
 شروع به کار
 اخراج نیروها
 آموزش نیروها
 امنیت و سالمت شغلی
 ارزیابی فردی نیروها
 بررسی روابط موجود در صنعت
 انگیزش و پاداشدهی به نیروها
 اعالم مقررات و رفع اختالفات
 نظارت بر فرهنگ و نگرشهای سازمانی
 توسعه اخالق محیط زیستی
 حمایت از تغییرات مدیریتی
 بهبود ارتباطات
 توسعه اهداف چندگانه و بهکارگیری رویکردهای مختلف (همان)1321 ،
نقش مدیریت منابع انسانی سبز در موفقيت سازمان
مدیریت منابع انسانی سبز یکی از مهمترین ابعاد سیستمهای منابع انسانی محیط زیست است .اکنون،
زمانی است که کسبوکارهای گوناگون برای دستیابی به مزیتهای رقابتی چشمگیر نیازمند بهکارگیری
راهبردهای محیط زیستی هستند .موفقیت این راهبردها ارتباط مستقیمی با اقدامات و تصمیمگیری صحیح
دارد (قره نژاد .)1320 ،در این فرایند ،آنچه سازمان را به سوی موفقیت هرچه بیشتر سوق میدهد ،میزان
آگاهی کارکنان از محیط زیست ،حفاظت از آن و البته مسئولیتپذیری نسبت به آن است .در سالهای
اخیر بیشتر سازمانها توجه به محیط زیست را در سطح باال دنبال کردهاند ،اما از این نکته بسیار مهم غافل
بودهاند که باید در درجه اول ،کارکنان خود را نسبت به این موضوع تازه آموزش بدهند و آگاه سازند.
برای نمونه اگر کارکنان و منابع انسانی از مسائل مهمی چون فنون مدیریت زائدات و زبالههای تولیدشده،
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محصوالت سازگار با محیط زیست ،محصوالت سبز و مراوده با شرکای محیط زیستی آگاه نباشند،
اقدامات سازمان با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد (پینزن.)8610 ،
در یک کالم میتوان گفت ،اگر سازمان از وجود نیروهایی آگاه به مقوله محیط زیست بهره نبرد ،احتمال
موفقیت او در این زمینه در ایجاد تمایز و مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا عمال دچار شکست خواهد شد.
کارکنان باید با تمام وجود نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت داشته باشند (استورم و تیلور،1
 .)8612مدیریت منابع انسانی سبز ،نیازمند افرادی است که با احساس مسئولیت در اقدامات و وظایف
خود و در همکاری با سایر نیروها ،اجرای ایده های سبز و سازگار با محیط زیست را ممکن و عملی
سازند .گام نخست در آموزش کارکنان برای آمادگی در مسیر اجرای مسائل مرتبط با محیط زیست ،ایجاد
انگیزه در کارکنان و بهوجودآوردن حس مسئولیت در آنها در رابطه با محیط زیست است .دراینصورت
است که عملکردهای سازمان با موفقیت روبهرو خواهد شد (کیم و همکاران.)8611 ،
سبز بودن به چه معناست؟
لفظ سبز گاهی سوءتعبیر ایجاد میکند وقتی لقب سبز به مجموعهای داده میشود مثل بانک سبز یا هتل
سبز ،برخی فکرمیکنند آن مجموعه در قالب یکی از ان.جی.اوهای (سازمان غیردولتی) دوستدار محیط
زیست فعالیت میکند .این نهادها تمرکزشان بر روی زمینههای محیطزیستی مثل حفظ تنوعزیستی و یا
مسائلی از این قبیل است .در حالیکه مجموعهای مثل هتل سبز با محیطزیست بهطور مستقیم کاری ندارد و
در وهله نخست به اقتصاد سبز مربوط است (جابور .)8610 ،8منظور از اقتصاد سبز بهینهسازی مصرف
است .بهینه سازی مصرف در منابع آب ،انرژی و دیگر منابع که در جریان تولید کاال و خدمات به کار
گرفته میشوند و بخشی از هزینه تمام شده محصول به شمار میروند ،به همین دلیل به آن اقتصاد سبز
گفتهمیشود .محوریت تمرکز اقتصاد سبز بر آن است که آن بخشی از منابع انرژی که در فرآیند تولید
مصرفمیشوند تا حد امکان و با حفظ کیفیت تولید بهینه شوند و قیمت تمامشده نیز کاهش یابد .اما از

1. Storm E.,Tailor B.
2. Jabbour
3.Teixeira
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جمله تبعات مثبت آن این است که به محیطزیست کمتر آسیب وارد میشود .به زبان ساده وقتی مصرف
آب کم میشود ،پساب کمتری نیز به طبیعت بازمیگردد (تیکهیرا و همکاران.)8610 ،1
كارآفرینی سبز
نوع جدید کارآفرینی که با عنوان کارآفرینی سبز یا کارآفرینی زیستمحیطی بیان میشود مفهوم کسب و
کارها را با آگاهی از پایداری و سایر اصول مسلم نهضت زیستمحیطی ترکیب کرده است .کارآفرینی
زیست محیطی به معنی کسی است که با حفظ محیط زیست و ترجیح دادن آن به منافع شخصی ،رفتاری
کارآفرینانه دارد (مردانشاهی .)1321 ،امروزه سازمانها و نهادهای مختلف ،اقدام به شناسایی ،معرفی و
تشویق آن میکنند .کارآفرین سبز همزمان با تعقیب پتانسیلهای موجود در بازار و پذیرش ریسک
کسبوکارهای موفق خود را ملزم به رعایت اصول زیست محیطی میداند .بنگاههای اقتصادی سبز
میتوانند به وسیله کار با دولت های محلی و ملی که نیاز مدام به کاال و خدمات سازگار با محیط زیست
دارند ،به بازار دسترسیپیداکنند .به عالوه برای ایجاد کارآفرین با فرصتهایی برای ساختن مشاغل بیخطر
زیستمحیطی ،بنگاههای اقتصادی سبز ارتباط میان اقتصاد ،اجتماع و ارزشهای زیستمحیطی را افزایش
میدهند (برزگری و همکاران .)1326 ،از این طریق کارآفرینی سبز به سرعت توسعه پایدار اقتصادی
جوامع را قدرت میدهد .از استراتژیهای دولتی برای توسعه کارآفرینی سبز ،تغییر انگیزههای مالیاتی
(پاداش برای توسعه بنگاههای سبز و تنبیه برای استفاده غیرمنطقی از منابع طبیعی) ،توسعه خالقیت و
انگیزه کارآفرینی سبز در استانداردهای مدیریت بخش دولتی ،استفاده از کارآفرینی زیستمحیطی به عنوان
یک ارزش و سرمایه اجتماعی ،اجباری شدن بازرسی زیستمحیطی ،ابالغ دستورالعملهای مرتبط با
فعالیتهای زیستمحیطی ،اجباری شدن برچسبها ،استقرار سیستم مدیریت زیستمحیطی و بازنگری در
قوانین به منظور تعهد بنگاهها در قبال نتایج بنگاههای اقتصادی ناپایدار میباشد .طی چند سال گذشته
گرایش و تحقیقات قابل توجهی به شناخت و آگاهی از عوامل تعیین کننده رشد سبز اختصاص یافته است
(همان .)1326،اما به هر حال ،یک مبحث مهم و مرتبطی که در این زمینه وجود دارد و از توجه
اقتصاددانان و سیاستمداران دورماندهاست ،این است که در نهایت محصوالت و تکنولوژیهای سبز
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هستند که توسط «کارآفرینان سبز» به بازار معرفیمیشوند .کارآفرینی سبز یک پدیده در حال رشد است،
اما هنوز نیازمند بررسیهای زیادی میباشد .در حالی که نابرابری جهانی و افزایش بیکاری ،چالش
عمدهای را بر سیاست گذاران تحمیل میکند ،تخریب محیط زیست گسترده جهانی و سکونتگاههای
طبیعی ،همراه با تأثیرات وسیع تغییرات آبوهوایی و کمبود تنوع زیستی ،بار آسیبپذیری گروههای
اجتماعی و اکوسیستمها را افزایش میدهد .ارتقاء و توسعه کسبوکارهای سبز و توسعه اقتصادها و
اکوسیستمهای طبیعی ،ما را ناگزیر به تجزیه و تحلیل عمیقتر شرایط و عواملی میکند که کارآفرینی سبز
را تحت تأثیر قرارمیدهند .هتل سبز نمونهای بارز از کارآفرینی سبز قلمداد میشود (قره نژاد.)1320 ،
هتل سبز9به چه نوع هتلی اطالق می شود؟
بیش از  1666شغل در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است و از میان این مشاغل
سازمان محیط زیست  166شغل را انتخاب کرده و در کنار ستون تعریف این مشاغل ستون استاندارد هم
برایشان تعریف شده است .در واقع در کنار هر کدام از این مشاغل این موضوع را گوشزد کردهاند که آنها
چطور میتوانند به سمت سبز بودن حرکت کنند و چه فاکتورهایی را انتخابکنند که بتوانند در حوزه
اشتغال سبز قراربگیرند .هتل سبز نیز با همین شیوه تفکر طراحیشده است .تمامی بخشهای هتلداری
مانند خدمات غذا و نوشابه ،خانهداری و بخشهای روشنایی ،گرمایش و سرمایش آن با دو محور اصلی
مدیریت میشود :اول ،منابع باید با حفظ کیفیت خدمات به طور حداقلی مصرف شوند ،دوم ،پساب به
حداقل برسد .مثال برای شستشو باید از حداقل آب ممکن بهره گرفت و مواد شستشو نیز باید از جمله
مواد دوستدار محیطزیست باشد (برزگری و همکاران.)1326،
ظهور هتلهای سبز
مسئولیت اجتماعی در صنعت هتلداری جایگاه خود در جنبش توسعه پایدار را در اواخر دهه 1226و دهه
 1226میالدی کسبکرد .زمانیکه صنعت هتلداری به اهمیت مفهوم مسئولیت اجتماعی پیبرد ،اکثر
تالشهای مرتبط در هتلها به فعالیتهای زیستمحیطی خالصه میشد (حاجی زاده و همکاران.)1321 ،

1. Eco Hotel
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بسیاری از برنامههای صدور گواهینامه هتل ،مانند کره سبز ،1ستاره انرژی 8و طرحهای استانداردسازی
مانند مدیریت کیفیت زیستمحیطی 3و رهبری در انرژی و طراحی زیستمحیطی به مفهوم مسئولیت
اجتماعی کمک کرد تا در بخش هتلداری جایگاه خود را پیدا کند ،محیط زیست گرا بودند .در این بین
هتلهای زنجیرهای و بین المللی نیز نقش قابل مالحظهای در ارتقای مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در
این بخش از صنعت داشتهاند (یوسمانی و همکاران .)8612 ،1آنها در میان پیشگامانی بودهاند که برنامهای
منسجم و ساختاریافته را در راستای بهبود تعهدات اجتماعی اجرا کردهاند .حتی برخی از آنها
مسئولیتهای اجتماعی را محور اصلی مدل تجاری هتل خود قرار دادهاند .صنعت هتلداری یکی از بخش-
های عمده در توسعه صنعت گردشگری است (یعقوبی و همکاران .)1321 ،دالیل اصلی یک هتل برای
پیوستن به جریان سبز در آغاز اطاعت و فرمانبرداری از قوانین دولتی موجود و کاهش هزینه هتل به وسیله
کاستن از مواد زائد و مصرف بهینه منابع بود .اما امروزه با رشد قابل توجه آگاهی در بخش عرضه و
تقاضا ،مدیریت سبز مستقیماً با کیفیت محصول تولیدی ،روحیه کارمندان ،رضایت مشتریان ،ایجاد ارزش،
تمایل برای پرداخت هزینه بیشتر و تصویر مثبت از شرکت در ارتباط است .مدیریت سبز امروزه به عنوان
یکی از بخشهای اصلی برنامهریزی عملیاتی و استراتژیک هتلها مورد توجه قرار گرفته است .انجمن
هتلهای دوستدار محیط زیست 1این نوع خاص از هتلها که از آنها به عنوان هتلهای سازگار با محیط
زیست نیز یاد میشود را اینطور تعریف کرده است:
«هتلهای سبز داراییهای سازگار با محیط زیست هستند که مدیران این هتلها عالقهمند به شرکت و
اجرای برنامههایی برای صرفهجویی در مصرف آب ،انرژی و کاهش مواد زائد جامد در عین صرفهجویی
در هزینهکرد هتل برای حفظ و نگهداری از تنها زمین ما هستند» (اردوگان و همکاران .)8661 ،3در واقع
هدف اصلی در هتلهای سبز صرفه جویی برای کاهش استفاده از مواد و مصالح ،انرژی ،منابع آب ،تولید

1. Green Globe
2. Energy Star
3. ISO 14001
4. Yusmani
5. Eco-Friendly Hotels
6. Erdogan
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مواد زائد و در نهایت کاهش گازهای گلخانهای و کاهش میزان آزادسازی دیاکسیدکربن است .همه این
موارد نهایتاً موجب صرفهجویی در هزینه و حفظ محیط زیست میشود( .همان.)8661 ،
اهداف هتل سبز:
 کاهش قابل توجه بهای تمام شده خدمات با هدف ایجاد رقابتپذیری و پایداری در هتل
 ایجاد طیف جدیدی از مشتریان وفادار دوستدار محیط زیست
 هماهنگی با محیط زیست به عنوان وظیفه هر روزه مدیریت
 شناسایی معیارهای مهم واولویتدار برای هتلها جهت تضمین تداوم وتوانمندی کارها
 ارتقاء منطقی بهره وری در جهت استفاده از منابع طبیعی
هتلداری سبز و دوستدار محيط زیست
یک ضرورت یا تنها یک سمبل جهت اغناء دوستداران محيط زیست
در هزاره سوم بدون شک با صنعتی شدن زندگی بشر بیشتر از هر زمان دیگر تولید و چگونگی مصرف
انرژی از اهمیت بیشتری برخوردارشدهاست .وابستگی روز افزون به انرژی ،کمبود منابع انرژی و
تجدیدناپذیری آن ،آلوده شدن هرچه بیشتر زمین و تبعات منفی آن بر زندگی انسان ،تولید زباله و چالش
کمآبی و گرم شدن زمین دغدغههای بشر امروزی را تشکیل میدهند .از این رو حفظ انرژی و مصرف
مناسب آن بیشتر از هر زمان دیگری حائزاهمیت میباشد (زید و همکاران .)8612 ،1مقوله محیط زیست
در بین ذینفعان صنعت گردشگری نیز از جایگاه قابل تاملی برخوردار میباشد .از یک سو حساسیتهای
فزاینده دوستداران محیط زیست به حفظ زمین و از سوی دیگر بازاری که روزبهروز به سبز بودن و
مراقبت از حیات طبیعی بشر اصرار دارد موجبات توجه هتلداران را به پدیده سبز بودن فراهم نموده است.
البته هزینههای سرسامآور مصرف انرژی را در این رابطه و کنترل نمودن آن بیتأثیر نمیباشد (فام و
همکاران.)8612 ،8

1. Ziad
2. Pham
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امروزه توسعه گردشگری باعث توسعه بسیاری از مناطق بکر و بعضاً توسعه نیافته شده است اما از طرفی
این پدیده ،با خود مشکالت زیستمحیطی و گاهاً اجتماعی متعددی را به همراهداشتهاست .آمادهسازی
سیاستهای زیستمحیطی ،مشارکت و آگاهی نسبت به مسایل زیستمحیطی بسیار مهم میباشد (صالحی
و همکاران .)1328 ،توجه و وفاداری دوستداران طبیعت به ارزشهای زیستمحیطی ،افزایش ارزش برند
و وفاداری مشتری در سایه احترام به محیط زیست ،کسب جایزه و شهرت در قالب مارکتینگ اجتماعی،
کاهش هزینهها و مدیریت مناسب منابع و ارتقای بهرهوری از عمده دالیل توجه به هتلداری سبز و در
نظرگرفتن فاکتورهای زیستمحیطی است .توسعه گردشگری همواره با تولید استرس بر منابع تجدیدناپذیر
طبیعی همراه بوده است .برای مثال رشد گردشگری در گوآ در هند و ساخت و توسعه هتلها در این
منطقه ،سبب شد که روزانه به طور متوسط این هتلها  00666گالن آب مصرف کنند که در نتیجه فشار
زیادی بر چاههای آب ،قناتها و آبهای سطحی وارد نمود و در نتیجه چند رودخانه و چاههای آب
منطقه خشک شدند (رئوف .)1328 ،از این قبیل موارد حساسیت برانگیز در سالهای اخیر به کرات
گزارششدهاست .از اینرو نگرانیهای زیادی بین سازمانهای مردمی دوستدار طبیعت و اکوتوریستها
شکلگرفت .در حال حاضر روزبهروز به تعداد عالقهمندان به اکوتوریسم افزوده شده است .برای نمونه
فقط در آمریکا  13میلیون اکوتوریست فعالیتهای گردشگری خود را در غالب گردشگری سبز انجام
میدهند .این خود موید آن است که عالقمندان به زمین و حفظ آن به شدت رو به رشد هستند و این افراد
بسیار نسبت به مصرف بهینه انرژی ،کاهش تولید آالیندهها و تولید زباله حساس میباشند و در نتیجه این
روند جدید توجه هتلها و برندهای بزرگ هتلداری را متوجه رشد سریع بازاری جدید با حساسیتهای
خاص نموده است و این برندها به شدت به جذب این بازارها که در واقع بازار آتی صنعت هستند ،عالقه
نشان میدهند.
هتلهای زنجيرهای هيلتون برندی موفق در زمينه سبز بودن
هتلهای هیلتون به عنوان یک برند هتلداری سبز و دوستدار محیط زیست تالشهای بنیادی و استراتژیکی
در زمینه تحقق این هدف در زنجیره خود انجام داده است .مدیریت برند با نظر کارشناسان و متخصصان
مدیریت انرژی برنامهای را تهیه نمودند که در برگیرنده تمامی عوامل موثر بر محیط زیست و شناسایی
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تأثیرات نامطلوب صنعت هتلداری بر محیط پیرامون خود میباشد .اجرای دقیق این برنامه در  1366هتل
برند هیلتون نشان جدیت و اهمیت موضوع بود و دستاوردهای زیادی با خود به همراه داشت:
 انرژی صرفهجویی شده ،جهت تأمین انرژی  1166خانه برای یک سال کافی میباشد.
 آبی که از این طریق صرفهجویی میشود ،میتوان  016استخر المپیک را پرنماید.
 کاهش کربنی که وارد جو میشد برابر آن است که  31201خودرو را برای مدت یک سال از خیابانها
جمع کنیم.
 82666666 دالر صرفهجویی در هزینههای مرتبط با انرژی.
نتیجه این برنامه در سال  8662در مقایسه با سال  8662به شرح زیر اعالمشدهاست:
 مصرف آب  8,1درصد کاهش
 تولید زباله  16درصد کاهش
 دیاکسیدکربن  0درصد کاهش
 مصرف برق  1درصد کاهش
نتایج مثبت این برنامه سبب شد که عالوه بر آن  1366هتل تا  31دسامبر سال  ،8611کلیه  3166هتلهای
هیلتون مجهز به این برنامه شوند .امروزه هتلهایی که در بازار رقابتی هتلداری فعال هستند دیگر سبز بودن
و یا اقداماتی کنترلی در راستای حفظ محیط زیست را صرفاً یک ژست کوتاهمدت مدیریتی نمیدانند بلکه
این تالشها برگرفته از تفکر استراتژیک مدیریتی جهت کاهش هزینهها ،حفظ ارزشهای زیستمحیطی،
ارج نهادن به ارزشهای مورد عالقه مصرف کننده میباشد.
هتلهای سبز ،ضامن بقای هتلداری
امروزه دغدغه هتلهای صاحب سبک دنیا نه تنها ارائه خدمات منحصر به فرد و خاطرهانگیز به مشتریان،
بلکه توجه به نیازهای ضمنی مهمانان همچون حفظ محیطزیست است تا از این طریق بیش از پیش در
ذهن و قلب مشتریان قدیمی و بالقوه خود جا بازکنند (رن و همکاران .)8611 ،1به عبارت دیگر توقع

1. Ren

392

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

عمومی از هتلها به عنوان صنایعی که روزانه مصرف کننده حجم عظیمی از انرژی و منابع زیستمحیطی
هستند ،روز افزون است و هتلها نیز از این تغییرات اجتماعی و محیط زیستی آگاه هستند .برای نمونه
هتلهای اروپایی با تشکیل تیمهای سبز و مشارکت کارکنان تمامی بخشها برای بهرهگیری از خالقیت و
ایدههای آنان در مصرف کمتر آب و انرژی و در نتیجه کاهش هزینهها ،پیشرو در رویکرد سبزتر شدن
هتلها به شمار میروند و در این زمینه از فناوریهای روز نیز بهره میبرند .این رویکرد بهتازگی در ایران
نیز مورد توجه قرارگرفتهاست (میر ،مصطفی؛ حسینی مقدم ،میترا.)1321 ،
دو اصل اساسی در هتلداری سبز
اصول گردشگری پایدار تاکید میکند همه افراد ذینفع در این صنعت ،باید به حفظ محیط زیست متعهد
باشند و همواره اصول پایداری و خواستههای نسل فعلی و آینده را در نظر داشته باشند .از سوی دیگر،
یک جنبه از معانی گردشگری پایدار اشاره به پایدار بودن این صنعت دارد .در این جنبه از گردشگری
پایدار ،توسعه توریسم یک گزینه محسوب میشود که از سایر فعالیتهایی که به محیطزیست آسیب
میرسانند ،قابل قبولتر است .از اینرو اهداف گردشگری پایدار شامل افزایش و ارتقای سطح آگاهی،
ترویج عدالت ،حفظ کیفیت محیط زیست و ...میشود .پس از برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری
فیتور  8613در مادرید اسپانیا ،که عمده تمرکز آن روی سیاستهای توسعه پایدار در بخش گردشگری
بود ،بسیاری از فعاالن صنعت گردشگری و هتلداران ،سیاستهای به اصطالح سبز و منطبق با محیط
زیست را در دستور کارشان قرار دادند .به عنوان مثال هتلهای دارای عالمت اکولوژیک در اروپا ،آنهایی
که به میهمانانشان غذاهای ارگانیک ارائه میدهند ،انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور
ریختنی مثل بطریهای پالستیکی دارند که مبلمان اتاقها از چوبهای بازیافتی است ،کمکم رونق گرفتند.
ساختمان اینگونه هتلها ،سیستم تهویه مطبوع ندارد اما به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجرههای سه
جداره ،حفظ دما در هر فصل سال در این اتاقها به خوبی انجام میشود .برق اینگونه هتلها نیز از طریق
مواد آلی به دست میآید و شیرهای آب ،مجهز به سیستم هشدار اتالف آب هستند .عالوه بر این زیر
شاخهای از «هتلهای سبز» به نام «هتل گیاهی» نیز برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه
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است .این هتلها تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانانش بسنده نمیکنند ،بلکه هدفشان انتشار یک شیوه
زندگی هماهنگ و منطبق با محیطزیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی و غذاهای وگان ،برگزاری
دورههای ورزشی در طبیعت و ...است.
از سایت هتلهای وگی 1نیز میتوان به اطالعات بیش از  366هتل گیاهی در  11کشور جهان ،در همه
قارههای دنیا دست پیدا کرد.
پيشينه پژوهش
مدیریت سبز که ترکیبی از دو واژه «مدیریت» و «سبز» میباشد ،را میتوان مترادف مدیریت پایدار دانست
زیرا هر دو آنها تمرکز بر سه شاخه محیط زیست ،اقتصاد و اجتماع دارند .به عبارت دیگر ،مدیریت سبز
خواستار آن است که آینده کسب وکار در محیط اجتماعی و اقتصادی سبز ساخته شود.
پيشينه داخلی
محمدنژاد شورکایی و همکاران ( ،)1321در مقالهای با عنوان «ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی
سبز» عنوان نمودند مدیریت منابع انسانی سبز شامل فرایند ،استراتژی ،حمایت و فرهنگ سبز است ،بدین
معنا که فرایندهای منابع انسانی بر اساس اهداف و استراتژیهای زیستمحیطی باز طراحی شده و با
حمایت از سبک زندگی دوستدار محیط زیست کارکنان ،فرهنگ سبز را در سازمان نهادینه میکند.
همچنین برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی سبز ،عواملی در سطح فردی ،سازمانی و
فراسازمانی تأثیر گذارند.
شبیری و همکاران ( ،)1321در مقالهای با عنوان «بررسی میزان آگاهی زیستمحیطی کارکنان هتل از
مدیریت سبز در صنعت هتلداری» عنوان نمودند بین ویژگیهای سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،دورههای
آموزشی و ستارههای هتل با میزان آگاهی زیستمحیطی کارکنان هتلها از مدیریت سبز رابطه معناداری
وجود دارد.

