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چکـیده
زنجيره ارزش صنایع دستی ،یک سيستم اقتصادي شامل مجموعهاي از فعالين و فعاليتهاي تجاري است که کسب وکار
آنها در امتداد یکدیگر ،موجب تکامل و تجارت محصول ،از توليد کنندگان ابتدایی به مصرفکنندگان نهایی میشود و
براي هر یک از فعاالن شبکه ،ارزش اقتصادي خلق میکند .از طرفی ،صنعت گردشگري نيز به عنوان نزدیکترین صنعت
به صنایعدستی است که میتواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایعدستی ،نقش حياتی ایفا کند .زیرا که خرید سوغات
از مهمترین و محبوبترین فعاليتهاي گردشگران محسوب میشود و حدود  %33کل زمان سفر ،صرف خریدکردن شده و
از طرف دیگر ،سوغات به شکل صنایعدستی ،بسيار مورد عالقه گردشگران ،به خصوص گردشگران با سطح درآمد باال
است .هدف این پژوهش ایجاد موقعيتها و فرصتهایی براي مردم محلی و قادر ساختن آنها به مشارکت در بخش
گردشگري و کمک به توليد کنندگان محلی در فراهم آوردن کاالها و خدمات الزم و کاهش مقادیر واردات آن محصوالت
میباشد .این تحقيق کاربردي ،ساختار زنجيره ارزش صنایع دستی را در روستاي متکازین با روش اسنادي و ميدانی در
سال  1399تحليل نموده است .پردازش و تحليل اطالعات با استفاده از نرمافزارهاي  SPSS V.23و Smart PLS
 V.3صورت گرفت .این مطالعه مجموعاً در  4بخش کلی؛  -1تهيه پرسشنامه تعيين زنجيره ارزش صنایع دستی بر
گردشگري روستایی -2 .تکميل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتيد ،کارشناسان سازمان هاي مرتبط ،صنعتگران) -3 .تحليل
و آناليز داده ها و  -4شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگري روستایی؛ انجام شد .فرضيه تأثير زنجيره ارزش
صنایع دستی در توسعه گردشگري روستایی با ضریب رگرسيون  0.749تائيد گردید .نتایج نشان میدهد دو فعال این
زنجيره یعنی توليد کننده و تسهيلگر دولتی باالترین تاثير مستقيم و مثبت را در توسعه گردشگري روستایی داشته و دو
فعاليت تامين مواد اوليه و تکميل (بسته بندي) اثرات منفی و معکوس بر توسعه اقتصاد گردشگري داشته است .طبق نتایج،
ضریب تاثير دو سطح فعالين عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعيت نيز حضور فيزیکی
بازرگانان و فروشگاههاي فيزیکی و مجازي ،بازارچههاي دائمی و محلی و شبکههاي توزیع و پخش در منطقه کمرنگ می
باشند و فروش این محصوالت محدود به نمایشگاههاي فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهرهگيري از فناوري
هاي نوین و تجارت الکترونيک جهت توسعه بازار مشهود و ضروري است.
واژگـان کلـیدی :زنجيره ارزش ،صنایعدستی ،گردشگري ،توریست ،مناطق روستایی ،مازندران
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یکی از بخش هاي مهم کارآفرینی که کشور ما براي توسعه آن پتانسيل بالقوه اي دارد ،صنایع دستی است که می تواند تاثير
عمده اي بر اقتصاد ملی از طریق کسب درآمد ارز خارجی ،ایجاد اشتغال و رشد اقتصادي پایدار داشته باشد .صنایع دستی به
مجموعه اي از هنر -صنعت ها اطالق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اوليه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی
توليد به کمک دست و ابزار دستی ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقيت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی
یافته و همين عامل ،وجه تمایز اصلی اینگونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشينی و کارخانه اي است .دایره المعارف بریتانيکا
صنایع دستی را به طور خالصه و ضمنی اینگونه تعریف می کند" :به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت ،ذوق و بينش
انسان در توليد آن نقش اساسی دارد" ).(Yavari and NoorMah, 2005
صنایع دستی کشور ایران ،به لحاظ تنوع ،در رأس همه کشورهاي جهان قرار دارد ) .(Yavari, 2011ازاینرو ،اغلب
کشورهاي در حال توسعه و همچنين توسعه یافته به این بخش به عنوان یکی از بخش هاي مهم اقتصادي و فرهنگی ،توجه ویژه
اي دارند ) .(Dahdahjani, 2019صنایع دستی بازگوکننده خصوصيات تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی یک منطقه است و میتواند
در شناساندن هنر اصيل و بومی و فرهنگ ،تاثير بسزایی داشته باشد )(Yavari, 2011؛ و نيز مزیتی ارزشمند و کارآمد در مبارزه
با معضالت اجتماعی و دستيابی به توسعه اقتصادي است؛ بهویژه در شرایطی که بيش از گذشته باال بردن سطح اشتغال ،ازدیاد
درآمد سرانه ،ارتقاي سطح توليد ملی و توسعه صادرات از نيازهاي ملموس کشور است؛ بنابراین میتواند براي کشور ،نویددهنده
کاهش بيکاري ،جلوگيري از مهاجرت به شهرها ،ایجاد و افزایش درآمد و بهبود وضعيت زندگی مردم باشد ).(Hemmati, 2014
زنجيره ارزش صنایع دستی توسط مرکز تجارت جهانی به صورت یک سيستم اقتصادي تعریف می گردد که اوال مجموعه اي
از فعاليت هاي تجاري مرتبط با یک محصول خاص از مرحله توليد اوليه ،تغيير و بازاریابی تا فروش نهایی به مصرف کننده است و
ثانيا مجموعه اي از موسسات که کسب وکار آنها در این سيستم به صورت مجموعهاي از معامالت تجاري است که طی آن،
محصول از توليدکنندگان ابتدایی به مصرفکنندگان نهایی میرسد .در این فرآیند ،فعاليتهاي مکمل به صورت زنجيرهاي متوالی
از موسسات تأمينکننده ،توليدکننده ،پردازشگر ،و توزیعکننده و بازرگان با خلق ارزش براي محصول ،موجب تکامل صنایع دستی از
مرحله مواد اوليه به مرحله فروش می شود و در هر مرحله براي تعدادي از فعالين و کسب وکارها ارزش اقتصادي ایجاد می کند
).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
بسياري از مدیران می پندارند ویژگی هاي ارائه شده به مشتري است که در کارزار رقابتی بازار ،پيروزي را به ارمغان میآورد.
غافل از اینکه ،درميانه بازار ،این برندهاي تجاري هستند که هماورد میطلبند ،نه محصول و خدمات .صنایعدستی نيز براي موفقيت
در بازار نيازمند نوعی برندسازي است تا از طریق ایجاد راهبردهاي رقابتی ،جایگاه اقتصادي صنایعدستی را ارتقاء دهد .پژوهشها
نشان میدهد که ناآشنایی گردشگران با صنایعدستی از چالشهاي توسعه گردشگري مناطقی است که صنایعدستی و هنري
چشمگيري دارد ) .(Bendixen et al., 2004; John, 2014صنعت گردشگري به عنوان نزدیکترین صنعت به صنایع دستی
است که می تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع دستی ،نقش حياتی ایفا کند .زیرا که خرید سوغات از مهمترین و
محبوبترین فعاليت هاي گردشگران محسوب می شود و حدود  %33کل زمان سفر ،صرف خرید کردن می شود و از طرف دیگر،
سوغات به شکل صنایع دستی ،بسيار مورد عالقه گردشگران ،به خصوص گردشگران با سطح درآمد باال است (Roostika et
).al., 2015
امروزه صنعت گردشگري به عنوان صنعتی پویا ،داراي ویژگی هاي بارز و منحصر به فرد ،بخش مهمی از فعاليت هاي
اقتصادي و توليدي کشورهاي توسعه یافته را به خود اختصاص داده است ) .(Commission, 2007امروزه این صنعت جزء سه
صنعت بزرگ دنيا است و درآمد حاصل از آن ،مبالغ هنگفتی نصيب کشورها میکند و به همين دليل امروزه این صنعت ،مورد توجه
مدیران دولتی و نيز بخشهاي خصوصی است .صنعت گردشگري عالوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد ،داراي تاثيرات مهم
اجتماعی ،فرهنگی و زیست محيطی است ) .(Rahmatnia et al., 2013با گسترش گردشگري روستایی ،میتوان تمام امکانات
رفاهی اعم از آب ،برق ،گاز ،تلفن ،تفرجگاه ها ،امکانات آموزشی و نيز ایجاد راه هاي ارتباطی و رفت وآمدي در آن روستا و
روستاهاي مجاور را گسترش داد و از محروميت روستاها کاست ) .(Mahdian Brujeni and Ahmadvand, 2012بنابراین
با توجه به موارد فوق و نيز تحقق عدالت فضایی ،1کشورهاي پيشرو در صنعت گردشگري اقدام به سرمایهگذاري در این حوزه
نموده و گوي سبقت را از هم میربایند ).(Deller, 2010
توسعه گردشگري در هر کشوري نيازمند سرمایهگذاري است و بدون سرمایهگذاري در طرح هاي زیربنایی و روبنایی ،نمیتوان
انتظار توسعه گردشگري را داشت .براي تحقق این مهم ،امروزه بسياري از کشورهاي جهان ،اقدام به شناخت و اولویتبندي
نيازهاي گردشگري خود نموده و متناسب با این نيازها و همچنين خواستهاي گردشگران ،سرمایهگذاري میکنند
1 Spatial Justice
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) .(HasanNejad and HakimDust, 2014این امر به ویژه در مبحث توسعه گردشگري مناطق روستایی حائز اهميت است؛
بهطوریکه بين کميت و کيفيت زیرساخت ها و ميزان گردشگران وارد شده به یک منطقه ،ارتباط قوي وجود دارد و صرف وجود
جاذبههاي گردشگري براي ورود گردشگران به یک منطقه ،کافی نيست ).(Mousavi et al., 2019
بنابر آمار بانکجهانی ،در سال  ،2000تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بالغ بر  701ميليون نفر بوده و از این جریان
گردشگري ،مبلغی حدود  475ميليارد دالر به طور مستقيم وارد چرخه اقتصاد جهان شده است .برخی منابع ،درآمد گردشگري را در
سال هاي  2010و  2020به ترتيب  1550و  2000ميليارد دالر برآورد کردهاند ) .(Rezaei et al., 2018bهمچنين سازمان
جهانی گردشگري تعداد گردشگران بين المللی در سال  2020را  1/6ميليارد نفر و درآمد حاصل از آن را بيش از  2تریليون دالر در
سراسر جهان محاسبه کرده است ) .(Ghadiri Masoum et al., 2016در این ميان ایران از لحاظ دارا بودن ابنيه و آثار
تاریخی جزء  9کشور نخست دنيا و از لحاظ جاذبه هاي اکوتوریستی در ميان  10کشور برتر دنيا قرار دارد .این در حالی است که
باید متناسب با این قابليت ها از درآمد  400ميليارد دالري توریسم بهره ببرد و سهم آن حداقل  %5این ميزان درآمد باشد .اما درآمد
ایران نه تنها این ميزان نيست ،بلکه درآمد سرانه ایران بسيار پایين تر و کمتر از  %0/05سهم توزیع است و در ميان کشورهاي دنيا،
در رتبه  92قرار دارد ).(Rezaei et al., 2018a
البته گفتنی است محيط رقابتی صنعت ،بنگاه هاي فعال در زمينه گردشگري را وامیدارد که به دنبال روش هایی جدید براي
بهبود مزایاي رقابتی خود باشند .مدیریت زنجيره تأمين گردشگري اثربخش ،یکی از راهبردهایی است که بنگاه هاي فعال در زمينه
گردشگري براي افزایش مزیت رقابتی خود از آن بهره می برند ) .(Zhang et al., 2009زنجيره تأمين ،شبکه اي از زیرساخت
هاست و وظایفی از جمله خرید مواد اوليه و فرآوري و تبدیل آن ها به محصوالتی واسطه اي و نهایی و درنهایت توزیع مواد یا
محصوالت نهایی بين مشتریان دارد؛ بنابراین این زنجيره ،هم در سازمان هاي توليدي موجود است و هم در سازمان هاي خدماتی؛
براین اساس با توجه به پيچيدگی و حساس بودن فرایند این زنجيره ،مدیریت در زنجيره تأمين بسيار حساس است و تمامی فعاليت
هاي زنجيره تأمين را هماهنگ می کند ).(Ziaee et al., 2017
بهطورکلی زنجيرۀ تأمين گردشگري ،شبکهاي از سازمانهاي فعال در زمينۀ گردشگري تعریف میشود که دامنهاي از
فعاليت هاي مختلف ،از پشتيبانی کاالها /خدمات مختلف گردشگري (همچون خدمات هوایی و اقامت) تا توزیع و بازاریابی محصول
نهایی مربوط به گردشگري در یک مقصد خاص را انجام میدهند و شامل دامنهاي گسترده از مشارکتکنندگان در هر دو بخش
خصوصی و دولتی است ) .(Zhang et al., 2009به بيان دیگر ،زنجيرۀ تأمين گردشگري ،شامل تأمينکنندگان همۀ کاالها و
خدماتی است که در زمينۀ تحویل محصوالت مربوط به گردشگري به گردشگران فعاليت میکنند؛ بنابراین تعامالت (همکاري و
رقابت) ميان بنگاهها در یک زنجيره تأمين گردشگري و بين چندین زنجيره تأمين گردشگري ،حاکی از آن است که سازمان هاي
فعال در زمينه گردشگري ،دیگر نهادهایی مستقل نيستند ،بلکه بخشی از یک زنجيره تأميناند ).(Yang et al., 2009
مرکز تجارت جهانی یک برنامۀ کاهش فقر هدایت شده توسط صادرات را در سال  2002بهعنوان ابزار و وسيلهاي براي
رسيدن به اهداف توسعه هزاره آغاز نموده است ،که بهطور خاص در راستاي کاهش فقر و گرسنگی تا سال  2015خواهد بود .هدف
این برنامه کمک به توليد کنندگان کمدرآمد در کشورهاي درحال توسعه براي دسترسی به بازارهاي تجاري و شرکت کردن در
تجارت جهانی و بدین ترتيب بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعی درآمد خود ،علیالخصوص از طریق نقش داشتن در زنجيرۀ تامين
صادرات می باشد 22 .پروژه در  20کشور و در سه زمينه و بخش اصلی (کشاورزي ،صنایع دستی ومنسوجات ،گردشگري) انجام
شده است .اخيراً این طرح در برزیل ،کلمبيا ،موزامبيک ،فيليپين و سنگال اجرا شده است .برنامه این طرح براي مردم کم درآمد،
بهرهگيري از گردشگري از طریق توليد و فروش صنایع دستی است که یکی از زنجيرههاي اصلی در گردشگري میباشد .در
حق يقت ،توليد صنایع دستی و فروش آن به گردشگران یکی از منابع اصلی درآمد بخش گردشگري در کشورهاي درحال توسعه و
صدور فرهنگ بومی آن می باشد ).(The International Trade center, 2010
مازندران یکی از استان هاي شمالی کشور است که یکی از مواهب الهی آن ،پوشش گياهی متنوع شامل گياهان ساحلی،
جلگهاي ،جنگلی ،کوهستانی است .از این رو ،ميزبان تعداد زیادي از گردشگران و مسافران بوده و در عين حال ،مواد اوليه بسياري از
رشتههاي صنایعدستی در طبيعت ،دردسترس صنعتگران وهنرمندان قرار دارد و به همين دليل ،صاحب طيف متنوعی از
صنایعدستی میباشد ) .(Ebrahimi Dehkordi, 2019; Taherpourmansour and Salehi, 2020اگرچه ارتباط
گردشگري طرفدار قشر کمدرآمد با توليد صنایعدستی محلی ،موقعيتهاي خوبی را براي مردم کمدرآمد فراهم میآورد ،اما هنوز
هم در بسياري از کشورهاي درحال توسعه ،بازارهاي صنایعدستی مملو از محصوالت وارداتی میباشند که بهخاطر تنوع کم ،کيفيت
ونوآوري محدود ،محصوالتشان براي توریستها نااميدکننده میباشند .این موضوع در کشور ما نيز بهوضوح قابل مشاهده است و
صنایع دستی ایران با وجود پشتوانه فرهنگی دیرینه و اصالت و هویت و تنوع خود ،منزلت و جایگاه خود را از دست داده و بازارهاي
خود را به محصوالت وارداتی سپرده و در برخی موارد در حال فراموشی است .بنابراین ،هدف این پژوهش ایجاد موقعيتها و
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فرصتهایی براي مردم محلی و قادر ساختن آنها به مشارکت در بخش گردشگري و کمک به توليد کنندگان محلی در فراهم
آوردن کاالها و خدمات الزم و کاهش مقادیر واردات آن محصوالت میباشد.

-2مبانی نظری
فرضیه اصلی در این تحقیق عبارت استاز :زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین استان مازندران نقش
داشته است .سطوح مختلف و زنجیره کسب وکارهای مکمل صنایعدستی توسط سازمان تجارت جهانی در شکل  1تعریفف وترسفی
شده است ).(The International Trade center, 2010
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شکل  :1زنجیره ارزش صنایع دستی

این سيستم اقتصادي بر پایه استراتژي منطقه برنامهریزي شده و اصول مشترکی توسط مجریان و شبکه فروش آن دنبال
میشود که نقطه اشتراک این زنجيره ارزش بهشمار میرود .هدفگذاري این زنجيره ،خلق ارزش فرهنگی براي مشتري به موازات
خلق ارزش اقتصادي براي موسسات فعال در شبکه توليد تا فروش است .کل ارزش اقتصادي ایجاد شده در یک زنجيره ،عبارت از
قيمت فروش نهایی محصوالت ضربدر مقادیر فروخته شده میباشد .معموالً در هر سطح از زنجيرۀ ارزش ،براي گردانندهها در
زنجيرۀ ارزش یا براي فراهم آورندگان خدمات خارج از زنجيره ،ارزش اقتصادي ایجاد میشود .این ارزش برآیند هزینهها و منافع
است و شامل دستمزدها ،افت قيمت ،دیگر موارد می باشد ).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
برنامهریزي این سيستم اقتصادي مدلهاي تجاري جامع و گستردهاي را بهوجود میآورد که بستر مشارکت سهامداران و ایفاي
نقش مردم محلی و بومی ،و شمول مردم محلی بيشتر در زنجيرۀ توليد و فراهم آوردن کاالهاي صنایعدستی و بخشهاي مربوط به
گردشگري را افزایش میدهد .همچنين این برنامه ضمن ظرفيتسازي براي فعاليتهاي متنوع و مکمل و زنجيرهوار ،براي مردم
بومی و بازرگانان و فعاالن غيربومی ارتباطات افقی و عمودي اثربخشی ایجاد نموده و دسترسی به بازارها را تسهيل میسازد .این
ارتباطات افقی در سطوح مختلف ،فضاي فعاليت مکمل براي تعداد زیادي از کسب وکارها را به وجود میآورد ،بهطوریکه خال هر
یک ،بازدهی کل زنجيره را کاهش داده و با کاهش کيفيت ،تنوع ،کاربرد و حجم فروش ارزش افزوده کمتري براي شبکه ایجاد
خواهد نمود .بهطور مثال ،ارتباطات افقی در سطح اول زنجيره ارزش شامل تأمينکنندگان عبارت است از :تحقيقات بازار ،پژوهش
هنر و نقوش بومی ،طراحی صنعتی محصول ،تأمين مواد اوليه ،فرآوري و آمادهسازي مواد اوليه ،رنگرزي و . ...در حاليکه در کشور
ما ،بيشتر رشتههاي صنایعدستی از همافزایی این کسب وکارهاي مکمل ،بیبهره هستند .تاثير ارتباطات عمودي کسب وکارها در
سطوح مختلف ،به مراتب اهميت بيشتري داشته و خأل هر یک از فعاليتهاي تأمين مواد اوليه ،تجهيز وتوليد ،تکميل وبسته بندي،
عمدهفروشی و خرده فروشی ،حلقه ارتباط شبکه را با مشتري ،دچار اختالل یا قطع خواهد نمود .عملکرد فعالين و فعاليتهاي مکمل
در سطوح مختلف زنجيره ارزش در جدول  1شرح داده شده است ).(The International Trade center, 2010

جدول  :1عملکرد فعالین و فعالیت های مکمل در سطوح مختلف زنجیره ارزش صنایع دستی
فعاليت ها و فعالين

عملکرد
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مواد اوليه محلی و منحصربفرد
درجه بندي مواد اوليه و تلنولوژي و تجهيزات
نقوش بومی منحصربفرد
تامين مواد اوليه
طراحی نوین بر اساس تحقيقات بازار
کاربردي سازي محصوالت
فرآوري ،رنگرزي و ...آماده سازي مواد اوليه
دسترسی مناسب به مواد اوليه
فرهنگ غنی و تنوع در توليد
بستر قوي و صنعتگران ماهر و با انگيزه
طيف گسترده اي از توليد سنتی
مهارتهاي حاصل از دانش بومی
توليد کننده
هزینه هاي مناسب توليد
دسترسی مناسب به اعتبارات و تسهيالت کم بهره
برآورد مناسب و تقليل هزینه هاي جانبی کارگاه  :انرژي و...
دستمزد مناسب و رقابتی
فينيشينگ و اصالح و تکميل محصول
بسته بندي مناسب و مرغوب
تکميل کننده
ارتقائ ارزش فرهنگی محصول با الصاق شناسنامه اثر
قيمت مناسب بسته بندي
شيوه هاي عادالنه تجارت
قيمت گذاري پلکانی شبکه
درجه بندي افزایش تقاضا در بازارهاي ملی و بين المللی
چتر قوي سازمانها در شبکه توزیع
عمده فروشی
توزیع و بازاریابی مناسب
برندسازي و تبليغات
حجم سرمایه گذاري باال
روابط عمومی باال
افزایش جذابيت محصول با ارائه توضيحات و اقالم تبليغاتی
روشهاي ارتقائ فروش و مشوقهاي مشتري
بهره گيري از فرصتهاي تکنولوژي اطالعات
خرده فروشی
دریافت بازخورد مشتري و انعکاس به توليد
قيمت رقابتی
گارانتی و ضمانت کيفيت
افزایش ادراک مشتریان در کشورهاي توسعه یافته
انتشار اطالعات هنري و تخصصی محصوالت
بازارهاي نوظهور در امریکا و اروپا
مصرف کننده
افزایش جریان گردشگري و توسعه بازار
افزایش درخواست کاال
منبع :سازمان تجارت جهانی

فضایی که فعاليت این کسب وکارهاي مکمل را هموار و تسریع میکند ،توسط تسهيلگران دولتی و پشتيبان فراهم میشود که
پشتيبان با دانش و سرمایه خود و سازمانهاي دولتی ،با ابزار حقوقی و قوانين و سياستها میتوانند این فضاي کسب وکار را توسعه
و بهبود بخشند .وظایف وعملکرد تسهيلکرد دولتی در جدول  2درج گردیده است (The International Trade center,
).2010
جدول  :2عملکرد تسهیلگری دولت به عنوان عامل خارجی موثر بر زنجیره ارزش صنایع دستی
حمایت و حفظ ميراث تاریخی
مدیریت صنعت یکپارچه و ساختار منسجم توليد
توانمند سازي زنان ،جوانان ،معلوالن
تسهيلگر دولتی
آموزشهاي مقدماتی و تخصصی رایگان
اطالعات کافی از روند صادرات،فرصتها ،قيمتها
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سياست گذاري آسان دریافت اعتبارات مالی براي سطوح مختلف افراد زنجيره ارزش
حمایت از طرحهاي نو و فناوریهاي نوین
حمایت از تحقيقات بازارهاي جدید و تسهيل صادرات
حمایت از نوآوریهاي کاربردي در طراحی و ساخت تجهيزات توليد
منبع :سازمان تجارت جهانی
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یکی از برجستهترین وظایف تسهيلگر دولتی ،حمایت از تحقيقات بازار است که در اولين سطح شبکه ،فعاليت طراحی و تامين
مواد اوليه را مشخص میکند و نقش کليدي در کل زنجيره ایفا نموده و بازدهی فعاليت کل زنجيره را تحتالشعاع قرار میدهد.
تحقيقات بازار میتواند ذائقه مشتري را شناسایی و برنامه توليد را مشخص و طراحی طبق ذائقه مشتري ،بازارهاي جدید را توسعه
دهد .دانشمندان پيشرو گردشگري روستایی را یک فرهنگ عاميانه یا فولکلور در جوامع روستایی زنده و بکر که متمایز از بستر
فرهنگی همگون مناطق شهري ،حفظ شده و با تداوم در طول زمان ومکان شکل گرفته است ،به تصویر کشيده شدهاند
) . (Redfield, 1941از آنجا که صنعت گردشگري بر پایه اقتصاد تجربه شکل گرفته است ،تجارب بازدید گردشگران روستایی از
سایت ها و همچنين ارتباط با روستایيان موجب درگيري عاطفی آنها با سبک زندگی و بوم روستا گردیده و گردشگر در این
همزیستی نوع خاصی از ارتباط انسان با محيط طبيعی و تاریخی و هنر که منحصر به این روستا است را کشف و درک می کند.
بازدید کنندگان تمایل دارند شباهت هاي بين خانه هاي بومی موجود با معماري گذشته را ارزیابی کنند و هماهنگی بين طبيعت و
فرهنگ آنها را به عنوان نمادهاي بکر گذشته در چشم انداز روستا درک کنند ).(Urry and Larsen, 2011
گردشگري در طول قرن بيستم  ،توسط باستان شناسانی که ویرانه هاي ميراث فرهنگی را از طریق کاوش و بازسازي
شهرهاي باستانی معرفی کردند ،اختراع شد .همزمان ،آنها روایتی از فرهنگ باستانی را از طریق انتشار محصوالت دوگانه ویرانه
هاي باستانی و فرهنگ باستانی که گردشگري را به این منطقه جذب می کرد ،به دنيا آوردند .متعاقباً  ،طيف دیگري از بازیگران در
این توليد مشارکت داشتند :باستان شناسان در کاوش هاي خود فرهنگ باستانی را می خوانند و می نویسند و مرمت کردند،
راهنمایان تور  ،به نوبه خود  ،باستان شناسی را به صورت متن ،کتاب و نيز منطقه باستانی می خوانند  ،و متن آنها را می نویسند و
متون  ،یعنی فرهنگ باستانی را در تجربه تور خلق می کنند .گردشگر شانه به شانه راهنماي تور فرهنگ باستانی را همانطور که
بود می خواند و می نویسد .گردشگر  ،اگر غرق نشود ،قبالً با ،نشانههاي فرهنگ باستانی از طریق تبليغات و همراه با بسته هاي تور
با آن آشنا شده است .افق مطالعه ادبيات سفر و اوقات فراغت  ،توسط مروجين چند مليتی گسترده شده و گردشگري برپا شده است.
در مقص د ،راهنماي تور و گردشگر کتابهاي راهنما را می خوانند و همه به منظور درک فرهنگ باستانی است که توسط این ابزار در
اندازه واقعی خود شبيه سازي شده و توسط فروشندگان نشان داده می شود .سپس نوبت پاسخ صنعتگران است و از آنجا که در
امضاي آنها سيگنال و متن فرهنگ باستانی است  ،اشکال و نقوش صنایع دستی از طریق امضاي آن چند برابر می تواند فرهنگ
بومی را به گردشگر نشان دهد ) ،(Castañeda, 1998براساس این تحليل ،دیدگاه مشترک فرهنگ باستانی بهطور مداوم و از
طریق اقدامات باستانشناسان ،مروجين ،گردشگران ،راهنمایان تور ،صنعتگران و فروشندگان توليدات صنایعدستی توليد میشود و
توسط جهانگردي مصرف میشود ).(Medina, 2003
عالوه بر صادرات محتواي فرهنگی ،توليد صنایعدستی یک بخش مهم از اقتصاد و اشتغال در گردشگري محسوب میشود و
کشاورزان از طریق توليد صنایعدستی به صورت کسب وکار خانوادگی درآمد کسب میکنند و براي صنعتگران مناطق شهري توليد
صنایعدستی یک گزینه در شرایطی است که موقعيتهاي شغلی کم واندک میباشند .در برخی کشورها مانند ویتنام ،گزارش شده
است که درآمد استادکاران صنایع دستی بطور متوسط  %60بيشتر از درآمد جمعيت بقيه روستایيان میباشد .بعالوه درکشورهایی که
داراي بازدیدکنندگان بين المللی زیادي میباشند ،بخش گردشگري موقعيتهاي زیادي را براي صنعتگران در فروش صنایع دستی
فراهم می آورند .در عين حال صنعتگران خالق براي تامين انتظارات و خواستههاي مشتریان ،با آزمایش طرحهاي جدید ،به نمونه
هاي خود تنوع بخشيده و به مشتریان گزینه هاي بيشتري براي انتخاب میدهند .گردشگري با صنایع دیگر تفاوت ندارد و نوآوري
براي برانگيختن نيازها و تقاضاها الزم است .بنابراین بازخورد مشتریان براي تشخيص و شناسایی محصوالت پرفروش و نيز
طراحی محصوالت آتی بسيار با اهميت و کاربردي است .توليدکنندگان ضمن حفظ هویت و نقوش محصوالت خود ،بدون شبيه
سازي محصوالت وارداتی ،میتوانند طرحهاي روزآمد یا کاربردهاي جدید براي محصول خود خلق کنند و عملکرد آنها بهصورت
توليد محتوا و محصول فرهنگی در گردشگري روستایی مصرف میشود ).(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993
گردشگري روستایی یک صنعت در حال رشد در بسياري از مناطق جهان ،بهویژه در کشورهاي توسعهیافته است و از سال
 1970از هر دو حيث تقاضا و عرضه بهطور قابل توجهی رشد یافته است ) .(Jamal and Robinson, 2009رشد گردشگري
روستایی ،هم نمایانگر گسترش کلی گردشگري و هم شاخههاي گردشگري و ایجاد تنوع در تجارب گردشگري است (Woods,
) ،2004که هر دو با ظهور سبک زندگی و گرایش جامعه به اوقات فراغت ،و نيز با بسيج گردشگري بهعنوان یک استراتژي براي
توسعه و بازآفرینی روستا ارتباط نزدیک دارد ) .(Walmsley, 2003از دیدگاه عرضه گردشگري ،پایه این حمایت کلی از

گردشگري روستایی این فرضيه است که تعدادي از مزایاي بالقوه را براي مناطق روستایی فراهم میکند (Roberts and Hall,

) .2001با این حال ،تحقيقات نشان داده است که ،علی رغم تأثيرات مثبتی که در برخی موارد دارد ،گردشگري ،درمانی براي
مشکالت روستایی نيست .همه روستاها براي توسعه گردشگري مناسب نيستند؛ بهطور مشابه ،توسعه گردشگري اغلب نتوانسته
محرک اقتصادي براي احياي اقتصاد پيشبينی شده روستا باشد ).(Walmsley, 2003
تجربه سازمان تجارت جهانی در کشورهاي مختلف نشان داده است که تکميل زنجيره ارزش صنایع دستی در روستاهاي
گردشگري بازارهاي صنایع دستی را توسعه داده و اهداف اقتصادي گردشگري را محقق نموده است بنابراین تحليل ساختار زنجيره
ارزش صنایع دستی بومی و تدوین استراتژي براي شبکه فعاالن شانس موفقيت و عمر مقاصد گردشگري روستایی را افزایش
خواهد داد.