1. www.veggie-hotels.com
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فرخی و همکاران ( ،)1320در مقالهای با عنوان «ارائه چارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت
فوالد» نشان دادند که مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی ،سازمانی ،گروهی و با توجه به
ضرورت درونی شدن و تغییر نگرش کارکنان و مدیران در حوزه مسائل محیط زیست ،مهمترین راهکار
جهت تغییر نگرش در این صنعت آموزش و افزایش دانش در حوزه محیط زیست است.
مرزبان و همکاران ( ،)1322در مقالهای با عنوان «ارزیابی سطح آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی
شهروندان (مطالعه موردی شهر یزد)» بیان میدارند علیرغم وجود آگاهی و نگرش نسبتا مناسب نسبت به
محیط زیست ،اکثریت افراد به لحاظ رفتار زیستمحیطی ،عملکرد ضعیفی داشتهاند .بنابراین برخورداری از
آگاهی زیستمحیطی نمیتواند تضمینی برای انجام رفتار زیست محیطی باشد ،بلکه در این میان نیاز به
شرایط و ساختار اجتماعی ترغیبکننده و تسهیلکننده انجام رفتارهای زیستمحیطی وجود دارد.
پيشينه خارجی
ماستر ،)8611( 1در مقالهای تحت عنوان «تعادل زندگی و کار سبز :یک چشمانداز جدید از منابع انسانی
سبز» نشان داده است که مفهوم تعادل در زندگی و کار به عنوان چشمانداز در مدیریت منابع انسانی زمانی
مفید خواهد بود که همه افراد در زندگی خصوصی خود در نظر گرفته و مدیریت شرکت نیز مسائل
زیست محیطی را به رسمیت بشناسد و در صورتی که جنبههای زیست محیطی در تمامی فرایندهای کسب
و کار در نظرگرفته شود ،تشویق کارکنان مؤثر خواهد بود.
چرین و ژاکوپ ،)8618( 8در مقالهای تحت عنوان «مطالعه عملکردهای منابع انسانی سبز و اجرای مؤثرش
در سازمان» عنوان کرده است که با تبدیل شدن بیشتر جامعه به محیط زیستی آگاهانه ،کسبوکار شروع به
ترکیب طرحهای سبز در محیط کار روزمره مینماید .طرحهای منابع انسانی دوستدار محیط زیست منجر
به بازده بیشتر میشود ،هزینههای پایینتر و ایجاد یک فضای بهتر تعامل کارکنان به نوبه خود کمک میکند
تا سازمان مدنظر پایداری محیط زیست را به کارگیرد.

1. Muster
2. Cherian & Jacop
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شیخ ،)8611( 1در مقالهای تحت عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز ،یک ضرورت در قرن  »81با هدف
بسط و انتشار آگاهی در میان مردم در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز به حرکت و ایدئولوژی سبز
اشاره میکند و ضمن بیان تأثیر صنعتی شدن در محیط زیست ،در راستای سبز شدن به برخی مشخصههای
برجسته ساختمان سبز اشاره میکند.
یانگ و همکاران ،)8612( 8در مقالهای تحت عنوان «تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با
محیط زیست کارکنان هتلها و عملکرد زیستمحیطی» به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار
سازگار با محیط زیست کارکنان پرداختند .نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد
سازمانی بر رفتار سازگار با محیط زیست میباشد.
هرچند مطالعات گذشته در زمینه موضوع تحقیق به تحلیل و تفسیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای
درون سازمانی تأکید نمودهاند ،مطالعه حاضر سطح تحلیل خود را بر کارکنان هتل متمرکز نموده و به نوعی
انتظار دارد این کارکنان دانش عمومی در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محیط-
زیست داشته باشند ،همچنین تاکنون هیچکدام از الگوهای موجود در حوزههای مدیریت منابع انسانی و
رفتار سازمانی ،رابطه بین پارامترهای مدیریت منابع انسانی سبز ،رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنان و
عملکرد زیستمحیطی هتل را بررسی نکردهاند .عالوه بر این ،با توجه به نوظهور بودن نقش مدیریت منابع
انسانی سبز در پذیرش نظامهای مدیریت زیستمحیطی و کم بودن مطالعات صورت گرفته در این حوزه
این تحقیق کشف تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیستمحیطی با تاکید بر نقش میانجی تعهد
سازمانی و رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان هتلهای شهر بیجار است.
فرضيههای پژوهش
هدف از این مطالعه بررسی رابطه درونی بین اجرای زیستمحیطی مدیریت منابع انسانی سبز و اجرای
زیست محیطی از طریق رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان است( .متغیر مدیریت منابع انسانی سبز

1. Shaikh
2. Yong
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متغیر مستقل یا برونزا ،تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست متغیر میانجی یا
درون زا و متغیر عملکرد زیستمحیطی متغیر وابسته است).
لذا با طرح پنج فرضیه به دنبال اثبات آنها خواهیم بود:
 .1مدیریت منابع انسانی سبز بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد.
 .8مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست تأثیر معناداری دارد.
 .3مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر معناداری دارد.
 .1تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست تأثیر معناداری دارد.
 .1رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست بر عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر معناداری دارد.
تعهد سازمانی
كاركنان

رفتار سازگار كاركنان با
مدیریت منابع انسانی

محيط زیست

سبز

عملکرد زیستمحيطی هتل

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش برگرفته

(منبع :یانگ و همکاران)8612 1

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی محسوب میشود ،زیرا این پژوهش به دنبال توسعه دانش کاربردی
1. Yong
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در زمینه روابط بین مدیریت منابع انسانس سبز و رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست میباشد .همچنین،
از نظر گردآوری دادهها ،پژوهش توصیفی ،از نوع تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی و همچنین
پیمایشی محسوب میشود .در این تحقیق ،برای تحلیل دادههای بدست آمده از نمونهها ،هم از روشهای
آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است .برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی
بر اینکه توزیع دادهها نرمال است را در سطح خطای  1درصد تست میکنیم .بنابراین چون برای تمامی
متغیرهای پژوهش سطح معناداری از  6/61بزرگتر شده است ،دادهها نرمال میباشند.
در بررسی ضرایب بارهای عاملی ،همه ضرایب بارهای عاملی از  6/1بیشتر هستند که نشان از مناسب
بودن این معیار است .همچنین روایی عاملی سواالت پرسشنامه نیز توسط تحلیل عاملی تأیید گردید.
شاخص متوسط واریانس استخراج شده 1در مورد همه متغیرهای مکنون ،مقدار مناسبی اتخاذ نموده است.
بنابراین میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید نمود.
با توجه به نتایج به دستآمده از بین  18نفر جامعه آماری مورد بررسی چنین به نظر می آید که منابع
انسانی سبز بر تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست و عملکرد زیستمحیطی هتل
تأثیر معناداری دارد .همچنین تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست و نیز رفتار
سازگار کارکنان با محیطزیست بر عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر معناداری دارد.
جدول  .1نتایج پایایی و منبع مقیاسهای سنجش
تعداد شاخص

آلفای کرونباخ

متغیرهای پژوهش

منبع سواالت

16

6/122

تعهد سازمانی کارکنان

یانگ و همکاران

1

6/213

رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست

()8612

3

6/123

3

6/103

مدیریت منابع انسانی سبز

عملکرد زیست محیطی هتل

منبع :یافتههای پژوهش

)1. Average Variance Extracted (AVE
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در این پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ مولفهها برای منابع انسانی سبز  ،6/122تعهد سازمانی کارکنان
 ،6/213رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست  6/123و عملکرد زیستمحیطی هتل  6/103برآورد گردید.
با توجه به مقادیر
باالی  6/1ضرایب آلفای کرونباخ ،روایی (مناسب بودن سواالت با هدف پرسشنامه) و پایایی (نتایج یکسان
در آزمونهای مختلف) پژوهش به اثبات می رسد.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه (یا
زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
J
 S 2j
) (1  2
J 1
S

r 

 : Jتعداد پرسشها
2

 : S jواریانس زیر آزمون  Jام

2

 : Sواریانس کل آزمون

هر قدر درصد به دست آمده به  166درصد نزدیک باشد ،بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است .قابل
ذکر است که ضریب آلفای کمتر از  06درصد معموال ضعیف تلقی میشود ،دامنه  16درصد قابل قبول و
بیش از  26درصد خوب تلقی میشود؛ البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیکتر باشد ،بهتر
است.
یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی سبز تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار با
محیطزیست و عملکرد محیطزیست هتلها را افزایش میدهد .با در نظر گرفتن نقش مهم مدیریت منابع
انسانی در یک سازمان ،این مطالعه مدیریت منابع انسانی را به حفاظت از محیطزیست در صنعت هتلداری
ارتباط میدهد.
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ضریب تعيين یا R2

این شاخص بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل
تبیین میشود .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل
است .چین ( )1222سه مقدار  6/33 ،6/12و  6/01را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار  R2تعریف کرده است.
جدول  .8نتایج معیار  R2برای سازه درونزا
معیار R Square

متغیر مکنون

معیار R Square

متغیر مکنون

مدیریت منابع انسانی سبز

6/1312

رفتار سازگار با محیطزیست

6/8161

تعهد سازمانی کارکنان

6/8111

عملکرد زیستمحیطی هتلها

6/0112

منبع :یافتههای پژوهش

همبستگی متغیرهای به دست آمده از خروجی نرمافزار به شرح جدول  3ارائه میگردد:
جدول  .3اعتبار واگرا و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
رفتار سازگار کارکنان با

مدیریت منابع

تعهد سازمانی

عملکرد زیست-

محیطزیست

انسانی سبز

کارکنان

محیطی هتل

6/10

6/28

عملکرد زیستمحیطی هتل

6/11

6/18

تعهد سازمانی کارکنان

6/21

6/81

6/11

مدیریت منابع انسانی سبز

6/10

6/88

6/28

رفتار سازگار کارکنان با
محیطزیست

منبع :یافتههای پژوهش

مقادیر قطری جذر شاخص متوسط واریانس استخراج شده است .در این بخش هدف بررسی رابطه دو به
دو متغیرهای موجود در پژوهش است ،یعنی میخواهیم بدانیم افزایش یا کاهش یک متغیر (همبستگی) به
چه میزان موجب افزایش یا کاهش متغیر دیگر میشود ،هرچه مقادیر جدول  ،3به یک نزدیکتر باشد
همبستگی بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد همبستگی کمتر است .به عبارت دیگر اگر ضریب
همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد ،به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجام-
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شده ،افزایش یک پارامتر با افزایش پارامتر دیگر و نیز کاهش آن پارامتر با کاهش پارامتر دیگر همراه است.
برای مثال در این پژوهش نتیجه افزایش رفتار سازگار زیستمحیطی کارکنان منجر به افزایش عملکرد
زیستمحیطی هتل میشود .یعنی همان چیزی که با مقدار  6/28در ضریب همبستگی دو متغیر در جدول
 ،3مشهود است .همچنین ضریب همبستگی دو متغیر تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد زیستمحیطی هتل
با مقدار  6/18نشان از همبستگی پایین این دو متغیر دارد.
بررسی نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفادهشدهاست .هنگام بررسی
نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است را در سطح خطای  1درصد
تستمیکنیم .بنابراین چون برای تمامی متغیرهای پژوهش سطح معناداری از  6/61بزرگترشدهاست ،فرض
صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است رد نمیشود .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهدبود و فرض
 H1مبنی بر توزیع دادهها نرمال نیست رد میشود یعنی دادهها نرمال میباشند.
روایی و پایایی
پایایی از طریق ضریب بارهای عاملی ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ) (CRصورت میپذیرد که
در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1اعتبار همگرا و شاخصهای برازش مدل بیرونی
سواالت (برگرفته از پرسشنامه یانگ و همکاران)8612 ،

α

CR

AVE

بارعاملی

مدیریت منابع انسانی سبز

6/12

6/22

6/11

--

 -1هتل/رستوران ما آموزش مناسب برای ارتقاء محیطزیست را فراهم مینماید.
 -8سالمت محیطزیست به عنوان یکی از ارزشهای اصلی سازمان مورد توجه مدیریت
هتل/رستوران ما قرار دارد.
 -3در هتل/رستوران ما توجه و سازگاری با محیطزیست به عنوان یکی از شاخصهای
ارزیابی عملکرد مورد سنجش قرار میگیرد.
 -1در هتل/رستوران ما رفتار مناسب با محیطزیست با پاداش همراه است.
 -1در هتل/رستوران ما رفتار ناسازگار و مخرب با محیطزیست با تنبیه و جبران خسارت
همراه است.

6/011
6/021

6/120
6/088
6/112

تأثير مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار كاركنان با محيط زیست
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ادامه جدول  .1اعتبار همگرا و شاخصهای برازش مدل بیرونی
سواالت (برگرفته از پرسشنامه یانگ و همکاران)8612 ،

α

CR

AVE

بارعاملی

مدیریت منابع انسانی سبز

6/12

6/22

6/11

--

 -0مدیریت هتل/رستوران ما هویت فردی زیستمحیطی را در انتخاب و استخدام افراد

6/086

مدنظر قرار میدهد.
 -1کارکنان هتل/رستوران ما به طور کامل سیاستهای مناسب زیستمحیط هتل/رستوران

6/112

را درک مینمایند.
 -2هنگام بررسی یک موضوع ،کارکنان و مسوالن رستوران/هتل برای یافتن راهحلی که

6/062

سازگار با محیطزیست باشد ،تالش میکنند.
 -2هتل/رستوران ما کارکنان را تشویق می کند تا پیشنهادات خود را در مورد بهبود

6/126

محیطزیست ارائه دهند.
 -16در برنامهریزی و تصمیمهای هتل/رستوران محیط زیست به عنوان یک اولویت مورد

6/122

توجه مدیریت و کارکنان قرار دارد.
تعهد سازمانی کارکنان

6/21

6/21

6/11

 -11من می بینم که ارزشهای من و ارزشهای هتل/رستوران بسیار شبیه هم هستند و

6/120

افتخار می کنم که به دیگران بگویم که من بخشی از این هتل/رستوران هستم.
 -18من مایل هستم تالش بیشتری را انجام دهم فراتر از آن چیزی که هتل/رستوران

6/121

معموال انتظار دارد تا به موفقیتاش کمک کند.
 -13هتل /رستوران واقعا به بهترین نحو در عملکرد شغلی من الهام بخش است و برای

6/211

من بهتر از سایر هتل/رستورانها میباشد
 -11سرنوشت این هتل/رستوران برای من بسیار مهم و باارزش میباشد.
رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست

6/212
6/12

6/21

6/12

 -11در مصرف آب صرفهجویی مینمایم.

6/223

خطرناک را در جای مناسب نگهداری و نسبت به نشت مواد به محیط توجه ویژه دارم.
 -11قبل از اینکه محل کار را ترک کنم ،وسایل الکتریکی را خاموشمیکنم ،مانند

6/216

کامپیوتر ،مانیتور ،تلویزیون و غیره.
 -12زبالههای هتل/رستوران کاهشیافتهاست.
 -12خرید مواد غیر قابل تجدید ،مواد شیمیایی و مواد خطرناک برای محیطزیست توسط
هتل/رستوران کاهشیافتهاست.
 -86هتل/رستوران در مصرف آب ،انرژی صرفهجویی نمودهاست.

-6/123

 -10من زبالههارا در محل کار دستهبندی و تاحد امکان بازیافت میکنم .همچنین مواد

عملکرد زیست محیطی هتل

--

6/10

6/21

6/02

-6/281
6/231
6/210

منبع :یافتههای پژوهش

مقدار بار عاملی بین سواالت پرسشنامه و متغیرهای مکنون بیشتر از  6/1میباشد ،نتیجه میگیریم که
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سوالی که برای آن سازه به کار بردهایم به خوبی متغیر مکنون مورد نظر را سنجیده است.
شاخص متوسط واریانس استخراج شده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهتر شاخص
متوسط واریانس استخراج شده میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هرچه
این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .فورنل و الرکر معتقدند روایی همگرا زمانی وجود دارد
که شاخص متوسط واریانس استخراج شده از  6/1بزرگتر باشد .در این پژوهش شاخص متوسط واریانس
استخراج شده در مورد همه متغیرهای مکنون ،مقدار مناسبی اتخاذ نموده است .بنابراین میتوان مناسب
بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید نمود.
روایی همگرا زمانی وجود دارد که پایایی ترکیبی )CR( 1از  6/1بزرگتر باشد .همچنین پایایی ترکیبی باید
از شاخص متوسط واریانس استخراج شده بزرگتر باشد .در اینصورت هر شرط روایی همگرا وجود
خواهد داشت .بطور خالصه داریم:
CR > 0.7
CR > AVE
AVE > 0.5

در این پژوهش تمامی موارد ذکر شده به اثباترسیدهاست.

شکل .8مدل مفهومی پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی،

(منبع :یافتههای پژوهش)

1. Composite Reliability
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اعداد روی مسیرها نشان دهنده ضریب مسیر و اعداد روی فلشهای منتهی به پرسشها بیانگر بارهای
عاملی است .با توجه به اینکه ضرایب مسیر همگی مثبت و آماره  tباالتر از  1/20است ،تمامی فرضیههای
پژوهش مورد تأیید میباشد .ضریب مسیر (ضریب بتا) نشاندهنده شدت و نوع رابطه بین دو متغیر است.
عددی بین  -1تا  +1است که اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهنده نبود رابطه خطی بین دو متغیر است که
این ضریب نشان از همبستگی بین دو متغیر دارد.

شکل .3مدل مفهومی پژوهش با ضرایب

( ،T-Valuesمنبع :یافته های پژوهش)

جدول .1آزمون بررسی فرضیههای پژوهش
( βضریب

آماره t

نتیجه

1/021

تایید 
تایید 

فرضیه

مسیر

1

مدیریت منابع انسانی سبز  تعهد سازمانی

6/121

8

مدیریت منابع انسانی سبز  رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست

6/103

1/116

3

مدیریت منابع انسانی سبز  عملکرد زیستمحیطی هتل

6/116

1/622

تایید 

1

تعهد سازمانی رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست

6/101

1/232

تایید 

1

رفتار سازگار کارکنان با محیطزیست  عملکرد زیستمحیطی هتل

6/211

12/238

تایید 

منبع :یافتههای پژوهش

مسیر)
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بحث و نتيجهگيری
با توجه به نتایج به دست آمده از بین جامعه آماری مورد بررسی چنین به نظر میآید که مدیریت منابع
انسانی سبز بر تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و عملکرد زیستمحیطی هتل
تأثیر معناداری دارد .همچنین تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و نیز رفتار
سازگار کارکنان با محیط زیست بر عملکرد زیستمحیطی هتل تأثیر معناداری دارد.
حفاظت از محیطزیست موضوعی حیاتی و اصلی در جوامع بشری است .هتلها برای موفقیت ناچار به
رعایت اصول حفاظتی محیطزیست و ارتباط موثر با محیط رقابتی و پیچیده امروزی هستند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد ،درک درست کارکنان هتلها از مفاهیم مدیریت منابع انسانی سبز ،تعهد سازمانی را
افزایش میدهد .مدیریت منابع انسانی هتلها باید برنامههای آموزشی زیستمحیطی را جهت تشویق
کارکنان برای پیادهسازی الزامات ایجاد هتل سبز بکارگیرند تا کارکنان را قادر سازد رفتارهای سازگار با
محیطزیست از خود بروز دهند ،زیرا هرقدر کارکنان دانش بیشتری درباره مباحث زیستمحیطی داشته
باشند ،به همان میزان عملکرد زیستمحیطی هتل افزایش خواهد یافت .با اجرای موفق مدیریت منابع
انسانی سبز می توان انتظار داشت که نگرش سبز در ذهن کارکنان هتل شکل گیرد و نسبت به رعایت
قوانین ،سیاستها ،اسراف نکردن و درست مصرف کردن ،استفاده مجدد یا بازیابی منابع در دسترس
حساس شوند و موجب کاهش آلودگی محیطزیست و مهمتر از آن صرفهجویی اقتصادی قابلتوجهی
شوند.
پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی
بر اساس مباحث مطرح شده از آنجا که مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز در پاسخ به نیازهای
زیستمحیطی سازمانها به وجود آمده است و سازمانها باید به این سمت حرکت کنند (فیاضی و
همکاران ،)1328 ،چنین پیشنهاد میشود که تفکر و چشمانداز زندگی را در جامعه سبز کنیم که این مهم با
آموزش میسر خواهد بود ،مدیران هتلها و رستورانها با برگزاری دورههای آموزشی و اطالعرسانی
مناسب در خصوص مفاهیم سبز بودن در تقویت و تفهیم این بعد تالش مضاعف نمایند .همچنین از
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آیندهسازان که امروز در آغوش مادران و مهدکودکها در حال آموزش هستند غافل نشویم که آینده در
دست آنهاست و تا زمانی که بهتر فکر نکنیم هیچ چیز بهتر نخواهد شد.
با توجه به تحقیق انجامشده ،سه دسته تحقیق برای ادامه مسیر در این حوزه پیشنهاد میشود :اول،
آزمونهای استانداردی با توجه به سطح سواد و میزان آشنایی افراد با اصطالحات زیستمحیطی تهیه کنیم
و به سطح دانش افراد از راهحلهای موجود برای کاهش مسایل زیستمحیطی توجه کنیم .دوم ،دستهای از
تحقیقات میتوانند روی طراحی ابزار سنجش وضعیت مدیریت منابع انسانی سبز تمرکز داشته باشند.
سوم ،فرضیههای مطرح شده در قالب چارچوب مفهومی به صورت تجربی آزمایش شوند.
محدودیتهای پژوهش
 .1کمبود مقاالت بروز و منابع مرتبط با موضوع پژوهش
 .8کم بودن حجم نمونهها :تعداد کم کارکنان هتلها و رستورانهای شهر با توجه به کم جمعیت بودن،
اوضاع بد اقتصادی و معیشتی زندگی مردم و سیاستهای خاص مدیران هتلها و رستورانها در جذب
حداقلی نیرو
 .3محدود بودن سطح دانش و میزان آشنایی کارکنان هتلها و رستورانها با اصطالحات به کار برده شده
در پرسشنامه همچون :مدیریت منابع انسانی سبز ،رفتار سازگار با محیط زیست و ...
 .1احتمال غیرواقعی بودن پاسخ برخی از پرسشها توسط کارکنان به علت عدم اطمینان از رازداری و
محرمانگی ،که تأثیر قابل مالحظهای بر یافتههای پژوهش خواهد داشت.
 .1این مطالعه دادهها را از یک شهر کوچک با جامعه آماری محدود جمعآوری کرده است ،از اینرو
محققان آینده میبایست احتیاط الزم را در خصوص یافتههای پژوهش در نظر داشته باشند.
منابع
الفت ،لعیا؛ خاتمی فیروزآبادی ،علی؛ خداوردی ،روح اهلل« .)1326( .مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت
خودروسازی ایران» .فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال ششم ،شماره .116-183 :81
انصاری ،ایمان؛ صادقیمقدم ،محمدرضا« .)1323( .شناسایی ،تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تأمین سبز
با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری» .مطالعات مدیریت صنعتی ،سال دوازدهم ،شماره .116-183 :13
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برزگری ،زهره؛ زمانی ،محمد « .)1326( .کارآفرینی سبز؛ نگرشی نوین در توسعه اقتصادی (موانع و محرکها)» .کنفرانس ملی
کارآفرینی ،تعاون ،جهاد اقتصادی ،نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی.
حاجی زاده ،مهدی؛ قاسمی ،عطااهلل«.)1321( .نقش مدل مدیریت سبز در توسعه و تولید پایدار» .اولین همایش توسعه پایدار
کشاورزی و توسعه سالم ،همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی.
رئوف ،سهیال«.)1328( .گامهای سبز شدن هتل چیست؟» .نخستین هفته نامه تخصصی هتلداری و صنایع وابسته ،شماره .3:16
شمس ،شهاب الدین؛ شیرخدایی ،میثم؛ دلدار ،محمد« .)1321( .تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتلها و تأثیر ویژگیهای
شخصیتی (مطالعه موردی :هتلهای شهر ساری)» .مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شماره .136-118 :11
صالحی ،صادق؛ پازوکینژاد ،زهرا« .)1328( .محیطزیست در آموزش عالی :ارزیابی دانش زیستمحیطی دانشجویان
دانشگاههای دولتی مازندران» .فصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی ،سال دوم ،شماره .886-122 :1
فیاضی ،مرجان؛ افشار ،زهرا« .)1321( .مدیریت سبز منابع انسانی» .تدبیر ،سال  ،81شماره .10-11 :818
قره نژاد ،حسن« .)1320( .مقدمهای بر توسعه گردشگری و مهمان پذیری» .تهران :آران.
مردانشاهی ،محمدمهدی«.)1321( .اشتغال سبز گامی موثر به سوی کاهش تهدیدات زیستمحیطی» .دومین کنفرانس بین المللی
و آنالین اقتصاد سبز ،بابلسر ،شرکت پژوهشی طرود شمال.
مهدی زاده ،حسین؛ امیدی ،نوریه؛ عزیزی ،مریم؛ اسالم پناه ،مریم« .)1326( .پادکست و تأثیر آن بر آگاهیهای زیستمحیطی
دانش آموزان دوره راهنمایی» .فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،سال چهارم ،شماره .86-1 :8
میر ،مصطفی؛ حسینی مقدم ،میترا« .)1321( .بررسی و سنجش نگرش مدیران نسبت به بازاریابی و هتلداری سبز (مورد مطالعه:
مدیران هتلهای شهر مشهد)» .کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ،محیط زیست و گردشگری ،تبریز ،دبیرخانه
دائمی کنفرانس.
یعقوبی ،نورمحمد؛ ابراهیم پور ،حبیب؛ نعمتی ،ولی« .)1321( .نوع شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتلها (مورد
مطالعه :هتلهای اردبیل)» .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شماره .83-2 :11
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هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران :تأكيدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی
فرنوش زنگوئی ،دانشجوی دکتری ،علوم ارتباطات ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات ،تهران
9

زهرا خرازی محمدوندی آذر  ،استادیار گروه ارتباطات ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
جمشيد صالحی صدقيانی ،استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
تاریخ دریافت1322/3/81 :

تاریخ پذیرش1166/1/16 :

چکيده
هدف اصلی این مقاله بررسی نقش توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی در نهادینه کردن برنامههای هوشمندسازی صنعت
گردشگری ایران و شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی گردشگری در مقاصد شهری ایران است .این پژوهش از نوع آمیخته و با
استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمّی انجام شده است .در بخش کیفی با
استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی 13 ،نفر از مدیران گردشگری کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند.
 326نفر از کارشناسان آژانسهای مسافرتی نیز به عنوان نمونهی بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری در
دسترس ،انتخاب شدند .پس از تحلیل دادهها از طریق مدل یابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ،مشخص
شد که تمامی متغیرهای مشاهدهپذیر و پنهان در سطح  6/61معنیدار بوده و مورد تأیید قرارگرفتند .چهار مؤلفهی توانمندسازی
اجتماعی -فرهنگی ،حکمرانی هوشمند ،توسعهی کاربرد تکنولوژیهای نوین هوشمند و هوشمندسازی جامع خدمات
گردشگری ،به عنوان مؤلفه های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران شناسایی شدند .بر اساس شاخص استون-گایسر

8

شاخص افزونگی مؤلفهی توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی 6/183 ،محاسبه شد که بر اساس مقدار آن در مدل نهایی (،)6/182
قدرت پیشبینی قوی مدل تأیید شد.

كليدواژهها :ارتباطات ،توانسنجی ،حکمرانی نوین ،فناوریهای نوین ،گردشگری هوشمند

 .1نویسنده مسئول

Email: raha_kharazi@iauec.ac.ir
2. Stone-Geisser criterion
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع جهان ،مهمترین منبع درآمدی و
عامل ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در بسیاری از کشورهای دنیا شناختهمیشود (نرگسی و همکاران،
1321؛ بختیاری و یزدانی .)1322 ،این صنعت که از آن به عنوان موتور توسعه نیز یاد میشود ،توانسته
است با ایجاد باالترین ارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم بر سایر ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی را تأثیرگذار باشد (ملکی و سعیدی .)1323 ،قدرت اثر این صنعت ،ریشه در گردش مالی باالی
آن دارد به طوری که تنها در سال  8612میالدی ،ارزش آن  2/2تریلیون دالر اعالم شدهاست (شورای
جهانی سفر و گردشگری .)8612 ، 1برای درک بهتر بزرگی این عدد ،باید چنین بیان نمود که این مبلغ به
تنهایی  16/3درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را تشکیل میدهد .بهعالوه در حوزهی
اشتغال و کارآفرینی ،صنعت گردشگری در سال  ،8612به تنهایی  336میلیون شغل ایجاد نموده ،بهطوری
که به ازای هر گردشگر 16شغل ایجاد نمودهاست (شورای جهانی گردشگری وسفر.)8612،
از طرفی ،امروزه با ورود فناوریهای نوین به حوزههای مختلف ،شاهد گذار سریع به دوران فراصنعتی
هستیم که این سرعت گذار ،چالشهایی را نیز به دنبال داشتهاست .تا جاییکه بقا در این دوره ،تنها با
مجهزشدن به فناوریهای نوین میسر خواهدشد (محمودی و همکاران .)1322 ،توسعهی فناوریهای نوین
با تأثیر قابل توجه بر حوزههای مختلف ،زمینهی تحول ،تسریع و تسهیل امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه
فراهم خواهد نمود .یکی از حوزههای تأثیرپذیر از این شرایط ،حوزهی کسبوکار است .صنعت
گردشگری نیز با وجود گردش مالی قدرتمند و اشتغالزایی قابل توجه ،از این امر مستثنی نبوده و در سال-
های اخیر به عنوان یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم ،تجربیات و تحوالت نوظهوری را تجربهکرده
و با درک اهمیت این فناوری توانستهاست با ایجاد تغییراتی محسوس ،در جهت تطبیق خود با آن حرکت
کند (محمودی و همکاران.)1322 ،
جالب توجه آنکه فناوریهای نوین ،پدیدهای است که بهصورت دائمی پیشرفت مینماید و سکون در آن
فاقد معنی است .امروزه ،هوشمند شدن پدیدهها ،موضوعی غیرقابل چشم پوشی است و به عنوان واژهای

)1.World Travel & Tourism Organization (W.T.T.C
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نوظهور برای توصیف هرگونه پیشرفت در بخشهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،مبتنی بر
شیوههای جدید ارتباطات و تبادل اطالعات مانند اینترنت ،کاربرد فراوانی پیدا کردهاست (فرهادی محلی،
.)1326
هوشمندسازی ،پدیدهای فناورمحور و توسعهگرا است که در بستر اجتماع ایجاد میشود ،از این رو نمی-
توان آن را از اجتماع و خصوصیات آن جدا نمود چرا که یکی از خصوصیات بارز جوامع انسانی این است
که بدون مشارکت افراد هیچ پدیده اجتماعی تداوم نخواهد یافت .مشارکت به عنوان فرآیند توانمندسازی
رویکرد مطلوبی است که به واسطهی آن افراد در برنامهها و فرآیندهای توسعه ،نقش فعال داشته ،ایدههای
خود را بیان نموده ،اقدام به ابتکار کرده ،نیازها و مشکالت خود را تشریح نموده و استقالل خود را نشان
میدهد (پوراحمد و همکاران .)1320 ،امروزه این یک اصل پذیرفته شده است که هوشمندسازی نیاز به
افراد انسانی هوشمند یا همان «مردم هوشمند» دارد .چرا که جامعهی هوشمند نتیجهی اجتماع مردمان
هوشمند خواهد بود .از اینرو ،پیشبرد ارادهی جمعی برای هوشمندسازی ،متغیر مهمی است که جز از
مسیر توانمندسازی فردی محقق نخواهد شد .به همین خاطر است که راهبرد توانمندسازی فردی دارای
اهمیت است .برنامههای راهبردی توسعهی فناوری هوشمند و بهخصوص توسعهی این فناوری در
کشورهای جهان سوم نیز مبتالبه این موضوع است .امروزه سیاستگذاران توسعهی فناوریهای هوشمند
برای دستیابی به اهداف توسعهای خود ،چارهای به جز توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ندارند .اما تا
زمانی که عزم و ارادهی عمومی بر این امر نباشد ،نه توانمندسازی فردی ،نه توانمندسازی اجتماعی و
فرهنگی و نه توسعهی فناوری هوشمند ،محقق نخواهند شد .به بیان بهتر تحقق توسعهی فناوری هوشمند
مستلزم نهادی شدن برنامههای توانمندسازی فردی در جامعه و تحقق مفهوم توانمندسازی اجتماعی و
فرهنگی است.
زمانی رفتارهای مورد انتظار ،نهادی میشوند که بدیهی بوده و ضمن تداوم و پایداری ،از عمومیت و
جامعیت برخوردار باشند .نظریههای توانمندسازی ،نوعی راهبرد محسوب میشوند که به دنبال تغییر
تدریجی موقعیت افراد برای کسب آزادی و قدرت بیشتر در عرصههای عمومی هستند (محمدعلی پور،
 .)1322مفهوم گردشگری هوشمند در عین جدید بودن از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است .بنابراین،
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در مراحل ابتدایی ،برای جلب مشارکت هرچه بیشتر افراد در فرآیند توسعهی فناوری هوشمند ،نیاز به
هماهنگی سیستمی گسترده ،به اشتراکگذاری و بهرهبرداری از دادههای گردشگری داشته و این موضوع
با توجه به ویژگی جوامع انسانی و رویکرد توانمندسازی فردی و به منظور ایجاد ارزش در بستر اجتماعی
و فرهنگی جامعه با درنظر داشتن خصوصیات ذینفعان گردشگری محقق خواهد شد .براین اساس ،می-
توان با توانمندسازی جوامع و بهرهگیری از ظرفیت قدرت تأثیر افراد جامعه برای نهادینهسازی رفتارها و
ویژگیهای مورد انتظار برنامهریزان ،نسبت به تدوین راهبرد هوشمندسازی صنعت گردشگری اقدام نمود.
به این منظور ،پژوهش حاضر برای شناسایی مؤلفههای نهادینهسازی برنامههای هوشمندسازی صنعت
گردشگری در ایران ،اجراشد .همچنین ،این پژوهش به دنبال طراحی مدلی مناسب برای تبیین مطلوب این
برنامهها بوده و در نهایت ،به تعیین جایگاه مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی در این مدل ،پرداخته است.
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
گردشگری
واژه «توریسم» 1متشکل از دو بخش «تور» 8به معنای سفر ،گشت ،مسافرت ،سیاحت و «ایسم» 3به معنای
مکتب یا اندیشهای فلسفی ،مذهبی ،سیاسی و ادبی میباشد (خاچکی .)1321،بنابراین توریسم یعنی مکتبی
بر پایه فکری سیاحت و گردشگری .بورکات و مدلیک 1گردشگری را سفری موقتی و کوتاه معرفی میکنند
که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و فعالیت خود میرود
(کاظمی.)1321 ،
امروزه ،ظهور فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات ،مسیر صنعت گردشگری را به کلی تغییر داده
(بوهالیس )8662 ،1و به عنصری ضروری در صنعت گردشگری نوین تبدیل نمودهاست .در سالهای اخیر،
فناوریهای هوشمند ،و اینترنت سبب تغییر در گردآوری ،ذخیره ،توزیع ،پردازش ،مدیریت اطالعات و
روشهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را در گردشگری شدهاست .اینترنت ،با تغییر در شبکه-

1. Tourism
2. tour
3. ism
4. Burkart & Medlik
5. Buhalis
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های توزیعی جدید و به عنوان عامل افزایش ارتباطات و تعامل بین ذینفعان ،شرایط را برای بهبود
خدمات مورد نیاز در مقاصد گردشگری فراهم مینماید (علی.)8616 ،
گردشگری ابزاری در فضای سایبری است که به وسیله آن یک عالقهمند به گردشگری میتواند در زمان
کوتاه و با هزینه مناسب ،ظرفیتهای گردشگری را شناسایی و با یک برنامه هدفمند و هدایت شده به
مکانی خاص مسافرت کند .با رشد استفاده از فناوری اطالعات ،ابزارهای درک و طراحی واقعیت جدید
دنیای امروز نیز تکامل پیدا کرده و فناوری اطالعات به صورت مستقیم الگوهای جدیدی در رفتار تصمیم-
گیری مسافران ایجاد مینماید (وانگ و ژانگ .)8610 ،1برای تداوم رشد نوآوریهای فناورمحور ،نیاز به
نگرشهایی جدید برای توسعه گردشگری میباشد (گرتزل .)8611 ،8باتوجه به اینکه زیرساختهای
فناوری جدید ،روشهایی نوین در ارتباطات برای سفرهای داخلی و خارجی ایجاد می کند ،میتواند بر
روشهایی که به کمک آن فرآیند سفر درک میشود ،تأثیر بگذارد (وانگ و ژانگ .)8610 ،3این رویکرد از
توسعه ،مستلزم شکلگیری الگوهای جدید رفتار سفر ،طراحی محصول ،پژوهش و ارزیابی است که به
نوبه خود الگویی جدید از مدیریت گردشگری را شکل میدهد .امروزه با پیشرفتهای چشمگیر در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پسوند الکترونیک توصیف مناسبی برای ویژگیهای نوع خاصی از
گردشگری با عنوان گردشگری الکترونیک نمیباشد و اندیشمندان این حوزه« ،هوشمندی» را جایگزین آن
کرده اند .بنابراین ،دانشمندان اتفاق نظر دارند که ما در حال ورود به حوزه گردشگری هوشمند هستیم
(گرتزل .)8611 ،ردیابی ریشه کلمه «هوشمند »1ما را به حوزه شهری و «شهر هوشمند» هدایت میکند .از
این رو شناخت شهر هوشمند و مؤلفههای آن میتواند ما را به درکی درست از پیدایش دوره هوشمندی،
مقاصد هوشمند و گردشگری هوشمند برساند.
به طور کلی ،دستیابی به ساختار شهر هوشمند ،اساس و تکیه گاهی برای ایجاد نظام گردشگری هوشمند
هم در سطح مفهومی و هم در سطح عملی است (ژوانگ .)8611 ،1فعاالن صنعت گردشگری بر مفهوم
جدید «مقصد هوشمند در گردشگری» تأکید دارند .مقصد هوشمند در گردشگری را که نمونه خاصی از
1. Wang & Zhang
2 .Gretzel
3 . Wang & Zhang
4 .Smart
5 .Zhuang
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شهر هوشمند است ،مقصدی نوآور گویند که زیرساختهای آن با تکیه بر تکنولوژی ایجاد شده و نه تنها
تضمین کننده توسعه پایدار در مناطق گردشگری است بلکه برای همه افراد ،قابل دسترس بوده و تعامل
گردشگران را با محیط اطراف تسهیل میکند .به این ترتیب کیفیت تجربه مقصد افزایش یافته و به تبع آن
کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود مییابد.
شهر هوشمند
شناخت گردشگری هوشمند بدون شناخت شهر هوشمند ،راه به جایی نمیبرد .خاستگاه اندیشه شهر
هوشمند را باید در میزان سرمایه اجتماعی باالی شهروندان ،به ویژه امکان برقراری ارتباط «همه جایی» بین
آنها جست و جو کرد و هدف نهایی از طرح اندیشه شهر هوشمند را فراهم شدن شرایط توسعه اقتصادی
پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست .در پنجمین نشست اجالس مشترک اتحادیه بین المللی
مخابرات و یونسکو که در ژوئن  8611در اروگوئه و با محوریت شهر هوشمند برگزار گردید ،از شهر
هوشمند ،به عنوان شهری نوآور تعریف شده است که از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و سایر
ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی ،کارآیی عملیات شهری و خدمات استفاده مینماید ،به طوری که از
قدرت رقابتپذیری سازگار و مطابق با نیازهای نسلهای کنونی و آینده نیز با توجه به جنبههای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی نیز برخوردار بوده ،استفاده بهینه از آن را تضمین کند (گزارش شهر هوشمند و
الزامات قانونی.)1321 ،
پنج سال بعد ،دانشگاه آی.ایی.اس.ایی بارسلونا (اسپانیا) در ژوئن  ،8612ششمین نسخه از گزارشهای
ساالنه «هوشمندترین شهرها»1ی جهان را منتشر کرد .در این گزارش که هر ساله تحت عنوان «شاخص
پویایی شهرها» منتشر میشود ،ثبات و کیفیت زندگی شهرهای جهان بر مبنای  2معیار اصلی مورد ارزیابی
قرار میگیرد 8که عبارتند از «اقتصاد»« ،همبستگی اجتماعی»« ،سرمایه انسانی»« ،محیطزیست»« ،حکمرانی»،
«برنامهریزی شهری»« ،تکنولوژی»« ،نفوذ بینالمللی» و «حملونقل و جابهجایی» .بر اساس معیارهای نهگانه
مذکور ،وضعیت رفاهی  111شهر از  26کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است که در آن ،لندن به
عنوان «هوشمندترین» شهر جهان معرفی شده است .نیویورک و آمستردام به ترتیب در ردههای دوم و سوم
1. Cities in Motion Index
2 .Https://citi.io/2019/06/27/the-top-50-smart-cities-in-the-world-2019/
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این رتبهبندی جای گرفتهاند .در ایران طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت کشور ،هوشمندسازی
برای حداقل پنج شهر ارومیه ،اصفهان ،تبریز ،مشهد و تهران در دستور کار قرارگرفته است ،با این مضمون
که «با در نظر داشتن سیاستهای کلی توسعه کشور ،برای تحقق شهرهای هوشمند با رویکرد الگوی
ایرانی -اسالمی و اقتصاد مقاومتی ،برنامهریزی آیندهنگر و فراکنشی تدوین شود» (گزارش شهر هوشمند و
الزامات قانونی .)1321 ،همانطور که مشاهده میشود ،شهر ،شهروند ،مدیریت شهری و شهر هوشمند،
مفاهیمی با ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر میباشند.
شهر هوشمند دارای ابعاد ششگانهای است که برای حرکت هر شهر به سمت هوشمند شدن میبایست
حداقل یکی از ابعاد را در پروژهها و ابتکار عملهای خود به کار بندد .این ابعاد عبارتند از :مردم هوشمند،
اقتصاد هوشمند ،حکمرانی هوشمند ،زندگی هوشمند ،تحرک هوشمند و محیط زیست هوشمند (گیفینگر،1
 .)8661با توجه به اینکه مقصد هوشمند در گردشگری نمونه خاصی از شهر هوشمند است پس میتوان
نتیجه گرفت که ابعاد شهر هوشمند میتوانند قابل تسری به گردشگری هوشمند نیز باشند.
گردشگری هوشمند
گردشگری هوشمند را میتوان به عنوان یک پیشروی منطقی از گردشگری الکترونیکی لحاظ کرد
(بوهالیس .)8663 ،8این روند پیشرفت ،با بکارگیری گسترده از رسانههای اجتماعی تداوم یافته است
(سیگاال )8618 ،3و به سمت شرایطی پیش میرود که از آن برای تشخیص و انتقال اطالعات گردشگران و
مشتریان موضوع گردشگری استفاده میشود (وانگ و زیانگ .)8618 ،1گردشگری هوشمند اساساً یک گام
متمایز در تحول فناوری اطالعات و ارتباطات در گردشگری است که به موجب آن ابعاد نظارتی و فیزیکی
گردشگری وارد زمینه دیجیتال شده و سطح جدیدی از هوشمندی در سیستمهای گردشگری ایجاد
میشود (گرتزل .)8611 ،1بنابر عقیده گرتزل (شکل  ،)1گردشگری هوشمند شامل اجزا و الیههای
هوشمند متعددی است که از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات حمایت میشوند.