-3مواد و روش ها
مطالعه حاضر با روش توصيفی -تحليلی ،از نوع کاربردي بوده که اطالعات مورد نياز ،به روش اسنادي و ميدانی جمعآوري
گردیده است .این مطالعه با هدف "تعيين نقش عناصر صنایعدستی در توسعه گردشگري روستایی است تا ميزان تأمين انتظارات
گردشگران از خرید آن ،برآورد گشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد" در سال  1399انجام شد.

-4طراحی مطالعه

-5مکان مطالعه
منطقه مورد مطالعه روستاي متکازین (یکی از روستاهاي یيالقی در شمال ایران) است که در طول  47دقيقه و  53درجه و
عرض  34دقيقه  36درجه ،در جنوب دریاي خزر و در منطقه کوهستانی شهرستان بهشهر در شرق مازندران قرار گرفته است.
ساختار کالبدي روستا به صورت بيضوي با هسته مسجد ،آبانبار و مدرسه طالب علوم دینی است و کارکرد روستا ،آموزشی،
فرهنگی و کشاورزي است .مطالعات باستانشناسی در غار هوتو و کمربند بهشهر که در فاصله  60کيلومتري این روستا قرار دارد،
نشان میدهد که دوکهاي نخریسی کشف شده در این غارها ،از کهنترین نشانههاي نساجی سنتی و صنایعدستی جهان میباشد
که قدمتی حدود  6000سال دارد .ميراث هنري و صنایعدستی این روستا ،نساجی سنتی و چوتاشی است و ساليان متمادي ،توليد و
به نسل هاي بعد ،منتقل شده است؛ اما متأسفانه طی دو دهه اخير ،با رکود و فراموشی مواجه شده است (“Metkazin
).Village,” 2021
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تحقيق حاضر با تحليل ساختار زنجيره ارزش صنایعدستی ،حلقههاي اقتصادي و کسب وکارهاي مکمل آن را بررسی نموده
است؛ مطالعه حاضر از مراحل زیر تشکيل شده است؛  -1تهيه پرسشنامه تعيين زنجيره ارزش صنایع دستی بر گردشگري روستایی.
 -2تکميل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتيد ،کارشناسان سازمان هاي مرتبط ،صنعتگران) -3 .تحليل و آناليز داده ها -4 .شناسایی
موثرترین عوامل بر توسعه گردشگري روستایی ).(Mousavi et al., 2019; Rezaei et al., 2018b

-6ابزار و روش مطالعه
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامههایی بوده که به روش دلفی ،از طریق مصاحبه با کارشناسان و استخراج شاخصهاي مرتبط
تنظيم شده است .از آنجایيکه پرسشنامه مربوطه میبایست توسط کارشناسان خبره که با گردشگري روستایی آشنایی کافی دارند،
تکميل میشد ،لذا جامعه آماري با روش نمونهگيري غيراحتمالی گلولهبرفی ،از طریق انتخاب گروهی از صنعتگران ،اساتيد و
کارشناسان خبره دستگاههاي مرتبط با موضوع پژوهش (مانند سازمان ميراثفرهنگی ،گردشگري و صنایعدستی) و معرفی
گروههاي دیگر کارشناسان از طریق گروه اول و به همين ترتيب انتخابشده است .بنابراین جامعه آماري  232نفر از کارشناسان و
صنعتگران و اساتيد گردشگري ،ميراث فرهنگی و صنایع دستی بهدست آمد.

 -1-6روایی و پایایی پرسشنامه
نویسندگان به منظور اطمينان از صحت پرسشنامه تاثير زنجيره ارزش صنایع دستی بر توسعه اقتصادي ،اقدام به اعتبارسازي
این پرسشنامه از طریق کمک گرفتن از  5متخصص در حوزه مربوطه کردند و نيز به منظور تعيين پایایی آن ،از ضریب آلفاي
کرونباخ استفاده کردند که مقدار مربوطه باید بين  0/75تا  0/95باشد .براي این منظور (تعيين پایایی) ،ابتدا وقبل از تکميل
پرسشنامهها توسط خبرگان (اساتيد ،صنعتگران و کارشناسان مربوطه) ،از  20خبره به فاصله یک ماه استفاده شد که این خبرگان از
مطالعه اصلی حذف شدند .سواالت پرسشنامهها از مقاالت علمی و نيز مطالعات کتابخانهاي صورت گرفت.
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-2-6روایی و پایایی پرسشنامه
پس از تأیيد روایی پرسشنامه توسط متخصصين حوزه مربوطه ،نتایج آزمون آلفا کرونباخ دادههاي در نرم افزار SPSS
 ،V.23مقدار ( 0.944مقداري بسيار باال و مطلوب) ،بهدست آمد.

-7تجزیه -تحلیل دادهها
دادههاي مطالعه با نرمافزارهاي ( SPSS V.23آزمون اسپيرمن) و  Smart PLS V.3تحليل گردید (Norušis,

).1991
فرضیه اصلی تحقیق عبارتاستاز :زنجيره ارزش صنایع دستی بر گردشگري روستایی تأثير داشته است.

-1-7مشخصات دموگرافیک خبرگان
مشخصات دموگرافيک خبرگان در جدول  3نشان داده شده است %78 .خبرگان مرد و بقيه زن بودند %38 .خبرگان داراي
مدرک کارشناسی و  %22داراي مدرک دکتري بودند %22 .خبرگان سابقه کاري بين  10تا  20سال داشتند و  %12سابقه کاري بين
 30تا  40داشتند %28 .خبرگان داراي سنی بين  50تا  60سال داشتند و  %22آن ها داراي سنی بين  60تا  70سال داشتند.
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ردیف

مشخصات

1

جنسيت

2

سن

3

تحصيالت

4

شغل

5

سابقه کار

جدول  :3مشخصات دموگرافیک خبرگان ()n=232
مقياس
زن
مرد
%22
%78
 60تا  70سال
 50تا  60سال
 40تا  50سال
 30تا  40سال
%22
%28
%22
%28
دکتري
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دیپلم
%22
%27
%38
%11
صنعتگر
اساتيد
کارشناس اداري مرتبط
%5
%50
%45
 30تا  40سال
 20تا  30سال
 10تا  20سال
 5تا  10سال
%12
%44
%22
%22

منبع :محاسبات پژوهشگر

-2-7نتایج آزمون اسپیرمن
نتایج آزمون اسپيرمن که مربوط به آناليز دادههاي کيفی است ،نشان میدهد که متغير مستقل (زنجيره ارزش صنایع دستی) بر
متغير وابسته (توسعه گردشگري روستایی) تاثير داشته است .ميزان این تاثير با مقدار  ،0.749تاثيري نسبتاً قوي را نشان میدهد
).(r= 0.749, sig< 0.01
-3-7نتایج تحلیل نرم افزار Smart PLS V.3
نتایج تحليل داده ها با نرم افزار  Smart PLS V.3در شکل  2و نيز جدول  4نشان داده شده است .ضرایب رگرسيون
نشان میدهد ،دو حلقه این زنجيره یعنی "تامين مواد اوليه" ،و "تکميل وبسته بندي" ،اثرات نامطلوب و منفی بر توسعه اقتصاد
گردشگري داشته و فقدان کسب وکارهاي محلی در این دو حوزه ،ضعف بزرگی بهشمار میرود.

شکل  :2میزان تاثیر فعالیتهای زنجیره ارزش صنایع دستی بر توسعه گردشگری روستایی
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از آنجا که مقادیر عددي ضرایب رگرسيون ،در بازه بين ( )1-تا ( )1+قرار دارند ،هرچقدر به عدد ( )1+نزدیکتر باشد ،ميزان
تاثير بيشتر است؛ و هرچقدر به صفر نزدیکتر شود ،تاثير کمتر است )1-( .تاثير قوي و معکوس دارد .همانطور که در جدول  4نشان
داده شده است ،زنجيره توليدکننده صنایعدستی با ضریب  0.36بيشترین تاثير و تسهيلگري دولت با ضریب  0.33دومين عامل موثر
در زنجيره ارزش صنایعدستی است .همانطور که در شکل  2نيز توضيح داده شد ،دو عامل "تامين کننده مواد اوليه" و "تکميل و
بسته بندي" داراي اثرات منفی بر توسعه اقتصاد گردشگري هستند.
جدول  :4ضرایب رگرسیون و سطح معنیداری آثار فعالیتهای زنحیرهارزش صنایعدستی در توسعه
گردشگریروستایی
ضرایب رگرسیون

سطح معنی داری

نام متغیر
مصرف کننده

0.120

0.032

خرده فروشی

0.297

0.01

عمده فروشی وپخش

0.126

0.083

تکمیل و بسته بندی

-0.040

0.0584

تولید کننده صنایع دستی

0.360

0.00

تامین کننده مواد اولیه

-0.001

0.98

تسهیلگری دولت

0.330

0.00

منبع :محاسبات پژوهشگر

ساختار تاثير زنجيره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگري روستایی در شکل  3نشان داده شده است .بارهاي عاملی یا
ضرایبی که در کنار هر کدام از گویه ها یا عملکردهاي فعالين درج شده باید مقادیر بيشتر از  0.4باشد .در غير اینصورت می توان
نتيجه گرفت آن عملکرد با بقيه ارتباط مناسبی ندارد و بهتر است حذف شود .مقادیر منفی تاثير معکوس را نشان می دهد .از بين
آمارههاي درجشده ،تقریبا همه بارعاملی بيش از  0.4دارند و سواالت گویا و مرتبط با فرضيه است.
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-8ساختار تاثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی

شکل :3 -تحلیل ساختاری آثار زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی

نتیجهگیری
صنایعدستی ایران ،نماد فرهنگ اصيل ایران و هنر استادان آنست که با تغيير موقعيتهاي جغرافيایی ،طيف متنوعی از آن در
ایران توليد میگردد .این محصوالت در گذشته جزء نيازهاي اوليه زندگی انسانی بودهاند که با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع و
برداشتن مرزها در دهکده جهانی ،امروز جاي خود را به محصوالت صنعتی دادهاند .در ایران با وجود قدمت و تنوع صنایع دستی،
عدم سياستگذاري و برنامه ریزي ،عاملی شده است که نه تنها صنایع دستی ایران در بازارهاي بين المللی جایگاه واقعی خود را از
9
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دست بدهد ،بلکه بازارهاي داخلی نيز توسط محصوالت و صنایع دستی چين و هند لبریز بگردد .از این رو بازنگري و تحقيقات کلی
صنایع دستی و تجزیه زنجيره ارزش ،یکی از کوتاهترین راههاي شناخت محصوالت توليدي صنعتگران و فاصلهاي که با خواست
هاي خریداران دارند ،خواهد بود؛ تا بستر اطالعاتی الزم براي مدیران و فعاالن فراهم گشته و فاصله بين عرضه و تقاضاي مشتري
کاهش یافته و بازارهاي داخلی و خارجی محصوالت صنایع دستی توسعه یابد.
از آنجا که زنجيره ارزش صنایعدستی یک سيستم اقتصادي از فعالين و فعاليتها است که کسب وکارهاي مختلف در جهات
افقی و عمودي بصورت شبکه در آن ایفاي نقش میکنند ،لذا ضعف یا قوت در هر یک از سطوح فعالين یا فعاليتها ،تاثير مستقيم
بر عم لکرد کل زنجيره داشته و ارزش اقتصادي شبکه را کاهش یا افزایش می دهد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که از 6
سطح عمودي فعالين شبکه شامل  :تامين کننده مواد اوليه ،توليدکننده ،تکميلکننده ،عمده فروش ،خرده فروش ،مصرف کننده،
سطح دوم یعنی توليد کننده این زنجيره باالترین تاثير را در توسعه گردشگري روستایی داشته است .ذکر این نکته ضروري است ،از
آن جا که صنعتگران صنایع دستی این روستا در بازه سنی  50تا  70سال قرار دارند؛ اگرچه ميراث دار نقوش و دانش بومی توليد
صنایع دستی منطقه می باشند ،اما عدم انتقال این دانش بومی به نسل جوان و مستعد می تواند به زودي کميت و کيفيت توليد را
کاهش دهد.
در عين حال یکی از عوامل اثربخش خارجی به نام تسهيلگر دولتی نيز به همين ميزان در توسعه گردشگري روستایی نقش
مثبت و موثر داشته است .عملکرد تسهيلگري سازمانهاي دولتی مرتبط در سياستگذاري ،حمایت ،حفظ ،مدیریت یکپارچه،
توانمندسازي ،ایجاد مشوق ها ،رفع موانع و ...می تواند نقش بسزایی در توسعه ایفا نماید .برخی از این عملکردها مانند تحقيقات
بازار می تواند در یک سطح فعاليت اجرا شود اما در کل شبکه موثر و مفيد واقع شود .تحقيقات بازار می تواند ذائقه مشتري را
شنا سایی و برنامه توليد را مشخص و طراحی طبق ذائقه مشتري ،بازارهاي جدید را توسعه دهد .از این رو کشورهاي پيشرو مانند
چين براي توسعه بازارهاي صادراتی خود ساالنه مبالغ قابل توجهی صرف تحقيقات بازار میکنند.
براساس نتایج پژوهش دو سطح فعالين این زنجيره یعنی تأمينکننده مواد اوليه و تکميلکننده (بستهبندي) اثرات نامطلوب و
منفی بر توسعه اقتصاد گردشگري داشته و فقدان کسب وکارهاي محلی در این دو حوزه ضعف بزرگی در شبکه بهشمار میرود.
ارتباطات افقی در سطح اول زنجيره ارزش یعنی تأمينکنندگان شامل فعاليتهاي :تحقيقات بازار ،پژوهش هنر و نقوش بومی،
طراحی صنعتی محصول ،تامين مواد اوليه ،فرآوري و آمادهسازي مواد اوليه ،رنگرزي و ....میباشد که در این روستا محصوالت
صنایعدستی از همافزایی این کسب وکارهاي مکمل بیبهره هستند.
بعالوه طبق نتایج ،ضریب تاثير دو سطح فعالين عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعيت نيز
حضور فيزیکی بازرگانان و فروشگاههاي فيزیکی و مجازي ،بازارچههاي دائمی و محلی و شبکههاي توزیع و پخش در منطقه
کمرنگ میباشند و فروش این محصوالت محدود به نمایشگاههاي فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهرهگيري از
فناوريهاي نوین و تجارت الکترونيک جهت توسعه بازار مشهود و ضروري است .طبق گفتۀ گردانندههاي تورها ،خرید صنایعدستی
منحصربه فرد ،معادل کشف فرهنگ طبيعی و هویت بومی بوده و هرگونه محدودیت در آن جذابيت تجارب گردشگري را کاهش
می دهد ) .(Low, 2000; Normann and Ramirez, 1993در روستاي متکازین ،گردش و سرگرمی گردشگران از طریق
خرید صنایع دستی ونيز تنوع مغازه هاي صنایعدستی ،بهخوبی توسعه نيافته است و گردشگران با قيمتهاي باال و بازارهاي کوچک
مواجه میشوند .ازاینرو حجم فروش و ارزش اقتصادي آن ،براي شبکه فعالين قابل مالحظه نيست .بنابراین تحليل ساختار زنجيره
ارزش صنایعدستی بومی و تدوین استراتژي براي شبکه فعاالن و برنامهریزي براي مشارکت کسب وکارهاي مکمل بومی ،به
فعاليت شبکه جهت میبخشد و تنها گردشگري و صنایعدستی برنامهریزي شده ،اهداف توسعه را محقق میسازد.

منابع
Bendixen, M., Bukasa, K.A., Abratt, R., 2004. Brand equity in the business-to-business
market. Ind. Mark. Manag. 33, 371–380.
Castañeda, Q.E., 1998. «In the Museum of Maya Culture: Touring Chichén Itzá» reviewed
by Andrew Sackett. Hisp. Am. Hist. Rev. 78, 348–349.
Commission, U.N.W.T., 2007. Tourism Highlights. 2007 Edition.
Dahdahjani, J., 2019. The role of training in the development of Iranian craftsmanship
entrepreneurship. Islam. Art Stud. 15, 148–163.
–Deller, S., 2010. Rural poverty, tourism and spatial heterogeneity. Ann. Tour. Res. 37, 180
205.
Ebrahimi Dehkordi, A., 2019. Evaluation of tourism economy in Mazandaran villages (Case
study: Upper Natelkenar Olia village in the central part of Noor city). Geogr. J. Tour. Sp. 8,
19–31.

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

1400  بهار،)13 : (پیاپی1  شماره،سال چهارم

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

11

Ghadiri Masoum, M., HatamiFar, P., SeyedMahdi, T., 2016. Rural tourism supply chain
evaluation, Mesr rural. Tour. Manag. Stud. J. 11, 41–62.
HasanNejad, M., HakimDust, S., 2014. Strategies for the development of nature tourism in
the Javaherdeh area. J. Geogr. Educ. Growth 10, 24–36.
Hemmati, M., 2014. Economic effects of tourism development on the flourishing of Iranian
handicrafts. Allameh Tabataba’i University.
Jamal, T., Robinson, M., 2009. The SAGE handbook of tourism studies. Sage Publications.
John, S., 2014. A Study on the Role of Tourism in Promoting Arts and Crafts-A Case Study
on Channapatna Toys, in: Proceedings of the Second International Conference on Global
Business, Economics, Finance and Social Sciences. pp. 11–13.
Low, J., 2000. The value creation index. J. Intellect. Cap.
Mahdian Brujeni, M., Ahmadvand, M., 2012. Investigating the capabilities and bottlenecks
of rural tourism development using the SWOT model: a case study of Dena region, in:
National Conference on Rural Development. civilica, Rasht.
Medina, L.K., 2003. Commoditizing culture: Tourism and Maya identity. Ann. Tour. Res.
30, 353–368.
Metkazin Village [WWW Document], 2021. . Broadcast. Iran. URL
http://mazandaran.irib.ir/-/metkazin village
Mousavi, M., Aftab, A., Majnuni, A., Nirumande Shishvan, S., 2019. Rural tourism
development with emphasis on infrastructure investment priorities. Case study: East
Azarbaijan province. Geogr. Plan. Sp. Q. J. 9, 39–54.
Normann, R., Ramirez, R., 1993. From value chain to value constellation: Designing
interactive strategy. Harv. Bus. Rev. 71, 65–77.
Norušis, M.J., 1991. The SPSS guide to data analysis for SPSS/PC+. SPSS Inc.
Rahmatnia, E., Shirani, S., Ahmadi, Z., 2013. Evaluation of tourism capabilities and
potentials of Bazman region of Sistan and Baluchestan province using strategic model
(SOWT), in: Fourth Regional Conference on Challenges and Strategies for Development in
Deprived Areas. Islamic Azad University, Kahnuj.
Redfield, R., 1941. The folk culture of Yucatan.
Rezaei, M., Ghanbari, S., Doostomogagdam, H., Poesh, Z., 2018a. Investigating and
assessing the capabilities and bottlenecks of rural tourism development (case study:
Khashan city). Geogr. Hum. Relationships 1, 1178–1202.
Rezaei, M., Ghanbari, S., Dusti Moghadam, H., Puyesh, Z., Dusti Moghadam, M., 2018b.
Investigating and evaluating the capabilities and bottlenecks of rural tourism development
(Case study: Khash city). J. Geogr. Hum. Relations 1, 1178–1202.
Roberts, L., Hall, D., 2001. Rural tourism and recreation: Principles to practice. CABI.
Roostika, R., Wahyuningsih, T., Haryono, S., 2015. The impacts of external competitiveness
factors in the handicrafts industry. Polish J. Manag. Stud. 12, 166–176.
Taherpourmansour, M., Salehi, S., 2020. Analysis of social reasons for the destruction of
rural water resources (Case study: rural areas of Mazandaran). Hum. Geogr. Res.
The International Trade center, 2010. Inclusive Tourism: Linking the Handifraft Sector to
Tourim Market [WWW Document]. ITC. URL https://www.intracen.org/
Urry, J., Larsen, J., 2011. The tourist gaze 3.0. Sage.
Walmsley, D.J., 2003. Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities. Aust. Geogr. 34,
61–72.
Woods, M., 2004. Rural geography: Processes, responses and experiences in rural
restructuring. Sage.
Yang, S., Huang, G.Q., Song, H., Liang, L., 2009. Game-theoretic approach to competition
dynamics in tourism supply chains. J. Travel Res. 47, 425–439.
Yavari, H., 2011. Recognition of Iranian handicrafts. Mehkame, Tehran.
Yavari, H., NoorMah, F., 2005. An Attitude Towards World Craft Developments, 2nd ed.
Sureh Mehr, Tehran.
Zhang, X., Song, H., Huang, G.Q., 2009. Tourism supply chain management: A new
research agenda. Tour. Manag. 30, 345–358.
Ziaee, M., Mahmoudzade, S.M., Shahi, T., 2017. Prioritization of factors influencing on
implementing green supply chain management in tourism industry. Geogr. Dev. Iran. J. 15,
19–34.

Structural analysis of the effect of handicrafts value chain on
rural tourism development in 2020
Case study; Metkazin village in Mazandaran Province
Atefe Shabani1*, HamidReza Mohammadi2, Masoud MahdaviHajiLuei3
(corresponding Author), PhD student of Geography and rural planning, Environmental
planning trend, Islamic Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
mortazavi336@gmail.com
2
Associate Professor, political geography department, Faculty of Earth Sciences,
ShahidBeheshti University, Tehran, Iran .hamiiidrezamohammadi@gmail.com
3
Professor, geography department, Faculty of geography, Tehran university, Tehran, Iran.
masoudmahdavi5@gmail.com
Abstract
Handicraft value chain is an economic system consisting of a set of actors and business activities
whose business, along with each other, leads to the development and trade of the product, from
primary producers to final consumers, and for each network operator, economic value. Creates.
On the other hand, the tourism industry is the closest industry to handicrafts that can play a vital
role in creating and expanding the handicraft market. Because buying souvenirs is one of the
most important and popular activities of tourists and about 33% of the total travel time is spent
on shopping and on the other hand, souvenirs in the form of handicrafts are very popular with
tourists, especially high-income tourists. the purpose of this study is to create opportunities for
local people and enable them to participate in the tourism sector and help local producers to
provide the necessary goods and services and reduce the number of imports of those products.
This applied research has analyzed the value chain structure of handicrafts in Metkazin village
by documentary and field method in 2020. Data processing and analysis was performed using
SPSS V.23 and Smart PLS V.3 software. This study is divided into 4 general sections; 1Preparing a questionnaire to determine the value chain of handicrafts on rural tourism. 2Completion of the questionnaire by experts (professors, experts of related organizations,
craftsmen). 3- Analyzing data and 4- Identifying the most effective factors on rural tourism
development; Done. The hypothesis of the effect of handicraft value chain on rural tourism
development was confirmed with a regression coefficient of 0.749. The results show that the two
actors of this chain, namely producers and government facilitators, have the highest direct and
positive impact on the development of rural tourism, and the two activities of raw material
supply and completion (packaging) have negative and inverse effects on the development of
tourism economy. According to the results, the impact factor of the two levels of wholesalers and
retailers is small and low value, which in fact the physical presence of merchants and physical
and virtual stores, permanent and local markets and distribution networks in the region are low.
The products are limited to seasonal exhibitions and partial orders, and the need to use new
technologies and e-commerce to develop the market is obvious and necessary. Until now, similar
studies that have shown the causes and factors affecting rural tourism and assess the impact of
each of them, have not been conducted in this area.
Keywords: value chain, Handicrafts, Tourism, the tourist, Rural areas, Mazandaran
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چکـیده
هدف از این تحقیق بررسی موقعیت راهبردی توریسم ورزشی در مناطق روستایی خراسان شمالی با استفاده از مدل
تحلیلی سوات بود .برای جمع آوری داده ها از مطالعه اسناد ،مدارک و مطالعه پیشینه و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شد که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی کرونباخ ( )a= 0.86تایید شد .در
مجموع  110نفر شامل کارشناسان مدیریت ورزشی ،روسای هیئت های ورزشی بومی و محلی ،کارشناسان گردشگری و
مدیران آژانس های مسافرتی به عنوان نمونه انتخاب شدند .با تحلیل انجام شده گردشگری ورزشی استان خراسان شمالی
در  4مولفه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،زیست محیطی و ساختار سازمانی بررسی شد .برای تجزیه وتحلیل داده ها از
آمار توصیفی ،آمار ناپارامتریک دوجمله ای استفاده شده است .تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ها نشان
داد ،وضعیت راهبردی گردشگری ورزشی در مناطق روستایی استان خراسان شمالی در موقعیت  SOدارای کشیدگی
بیشتری می باشد و به راهبردهای تهاجمی _رقابتی نزدیک تراست .نتیجه کلی تحقیق نشان داد مسئولین استان باید با
بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های گردشگری ورزشی ،آنها را شناسایی و به سمت این راهبردها گام بردارند

واژگـان کلـیدی :گردشگری ورزشی ،سوات ،راهبرد تهاجمی -ر قابتی ،گردشگری روستایی ،توریسم
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 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
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صنعت گردشگری1از دیر باز مورد توجه بشر بوده است .این صنعت ،امروزه نقش ویژه ای در اقتصاد جهانی به عهده دارد.
توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی آن کشور است و بدون سرمایه
گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی ،نمی توان انتظار گسترش اشتغال ،تولید و رفاه اقتصادی را داشت (رنجبریان،زاهدی
 .)1388از طرف دیگر کشورها در هر سطحی از توسعه در تالشند به متنوع سازی اقتصاد روی آورده و می خواهند خود را از اقتصاد
تک پایه ای برهانند بنابراین در جستجوی شناخت یا خلق راهها و روشهای جدیدند .یكی از این روشها ،گردشگری است ،که اغلب
کشورها بویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مكانی از این مزیت برخوردارند ،آن را در برنامه های توسعه ملی خود گنجانده اند تا
از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را سرعت بخشند ( پیتس.)1993،2
یكی از محیط هایی که جهت انجام فعالیت های گردشگری دارای اهمیت می باشد و جایگاه خاصی در بین گردشگران دارد،
مناطق روستایی می باشد .وجود مناظر طبیعی زیبا شامل پارک های ملی ،حیات وحش ،مناطق کوهستانی ،دریاچه ها و سایر جاذبه
ها همانند آب و هوا ،چهار فصل بودن و وجود مناطق آب_ درمانی همچون چشمه های آب معدنی می تواند فرصت مناسبی را
برای جذب گردشگر فعال و در نتیجه توسعة گردشگری برای شهر ها و روستا ها فراهم آورد (قربانی حسن آبادی.)1391،
با توجه به اینكه امروزه روستا ها با مشكالت اقتصادی زیادی روبرو هستند از جمله گسترش روز افزون مهاجرت های
روستایی ،کاهش درآمد خانوارهای روستایی،کاهش بهره وری در بخش کشاورزی ،فصلی بودن کار در روستا ها و ...لزوم توجه به
راهكار های مكمل اقتصادی مطرح می شود .صنعت گردشگری با اتكا به ویژگی ها و تاثیرات اقتصادی خود می تواند به گونه ای
ال موثر در تحرک و پویایی بخش های مختلف اقتصادی جوامع محلی نقش عمده ای ایفا کند و در نهایت به توسعه نواحی
کام ا
روستایی کمک کند(حیدری .)1387
با این همه ،با توجه به بررسی های صورت گرفته واثبات شده ،کشور ایران یكی از ده کشور اول جهان از نظر جذابیت های
گردشگری است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا می باشد(هنرور .)1385،این در حالی
است که متأسفانه همة آمارهای سازمان جهانی جهانگردی در سال های گذشته از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در
نتیجه ،سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشورمان حكایت دارد (کارگر.)138۶ ،
امروزه باید به بخش های مختلف و تاثیر گذار گردشگری اهمیت ویژه ای داد که یكی از این بخش ها گردشگری ورزشی
است ،گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان و ورزش به عنوان یكی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی هستند
که از تلفیق آنها یكی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت گردشگری ورزشی به وجود آمده است (معین فر،
.)1389
یكی از راه های توسعه گردشگری ورزشی در هر مكانی تعیین ،شناسایی ،استفاده و به کارگیری از عوامل مؤثر بر توسعه است.
هر کشور و هر مقصد ورزشی ،محصوالت و خدمات گوناگونی را برای جلب گردشگر ارائه می کند و هر گردشگر این امكان را دارد
که از میان مقاصد مختلف یكی را انتخاب کند .تحرکات و یا اصطالحاا ورزش هایی که سر منشأ طبیعی دارند مانند شنا ،قایق
سواری ،م وج سواری ،اسكی ،اسب سواری ،صخره نوردی ،کوهنوردی و ورزش های بومی و محلی ،ضمن جنب و جوش و تحرکات
الزم بدن ،سبب حضور در مناطق طبیعی نیز می گردد .به واسطه نیاز روحی_روانی انسان امروز به تفریح در طبیعت و ورزش هایی
که در عرصه طبیعی انجام پذیرد ،با یک برنامه ریزی حساب شده ،ضمن بهره گیری از استعداد مناطق مختلف و لحاظ کردن
شرایط مختلف می توان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اشتغال زایی گام برداشت و محیط های مناسبی برای گردشگران بوجود آورد
(قربانی حسن آبادی.)1391،
استان خراسان شمالی با بر خورداری از مواهب طبیعی و ظرفیت های بالقوه توریستی از جایگاه ارزنده ای در زمینه توریسم
برخوردار است .کوهستان ها ،مراتع ،غارها ،دریاچه ها ،رودخانه های خروشان و عرصه های بیابانی این استان ،همگی مناطق بسیار
جذاب برای گردشگری ورزشی محسوب می شود ،مناطقی که برای بسیاری از مردم استان و نیز مسافران ،شناخته شده و برای
بسیاری هم ناشناخته است .مناطق روستایی این استان به لحاظ گردشگری ،جاذبه ها و توانایی های باالیی دارد ،اما امكانات
گردشگری آن در حدی نیست که بتواند گردشگر را به سوی خود بكشد .فقدان شناخت کافی ،عدم مدیریت و نبود استراتژی مدون
و مشخص تاکنون ،باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت های منحصر به فرد موجود در استان شده است .با توجه به
مطالب فوق تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی و بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ها به بررسی موقعیت راهبردی
توریسم ورزشی در مناطق روستایی استان خراسان شمالی بپردازد.