1. Giffinger
2 . Buhalis
3 .Sigala
4. Wang & Xiang
5 . Gretzel
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شکل  .1اجزا و الیههای گردشگری هوشمند،

منبع( :گرتزل و همکاران)8611 ،

گرتزل مقصد گردشگری هوشمند را به صورت زیر تعریف میکند :یک مقصد گردشگری هوشمند بر پایه
زیرساختهای فناوری مبتنی بر جدیدترین تکنولوژی ایجاد میشود و ضمانتکننده توسعه پایدار مناطق
گردشگری با دسترسی همگانی است .تعامل گردشگران را تسهیل کرده و شرایط را برای تعامل بیشتر
گردشگر با محیط اطراف فراهم میکند ،به طوریکه امکان کسب تجربه گردشگر از مقصد افزایش یافته و
درنهایت شرایط زندگی جامعه میزبان نیز ارتقاء پیدا میکند (گرتزل .)8611 ،الیه تجربه هوشمند به طور
مشخص بر تجربیات گردشگری ایجاد شده از طریق فناوری و ارتقای تجربیات از طریق شخصیسازی،
آگاهی از زمینههای موجود و پایش در زمان واقعی تأکید دارد (بوهالیس ،آمارانگانا .)8611 ،1نیوهوفر 8و
همکاران ( ،)8611به انبوه اطالعات ،دسترسی به اطالعات در هرمکان و زمان و به روز رسانی آن در زمان
واقعی به عنوان محرکهای اصلی تجربیات گردشگری هوشمند اشاره کردهاند« .به هر حال ،تجربه
گردشگری هوشمند ،معنای بسیار غنی دارد .گردشگران نقش اصلی را در کسب تجربه گردشگری
هوشمند دارند .آنها نه تنها مصرف کننده بلکه ایجاد کننده و تفسیر کننده و نیز بهبود دهنده اطالعات می-
باشند» (نیوهوفر.)8611 ،
تجارت هوشمند به عنوان سومین الیه ،به سیستم تجاری پیچیدهای اشاره دارد که به موجب آن تبادل منابع
توریستی و ایجاد تجربیات گردشگری ،خلق و پشتیبانی میشود .بوهالیس و آمارانگانا ( )8611بر این
باورند که الیه تجارت هوشمند ،سازمانها را دیجیتالی کرده و باعث چابک تر شدن آنها میگردد .یک

1 . Buhalis & Amaranggana
2 .Neuhofer
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جنبه سازمانی ،تجارت هوشمند ،فعالیت مشترک بخش خصوصی و دولتی و تمرکز بر فناوریهای نوین
میباشد .در گردشگری هوشمند ،مشتریان یا گردشگران ارزشهای افزوده فراوانی ایجاد و ارایه مینمایند
و در عین حال آنها را پایش میکنند .گردشگران میتوانند در این سبک از گردشگری ،نقش نظارتی بر
تجارت هوشمند را نیز داشته باشند .گردشگری هوشمند در کنار سه الیه مذکور ،دارای زیرالیه دیگر نیز
می باشد« :زیر الیه اطالعات هوشمند وظیفه جمع آوری دادهها؛ زیر الیه تبادلی هوشمند وظیفه پشتیبانی
از روابط و زیر الیه پردازش هوشمند مسئولیت تحلیل ،تصویرسازی ،تلفیق و استفاده هوشمند از دادهها را
بر عهده دارند» (تو و لیو.)8611 ،1
به عنوان ارایه تعریفی جامع ،گردشگری هوشمند را میتوان مجموعه فعالیتهای یک مقصد گردشگری
دانست که وظیفه تهیه ،جمع آوری و پردازش دادههای به دست آمده از زیرساختهای فیزیکی ،روابط
اجتماعی و منابع سازمانی (دولتی و خصوصی) را برعهده دارد که این دادههای پردازش شده ،با تلفیق
فناوریهای نوین ،تجربیاتی با ارزش تجاری باال را برای گردشگران فراهم میآورند .در جدول  ،1به
مقایسه ویژگیهای گردشگری الکترونیک و گردشگری هوشمند پرداخته شده است.
جدول  .1مقایسه ویژگیهای گردشگری الکترونیک و گردشگری هوشمند
عنوان

گردشگری الکترونيکی

دامنه فعالیت

دیجیتال

فناوری اصلی

وب سایت

مرحله سفر

پیش و بعد از سفر

نیروی محرک

اطالعات

پارادایم

تعامل

ساختار

زنجیره ارزش
C2C ،B2C ،B2B

تبادل

گردشگری هوشمند
ایجاد ارتباط بین حوزه های دیجیتال و فیزیکی
حسگرها و تلفن های هوشمند
در طول سفر
کالن داده

8

تکنولوژی واسطه ای برای بازخلق تجربه
اکوسیستم
مشارکت – تعامل در فضای خصوصی و عمومی

3

منبع( :گرتزل و همکاران) 8611 ،

گردشگری هوشمند اغلب به عنوان کاتالیزوری برای توسعه ملی و منطقهای ،احیای جوامع و ارایه مزایا به
جامعه میزبان و گردشگر هوشمند در نظر گرفته میشود .گردشگری هوشمند عالوه بر سهم اقتصادی قابل
1. Tu & Liu
2. Big Data
3 . Gretzel
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توجه ،منجر به تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و محیطی نیز در جامعه میزبان میشود (استیلیدیسم سویز،1
.)8611
گردشگر هوشمند
جهانگرد یا گردشگر فردی است که دارای دو ویژگی باشد :اول آن که از محل اقامت خود برای مدتی
کمتر از یک سال دور شده باشد و دوم آن که در محل جدید ،کسب درآمد نکند .برای آن که فردی
گردشگر به شمار آید ،باید از محل سکونت خود خارج شود و در محل جدید ،حداقل یک شبانه روز
اقامت گزیند .عوامل تشکیل دهنده گردشگری را میتوان در چهار مورد گردشگر یا گردشگران؛ ناحیه
مناسب و مقصد جذاب برای بازدید و سیاحت؛ راه و مسیر ارتباطی مناسب برای دسترسی گردشگر به
منطقه و نظام های پشتیبانی و خدماتی برای یاری به گردشگر در طول سفر و اقامت خالصه کرد (الوانی،
.)1321
وجه تمایز مقاصد گردشگری سنتی از گردشگری هوشمند ،وجود مردم و گردشگران هوشمند است .مردم
هوشمند بر اساس مهارتها و سطح آموزشیشان تعریف میشوند .کیفیت تعامالت اجتماعی همچون
یکپارچگی ،زندگی جمعی و توانایی برقراری ارتباط با جهان نیز از مصادیق مردم هوشمند به شمار میآید
(فالح ،استقالل )8611 ،مقصود از مردم هوشمند ،شهروندانی دارای مهارتهای کار با پایانهها و سامانههای
الکترونیکی ،اشتغال در مشاغل فناوری محور ،دسترسی مردم به آموزش و پرورش ،منابع انسانی و مدیریت
ظرفیتهای انسانی درون یک جامعه فراگیر با هدف ترویج خالقیت و توسعه نوآوریها میباشد .این
ویژگی ،مردم و جامعه را قادر میسازد تا پایگاه دادههایی را ایجاد کرده و در صورت نیاز آنها را پردازش و
از آنها استفاده کنند تا بتوانند از این دادهها در تصمیمگیری ،تولید محتوا و ارایه خدمات و محصوالت ،بهره-
برداری نمایند (گزارش شهر هوشمند و الزامات قانونی .)1321 ،قرن حاضر ،برشی زمانی از حیات بشر است
که تغییرات بسیار وسیع و کمسابقهای در زندگی انسان امروز رقم خورده است و در نتیجه این تحوالت،
جنبههای مختلفی از جامعه انسانی تحت تأثیر قرار گرفت .تغییرات اجتماعی و فرهنگی در مقیاس و حوزه-
های مختلف ،موضوعی است که همواره مورد توجه جامعهشناسان بوده است .بدون شک جوامع بشری با
1. Stylidism Szivas
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توجه به نیازها ،مقتضیات زمان و مکان ،پیشرفتهای تکنولوژیکی و ارتباطی دستخوش تحوالت اجتماعی و
فرهنگی شدهاند .با تغییر شرایط فرهنگی ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی به عنوان یکی از اصلیترین عناصر
فرهنگی تغییر میکنند و بستر را برای ایجاد دگرگونی فراهم میآورند (میری آشتیانی.)1321 ،
بر این مبنا وقتی صحبت از هوشمندسازی میشود ،پدیدهای فناور محور و توسعه گرا مورد نظر است که
در بستر اجتماع ایجاد میشود ،از این رو نمیتوان آن را از اجتماع و خصوصیات آن جدا نمود چرا که
یکی از خصوصیات بارز جوامع انسانی ،تداوم پدیده اجتماعی با مشارکت افراد است .مشارکت به عنوان
فرآیند توانمندسازی ،رویکردی مطلوب است که به واسطه آن افراد در برنامهها و فرآیندهای توسعه نقش
فعال داشته؛ ایدههای خود را بیان میکنند؛ اقدام به ابتکار میکنند؛ نیازها و مشکالت خود را شرح میدهند
و استقالل خود را نشان میدهد .امروزه این یک اصل پذیرفته شده است که هوشمندسازی نیاز به افراد
انسانی هوشمند یا همان «مردم هوشمند» دارد .چراکه جامعه هوشمند نتیجه اجتماع مردمان هوشمند
خواهد بود .از این رو ،پیشبرد اراده جمعی برای هوشمندسازی ،متغیر مهمی است که تنها از مسیر
توانمندسازی فردی محقق خواهد شد .به همین دلیل است که راهبرد توانمندسازی فردی دارای اهمیت
است چراکه جامعه هوشمند و توانمند را مردمان هوشمند و توانمند میسازند (یوسفی سادات.)1323 ،
توانمندسازی فردی و اجتماعی
امروزه توانمندسازی به بخشی از زبان توسعه تبدیل شده است .توانمندسازی ،اصطالحی است که در
سالهای اخیر ،پذیرش سریع و فزایندهای داشته و در بحثهای مربوط به توانمندسازی افراد ظاهر شده
است .در واقع این واژه ارتباط تنگاتنگی را با بهبود مستمر ،ارتقای صالحیت ،تغییر در رفتار و بهبود در
عملکرد نشان میدهد .به عبارت دیگر« ،توانمندسازی به عنوان یک ایده متداول ،بخشی از زبان توسعه
محسوب میشود و میتواند با بهبود عملکرد افراد بقا را تثبیت کند» (تاج الدین ،رحمتی واال.)1323،
نیکلسون 1با تأکید بر توانمندسازی فردی ،آن را «فرایند تغییر باورهای درونی افراد برای افزایش احساس
آنها از حق تعیین سرنوشت و برخورداری از قدرت» میداند (نیکلسون و همکاران.)1221 ،

1. Nicholson
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فرآیند توانمندسازی میتواند نتایج مختلفی داشته باشد« .به نظر برخی افراد ،توانمندسازی میتواند فقط
موجب درک و کنترل زندگی شود ،ولی برای برخی میتواند به معنای کنترل عملی باشد» (یانگ.)1221 ،1
«توانمندسازی میتواند یک طرز تلقی درونی یا یک رفتار بیرونی قابل مشاهده ،یک کامیابی فردی باشد»
(زیمرمن )1226 ،8یا یک تجربه اجتماعی یا یک مداخله حرفهای استراتژیهایی که تحت تأثیر واقعیتهای
محلی شکل میگیرند.
آنچه مشخص است« ،توانمندسازی اصطالحی برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تالش
در جهت دستیابی به اهداف شخصی است» (ابوت و واالس .)8661 ،3از نظر سازمان ملل متحد نیز
توانمندسازی شامل «احساس ارزش داشتن ،حق مالکیت و تصمیمگیری ،حق دسترسی به فرصتها و
منابع ،حق کنترل زندگی خود در داخل و بیرون از محل زندگی و قدرت تأثیرگذاری در جریان تغییرات
اجتماعی برای به وجود آوردن نظام عادالنهتر اقتصادی و اجتماعی در محدوده ملی و جهانی است»
(پورگیو.)1312 ،
امروزه سیاستگذاران توسعه فناوریهای هوشمند برای دستیابی به اهداف توسعهای خود ،چارهای به جز
توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ندارند و این امر جز از مسیر توانمندسازی فردی به دست نخواهد آمد .اما
تا زمانی که عزم و اراده عمومی بر این امر نباشد ،نه توانمندسازی فردی ،نه توانمندسازی اجتماعی و
فرهنگی و نه توسعه فناوری هوشمند ،محقق نخواهند شد .به بیان بهترتحقق توسعه فناوری هوشمند مستلزم
نهادی شدن برنامههای توانمندسازی فردی در جامعه است .زمانی رفتارهای مورد انتظار نهادی میشوند که
بدیهی تلقی شوند و ضمن استمرار و پایداری از عمومیت و فراگیری برخوردار باشند .به لحاظ تئوریک،
نظریههای توانمندسازی نوعی راهبرد محسوب میشوند که به دنبال تغییر تدریجی موقعیت افراد برای کسب
آزادی و قدرت بیشتر در عرصههای عمومی هستند.
با توجه به ویژگی جوامع انسانی و رویکرد توانمندسازی فردی برای جلب مشارکت هرچه بیشتر افراد در
فرآیند توسعه فناوری هوشمند ،مفهوم گردشگری هوشمند در عین جدید بودن از پیچیدگیهای زیادی
1. Young
2. Zimmerman
3. Abbott & Wallace
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برخوردار است ،چرا که به لحاظ خصوصیات ذینفعان گردشگری ،هماهنگی سیستمی و گسترده و به
اشتراکگذاری و بهرهبرداری از دادههای گردشگری برای ایجاد ارزش ،هنوز در مراحل ابتدایی آن میباشد.
از این رو ،مقاصد گردشگری برای نیل به اهداف هوشمندسازی میبایست برنامههایی را در جهت
توانمندسازی جامعه میزبان و نیز آموزش سریع گردشگران مورد نظر قرار دهد.
پيشينه پژوهش
در حوزه مطالعات تجربی ،بسیاری از پژوهشهای انجام شده در دنیا مرتبط با شهر و مقصد هوشمند
گردشگری است و کمتر به شناسایی مؤلفههای هوشمندسازی مقاصد شهری گرشگری پرداخته شده است.
در حوزه مطالعات تجربی خارجی ،ماتیوس 1و همکاران ( )8612در پژوهشی با عنوان «شهرهای هوشمند
و گردشگری هوشمند :چه آیندهای را به ارمغان می آورند؟» به بررسی دگرگونیهای گردشگری به واسطه
توسعه هوشمندی در آن پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که فناوری بسیاری از تفکرات ما را در
مورد مسائل گردشگری درهم خواهد شکست و منابع انسانی ناکارآمد ،ازدحام و ترافیک و بسیاری دیگر
از مسائل را برطرف خواهد کرد .کو 8و همکاران ( )8612در پژوهشی با عنوان «گردشگری هوشمند و
مزیت رقابتی برای سهامداران» به چگونگی ایجاد مزیت رقابتی در گردشگری و مزایای آن برای سهامداران
پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوشمندی با تغییر در پیامدهای پایداری ،مقصد ،کسبوکار،
ساکنان و مسافران موجب ایجاد مزیت رقابتی میشوند .سانتوس جونیور 3و همکاران ( )8611در پژوهشی
با عنوان «مقاصد گردشگری هوشمند؛ بررسی از منظر ذینفعان و سرمایه داران» به شناسایی مؤلفههای
هوشمندسازی گردشگری پرداختند .براساس تحلیل محتوای انجام شده در این پژوهش ،تکنولوژیهای
نوین ارتباطی ،نوآوری ،دسترسی و توسعه پایدار از مؤلفههای اصلی گردشگری هوشمند به شمار میآیند.
دویونگ کیم )8610( 1در پژوهش خود با عنوان «شبکه سیاستگذاری در گردشگری هوشمند؛ مطالعه
موردی کره جنوبی» به مطالعه شبکه سیاستگذاری اس.تی.پی 1در کره جنوبی پرداخته و با مقایسه شبکه
1. Matos
2. Koo
3. Santos Junior
4. Doyoung Kim
5 .STP
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سیاستگذاری در گردشگری سنتی و گردشگری هوشمند توجه فراوانی به آن داشته است .وی بر اساس
یافتههای تحقیق پیشنهاد میدهد که استفاده چند سویه از شبکههای اطالعاتی ،تعامالت میان بخش
خصوصی و دولتی را افزایش داده است و شبکه منجسمی برای سیاستگذاری گردشگری به وجود آورده
است.
در حوزه مطالعات تجربی داخلی ،مرادی ( )1322در نتیجهگیری مقاله «بررسی سیر موضوعی مطالعات
حوزه شهر هوشمند» آورده است؛ موضوعات پر استناد حوزه شهر هوشمند به ترتیب شامل فناوری
اطالعات ،حکمرانی هوشمند ،محیط و شهرسازی هوشمند ،حمل و نقل هوشمند ،انرژی هوشمند ،اقتصاد
هوشمند و شهروند هوشمند میباشد .همچنین بر مبنای اطالعات اطلس جغرافیایی سه کشور فعال در
حوزه شهر هوشمند ،چین با تمرکز بر زیرساخت فناوری اطالعات هوشمند ،اسپانیا در شهروند هوشمند و
انرژی هوشمند؛ ایتالیا در حکمرانی هوشمند ،حمل و نقل هوشمند و محیط هوشمند هستند .به طور کلی
از دادههای ده کشور پرکار میتوان نتیجه گرفت که در تمام قارههای دنیا موضوع شهر هوشمند بسیار
اهمیت است و از میان مؤلفههای شهر هوشمند ،توجه بیشتری بر زیرساخت فناوری اطالعات هوشمند
شده است .بر اساس نتایج پژوهش پوراحمد و دیگران ( )1321با عنوان «شهر هوشمند :تبیین ضرورتها
و الزامات شهر تهران برای هوشمندی» کلیه ضرورتهایی که در دنیا شهرها را به سمت رهیافتهای
هوشمند سوق داده است در تهران نیز مصداق دارد؛ بطوری که معیارهای شهرنشینی شتابان ،سایر عوامل،
انگیزه اقتصادی ،اثرات زیست محیطی به ترتیب دارای اهمیت خیلی زیاد وتغییرات جمعیت شناختی
دارای اهمیت زیاد برای حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی میباشند .چریم و همکاران ( )1321در
مطالعه «بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی اجتماعی زنان روستاهای ادغام شده به شهر» به این
نتیجه رسیدند که بین توسعه گردشگری روستایی و میزان توانمندی اجتماعی زنان روستای مورد مطالعه
رابطه معنیداری وجود دارد ،به طوری که این رابطه در معیارهای اعتماد اجتماعی ،انسجام و همبستگی
اجتماعی ،برونگرایی و تعلق مکانی ملموستر میباشد .تحلیل دادهها در سطوح باالتر نیز نشان میدهد،
بین سن زنان روستایی با توانمندی اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه بین سطح
تحصیالت زنان روستا با میزان توانمندی اجتماعی آنان نیز معنیدار میباشد .نادعلی و سفیدچیان ()1321
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در مقاله «توانسنجی گردشگری هوشمند با تأکید بر ضرورتها و الزامات زیرساختی» اینگونه نتیجهگیری
میکنند که ارتباط معنیداری بین برخی متغیرهای جمعیتشناختی و الیههای اصلی گردشگری هوشمند
وجود دارد .شمسالدینی و همکاران ( )1321در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی اثرات توانمندسازی
نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری» به این نتیجه رسیدند که متغیر نیروی انسانی توانمند در
توسعه گردشگری تأثیر مثبت و مستقیمی دارد .سرگلزاری و سپاسگزار ( )1321در نتیجه مقاله «مدلسازی
پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند» آورده است؛ پنج سازه کارآمد کردن فرد،
قابلیت بهره برداری ،تسهیل در انجام امور ،مزیت نسبی و سازگاری به عنوان اولویت نخست کاربران مراکز
استانها اشاره دارد.
مجموع پژوهشهای تجربی به خصوص در حوزه داخلی نشان میدهد که بررسیهای انجام شده در حوزه
گردشگری هوشمند و با تکیه بر مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی بسیار محدود بوده و عمدتاً در حد بیان
یکسری تئوریها و مؤلفهها میباشد .این موضوع در حوزه پژوهشهای داخلی در بهترین حالت محدود
به مطالعات شهر هوشمند و بعضاً تأثیرات گردشگری خالصه میشود .اما به هر حال نزاع تئوریها برای
یافتن الگویی نجاتبخش در بازار رقابت گردشگری هنوز هم ادامه دارد ،فاصله میان جهان اول و سوم در
این حوزه به دلیل تفاوت در میزان توانمندی جوامع در پذیرش و کاربست فناوریهای هوشمند روز به
روز عمیقتر میشود و مردم کشورهای مختلف هنوز با آن دست به گریبان هستند .بنابراین یکی از دغدغه
پژوهشگران در کنار سیاستگذاران توسعه گردشگری هوشمند چگونگی فائق آمدن بر مسأله توانمندسازی
فردی و اجتماعی در حوزه هوشمندسازی گردشگری است .بر مبنای این پارادایم فکری ،رویکرد قابلیتی
به توسعه هوشمند گردشگری بر توانایی موجودیتهای انسانی جهت افزایش دادن و ارزشمندکردن
انتخابهای حقیقی که میتوانند داشته باشند ،تمرکز نمود .از آنجاییکه برنامههای توانمندسازی فردی به
نوعی زمینه و هدایت کننده توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی هستند ،از اهمیت فراوانی در جامعه
برخوردارند .از این رو با توجه به قرارگیری این برنامهها در زمره برنامههای راهبردی و برخورداری از
خصوصیات ذاتی آن ،که تحولی و بلندمدت بودن است ،ضرورت مهیاسازی بستر و شرایط این امر ،از
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اهمیت مضاعفی برخوردار است .در این میان با توجه به اینکه «نهادینهشدن برنامهها» به معنای
مشروعیتیابی ،استمرار و پایداری و تجلّی محتوی آنها در قالب رفتارهای اجتماعی به عنوان برآیند
رفتارهای فردی است؛ این مهم یک مطلوب تلقی میشود.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ،روش تحقیق آمیخته اکتشافی است .از این رو ،به منظور
دستیابی به ابعاد ،مؤلفه ها و مقوالت در ابتدای امر از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی بهره جسته و
سپس بر مبنای مدل مفهومی استخراج شده به آزمون آن با استفاده از استراتژی پیمایش عمل شده است.
در نهایت کیفیت مدل پیشنهادی مورد سنجش قرار گرفته است .به منظور پرداختن به روششناسی این
پژوهش در ادامه به توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری ،روش و ابزار جمعآوری دادهها ،روش
تحلیل دادهها و بررسی روایی و پایایی در دو بخش کیفی و کمّی پرداخته شده است.
جامعه و نمونه آماری
با توجه به ماهیت مسأله ،جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی باید شامل نخبگان این حوزه باشد.
مالک نخبگی جامعه شامل کسانی است که دارای سه ویژگی توأمان سابقه حداقل  1سال مرتبط با صنعت
گردشگری ،دارا بودن پُست مدیریتی در وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و یا دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری (بند الف و ب) و نیز مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در یکی از
حوزههای مرتبط با گردشگری و تکنولوژی باشند .روش نمونهگیری در بخش کیفی ،نمونهگیری نظری
است که با استفاده از اصل اشباع ،نمونهگیری این بخش  13نفر تعیین گردید .الزم به ذکر اینکه در
مصاحبه یازدهم اشباع نظری حاصل گردید اما جهت اطمینان تا مصاحبه سیزدهم ادامه داده شد.
جامعه آماری در بخش کمی را کارشناسان وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری (بند الف و ب) تشکیل میدهند .نمونهگیری در این بخش با توجه به
گستردگی حجم جامعه با استفاده از فرمول کوکران  321نفر تعیین و به روش نمونهگیری در دسترس،
پرسشنامهها توزیع شد.
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روش و ابزار جمعآوری دادهها
با توجه به ماهيت آمیخته بودن این پژوهش ،اطالعات الزم در بخش کیفی بر اساس مصاحبههای عمیق از
نخبگان این حوزه با شرایطی سه گانهای که از آن یاد شده در شش ماهه دوم  1321گردآوری شده است .در
پژوهش حاضر با هدف گردآوری با کیفیتترین دادهها و با برخورداری از شناختی که پیشتر از جامعه آماری
به دست آمده بود ،مصاحبههای عمیق اولیه انجام شد و پرسشهای اولیهای که در راستای سوال اصلی تحقیق
فهرست شده بود ،مورد بازنگری قرار گرفت .محورها و سواالت مصاحبه بر اساس بازخوردهایی که از
مصاحبههای اولیه اخذ شد ،مورد بازبینی قرار گرفته و در مصاحبههای بعدی اصالح شد.
ابزار گردآوری دادهها در بخش کمی ،پرسشنامهای آنالین مشتمل بر  83سوال شامل هشت سؤال در
خصوص مؤلفه حکمرانی هوشمند ،شش سؤال در زمینه مؤلفه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ،چهار
سؤال در خصوص مؤلفه توسعه کاربرد تکنولوژیهای نوین هوشمند و در نهایت پنج سؤال در زمینه
مؤلفه هوشمندسازی خدمات گردشگری طراحی شد که در سه ماهه اول سال  1322میان کارشناسان
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند الف و ب)
توزیع گردید .در مرحله جمعآوری اطالعات  326پرسشنامه تکمیلشده و پس از پردازش برای تحلیلهای
آماری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
روش تحليل دادهها
نظر به ماهیت این پژوهش ،اطالعات گردآوری شده از مصاحبههای بخش کیفی با بهرهگیری از روش
تحلیل محتوای کیفی قراردادی و با استفاده از نرمافزار مکس کیودا 1تحلیل و براساس کدگذاری صورت
گرفته ،مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.
در نهایت به منظور تحلیل و اعتباریابی دادههای به دست آمده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .از فنون آماری استنباطی با استفاده از روش معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت
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پی.ال.اس 1برای استنباط در مورد جامعه ،تعمیم یافتههای حاصل از نمونهگیری به جامعه مورد بررسی و
نیز مدلسازی استفاده شده است.
روایی و پایایی
جهت اطمینان از روایی در بخش کیفی این پژوهش سعی شده است تا تمام گامها و مراحل ضروری
جهت انجام یک پژوهش کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی قراردادی مورد توجه قرار گرفته و رعایت
شوند .در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش روایی نتایج به دست آمده ،استفاده شده است:
باورپذیری ،انتقال پذیری ،وابستگی و تأییدپذیری .در این پژوهش ،پژوهشگر از تثلیث گروههای مختلف
متخصص در حوزه گردشگری و فعال در وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور،
استفاده از راهنمای مصاحبه ،تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبهها ،بررسی مداوم و مقایسه مداوم
دادهها و طبقات از نظر تشابههات و تفاوتها ،چک کردن مجدد یافتهها با مشارکت کنندگان ،ارائه تحلیل
دادهها به صورت مشروح و مبسوط و توصیفات عمیق و غنی از پژوهش برای خوانندگان سعی در تأمین
معیارهای گفته شده نموده است .در ادامه برای سنجش پایایی بخش کیفی از روش پایایی بازآزمون استفاده
شده است.
در حین انجام این پژوهش و در جریان کدگذاری مصاحبهها ،سه مصاحبه به عنوان نمونه در یک فاصله
بیست روزه مورد کدگذاری مجدد قرار گرفت .تعداد کل کدها در دو فاصله زمانی بیست روزه برابر ،22
تعداد کل توافقات در این دو زمان برابر  30و تعداد کل عدم توافقات برابر هفت کد است .پایایی بازآزمون
مصاحبههای این پژوهش برابر  13درصد است .با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  06درصد است،
قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است.
در بخش کمی برای سنجش روایی همگرا 8از شاخص متوسط واریانس استخراج شده 3و برای سنجش
روایی تشخیصی 1یا واگرا از معیار آزمون بار عرضی استفاده شد.همچنین برای بررسی پایایی ابزار اندازه-
1. SMART-PLS
2. Convergent Validity
)3. Average Variance Extracted (AVE
4. Disctiminant Validity
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گیری ،از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 1بهره گرفته شد .معیار قابل قبول بودن برای این شاخصها،
مقادیر باالتر از  6/16میباشد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه
به ترتیب برابر  6/12و  6/20میباشد که این مقادیر در سطح خوبی ارزیابی میشود .همچنین برای بررسی
کیفیت مدلهای اندازهگیری و ساختاری به ترتیب از شاخص اشتراک با روایی متقاطع 8و شاخص
افزونگی با روایی متقاطع 3استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
هدف اول :شناسایی مؤلفههای هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران
در این مرحله با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ،کدگذاری متون  13مصاحبه صورت گرفت .در جریان
کدگذاری باز ،به خرد کردن ،تجزیه و تحلیل ،مقایسه ،برچسب زدن و مفهوم سازی دادهها پرداخته شد.
منظور از مفهوم سازی این است که هر قسمت از تعامالت ،نظرات و ایدههایی که در متن وجود دارد،
استخراج میگردد .در فرآیند تحقیق تعداد کدهای اولیه  831بود که در بررسیهای انجام شده به تعداد
 122کد ثانویه رسید .مرحله بعد ،برقراری رابطه بین مفاهیم تولید شده در کدگذاری باز است .اساس
فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری ،در تمرکز و تعیین یک مقوله به عنوان مقوله محوری و سپس
قرار دادن سایر مقوالت هم جنس فرعی ذیل مقوله اصلی میباشد .در ادامه با بررسی مفاهیم و قرارگیری
مفاهیم نزدیک و همجنس حول یک طبقه ،مقوله محوری آن استخراج شد 1 .مقوله اصلی به شرح ذیل
است :حکمرانی هوشمند ،توسعه کاربرد تکنولوژیهای نوین هوشمند ،توانمندسازی اجتماعی -فرهنگی و
هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری (محیطی).
هدف دوم :مدل مفهومی هوشمندسازی گردشگری مقاصد شهری ایران
با توجه به مقوالت اصلی و خرده مقوالت استخراج شده از مصاحبهها ،مدل هوشمندسازی گردشگری
مقاصد شهری ایران مبتنی بر کدها ،در ذیل ارائه میگردد:
1. Composite Reliability
2. Crossvalidated Communality
3. Crossvalidated Redundency
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شکل  .8مدل مفهومی هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران

(منبع :یافتههای تحقیق حاضر)

هدف سوم :اعتبارسنجی مؤلفههای شناسایی شده هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران
در پیمایش تحقیق حاضر ،مفاهیم اصلی تحقیق با استفاده از پرسشنامه آنالین اندازهگیری شده است .این
مفاهیم شامل اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیتی نمونه تحقیق و اطالعات مربوط به متغیرهای
سازهای میشود .میزان موافقت پاسخگویان با گویههای هر یک از مؤلفهها ،مبنای سنجش اهمیت آن مؤلفه
به شماره میآید .نظر هر یک از پاسخگویان در پرسشنامه با نمرهای بین  1تا  1مشخص شده است .پس از
دریافت نمرات گویههای هر مؤلفه ،با استفاده از فرمول زیر امتیاز هر مؤلفه محاسبه شده است.
بر این اساس میزان اهمیت مؤلفهها بر اساس نظر پاسخگویان به ترتیب:
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 متوسط امتیاز هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری  12/18از 166 متوسط امتیاز توسعه کاربرد تکنولوژیهای نوین هوشمند  11/21از 166 متوسط امتیاز توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی  00/01از 166 متوسط امتیاز حکمرانی هوشمند  01/08از  166محاسبه گردید.برای اعتبارسنجی و ارزشیابی برازش الگوی پیشنهادی از تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاری با به کارگیری نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 1استفاده شد .در مرتبه اول بارهای عاملی متغیرهای
مشاهده پذیر روی متغیر مکنون مربوط به خود و در مرتبه دوم ،بارهای عاملی متغیرهای مکنون سطح اول،
روی متغیرهای مکنون سطح دوم مورد بررسی قرار گرفت.
تحليل عاملی تأیيدی
در تحلیل عاملی تأییدی ،بار عاملی هر نشانگر روی مؤلفه ی مربوط به خود مورد بررسی قرار میگیرد که
میزان آن باید باالتر از  6/16بوده و مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی باید باالتر از  1/20در سطح معناداری
 6/61باشد .در این صورت این نشانگر از دقت الزم برای اندازهگیری آن مؤلفه یا صفت مکنون برخوردار
است( .جدول.)3
جدول  .3مقادیر بارعاملی برای نشانگرهای هر مؤلفه در قالب مدل هوشمندسازی گردشگری در ایران
سازه

حکمرانی
هوشمند

گویهها

بار
عاملی

بروز رسانی و تطبیق قانون تجارت الکترونیکی

6/112

بروز رسانی منشور حقوق گردشگر

6/121

بروز رسانی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان
نرمافزارهای رایانهای
ارائه مشوق های سرمایه گذاری در بخش هوشمندسازی
گردشگری

6/116
6/101

آماره t

نتیجه

/211

تأیید

13

نشانگر

/626

تأیید

13

نشانگر

/286

تأیید

11

نشانگر

2/661

تأیید
نشانگر

1. Smart PLS
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ادامه جدول  .3مقادیر بارعاملی برای نشانگرهای هر مؤلفه در قالب مدل هوشمندسازی گردشگری در ایران
سازه

گویهها
تسهیل فرآیندهای مجوزدهی به بخش خصوصی برای ورود به
هوشمندسازی گردشگری
توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک

حکمرانی
هوشمند

تغییر سیاستگذاری کالن گردشگری در کشور و حرکت به سوی
هوشمندسازی

بار

آماره

عاملی

t

6/101
6/111
6/108

برنامه ریزی جامع برای جایگزینی تدریجی نقش دولت از
عرضهکننده محصوالت گردشگری به سیاستگذاری و

6/100

نظارت برکارآیی آنها
آموزش جامعه میزبان برای پذیرایی از گردشگری و
مهمانداری
آموزش جامعه میزبان برای استفاده از تکنولوژیهای هوشمند
توانمندسازی
اجتماعی و
فرهنگی

تولید محتوای آموزشی استفاده از تکنولوژیهای هوشمند برای
گردشگران
تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه میزبان و گردشگران
فرهنگ سازی در جامعه میزبان و گردشگران برای پذیرش
گردشگری هوشمند در سطح کشور

توسعه کاربرد
تکنولوژیهای
نوین هوشمند

هوشمندسازی
جامع خدمات
گردشگری

6/261
6/108
6/123
6/261
6/188

آموزش پایه ای جامعه برای دستیابی به مردم هوشمند

6/108

نفوذ بهتر اینترنت در مقاصد گردشگری

6/211

تخصیص بودجه کافی جهت توسعه الکترونیک مقاصد
گردشگری

6/218

/121

تأیید

12

نشانگر

2/161

13

نشانگر

/381

تأیید

11

نشانگر

/036

تأیید

11

نشانگر

/166

تأیید

11

نشانگر

8/821

تأیید
نشانگر

/036

تأیید

11

نشانگر

2/211

تأیید
نشانگر

/622

تأیید

11

نشانگر

2/218

تأیید
نشانگر

/211

تأیید

11

نشانگر

توسعه تبادل اطالعات گردشگری در فضای هوشمند
توسعه زیرساخت های کاربری فناوری های نوین گردشگری

6/160

8/086

6/122

0/816

6/182

1/132

توسعه حمل و نقل هوشمند در مقاصد گردشگری

نشانگر

/218

6/123

جامعه میزبان با گردشگر

تأیید
تأیید

1/318

توسعه زیرساخت برای برقراری رابطه ی تعاملی هوشمند

نتيجه

تأیید
نشانگر
تأیید
نشانگر
تأیید
نشانگر
تأیید
نشانگر
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ادامه جدول  .3مقادیر بارعاملی برای نشانگرهای هر مؤلفه در قالب مدل هوشمندسازی گردشگری در ایران
گویهها

سازه

توسعه مراکز اقامتی هوشمند
هوشمندسازی
جامع خدمات
گردشگری

توسعه زیرساخت پایگاه داده گردشگران در مقاصد
گردشگری
معرفی و اطالع رسانی جامع مقاصد گردشگری در فضای
تعاملی و هوشمند

بار
عاملی
6/211
6/121
6/131

آماره t

نتیجه

/128

تأیید

86

نشانگر

0/226
2/863

تأیید
نشانگر
تأیید
نشانگر

منبع :یافتههای تحقیق حاضر

همانطور که از جدول  3مشخص است تمامی گویهها دارای بار عاملی مناسبی (باالتر از  )6/1بر متغیر
مکنون مربوط به خود هستند و این بارهای عاملی در سطح  6/61معنیدار میباشند .به عبارتی دیگر ،مقدار
 tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )1/20در سطح  6/61است .در نتیجه میتوان گفت
این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری مؤلفههای (سازههای) مربوط به خود برخوردار هستند و مورد
تأیید قرار میگیرند.
همانطور که از جدول  1مشخص است ،پایایی ترکیبی دلوین -گلدشتاین و آلفای کرونباخ تمامی
متغیرهای مربوط به هوشمندسازی گردشگری باالتر از 6/16است لذا ،پایایی ابزار اندازهگیری مورد تأیید
قرار میگیرد .همچنین ،از شاخص متوسط واریانس استخراج شده برای سنجش روایی همگرا استفاده شد
که میزان آن باید باالتر از  6/16باشد .با توجه به جدول  3شاخص اِی.وی.یی 1در مورد همه متغیرها از
میزان  6/16بیشتر است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب مدل هوشمندسازی صنعت گردشگری در
ایران است.

1. AVE

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان  9049

352

جدول  .1شاخصهای پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و متوسط واریانس استخراج شده
برای مدل هوشمندسازی گردشگری
پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

شاخص متوسط واریانس استخراج شده

نام متغیرها
حکمرانی هوشمند

6/261

6/223

6/116

توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

6/203

6/263

6/188

توسعه کاربرد تکنولوژی های نوین هوشمند

6/236

6/182

6/111

هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری

6/213

6/100

6/118

منبع :یافتههای تحقیق حاضر

در ادامه جهت بررسی روایی تشخیصی یا واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار آزمون بار عرضی استفاده شد .طبق
شاخص بار عرضی ،انتظار میرود که متغیرهای مشاهدهپذیر مربوط به یک مؤلفه خاص ،بار عاملی بیشتری
نسبت به سایر متغیرهای مشاهدهپذیر روی مؤلفه مربوط به خود داشته باشند .براساس یافتههای پژوهش ،تمام
متغیرهای مشاهدهپذیر ،بار عاملی بیشتری روی متغیر مکنون مربوط به خود را دارند ،لذا با توجه به شاخص بار
عرضی میتوان گفت این مدل اندازهگیری از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است .در ذیل با توجه به مؤلفه
محوری این بحث ،شاخص بار عرضی مؤلفه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  .1شاخص بار عرضی مدل هوشمندسازی گردشگری بر اساس مؤلفه توانمندسازی فردی و اجتماعی
حکمرانی هوشمند

توانمندسازی

اجتماعی و فرهنگی

تکنولوژیهای نوین هوشمند

توسعه کاربرد

گردشگری

هوشمندسازی جامع خدمات

زیر مؤلفههای مؤلفه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

آموزش جامعه میزبان برای پذیرایی از گردشگری و مهمانداری

6/11

6/26

6/10

6/12

آموزش جامعه میزبان برای استفاده از تکنولوژیهای هوشمند

6/13

6/10

6/11

6/33

تولید محتوای آموزشی استفاده از تکنولوژیهای هوشمند برای گردشگران

6/11

6/32

6/11

6/10

تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه میزبان و گردشگران

6/11

6/26

6/10

6/12

6/12

6/18

6/30

6/83

6/81

6/10

6/12

6/86

فرهنگ سازی در جامعه میزبان و گردشگران برای پذیرش گردشگری
هوشمند در سطح کشور
آموزش پایه ای جامعه برای دستیابی به مردم هوشمند

منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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کیفیت مدل اندازهگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع محاسبه میشـود .در واقـع ایـن شـاخص
توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسـنجد.
چنانچه این شاخص عدد مثبتی را نشان دهد ،مدل اندازهگیری انعکاسی از کیفیـت الزم برخـوردار اسـت.
همانطور که از جدول  0مشخص است ،در مدل اندازهگیـری موردبررسـی ،مقـادیر شـاخص اشـتراک بـا
روایی متقاطع مثبت و باال میباشد که این خود کیفیت مدل اندازهگیری را تأیید مینماید.
جدول  .0شاخص اشتراک با روایی متقاطع مدل هوشمندسازی گردشگری
مؤلفه

شاخص اشتراک یا روایی متقاطع

حکمرانی هوشمند

6/111

توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

6/183

توسعه کاربرد تکنولوژی های نوین هوشمند

6/111

هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری

6/186

مدل نهایی هوشمندسازی گردشگری

6/118

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

همچنین کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی با روایی متقاطع محاسبه شد .معروفترین و
شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این توانایی شاخص  Q2استون-گایسلر است که بر اساس این مالک ،مدل
باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزا انعکاسی را پیشبینی نماید و مقادیر  Q2باالی صفر نشان میدهند
که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازیشدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد .همانطور که از جدول 1
مشخص است میزان  Q2در همه متغیرها مثبت و باالتر از  6/31است که این خود نشاندهنده کیفیت مناسب
مدل اندازهگیری است .بهعبارتدیگر مدل میتواند نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزا انعکاسی را پیشبینی
نماید .همچنین میزان  Q2برای کل مدل محاسبه گردید که برابر با  6/182حاصل آمد و نتیجه به دست آمده
قوی ارزیابی میشود .لذا میتوان گفت که مدل ساختاری مورد بررسی از کیفیت مناسبی برخوردار است و
مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازی شدهاند و مدل مورد بررسی توانایی پیشبینی باالیی دارد و میتواند متغیر
مکنون درونزا را پیشبینی نماید.
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جدول .1شاخص افزونگی با روایی متقاطع مدل هوشمندسازی گردشگری
مؤلفه