1 . Tourism industry
2 . Pitts
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 -2روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی می باشد .جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیهه کارشناسهان گردشهگری سهازمان
میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان شمالی ،رؤسای هیئت های ورزشی بومی و محلی ،متخصصهان مهدیریت ورزشهی و
مدیران آژانس های مسافرتی جمعاُ به تعداد  110نفر می باشند که به منظور افزایش اعتباردرونی تحقیهق نمونهه آمهاری بها جامعهه
آماری برابر است .روش جمع آوری اطالعات به صورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد.
پس از بررسی کتاب های دانشگاهی ،پایان نامه ها ،مقاالت متعدد علمی و نظرخواهی از استادان مدیریت ورزشی ،صاحب نظران
و کارشناسان گردشگری ورزشی ،فهرستی از مهم ترین نقاط ضعف ،فرصت ،تهدید و قهوت ههای گردشهگری ورزشهی اسهتان بهر
اساس ماتریس سوات تهیه شد .پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط استادان و متخصصهان و تأییهد پایهایی پرسشهنامه از طریهق
آزمون کرونباخ با ضریب پایایی ( )0.8۶این پرسشنامه ها در میان جامعة آماری تحقیق پخش گردید.
سواالت تحقیق شامل موارد زیر بوده است :الف) نقاط ضعف توریسم ورزشی استان خراسان شمالی به ترتیب کدامنهد ب) نقهاط
قوت توریسم ورزشی استان خراسان شمالی به ترتیب کدامند ج) فرصت ها ی توریسم ورزشی استان خراسان شمالی به ترتیب
کدامند د) تهدیدات توریسم ورزشی استان خراسان شمالی به ترتیب کدامند ه) موقعیت راهبردی توریسم ورزشی استان خراسان
شمالی در مناطق روستایی کدامند و چه راهبرد هایی جهت توسعه آن وجود دارد جهت پاسخ به سهواالت تحقیهق از روش ههای
آمار ناپارامتریک دوجمله ای (آزمون دو جمله ای) استفاده شده است و جهت تدوین برنامهه ریهزی اسهتراتژیک توریسهم ورزشهی
استان از مدل  SWOTاستفاده شد .کلیه محاسبات توسط رایانه و با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد.
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در همین زمینه بریتلینگ )200۶( 1در بررسی گردشگری روستایی در ژاپن یه این نكته اشاره می کند که مناظر طبیعی بسیاری
مثل کوه ها ،جنگل ها ،چمنزار ها و دریاچه ها در ژاپن وجود دارد و گردشگران می توانند از فعالیت هایی مانند پیاده روی،
کوهنوردی و شنا در دریاچه های آن لذت ببرند .در مطالعه کونگ تین)2008( 2آمده است :مناظر طبیعی دانانگ( 3از مناطق مرکزی
ویتنام) از جمله چشمه های آب گرم ،شبه جزیره ها ،جلگه های آبرفتی کوه ها و رودخانه ها نقش مهمی را در گسترش گردشگری
ورزشی در این منطقه ایفا می کند .به عالوه آب و هوای دلپذیر در مناطق ساحلی و کوهستانی شرایط ایده آلی را برای فراغت،
استراحت و گردشگری فراهم می آورد .ناصری(  ) 1375بازاریابی نادرست ،تبلیغات سوء و غیر واقع از ایران ،مشكالت سازمانی و
تشكیالتی ،وجود سازمان های موازی ،مشكالت سرمایه گذاری ،هزینه های باالی سفر ،ضعف در سیستم حمل و نقل ،کمبود
تأسیسات اقامتی و هتل ها ،عدم پرسنل آموزش دیده و عدم ارائه خدمات مناسب را مهم ترین موانع در توسعه صنعت گردشگری
کشور دانست.
به هر حال ،باوجود توسعه این صنعت در بسیاری از نقاط دنیا ،گردشگری ورزشی در کشور ما جدید می باشد ،لذا ضروری به
نظر می رسد که مدیران کشور و نیز استان خراسان شمالی از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود در مناطق روستایی جهت افزایش
ورود گردشگران ورزشی استفاده کنند .برای تحقق این امر ،شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات اهمیتی ویژه دارد.
از آنجایی که تاکنون چنین مطالعه ای در استان انجام نشده است ،لذا محققین بر آن شدند تا در تحقیقی به بررسی موقعیت
راهبردی توریسم ورزشی در مناطق روستایی استان با استفاده از تحلیل 4SWOTبپردازند .شناسایی مؤلفه های مورد نظر در
تحقیق که به جذب گردشگران ورزشی کمک می کند ،راهنمای مدیران در تدوین استراتژی های مفید بازاریابی توریسم ورزشی
خواهد بود .همچنین نتایج این تحقیق می تواند به طور مستقیم مورد استفاده اداره کل تربیت بدنی استان خراسان شمالی ،ادارات
تربیت بدنی شهرستان ها  ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و مؤسسات و آژانس های گردشگری ورزشی و کلیه
سازمان های مرتبط با گردشگری استان و کشور قرار گیرد ،به این صورت که از این اطالعات به عنوان راهكاری برای جذب
توریست های ورزشی استفاده نمایند و سعی در تقویت عوامل جذب کننده و بر طرف کردن عوامل بازدارنده کنند.

 -3معرفی محدوده مطالعه
استان خراسان شمالی در سال  1382و پس از تقسیم خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان
جنوبی تاسیس گردید .استان خراسان شمالی  7شهرستان به نام های اسفراین ،بجنورد ،شیروان ،جاجرم ،گرمه ،فاروج و مانه و
سملقان و بیش از  1000روستای دارای سكنه دارد که در مجموع جمعیت آن بر اساس سرشماری سال  1395بالغ بر  8۶3092نفر
1 . Breitling
2 . Cong Tien
3. .Da Nang
4 . Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
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برآورد شده است(پورتال استانداری خراسان شمالی) .این استان از شمال کشوربا ترکمنستان ،از شرق و جنوب با استان خراسان
رضوی از جنوب غربی با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.
ارتفاعاتی همچون آالداغ ،سالوک ،می سی نو و یَمان داغی از مهمترین ارتفاعات و رودخانه اترک به عنوان تنها رودخانه
دائمی وپر آب شمال شرق کشور دراین استان جریان دارد .این منطقه دارای آب و هوای نیمه معتدل و مرطوب با زمستان های
سرد و تابستان های گرم است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی خود ،دارای توانمندی ها وجاذبه های
طبیعت بیشمار ومتنوعی است که مهم ترین آنها عبارتنداز :کوه ها ،غارها ،رودخانه ها ،جنگل ،کویر وبیابان ،پارک های ملی ،مناطق
حفاظت شده وشكارممنوع ،پناهگاه های حیات وحش ،سدها ،روستاهای هدف گردشگری ومناطق نمونه گردشگری ،آب گرم،
آبشارها و…که باعث شده است به جهت اقلیمی وهم به سبب تاریخ نهفته در آن از توان بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار
باشد(شاددل.)1384،

 -4نتایج
یافته های مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (نمونه تحقیق) در جدول 1نشان داده شده است.
جدول  :1توصیف پاسخگویان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی
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متغیر

گروه بندی

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد
زن
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناس مدیریت ورزشی
مدیر آژانس مسافرتی
کارشناس گردشگری
رئیس هیئت ورزش های بومی و محلی

66
44
11
79
17
3
45
25
20
20

60.0
40.0
10.0
71.8
15.5
2.7
40.9
22.72
18.18
18.18

سطح
تحصیالت

شغل

میانگین

جدول  :2توصیف پاسخگویان بر اساس ویژگی سنی
کمینه
واریانس
انحراف معیار
مد
میانه

32.74

20

31

25

71.42

8.45

بیشینه
59

یافته های جدول1و 2نشان داد تعداد نمونه با جنسیت مرد  ۶0درصد و بانوان  40درصد بوده است .با نگرش کلی تقسیم
بندی بر اساس مدارک تحصیلی ،این نتیجه حاصل شد که بیش از  88درصد از کل افراد دارای مدارک کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری بوده اند  .همچنین این یافته ها نشان داد که  40.9درصد اعضاء نمونه کارشناس مدیریت ورزشی و  22.72درصد مدیران
آژانس های مسافرتی بوده که در حوزه گردشگری ورزشی نیز فعالیت داشته اند18.18.درصد رؤسای هیئت های وزشی بومی و
محلی و  18.18درصد کارشناسان گردشگری در حیطه مدیریتی و اجرایی بخش دولتی بوده اند .در توصیف افراد بر اساس رده سنی
مشخص گردید که میانگین سن پاسخگویان  32سال بوده و کمترین و بیشترین سن نیز  20سال و  59سال است.

-5یافته های مرتبط با سواالت تحقیق
جدول  :3توصیف نقاط قوت توریسم ورزشی استان خراسان شمالی و اولویت بندی آنها

شماره گویه

قوت
گردشگری
ورزشی

شاخص

میانگین

مجموع
وزنها

میانگین
وزنها

وزن نسبی

مقیاس

16

4.36

480

4.36

0.48

2.86

اولویت

S1

وجود جاذبه های ورزشی طبیعی مانند
کوهنوردی ،غار نوردی  ،ورزش های
زمستانی ،صخره نوردی ،رودخانه های
خروشان

زیست
محیطی

1

زیست
محیطی
ساختار
سازمانی

برخورداری از هوای کامالا پاک و داشتنی و
S2
محیطی آرام
وجود دهیاری ها و مراکز خدماتی مانند پست
3
2.83 0.48 4.33 476 4.33
S3
بانک ها ،مراکز بهداشتی روستا و ...
وجود محصوالت و فرآورده های محلی برای
4
اقتصادی 2.76 0.47 4.22 464 4.22
S4
ارائه به گردشگران ورزشی
فرهنگی
برگزاری آئین های ورزشی سنتی و بومی در
5
2.76 0.47 4.22 464 4.22
S5
اجتماعی
منطقه
ساختار
مستعد بودن منطقه جهت برنامه ریزی و
6
2.76 0.47 4.22 464 4.22
S6
سازمانی
مدیریت گردشگری ورزشی
زیست
وجود پتانسیل باالی منطقه در گردشگری
7
2.75 0.47 4.20 462 4.28
S7
محیطی
ورزشی در تمام فصول
فرهنگی
وجود روحیه باالی مهمان نوازی در بین
8
2.70 0.46 4.13 454 4.24
S8
اجتماعی
روستائیان
تمایل مشارکت روستائیان جهت مشارکت در
9
اقتصادی 2.69 0.46 4.11 452 4.11
S9
طرح های اقتصادی در روستا
جدول فوق نشان میدهد گویه) وجود جاذبه های ورزشی طبیعی مانند کوهنوردی  ،غار نوردی  ،ورزش های زمستانی ،صخره
4.45

481

4.37

0.49

2.86

2

نوردی،رودخانه های خروشان و  ) ....و (برخورداری از هوای کامالا پاک و داشتنی محیطی آرام ) .در بیشترین میزان نقطه قوت و
گویه های (وجود روحیه باالی مهمان نوازی در بین روستائیان )و (تمایل مشارکت روستائیان جهت مشارکت در طرح های
اقتصادی )در کمترین میزان نقطه قوت قرار دارند.

شماره گویه
W8
W9

نبود امنیت اجتماعی در منطقه

1.95

212

1.93

0.21

2.97

3

1.89

208

1.89

0.21

2.92

4

اقتصادی

1.79

197

1.79

0.20

2.76

5

زیست
محیطی

1.75

191

1.74

0.19

2.68

6

شاخص

W7

کمبود نیروی متخصص و امكانات علمی در
سطح منطقه جهت حفاظت از محیط زیست
منطقه
کمبود زیر ساخت ها از جمله جاده مناسب
آسفالته،عدم آنتن دهی موبایل ،محل اسكان
برای گردشگران و پارکینک و ...

اقتصادی

1.98

216

1.96

0.22

3.03

2

فرهنگی
اجتماعی
ساختار
سازمانی

میانگین

W6

کمبود آب شرب مخصوصآا در فصل تابستان

مجموع وزنها

W5

میانگین وزنها

W4

وزن نسبی

W3

مقیاس

W2

شناخت کم گردشگران ورزشی از جاذبه های
ورزشی ،و ورزش های بومی ومحلی
نبود رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری
در منطقه
عدم آشنایی روستائیان با فرهنگ گردشگری
و ایجاد تضاد بین گردشگران و اهالی روستا
نبود نیروهای آموزش دیده محلی جهت
هدایت گردشگران ورزشی
عدم وجود بودجه و منابع مالی اختصاصی
جهت گردشگری در منطقه

فرهنگی
اجتماعی

2

220

2

0.22

3.09

1

اولویت

W1

قوت گردشگری ورزشی

زیست
محیطی

1.73

190

1.73

0.19

2.67

7

ساختار
سازمانی

1.62

177

1.61

0.18

2.48

8

فرهنگی
اجتماعی

1.57

173

1.57

0.17

2.43

9
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جدول  :4توصیف نقاط ضعف توریسم ورزشی استان خراسان شمالی و اولویتبندی آنها

جدول فوق نشان میدهد ،گویه های (شناخت کم گردشگران ورزشی از جاذبه های ورزشی منطقه )و (نبود رغبت بخش
خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه)بیشترین نقطه ضعف و گویه های (نبود امنیت اجتماعی در منطقه )و (کمبود زیر ساخت ها
از جمله جاده مناسب آسفالته ،عدم آنتن دهی موبایل  ،محل اسكان برای گردشگران و پارکینک و ).....کمترین نقطه ضعف
گسترش توریسم می باشند.
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شماره
گویه
O1
O2
O3

O4

O5
O6
O7
O8
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O9
O10
O11

جدول  :5توصیف نقاط فرصت توریسم ورزشی استان خراسان شمالی و اولویتبندی آنها
وزن
میانگین
مجموع
میانگ
مقیاس
شاخص
قوت گردشگری ورزشی
نسبی
وزنها
وزنها
ین
افزایش سطح درآمدی ساکنین و
اقتصادی
2.47 0.42 4.63
509
4.63
رونق اقتصادی روستا.
اقتصادی
ایجاد فرصت های شغلی جدید
2.41 0.41 4.50
495
4.50
فرهنگی
شهرت بیشتر منطقه
2.33 0.40 4.35
479
4.39
اجتماعی
امكان میزبانی مسابقات ورزشی
(کوهنوری ،سنگنوردی  ،قایقرانی
2.28 0.39 4.27
470
زیست محیطی 4.27
آب های خروشان ) به واسطه وجود
موقعیت های ورزشی طبیعی
فرهنگی
ترویج فرهنگ بومی و محلی منطقه
2.26 0.38 4.23
465
4.27
اجتماعی
و گسترش صنایع دستی .
فرهنگی
گسترش تبادالت و تعامالت مثبت
2.23 0.38 4.17
459
4.21
اجتماعی
فرهنگی بین فرهنگ های مختلف
توجه بیشتر سازمان های ورزشی و
سازمانی
ساختار
دولتی به برگزاری جشنواره های
2.23 0.38 4.16
458
4.16
ورزشی در منطقه
داشتن تنوع گونه های گیاهی و آب
2.21 0.38 4.14
455
زیست محیطی 4.21
و هوای معتدل کوهستانی
ساختار
ایجاد آژانس های مسافرتی
2.20 0.37 4.12
453
4.16
سازمانی
توجه دولت به برنامه ریزی و
اقتصادی
2.19 0.37 4.09
450
4.17
سرمایه گذاری در بخش گردشگری
رشد گسترش فرهنگ حفاظت و
بهره برداری از منابع طبیعی و
2.16 0.37 4.04
444
زیست محیطی 4.15
محیط زیست

اولویت
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

جدول فوق نشان می دهد ،گویه های ( افزایش سطح درآمدی ساکنین) و (ایجاد فرصت های شغلی جدید) بیشترین فرصت و
گویه های (توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری) و (گسترش فرهنگ حفاظت و بهره برداری از منابع
طبیعی و محیط زیست )کمترین فرصت را در گسترش توریسم منطقه دارا هستند.
جدول  :6توصیف نقاط تهدید توریسم ورزشی استان خراسان شمالی و اولویتبندی آنها
شماره
گویه
T1
T2
T3

T4

T5

T6
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قوت گردشگری ورزشی

شاخص

میانگین

مجموع وزنها

میانگین وزنها

وزن نسبی

مقیاس

اولویت

از بین رفتن گونه های
گیاهی و جانوری.
تخریب باغات و مزارع
کشاورزی.

زیست
محیطی

2.55

278

2.53

0.28

3.33

1

اقتصادی

2.44

266

2.42

0.27

3.18

2

زیست
محیطی

2.36

252

2.29

0.25

3.02

3

آلودگی آب و خاک.
مصرف گرایی و الگو برداری
روستائیان از فرهنگ شهر
نشینی و گسترش
ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی .
افزایش قیمت زمین.
ناهمسویی ادارت و
سازمانهای دولتی جهت
گسترش تجهیزات و
تأسیسات گردشگری
ورزشی.

فرهنگی
اجتماعی

2.17

239

2.17

0.24

2.86

4

اقتصادی

2.04

220

2

0.22

2.63

5

ساختار
سازمانی

1.73

190

1.73

0.19

2.27

6

T7

T8

نبود راهكارهای کالن جهت
توسعه زیر بناهای توریسم
ورزشی در منطقه
کمبود مشارکت از سوی
رسانه های تصویری و
جراید جهت معرفی منطقه به
گردشگران

ساختار
سازمانی

1.68

185

1.68

0.19

2.21

7

ساختار
سازمانی

1.69

182

1.65

0.18

2.18

8

جدول فوق نشان می دهد گویه های (از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری) و (تخریب باغات و مزارع کشاورزی) باالترین
تهدید و گویه های (نبود راهكارهای کالن جهت توسعه زیر بناهای توریسم ورزشی) و (کمبود مشارکت از سوی رسانه های
تصویری و جراید جهت معرفی منطقه) نیز پایین ترین تهدید برای گسترش توریسم منطقه هستند.
-1-5ماتریس SWOT
ابتدا الزم است میانگین هر چهار بعد مشخص گردد که نتایج آن در SWOTدر راستای رسم ماتریس جدول زیر مشخص
شده است :
جدول  : 7ماتریس
ردیف

بعد

عنوان

ارزش

درونی
درونی
بیرونی
بیرونی

اقتصادی
4.1۶
1.88
4.43
2.22

مثبت
قوت
S
1
منفی
ضعف
W
2
مثبت
فرصت
O
3
منفی
تهدید
T
4
با توجه به جدول فوق ماتریس  SWOTبدین شكل رسم می گردد.

ساختار
سازمانی

جمع کل

4.27
1.75
4.15
1.۶9

4.25
1.79
4.2۶
2.18
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وضعیت
نسبت به
ساختار

میانگین
فرهنگی
زیست
محیطی
اجتماعی
4.3۶
4.22
1.73
1.83
4.20
4.29
2.4۶
2.35

شکل :1ماتریس سوات

بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه که به صورت توصیفی_ تحلیلی ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بهره گیری از نظرات خبرگان،
کارشناسان و مدیران ورزشی و صنعت گردشگری استان خراسان شمالی صورت گرفته است ،بررسی موقعیت راهبردی توریسم
ورزشی در مناطق روستایی استان خراسان شمالی بوده است .یافته های این تحقیق در بخش مربوط به نقاط قوت توریسم ورزشی
استان نشان دادکه وجود جاذبه های طبیعی ورزشی در روستا های خراسان شمالی مهمترین نقطه قوت در گسترش گردشگری
ورزشی است و بعد از آن داشتن هوای کامالا پاک و داشتن محیطی آرم در رتبه بعدی قرار دارد .روستاهای خراسان شمالی از حیث
وجود مناطق ورزشی از تنوع زیادی برخوردار هستند و ساالنه تعداد زیادی از عالقه مندان به ورزش های کوهنوردی ،سنگ
نوردی  ،قایقرانی و ...جهت استفاده از این امكانات طبیعی به روستاهای استان مراجعه می کنند .نتایج حاصل از این قسمت که
جاذبه های طبیعی ورزشی را درگسترش توریسم ورزشی دارای اهمیت می داند با یافته های شجاعی و همكاران( ،)1390ادبی
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سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
20

فیروز جاه ( ،)1385زیتولی( )138۶هم راستا می باشد .همچنین در اسپانیا میراندا و اندوزا( )2005در یافتند که جاذبه های طبیعی
ورزشی با  78/3درصد مهمترین عامل در جذب گردشگران ورزشی در کشور اسپانیا است .نتایج حاصله در خصوص نقاط ضعف
روستاهای خراسان شمالی در زمینه گردشگری ورزشی از دیدگاه گروه های مورد مطالعه نشان داد شناخت کم گردشگران ورزشی
از جاذبه های ورزشی منطقه و ورزش های بومی و محلی و نبود رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه جزء
مهمترین نقاط ضعف توسعه مناطق روستایی خراسان شمالی محسوب می شود .بنابر این همانگونه که مشاهده می شود استان
خراسان شمالی در زمینه شناساندن جاذبه های ورزشی روستاها و همچنین جذب سرمایه گذاران ضعیف عمل کرده است ،لذا
برنامه ریزی صحیح و همكاری و مشارکت همه جانبه سازمان های مختلف ضروری و الزامی به نظر می رسد  .فرصت ها
همیشه امكان حرکت رو به جلو به منظور نزدیک شدن به ایده آل ها را فراهم می کند .به همین منظور روستا های خراسان
شمالی می بایست از فرصت های بیرونی موجود استفاده نماید و با استفاده از آن ها در جذب گردشگران ورزشی اقدام کند .افزایش
سطح درآمدی ساکنین روستا وایجاد فرصت های شغلی جدید مهمترین فرصت های روستاهای خراسان شمالی است .گردشگری
ورزشی بواسطه عملكرد خود زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی روستا می گردد و به افزایش سطح درآمد سرانه و باال رفتن سطح
رفاه عمومی روستانشینان بواسطه وجود گردشگران ورزشی در منطقه کمک می کند .استقرار صنعت مذکور در منطقه موجب جذب
نیروی کار خواهد شد و پاسخگوی معضل بیكاری جمع کثیری از جمعیت جوان جویای کار خواهد شد.لذا متولیان امر گردشگری
می توانند از این فرصت استفاده کرده و با گسترش گردشگری ورزشی در مناطق روستایی مانعی برای رشد مهاجرت و شهرنشینی
فراهم آوردند .از محدودیت ها و تنگناهای ناشی از عوامل بیرونی ناحیه مورد مطالعه به عنوان تهدید ها یاد می شود .یافته ها در
خصوص تهدیدهای موجود در مناطق روستایی خراسان شمالی در زمینه گردشگری ورزشی نشان داد که از بین رفتن گونه های
گیاهی و جانوری و تخریب باغات و مزارع کشاورزی مهمترین تهدیدات روستاهای خراسان شمالی در زمینه گردشگری ورزشی می
باشد که با یافته های زیتونلی( )1390در خصوص از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری و مراتع هم خوانی دارد.
اگرچه نتایج تحقیقات یاد شده پیشین در اکثر موارد محدود بوده و به صورت مجزا به بحث گردشگری ورزشی و گردشگری
در مناطق روستایی پرداخته است ،اما تلفیق نتایج این تحقیقات و مقایسه آنها با یافته های منتج از مطالعه حاضر نشان داد پژوهش
حاضر به طور مشخص عوامل درونی وبیرونی موثر در توریسم ورزشی)نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدات) به شیوه دقیق و
کامل برای مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه کلی تحقیق با توجه به رسم ماتریس  SWOTنشان داد که طبق ماتریس فوق و میانگین واصله ،مشخص است که
وضعیت گردشگری ورزشی در مناطق روستایی خراسان شمالی در موقعیت SOدارای کشیدگی بیشتری می باشد و به راهبرد های
تهاجمی_رقابتی نزدیک می باشد .بنابراین مسئولین و مدیران باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت ها نهایت استفاده را برده و به
سمت این راهبردها گام بردارند .که بخشی از این راهكار ها تهاجمی_رقابتی عبارتند از:
*تمرکز عمده فعالیت های گردشگری بر بهره برداری از منابع و جاذبه های موجود و بدون استفاده همچون (مناظر طبیعی
،رودخا نه ها،کوه ها و  )...به منظور کسب درآمد و ایجاد اشتغال برای روستائیان.
*فراهم سازی زمینه های مناسب و تجهیزات الزم جهت استفاده از امكانات طبیعی روستاهای خراسان شمالی در تمامی
فصول سال برای گردشگران ورزشی .
*فراهم کردن شرایط مناسب جهت شناساندن منطقه به گردشگران از طریق میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی بومی و
محلی .
*مشارکت دادن هرچه بیشتر جامعه محلی در برنامه های گردشگری به منظور بهره مند شدن آنها از منابع حاصل از
گردشگری و ایجاد دید مثبت بین آنها نسبت به گردشگری و در نهایت حمایت از برنامه های توسعه گردشگری ورزشی .
*مجهز بودن منازل روستایی به مراکز خدماتی و بهداشتی باعث می شود تمایل و رغبت گردشگران به استفاده از محیط
افزایش یابد و این امكان را برای سازمان های ورزشی و گردشگری فراهم میكند تا بتوانند جشنواره های مختلف فرهنگی و
ورزشی را در آن مناطق برگزار کنند.
*فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ایجاد کارگاه های صنایع دستی و محلی.
* حمایت بخش دولتی از آژانس های مسافرتی خصوصی جهت ارائه خدمات گردشگری .
* تالش و برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره های ورزشی در مناطق روستایی و دعوت دیگر استانها با توجه به جاذبه های
طبیعی استان.
* بهره گیری از پتانسیل های طبیعی منطقه به منظور ایجاد موقعیت های جدید شغلی و افزایش سطح درآمد افراد محلی.
*استفاده از آداب و رسوم و فرهنگ غنی افراد محلی در پیشبرد برنامه های توسعه گردشگری در منطقه.
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 .1ادبی فیروزجاه ،جواد(« .)1385بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه های طبیعی
ورزشی» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته تربیت بدنی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .2حیدری چیانه،رحیم( « .)1387مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری » ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاه ها(سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 .3رنجبریان ،بهرام و زاهدی  ،محمد ( « .) 1388شناخت گردشگری » ،اصفهان :نشر چهار باغ اصفهان
 .4زیتونلی ،عبدالحمید(« .)138۶شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،
رشته تربیت بدنی ،دانشگاه پیام نور تهران.
 .5زیتونلی ،عبدالحمید؛ هنری ،حبی و فراهانی ،ابوالفضل(« .)1390بررسی توانمندی ها و منابع مهم گردشگری ورزشی استان
گلستان» ،مجله پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی،شماره71-84 :1
 .۶شاددل،محمد رضا(« .)1384جغرافیای استان خراسان شمالی».انتشارات سازمان پژوهش و برتامه ریزی .
 .7شجاعی،منوچهر؛ نوری،نورالدین(« .)1390بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعة پایدار
صنعت گردشگری کشور» .فصل نامه دانش مدیریت ،سال ،20شماره .78
 .8قربانی حسن آبادی ،حسین (« .)1391نقش برخی از جاذبه های زیست محیطی در توسعه گردشگری ورزشی استان خراسان
رضوی» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
 .9کارگر ،بهمن(« .)138۶توسعة شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران» .تهران :انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای
مسلح.ص1۶8:
 .10معین فرد ،محمدرضا(« .)1389گردشگری ورزشی» .چاپ اول ،سبزوار :انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
 .11ناصری ،سید مسعود (« .)1375شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش
جذب توریست» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .12هنرور،افشار(« .)1385نقش گردشگری ورزشی در توسعه ورزش» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس .

21

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

22

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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بررسی نقش گردشگری غارهای رشته کوههای زاگرس بر توسعه
ژئوتوریسم پایدار منطقه (مطالعه موردی :مقایسه غار علیصدر همدان با
غار قوری قلعه کرمانشاه)
فریده محتشمی  ،1مهدی صداقت

تاریخ دریافت1399/11/23 :
تاریخ پذیرش1400/02/22 :

2

کد مقاله26223 :

چکـیده
غارهای علیصدر وقوری قلعه واقع در رشته کوههای زاگرس به عنوان پدیده های زمین شناسی (ژئومورفولوژیکی) به
واسطه دارا بودن امتیاز رقابتی زیبایی شناختی فرصت خوبی برای جذب گردشگر و به موازات آن ارتقا سطح زندگی اهالی
جامعه میزبان هستند .نکته ای که حائز اهمیت است پایدار بودن توسعه در این مناطق است چرا که به دلیل اهمیت این
موضوع سال  201۷به نام سال جهانی گردشگری پایدار نامیده شد .بر اساس مطالعات انجام شده مولفه های الزم برای
حصول به ژئوتوریسم پایدار شناسایی شد و جهت پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق سوالهایی بر این اساس تنظیم شد.
جهت حصول به ژئوتوریسم پایدار به عنوان زیر مجموعه اکوتوریسم عوامل زیرساخت ها ،در آمدزایی مردم محلی ،حفاظت
از میراث طبیعی و محیط زیست و در انتها رضایت مندی گردشگران در قالب پرسشنامه مورد سوال قرار گرفت .این
تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار  SPSSبه تحلیل معیارها پرداختیم و با استفاده از رتبه
بندی فریدمن عوامل داخلی و خارجی هر دو سایت را ارزیابی کردیم و به مقایسه آنها پرداختیم تا بدین وسیله به ارزیابی
وضعیت موجود آنها بپردازیم .از یافته های پژوهش پس از بررسی زیر معیارهای عوامل داخلی و خارجی دو سایت چنین بر
می آید که توسعه ایجاد شده در دو سایت اگرچه موجب جذب تعداد قابل توجهی گردشگر شده است ولی اقدامات انجام
شده در راستای دستیابی به توسعه پایدار نبوده است واین امر در بخش توسعه غار علیصدر بیشتر صدق می کند چرا که
غار قوری قلعه به میزان بسیار کمی توسعه یافته و مقایسه وضعیت کنونی دو غار میتواند رهنمون ما در پیش گرفتن
روش صحیح و اصولی توسعه با رعایت اصل پایداری آن هنگام توسعه غار قوری قلعه باشد و به ما کمک کند تا مانع
تخریب های احتمالی بعدی هنگام توسعه سایت ها و در مرحله بعد از توسعه هنگام بهره برداری از سایت ها از جانب
گردشگران و مردم محلی شویم عالوه بر آن در برنامه ریزی های خود توجه خاصی به فراهم نمودن بستر اشتغال زایی
افراد بومی داشته باشیم و همچنین تا حد ممکن خسارات وارد بر سایت ها را جبران کنیم .نکته آخر این که توسعه اصولی
و پایدار شانس این دو سایت و سایت های مشابه را برای ثبت جهانی به عنوان میراث طبیعی افزایش می دهد.
واژگـان کلـیدی :توسعه پایدار ژئوتوریسم ،گردشگری غار ،غار علیصدر ،غار قوری قلعه

 -1کارشناسی ارشد ،مدیریت بازاریابی جهانگردی ،موسسه غیر انتفاعی عالمه قزوینی ،قزوین ،ایران،
farideh.mohtashami50@gmail.com

 -2استادیار ،دانشگاه پیام نور واحد قزوین ،قزوین ،ایران،
sedaghat.me@gmail.com
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

بدون شک امروزه صنعت توریسم جایگاهی چشمگیر در اقتصاد جهانی دارد و به لحاظ صادرات جهانی با در آمدی به ارزش 1
تریلیون دالر آمریکا در سال دارای رتبه چهارم است ( چینونسو سی ،1اولوگبنگا .)2016 ،انواع گردشگری را میتوان به دو نوع
پایدار و ناپایدار تقسیم کرد که در این میان اکوتوریسم از دیگر انواع گردشگری با توسعه پایدار همخوانی و سازگاری بیشتری دارد
(ریندام .)2014 ،2ژئوتوریسم که نوعی گردشگری نو محسوب میشود و به تبع آن گردشگری غار که از عناصر ژئوتوریسم است در
زمره اکوتوریسم قرار دارند و در دنیای امروز که گردشکران به دنبال کسب تحربههای متفاوت هستند از اهمیت ویژهای برخوردار
می باشند .موثرترین روش جهت پایداری توسعه ژئوتوریسم بکارگیری روشهایی است که سود حاصل از آن متوجه جامعه محلی
شود و با حفظ و نگهداری از میراث طبیعی این ثروت گرانبها برای نسلهای آتی حفظ شود (رودریگوز.)2016،3
گردشگری غار که به ترتیب زیر مجموعه ژئوتوریسم و اکوتوریسم است از این جهت در صنعت توریسم مورد توجه قرار گرفته
است که به سرعت در کشورهای در حال توسعه در حال پیشرفت است؛ جایی که تعداد بسیار زیادی غار به منظور بهره برداری
توریسم در حال توسعه است .در سراسر جهان بیش از  ۵000غار وجود دارد که قابلیت مورد بازدید قرار گرفتن توسط توریستها را
دارند و این نوع از گردشگری ساالنه  2۵0میلیون توریست با تخمین درآمدزایی معادل  2میلیارد دالر آمریکا به خود جذب میکند
و موجب ایجاد فرصت شغلی برای  200000نفر شده است (ریندام .)2014 ،تا کنون  2۵00غار در ایران شناسایی شده است که
کمتر از یک در صد آنها غارهای باستانی و تاریخی هستند (نظام دوست .)139۵ ،بیشتر دولت ها استراتژی اکوتوریسم را توسعه
داده اند و تعداد پروژه هایی که با هدف ایجاد سرمایه گذاری اکوتوریسم به تبع آن ژئو توریسم در سراسر دنیا وجود دارند در حال
افزایش هستند .بیشتر این پروژه ها در جوامع محلی اجرا می شوند و به عنوان ابزاری برای ایجاد معیشت پایدار و کمک به حفاظت
از میراث طبیعی هستند .با این وجود هنوز مشکالت اقتصادی باقی مانده و نیاز به ارتباط بهتر با بازار احساس می شود (قنبری،
صالحی .)1393
از طرفی جامعه محلی این توانایی را ندارند که از تمامی فرصت های موجود به درستی استفاده کنند و از طرفی دیگر نگرانی
هایی در خصوص اثرات منفی توریسم برروی محیط غار وجود دارد .این اثرات منفی بخشی هنگام توسعه سایت و بخشی از جانب
گردشگران است (جمینی،ساالری ممند،شهابی  .)1393توسعه پایدار بر دو اصل مهم استوار است -1 :حفظ منابع طبیعی منطقه -2
درآمد زایی برای مردم منطقه وظیفه اصلی ژئوتوریسم به عنوان بخشی از اکوتوریسم متمایز ساختن جذابیتهای طبیعی جغرافیایی
با توجه به میراث فرهنگی ،ابعاد تاریخی و فنی و وابستگیهای اجتماعی و عادات جمعیت محلی است و بعنوان شکلی جدید از
توریسم با پتانسیل رشدی چشمگیر در نظر گرفته میشود و تاثیر بسزایی بر روی ارزش گذاری اقداماتی دارد که در حفظ و
نگهداری سایتهای ژئوماتیک در راستای حفظ میراث طبیعی انجام میشود تا بدین وسیله به توسعه پایدار ژئوتوریسم و به تبع آن
توسعه پایدار منطقه بیانجامد (چینونسوسی.)2016,
در این میان گردشگری غار به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته و در ایجاد توسعه توریسم پایدار حائز اهمیت است .در 20
سال اخیر گردشگری غار رشد فزایندهای داشته و از حیث در آمد زایی به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری ژئوتوریسم محسوب
میشود .کوهها و پناهگاههای صخره ای عالوه بر برگزار کنندگان تورهای گردشگری دارای ارزش بسیار زیادی برای باستان
شناسان هستند چرا که اطالعاتی در خصوص الگوهای محل زندگی نسلهای گذشته از جمله نوع تغذیه و آداب مذهبی آنها در
اختیار باستان شناسان قرار میدهند اگرچه به لحاظ گردشگری ،غارها و پناهگاههای صخرهای به عنوان ابزاری جهت کسب
تجربه گردشگری بر پایه طبیعت یا اکو توریسم هستند و چنانچه به درستی هدایت و مدیریت شوند در این صنعت بسیار حائز
اهمیت هستند و با سرعت فزآیندهای موجب رشد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی جامعه میزبان میشوند (غزلی.)201۷ ،4
سازمان ملل در سال  201۷هنگام نامگذاری این سال به عنوان "سال جهانی توریسم پایدار" توریسم پایدار را بر  ۵اصل
استوار اعالم کرد و ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه صنعت توریسم از این قاعده مستثنی نیست .این اصول عبارتند از(سازمان
جهانی گردشگری _1 :)201۷,رشد اقتصادی پایدار _2کارآیی منابع ،حفاظت از محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی _3مشارکت
اجتماعی ،اشتغال و کاهش فقر _4ارزشهای فرهنگی ،تنوع و میراث _۵درک مشترک ،صلح و آرامش و همچنین امنیت
پایداری به معنای پایداری در الف) عملکرد آینده ب)عملکرد مشتریان ج) زیر ساختها تعرف میشود و شامل موارد زیر
است (ریندام :)2014 ،الف) پایداری در عملکرد آینده -1پایداری ارزش منطقه به عنوان سایت باستان شناسی -2رقابتی بودن
مقصد گردشگری -3کیفیت -4رضایت مشتری -۵میزان بازدید سالیانه -6هزینههای اضافی که توسط توریست هزینه میشود-۷
تاثیر مثبت بر اقتصاد منطقه -۸افزایش و ثبات شغلی و ایجاد کار آفرینی -9همکاری بین آژانسهای اقتصادی (تورگردانها،
1 Chinonso C Lwuagwu, Olugbenga Agboola
2 Rindam Main
3 Rodriguez- Diaz Manual & Tomas F. Espino Rodriguez
4 Ghazali Musa, Shahrul Najmi, Thirumoot, Azni-Zarina Taha
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هتلها ،رستورانها و دیگر مشاغل وابسته) -10گسترش و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس استانداردهای جهانی ب) پایداری
عملکرد مشتریان -1:وفاداری مشتریان -2حس رضایت مندی آنها -3تصویر ذهنی ج) پایداری زیر ساختها -1:برگزاری تورهای
خارجی و داخلی -2محیط اقماری -3هوا -4اقامتگاههای بومی -۵تفریحات و سرگرمیهای جایگزین -6شهربازیها -۷مدیریت
مقصد گردشگران توسط سازمان متولی -۸فرهنگ -9مراکز خرید و صنایع دستی ،غذای محلی -10پایداری مسیرهای
دسترسی -11پایداری امنیت و سرویسهای بهداشتی -12مرتفع ساختن نیازهای مشتریان(غذا و اقامتگاه) -13رشد و توسعه در
جهت عالقه مندیهای جدید توریست ها
بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری (گردشگری پایدار همزمان با حفظ ارزش های فرهنگی طی فرایندهای اکولوژیکی-
تنوع زیستی و سیستم های پشتیبانی حیات ،به نیازهای اقتصادی -اجتماعی و زیبایی شناختی پاسخ می دهد) .سدلر از اولین
افرادی بود که الگوی اکوتوریسم پایدار را درسال  1990ارائه کرد و محل تالقی سه هدف را اکوتوریسم پایدار خواند (پیشوا:)2016 ،
-1اهداف اجتماعی الف) مشارکت در برنامه ریزی ب) آموزش  -2اهداف اقتصادی  :مزایای اقتصادی برای مردم محلی -3
اهداف زیستی الف) حفظ منابع طبیعی ب) اجتناب از تخریب منابع ج) مدیریت عرضه که حاصل تداخل این سه هدف برابر است
با:منبع بلند مدت و ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه اکو توریسم از تمامی این اهداف پیروی می کند.

-2مواد و روش

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

ایران از نظر اکوتوریسم از جایگاه ویژهای برخوردار است .دلیل این موضوع را میتوان تنوع اقلیمی بی نظیر کشورمان دانست.
سفرهایی مانند تور پرندهگردی در تاالب میانکاله از جمله جاذبههای طبیعی و اکوتوریسم ایران است .اکوتوریسم در ایران
شاخههای متعددی دارد و فعالیتهای گوناگونی را در بر میگیرد (قنبری.)1393 ،
سابقه ژئوتوریسم به عنوان زیر مجموعه اکوتوریسم در ایران به سال  13۷۷بر میگردد که در آن زمان محمد حسن نبوی در
هجدهمین گردهمایی علوم زمین با ارائه مقاله گردشگری زمین شناسی به معرفی ژئوتوریسم پرداخت (آزادی.)1394،
موارد زیر از اقداماتی هستند که در راستای ژئوتوریسم ایران انجام شده است (جدیدی:)139۵ ،
 انجام بررسی و شناسایی جزیره قشم از دیدگاه زمین گردشگری ،پیشنهاد و ثبت یک ژئوپارک جهانی در این جزیره در
سال  13۸1و انتشار "اطلس ژئوتوریسم قشم" در سال  13۸3که منجر به ثبت جهانی این جزیره در سال  13۸۵شد.
 تشکیل کمیته ملی ژئوپارکها با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری سازمانهای مرتبط
 انجام مطالعات تفصیلی در استانهای مختلف کشور
 ایجاد و توسعه موزههای تخصصی علوم زمین
 معرفی  22منطقه مستعد پیشنهادی جهت ثبت به عنوان ژئوپارک در سطح کشور
اما مواجه شدن با مشکالتی از قبیل عدم مدیریت صحیح در برنامه توسعه پایدار که منجر به رد شدن یک ژئوسایت از جانب
یونسکو میشود که ماحصل اعمال تغییرات بدون رعایت محدودیتهای اجتماعی و زیست محیطی است (آزادی )9۸ ،و آسیب
های وارده هنگام بهره برداری غیر اصولی مانند تخریب اشکال کارست ثانویه غار توسط بازدید کنندگان غار علیصدر در فصول
پرتردد و درنهایت کاهش پایداری صنعت گردشگری منطقه (ملکی )1394 ،ما را بر این میدارد که در توسعه ژئوسایتهای خود
مدبرانه و آگاهانه قدم برداریم و با استفاده از تحقیقات گسترده مسیر دستیابی به این مهم را فراهم سازیم چرا که شکل گرفتن هر
یک از این لند فرمها مستلزم سپری شدن زمانی بسیار طوالنی است و هر گونه آسیبی که نا آگاهانه به منظور توسعه بر این
سایتها وارد شود جبران ناپذیر است واصالح آن عمال امری غیر ممکن است.
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی سطح پایداری توسعه غارهای علیصدر و قوری قلعه می باشد .با حفاظت از این منابع و بهره
برداری صحیح و اصولی از آنها چرخه ای ایجاد کنیم که تاثیرات متقابل ترویج این نوع از گردشگری وتوسعه پایدار بر روی هم
دیده شود .برنامه ریزی صحیح و ایجاد زیر ساخت های اصولی و جذب سرمایه گذاران خصوصی در گردشگری غار جذب توریست
را به دنبال خود دارد وموجب در آمدزایی مردم بومی شده و حفاظت از این منابع منجر به تداوم درآمدزایی و به تبع آن توسعه پایدار
می شود و توسعه پایدار نیز متقابال موجب رشد گردشگری غار می شود  ،آنچه که در برنامه ریزی و عملیات اجرایی آنها تا کنون
مورد غفلت واقع شده است.
تحقیق از نوع کمی است .تحقیقی توصیفی -تحلیلی که داده های کمی آن از طریق پرسشنامه گرد آوری می شود .جامعه
آماری شامل افرادی می باشد که دارای تحصیالت و یا شغل مرتبط با گردشگری هستند و مناطق مورد مطالعه تحقیق مورد
بازدید آنها قرار گرفته است .با توجه به معیارهای سوال اصلی تحقیق که بررسی پایداری ژئو توریسم غارهای مورد نظر است
سواالت پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان گردشگری هر دو منطقه تنظیم گردیده است وبدین جهت به لحاظ محتوایی روایی
بودن آن تایید شده است .فرضیات تحقیق بر گرفته از فرضیه اصلی و با توجه به شاخص های اصلی مورد نظر در توسعه پایدار ژئو
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توریسم مشخص می شوند که جهت تایید و یا رد آنها از آزمون تک نمونه  tاستفاده می کنیم .با توجه به این که ضریب اطمینان
در پژوهش های علوم انسانی معموال  %9۵در نظر گرفته می شود سطح معنا دار خطا  %0۵محسوب می شود و چنانچه این سطح
معنا دار کمتر از  %0۵باشد فرضیه ما تایید می گردد .در آزمون  tاین مقدار با عالمت  sigنمایش داده می شود .برای تعیین پایایی
پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق به مجموع واریانس ها نیازمند هستیم تا با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ این پایایی را بسنجیم.
چنانچه مقدار به دست آمده آلفا از  %۷۵کمتر باشد پرسشنامه ما از اعتبار برخوردار نیست .از آنجاییکه از طیف لیکرت برای پاسخ
دهی پرسشنامه ها استفاده کرده ایم و حد ممتنع در آن عدد  3است باید میانه هر سوال بیشتر از این مقدار باشد تا بدین وسیله
ارزش پاسخگویی را داشته باشد .برای شناسایی عوامل درونی وبیرونی هر دو سایت به طور جداگانه ابتدا آنها را لیست می کنیم و
سپس با استفاده از رتبه بندی فریدمن به وزن امتیاز این عوامل می پردازیم .پس از امتیاز دهی باید به نرمال سازی یافته های خود
بپردازیم .از نرمال سازی خطی برای این کار استفاده می کنیم تا مجموع وزن داده های تحقیق در هر ماتریس برابر با عدد یک
شود .با استفاده از نظر کارشناسان امر برای هر زیر معیار به صورت جداگانه ضریبی از عدد  1تا  ۵را در نظر می گیریم .عدد یک
بیانگر پایین بودن ارزش معیار و عدد  ۵نشان دهنده ارزش بسیار زیاد آن است و در نهایت با توجه به امتیاز وزن دار معیارها در
فصل پنج به بحث و نتیجه گیری در خصوص داده های تحقیق پرداخته و شرایط فعلی دو سایت را مورد مطالعه قرار می دهیم.

-3معرفی مناطق مورد مطالعه
-1-3ایران و رشته کوههای زاگرس
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
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واقع شدن ایران در مجاورت مدار راس السرطان و اثر گذاری در فشار جنب حارهای باعث شده که کانونهای مدنی در طول
تاریخ وابستگیهای خاصی به نواحی کوهستانی داشته باشند و این نواحی ،محیطهای گستردهای از منابع طبیعی و فرهنگی با
ارزش و داشتههای اکوتوریسم ایران را تشکیل میدهند (جمینی.)1396 ،
بنابر تعریفی که در ویکی پدیا از رشته کوه زاگرس آمده است این رشته کوه دارای تیپیک های زمین شناختی و سه بخش
شمالی ،مرکزی و جنوبی است و در بخش شمالی در برگیرنده کوههای بسیاری از جمله کوه الوند همدان با ارتفاع  3۵4۷متر
وشاهوی کرمانشاه با ارتفاع  3400متر است (جمینی .)1396 ،در کشور ما نزدیک به  1300غار وجود دارد که در این میان میتوان
به غار تاالبی علیصدر دارای طوالنیترین مسیر قایقرانی در میان غارهای آبی جهان (آزادی )1394 ،واقع در کوههای الوند رشته
کوههای زاگرس و غار قوری قلعه بزرگ ترین غار آبی خاورمیانه (جمینی )1396 ،واقع در رشته کوههای زاگرس ،کوههای
شاهواستان کرمانشاه اشاره کرد که هر کدام مشخصات و ویژگیهای خود را به لحاظ زمین شناسی دارند.

-2-3غارعلیصدر
غار علیصدر _ علی سد_ علی صدر که بیشتر به علی صدر معروف است در فاصله  ۷۵کیلومتری غربی همدان در طول
جغرافیایی  4۸درجه و  1۸دقیقه و عرض  3۵درجه و  1۸دقیقه و ارتفاع  19۸0متر از سطح دریا در کوههای زاگرس موسوم به
سوباشی در روستای علیصدر واقع شده است (شکل .)1دهانه اصلی غار در روستای علیصدر مربوط به شهرستان کبودر آهنگ واقع
شده است .این غار از دل توده سنگهای کربناتها منطقه علیصدر همدان شکل گرفته است .سنگهای آهکی این منطقه از درجه
خلوص باالیی برخوردارند و بر روی سیستمهای ژوراسیک واقع شدهاند که در واقع پایه نما را تشکیل میدهند .پس از ورود به غار
به محوطه نسبتا وسیعی میرسیم که رسوبات موجود در سقف و دیوارهای آن نمایانگر این است که در گذشته در این محوطه
دریا بوده است .فضای داخلی سقف غار به طرز بسیار زیبایی با ساخت های گل کلمی و همچنین ستونهای استاالگمیت تزیین شده
است که نظر هر بینندهای را جلب می کند .فضای داخلی غار بسیار وسیع است و حجم آن چندین هزار متر مکعب است .به عقیده
زمین شناسان غار علیصدر مربوط به دوره " ژوراسیک" دوران دوم زمین شناسی است که تقریبا معادل با  1۵0میلیون سال پیش
در بستر دریایی در آن زمان رسوب کرده است (آزادی )1394 ،و تا کنون  11440متر از مجموع دهلیزها و داالنهای این غار در
مراحل مختلف شناسایی شده است و  2/2کیلومتر آن مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد .طول غار در روی زمین  2کیلومتر است
و پهنای آن  1/۵تا  60متر بوده و در بعضی نقاط تا  1۵متر از سطح آب ارتفاع دارد و عمق آن در نقاط مختلف از یک تا  16متر
متغیر است .یکی از مهمترین پدیدههایی که ساالنه هزاران گردشگر را به درون این غار میکشاند اشکال ثانویه جالب و جذاب
درون غار است (ملکی.)1394 ،
غار علیصدر از بسیاری از جهات به سبب وجود گذرگاههای ممتد آبی و دریاچههای وسیع و قابل قایقرانی که در سرتاسر غار
گسترده شدهاند یکی از زیباترین جلوههای طبیعی ایران و منحصر به فرد در نوع خود است که در معدودی از غارهای جهان مثل
غار مولیس در فرانسه و غار شوالیه و بوکان در استرالیا چنین زیبائیهای منحصر به فرد و خیره کنندهای وجود دارد.اشکال و
پدیده های مختلف موجود در غار در اثر عوامل چهارگانه انحالل ( شکل گیری داالن ها ،تاالرها و باریکه ها) ،رسوب گذاری (شکل

گیری استاالکتیت ها ،پرده ها ،قندیل ها) ،ریزش و لغزش (شکل گیری اشکالی مانند فیل) ،ایجاد گسل و درز(شکل گیری فضاهای
داخلی غار) به وجود آمدهاند (شاسوند)201۷ ،

شکل  -۱موقعیت جفرافیایی غار علیصدر

همانطور که اشاره شد از دیگر کوههای رشته کوههای زاگرس ،کوههای شاهو است؛ کوههای شاهو یک توده کوهستانی با
آهکی با ضخامت زیاد هستند که سن سنگهای آن به کرتاسه برمیگردد .در مرتفعترین نقطه بین عرضهای شمالی `-3۵°۷
` 34°42و طولهای شرقی ` 46°40`-46°23آن که مساحت آن معادل  9۸9کیلومترمربع است قله شاهو با ارتفاع  3390متر از
سطح دریا واقع شده است و شهرهای پاوه و روانسر در دامنههای جنوبی این ناهمواری قرار گرفتهاند .کوهستان شاهو به لحاظ
موقعیت و توپوگرافی خاص و عوامل زمین شناسی مثل زمینهای رسوبی و الیهای ،آهکی بودن صخرهها ،نفوذ ناپذیری و ایجاد
حفره و غارهای متعدد جذابیت فراوانی دارد که بر اثر تغییرات و تحوالت زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی و انسان
ساخت در طول دورانهای مختلف شکل گرفته است که نیازمند شناخت بیشتر و نیز بررسی محدودیتهای موجود برای توسعه آن
است تا زمینه رشد و توسعه پایدار منظم فراهم گردد .ازمهمترین مراکز استقرار در دامنههای شمالی کوههای شاهو میتوان به غار
قوری قلعه ،کانیون سیروان و روستای توریستی پالنگان اشاره نمود .روستا -شهر قوری قلعه از توابع بخش شاهو واقع در شمال
غربی شهرستان روانسر است (شکل .)2در مجاورت روستا – شهر مذکور منطقه نمونه گردشگری غار قوری قلعه قرار گرفته است
که در فهرست آثار ملی به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای ژئوتوریستی کشور به ثبت رسیده است ( جمینی.)1396 ،
غار قوری قلعه مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان روانسر و منطقه اورامانات و همچنین یکی از مهمترین مناطق نمونه
گردشگری استان کرمانشاه و کشوربه عنوان ابزاری برای تقویت دو اهرم کلیدی توسعه الف) گردشگری ب)کارآفرینی (جدیدی،
 )139۵در مجاورت روستا-شهر قوری قلعه قرار گرفته و ساالنه پذیرای هزاران گردشگر از سایر نقاط کشور و همچنین کشورهای
همسایه از جمله عراق است .در بیان اهمیت جاذبه ژئوتوریستی غار قوری قلعه در جذب گردشگران ذکر این نکته کافی است که
سال  1391تعداد گردشگران این غار بیش از  ۵00هزار نفر بوده است (جمینی.)139۵ ،
مهمترین راههای ارتباطی این منطقه شامل پاوه ،کرمانشاه_ پاوه ،پاوه_ نوشاد و کامیاران_ پالنگان است .ارزشهای اصلی آن
شامل سه گروه از شاخصها شامل ارزش علمی /آموزشی ،ارزش زیبایی شناختی و ارزش حفاظتی است و این در حالی است که
تعداد بسیار زیادی از غارهای کوهستان شاهو پدیده بکر و کمیاب ژئومورفولوژیکی محسوب نمیشوند چرا که مشابه این اشکال در
رشته کوههای زاگرس به وفور دیده میشود (محمد خان.)1396 ،
شناخته شده بودن غار قوری قلعه در سطح ملی و وجود اشکال مختلف کارستی از جمله استاالگمیتها ،استالکتیتها،
رودخانه جاری در آن ،چشمه کارستی در خروجی و کمیاب بودن در خاورمیانه دلیلی بر اهمیت علمی آموزشی باالی این ژئو سایت
است .از دید محیط طبیعی ،غار قوری قلعه در رده باالترین امتیاز نسبت به دیگر ژئوسایتهای منطقه است که دلیل آن وجود
تاالرهای زیبای موجود در این غار است .از منظر محیطی نیز به دلیل وجود اشکال مختلف کارستی ،دره عمیق کارستی ،درههای
عمیق همراه با پوشش گیاهی زیاد و چشمهها و آبشار ژئو سایتهای غار قوری قلعه ،دره سیروان ،فروچالههای شاهو دارای امتیاز
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 ٪۷۵از  1میباشند و نسبت به محیط اطراف خود دارای اختالف چشم انداز باال از منظر رنگ ،شکل و بافت هستند (محمدخان،
.)9۵
با توجه به توصیفی – تحلیلی بودن روش تحقیق نیازمند داده های کمی هستیم و از آنجا که امور توسعه گردشگری و به تبع
آن توسعه پایدار زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هر استان صورت می گیرد؛ پرسشنامه ها در اختیار
کارشناسان میراث فرهنگی مناطق مورد مطالعه قرار داده شد تا نظرات آنها در این خصوص مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس در
اختیار گردشگران قرار داده شد .بدون اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق فاقد دقت علمی می باشد و ارزش علمی خود را
ازدست می دهد .اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون خوب در نظر بگیریم باید گفت که عینیت ،سهولت اجرا ،سهولت تعبیر وتفسیر و
روایی و پایداری بیانگر مطلوبیت آن است و منجر به دستیابی به نتایج درست می شود که در این میان پایایی و روایی از اهمیت
بیشتری برخوردار است .گردآوری و استحراج دادها و طبقه بندی نمودن آنها گام اول در این تحقیق است ،در این تحقیق از
تحقیقات (امکایی وهمکاران( ،)201۷ ،کارنیلری( ،)201۷ ،چنای آنزه( ،)201۵ ،موندینو ،بیر ( ،)201۸ماندیک ،مرنجاواک،)201۸ ،
(شاوندشت ،کروبی ،صدری( ،)201۷ ،کرونادو ،بانوس ،سرون( ،)201۸ ،جهانگیر( ،)1396 ،جعفری( )1396،محمد خان،)1396 ،
(مجتبی( ،)1396 ،مدادی ( ،)1494 ،میرزایی( ،)1396 ،مونسان( ،)139۸ ،مطرانلویی( ،)1394 ،ابراهیم زاده ( ،)13۸6غالمی،)1396 ،
0پیشوا( ،)2016 ،چرامین و همکاران( ،)139۵ ،نوری( ،)1392 ،جوادی )1391 ،نیز بکار برده شده است ،پس از ترسیم جدول
فراوانی به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها با استناد به انحراف معیار و میانه و واریانس داده پرداخته و وارد مرحله رتبه بندی
داده ها با استفاده از رتبه بندی فریدمن شده و به شناسایی فرصت ها ،قوت ها ،ضعف ها و تهدیدها پرداخته شد.
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شکل -۲موقعیت روستای قوری قلعه