شاخص افزونگی یا روایی متقاطع

حکمرانی هوشمند

6/111

توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

6/183

توسعه کاربرد تکنولوژی های نوین هوشمند

6/111

هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری

6/186

مدل نهایی (هوشمندسازی گردشگری)

6/182

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتيجهگيری
در پی چالشهای به وجود آمده ناشی از دوران گذار سریع به عصر فراصنعتی ،برای بقا راه گریزی به غیر
از تجهیز به فناوریهای نوین نمانده است .شکی نیست که بکارگیری این فناوریهای نوین مستلزم
زیرساختها ،مطالعات و ابزارهای خاص خود است .با توجه به قدرت اثر باالی اقتصادی صنعت
گردشگری در اقتصاد یک کشور ضروری است هرگونه برنامهریزی در این حوزه متناسب با اصول و
قوانین صحیح و منطقی و منطبق بر شرایط زمانی و مکانی خود باشد .در راستای تغییرات پرشتاب دهه-
های اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات به طور غیر قابل پیش بینی جامعه ایرانی را دستخوش تغییر کرده
است .سفر و گردشگری یکی از بخشهایی است که بیشتر دچار تغییر شده است .کشور ایران همواره با
توجه به شرایط اقلیمی ،فرهنگی و پیشینه تاریخی خود یکی از بهترین مقاصد گردشگری است .لذا باید به
صورت مستمر ،نیازهای در حال تغییر گردشگران را شناسایی کرده و با توجه به مؤلفههایی همچون
رضایتمندی ،امنیت و لذت سفر شرایط رقابتی بهتری برای خود ایجاد نماید.
در راستای ایجاد مزیت رقابتی و با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه گردشگری ،مفهوم
گردشگری هوشمند یک اصطالح جدید کاربردی است که امروزه برای توصیف وابستگی روزافزون
مقاصد گ ردشگری ،صنایع و اشکال مختلف گردشگران به اشکال جدید فناوری اطالعات و ارتباطات که
حجم انبوهی از دادهها را به گزارههای ارزشمند تبدیل میکند ،به کار بسته میشود .هوشمندسازی
گردشگری در مقاصد سفر ،نیازمند طراحی پلتفرم و مدلی است که با کمک همه ذینفعان انجام شود .این
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مدل باید به نحوی طراحی گردد تا دادههای خام گردشگران را به اطالعات و ارزش فزاینده تبدیل نماید.
در راستای طراحی این مدل پژوهش حاضر انجام گرفت و به ترتیب چهار مؤلفه توسعه کاربرد تکنولوژی-
های نوین هوشمند ،حکمرانی هوشمند ،توانمندسازی اجتماعی -فرهنگی و هوشمندسازی جامع خدمات
گردشگری (محیطی) به عنوان مؤلفههای هوشمندسازی گردشگری در مقاصد شهری ایران شناسایی
گردید.
هوشمندسازی مبتنی بر پدیدهای فناورمحور و توسعهگرا است که در بستر اجتماع ایجاد میشود ،از این رو
نمیتوان آن را از اجتماع و خصوصیات آن جدا نمود چرا که یکی از خصوصیات بارز جوامع انسانی،
مشارکت افراد به عنوان عامل تداوم تمامی پدیده اجتماعی است .در فرآیند توانمندسازی ،مشارکت افراد
عاملی مؤثر در برنامهها و فرآیندهای توسعه می باشد که طی آن افراد ایدههای خود را بیان کرده؛ مبتکرانه
عمل نموده؛ نیازها و مشکالت خود را شرح داده و استقالل خود را نشان میدهند .امروزه این یک اصل
پذیرفته شده است که هوشمندسازی نیاز به افراد انسانی هوشمند یا همان «مردم هوشمند» دارد .چرا که
جامعه هوشمند نتیجه اجتماع مردمان هوشمند خواهد بود .از این رو ،پیشبری اراده جمعی برای
هوشمندسازی ،متغیر مهمی است که بدون توانمندسازی افراد جامعه محقق نخواهد شد.
مؤلفه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده در این پژوهش ،با ضریب مسیر (بتا)  6/331و قدر
مطلق آماره  1/026در سطح معنی داری  1درصد ،تأثیر مثبت و مستقیمی بر هوشمندسازی گردشگری
دارد .براساس یافتههای این پژوهش ،این مؤلفه  6/183محاسبه شده که بیشتر از آستانه  6/31بوده و نشان
از قدرت پیشبینی قوی مدل در خصوص این مؤلفه داشته و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار
دیگر تأیید میکند.
در این پژوهش ،مؤلفه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ،شامل شش زیرمؤلفه احصاء شده از مصاحبههای
نیمه ساختار یافته شامل آموزش جامعه میزبان برای میهمان نوازی ،استفاده از تکنولوژیهای هوشمند،
تولید محتوای آموزشی برای گردشگران ،تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه میزبان و گردشگران ،فرهنگ-
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سازی در جامعه میزبان و گردشگران برای پذیرش گردشگری هوشمند در سطح کشور و آموزش پایهای
جامعه برای برخورداری از مردم هوشمند میباشد.
روابط جامعه میزبان و گردشگران در یک مقصد گردشگری بسیار پیچیده است و میتواند چالشهای
زیادی را برای طرفین ایجاد کند .مک اینتایر 1اعتقاد دارد که جامعه میزبان باید خود را در همه سطوح برای
اجرای نقش تأثیرگذارتر در توسعه گردشگری و همچنین در ارتباط با دولت و مجریان گردشگری در همه
سطوح سازماندهی کند .ارتباط دوسویه جامعه میزبان و گردشگر زمانی میتواند اهداف توسعه گردشگری
را تحقق بخشد که هر دو گروه آموزشهایی را دریافت کنند .منظور از آموزش در این گروه ،آموزش
مستقیم به مفهوم عام نیست .این آموزش میتواند به شکل غیرمستقیم و در چارچوب توانمندیهای بالقوه
گردشگری نیز انجام شود .توجه به این نکته ضرورت دارد که در صورتی که نارضایتی جامعه گردشگر از
جامعه میزبان ،تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگی بسیاری در توسعه گردشگری داشته و میتواند در طوالنی
مدت باعث کاهش گردشگران شود .براساس یافتههای این پژوهش نیز ،باور  31/8درصد از پاسخگویان
این بود که آموزش پذیرایی و میهماننوازی به جامعه میزبان ،می تواند تأثیر زیادی بر حرکت در مسیر
هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران و افزایش رضایت گردشگران داشته باشد.
تعریف سواد رسانه ای به نقل از کمیسیون اروپا عبارت است از :توانایی دسترسی ،استفاده ،تحلیل و
ارزیابی تصاویر ،اصوات و پیامهایی که در جهان کنونی به صورت روزانه با آنها مواجه میشویم و بخش
انکارناپذیری از فرهنگ معاصر ما را تشکیل میدهند ،همچنین توانایی ایجاد ارتباط موثر با رسانههایی که
افراد به آنها دسترسی دارند .آموزشها بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان اثر میگذارد و
تقلید از الگوهای ارائه شده در مباحث آموزشی ،تغییر رفتار جامعه را به دنبال خواهد داشت .براساس
یافتههای این پژوهش 11 ،درصد از پاسخگویان بر این باور بودند که آموزش جامعه میزبان برای استفاده
از تکنولوژیهای هوشمند میتواند تأثیر زیادی بر حرکت به سوی هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران
و تغییر رفتار جامعه میزبان داشته باشد.

1. Macintyre
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در خصوص تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه میزبان و گردشگران ،چهار ویژگی اعتماد کننده و اعتماد
شونده ،آسیب پذیری ،رفتار ناشی از اعتماد و موضوعیت ذهنی برای اعتماد الکترونیک در گردشگری قابل
اتکا است .اعتماد تأثیرپذیر از عوامل محیطی است .از این رو تقویت عوامل محیطی و تغییر نگرش جامعه
میزبان و گردشگران میتواند اعتماد الکترونیک در جامعه را تقویت کند .براساس یافتههای این پژوهش نیز
 31/8درصد از پاسخگویان اعتقاد داشتند که تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه میزبان و گردشگران می-
تواند تأثیر زیادی در حرکت به سوی هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران داشته باشد .براساس یافته-
های سرگلزایی و همکاران ( )1321نیز مولفه اعتماد یکی از مولفههای موثر در پذیرش ابتکارهای دولت
الکترونیک توسط شهروندان است .یافتههای پژوهش حاضر نیز این موضوع را تایید مینماید.
درباره مؤلفه فرهنگ سازی در جامعه میزبان و گردشگران برای پذیرش گردشگری هوشمند در سطح
کشور الزم است به این موضوع اشاره شود که به کارگیری فناوریهای نوین هوشمند در صنعت
گردشگری میتواند مشکالت عمدهای را از سیستم گردشگری حل کند و کمک فوقالعادهای به جامعه
میزبان برای افزایش بهرهوری و آمادگی ورود به بازارهای جهانی نماید .ایران در زمینه فناوریهای نوین
گردشگری ،کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از هوشمندسازی ،راه طوالنی پیش رو
دارد .ورود فناوریهای هوشمند ،نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل دادهها ،ابزارها و زیرساختهای
مناسب و پیادهسازی آنها و نیز نحوه ارایه این گونه خدمات هوشمند گردشگری را مطرح کرده است .به
طور کلی ادراک جامعه میزبان و نیز گردشگران در این صنعت امر مهمی به شمار میآید .براساس مدل
پذیرش فناوریهای نوین ،در جهت فرهنگسازی به کارگیری فناوریهای نوین ارتباطی در حوزه
گردشگری و نیز پذیرش گردشگری هوشمند ،بایستی سهولت و سودمندی به کارگیری این فناوریها ،در
جامعه میزبان و گردشگران فرهنگسازی شود .هر دو گروه ذینفع را به استفاده از این فناوریها مشتاق
نمود و زمینههای اعتماد به فضای هوشمند گردشگری را فراهم ساخت .یافتههای پژوهش حاضر نیز مؤید
نتایج این نظریه است .براساس یافتههای پژوهش  10/1درصد از پاسخگویان ،فرهنگسازی را برای هر دو
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گروه جامعه میزبان و گردشگران به عنوان عاملی مؤثر در حرکت به سوی هوشمندسازی صنعت
گردشگری ایران ،اعالم نمودند.
آخرین زیر مؤلفه برای برخورداری از مـردم هوشمند ،آمـوزش پایه در جامعه است که با عـنوان مولـفه
توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی به آن پرداخته شد .بنکن دورف و موسکاردو )8616( 1در تحقیقات
خود دریافتند که نسل  ،Yمخاطبین اصلی هوشمندسازی گردشگری میباشند .ویژگی بارز این نسل نیز
کسب تجربه از مجرای فضای تعاملی هوشمند و به اشتراک گذاری تجربیات کسب شده میباشد .همانطور
که پین و گیلمور )1221( 8در نظریه اقتصاد تجربه بیان کردهاند :نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری
در سالهای اخیر تغییر شگرفی داشته است .اقتصاد تجربه به عصر اقتصادی نوینی اشاره دارد که نه تنها بر
تحویل خدمات ،استوار است بلکه بر اساس نمایش تجارب به یادماندنی و خاطره انگیز از سوی کسب و
کارها نیز میباشد .به عقیده اسمیت و مک لئود ،)1321( 3مصرف کنندگان معاصر در این اقتصاد جدید،
انگیزه و تمایل فراوانی به مصرف و تولید تجارب معنادار دارند و حاضر هستند برای آنها پول پرداخت
کنند .صنعت گردشگری همواره به دنبال عرضه تجربه به بازدیدکنندگان بوده است اما در سالهای اخیر به
نمایش گذاشتن تجارب ،نقش محوریتری را در صنعت گردشگری و بخش وسیع تر خدمات و خرده
فروشی ایفا کرده است .گردشگر هوشمند نسل  Yدر عصر اقتصاد تجربه ،در تالش است که گردشگری را
از طریق به اشتراک گذاری تجربیات و یا کسب تجربیات رونق دهد .تجربیات همانند محصوالت و
خدمات نیستند که در دنیای خارجی ،تولید و توزیع شوند .آنها در فضای سازمانی ایجاد نمیشوند بلکه
به صورت فردی به وجود میآیند .از این رو برای حصول به این نتیجه ،آموزش پایهای جامعه (میزبان و
گردشگر) میتواند نقش اساسی ایفا کند .براساس یافتههای پژوهش حاضر 32/1 ،درصد از پاسخگویان بر
این باورند که آموزش پایهای جامعه (میزبان و گردشگر) تأثیر زیادی بر حرکت به سوی هوشمندسازی
صنعت گردشگری ایران دارد.

1 . Benckendorff & Moscardo
2 . Pine & Gilmore
3 . Smith & Mcleod
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به بیان دیگر ،گردشگری فعالیتی خدماتی است و کارکنان آن را ارائه میکنند .بنابراین توجه به آموزش و
ارتقای دانش آنان یکی از رموز اصلی تضمین حیات این صنعت و همگام شدن با تکنولوژیهای روز
است (شمس الدینی و درخشان .)1321 ،پژوهش حاضر نیز همسو با یافتههای حاصل شده ،بر آموزش
پایه جامعه میزبان و گردشگر تاکید دارد.
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عوامل مؤثر بر ارتقاء كيفيت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
(مورد مطالعه :شهر شيراز)
عباس جاویدیان،9

دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،دانشگاه علم و هنر یزد ،ایران

تاریخ دریافت1322/11/82 :

تاریخ پذیرش1166/8/88 :

چکيده
گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری است که از دیرباز مورد توجه بسیاری از گردشگران واقع شده و از طریق تغییر در
کنشهای متقابل میان انسانها ،تحوالتی را در کیفیت زندگی جامعه میزبان ایجاد مینماید .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز ،با استفاده از
رویکرد نگاشت شناختی فازی میباشد .پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است .در این پژوهش از دو نوع گروه جامعه آماری
استفاده شد ،گروه اول که به منظور تعدیل و تعیین عوامل انتخاب شدند ،شامل ده نفر از خبرگان حوزه گردشگری مذهبی در
شهر شیراز میباشند که به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه ماتریسی تهیه شده و در اختیار گروه دوم،
شامل  36نفر از شاغالن بومی در زمینه گردشگری مذهبی ،قرار گرفت .در گام بعد دادهها و سناریوها با استفاده از تکنیک
نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی طراحی شد .در راستای ارتقای کیفیت
زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز ،عوامل متعددی دخیل هستند که از میان آنها افزایش رفاه اجتماعی
و فرهنگی ،افزایش سرمایهگذاری و احساس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از
مرکزیت بیشتری برخوردار بودند.

كليد واژهها :کیفیت زندگی ،جامعه محلی ،مقصد گردشگری ،گردشگری مذهبی

 . 1نویسنده مسئول،

Email: bbasjavidian@gmail.com
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مقدمه
گردشگری مذهبی که یکی از مهمترین زیرمجموعههای صنعت بزرگ گردشگری جهانی به شمار میرود،
در رشد اقتصادی کشورها جایگاه ویژهای دارد .گردشگری مذهبی در فرهنگ و ایدئولوژی انسان ریشه
دارد که حتی با دشواریهای جغرافیایی اقتصادی و سختگیریهای سیاسیای که این پدیده همواره با آن
مواجه بوده ،هرگز متوقف نشده است .در دین اسالم نیز بر گردشگری ،به ویژه زیارت اماکن مقدس
مسلمانان ،تأکید ویژهای شده است .مسلمانان بنابر فرامین قرآن و روایتهای ائمه اطهار در خصوص
اهمیت گردشگری ،همواره گردشگری مذهبی را ضروری میدانند (پوراشرف و همکاران .)1321 ،افزایش
تقاضا برای گردشگری مذهبی پیشرفتی اجتماعی است و امری ضروری در زندگی مدرن تلقی میشود.
گردشگری مذهبی یکی از رویدادها و نمونههای جالب در جوامع محلی به شمار میآید؛ به گونهای که
کوهن ( )1221میگوید گردشگرانی که در مقصد و در سکونتگاههای محلی میمانند و با افراد میزبان
ارتباط برقرار میکنند ،تغییراتی را در کیفیت زندگی ،نظامهای ارزشی ،تقسیمات کارگری ،ارتباطات
خانوادگی ،گرایشها و الگوهای رفتاری جامعه میزبان به وجود میآورند .گردشگری مذهبی یکی از
پدیدههای جدید در جهان به شمار میرود که خاستگاه آن در زیارت نهفته است .پژوهشگران روابط بین
این دو را به رسمیت شناختهاند (کولینز کراینر8616 ،1؛ رحمانی و همکاران .)1328 ،کشور ایران به طور
اعم و شهر شیراز به طور اخص ،دارای مصادیق متعددی از موارد فوق است و دقیقاً به همین خاطر باید
آن را از جلوهگاههای واقعی گردشگری مذهبی به شمار آورد .شیراز با دارا بودن حرم مطهر شاهچراغ،
امامزاده سید میرمحمد ،سید عالءالدین حسین ،بیبی دختران ،علی بن حمزه و  ...در ردیف مهمترین
شهرهای مذهبی ایران و به تعبیر مقام معظم رهبری سومین حرم اهل بیت شمرده میشود .تنها در شهر
شیراز به استناد آمارهای سال  312 ،1326مسجد 118 ،حسینیه و تکیه 111 ،بقعه ،سقاخانه و امامزاده
وجود دارد .وجود چنین زمینهای ،عالوه بر ارتقای فرهنگ و ترویج و تبلیغ باورهای دینی ،پویایی جریان-

1. Collins-Kreiner
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های مولد اقتصاد شهری منتج از جذب گردشگران داخلی و خارجی را در پی داشته است .اگر چه
متأسفانه به خوبی از این ظرفیتها استفاده نشده است .عواملی وجود دارند که منجر به این وضعیت شده-
اند که میتوان از جمله آنها به سوء مدیریتها ،عدم برنامهریزی مناسب ،عدم اطالعرسانی مناسب ،موانع
فرهنگی ،ضعف زیرساختهای رفاهی و شهری و  ...اشاره کرد .در شهر ایرانی– اسالمی شیراز که یکی از
شهرهای مذهبی کشور محسوب میگردد ،توسعه گردشگری مذهبی متناسب با قدمت و تعدد اماکن
مذهبی رشد نیافته و یقیناً مجموعه عواملی بر این وضعیت تأثیرگذار است (آیتی و همکاران.)1321 ،
جاذبههای گردشگری مذهبی سبب ورود گردشگر و بالطبع بازساخت و تغییرات گستردهای در تمام ابعاد
زندگی ساکنان مناطق مقصد (مثبت/منفی) میشود .بنابراین ،توجه به این تغییرات و شناخت و هدایت آن
می تواند ابزاری مناسب جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری مذهبی شود .از این رو
توسعه گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی به عنوان «منبعی از ویژگیهای در حال تغییر اقتصادی،
اجتماعی و محیطی به شمار میآید که پتانسیل آن را دارد تا در بهبود کیفیت زندگی مؤثر واقع شود.
بنابراین ،گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای اشتغالزا و ارزآور که میتواند زمینههای اصلی بهبود
سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد ،اهمیت دارد (قاسمی .)1322 ،همانطور که میدانیم
شیراز عالوه بر قطب پزشکی ،مقصد بسیار مهمی برای گردشگران مذهبی نیز به شمار میرود که به همین
منظور انجام پژوهشی که به شناسایی عواملی که از طرفی برتوسعه گردشگری مذهبی اثر بگذارد و از
طرفی از طریق درآمدی که در این زمینه به دست خواهیم آورد بتوانیم کیفیت زندگی ساکنین و جامعه
محلی را ارتقا بخشیم الزم و ضروری است .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبهبندی
عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز با استفاده از
رویکرد نگاشت شناختی فازی میباشد که نگاشت شناختی فازی یکی از جدیدترین روشهای کیفی است
که مزیت آن نسبت به سایر روشها آن است که با حداقل تعداد خبرگان به حداکثر نتیجه مطلوب دست
یافت و از طرفی با سناریو نویسی بتوان عواملی که اهمیت و اولویت بیشتری دارند را توسعه و ارتقا داد.
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مبانی نظری
شناخت ،اندازهگیری و بهبود کیفیت زندگی از مهمترین اهداف پژوهشگران ،برنامهریزان و دولتها در طی
چند دهه اخیر بوده است .این عرصه علمی و تحقیقاتی توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی،
روان شناسی ،اقتصاد ،علوم محیطی ،جغرافیا ،پزشکی و دیگر رشتهها را به خود جلب کرده است .یکی از
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی ،گردشگری است (قاسمی .)1322 ،مردم به دالیل و انگیزههای مختلف
به گردش و مسافرت میروند .در این میان انگیزههای مذهبی یکی از قدیمیترین و پررونقترین گردشها
در سراسر جهان است .در واقع گردشگری مذهبی به قدمت فرهنگ مذهبی است که در فرهنگهای
باستانی و جدید مطرح بوده است (کامیل8666 ،1؛ حسام و همکاران .)1321 ،امروزه گردشگری مذهبی در
راستای کسب درآمد و همچنین برای حفظ میراث فرهنگی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته
است .در بعد داخلی ،توسعه گردشگری مذهبی میتواند در راستای توسعه منطقهای ،افزایش اشتغال و در
بعد ملی ،افزایش درآمد و حفظ میراث فرهنگی را به دنبال داشته باشد و به شکل قابل توجهی در تحوالت
اجتماعی ،اقتصادی و رفاه از جمله بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیرگذار است (علی بیگی و قاسمی.)1321 ،
موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهه  1226به بعد ،در ادبیات نظری و توسعه ،اهمیت فوقالعادهای یافته
است و مبنای تمایز و دستهبندیهای نوین کشورها در سالهای اخیر شده است .مفهوم کیفیت زندگی ابتدا
به حوزههای بهداشتی ،زیست محیطی و بیماریهای روانی محدود میشد ،اما طی دو دهه گذشته به
مفهومی چند بعدی بسط یافته است .شاخص امروزه پیشرفت یک اجتماع ،کیفیت زندگی است .این
اصطالح در برگیرنده مهم ترین عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین
میکنند .طی دهههای اخیر کیفیت زندگی یکی از اساسیترین نکات مورد توجه در علوم اجتماعی بوده و
برای ارزیابی پارامترهای مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی در کنار پارامترهای غیرمادی چون
کیفیت کار ،سطح باسوادی و فرهنگ ،استاندارد پزشکی و بهداشت ،کیفیت فراغت و تفریح ،شرایط محیط

1 . Kamil
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زیست ،جو سیاسی ،احساس خوشبختی انفرادی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار میگیرند.
سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را به معنای درک فردی هر فرد از موقعیت خود در زندگی در
بستری از فرهنگها و ارزشهای اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند و دارای انتظارات میباشد ،تعریف
میکند (رعنا 1و همکاران .)8662 ،از نظر الیارد روابط خانوادگی ،وضعیت مالی و اشتغال ،روابط فرد در
جامعه ،آزادی فردی و ارزشهای شخصی نشان دهنده کیفیت زندگی هر فرد میباشد (الیارد8661 ،8؛
محمدی یگانه و همکاران .)1328 ،بررسی رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی جامعه محلی مقصد،
موضوعی است که در برخی از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است که در زیر به این تحقیقات پرداخته
میشود.
قاسمی ( )1322در پژوهشی به بررسی نقش گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
پرداختند .در نتیجه اثر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی روستاییان در سه بعد محیطی– کالبدی با ،13
اقتصادی با  . 10اجتماعی با  11متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون تی تک نمونهای
نشان داد که از دیدگاه جامعه میزبان گردشگری مذهبی به ترتیب بر کیفیت زندگی در بعد محیطی–
کالبدی با میانگین  ،8,23در بعد اجتماعی با  8,11و در بعد اقتصادی کیفیت زندگی با میانگین  8,62و در
کل بر کیفیت زندگی با میانگین  ، 8,1کمتر از متوسط اثرگذار بوده است نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز
این یافته را تأیید میکند.
در سال  1321در پژوهشی که حسام و همکارانش انجام دادند اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه پایدار
نواحی روستایی از دیدگاه جامعه میزبان مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق نشان میدهد،
گردشگری مذهبی در بین شاخصهای بعد اجتماعی (رضایت از خدمات آموزشی ،افزایش مشارکت در
امور اجتماعی روستا ،میزان اعتماد اجتماعی و رضایت از مسکن) ،شاخصهای بعد اقتصادی (کاهش

1 . Rana
2 . Layard
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بیکاری ،تنوع منابع شغلی و رضایت از درآمد) و شاخصهای بعد کالبدی (تمامی شاخصها) تأثیرات
مثبت داشته است.
محمودی و همکاران ( )1321به بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاههای
روستایی پرداختند .نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که گردشگری مذهبی به میزان  6,12بر درآمد،
 6,02بر اشتغال و در مجموع  6,11بر سکونتگاههای روستایی مورد بررسی مؤثر بوده است .در واقع
توسعه گردشگری مذهبی در روستاهای دارای بقاع متبرکه در ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و رونق
اقتصادی تأثیر مثبتی داشته است .در مجموع گردشگری مذهبی با ویژگیهای ساختاری و کارکردیاش،
عاملی مهم جهت احیاء اقتصاد روستاهای دارای این امتیاز و سایر روستاهای محسوب میشود.
در همان سال در پژوهشی دیگر از علی بیگی و قاسمی ،یافتههای تحقیق حاکی از آن است که گردشگری
مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمام ابعاد اعم از اجتماعی ،زیست محیطی (در حد باالتر متوسط) و
اقتصادی ،کالبدی (در حد متوسط) ،بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه به
همراه داشته است ،همچنین یافتههای تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان میدهد ،بعد از
گسترش گردشگری مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود
داشته ،اما در بعد اعتماد اجتماعی ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی از سطح این بعد کاسته شد است.
در پژوهشی دیگر از محمدی یگانه و همکارانش ( )1328به بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه
روستایی ،با تأکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
گردشگری مذهبی در بین ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی تنها در بعد کالبدی بهبود
وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه به همراه داشته است ،همچنین یافتههای تحقیق
در ارتباط با سرمایه اجتماعی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد ،در بعد انسجام وضعیت
خانوارهای مورد مطالعه بعد از گسترش گردشگری مذهبی از سطح این ابعاد کاسته شده است.
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نتایج پژوهش قاسمی )8686( 1نشان دهنده نقش شکننده گردشگری مذهبی در بهبود کیفیت زندگی
ساکنان روستاها است .سه اقدام الزم  -1ایجاد و بهبود جاذبههای ثانویه -8 ،توسعه کمی و کیفی امکانات
و خدمات مورد نیاز گردشگران و  -3جلوگیری از درآمد حاصل از حضور گردشگران (مانند نذورات) از
مقاصد گردشگری مذهبی میتواند باعث افزایش ماندگاری گردشگران همراه با ایجاد فرصت های شغلی
غیر کشاورزی متنوع ،ایجاد درآمد بیشتر به طور مستقیم و غیرمستقیم برای روستا شود .پس از آن ،بهبود
وضعیت اقتصادی خانوادهها منجر به بهبود کیفیت زندگی از جنبههای مختلف خواهد شد.
یافتههای پژوهش آچا آنی )8612( 8حاکی از آن است دو عامل تندرستی معنوی و تندرستی جسمی از
انگیزههای تعیین کننده برای گردشگری مذهبی میباشند .همچنین این دو عامل موضوع تحکیم پیوند
اقتصاد محلی با گردشگری مذهبی در شهر آتریجویل است .بنابراین برای برنامهریزی گردشگری ،توسعه
محصول و متخصصان بازاریابی گردشگری در شهر متروپولیتن شهر تسوان دارای پیامدهایی است که باید
از فرصت استفاده سریع برای توسعه در جامعه آتریجویل و مناطق اطراف آن استفاده کنند.
متیو و سریجش )8611( 3به بررسی تأثیر گردشگری مسئول درک شده بر کیفیت زندگی ادراک شده
جوامع در مقاصد گردشگری و تجزیه و تحلیل نقش واسطهای پایداری مقصد درک شده پرداختند .از
تجزیه و تحلیل دادهها ،مشخص شد که به عنوان ساکنان جامعه محلی ،گردشگری مسئول درک شده نقشی
اساسی در تدوین پایداری مقصد دارد ،که به نوبه خود بر کیفیت زندگی درک شده آنها تأثیر میگذارد.
بنابراین ،یافتههای این مطالعه برای مدیریت موفق مشاغل گردشگری و همچنین پایداری جامعه و رفاه آنها
پیامدهایی دارد.
با توجه به بررسی پیشینه پژوهش میتوان گفت که در پژوهش حاضر به طور تخصصی به بعد گردشگری
مذهبی در شهر شیراز پرداخته شده و ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی ،عواملی که
نیز باعث ارتقا و بهبود کیفیت سطح زندگی ساکنین جامعه محلی میشود شناسایی شده و سپس از روش
1 . Ghasemi
2 . Acha-Anyi
3 . Mathew & Sreejesh
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نگاشت شناختی فازی بهره گرفته شده است که تاکنون پژوهشی در این زمینه و با استفاده از این روش
انجام نشده است.
روش تحقيق
مطالعه از نوع توصیفی– پیمایشی است .از منظر متدولوژیک این تحقیق براساس روش «تحقیق آمیخته»
انجام میشود ،زیرا ترکیبی از روشهای مختلف را طی چند مرحله و بر اساس یک طرح از پیش تعیین
شده بکار گرفته و نتیجه نهایی ،حاصل ترکیبی از روشهای تحقیق است نه یک روش خاص .بنابراین در
چهارچوب روش شناسی پژوهش آمیخته اکتشافی ،فرآیند مدلسازی در این پژوهش طی سه گام شامل
پژوهش کتابخانهای ،پژوهش نگاشت شناختی ،پژوهش مدلسازی نگاشت ادغامی انجام شده است .گام
اول و دوم ماهیت کیفی داشته و گام سوم به طور عمده رویکرد تحلیل کمی دارند .در مرحله اول بر
اساس نتایج مطالعه کتابخانهای در خصوص مبانی نظری و پیشینه پژوهش چارچوب مفهومی اولیه عوامل
مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی استخراج شد .در این پژوهش از
دو جامعه آماری نمونه گیری شد .نمونه اول را ده نفر از خبرگان حوزه گردشگری مذهبی در شهر شیراز
که دارای سابقه کاری مرتبط در زمینه گردشگری مذهبی با سابقه کاری حداقل  1سال میباشند را تشکیل
دادند که به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند .در این مرحله  11عامل
توسط مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی به دست آمد که در نتیجه آن از فهرست تهیه شده تعدادی از عوامل
حذف ،ادغام یا اضافه شدند که در نهایت تعداد  13عامل نهایی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت .مبنای
توافق نیز معنادار بودن مفاهیم در حوزه ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
بود.
نمونه دوم ،شامل  36نفر از شاغالن بومی در زمینه گردشگری مذهبی بودند که برای مشارکت در ساخت
مدل انتخاب شدند .در گام دوم فرآیند مدلسازی کیفی ،استخراج و تحلیل نقشه علّی خبرگان مد نظر بود،
به همین منظور پرسشنامه ماتریسی از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد
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گردشگری مذهبی شهر شیراز تهیه و به شاغالن بومی در زمینه گردشگری مذهبی ارائه گردید .خبرگان با
نمرهدهی از  -1تا  +1چگونگی ارتباط بین عوامل و شدت هر یک از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی
جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز را نشان داده و به این ترتیب ماتریس را تکمیل
نمودند؛ بر این اساس مدل ذهنی هر خبره به دست آمد .سپس نقشه علّی هر خبره در نرمافزار اف سی
مپر 1ترسیم شد و برای اطمینان از دقت فرآیند ثبت و استخراج مدل ذهنی خبرگان ،نقشه علّی ترسیم شده
به تأیید خبرگان مربوط رسید .پس از آنکه مدل ذهنی خبرگان تعیین و سپس نقشه نگاشت شناختی فازی
توسط نرمافزار یوسینت 8ترسیم شد .برای بررسی امکان ادغام نقشههای شناختی خبرگان روابط بین
ویژگیهای شخصی خبرگان (جنسیت ،سن ،سابقه کار ،میزان تحصیالت) و شاخصهای پیچیدگی و
قلمرو نقشه علّی آنها از آزمون اسپیرمن استفاده شد .در ادامه برای بررسی تأثیر ویژگی شخصی خبرگان
بر شاخص قلمرو نقشه علّی و روابط بین آنها از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.
دلیل استفاده از این آزمون ،کم بودن تعداد دادهها و خبرگان است .سپس از آزمون یومن ویتنی برای
جنسیت وجود دو نمونه مستقل در حالت ناپارامتری استفاده شد ،همچنین با استفاده از دو روش
همبستگی و شاخص نسبت فاصله ،درجه تشابه یا عدم تشابه بین نقشه علّی خبرگان تعیین شد .که در
تمامی آزمونهای نامبرده شده در سطح خطای کوچکتر از  1درصد در نظر گرفته شده است .سپس در
مرحله سوم نقشه ادغامی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
شهر شیراز با استفاده از ماتریس دیفازی نهایی حاصل از نرمافزار اف سی مپر ورژن  1و ترسیم مدل
پژوهش توسط نرمافزار یوسینت ورژن  0انجام شد و تحلیلهای الزم مدل کیفی برای آن ارائه شد و در
مرحله چهارم میزان مرکزیت ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مشخص و مطابق با آنها سناریوهایی جهت
ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز بر روی مدل شبیهسازی و
نتایج آنها به کمک نرمافزار اف سی مپر بررسی شده است .نرمافزار مورد استفاده برای انجام نگاشت
1 . FCMapper
2 . Ucinet6
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شناختی فازی اف سی مپر و تحلیل شبکههای اجتماعی یوسینت بود .به منظور ارزیابی روایی این پژوهش
کیفی از روشهای مشارکت بلندمدت و مشاهده مصرانه ،همه جانبهنگری ،مرور یا بازخورد همتایان و
روش کنترل اعضا استفاده شده است .در پژوهشهای کیفی پایایی اغلب اشاره به ثبات پاسخ کدگذاران
متعدد به مجموعه دادهها دارد .در این پژوهش توافق بین کدگزاران بدست آمده است که به معنی تأیید
پایایی این تحقیق است.
یافتهها
در آغاز با بررسی پیشینه پژوهش و مطالعه کتابخانهای عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در
مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز ،شناسایی و استخراج شد .در این مرحله  11عامل به دست آمد.
مرحله بعد شامل مصاحبههای نیمه ساختاریافته با  16نفر از خبرگان ادامه یافت که در نتیجه آن از فهرست
تهیه شده تعدادی از عوامل حذف ،ادغام یا اضافه شدند .مبنای توافق نیز معنادار بودن مفاهیم در حوزه
عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز بود و در نهایت
تعداد  13عامل به تأیید تمامی خبرگان رسید .فهرست پاالیش شده عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی
جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1فهرست پاالیش یافته از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
شهر شیراز از منظر خبرگان
ردیف

عوامل

1

افزایش توانایی تأمین هزینههای زندگی

8

افزایش قدرت خرید

3

افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی

1

افزایش درآمد ساکنان

1

افزایش فرصتهای شغلی

0

افزایش سرمایهگذاری

1

بهبود دسترسی به خدمات و امکانات

2

بهبود و توسعه حمل و نقل درون و برون شهری

2

افزایش امکانات و فضاهای تفریحی
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ادامه جدول  .1فهرست پاالیش یافته از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری
مذهبی شهر شیراز از منظر خبرگان
ردیف

عوامل

16

افزایش تعامل و مشارکت بین ساکنان

11

کاهش فقر در مقاصد گردشگری مذهبی

18

تبادل فرهنگی و اطالعاتی میان گردشگران و ساکنان

13

افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران

منبع :یافتههای پژوهش

استخراج و تحلیل نقشه علّی خبرگان ،دومین مرحله از فرآیند مدلسازی کیفی است .پس از انجام
هماهنگیهای الزم و برگزاری یک تا دو جلسه مصاحبه عمیق با هر یک از خبرگان برمبنای چهارچوبی از
پیش تدوین شده ،بار دیگر جدول عوامل به خبرگان ارائه گردید و پس از تأیید نهایی توسط خبرگان
پرسشنامه ماتریسی از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر
شیراز تهیه و به خبرگان ارائه گردید .خبرگان با نمرهدهی از  -1تا  +1چگونگی ارتباط بین عوامل و شدت
هر یک از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز را
نشان داده و به این ترتیب ماتریس را تکمیل نمودند و بنابراین مدل ذهنی هر خبره به دست آمد .سپس
نقشه علّی هر خبره در نرمافزار اف سی مپر ترسیم شد و برای اطمینان از دقت فرآیند ثبت و استخراج
مدل ذهنی خبرگان ،نقشه علّی ترسیم شده به تأیید خبرگان مربوط رسانده شد .پس از آنکه مدل ذهنی
خبرگان تعیین و تحلیلهای اولیه در رابطه با آن انجام گرفت ،امکان استخراج نقشه علّی ادغامی برای مدل
عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز بررسی شده که
این امر طی مراحل زیر صورت گرفته است:
براساس نتایج به دست آمده از آزمون اسپیرمن ،بین متغیرهای شاخص پیچیدگی (تعداد روابط ،چگالی
روابط ،چگالی نقشه) و شاخص قلمرو (کل شدت روابط) با ویژگیهای شخصی خبرگان رابطه معناداری
وجود نداشت .سپس ،با توجه به اینکه در آزمون کروسکال والیس در سطح خطای کوچکتر از 6/61
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تفاوت معنیداری وجود دارد ،بنابراین بین میزان چگالی شدت روابط در بین سطوح تحصیلی مختلف،
سابقه کار و سن تفاوتی وجود ندارد .در آزمون یومن ویتنی با توجه به اینکه سطح معناداری  6/268می-
باشد ،بنابراین بین میزان چگالی شدت روابط در بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد .بررسی نتایج
حاصله مربوط به تحلیل همبستگی (دادههای شباهت) و نسبت فاصله (دادههای تفاوت) بین نقشههای
علّی خبرگان نشان داد بین نقشههای علّی هر گروه از خبرگان تفاوت معنادار وجود ندارد .با توجه به نتایج
بررسیهای آزمونهای فوق ادغام نقشههای شناختی خبرگان بالمانع تشخیص داده شد .ماتریس دیفازی
نقشههای ذهنی خبرگان در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .8ماتریس میزان فاصله بین نقشه علّی ادغامی خبرگان مستخرج از نرمافزار اف سی مپر
نقشه

1

8

3

1

1

0

1

2

2

16

11

18

13

1

6

1

1

6/1

6/2

6/1

6/3

6

6

1

1

6

1

8

1

6

1

1

6

6/2

6

6

6

6

1

6

1

3

1

1

6

6/2

6/2

6/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

1

6/1

6

6

6

1

6/1

1

1

6/2

1

1

1

6

1

6

6

6/0

1

1

6/1

1

0

6/3

6/1

6,1

6/1

1

6

1

1

1

1

6/2

6/1

1

1

6

6/1

1

6

6/0

6/1

6

6/1

6/3

6

6

6

1

2

6

6

1

6

6/1

1

6/2

6

6/2

6

6

6

1

2

6

6

1

6

6/1

1

6

6/0

6

1

6

6/3

1

16

6

6

6/3

6

6

6/2

6

6

6/8

6

6

1

1

11

1

1

1

6/2

6/1

1

6/1

6/1

6/2

6

6

6/1

1

18

6

6

6/0

6/8

6/3

6/2

6/3

6/3

6

1

6

6

1

13

6

6

6

6

6

1

6

6

6/3

1

6

1

6
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جدول  ،8ماتریس ادغامی خبرگان را نشان میدهد .اعداد این ماتریس میزان تأثیر هر متغیر بر دیگری را
براساس جمعبندی نظر خبرگان نشان میدهد .پس از ادغام نظر خبرگان ،میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
هر یک از عوامل در نرمافزار اف سی مپر تجزیه و تحلیل میشود .این نتایج در جدول  3نشان داده شده
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است .هر چه عاملی درجه مرکزیت باالتری داشته باشد ،در شبکه عوامل دارای تأثیرگذاری باالتری خواهد
بود .با توجه به جدول  3و ارزیابی نقش عوامل در بهبود وضعیت سایر عوامل سناریوهایی بررسی شده
است که نتیجه دو مورد از آنها ارائه شده است .در اولین سناریو وضعیتی شبیهسازی شده است که در آن
به رغم توجه به عامل افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی ،کاری برای بهبود عوامل افزایش سرمایهگذاری و
افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران انجام نگیرد .در سناریو دوم به بهبود عوامل افزایش
سرمایهگذاری و افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران بدون توجه به عامل افزایش رفاه
اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است.
جدول  .3میزان تأثیرگذاری ،تأثیرپذیری و مرکزیت هر عامل
عوامل

تأثيرگذاری

تأثيرپذیری

مركزیت

رتبه

افزایش توانایی تأمین هزینههای زندگی

1/86

1/16

18/36

0

افزایش قدرت خرید

0/16

1/86

11/36

2

افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی

11/16

2/36

86/26

1

افزایش درآمد ساکنان

0/06

1/26

11/16

1

افزایش فرصتهای شغلی

2/16

1/16

13/86

1

افزایش سرمایهگذاری

2/16

16/26

12/26

8

بهبود دسترسی به خدمات و امکانات

1/36

1/16

2/26

13

بهبود و توسعه حمل و نقل درون و برون شهری

1/66

1/66

2/66

11

افزایش امکانات و فضاهای تفریحی

1/36

1/66

16/36

16

افزایش تعامل و مشارکت بین ساکنان

3/36

1/16

16/16

2

کاهش فقر در مقاصد گردشگری مذهبی

2/16

1/26

11/26

1

تبادل فرهنگی و اطالعاتی میان گردشگران و ساکنان

1/06

3/16

2/36

18

افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران

3/36

18/66

11/36

3
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نتایج حاصل از سناریو اول و دوم نشان میدهد ،در صورتی که به عامل افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی
توجه شود ولی تالشی برای بهبود عوامل افزایش سرمایهگذاری و افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و
گردشگران ننمایند ،همه عوامل در جهت منفی بقه میزان کم ،متوسط و زیاد تغییر میکنند همچنین در
صورتی که عامل افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفته و در عوض عوامل افزایش سرمایه-
گذاری و افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران را توسعه دهیم تمامی عوامل در جهت منفی و
به میزان متوسط و زیاد تغییر میکنند که این بدین معنی است که همه عوامل افت مییابند .بنابراین میتوان
چنین نتیجه گرفت که افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی ،افزایش سرمایهگذاری و افزایش حس تعلق خاطر
در ساکنان و گردشگران به تنهایی نمیتواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد
گردشگری مذهبی شهر شیراز شود بلکه هر سه عامل الزم و ملزوم یکدیگرند و عامل افزایش رفاه
اجتماعی و فرهنگی بر بقیه عوامل هم اثر میگذارد و هم تأثیر میپذیرد .پس از شبیهسازی سناریوهای
مختلف بر روی مدل ،دادههای ماتریس ادغامی خبرگان در نرمافزار یوسینت وارد و گرافی از مدل رسم
شد.
جدول  .1نتایج شبیهسازی سناریوها بر روی مدل پیشنهادی
سیاست

عامل
1

8

تغییرات

نتایج سیاست
1

8

3

8

3

افزایش توانایی تأمین هزینههای زندگی

1

6/22

6/22

6/22

1

0

افزایش قدرت خرید

1

6/22

6/22

6/22

2

0

افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی

1

6/22

1

6

1

6

افزایش درآمد ساکنان

1

6/22

6/22

6/22

1

1

افزایش فرصتهای شغلی

1

6/22

6/22

6/22

0

1

افزایش سرمایهگذاری

1

6/22

6

1

6

1

بهبود دسترسی به خدمات و امکانات

1

6/22

6/20

6/20

0

0

بهبود و توسعه حمل و نقل درون و برون شهری

1

6/22

6/21

6/21

0

0

1

6

3

سناریو

6

1
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ادامه جدول  . 1نتایج شبیهسازی سناریوها بر روی مدل پیشنهادی
سیاست