برای رسیدن به توسعه پایدار هشت نوع عملکرد وجود دارد (ریندام:)2014 ،
-1زیرساخت های مرتبط
-2شرایط اقتصادی
-3امنیت ،ایمنی ،سالمت
-4رقابت قیمت گردشگری
-۵سیاست های دولت
-6پایداری محیط زیست
-۷مهارت های آموزشی (جامعه بومی ،تورگردان ها و توریست ها)
-۸منابع فرهنگی و طبیعی
و همچنین از عامل مهم و تاثیرگذار تبلیغات نباید غافل شد.
جهت دستیابی به پاسخ فرضیه اصلی بایستی به اثبات درستی و یا نادرستی گویه های پرسشنامه بپردازیم.
پرسشنامه ها شامل  2۵سوال هستند که زیر مجموعه گویه های اصلی را تشکیل می دهند.
چهار گویه اصلی داریم که زیر مجموعه های جداگانه دارند که در برگیرنده این  ۸نوع عملکرد است .با طرح گویه های
مرتبط ،به چگونگی و مقایسه عملکرد در دو سایت جهت رسیدن به توسعه پایدار پرداخته می شود.
این چهار عامل عبارتند از:
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 )۱زیر ساخت ها :الف) حمل و نقل عمومی ب) مسیر دسترسی محلی پ)وضعیت هتل ها و رستوران های مدرن و
همچنین اقامتگاهها و رستوران های سنتی ت) میزان سرمایه گذاری در زمینه های مختلف جهت ایجاد جذابیت های مکمل و
تفریحات و سرگرمی با توجه به پتانسیل و تمایزات موجود در منطقه ج)امنیت و امکانات خدماتی راهها همچون ایستگاههای
پلیس ،مراکز خدماتی رفاهی ،گروههای امداد در محورهای اصلی و فرعی چ)ایمنی درون غار د)تبلیغات که می تواند به صورت
محسوس مانند بروشور و تبلیغات اینترنتی و تلویزیونی و نامحسوس مانند تهیه برنامه های مستند و لوکیشن فیلم باشد .شایان ذکر
است که ایجاد زیرساخت های مناسب زمینه را برای تبلیغات مثبت دهان به دهان فراهم می سازد.
زیر ساخت ها اولین فاکتور برای جذب اصولی و موثر گردشگران هستند؛ جذب اصولی گردشگران به مناطق دور افتاده به گونه
ای که موجب درآمدزایی جامعه میزبان شود منتهی به رشد اقتصادی و فرهنگی منطقه می شود.
 )۲درآمدزایی و رفاه بومیان :الف) اشتغال زایی برای مردم محلی از طریق گردشگری غار به طور مثال لیدر ،قایقران،
کارمند دائمی و پاره وقت و مشاغل مستقیم دیگر ب) ایجاد اشتغال از طریق محصوالت فرهنگی ،کشاورزی و صنایع دستی منطقه
پ) رفاه ایجاد شده در اثر گردشگری منطقه ت) طوالنی نمودن حضور گردشگران در سایت به واسطه فراهم نمودن جذابیت های
کافی از طریق امتیازات منطقه مانند ایجاد چشم اندازها ،مسیرهای کوهپیمایی و پل های معلق و شیشه ای ،گردشگری خالق و
برگزاری برنامه های شبانه در منطقه با تکیه بر آداب و رسوم و داستان های منطقه
 )۳حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی شامل :الف)آموزش افراد محلی و کارکنان سایت ب)آموزش توریست ها
پ)نصب تابلو ت)توجه هنگام توسعه و بهره برداری؛ بسیاری از آسیب ها هنگام توسعه و بهره برداری غیر اصولی بر محیط درون
و پیرامون غار وارد می شود
)۴رضایت مندی گردشگران :االف)ارزش سفر نسبت به هزینه پرداختی ب)بکر بودن منطقه پ)رقابتی بودن غار به لحاظ
زیبایی شناختی ت)آشنایی با جاذبه های مکمل گردشگری منطقه مانند روستای ورکانه در استان همدان و روستای هجیج و روانسر
در استان کرمانشاه که زمینه شب مانی را در سایت فراهم می سازد و به تبع آن برای مردم منطقه ایجاد اشتغال و درآمد زایی می
کند ث)بررسی وضعیت سایت از نگاه پاسخ دهندگان جهت کمپینگ و ایجاد خانه های سالمت ج) متفاوت بودن تجربه سفر به
جهت تفریحات متنوع بر پایه مختصات جغرافیایی سایت
متفاوت بودن مقصد گردشگری به لحاظ هزینه های انجام شده ،معیارهای زیبایی شناختی ،تفریحات و جذابیت های منحصر
به فرد در قیاس با مقصدهای مشابه موجب پایداری توسعه می شود.
پس از تجمیع پاسخ به مولفه ها جهت ارزیابی وضعیت دو سایت غار علیصدر و غار قوری قلعه به تفکیک ،به مقایسه وضعیت
دو غار پرداخته که در قالب نمودار نمایش داده شده است:
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بر اساس یافته های به دست آمده مشاهده می کنیم که  64%از پاسخ دهندگان وضعیت زیر ساخت ها در غار علیصدر را
متوسط ،خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند چرا که وضعیت حمل و نقل عمومی ( ریلی ،زمینی و هوایی) استان همدان و
مسیرهای دسترسی محلی به لحاظ کیفیت و امنیت و امکانات بین راهی خوب ارزیابی شده است .در خصوص سایت قوری قلعه
 61%در مجموع وضعیت زیر ساخت ها را متوسط رو به باال دانسته اند که البته در هر دو سایت بیشتر پاسخ دهندگان اعتقاد به
متوسط بودن این مولفه داشته اند .در این سایت هیچگونه تمهیداتی جهت ایجاد جاذبه های گردشگری مکمل در منطقه ایجاد
نشده است در حالی که این منطقه از پتانسیل باالیی برخوردار است ۷0% .از پاسخ دهندگان معتقد بودند که در سایت علیصدر
درآمدزایی مردم منطقه از طریق مشاغل ایجاد شده ضعیف و متوسط است .مشاغلی که به نسبت بسیار زیاد در این سایت به چشم
میخورد م شاغلی مانند قایقران و لیدر است که از افراد بومی اسنفاده می شود و طی مصاحبه انجام شده با لیدرهای غار در فصل
های تابستان و بهار که تعداد بازدید کنندگان غار زیاد است از افراد قایقران خارج از جامعه محلی استفاده می شود .هیچ گونه
درآمدزایی از طریق محصوالت فرهنگی ،کشاورزی و صنایع دستی برای مردم محلی وجود ندارد .در منطقه یک هتل و کانکس
هایی جهت اقامت مسافران و همینطور رستوران های متعدد و بازارچه وجود دارد که به میزان خیلی کم موجب درآمدزایی مردم
منطقه شده است و عواید آن نصیب سرمایه گذاران می شود .تعدادی از رستورانها توسط افراد محلی تاسیس شده که موجب
درآمدزایی جامعه میزبان می شود .در خصوص غار قوری قلعه  49%از پاسخ دهندگان میران درآمدزایی از طریق گردشگری غار
قوری قلعه را متوسط ،خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده اند .در این منطقه هتل و یا اقامتگاه سنتی وجود ندارد و اسکان مسافران در
این منطقه تنها در خانه های افراد روستای قوری قلعه صورت می گیرد و این امر هم می تواند منبع خوبی برای درآمدزایی مردم
منطقه شود .عرضه محصوالت کشاورزی و باغات منطقه مانند انار و رب انار ،نان محلی با سبزی های کوهی به نام کالنه ،فندق
گردو و بلوط کمک شا یانی به مردم منطقه در کسب درآمد می کند .عرضه محصوالت فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خالق
در این منطقه نیز مانند غار علیصدر تقریبا نزدیک به صفر است.
مولفه سوم حفاظت از محیط زیست است .اولین گام در این راستا رعایت اصول استاندارد در توسعه سایت ها می باشد .در
س ایت علیصدر همانطور که در باال اشاره شد هنگام توسعه غار و دستکاری دهانه آسیب جبران ناپذیری به باغت اصلی غار وارد
شده است .در غار قوری قلعه به واسطه اندک بودن توسعه میزان این آسیب بسیار کم است در واقع توسعه فاز دوم غار قوری قلعه
که فاز اصلی است در دستور کار قرار دارد .با بررسی نمودارها در می یابیم که  ۸۵%از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که حفاظت از
محیط زیست و پیرامون غار علیصدر در حد متوسط و پایین تر بوده است و این امر ناشی از توسعه غیر اصولی محیط درون و
پیرامون آن است .میزان آسیب به فضای داخلی و پیرامون غار قوری قلعه بسیار کم بوده است که به دلیل توسعه اندکی است که در
این سایت صورت گرفته است و سایت تا حد بسیار زیادی بکری خود را حفظ کرده است و از این منظر فرصت بسیار خوبی برای
توسعه اصولی و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود ۵2% .از پاسخ دهندگان معتقدند که حفاظن از بافت درون غار و پیرامون
آن در وضعیت خوب و بسیار خوب قرار دارد.
آخرین مولفه رضایت مندی گردشگران است که کمک شایانی به توسعه پایدار ژئوتوریسم منطقه می کند چرا که رضایت
مندی گردشگران موجب جذب هر چه بیشتر گردشگران به این مناطق می شود .غار علیصدر به واسطه فراهم بودن امکان تجربه
متفاوت قایق سواری و اشکال کارستی و هوای مطبوع درون غار از نظر  69%از گردشگران به لحاظ رقابتی در وضعیت خوب و
بسیار خوب قرار دارد .در خصوص غار قوری قلعه درصد رضایت مندی گردشگران در حد خوب و بسبار خوب به  49%می رسد.

درون غار قوری قلعه اگ رچه توسعه بسیار اندکی صورت گرفته است اما فضای درون و پیرامون غار به واسطه بکر بودن از جذابیت
خاصی برخوردار است.
پس از بررسی در صد فراوانی پاسخها به تعیین نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها پرداخته شده است تا به وسیله
آزمون فریدمن و دیگر مراحل قید شده به امتیاز دهی عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده است و در نهایت جداول سوات به
صورت مقایسه ای تنظیم شده است.

-4-3جداول مقایسه ای زیر معیارهای داخلی و خارجی دو غار
بعد از ترسیم ماتریس زیر معیارهای عوامل داخلی و خارجی هر دو غار به تفکیک ،جهت سهولت امر مقایسه زیر معیارها آنها را
به صورت جفت در جداول (جداول  )4-3-2-1قرار می دهیم .بدین صورت که به طور مثال زیر معیارهای عوامل داخلی غار
علیصدر و قوری قلعه را درون یک جدول قرار می دهیم و به مقایسه آنها می پردازیم.

جدول -۲مقایسه نقاط قوت دو غار (زیر معیار عوامل داخلی)
نقاط قوت غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
نقاط قوت غار علیصدر
-1امتیاز رقابتی به لحاظ زیبایی شناختی
%6۸۵
-1امتیاز رقابتی به لحاظ زیبایی شناختی
-2هزینه پایین سفر
%261
-2هزینه پایین سفر
%496
-3وجود تفریحات آبی درون غار (رضایت
گردشگر)
%۵00
-4ایمنی درون غار
-3حداقل آسیب به بافت غار وارد شده
-4درآمدزایی برای بومیان از طریق عرضه محصوالت
کشاوزی

جدول  -۳مقایسه فرصت های موجود در دو غار (زیر معیار عوامل خارجی)
فرصت ها در غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
فرصت ها در غار علیصدر

%3۷۵
%39۵
%336
%32۷
%32۵
%4۸4

امتیاز وزنی
%240
%1۵6
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جدول  -۱مقایسه نقاط ضعف دو غار (زیر معیار عوامل داخلی)
نقاط ضعف غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
نقاط ضعف غار علیصدر
-1بی توجهی به ارایه محصوالت فرهنگی
%10۸
-1بی توجهی به ارایه محصوالت فرهنگی
-2درآمدزایی از طریق صنایع دستی
%19۵
-2درآمدزایی از طریق صنایع دستی
%096
 -3عدم ارایه محصوالت کشاورزی
-3فقدان هتل در سطوح مختلف
%220
-4فقدان هتل در سطوح مختلف
-4اقامتگاه و رستوران سنتی
%220
-۵اقامتگاه و رستوران سنتی
-۵عدم سرمایه گذاری جهت ایجاد جذابیت های
-6عدم سرمایه گذاری جهت ایجاد جذابیت های
%201
گردشگری منطقه
گردشگری منطقه
-6کافی نبودن تبلیغات
%230
-۷کافی نبودن تبلیغات
-۷کوتاه بودن مدت اقامت
%2۷0
-۸کوتاه بودن مدت اقامت
-۸عدم ایمنی درون غار

امتیاز وزنی
%1۵9
%1۷9

%60۵
%4۷1

امتیاز وزنی

-1وضعیت مناسب حمل و نقل عمومی

٪396

-1وضعیت مناسب حمل و نقل عمومی
-2وضعیت نسبتا مناسب دسترسی محلی
-3امنیت حاکم در مسیرهای اصلی و فرعی
-4سرمایه گذاری در بازارچه  /اشتغال بومیان
-۵ارتقا استانداردهای زندگی جامعه میزبان
-6معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه

٪۵۵0
٪623
٪294
٪269
٪2۸۸
٪3۷۸

٪162
٪2۵۵
2۵۵%
٪303

-2امنیت حاکم در مسیرهای اصلی و فرعی
-3سرمایه گذاری در بازارچه  /اشتغال بومیان
-4ارتقا استانداردهای زندگی جامعه میزبان
-۵معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه

-۷امکان کمپینگ به واسطه شرایط جغرافیایی

٪190

-6مناسب کمپنگ

٪324

-۷بکر ماندن محیط پیرامون غار

%40۵
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جدول  -۴مقایسه تهدیدهای موجود در دو غار (زیر معیار عوامل خارجی)
تهدیدها در غار قوری قلعه
امتیاز وزنی
تهدیدها در غار علیصدر
-1عدم آموزش مردم محلی
%212
-1عدم آموزش مردم محلی
-2عدم آمزش گردشگران
-3عدم نصب تابلوهای مناسب در مکان های
مناسب
-4عدم نظارت بر رفتار گردشگران
-۵ساخت و سازهای غیر اصولی
-6توسعه غیر اصولی غار
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امتیاز وزنی
%114

٪216
%26۷

-2عدم آموزش گردشگران
-3عدم نصب تابلوهای مناسب در مکان های مناسب

%123
%190

%26۷
%2۵۵
٪۵۵0

-4عدم نظارت بر رفتار گردشگران

%246

 -۵وضعیت نامناسب دسترسی محلی

%16۵

با توجه به دو فاکتور مهم توسعه پایدار در گردشگری الف) حفاظت از محیط زیست ب) درآمدزایی مردم منطقه و  ۸نوع
عملکرد قید شده جهت دستیابی به این توسعه (ریندام )2014 ،با بررسی جداول مقایسه ای سوات در می یابیم که در هر دو منطقه
نسبت به مقوله درآمدزایی از طریق محصوالت فرهنگی و صنایع دستی بی توجهی شده است و این در حالی است که هر دو سایت
از این حیث غنی می باشند .تدارک برنامه موسیقی محلی زنده ،جشنواره هایی مانند جشنواره انار اورامانات ،آموزش سفالگری الله
جین همدان و یا گیوه کرمانشاه ،آموزش زبان کردی به گردشگران در حد محدود ،آموزش نان و غذای محلی در قالب گردشگری
خالق و برنامه ها و شوهای شبانه عالوه بر ایجاد جذابیت سایت مدت اقامت گردشگران را طوالنی تر کرده و موجب فروش
محصوالت گردشگری می شود .در سایت غار قوری قلعه ارائه محصوالت کشاورزی و باغات (گردو ،انار ،فندق ،بلوط) از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و همانطور که مشاهده می کنید با امتیاز وزنی  4۷1%به عنوان نقطه قوت این سایت محسوب می شود.
عدم ایمنی در غار قوری قلعه با امتیاز  4۸4%به عنوان مهم ترین نقطه ضعف سایت محسوب می شود .عدم ایمنی درون این غار
به سبب عدم توسعه فاز دوم است که در صورتی که با رعایت اصول استاندارد توسعه انجام شود موجب حفاظت از بافت غار می
شود .وضعیت نامناسب هتل ها و افامتگاهها و رستوران ها در سطوح مختلف ،کوتاه بودن مدت اقامت و عدم سرمایه گذاری جهت
تفریحات و جاذبه های متناسب با پتانسیل منطقه از نقاط ضعف مشترک در هر دو سایت می باشد .هر دو سایت به جهت واقع
شدن در رشته کوههای زاگرس از طبیعت و آب و هوای کوهستانی برخوردار هستند که این امکان را فراهم می سازد تا با
بکارگیری سرمایه گذاران خصوصی به ویژه برندهای معروف به برند سازی هر دو منطقه جهت ایجاد تفریح گاههایی بر پایه هوا و
انرژی پاک و سالمت محور مبادرت ورزند و با بکارگیری مردم محلی به ارتقا سطح اقتصادی و فرهنگی منطقه کمک کنند .هر دو
سایت به لحاظ زیبایی شناختی و هزینه پایین سفر دارای امتیاز بوده که به عنوان نقاط قوت مشترک دو سایت منظور می شوند.
الزم به ذکر است که این امتیاز در غار علیصدر به جهت توسعه بیشتری که صورت گرفته از نگاه پاسخ دهندگان دارای امتیازی
معادل  6۸۵%است که در قیاس با امتیاز وزنی غار قوری قلعه معادل  240%چشمگیر می باشد اگر چه از نگاه تخصصی این توسعه
موجب از بین رفتن دهانه اصلی غار شده است و در بسیاری از موارد موجب آسیب رساندن به بافت درون غار شده است و همینطور
توسعه در محیط بیرونی غار بکر بودن منطقه را به خطر انداخته است اما در نقطه مقابل آن در غار قوری قلعه توسعه اندک موجب
حفاظت از محیط و بافت غار شده است که با امتیاز وزنی  60۵%به عنوان نقاط قوت این سایت در نظر گرفته می شود .بخش عمده
زیبایی غار قوری قلعه در فاز دوم قرار دارد که در حال حاضر برای عموم قابل بازدید نیست و تنها می توان با تهیه سی دی از باجه
بلیط به صورت مجازی از زیبایی چشمگیر فاز دوم بهره جست .وجود تفریحات آبی درون غار علیصدر با امتیاز وزنی  496%و
همینطور ایمنی درون آن با امتیاز وزنی  ۵00از منظر گردشگران دارای امتیاز رقابتی محسوب می شود و به عنوان نقطه قوت این
غار به شمار می آید.
وضعیت حمل و نقل عمومی (علیصدر  ،۵۵0%قوری قلعه  )396%به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیرساختی در هر دو
سایت بانضمام امنیت نسبتا مناسب حاکم بر راهها از فرصت های گردشگری در این دو سایت به شمار می آیند عالوه بر آن
وضعیت مناسب دسترسی محلی در غار علیصدر با امتیاز  623%نیز به عنوان فرصتی برای توسعه و به تبع آن توسعه پایدار
گردشگری منطقه محسوب می شود .دسترسی محلی برای رسیدن به غار قوری قلعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به عنوان
تهدید محسوب می شود .در هر دو منطقه اگرچه بسیار ضعیف ولی بازارچه هایی برای درآمدزایی مردم منطقه برپا شده است و
دلیل پایین بودن امتیاز وزنی این بازارچه ها (علیصدر  269%و قوری قلعه  )2۵۵%به عنوان فرصت بدین دلیل است که بخش عمده
سود آن نصیب سرمایه گذاران غیر بومی می شود .قرار گرفتن تسهیالتی از جانب دولت برای مردم بومی جهت راه اندازی کسب و
کار بر پایه پتانسیل های منطقه سبب می شود که منافع آن متوجه جامعه میزبان شود .گردشگری منطقه موجب باال رفتن
استانداردهای زندگی مردم محلی شده است .ساخت امکانات رفاهی ،بهبود کیفیت راهها و تبادالت فرهنگی را میتوان از جمله
مزایای گردشگری این مناطق دانست .معرف بودن جاذبه های مکمل منطقه مانند روستای ورکانه  ،سد عباس آباد و گنجنامه در

استان همدان و یا روستای هجیج ،پالنگان ،دره سیروان ،طاق بستان و بیستون در استان کرمانشاه عامل مهمی برای فراهم نمودن
زمینه شب مانی و اقامت طوالنی گردشگران است که با راه اندازی تورهای طراحی شده و چندگانه می توان از این فرصت استفاده
کرد .محیط پیرامون غار قوری قلعه با امتیاز وزنی  %40۵به جهت بکر بودن به راحتی قابلیت طبیعت گردی و کمپینگ را دارد و
فراهم نمودن بستر استفاده از انرژی پاک در این منطقه به پایداری گردشگری این منطقه کمک شایانی خواهد کرد .در فرآیند
توسعه غار علیصدر این امکان تا حدی از منطقه سلب شده است که قابل جبران است که البته انجام توسعه غیر اصولی هدر رفت
هزینه انجام شده را دارد .همانطور که در باال اشاره شد حفاظت از محیط زیست در امر گردشگری یکی از دو عامل اصلی است.
بایسته است که جهت حصول به این مهم قبل از هر اقدامی هنگام توسعه هر سایت به این فاکتور توجه ویژه ای شود .نمونه بارز
این بی توجهی در دستکاری دهانه غار علیصدر مشهود است؛ آسیبی که غیر قابل جبران است و نمای بیرونی غار را از شکل واقعی
خارج نموده است .مرحله دوم حفاظت هنگام بهره برداری میسر است که به واسطه آموزش افراد محلی ،لیدرها و گردشگران به
طرق مختلف از جمله نصب تابلوهای مناسب با محتوای مناسب در مکانهای مناسب ،آموزش شفاهی گردشگران قبل از ورود به
سایت ،آموزش افراد محلی در کارگاهها و آموزش لیدرها از طریق کالسهای مرتبط و در نهایت نظارت بر رفتار گردشگران محقق
می شود .همانطور که در جدول شماره  4مالحظه می کنید توسعه و ساخت و ساز غیر اصولی در غار علیصدر با امتیاز وزنی ۵۵0%
به عنوان مهم ترین تهدید در جهت حفاظت از محیط زیست و محیط درونی غار به شمار می آید و در غار قوری قلعه عدم نظارت
بر رفتار گردشگران با امتیاز وزنی  246%به عنوان مهم ترین تهدید محسوب می شود.

بحث و نتیجه گیری
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در دو غار مورد مطالعه تمهیداتی جهت مورد بهره برداری قرار گرفتن این دوسایت از جانب دولت و شرکتهای خصوصی
صورت گرفته است .همانطور که در باال اشاره شد غار علیصدر ساالنه پذیرای  ۸00هزار نفر گردشگر است و این رقم در خصوص
غار قوری قلعه به  ۵00هزار نفر در سال  91رسیده است که نسبتا قابل توجه است .عدم توجه به حفاظت از محیط زیست و بافت
درونی غار هنگام توسعه و بهره برداری از این دو سایت در تناقض با توسعه پایدار است و اولین نکته ای که به صورت جدی باید
مد نظر قرار بگیرد فراهم نمودن شرایطی است که امر حفاظت از محیط درونی و پیرامون سایت مورد توجه قرار بگیرد .دپس از
حفاظت از محیط زیست درآمدزایی دومین فاکتور دستیابی به توسعه پایداری گردشگری مناطق دور افتاده فراهم نمودن زمینه
درآمدزایی برای مردم محلی است.
طبق یافته های تحقیق توسعه گردشگری غار در هر دو منطقه تا حدی موجب ارتقا استانداردهای زندگی مردم محلی شده
است و موجبات توسعه پایدار را فراهم کرده است .در هر دو سایت به امرتبلیغات کم توجهی شده است ودر جذب سرمایه گذاران
جهت ایجاد تفریحات همسو با عالقه مندیهای جدید گردشگران عملکرد ضعیفی داشته اند .بازدید کنندگان هر دو غار به دالیل
مختلف از این نوع گردشگری احساس رضایت داشته اند .آنچه که حایز اهمیت است صرف هزینه در راستای دستیابی به توسعه
پایدار است که اولین گام جهت حصول به این امر انجام تمامی برنامه های توسعه از مرحله طرح تا حفظ و نگهداری زیر نظر میراث
فرهنگی است .از سال  9۸امور م ربوط به هر دو غار تحت نظرسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است
که می تواند امید بخش انجام فعالیت های مرتبط در این دو سایت به صورت علمی و اصولی در فازهای برنامه ریزی ،سیاستگذاری
و اجرایی باشد .در زیر پیشنهادهایی برای رسیدن به توسعه پایدار ژیوتوریسم منطقه داریم.

پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش
-1تشکیل تیم تحقیقاتی متخصص در امر توسعه و گردشگری در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هر دو
سایت
-2تخصیص بودجه در این زمینه
-3تشکیل کمیته گردشگری محلی در هر دو منطقه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هر دو سایت
-4الگوبرداری از سایت های موفق ژئوتوریسم داخلی و خارجی که توانسته اند به خوبی اصول توسعه پایدار را رعایت کنند.
 -۵ایجاد همکاری بین ارگانهای متفاوت ذی ربط
-6بهره جستن از مقاالت نوشته شده داخلی و خارجی در این زمین
-۸جلوگیری از هر گونه عملیاتی که به بافت درون غار و محیط پیرامون آن آسیب می رساند
-9شناسایی ظرفیت های متفاوت بومی ،فرهنگی و هنری منطقه جهت ساماندهی و ارایه به گردشگران
-10جذب سرمایه گذاران در سطح خرد وکالن
-11شناسایی دیگر پتانسیل های گردشگری منطقه (مثل چشمه ها ،برکه ها ،آبشارها ،خانه های قدیمی موجود در منطقه و)..
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-12ایجاد تفریحات متناسب با عالقه مندی های جدید گردشگران با تکیه بر پتانسیل های منطقه
-13احداث هتل های لوکس با امکانات خاص و سالمت محور با رعایت اصل حفاظت از میراث طبیعی و محیط زیست با
کمترین آسیب وارده به بافت اصلی منطقه بر پایه انرژی پاک و بهره جستن از پتانسیل های منطقه (مثال احداث هتل در محلی که
چشم انداز آن به جنگل ها باشد)
-14تخصیص وامهایی به افراد محلی جهت ایجاد اقامتگاهها و رستوران های سنتی با بهره گیری از آداب و سنن و غذاهای
محلی
-1۵تشکیل ستاد تبلیغاتی در سطح گسترده به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده
-16شناخت بازارهای هدف در داخل و خارج کشو
-1۷شناخت نیازها وعالقه مندی های متفاوت گردشگران
-1۸تالش بر جذب برندهای معروف به منظور سرمایه گذاری در منطق
-19تشکیل تورهای مختلف علمی-تفریحی و سالمت محور
-20برنامه ای مدون و تاثیر گذار جهت آموزش افراد محلی و توریست ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار
-21طراحی برنامه های شبانه با استفاده از فرهنگ مردم منطقه مانند موسیقی و نمایش های محلی جهت جذب گردشگر
برای اقامت طوالنی تر
-22برپایی جشنواره های فصلی با تکیه بر محصوالت کشاورزی منطقه (مانند جشن انار منطقه اورامانات در پاییز)
-23فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده از انرژی پاک وکمپینگ
-24برنامه ریزی گردشگری خالق بر پایه تمایزات مناطق مورد مطالعه
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Investigating the role of tourism in Zagros mountain caves on the
development of sustainable geotourism in the region

Abstract
Ali Sadr and Ghori Qaleh cave, located in the Zagros Mountains as geological
(geomorphological)phenomena, due to having a competitive aesthetic advantage are a good
opportunity to attract tourists and at the same time improve the living standards of the host
community. The important point is the sustainable development in these areas. because of the
importance of this issue, 2017 was named the World Year of Sustainable Tourism. Based on the
studies, the necessary components for achieving sustainable geo-tourism was identified and
questions were formulated to answer the main research question. In order to achieve sustainable
geo tourism as a subset of ecotourism, infrastructure factors, income generation for local people,
natural heritage conservation and environmental protection, and finally the satisfaction of
tourists were questioned in the form of a questionnaire. This research is a descriptive-analytical
type that we analyzed the criteria using SPSS software. and using Friedman ranking we
evaluated the internal and external factors of both sites and compared them in order to evaluate
their current status. From the research findings, after examining the criteria of internal and
external factors of the two sites, it appears that the development created in the two sites, although
it has attracted a significant number of tourists, but the measures taken to achieve sustainable
development and this in Ali Sadr Cave development is more true because development
measurement taken in Ghori Qaleh cave is not very considerable and comparing the current
situation of the two caves can guide us in adopting the correct and principled method of
development by observing the principle of its stability during the development of the Ghori
Qaleh cave and We help to prevent possible further destruction during the development of the
sites and in the post-development phase when the sites are used by tourists and local people. In
addition, in our planning, special attention should be paid to providing employment opportunities
for local people. And to compensate the damages to the sites as much as possible. The last point
is that principled and sustainable development increases the chances of these two sites and
similar sites for world registration as natural heritage.
Keywords: Sustainable Development, Geo-tourism, Cave Tourism, Ali Sadr Cave, Ghori Qaleh
Cave, Zagros Mountains
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پهنههای بوم گردشگری شهرستان داالهو در استان کرمانشاه

شادی جلیلیان ،1سید پدرام نی نیوا

2

تاریخ دریافت1400/01/26 :
تاریخ پذیرش1400/03/01 :
کد مقاله33110 :

چکـیده
برنامهریزی ،مدیریت و توسعه صنعت اکوتوریسم در راستای فعالیتهای محیط زیستی بهعنوان یک فرصت برای مدیران
و مسئوالن تصمیمگیر در راستای جذب گردشگر و بهبود فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود که پژوهش حاضر با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل  AHPبه مکانیابی و اولویتبندی پهنههای بوم گردشگری شهرستان
داالهو در استان کرمانشاه در راستای ارائه طرحهای جامع گردشگری ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و برنامهریزی
شده در ارتباط با جذب گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال پرداخته است .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که شهرستان داالهو از لحاظ مکانیابی ،پتانسیل فعالیت-های کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای زمستانی،
ورزشهای آبی ،طبیعت درمانی و طبیعتگردی را دارا می-باشد .همچنین از لحاظ اولویتبندی ،فعالیتهای ورزشهای
آبی و طبیعت درمانی به ترتیب اولین و دومین جایگاه محبوبیت را در بین جامعه آماری باتوجه به نظرات پرسشنامهای آنان
به خود اختصاص داده است .نتایج کلی گویای سهم  87/44درصدی مساحت این شهرستان و پتانسیل باالی آن از نظر
فعالیتهای اکوتوریسمی میباشد که میتواند جایگاه مهمی در طرحهای جامع گردشگری استان داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :مکانیابی ،روش تحلیل سلسله مراتبی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،گردشگری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
 -2دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

اکوتوریسم یا بوم گردی( 1طبیعت گردی) ،شاخهای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مکانهای
طبیعی غیرمسکونی و دست نخوردهی جهان سفر میکنند و به تماشای گیاهان ،پرندگان ،ماهیها و دیگر جانوران میپردازند
(ابراهیمنژاد و کیوانفر .)1392 ،گردشگری بهعنوان یک فعالیت اقتصادی دوستدار محیطزیست درنظر گرفتهمیشود ( Kumari et
 .)al., 2010چراکه هدف اکوتوریسم بهحداقل رساندن تاثیرهای محیط زیستی و کمک به توسعه اقتصادی جامعه محلی میباشد
( .)Dami et al., 2014پدیده اکوتوریسم ازجهت درآمد زایی فراوان ،ایجاد اشتغال در جامعه و نقش مهم در رفاه اجتماعی و
اقتصادی موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان سرمایهگذاریهای بسیاری را به این بخش اختصاص دهند ،بهعبارت دیگر
مسئله گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان ،از نظر درآمدزایی فراوان آن ،موجب اختصاص سرمایههای زیادی به این بخش
شده است (اکبری و همکاران .)1395 ،در کشور هایی مانند ایران که دارای توان پتانسیل گردشگری باالیی است ،رشد این صنعت
میتواند نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی ،منطقهای و محلی و توزیع مجدد و عادالنه درآمد سرانه
ملی داشته باشد (اکبری قوچانی و همکاران .)1396 ،اما گام اول جهت رشد و توسعه گردشگری ،ارزیابی و شناسایی هر چه بیشتر
و بهتر مناطقی است که دارای استعداد گردشگری در طبیعت هستند و همگام با آن برنامهریزی دقیق جهت ارزیابی توانمندی این
مکانها از نظر قدرت جذب اکوتوریست از راهکارهای دیگر است (پرور و همکاران .)1398 ،امروزه ابزار مناسب برای ارزیابی
سرزمین سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد که با تواناییهای بسیار زیادی که دارد بهعنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری
مکانی عالوه بر اینکه دقت و سرعت کار را افزایش میدهد ،هزینههای ارزیابی را نیز کاهش میدهد (اکبری و همکاران .)1395 ،از
آنجایی که تحلیلهای مکانی و جغرافیایی بهصورت چند متغیره و چند معیاری هستند؛ برنامهریزان و تصمیمگیران مکانی معموال
برای حل مسائل خود با طیف وسیعی از اطالعات و دادهها مواجه میشوند که تلفیق و تحلیل و درنهایت استفاده از آنها بهدلیل
حجم بسیار و ماهیتهای متفاوت بسیار مشکل و پیچیده است ،پس سامانههای اطالعات جغرافیایی دارای قابلیتهای متعدد و
توانمندی درجهت گردآوری ،ذخیره ،ویرایش ،تحلیل دادهها و مدلسازی میباشند؛ به همین دلیل یک ابزار مناسب برای
برنامهریزان در زمینه مکانیابی محسوب میشوند (حجازی و همکاران .)1399 ،در راستای مکانیابی محلهای مستعد
بومگردشگری و اکوتوریسم ،پژوهشهای متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفتهاست و بیشتر آنها با درنظرگرفتن
معیارهای اکولوژیکی و محیطزیستی و بااستفاده از روش همپوشانی و تلفیق الیهها در سیستم اطالعات جغرافیایی اقدام به تولید
نقشههای پهنهبندی بومگردشگری نمودهاند (پرور و همکاران)1398 ،؛ که میتوان به موارد زیر اشاره نمود :در پژوهشی که توسط
ایمانی و همکاران ( ،)1395با عنوان مکانیابی پهنههای مستعد اکوتوریسم در نواحی روستایی با رویکرد  EIAدر تالش انجام شد،
نتیجه مطالعه آنان نشان داد که دهستان کوهستانی تالش از نظر محیطزیستی از پتانسیل باالیی برای اکوسیستم گسترده طبقه
یک و دو برخوردار است ،از لحاظ زیرساختهای اقتصادی اجتماعی دهستانهای ساحلی جوکندان و طوالرود برای ارائه خدمات و
پشتیبانی گردشگری توانمندی بیشتری دارند .مرشدی و همکاران ( ،)1395طی پژوهشی باعنوان پهنهبندی فضایی کانونهای
گردشگری بهمنظور تعیین مکانهای بهینه خدمات گردشگری در استان فارس به این نتیجه رسیدند که قلمرو تحقیق باتوجه به
جاذبه های گردشگری متعدد دارای توزیع نامتعادل و نامناسب از نظر دسترسی به خدمات گردشگری است و همچنین بخشهایی
مانند بخش مرکزی شیرازآباد ،فسا و نی ریز که از نظر جاذبههای گردشگری دارای پتانسیل بیشتری میباشند ،به همان نسبت
خدمات گردشگری بیشتری نیز موردنیاز است و باید برنامهریزان و مسئوالن امر باعنایت بهتوجه بیشتر به این مکانها ،آنان را در
اولویت توسعه قرار دهند .زهرا پرور و همکاران ( ،)1398پژوهشی باعنوان ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم بااستفاده از
 GISو روش  AHPدر همدان را به انجام رساندند که در آن به منظور تلفیق نقشههای موضوعی از دو روش ترکیب خط وزنی
 WLCو متوسط وزنی مرتب شده  OWAکه از روشهای ارزیابی چندمعیاره بهشمار میروند استفاده کردند ،طی این تحقیق
معیارها و زیرمعیارها را باتوجه به نظرهای متخصصین انتخاب کردند همچنین هفت 7/معیار شامل شیب ،جهت ،فاصله از جاده،
فاصله از آب ،کاربری زمین ،اقلیم و پوشش گیاهی استفاده شد؛ که در نتیجهی هر دو روش بیشترین پهنهمناسب در غرب و
جنوبغرب واقع شدهاست ،)Dami et al., 2017( .طی تحقیقی به تجزیه و تحلیل مناسب بودن حساسیت گردشگری مبتنی بر
طبیعت و استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ویرجینیای غربی پرداخت و با شناسایی و
نقشهبرداری از مناطق بومگردی مبتنی بر جنگل در ویرجینیای غربی بهاین نتیجه رسیدند که حدود یکسوم ویرجینیای غربی در
پهنه بسیارمناسب قرار دارند ،)Nino et al., 2917( .طی پژوهشی با هدف درک پتانسیل مبتنی بر اکوتوریسم در جنگل امتیاز
مونسا ،یک مدل مناسب در محیط  GISارائه کردند که نتیجه این مطالعه در نهایت نشان داد که منطقه مورد مطالعه دارای
پهنهای مناسب با پتانسیل عظیم برای توسعه اکوتوریسم است ،)Sahani et al., 2019( .در پژوهشی که با هدف ارزیابی
اکوسیستم در کشور هند انجام دادند با استفاده از  12الیه موضوعی و تکنیکهای سنجش از دور و  GISو همچنین در فرآیند
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تحلیل  AHPدر بین تکنیکهای مختلف  MCPAرا برای تعیین وزن معیارهای مختلف استفاده کردند؛ که نتیجه این تحقیق
نشان داد مناطق جنوبغربی و مرکزی منطقه مورد تحقیق از قابلیت اکوتوریسم باال تا بسیارباال برخوردار است و در نهایت 77
سایت بالقوه بومگردی شناسایی شد .لذا باتوجه به اهمیت بوم گردشگری ،هدف این پژوهش ،مکانیابی و اولویتبندی پهنههای
مناسب اکوتوریسم (بوم گردشگری) در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه با بهرهگیری از از سیستم اطالعات جغرافیایی و روش
تحلیلی سلسله مراتبی میباشد تا قدمی کوچک در راستای ارائه طرحهای جامع گردشگری ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و
برنامهریزی شده در ارتباط با جذب هر چه بیشتر گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال در این شهرستان و استان
باشد.

-2روش و ابزار پژوهش
 -1-2منطقه مورد مطالعه (شهرستان داالهو)
شهرستان داالهو با حدود  1892کیلومترمربع وسعت و متوسط ارتفاع  1594متر از سطح دریا در مرکز استان کرمانشاه
قرارگرفته است .موقعیت جغرافیایی این شهرستان بهصورت تقریبی در طول جغرافیایی " 45˚ 54' 30تا " 46˚ 32' 00و عرض
جغرافیایی " 34˚07' 23تا " 34˚ 38' 21میباشد .این شهرستان از شمال به شهرستان ثالث باباجانی و از سمت شرق اسالم آباد
و کرمانشاه و از سمت غرب سرپل ذهاب و از سمت جنوب گیالن غرب محدود میشود .کوههای داالهو مهمترین ارتفاعات این
شهرستان به شمار میروند که سبب آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی دراین منطقه میباشد .شکل شماره ( )1موقعیت
جغرافیایی ،شهرستان داالهو را نشان میدهد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 -2-2دادهها و اطالعات مورد نیاز
این پژوهش با هدف مکانیابی و اولویتبندی مکانهای مستعد بومگردشگری شامل ،کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای
زمستانی ،ورزشهای آبی ،طبیعت درمانی و طبیعتگردی در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه انجام شده است .روش جمعآوری
دادهها و اطالعات ،باتوجه به اهداف این پژوهش ،با بهرهگیری از اطالعات نقشهای ،کتابخانهای ،مشاهدهای و پرسشنامهای صورت
گرفته است که راستای هدف پژوهش الیهها و تابعهای مورد نیاز به شرح جدولهای ( )1و ( )2تعریف شده است.
جدول  -1الیههای اطالعاتی مورد استفاده در فعالیتهای اکوتوریسمی مورد بررسی (فرجزاده اصل و کریم پناه،
.)1387
ردیف

الیههای اطالعاتی

1
2
3
4
5

نقشه سطوح ارتفاعی
نقشه پهنهبندی شیب
نقشه پوشش گیاهی
نقشه سطوح آبی
نقشه رودخانه
نقشهتوزیعچشمههای
معدنی

6

کوهنوردی و
صخره نوردی
*
*
_
_
_

*
*
*
*
*

_

_

دامنهنوردی

نوع فعالیت اکوتوریسمی
اسکی و ورزشهای
طبیعت
زمستانی
درمانی
*
_
*
_
_
_
_
_
*
_
*

_

ورزش آبی و
ماهیگیری
_
_
*
*

طبیعت
گردی
*
_
*
*
*

*

_
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جدول  -2تابع مورد استفاده برای ترکیب الیههای اطالعاتی در هر یک از فعالیتهای اکوتوریسمی(فرجزاده اصل و
ردیف
1
2

نوع فعالیت اکوتوریسمی
کوهنوردی
دامنهنوردی و مشاهده
چشمانداز های طبیعی

3

اسکی و ورزش زمستانی

4

طبیعت درمانی

5

ورزش آبی و ماهیگیری

6

طبیعت گردی

کریم پناه.)1387 ،
تابع مورد استفاده
مناطقی که سطوح ارتفاعی آنها  1800متر به باال و شیب باالی  20درصد دارند.
مناطقی که سطوح ارتفاعی بین  800تا  2050و شیب بین  20تا  70درصد دارند .همچنین مناطق
جنگلی با کالسهای متفاوت در این گروه قرار دارند.
سطوحی که ارتفاعی باالتر از  2300متر هستند و امکان جمع شدن برف در آنها برای ایجاد
پیست اسکی وجود دارد و شیب بین  20تا  70درصد را دارا میباشند.
فاصله شعاعی  1500متری از چشمههای معدنی به عنوان مناطق مناسب طبیعت درمانی مشخص
شده است ،همچنین رودخانههایی که دارای ساحل ماسهای به عنوان مناطق مناسب طبیعت
درمانی مشخص شدهاند.
مناطقی که در حاشیه یک کیلومتری اطراف دریاچهها و سطوح آبی مانند سد ها و در فاصله 1500
متری مجاورت بستر جاری رودخانهها به عنوان مناطق مناسب ماهیگیری و ورزشهای آبی قرار
گرفتهاند.
مناطقی که دارای پوشش گیاهی جنگلی و در کنار رودخانههای با مناظر زیبای طبیعی هستند در
این گروه قرار دارند.

 -3-2نرم افزارها و روشهای مورد استفاده
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

طی انجام این پژوهش از نرم افزار  GISبهمنظور رسترسازی و تلفیق الیهها و برای وزن دهی و اولویتبندی الیهها به-
منظور تعیین برتری بااستفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی ) (AHPاز نرمافزار  Expert Choiceو همچنین بهدستآوردن
وزنهای الزم از پرسشنامه استفاده شده است.
 -1-3-2سیستم اطالعات جغرافیایی (Geographical Information System) GIS
سامانه اطالعات جغرافیایی عبارت است از یک نظام منسجم از سختافزار ،نرمافزار و دادهها که این امکان را میدهد تا
دادههای وارد شده به رایانه ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل ،انتقال ،ارزیابی و بازیابی شده و به شکل اطالعات نقشهای ،جدولی و مدلی از
پهنههای جغرافیایی منتشر شوند (مخدوم و همکاران .)1380 ،بهعبارت دیگر بهطور خالصه مزایای  GISشامل :تبدیل اطالعات
توصیفی به اطالعات مکانی یا نقشهها ،تلفیق نقشههای مختلف با مقیاسهای گوناگون ،روبهم گذاری نقشههای مختلف و تولید
نقشه جدید به همراه اطالعات توصیفی جدید ،عدم وجود محدودیت برای روبهم گذاری نقشهها و دخالت دادن پارامترهای بیشتر
در کار ارزیابی و در نتیجه افزایش دقت کار ارزیابی میباشد (بهرامی.)1375 ،

 -2-3-2روش تحلیلی سلسله مراتبی)Analytical Hierarchy process(AHP
فرایند تحلیل سلسه مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمعیاره است که اولین بار توسط توماس .ال .ساعتی
عراقی االصل در دهه  1970ابداع گردیده است .این روش در هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه مواجه است میتواند
استفاده گردد .معیارهای مطرح شده میتوانند کمی و کیفی باشند (جدول ( .))3اساس این روش تصمیمگیری بر مبنای مقایسههای
زوجی است (آذر و معماریانی .)1374 ،مقایسههای زوجی به تصمیم گیرنده این امکان را میدهد که فارغ از هر گونه نفوذ و
مزاحمت خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند .به عالوه مقایسه دو به دویی ،اطالعات ارزشمندی را در مورد
مسئله تحت بررسی فراهم میآورد و باعث بهبود عامل منطقی فرایند تصمیمگیری میگردد (مشیری.)1380 ،
جدول -3مقیاس برای مقایسههای زوجی (مالکوسکی)1999 ،
ارزش کمی
توصیف کمی
2
ارجحیت کم تا متوسط
3
ارجحیت متوسط
4
ارجحیت متوسط تا زیاد
5
ارجحیت زیاد
6
ارجحیت زیاد تا خیلی زیاد
7
ارجحیت خیلی زیاد
8
ارجحیت خیلی زیاد تا شدید
9
ارجحیت شدید
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-3-3-2پرسشنامه
برای بدستآوردن وزن نهایی معیارها با استفاده از روش  ،AHPپرسشنامهای طراحی گردید و نظر 120نفر از کارشناسان و
متخصصان با موضوع بومگردشگری در شهرستان داالهو اخذ گردید .جامعه آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که عالوه
بر این که از روش  AHPمطلع بودند ،با ویژگیهای منطقه نیز آشنا بودند .سپس پرسشنامهها در اختیار کارشناسان قرار گرفت و
پس از جویا شدن نظرهای آنان ،پرسشنامهها جمعآوری شد .سپس ساختار سلسله مراتب در نرم افزار  Expert choiceتشکیل
گردید و دادههای به دست آمده از پرسشنامهها که به صورت مقایسههای زوجی بودند در نرمافزار مذکور اضافه گردید .درنهایت
ضریب اهمیت هر یک از فعالیتهای اکوتوریسمی و همچنین میزان ناسازگاری مقایسههای زوجی نیز به دست آمد.

 -4-2روش کلی انجام پژوهش
طی این پژوهش ابتدا دادهها و اطالعات موردنظر از منطقه مورد مطالعه متناسب با تابعهای تعریف شده ،جمعآوری و سپس
مکانی کردن اطالعات (تبدیل به الیه) یا تهیه الیهها انجام گرفت .پس از تهیه الیهها به صورت رستری ،نرمالسازی و وزندهی
به الیههای رستری براساس تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تلفیق الیهها به کمک نرم افزار  GISصورت گرفت که نتیجه -
نهایی آن پهنهبندی مکانهای مستعد بومگردشگری باتوجه به تابعها و ضریبهای وزندهی تعریف شده بود که شکل ( )2روند
انجام پژوهش را به زبانی سادهتر نمایش میدهد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

شکل  -2روش انجام پژوهش

-3بحث و یافتهها
 -1-3نقشه پهنه مناسب کوهنوردی و صخره نوردی
جهت تهیه نقشه پهنههای مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی باتوجه به تابعهای تعریف شده در جدول ( ،)2الیههای رقومی
ارتفاع و شیب منطقه با همدیگر تلفیق و درنهایت نقاط با شیب باالی  20درصد و ارتفاع باالی  1800متر بهعنوان پهنههای
مناسب کوهنوردی و صخره نوردی استخراج شدند که در شکل ( )3نشان داده شده است.
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شکل  -3پهنه مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی

 -2-3نقشه پهنه مناسب دامنهنوردی
دامنهنوردی از منظر ارتفاعی باید بهصورتی باشد که دسترسی الزم برای تمام افرادی که تمایل به دیدن و گشت و گذار در
چنین مکانهایی را دارند فراهم گردد (فرجزاده اصل و کریم پناه .)1387 ،جهت تهیه نقشه پهنههای مناسب دامنهنوردی باتوجه به
تابع تعریف شده در جدول ( )2الیههای رقومی ارتفاع و شیب منطقه با همدیگر تلفیق و درنهایت نقاط با شیب  20تا  70درصد و
ارتفاع  800تا  1800متر بهعنوان پهنههای مناسب دامنهنوردی استخراج شدند که در شکل ( )4نمایش داده شده است.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400
شکل -4پهنه مناسب دامنه نوردی

 -3-3نقشه پهنه مناسب طبیعتدرمانی
براساس تابعهای تعریف شده در جدول ( )2مکانهای مناسب برای این نوع فعالیت اکوتوریسمی شامل پهنههایی که در فاصله
 1500متری چشمههای معدنی و همچنین در حاشیه رودخانههای که دارای ساحل ماسهای قرار دارند .جهت تهیه این نقشه باتوجه
به ویژگی منطقه در نبود رودخانه دارای ساحل ماسهای تنها پهنه مناسب برای طبیعت درمانی ،فاصله از چشمهها مدنظر قرار گرفت
که در شکل ( )5نشان داده شده است.

شکل  -5پهنه مناسب طبیعت درمانی
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 -4-3نقشه پهنه مناسب ورزشهای زمستانی
از آنجایی که شهرستان داالهو از مکانهای کوهستانی و برفگیر میباشد لذا محلهایی که دارای سطوح ارتفاعی باالتر از
 2300متر و شیب بین  20تا  70درصد هستند دارای پتانسیل مناسب برای ورزشهای زمستانی در این شهرستان است که با تلفیق
الیه شیب و ارتفاع منطقه به دست میآید که در شکل ( )6نمایش داده شده است.

شکل  -6پهنه مناسب ورزشهای زمستانی

 -5-3نقشه پهنه مناسب ورزشهای آبی و ماهیگیری
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

منابع آب و پوششگیاهی عالوهبر ایجاد منظرههای زیبا و تلطیف هوا زمینه انجام انواع ورزشهای آبی و ماهیگیری را فراهم
کردهاند .باتوجه به تابعهای جدول ( )2مکانهایی جهت این نوع فعالیت اکوتوریسمی مناسب هستند که در فاصله  1500متری
اطراف بستر رودخانهها و بسترهای جاری قرار دارند .که شکل ( )7پهنههای مناسب ورزشهای آب و ماهیگیری را نشان میدهد.

شکل  -7پهنه مناسب ورزشهای آبی و ماهیگیری

 -6-3نقشه پهنه مناسب طبیعتگردی
براساس تابع مشخص شده در جدول ( )2محلهایی را که دارای پوشش جنگلی و در کنار رودخانههای با منظرههای زیبای
طبیعی هستند جزو پهنههای مناسب طبیعتگردی محسوب میشوند که شکل ( )8پهنههای مناسب طبیعتگردی در شهرستان
داالهو را نشان میدهد.

شکل -8پهنه مناسب طبیعتگردی
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-7-3نقشه نهایی پهنههای مناسب بومگردشگری
مکانهای مستعد بومگردشگری شامل ،کوهنوردی ،دامنهنوردی ،ورزشهای زمستانی ،ورزشهای آبی ،طبیعتدرمانی و
طبیعتگردی میباشد لذا نقشه پهنههای بوم گردشگری از همپوشانی پهنههای مذکور باهمدیگر تهیه میگردد .شکل ( )9همسو با
شیوهنامه بیان شده ،نمایانگر مکانهای مستعد فعالیتهای بومگردشگری شهرستان داالهو میباشد.

شکل  -9پهنههای بومگردشگری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

-8-3وزندهی و اولویت بندی پهنههای بومگردشگری
برای تعیین وزن پهنهها بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ابتدا ماتریس مقایسه دوتایی تشکیل شد ،در این مرحله
پهنهها باتوجه به اهمیت و ارجحیتی که دارند و همچنین با استناد به ارزشهای کمی و کیفی مطابق جدول ( )3با اعداد  1تا 9
نسبت به نظرهای کارشناسی ،طبقهبندی شدند .هر پهنه بومگردشگری نسبت به یکدیگر ارزش کمی میگیرند و هر پهنه نسبت به
خودش ارزش  1میگیرد و نهایتا محاسبه وزن نسبی پهنهها و پایداری یا سازگاری پهنهها نسبت به یکدیگر بررسی شد (جدول
( ))4که نرخ سازگاری آنان  0/01میباشد که نشان دهنده قابل قبول بودن است .درنهایت باتوجه به وزن نسبی هر پهنه ،اولویت
بندی هرکدام از فعالیتهای اکوتوریسمی به شرح جدول ( )5ارایه شد.

کوهنوردی
دامنهنوردی
ورزشهای زمستانی
طبیعتدرمانی
ورزشهای آبی
طبیعتگردی

جدول  -4مقایسه زوجی پهنه ها و نمایش وزنها
ورزشهای
طبیعت
ورزشهای
دامنه
کوهنوردی
آبی
درمانی
زمستانی
نوردی
0.25
0.5
2
1
1
0.333
1
2
1
1
0.166
0.33
1
0.5
0.5
0.5
1
3
1
2
1
2
6
3
4
0.333
1
2
1
1
جدول -5اولویتبندی پهنهها

پهنههای بومگردشگری
کوهنوردی
دامنهنوردی
ورزشهای زمستانی
طبیعتدرمانی
ورزشهای آبی
طبیعتگردی
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اولویت
4
3
5
2
1
3

طبیعت
گردی
1
1
0.5
1
3
1

وزن
نسبی
0.113
0.133
0.062
0.172
0.388
0.133

شکل  -10درصد پوشش پهنههای بومگردشگری

-4مقایسه نتایج

نتیجهگیری
مطالعه حاضر به مکانیابی و اولویتبندی پهنههای مناسب اکوتوریسم (بوم گردشگری) در شهرستان داالهو در استان کرمانشاه
با بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی و روش تحلیلی سلسله مراتبی پرداخته است .نتایج پژوهش بیانگر پتانسیل باالی این
شهرستان در پوشش دادن فعالیتهای اکوتوریسمی باتوجه به سهم قابل توجه مساحت هرکدام از فعالیتهای بومگردشگری می-
باشد .لذا باتوجه به طرحهای جامع گردشگری پیشنهاد میشود ،پهنهپندی ،اجرای پروژههای سودمند و برنامهریزی شده در ارتباط
با جذب هر چه بیشتر گردشگر و دستیابی به درآمد قابل توجه و ایجاد اشتغال در شهرستانهای استان کرمانشاه به جدیت مورد
توجه و بررسی قرار گیرد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

نتایج مطالعه مکانیابی و اولویتبندی پهنههای بوم گردشگری شهرستان داالهو در استان کرمانشاه باتوجه به اولویتبندی
پهنههای فعالیتی ،گویا این میباشد که پهنه ورزشهای آبی با مقدار  0/388در رده اول اولویت و پس از آن پهنه طبیعتدرمانی با
وزن  0/172در رده دوم و پهنههای دامنهنوردی و طبیعتگردی با وزن  0/133در جایگاه سوم از لحاظ اولویت قرار گرفتهاند و پهنه
کوهنوردی با وزن  0/113در جایگاه بعدی و نهایتا پهنه ورزشهای زمستانی با وزن  0/062کمترین وزن را به خود اختصاص داده
است .همچنین نتایج باتوجه به تفکیک مکانی پهنهها بیانگر این میباشد که پهنههای مناسب کوهنوردی و صخرهنوردی ،دامنه
نوردی ،ورزشهای زمستانی ،طبیعتدرمانی ،ورزشهای آبی و ماهیگیری و طبیعتگردی به ترتیب ،25 ،4/2 ،1/1 ،31 ،15/1
 11/04درصد از مساحت کل شهرستان داالهو را به خود اختصاص میدهند .که این درصدها در پهنه کوهنوردی معادل 286
کیلومترمربع ،در پهنه دامنهنوردی معادل  586/16کیلومتر مربع ،در پهنه ورزشهای زمستانی معادل  20کیلومتر مربع ،در پهنه
طبیعتدرمانی معادل  80کیلومترمربع ،در پهنه ورزشهای آبی معادل  472/73کیلومترمربع و در پهنه طبیعتگردی معادل 208/87
کیلومترمربع از مساحت شهرستان میباشد.
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Abstract
Planning, management and development of ecotourism industry in line with environmental
activities is considered as an opportunity for managers and decision makers to attract tourists and
improve economic activities. The present study has focused on location finding and prioritizing
ecotourism zones in Dalahou County, Kermanshah province, using GIS and AHP model to
provide comprehensive tourism plans, zoning, implementation of useful and planned projects
related to attracting tourists and achieving significant income and employment. The results of
this study show that Dalahou County has the potential for climbing, mountaineering, winter
sports, water sports, nature therapy and nature tourism in terms of location. In terms of
prioritization, the water sports and nature therapy are the first and second most popular activities
among the statistical population according to the questionnaires results. Finally, the overall
results showed that about 87.44% of the city areas have a high potential of ecotourism activities
that can play an important role in the comprehensive tourism plan of Kermanshah province.
Keywords: Location, Analytical Hierarchy process, Geographical Information System,
Ecotouris
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چکـیده
امروزه در بازارهای رقابتی ،برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و
همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار و کسب رضایت مشتریان ،کمک میکند .بررسی روابط میان اجزای ارزش ویژه
برند و همچنین بررسی تأثیر این مولفه ها بر ارزش ویژه برند مقصد در گردشگری کشور ایران از منظر گردشگران داخلی
حائز اهمیت است و از این رو در این پژوهش ،به بررسی تأثیر اجزای ارزش ویژه برند بر یکدیگر و بر ارزش کلی برند
پرداخته شده است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری دادهها ،تحقیقی توصیفی و از
نوع پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری تمام مسافرانی است که از تور داخلی آژانس زاگرس استفاده نمودهاند و حجم
نمونه آماری برابر با  336نفر میباشد که این تعداد با توجه به تعداد سؤاالت در بازه مطلوب ،قرار دارد .روش نمونهگیری
نیز به صورت تصادفی ساده بود .دادههای موردنظر با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تأیید
قرارگرفته شده ،از نمونه آماری جمعآوری شده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری در دو
بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار  AMOSصورت گرفتهاست .نتایج آزمون نه فرضیه این
پژوهش نشان داد که آگاهی از نام تجاری بر تصویر برند و کیفیت درکشده برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .تصویر برند
نیز بر کیفیت درکشده و وفاداری برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .از طرفی نتایج نشان داد که کیفیت درکشده بر
وفاداری برند و وفاداری برند بر ارزش کلی برند ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگـان کلـیدی :ارزش کلی برند ،وفاداری برند ،کیفیت درکشده برند ،آگاهی از نام تجاری برند ،تصویر برند.