عامل
1

8

تغییرات

نتایج سیاست
1

8

3

8

3

افزایش امکانات و فضاهای تفریحی

1

6/22

6/21

6/22

0

0

افزایش تعامل و مشارکت بین ساکنان

1

6/22

6/22

6/22

1

1

کاهش فقر در مقاصد گردشگری مذهبی

1

6/22

6/22

6/22

1

1

تبادل فرهنگی و اطالعاتی میان گردشگران و ساکنان

1

6/21

6/28

6/23

0

0

افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران

1

6/22

6

1

6

1

6

3

سناریو

1

منبع :یافتههای پژوهش

این گراف در واقع مهمترین عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
شهر شیراز را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در گراف ترسیمی ،با توجه به روابط علّی بین
عوامل ،هر عاملی که اهمیت و نقش مهمتری در ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری
مذهبی شهر شیراز دارد ،در مرکز شکل قرار دارد.
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شکل  .1نقشه شناختی فازی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر
شیراز

(منبع :یافتههای پژوهش)

نتيجهگيری
یافتههای پژوهشی نشان داد که مدل عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد
گردشگری مذهبی شهر شیراز شامل عوامل افزایش توانایی تأمین هزینههای زندگی ،افزایش قدرت خرید،
افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی ،افزایش درآمد ساکنان ،افزایش فرصتهای شغلی ،افزایش سرمایهگذاری،
بهبود دسترسی به خدمات و امکانات ،بهبود و توسعه حمل و نقل درون و برون شهری ،افزایش امکانات و
فضاهای تفریحی ،افزایش تعامل و مشارکت بین ساکنان ،کاهش فقر در مقاصد گردشگری مذهبی ،تبادل
فرهنگی و اطالعاتی میان گردشگران و ساکنان ،افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران است.
بر اساس میزان مرکزیت ،عوامل افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی ،افزایش سرمایه گذاری و افزایش حس
تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران در صدر فهرست قرار گرفتند .بر اساس نتایج تحلیل نگاشت شناختی
فازی ،میتوان بدین گونه تفسیر کرد که مؤثرترین عامل از نظر مدیریتی ،عامل افزایش رفاه اجتماعی و
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فرهنگی است .تأثیرگذاری باالی افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی بر سایر عوامل مؤثر نشان میدهد که
این عامل نقش زیادی در ایجاد هر نوع ارتقاء بر کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی
شهر شیراز دارد .تأثیر افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد
گردشگری مذهبی شهر شیراز که در مدل نشان داده شده است با یافتههای یرجیو 1و همکاران (،)8686
هریانا )8686( 8تطابق دارد .همچنین تأثیرپذیری ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری
مذهبی شهر شیراز از افزایش سرمایهگذاری که در مدل مدنظر قرار گرفته است ،با نتایج ارائه شده توسط
سیتومپول و سوتریسنا )8681( 3همخوانی دارد .نقش عامل افزایش حس تعلق خاطر در ساکنان و
گردشگران که مورد تأکید مدل است ،به واسطه نتایج ارائه شده توسط اسالمی 1و همکاران ()8612
حمایت میشود.
همچنین نتایج حاصل از سناریونویسی نشان میدهد که بهبود رفاه ،سرمایه گذاری و افزایش حس تعلق
به تنهایی نمیتواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز
شود بلکه هر سه عامل الزم و ملزوم یکدیگرند .بدین صورت که اگر تمام شرایط برای رفاه ساکنان فراهم
شود ولی سرمایهگذاری و احساس تعلق خاطر ساکنان و گردشگران وجود نداشته باشد تمامی عوامل
موجود در مدل افت پیدا میکنند هر چند که رفاه بهبود داده شود و برعکس اگر سرمایهگذاری و احساس
تعلق خاطر ساکنان و گردشگران الزم فراهم شود ولی به عامل رفاه توجهی نشود باز هم تمامی عوامل
موجود در مدل افت خواهند کرد ،به همین دلیل اگر خواهان ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد
گردشگری مذهبی شهر شیراز میباشیم باید هر سه عامل رفاه ،سرمایهگذاری و احساس تعلق خاطر
ساکنان و گردشگران را تقویت نمود تا سایر عوامل در مدل در جهت مثبت توسعه یابند.

1 . Yergeau
2 . Haryana
3 . Sitompul & Sutrisna
4 . Eslami
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از محدودیتهای پژوهش میتوان گفت که با وجود استفاده از منطق فازی ،کماکان امکان بروز خطا وجود
دارد .همچنین ناآشنایی مدیران با مدیریت راهبردی و همچنین بیتمایلی آنان برای به اشتراکگذاری
اطالعات دقیق ،موجب بروز مشکالتی در روند تهیه کار شد.
در راستای اهداف پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد که با افزایش جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی در
شهر شیراز به توسعه زیرساختها و امکانات گردشگری مذهبی در شهر شیراز پرداخت که در نتیجه آن
هم گردشگران و هم جامعه محلی از آن بهرهمند خواهند شد و ضمن بهبود راههای دسترسی به شیراز
کسب و کارهای بیشتری راهاندازی کنند تا مشاغل جدیدی برای افراد به ویژه جوانان و زنان ایجاد گردد و
در پی آن درآمد افراد افزایش یافته و میزان فقر در شیراز کاهش یابد و دیگر افراد به دنبال مهاجرت و پیدا
کردن کار در سایر شهرها نباشند .همچنین با افزایش ایجاد حس تعلق خاطر در ساکنان و همکاری و
تعامل آنان با یکدیگر و با گردشگران موجب استقبال بیشتر ساکنان از فعالیتهای گردشگری و رونق آن
میشود که در نهایت با ارزآوری گردشگران میزان درآمد ،قدرت خرید و در نهایت رفاه اجتماعی و
فرهنگی جامعه میزبان افزایش مییابد.
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Abstract
Religious tourism has long been welcomed by many tourists and individuals, creating changes
in the host community's quality of life through changing human interactions. Therefore, this
descriptive survey study sought to identify and rank the factors involved in the local
community's quality of life in Shiraz as a religious tourism destination using the fuzzy
cognitive mapping approach. To this end, two types of statistical population groups were used.
The first group comprised of experts in the field of religious tourism in Shiraz who were
selected judiciously and purposefully to adjust and determine the intended factors. Then, a
matrix questionnaire was administered to the second group which comprised thirty indigenous
workers in the field of religious tourism. Then, the data and scenarios were analyzed using the
fuzzy cognitive mapping technique, and the research model was designed using social network
analysis. The results showed that there are several factors involved in improving the local
community's quality of life in Shiraz, including increasing welfare, increasing investments, and
a sense of belonging among residents and tourists, respectively.
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Abstract
The main purpose of this article was to investigate the role of social and cultural empowerment
in institutionalizing smart programs of Iran's tourism industry and identify the components of
smart tourism in Iran's urban destinations. As a mixed-method research, this study used
contractual qualitative content analysis within its qualitative phase and a survey in its
quantitative phase. As for the qualitative phase, 13 Iranian tourism managers were selected and
interviewed through targeted and snowball sampling. Moreover, to conduct the quantitative
phase, 390 travel agency experts were selected via convenience sampling, using Cochran's
formula. The results of analyzing the data via structural equation modeling with the partial
least squares approach showed that all observable and hidden variables were significant at the
level of 0/05, all of which were confirmed. Furthermore, socio-cultural empowerment, smart
governance, development of new smart technologies applications, and comprehensive smart
tourism services were identified as components of the smart tourism industry in Iran. In
addition, based on the Stone-Geisser index, the redundancy index of the social and cultural
empowerment component was calculated to be 0/523 and based on its value in the final model
(0/528), the strong predictive power of the model was confirmed.
Keywords: Communications, Empowerment, New Governance, New Technologies, Smart
Tourism
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Abstract
In the last two decades, there has been growing attention to environmental, social, and
economic sustainability in management activities and researches. As a branch of sustainable
human resources management, Green human resources management is a brand new topic
within the field of human resources management that emphasizes the goal of environmental
sustainability, considering the fact that the world is experiencing a green economy. Therefore,
this study sought to examine the level of hotel staff awareness concerning green management
and its benefits. The statistical population of the study comprised 60 employees of hotels and
restaurants in Bijar city located in Kurdistan province. Using the Morgan table, 52 individuals
were randomly selected for the statistical sample, administering a questionnaire to collect the
required data. Moreover, both descriptive and inferential statistical methods were used to
analyze the data obtained from the sample, and factor load coefficients were used to assess the
validity and reliability of the questionnaire.
The study's results indicated that green human resource management had a significant effect on
the organizational commitment of employees and their environmentally friendly behavior, and
the environmental performance of the hotel. Also, the employees' organizational commitment
had a significant effect on their environmentally friendly behavior, which in turn significantly
affected the environmental performance of the hotel.
Keywords: Green Human Resources Management, Environmentally Friendly Behavior, Green
Economy
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Abstract
This applied library study sought to examine five Iranian research journals in the field of
tourism from a methodological perspective. The population of the study comprised of all
articles published from 2016 to 2020 in the aforementioned journals, including the Journal of
Tourism and Development, Social Studies of Tourism Journal, Tourism planning and
Development journal, Urban Tourism journal, and Tourism Management journal. No sampling
was utilized, and all the components of the study's population were examined via the census.
Accordingly, some 814 articles were examined in terms of the number of articles published per
year, the research approach, the data analysis method, the data collection tools, data collection
method, research area, the number of authors per article, the geographical areas studied, and
the corresponding author's organizational affiliation and major. The findings showed that the
largest number of published articles within the recent five editions belonged to the Journal of
Tourism and Development and that most of the articles were focused on Iran's northern and
central provinces. It was also found that researchers in the fields of geography and urban
planning had great contributions to the articles published on the subject of tourism. Moreover,
in terms of the corresponding author's affiliation, the greatest number of published articles
belonged to Allameh Tabatabai University and Tehran University, respectively. Also, most of
the published articles were descriptive-applied in terms of purpose and quantitative in terms of
research method (structural equations), with 61% of them using a questionnaire to collect their
required data.
Keywords: Tourism Management Journals, Tourism Research, Myopia in
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Abstract
Favorable climatic conditions are the most important information that nature tourists need to choose their
destination. Moreover, one of tourism climatologists' goals is to identify different types of climates that
affect tourism. Therefore, this study sought to investigate the relationship between climatic variables,
climate-related indicators, and tourism in the most important tourist destinations of Astara, including
Heyran mountain pass and Bibiyanlou forest park in terms of Tourism Climate Index (TCI) and Holiday
Climate Index (HCI), using indices such as temperature, relative humidity, rainfall, cloud cover, and wind
speed during a 15-year period (2005-2020).
The results of the monthly survey of the TCI index showed that the region had a good rank in this regard
in October (TCI = 65) and July (TCI = 69), a very good rank (TCI = 79) in May, and an excellent rank
(TCI = 80) in June. Moreover, the results of the HCI showed that January and July had good ratings (with
their HCI values being 69 and 65, respectively). The months of June and February (HCI = 75) had very
good ranks, the months of May and April had excellent ranks (with their HCI values being 89 and 85,
respectively), and the month of March had an ideal rank (HCI = 93).
It was also found that in the early spring and summer (corresponding to the holiday season) when the
climatic conditions were more favorable, the region was more visited by tourists. However, the region
would probably be less welcomed by the tourists during the working and exam seasons.
The results of the present study could be helpful in improving tourism activities based on climatic
conditions, managing tourism in terms of providing the tourists with the required equipment and their
needs during the tourism peaks, and providing for the required infrastructure to overcome the difficulties
and attract tourists at other times.
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Abstract
Religious tourism is one of the five main branches of tourism according to the World Trade
Organization. The popularity of pilgrimage has increased in recent decades, and religious
tourism has been an important part of the dynamics of the world tourism economy. Therefore,
this applied descriptive-survey study sought to segment and determine the psychologicaldemographic and behavioral profile of Karbala pilgrims attending the annual Arbaeen rituals.
The statistical population of the study comprised of the pilgrims of Karbala who have traveled
through the borders of Khuzestan province to attend the Arbaeen rituals. The neural network
algorithm was used to analyze the data via self-organizing maps. The study's findings indicated
that there were three different groups of pilgrims with different travel motives, who were
categorized as a) being more tourist than a pilgrim (tourist pilgrim), b) being more pilgrim than
a tourist (pilgrim tourist), and c) pilgrims. These three groups of tourists were named after
leisureists, enthusiasts of various activities, and religious people, suggesting that each type of
pilgrim had its own psychological, demographic, and behavioral characteristics. Therefore,
marketing strategies for developing tourism activities should be set based on the characteristics
of each type of tourist.

Keywords: Religious Tourism, Segmentation, Self-organizing Maps, Karbala Pilgrims
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Abstract
This descriptive-analytical study sought to investigate the socio-economic impacts of religious
tourism on the spatial development of Qom province, using a researcher-developed
questionnaire designed via Analytical Hierarchy Process to collect its required data. To this
end, the required criteria were developed at two levels: the economic level comprising of five
sub-criteria, including "Increase in employment, increase in incomes, reduction in inflation,
increase in regional production", and: private sector participation", and the social level
comprising three sub-criteria, including "Increasing the security, increasing the social culture,
improving services and infrastructure". The results of surveying the priority of these criteria
indicated the high impact of the economic element of tourism on the spatial development of
Qom province. According to experts, the more economic power the people have, the better its
impact would be on the social and environmental sectors of the society. Also, the criteria were
also evaluated and prioritized within the study area that formed different districts of Qom
province. Accordingly, it was found that the spatial development of the central district of the
province (Qom city) was mostly influenced by religious tourism in terms of 5 criteria out of the
8 criteria identified in the study, suggesting that Qom, as the hub of religious tourism of the
province, outweighs other parts of the province in terms of development, which may cause
some problems in the future for the development of tourism in Qom province.
Keywords: Religious Tourism, Spatial Development, Socioeconomic Effects, Hierarchical
Analysis, Qom
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Abstract
The tourism industry has long been recognized as one of the most vulnerable industries to
crises. Among the various sectors active in tourism, hotels have been affected the most by
declining travel and accommodation rates during the Covid-19 pandemic. However, the related
literature offers the concept of resilience to reduce the adverse effects of crises on the hoteling
sector. Therefore, this practical correlational survey study sought to investigate the effect of
psychological capital of hotel owners and managers on organizational resilience during the
outbreak of Covid-19, using structural equation modeling. To this end, a questionnaire was
administered to 157 owners and managers of hotel and apartment hotels of Mashhad who were
selected via convenience sampling. The results of testing the study's hypotheses via SPSS and
Smart PLS 3.0 software indicated that the psychological capital of hotel owners and managers
could be helpful in inculcating hope and optimism in their employees, helping them accept the
reality and prepare themselves for future contingencies. Moreover, a significant correlation was
found between owners/managers' life satisfaction and organizational resilience, suggesting the
considerable effect of hotel owners' and managers' life satisfaction on the process of business
recovery.
Keywords: Organizational Resilience, Life Satisfaction, Psychological Capital, Hotel Industry,
Covid-19
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Abstract
Purchasing is a new type of tourism that is considered as one of the main activities of tourists.
This study sought to investigate the effect of shopping centers' features, traveling options, and
the tourist destination's economic and social characteristics on tourists’ satisfaction of and
tendency to purchase from shopping centers with an emphasis on comparing tourists and
pilgrims visiting Mashhad's traditional and modern shopping centers (Bazaar Reza and Almase-Sharq). To this end, 404 questionnaires were administered during the summer of 2019, using
multiple logit analyses to identify the relevant factors. The study's results indicated that
variables such as background information concerning the shopping center, the number of
family members accompanying a person in travel, seller`s appropriate treatment, the existence
of parking lots, quality of the product, marital status, geographical location, income, and
product variety had a significant effect on tourists' tendency to purchase from shopping centers.
Therefore, to increase the tourists' satisfaction of and willingness to purchase from shopping
centers, the following steps are recommended to be taken: constructing shopping centers in
places that are easier to access for the tourists; Exercising stricter supervision on prices of
different products and services; equipping the shopping centers with parking lots that are
capacious enough, and providing the shopping centers with diverse various goods and services.
Keywords: Tourist, Shopping centers, Purchase intentions, Tourists` satisfaction, Multiple
Logit Patterns
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Abstract
Ecotourism is a sustainable strategy for earning revenues while preserving natural resources.
Therefore, this study set out to provide a framework for developing ecotourism in Kermanshah
province's target tourism villages using grounded theory. The required data were collected via
semi-structured interviews with 20 experts who were selected through snowball sampling. The
collected data were then analyzed in Maxqda12 software using open coding, axial coding, and
selective coding approach, resulting in 433 codes, 124 concepts, 23 sub-categories, and 6 main
categories.

The main categories of the model included causal categories (participatory,

economic, regional attractions and potentials, policy, social and cultural, managerial,
infrastructure, ecotourism services and facilities, and the core category of ecotourism
development), intervening categories (economic, managerial, and educational), strategic
categories (economic and educational), and consequential categories (positive and negative
economic consequences, and social, cultural and environmental consequences) were grouped
together in a paradigmatic framework.
Keywords: Ecotourism Development, Coding, Tourism, Kermanshah
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Abstract
Supply chains have evolved over time from improving supply-side processes to meeting
customer needs and value chains. The fact that the tourism industry's customers want to get an
integrated product requires an interactive framework for value creation among different
stakeholders, the realization of which has always faced some barriers. As the Internet and the
development of the tourism's electronic supply chain provide an interactive platform for
integration, this study sought to identify the factors involved in the integration of the supply
chain and to find out how to create value through the chain. To this end, a framework was
proposed based on the categories, sub-categories, and concepts presented in previous studies
using the meta-synthesis method. Having reviewed 175 abstracts, t119 items were examined in
terms of the Critical Assessment Skills Program checklist, and 35 items were investigated in
terms of their content. The study's findings indicated that different types of internal and
external drivers and barriers affected the macro environment, chain, and different aspects of
internal integration, suppliers (external), and customers. Therefore, it could be argued that the
integration of the supply chain and co-creation of value leads to value creation for all
stakeholders and that the electronic supply chain provides the interactive grounds for
integration, co-creation, and value creation.
keywords: Tourism, Electronic Supply Chain, Integration, Value Co-creation
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Abstract
The tourism industry, with its own characteristics, is a dynamic industry with a bright future.
Investing in this industry could play an important role in increasing national income while being
free from adverse environmental consequences. Due to the increasing importance of tourism, it is
necessary to analyze its impact on other dimensions. Possessing special potentials, the Yazd city is
highly affected by different economic, social, environmental, and physical aspects of the tourism
industry. As the Yazd province enjoys the required capacities for performing activities such as
climbing, visiting the sand dunes and sand flows, hiking in the slopes of Shirkouh, etc., effective
steps can be taken for improving tourist attractions through accurate and well-reflected planning.
Therefore, this study sought to identify relevant factors, strengths, weaknesses, opportunities, and
threats involved in developing sustainable tourism, elaborating on an appropriate model for
realizing this goal and analyzing a community-based tourism capacity building in Yazd.
The required data for this "descriptive-analytical" study were collected from library studies, relevant
documents, and the questionnaire administered on 50 experts and staff members of active tourism
NGOs, which were analyzed and weighted using the SWOT-AHP integrated model. The
investigated indices included attracting public participation (public mobilization) with a total
average of 4/4, facilitating (offering information), institutionalizing and empowering local groups
with a total average of 4/3, enhancing collective partnership system with a total average of 4/2,
identifying entrepreneurship and job opportunities, and local needs analysis and its update,
indicating that tourism NGOs possess high capacities for implementing community-based tourism
in Yazd.

Keywords: Tourism, Capacity Building, Community-Based, Yazd City
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Abstract
In today's competitive environment, companies have to use a variety of new communication
methods to maintain profitable relationships with their customers. Therefore, this cross-sectional
study which was based on the principles of interpretivism (social constructivism), sought to develop
a paradigm model for integrated marketing communication in travel agencies and tourism offices
using grounded theory. The study period lasted from the beginning of 2020 to June 2020 and used
interviews for collecting the required data. To this end, 12 detailed non-structured interviews were
conducted on scientific-practical experts, including job experts in the tourism industry and
university professors using the judgmental method. The collected data were then divided into fiftytwo primary codes, fifteen sub-categories, and six core categories according to the open, axial, and
selective coding using MAXQDA qualitative data analysis software.
The study's results indicated that integrated marketing communications in travel agencies were
derived from integrated analysis (causal conditions) and were influenced by contextual requirements
(technical-individual), being able to produce the required outputs (purchasing, repurchasing, and
creating the integrated marketing communications' recommended value in the travel and tourism
industry) for realizing the central phenomenon if suitable strategies are adopted (aligning hardware
and software tools in terms of optimal use of advertisement's mixed communication tools).
Moreover, the intervening factors were determined by identifying environmental conditions-related
categories using the textual data collected from the interviewees. Finally, the selected coding was
performed according to the definition of the five assumptions obtained.

Keywords: Qualitative Model, Integrated Marketing Communication, Grounded Theory,
Travel Agency
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Abstract
Identifying the behavioral patterns of applicants and suppliers of tourism products in different
destinations is considered as one of the most important marketing tools. Therefore, This study
sought to develop a model for investigating the supply and demand behavior in tourism based
on the developments made in the capitalist system. Accordingly, to identify and classify the
factors regarding the behavioral changes in the supply and demand system within the tourism
industry with regard to the capitalist system's developments, the relevant literature was
systematically reviewed using the meta-synthesis approach. The statistical population of the
study comprised all studies published in reliable scientific databases related to this study's
topic. The findings of the study indicated that the supply and demand behavior in the tourism
industry has changed in line with the developments made in the capitalist system from Fordism
to Post-Fordism. Accordingly, behavioral changes in the tourism demand can be defined based
on three components, namely planning, tourism products, and features. Also, the behavioral
changes of tourism supply can be defined based on four components including the economy,
planning, tourism products, structure, and function. This study prepared the ground for
identifying the behavioral pattern of supply and demand in tourism by measuring and
evaluating the behavioral model of supply and demand in tourism based on the capitalist
system's developments, directing the development of tourism in different regions.
Keywords: Tourism, Capitalist System, Fordism, Post-Fordism, Marketing
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