 - -1نویسنده مسوول ،استادیار دانشگاه پیام نورhr.vazirigohar@gmail.com -

 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
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همانگونه که امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساٌله راهبردی و کلیدی برای سازمان هایی که در بخش
خدمات فعالیت میکنند شناخته شده است ،سازمان هایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند ،سطوح باالتری از
رضایت مندی مشتری را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت .به دلیل وجود فشارهای رقابتی
شدید ،یکی از مهمترین استراتژی هایی که سازمانهای خدماتی از طریق آن می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند ،بهبود
کیفیت خدمات شان می باشد .در یک محیط رقابتی که سازمان ها برای جلب مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند ،رضایت مشتری
از خدمات ارائه شده یک عنصر کلیدی در موفقیت و برتری سازمان ها و یک عامل مهم برای سودآوری و وفاداری مشتریان به
سازمان محسوب می شود و مشتریان ،غالباً خدمات ارائه شده یک شرکت را با خدمات مورد انتظار خود مقایسه می کنند .آنها در
صورتی مجدداً به این شرکت مراجعه می کنند که خدمات ارائه شده بیش از خدمات مورد انتظارشان یا حداقل برابر با آن باشد.
علیرغم گذشت زمان طوالنی از طرح موضوع کیفیت خدمات و شیوه های سنجش و ارزیابی آن ،نه تنها توجه به این موضوع
کاهش نیافته ،بلکه به دلیل اهمیت فزاینده خدمات در اقتصاد کشورها به خصوص اقتصادهای مدرن و پیشرفته نقش آن بیش از
پیش اهمیت یافته است(.سید مرتضی غیور و همکاران )2005
این تحقیق با هدف ارائه بررسی تاثیر کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری ،با توجه به نقش میانجی تاثیر ذهنی مشتریان از
برند صورت خواهد گرفت.
بررسی روابط میان اجزای ارزش ویژه برند و همچنین بررسی تأثیر این مولفه ها بر ارزش ویژه برند مقصد در گردشگری کشور
ایران از منظر گردشگران داخلی حایز اهمیت است و از این رو ضرورت دارد تا در قالب مطالعات موردی مختلف ،تاثیر میان کیفیت
خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان در صنعت گردشگری را شناسایی نمود.
همچنین در این مطالعه یک مدل یکپارچه از ارزش کلی برند مقصد در قالب یک اقتصاد در حال توسعه مورد آزمایش و بررسی
قرار خواهد گرفت که معیارها برای بازاریابان مقصد در مورد چگونگی بهبود ارزش برند مقصد در صنعت گردشگری ارائه می
شود(.وینح ترانک ترن و همکاران )2019 ،1ارزش برند مبتنی بر مشتری (همچنین به عنوان ارزش نام تجاری نامیده می شود)
موضوعی است که توجه زیادی را در بین سهامداران و کارشناسان بازاریابی به دست آورده است(.تونگ و هاولی) 2009 ،2
عالوه بر این ،یک برند خاص ممکن است ارزش های نام تجاری متفاوت در کشورهای مختلف داشته باشد ،زیرا محیط بازار
ممکن است از کشور به کشور متفاوت باشد( .کیم و همکاران)2015 ،3
از این رو ،محققان به طور تجربی مدل آکر 4را برای اندازه گیری سهم هر مولفه در ارزش کلی برند در یک زمینه خاص مورد
آزمایش قرار داده اند.
ارزش برند نه تنها برای خدمات رسانی بهتر بلکه برای مقصد سفر الزم و ضروری است که بسیاری از محصوالت (خدمات) را
از ارائه دهندگان متعدد متمایز میکند و تحت تاثیر عوامل بسیاری از قبیل محل اقامت ،غذا ،جاذبه های توریستی و سیاست
گردشگری و غیره قرار می گیرند.
همچنین نام تجاری به یک عنصر مهم رقابتی در مدیریت گردشگری تبدیل شده است ،بازاریابان مقصد به شدت نیاز به
تمرکز بر تمام ابعاد ارزش برند مقصد برای افزایش ارزش کلی برند دارند( .کاشف و همکاران)1387 ،
با این حال ،چگونگی تاثیر هر بعد بر ارزش کلی برند مقصد متفاوت است (به دلیل تفاوت بین مارک های مقصد و انواع
توریست) .بنابراین ،ضروری است که تاثیر هر جزء بر ارزش کلی برند در یک مقصد خاص اندازه گیری شود.
در این مطالعه ،مقیاس تصویر برند مقصد خود را بر روی تصویر اجتماعی ،تصویری از شخصیت برند متمرکز می کند .برای
این منظور ،مطالعه مدل آیکر را برای تست روابط میان ابعاد کانونی و تأثیر آنها بر ارزش کلی نام تجاری مقصد ،مخصوصا برای
گردشگران داخلی که به شهرهای ایران سفر می کنند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
دلیل انتخاب :یونسکو که یک سازمان فرهنگی جهانی است مهمترین آثار باستانی ایران را تحت عنوان  23اثر در لیست آثار
جهانی 5خود جای داده است.
شهر های ایران مجموعه ای عظیم از بناهای معماری باستانی را حفظ می کند و در عین حال حفظ بنیاد فرهنگی قابل توجه
محسوب می شود.
1Vinh Trung Tran et al
2 Tong and Hawley
3
Kim et al
aker

4

5 www.tarikhema.org
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از آنجایی که گردشگران بین المللی می توانند مزایای بسیاری برای شهرهای ایران به ارمغان بیاورند ،در سال های اخیر
غلظت بیشتری از منابع برای خدمت به چنین بازدید کنندگان وجود دارد .با این حال ،توجه به گردشگران داخلی نیز اهمیت دارد،
زیرا شمار گردشگران هنوز از بخش بزرگی از زیرساخت های توریستی استفاده می کند (.کاهن)2016 ،1

-2مبانی نظری
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آگاهی از نام تجاری برند مقصد :آگاهی از نام تجاری برند مقصد به عنوان "توانایی خریدار بالقوه" به رسمیت شناخته شده
است (آکر )1991 ،که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بدون آن هیچ ارتباطی با تراکنش های مشتری وجود ندارد.
آگاهی برند به قدرت حضور نام تجاری برند در ذهن مصرف کنندگان اشاره می کند و از آن به عنوان اولین و اصلی ترین
مولفه برای ایجاد ارزش عالمت تجاری یک محصول یاد می شود( .آکر  ،1991کلر  )2001همچنین اطالعات مربوط به نام تجاری
مقصد نشان می دهد که یک تصویر از مقصد در ذهن مسافران بالقوه وجود دارد( .گارتنر)1993 ،2
در سایر مطالعات گردشگری و مهمان نوازی ،مشخصه اصلی برند مقصد ،نشانگر آگاهی از برند مقصد است(.بیانیچی و پیک،3
2013؛ ) آگاهی برند نقش مهمی در انتخاب مقصد دارد( .کاشف)1387 ،
در سال های اخیر با گسترش اینترنت ،پیشرفت تکنولوژیکی و رسانه های جهانی ،بازاریابی مقصد متحول شده است .به طور
خاص ،پیشرفت های اخیر در فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)4ICTشروع هوشمندانه را به عنوان یک تغییر پارادایم در صنعت
گردشگری ایجاد کرده است (.بوالیز و فورست )2015 ،5بنابراین ،برای اینکه یک مقصد توریستی موفق شود ،باید حداقل در بعضی
زمینه ها به گردشگران بالقوه شناخته شود ،قبل از اینکه حتی به عنوان یک مقصد در نظر گرفته شود.
تصویر برند  :تصویر برند به مجموعه ای از ارتباطات منحصر به فرد مرتبط به نام تجاری اشاره می کند که در خاطرات
مشتریان باقی می ماند .در گردشگری و مهمان نوازی ،تصویر برند مقصد (همچنین به نام تصویر مقصد) به طور گسترده مورد
تحقیق قرار گرفته و ساختن نام تجاری مقصد توریستی توجه زیادی را جلب کرده است( .گارتنر و همکاران ،2011 ،6صالح زاده و
همکاران)2016 ،7
تعاریف بسیاری از تصویر مقصد وجود دارد ،یکی از تعاریف شناخته شده عبارت است از" :مجموع اعتقادات ،ایده ها و تصورات
که یک نفر از یک مقصد دارد" (کرمپتون )1979 ،8و "یک سیستم تعاملی از افکار ،عقاید ،احساسات ،تجسم ها و قصد های نسبت
به یک مقصد نیز می باشد( .تسکی و همکاران)2007 ،9
به طور خالصه ،محققان عموماً تصور می کنند که تصویر مقصد شامل تصویر شناختی و عاطفی است؛ با این حال ،بیشتر
تحقیقات در مورد تصویر اصلی بر تصویر شناختی تمرکز می کنند ،زیرا اقالم اندازه گیری عمدتا به فعالیت های گردشگری و
نیازهای گردشگری مانند :جاذبه های توریستی ،حمل و نقل ،محل اقامت ،غذا ،خدمات و هزینه های سفر مربوط می شود (.ژانگ و
همکاران)2018 ،10
درکل تصویر ویژگی و تصویر عملکردی مقصد با کیفیت درک شده یک مقصد مرتبط است .بنابراین ،در این مطالعه ،تصویر
نام تجاری مقصد را به تصویر اجتماعی و تصویر شخصی برند محدود می کنیم ،همان طور که بو و همکاران 2009 11پیشنهاد می
دهند.
تصویر برند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است (آکر  .)1996این دیدگاه را پشتیبانی می کند که نام تجاری فرآیند ساخت
یک تصویر برند است که در قلب و ذهن مشتریان قرار دارد .به طور کلی ،اگر یک مقصد توریستی یک تصویر مطلوب داشته باشد،
گردشگران به احتمال زیاد مایل به بازدید از آن هستند( .لین و همکاران)2007 ،12
کیفیت درک شده مقصد :یکی دیگر از عواملی مهم در ارزش گذاری برند است( .آکر  ) 1991کیفیت درک شده به عنوان
"درک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمات با توجه به هدف مورد نظر نسبت به جایگزین" تعریف شده است.
1 K'ahn
2 Gartner
3 Bianchi and pike
4 Information and Communication Technologies
5 Bowles And Forrest
6 Gartner et al
7 Salehzadeh et al
8 Crampton
9 Teski et al
10 Zhang et al
11 Boo et al
12 Lynn et al
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در گردشگری و مهمان نوازی ،کیفیت نام تجاری مقصد یکی از ابعاد اصلی ارزش برند در هنگام استفاده از یک مقصد
گردشگری است(بو و همکاران2009 ،؛ پیک و همکاران2010 ،؛ بیانیچی و پیک2011 ،؛ مایاگمارسورن و چن2011 ،1؛ ترن و
همکاران)2019 ،
طبق گفته (کنک نیک و گارتنر ، )2007 ،2کیفیت درک شده می تواند به عنوان درک گردشگران نسبت به یک مقصد با توجه
به توانایی خود برای انجام انتظارات و خواسته های مربوط به سفر ،تعریف شود.
به طور مشابه ،کیفیت به عنوان نظرات گردشگران مربوط به کیفیت زیرساخت های مقصد ،خدمات مهمان نوازی و امکانات رفاهی ،مانند
مسکن ،درنظر گرفته می شود( .پیک و همکاران)2010 ،
وفاداری نام تجاری مقصد :وفاداری رفتاری به فرکانس خرید تکراری یا میزان نسبی خرید همان نام تجاری اشاره دارد .از سوی
دیگر ،وفاداری نگرشی به عنوان "تمایل وفاداری به یک نام تجاری کانونی که نشان از قصد خرید آن به عنوان یک انتخاب اولیه است" تعریف
می شود( .اویلر)1997 ،
در گردشگری و مهمان نوازی ،رویکرد نگرش نسبت به رفتار متاثر است ،زیرا مسافران می توانند حتی زمانی که آنها از محل دیدن نمی
کنند به مقصد وفادار باشند( .چن و گورسوی)2001 ،3

-3پیشینه تحقیق
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وحیده جعفری و همکاران پژوهشی با عنوان " بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه :شهرستان
سوادکوه) " در سال  1395انجام داده اند .جامعه آماری تحقیق شامل کل گردشگران داخلی است که از خرداد تا تیرماه  1395به
مناطق گردشگری شهرستان سوادکوه سفر کرده اند .روش نمونه گیری خوشه ای است به این گونه که ابتدا  4شهر زیراب ،پل
سفید ،آالشت و شیرگاه انتخاب شدند و سپس در این خوشه ها  4جاذبه گردشگری موزه مردم شناسی ،دریاچه شورمست ،منطقه
گردشگری جوارم و جنگل و آبشار پلنگ دره انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان  0/95و
 P=0.5و مقدار خطای  0/05استفاده گردید .در این پژوهش حجم نمونه  384نفر محاسبه شده است .اما برای اطمینان 430
پرسشنامه بین گردشگران توزیع شد که  400عدد از آنها قابل استفاده بودند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است و داده های
به دست آمده از طریق معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزارها  spss23و  smart plsمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات و برای تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه با طیف لیکرت  5گزینه ای
استفاده گردیده است .با توجه به مدل تحقیق  6شا خص مورد بررسی قرار گرفت که شامل :آگاهی از برند ،تصویر برند ،کیفیت
ادراک شده از برند ،ارزش ادراک شده از برند ،وفاداری به برند و ارزش ویژه برند می باشند.
یافته حاصل از پژوهش نشان می دهد :آگاهی از برند ،تصویر برند وکیفیت اداراک شده اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه
برند و تصویر برند ،ارزش ادرک شده و ارزش ویژه برند اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند داشته است .آگاهی از برند بیشترین
تاثیر را بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری به برند داشته است .اما کیفیت ادراک شده اثر معنادار
مستقیمی بر وفاداری به برند نداشته است.
مریم ایمانی پژوهشی با عنوان تأثیر کیفیت خدمات و تغییر برند شرکت بر تصویر ذهنی برند ،رضایت مشتری ،ارزش ویژه برند
و وفاداری مشتری (مطالعه موردی مشتریان نمایندگی های شرکت ال جی) در سال  1394انجام داده است .جامعه آماری این
تحقیق 384نفر از مشتریان نمایندگی های شرکت ال جی بوده است .در این تحقیق با استفاده ازتوزیع پرسشنامه بین مشتریان
نمایندگان شرکت ال جی در استان تهران و البرز و با استفاده ازروش  Spssو  PLSمشخص گردید که تصویر ذهنی برند ،کیفیت
خدمات ،رضایت و وفاداری نسبت به محصول به ترتیب بیشترین تأثیر را روی ارزش ویژه برند شرکت ال جی دارا بوده است.
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به منظور انجام نمونه گیری و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده
ها استفاده شده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است .ابتدا به تحلیل داده های آماری به کمک آمار
توصیفی (برای متغیرهای جمعیت شناختی) و سپس آمار استنباطی (برای پاسخ گویی به سؤاالت و فرضیات تحقیق) پرداخته است.
با توجه به مدل تحقیق  6شاخص مورد بررسی قرار گرفت که شامل :تصویر ذهنی برند ،کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،ارزش
ویژه برند ،تغییر برند شرکت و وفاداری می باشند.
نتایج بدست آمده این تحقیق عبارت است از :وفاداری رفتاری مشتری تنها بر اثر نزدیکی روابط میان مشتری و کارمند مورد
تأثیر قرار می گیرد .تمایل به ابراز وفاداری در برابر شرکت هم بر اساس نزدیکی روابط میان مشتری و کارمند به صورت مستقیم و
1 Myagmarsuren and Chen
2 Konec nik and Gartner
3 Chen and Gorswei
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غیر مستقیم متأثر می شود که این امر از طریق نقش میانجی رضایتمندی مشتریان صورت می گیرد .تمایل به ابراز وفاداری در
برابر کارمندان شرکت تنها توسط نزدیکی روابط میان مشتری و کارمندان شرکت تحت تاثیر قرار دارد  .نزدیکی روابط مشتری با
کارمند تاثیری منفی بر تمایل به ابراز وفاداری در قبال دیگر مشتریان دارد .رضایتمندی مجموع مشتریان تحت تأثیر نزدیکی روابط
میان مشتری و کارمندان شرکت قرار دارد ،نزدیکی روابط میان مشتری با دیگر مشتریان می تواند تأثیری بر این عامل داشته باشد.
یافته ها حاکی از آن است که روابط قدرتمند مشتری با کارمندان تأثیری مثبت و منفی بر ارتباط میان مشتری با شرکت خواهند
داشت .در حقیقت وجود رابطه میان فردی صمیمانه با کارمندان شرکت می تواند موفقیت شرکت را با ارتقای رضایتمندی مشتریان،
وفاداری رفتاری و تمایل به ابراز وفاداری به شرکت و نیز از طریق کاهش تمایل مشتری به پیگیری مشتریان دیگری که شرکت
خدمات دهنده دیگری را برمی گزینند ،تضمین کند .از سوی دیگر وجود ارتباط صمیمانه میان فردی با کارکنان شرکت تمایل
مشتری را به پیروی از او در صورت ترک شرکت از سوی این کارمند ارتقا می بخشد .بنابراین امکان یافتن شرکت خدمات دهنده
دیگری برای مشتری وجود دارد .به عالوه از آنجا که نزدیکی روابط مشتری با کارمند وفاداری نگرشی به افراد را بیش از وفاداری
نگرشی به شرکت موجب می شود ،یافته های تحقیق ،وجود جنبه های منفی ارتباط میان مشتری و کارمندان را تأیید می کند .در
مجموع ،نزدیکی ارتباط مشتری با مشتری هیچ رابطه ای را با ساختارهای ارتباطی مشتری با شرکت نشان نمی دهد.
نسرین کافی کنگ پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تطابق شخصیتی ،کیفیت ادراکی و وجهی برند بر وفاداری به برند در سال 1392
انجام داده است  .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دارندگان لپ تاپ با برند  Sony,Asus,Dell,Accerدر استان کرمان
می باشد .از آنجا که تعداد جامعه آماری مشخص نیست ،برای دستیابی به حجم نمونه مناسب ( )300تعداد  300پرسشنامه تهیه و
میان دارندگان برند لپ تاپ های  Sony,Asus,Dell,Accerدر استان کرمان توزیع می شود .با استفاده از فرمول نمونه گیری
از جامعه نامحدود ،حجم نمونه آماری مشخص و برابر با  300نفر محاسبه گردید .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های
معتبر دارای روایی و پایایی قابل قبول استفاده شد .تعداد  960پرسشنامه قابل استفاده از دارندگان لپتاپ تکمیل و گردآوری شد و
برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش در اختیار قرار گرفت .به منظور بررسی اطالعات مربوط به ویژگی های جمعیت
شناسی نمونه آماری در بخش آمار توصیفی ،از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید .در بخش آمار استنباطی نیز
جهت بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافته حاصل از پژوهش نشان می دهد :پس از بررسی ادبیات موضوع و بررسی تحقیقات انجام شده در راستای تحقیق در
داخل و خارج از کشور ،سه متغیر؛ تطابق شخصیتی برند ،کیفیت ادراک شده از برند و وجهه برند به عنوان عوامل تاثیرگذار بر
وفاداری به برند و نگرش به برند شناسایی شدند و نیز رابطه بین نگرش به برند و وفاداری به برند و هم خوانی شخصیتی و کیفیت
ادراک شده از برند و وجهه برند نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به متغیرهای پژوهش فرضیه هایی طراحی ،تدوین شده و
مورد آزمون قرار گرفتند.
مقاله زنجیره تامین گردشگری که توسط دانوتا شپلیکدر 1سال  2016تهیه شده است که در آن عنوان کرد توسعه گردشگری
به طور غیر مستقیم مرتبط با بهره برداری از شرکت های گردشگری و محصوالت گردشگری ارائه شده توسط آنها است .مزیت
رقابتی برای شرکت ها ،در بازار خدمات توریستی ،می تواند توسط محصوالت نوآورانه تهیه شود که شامل پاسخ به انتظارات
مشتری است .هدف این مقاله شناسایی زمینه های تحقیقاتی که در ادبیات بین المللی در زمینه زنجیره تامین گردشگری مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تجزیه و تحلیل در قالب یک نقشه از موضوعات (زمینه های پژوهشی) که اغلب در
پیکربندی با اصطالح زنجیره تامین گردشگری ،و نیز از لحاظ همزیستی آنها در استخر تجزیه و تحلیل مقاالت رخ می دهد ارائه
شده است .فرایند تهیه مقاله شامل استفاده از روش های تحلیل کتابشناختی و تجزیه و تحلیل شبکه است.
مقاله تأثیر عملکرد خدمات مشتریان هتل بر کیفیت تجربه و وفاداری برند در ایران توسط روبابه سادات حسینی ،آرتیانا زینال و
نوروزوانا سومارجان 2در سال  2015تهیه شده است که هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عملکرد
خدمات مشتریان هتل بر کیفیت تجربه و وفاداری برند در ایران و همچنین ارائه الگو برای صنعت هتل در ایران است .بنابراین
یافته ها به بهبود مدیریت هتل و صنعت گردشگری در ایران کمک خواهد کرد .در این تحقیق داده ها از  302مشتری داخلی و بین
المللی در هتل های چهار و پنج ستاره در پنج شهر بزرگ ایران بدست آمد .این مطالعه به طور قابل مالحظه ای در بازار گردشگری
ایران در جستجوی بهبود در جهت اثربخشی مشتریان هتل و وفاداری در ایران است.

1 Danuta Szpilko
2 Robabeh Sadat Hosseini, Artinah Zainal, Norzuwana Sumarjan
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مقاله ابعاد کیفیت خدمات هواپیمایی و وفاداری مشتری(شواهد تجربی از مسافران هوایی در ایالت الگوس) که توسط
اوگوائوآافور بن اکپویامار 1و همکاران در سال  2016تهیه شده است که این مطالعه رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات هواپیمایی و
وفاداری مشتریان بین مسافران هوایی در ایالت الگوس را بررسی می کند که روش نمونه گیری آسان برای بررسی  600مسافر
هواپیما استفاده شد .یافته ها نشان می دهد که کیفیت خدمات و ابعاد آن مثبت و به طور قابل توجهی با یکدیگر مرتبط است.
مقاله سفر مشتری ،یادگیری از مشتریان در تجربه گردشگری که توسط جاناتان موش یچینا 2در سال  2018تهیه شده است
که برای شرکت های گردشگری کوچک و مشتریان یک منبع دانش بسیار قابل دسترسی و بسیار مهم است که اغلب باقی می
مانند .این مطالعه به بررسی مشکالت مشتریان مشتری در طول سفر مشتری به عنوان فرصت های یادگیری می پردازد .این
مطالعه موردی یک نگاه عمیق به سفر مشتری را با یک شرکت گردشگری کوچک سوئد فراهم می کند .یافته های این تحقیق
نشان می دهد که امکان تولید دانش در مورد اهداف تجربی به واسطه توانایی شرکت برای به دست آوردن روابط با کیفیت مانند
تجربه و ترویج تبدیل مشتریان به شرکت کنندگان است .این مطالعه نشان می دهد که در زمینه یادگیری از مشتریان ،اندازه
کوچک ،شرکت های گردشگری کوچک را قادر می سازد تا با روابط شخصی خود با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.
مقاله شاخص وفاداری توریست ،شاخص جدید برای اندازه گیری وفاداری به مقصد توریستی که توسط فرانسیسکو خوزه کاسیو
سیلوا 3و همکاران در سال  2018تهیه شده است در این تحقیق مطالعه وفاداری گردشگران به مقصد در نظر گرفته شده است
که مربوط به مسافران در گیر در فعالیت گردشگری است .با توجه به نتایج حاصل شده ،پیشنهاد شاخص برای اندازه گیری وفاداری
توریستی قابل قبول است ،زیرا این مسئله یک شاخص ساده ساخته شده از اطالعات قابل دسترس قابل دسترس است.
مقاله کیفیت خدمات اندازه گیری در صنعت گردشگری توسط میشل اورل 4و همکاران در سال  2016تهیه شده است که
گسترش بخش خدمات ،رقابت شدید ناشی از جهانی شدن و رفع محدودیت ها و ظهور فن آوری های جدید اطالعاتی ،تغییر در
جهت اقتصاد مبتنی بر دانش و مبتنی بر نوآوری را تسریع کرده است .با افزایش نقش گردشگری در اقتصاد جهانی و رقابت رو به
رشد در بازار جهانی گردشگری ،اهمیت توسعه محصوالت گردشگری با کیفیت به وسیله بخش خصوصی و گردشگری خصوصی
شناخته شده است .هدف از این مقاله تحلیل رضایت مشتری در منطقه گردشگری است تا تأکید بر نیاز به کیفیت بهتر و خدمات
ابتکاری بنماید.
مقاله گفتگو و بحث در مورد گردشگری پایدار توسط تانجا میهالیک 5در سال  2016تهیه شده است گفتمان گردشگری غالب
در مورد پایداری (نظریه ،مفهوم) و مسئولیت (عمل ،به عنوان اقدام مناسب شناخته می شود) نیاز به درک صحیح از روند چگونه
یک مقصد واقعی در واقع یک برنامه پایداری را اجرا می کند که هدف مقاله حاضر آن است .در این زمینه ،دیدگاههای نظری از
اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری را ارائه می دهد تا مدل مستقل یکپارچه سازمانی را که شامل سه مرحله است :آگاه سازی ،برنامه
کاری و اقدام .این مدل سه گانه مجهز به بحث های شاخص های پایداری است و مشاوره در مورد چگونگی پیاده سازی مفهوم
پایداری و انتقال از گردشگری با ارزش به ارزش و محیط زیست بدون محدودیت در برابر گردشگری مسئول محیط زیست و ارزش
افزوده را ارائه می دهد.
مقاله نقش اقتصادی گردشگری ترکیه ،کارآفرینی در توسعه حرکت های گردشگری در کشورهای اسالمی توسط فسون
ایستانبلو دینسر 6و همکاران در سال  2015تهیه شده است همانطور که روند رشد اقتصادی در جغرافیای جهان گسترش یافت،
افزایش حجم قابل توجهی در حجم توده مصرف کننده و بازارهایی که این بخش ها کار می کنند ،مشاهده شد که موجب پویایی
صنعت گردشگری شده است .در مطالعه ما تالش خواهیم کرد تا کشف کنیم که آیا کشورهای اسالمی نسبت به این روند رشد
اقتصادی جاه طلبی و روند تغییر ساختاری باشکوه ساختاری در بخش گردشگری جهان ،کافی هستند ،و همچنین در مورد چگونگی
افزایش میزان این سهم از طریق رهبری کارآفرینی گردشگری ترکیه تحقیق خواهیم کرد.
مقاله تجارب گردشگری :فرآیندهای اصلی سفرهای به یاد ماندنی که توسط ماریانا فرایاتس کوئلو 7و همکاران در سال 2018
تهیه شده است که این مطالعه با هدف تعیین چارچوب نظری با شناسایی فرآیندهای هسته ای که حساس و معنی دار در یک
تجربه گردشگری قابل یادگیری است ،پیشنهاد می شود .این روش اکتشافی و کیفی است ،با استفاده از روایات سفر گردشگران
برزیل تهیه و تدوین شده است .نتایج به تشکیل یک نظریه اساسی کمک می کند و به سه بعد (شخصی ،ارتباطی و محیطی) اشاره
می کند که به نظر می رسد برای تجربیات خاطره انگیز بسیار مهم است .شکل شماره  1مدل تحقیق را نشان می دهد.
1 Oghojafor Ben Akpoyomare
2 Jonathan Moshe Yachin
3 Francisco-José Cossío-Silva
4 Mihail Aurel
5 Tanja Mihalic
6 Füsun Istanbullu Dincer
7 Mariana de Freitas Coelho
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شکل  -1مدل تحقیق

-4فرضیات تحقیق
-1-4فرضیه اصلی
کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری،با توجه به نقش میانجی تاثیر ذهنی مشتریان از برند تاثیر دارد.

-2-4فرضیات فرعی

-5روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بر پایه کاربردی بودن بنا نهاده شده است .این پژوهش ،مطالعه ای است کاربردی  ،بر اساس
شیوه انجام و گردآوری داده ها صورت خواهد گرفت .در پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) گرد آوری داده ها و پاسخ به پرسش
ها نیز بر پایه زمان حال انجام خواهد گرفت .شیوه انجام مطالعه به صورت نظری و مطالعات کتابخانه ای است .به همین ترتیب از
طریق پرسشنامه ،گرد آوری داده های الزم جهت تجزیه و تحلیل و مطالعات میدانی تحقیق صورت خواهد پذیرفت .برای تجزیه
وتحلیل داده ها ،روش آماری مورد استفاده روش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از تحلیل همبستگی خواهد بود .در این
پژوهش دو گونه متغییر مورد استفاده خواهند بود ،متغیرهای توصیفی مربوط به مشتریان از قبیل ،سن ،جنس ،شغل درآمد ،و متغیر
های همبستگی مربوط به محتوای پژوهش .تحقیقات همبستگی ،شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی میشود رابطه بین
متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی ،کشف و یا تعیین شود.
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: H1آگاهی از نام تجاری مقصد بر تصویر برند تاثیر دارد.
 :H2آگاهی از نام تجاری مقصد بر کیفیت درک شده مقصد تاثیر دارد.
 :H3تصویر برند مقصد بر کیفیت درک شده تاثیر دارد.
 :H4تصویر برند مقصد بر وفاداری برند مقصد تاثیر دارد.
 :H5کیفیت درک شده مقصد بر وفاداری برند تاثیر دارد.
 :H6آگاهی از نام تجاری مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
 :H7تصویر برند مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
 :H8کیفیت درک شده در مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
 :H9وفاداری برند مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.

-6جامعه و حجم نمونه تحقیق:
جامعه مورد مطالعه مشتریان آژانس مسافرتی زاگرس می باشد .با توجه به زمان کافی برای جمع آوری حجم مورد نیاز تعداد
زیادی از مسافران آژانس زاگرس مورد مطالعه در پژوهش شرکت داده خواهند شد .با توجه به آمار  6ماهه گذشته تعداد  1460نفر
از تورهای داخلی این آژانس استفاده نموده اند  ،با روش نمونه گیری در پژوهش شرکت داده خواهند شد .پرسشنامه این تحقیق
شامل دو قسمت سؤال های فردی و سؤال های تخصصی می باشد .سؤال های فردی شامل جنسیت ،سن  ،شغل ،درآمد و طریقه
آشنایی با آژانس مسافرتی زاگرس و سؤال های تخصصی ،محقق ساخته بوده و با کمک منابع معتبر ،طراحی شده اند .این سؤال
ها ،به تعداد  33سؤال می باشند .سؤال های تحقیق از نوع سؤال های بسته و با طیف  5گزینه ای لیکرت می باشند .سؤال های
بسته پاسخ ،مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند .در ادامه تعداد سؤاالت مربوط
به هر یک از متغیرها در جدول شماره  1آورده شده است.
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جدول شماره  -1چگونگی تفکیک سؤاالت برای سنجش متغیرها
تعداد و شماره سؤالها
متغییرها
 4گویه ()4-1
آگاهی از برند
 4گویه ()8-5
تصویر برند
 15گویه ()23-9
کیفیت درک شده
 6گویه ()29-24
وفاداری به برند
 4گویه()33-30
ارزش ویژه کلی برند

در تحقیق حاضر ،پیش از توزیع پرسشنامه ها جهت جمع آوری داده های تحقیق ،برای اطمینان از روایی گویه ها ،ازروش
اعتبار محتوا استفاده شده است .برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه از شاخص  CVRیا ضریب الوشه استفاده شده
است .به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه تحقیق تعداد  25عدد پرسشنامه اولیه بین افراد جامعه توزیع و جمع آوری شد و سپس با
استفاده از نرم افزار  SPSSمقدار آلفای محاسبه شده  83درصد ،به دست آمد که با توجه به این مقدار ،ضریب آلفای کرونباخ
بهدست آمده بیشتر از  70درصد بود .بنابراین می توان قابلیت اطمینان پرسشنامه تحقیق را تأیید کرد .آلفای کرونباخ برای تک
تک متغیرها نیز در جدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره  -2شاخص آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
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متغییرها
آگاهی از برند
تصویر برند
کیفیت درک شده
وفاداری به برند
ارزش ویژه کلی برند

تعداد و شماره سؤالها
 4گویه ()4-1
 4گویه ()8-5
 15گویه ()23-9
 6گویه ()29-24
 4گویه()33-30

آلفای کرونباخ
0/78
0/74
0/93
0/92
0/86

بر اساس جدول فوق ضرایب پایایی پرسشنامه بین  0/74تا  0/93متغیر هستند و آلفای کل محاسبه شده  0/83به دست
امده است که این امر نشان میدهد پرسشنامه تحقیق از پایایی و ثبات مطلوبی برخوردار است.

-7یافته های پژوهش
بارهای عاملی پرسشهای پژوهش در جدول شماره  3نشان داده شده اند .با توجه به این جدول مقدار آلفای کرونباخ برای
متغیرها باالتر از  0/6بهدست آمده که پایایی گویهها را تایید میکند .مقدار  AVEنیز باالتر از  0/5به دستآمده که روایی سواالت
را تایید میکند.
جدول شماره  -3بارهای عاملی پرسشهای پژوهش
آلفای کرونباخ
بار عاملی
پرسشها
متغیرها
0/853
پرسش 1
0/800
پرسش 2
0/785
آگاهی از برند
0/870
پرسش 3
0/796
پرسش 4
0/632
پرسش 5
0/849
پرسش 6
0/775
تصویر برند
0/878
پرسش 7
0/509
پرسش 8
0/624
پرسش 9
0/829
پرسش 10
0/801
پرسش 11
0/835
پرسش 12
0/943
0/866
پرسش 13
کیفیت درکشده برند
0/697
پرسش 14
0/793
پرسش 15
0/862
پرسش 16
0/810
پرسش 17
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AVE
0/823

0/624

0/682

وفاداری به برند

ارزش ویژه برند

پرسش 18
پرسش 19
پرسش20
پرسش21
پرسش22
پرسش23
پرسش24
پرسش25
پرسش26
پرسش27
پرسش28
پرسش29
پرسش30
پرسش31
پرسش32
پرسش 33

0/761
0/867
0/607
0/697
0/720
0/810
0/815
0/881
0/870
0/784
0/878
0/522
0/772
0/905
0/878
0/836

0/903

0/732

0/847

0/812
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بر اساس نتایج جدول شماره  3مشخص می شود که نشانگرهای باقی مانده در هر سازه به دلیل داشتن مقدار بیشتر از  0/5از
اهمیت الزم برای اندازه گیری برخوردار هستند و لذا روایی سازه که برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای
اندازه گیری سازه ها انجام شد ،نشان می دهد که نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازه گیری ابعاد مورد مطالعه در
مدل تحقیق فراهم می آوردند .زیرا نشانگرهایی که برای اندازه گیری مفهوم وابسته خود دارای سطح معنی داری بزرگتر از 0/05
باشند عمال از کارایی الزم برخوردار نبوده و از فرایند مدل سازی کنار گذاشته خواهند شد .عالوه بر روایی سازه که برای بررسی
اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازهها به کار میرود ،روایی تشخیصی نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به
این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیری نسبت به سازه های دیگر مدل فراهم آورند .به
عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند و ترکیب آنها به گونه ای باشد که تمام سازه ها به خوبی از یکدیگر
تفکیک شوند.
این فرایند با کمک شاخص میانگین واریانس
استخراج شده صورت گرفت که مشخص شد تمام سازه
های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج
شده ( ،) AVEباالتر از  0/5هستند که این ضرایب در
جدول  3نشان داده شده است .در نهایت جهت بررسی
پایایی نیز از شاخص پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد
که نتایج در جدول  3آمده است .پایایی به این معنا
است که بین پاسخ دهندگان مختلف مورد مطالعه
برداشت یکسانی از سواالت وجود داشته است .در
روششناسی مدل معادالت ساختاری از ضریب پایایی
آلفای کرونباخ استفاده می شود که مقادیر باالتر از 0/6
برای هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد (نانالی و
برنسترین.)1994،
شکل شماره  2مدل اندازه گیری تمام متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد و در این مرحله ،کلیه
پرسشها به دلیل برخورداری از بار عاملی باالتر از 0/5
از اعتبار کافی برای شرکت در مدل ساختاری و آزمون
فرضیهها برخوردار میباشند.
شاخص های برازش متغیرهای مدل مطالعه در در
جدول  4ارائه شدهاست .طبق این شاخصها میتوان
شکل شماره  -2مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش
گفت؛ مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
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جدول  -4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش
شاخصهای برازش

مقدار مطلوب

مقدار بهدست آمده

کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی

کمتر از 3

2/874

شاخص نرمشده برازندگی ()NFI

بیشتر از 0/9

0/962

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

بیشتر از 0/9

0/995

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

بیشتر از 0/9

0/994

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA) ،

نزدیک به 0

0/054

بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی:
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بررسی تاثیر کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری ،با توجه به نقش میانجی تاثیر ذهنی مشتریان از برند.
برای تأیید این فرضیه ،الزم است دو مسیر تاثیر کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به این
که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  4/180است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و  1.96-قرار دارد لذا
می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که تاثیر کیفیت ادراکی برند بر وفاداری
مشتری أثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر با  0/334است
که حاکی از این است که شدت اثر کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری مثبت قابل توجه می باشد .به این معنا که در صورت
ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان کیفیت ادراکی برند بر وفاداری مشتری به میزان  0.33واحد افزایش می
یابد .در این پژوهش منظور از کیفیت درک شده کیفیتی است که در سفرهای داخلی اعم از هتل ،بلیط هواپیما  ،بلیط قطار ،غذاها و
گشت ها ارائه شده است  .بر این اساس و با توجه به نتیجه آزمون این فرضیه می توان گفت ،خدمات ارائه شده در راستای رضایت
مشتریان بوده است لذا باعت افزایش وفاداری مشتریان بوده است.

فرضیه های فرعی:
فرضیه اول :آگاهی از نام تجاری مقصد بر تصویر برند تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  12.044است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین میتوان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که آگاهی از نام تجاریمقصد بر تصویر برند تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر
با 0/977است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت آگاهی از نام تجاری مقصد بر تصویر برند قابل توجه می باشد .به این معنا
که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان آگاهی از نام تجاری بر تصویر برند به میزان  0.97واحد
افزایش می یابد .آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در
صورت احساس نیاز به نام تجاری ،از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند .به دیگر سخن می توان بیان داشت
که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد که با یادآوری مکرر نام تجاری برای
مشتریان بهتر در ذهن ماندگار می شود .در این زمینه تبلیغات های پی در پی در فضای مجازی یا بیلبرد می تواند کمکی به سزای
در این امر نماید.
فرضیه دوم :آگاهی از نام تجاری مقصد بر کیفیت درک شده مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  2/596است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که آگاهی از نام تجاری
مقصد بر کیفیت درک شدهمقصد تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این
فرضیه برابر با  0/681است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت آگاهی از نام تجاری مقصد بر کیفیت درک شده قابل توجه
می باشد . .به این معنا که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان آگاهی از نام تجاری بر کیفیت درک
شده به میزان  0.68واحد افزایش می یابد .همان طور که در فرضیه اول ذکر شد که آگاهی از نام تجاری در ذهن مشتریان یادآور
استفاده از آن جریان خواهد بود در صورتی که استفاده از خدمات منجر به کیفیت درک شده باشد نام تجاری بهتر در ذهن مشتریان
نقش بسته خواهد شد.
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فرضیه سوم :تصویر برند مقصد بر کیفیت درک شده تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  2/368است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که تصویر برند مقصد بر
کیفیت درک شده تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر با
 0/537است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت تصویر برند مقصد بر کیفیت درک شده قابل توجه می باشد .به این معنا که
در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان تصویر برند بر کیفیت درک شده به میزان  0.54واحد افزایش می
یابد .تصویر برند آن چیزی است که در ذهن مشتریان باقی می ماند و همین تصویر باقی مانده و کیفیت درک شده منجر به
ماندگای مشتری خواهد شد.
فرضیه چهارم :تصویر برند مقصد بر وفاداری برند مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  6/679است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که تصویر برند مقصد بر
وفاداری برند تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر با
 0/603است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت تصویر برند مقصد بر وفاداری برند قابل توجه می باشد .به این معنا که در
صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان تصویر برند بر وفاداری برند به میزان  0.60واحد افزایش می یابد.
کسی را میتوان به یک برند وفادار دانست که در خریدهای متعدد خود در یک دسته محصول خاص ،یک برند را به برندهای مشابه
ترجیح دهد .وفاداری به برند در مقیاس یک شرکت معنا پیدا میکند (مانند اپل) اما عموماً در مورد برترین برندهای دنیا هم وفاداری
بین دسته محصوالت مختلف کامالً متفاوت است .وفاداری به برند میتواند متوسط عمر یک مشتری را برای سازمان افزایش دهد
همچنین میتواند هزینه های تبلیغاتی یک برند را کاهش دهد.
فرضیه پنجم :کیفیت درک شده مقصد بر وفاداری برند تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  4/180است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که تصویر برند مقصد بر
وفاداری برند تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر با
 0/334است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت کیفیت درک شده مقصد بر وفاداری برند قابل توجه می باشد .به این معنا
که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان کیفیت درک شده مقصد بر وفاداری برند به میزان  0.33واحد
افزایش می یابد .در نتیجه با افزایش کیفیت ادراک شده سبب افزایش وفاداری مشتریان و موجب کاهش هزینه های بازاریابی و
هزینه های جذب مشتریان جدید و در نهایت کاهش هزینه های شرکت خواهد شد.
فرضیه ششم :آگاهی از نام تجاری مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  0/429است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد ،لذا نمی توان این فرضیه را پذیرفت؛ بنابراین نمی توان آگاهی از نام تجاری مقصد بر ارزش کلی برند مؤثر
دانست.نتیجه آزمون این فرضیه ،نشان داد که برخالف انتظار پژوهشگر ،این شیوه ،نمی تواند نقش معناداری در افزایش جذب افراد
برای شرکت نیز داشته باشد.
فرضیه هفتم :تصویر برند مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  0/448است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد ،لذا نمی توان این فرضیه را پذیرفت؛ بنابراین نمی توان تصویر برند مقصد بر ارزش کلی برند مؤثر دانست.نتیجه
آزمون این فرضیه ،نشان داد که برخالف انتظار پژوهشگر ،این شیوه ،نمی تواند نقش معناداری در افزایش جذب افراد برای شرکت
نیز داشته باشد.
فرضیه هشتم :کیفیت درک شده در مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  0/027است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد ،لذا نمی توان این فرضیه را پذیرفت؛ بنابراین نمی توان  :کیفیت درک شده در مقصد بر ارزش کلی برند
دانست.نتیجه آزمون این فرضیه ،نشان داد که برخالف انتظار پژوهشگر ،این شیوه ،نمی تواند نقش معناداری در افزایش جذب افراد
برای شرکت نیز داشته باشد.
فرضیه نهم :وفاداری برند مقصد بر ارزش کلی برند مقصد تاثیر دارد.
با توجه به این که اعداد معناداری به دست آمده برای این فرضیه برابر با  6/517است و این مقدار در ناحیه بحرانی  1.96و
 - 1.96قرار دارد لذا می توان این فرضیه را پذیرفت ،بنابراین می توان با اطمینان  95درصد اظهار داشت که وفاداری برند مقصد
بر ارزش کلی برند تأثیر مثبت و معناداری برجذب مشتریان دارد .از طرفی ،ضریب استاندارد به دست آمده برای این فرضیه برابر با
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 0/586است که حاکی از این است که شدت اثر مثبت وفاداری برند مقصد بر ارزش کلی برند قابل توجه می باشد .به این معنا که
در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،با افزایش یک واحد در میزان وفاداری برند مقصد بر ارزش کلی برند به میزان  0.59واحد
افزایش می یابد .ارزش ویژه برند ارزش ویژه ای است که یک سازمان به واسطه محصول نشان دار با خدمت ارائه می دهد .بر این
اساس که چگونه یک برند و مشتری از طریق احساسات ،تصویر ذهنی ،باورها و یا نظرات مشتری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند
مهم و ضروری است .بدین ترتیب ارزش ویژه برند بیش از آنکه محوریت مالی داشته باشد مشتری مدار می باشد .در واقع ارزش
ویژه برند سه عنصر الزم برای یک سازمان به وجود می آورد .اول تکنیکی ایجاد می کند که بوسیله آن سازمان می تواند توجه
مشتریان که در انتها منجر به وفاداری برند می باشد را به خود جلب کند.دوم ابزاری برای سازمان فراهم می سازد که شرکت بتواند
مشتریان را دوباره جلب محصول یا خدمتی که در حال ارائه دادن است ،بنماید .سوم می تواند تثبیت کننده احساسات و ارتباطاتی
باشد که بین سازمان و مشتری وجود دارد و همین امر باعث وفاداری روز افزون خواهد شد.

پیشنهادهای تحقیق
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زاگرس ،ارایه بهترین و بهیادماندنیترین تجربۀ سفر برای فرهنگیان و عموم مشتریان را مأموریت اصلی خود میداند .برای این
منظور ،توجه به نیازها و عالئق مشتریان ،ارایه خدمات حرفهای و با کیفیت و مطابق با انتظارات مشتری ،با بهترین قیمت ،و نیز با
حفظ احترام و ایجاد رابطهای مبتنی بر اعتماد با مشتریان ،همکاران و رقبا ،مسیری است که زاگرس در آن گام برمیدارد .در این
تحقیق چند مورد از پیشنهادهایی برای ارتقا شرکت ارائه خواهیم داد که امید بر آن داریم تا بتوانیم جهت شناساندن آن به همه
فرهنگیان کشور و ارتقا سطح کیفیت گامی برداریم.
پیشنهادات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
 .1تبلیغات گسترده در مدارس کشور (تمامی مقاطع) برای معلمین و خانواده های دانش آموزان.
 .2برگزاری همایش و سمینار های متعدد جهت معرفی نمودن شرکت زاگرس به فرهنگیان سراسر کشور
 .3عقد قرار داد جهت اردوهای دانش آموزی
 .4عقد قرار داد جهت اعزام معلمین برگزیده برای تقدیر و تشکر
 .5برگزاری تورهای فم تور جهت آشنایی با شهرهای دیگر
 .6تبلیغات مجله های فرودگاهی
 .7تماس با آژانس های سراسر کشور جهت عقد قرار داد و اعطای نمایندگی به آنان
 .8ارائه خدمات قابل قبول با توجه به نیازهای مشتری
 .9برنامه ریزی و مدیریت اجرای سفرها توسط همکاران شرکت (اجرای مستقیم تور).
 .10آموزش پرسنل جهت تقویت در خصوص اطالعات شهرها و کشورها و هتل های موجود و ...
 .11برگزاری تورهای ورودی.
 .12ارتقاء سطح همکاری با آژانس های همکار در جهت خرید بلیط و تورهای داخلی و خارجی.
 .13تبلیغات هدفمند و با برنامه برای جذب فرهنگیان و سایر مخاطبان.
 .14براساس اولویت سفرهای زمینی با تاکید بر مسیرهای ریلی و استفاده از اقامتگاهها و باشگاه های فرهنگیان در راستای
برگزاری تورهای ارزان برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته.
 .15تهیه و استقرار نرم افزار رزرواسیون و  APموبایلی و بروز رسانی  ITشرکت.
 .16انعقاد قرارداد و تفاهم تامه با وزارت آموزش و پرورش و زیر مجموعه های آن و همچنین شرکت های تابعه صندوق
ذخیره فرهنگیان و سایر مشتریان بزرگ
 .17مشتری مداری و راه اندازی باشگاه فرهنگیان
در این پژوهش برای سنجش متغیر وفاداری به برند از شاخصهای تلفیقی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری استفاده شده
است پیشنهاد میشود از شاخصهای دیگر وفاداری به برند از جمله وفاداری شناختی و وفاداری عاطفی استفاده شود.
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چکـیده
امروزه گردشگری میراث فرهنگی و بخصوص بخش ناملموس آن برای توسعۀ و معرفی بهتر بسیار وابسته به عنصر
نیروی انسانی زبده و کارآمد میباشد .از آنجایی که راهنمایان گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع انسانی در این
صنعت شناخته میشوند و به نوعی در خط مقدم و پیشتاز رویارویی با گردشگران میراث ناملموس هستند و مواریث
ناملموس برای فهم بهتر به نظر میرسد بیشتر از سایر جاذبه های گردشگری نیاز به راهنمایانی زبده دارد ،در این پژوهش
تالش شده اثرات توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب این نوع گردشگران مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهش پیش رو ،از نوع مطالعات کاربردی – توصیفی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را خبرگان ،متخصصین و فعالین
استان اردبیل که آگاهی و تسلّط نسبت به موضوع گردشگری میراث ناملموس را داشتند تشکیل میدهند که از آنها تعداد
 51نفر به عنوان نمونۀ آماری (با روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند) انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در
بخش توصیفی از شاخصهای آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیهها به کمک نرم
افزار  Spssاستفاده شد .نتایج نشان داد که چهار مؤلفۀ تخصص و مهارت شغلی ،دانش و اطالعات شغلی ،سطح نگرش و
انگیزۀ شغلی تأثیر مثبت و معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموس دارند.
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در سال های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته ،به طوری که میراث فرهنگی و منابع
میراث باستان شناختی را به عنوان یک منبع با اهمّیت اقتصادی به رسمیت شناختهاند (افخمی .)1395 ،میراث فرهنگی ناملموس
نیز که بخشی از میراث فرهنگی است ،بخش مهّمی از تمدن بشری و به نوعی از منابع اصلی گردشگری است (سو و همکاران،1
.)2020
گردشگری به عنوان یک فعالیت بازرگانی ،نقش و اهمیت به سزایی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای
در حال توسعه دارد ،عوامل متعددی نظیر :امکانات و تسهیالت ،وسایل ارتباط جمعی ،حمل و نقل  ،جاذبه های تاریخی ،زیارتی،
اطالعات فنی و مانند آنها بر فعالیت های گردشگری تأثیرگذار است (ناظمی .)1395 ،گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک
اجتماعی ،با پیامدهای فرهنگی ،اقتصادی و فضایی متعددی همراه است ،بدین جهت ،اثربخش کردن هرچه بیشتر توسعۀ
گردشگری و ارتقای پیامدهای مثبت آن  ،نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی آن می باشد (رهنمایی و همکاران.)1393 ،
در دهه های گذشته ،تمایل به توسعۀ بخش گردشگری با توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی درگیر در این صنعت
مخصوصاً در کشورهای صنعتی دنیا آشکارتر شده است (توحیدی و نبیلو .)2012 ،2بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در
جوامع پیشرفته نشان می دهد که همۀ این کشورها عالوه بر زیرساخت های مناسب و پتانسیل های باالی گردشگری و جغرافیایی،
از نهادهای تربیتی ،حرفه ای و آموزشی توانمند و کارا نیز برخوردارند (شمس الدینی و همکاران .)1395 ،توانمند سازی ،سالم ترین
روش سهیم نمودن دیگرکارکنان در قدرت است .با این روش حس اعتماد ،انرژی مضاعف ،غرور ،تعهّد و خوداتکایی درافراد ایجاد
می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته ،در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت پس از دهها سال
تجربه ،دنیا به این نتیجه رسید که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند ،باید
از نیروی انسانی متخصص ،خالق و با انگیزه برخوردار باشد (عسگری.)1395 ،
استان اردبیل با بهرهمندی از فرهنگ شفاهی غنی ادبیات ترکی ،وجود تنوع غذایی و تنوع شیوه های پخت غذا و ساخت
صنایع دستی و همچنین با دارا بودن یکی از سه ایل بزرگ چادرنشین کشور (ایل شاهسون) در درون استان ،دارای پتانسیل های
فراوانی در زمینۀ میراث ناملموس است به طوری که بیش از شصت مورد در فهرست مواریث ناملموس ملّی به نام این استان به
ثبت رسیده است .نظر به وجود این پتانسیل های عظیم در استان اردبیل و همچنین رونق دادن صنعت گردشگری در این استان
میتوان نیروی انسانی شاغل در صنعت گردشگری میراث ناملموس را هر چه بیشتر و بهتر از کلیۀ جهات توانمند ساخته و زمینۀ
جذب گردشگران میراث ناملموس و توسعۀ بهتر این نوع از گردشگری را در استان اردبیل فراهم ساخت ،و از آنجایی که راهنمایان
گردشگری خط مقدم و پیشتاز رویارویی با گردشگران میراث ناملموس هستند و مواریث ناملموس برای فهم بهتر به نظر میرسد
بیشتر از سایر جاذبه های گردشگری نیاز به راهنمایانی زبده دارد ،در این پژوهش تالش شده اثرات توانمندسازی راهنمایان
گردشگری در جذب این نوع گردشگران و توسعۀ میراث ناملموس استان اردبیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد .سوال اصلی در
پژوهش حاضر این است که :آیا توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب گردشگران میراث ناملموس تأثیری دارد؟

 -2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
 -1-2توانمندسازی
واژه توانمندسازی در فرهنگ آکسفورد ،به معنای قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائه مدرک و توانا شدن آمده است .تاریخچه
اولین تعریف از اصطالح توانمندسازی به سال  1788بر می گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش
سازمانی خود میدانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود (میرن بابازادگان .)1398 ،توانمندسازی
به فرایندی گفته می شود که در آن مدیر به کارکنان کمک میکند تا توانایی الزم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند.
این فرایند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است .مهّمترین مفهوم توانمندسازی ،تفویض اختیار به پایین
ترین سطوح سازمان است .فرایند تصمیمگیری باید از درجۀ باالی عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروههای کاری نیز باید
مسئول یک قسمت کامل از فرایندهای کاری باشند (الیلر .)1994 ،3در واقع توانمندسازی عبارت است از شناختن ارزش افراد و
سهمی که میتوانند در انجام امور داشته باشند .در مورد توانمندسازی نیروی انسانی میتوان گفت ،یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت-
های الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزشی افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان بر عهده

1- Su et al
2- Tohidy & Nabiloo

3- Lawler
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دارند که توأم با کارآیی و اثربخشی باشد .در بیانی دیگر توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساختن سازمان به نحوی که افراد
ضمن کنترل خود ،آمادگی قبول مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند (سعیدیپور و محمدیپور.)1399 ،

 -2-2راهنمایان گردشگری

 -3-2میراث ناملموس فرهنگی
برای آنکه یک اثر میراث فرهنگی خوانده شود ،بیش از قدمت و تبلور بیرونی ،باید حامل یک پیام یا ارزش ضروری باشد
(فروغی و همکاران .)1399 ،میراث فرهنگی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته میراث ملموس و میراث ناملموس تقسیم می
گردد:
 .1میراث ملموس یا مادی :به مجموعه مظاهر مادی اطالق می شود که خارج از وجود ما تحقق مادی و فیزیکی دارند .بیشتر
ارزش های تاریخی و هنری بر آثار و مظاهر مادی مترتباند ،مانند :شهرها ،بناها ،اشیا و غیره
 .2میراث ناملموس یا معنوی :مجموعه مظاهری هستند که گرچه وجود خارجی ندارند ،اما جلوههای مادی آنها قابل درک و
دسترسی است ،مانند :زبان ،باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم که به خودی خود مادی نیستند ،اما جلوۀ مادی دارند (نورآقایی و مکیان،
 .)1396بر اساس تعریف کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو ،این مواریث به معنای اقدامات ،نمایشها،
ابزارها ،دانش ،مهارتها و نیز وسایل ،اشیاء ،مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها است که جوامع ،گروهها و در برخی
موارد افراد ،آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میشناسند .این میراث که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ،مدام
توسط جوامع و گروهها ،در پاسخ به محیط ،طبیعت و تاریخ بازآفرینی میشوند و حسّ هویت و استمرار را برایشان به ارمغان آورده و
بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خالقیت بشری را ترویج میکنند (یونسکو .)2003 ،2میراث فرهنگی ناملموس به جنبه های
غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته میشود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دورۀ زمانی را در برمیگیرد یا راه و روش رفتار در
جامعه میباشند که معموالً قوانین رسمی عمومی برای کارکرد در یک فضای فرهنگی خاص هستند .به عبارت دیگر میراث معنوی
شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است (شاهی و خورشید.)1394 ،
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در ایران برخی از اصطالحات برای این شغل رایج شده است ،مانند :تور لیدر یا سرپرست تور و راهنمای تور که همگی به یک
معنا به کار برده میشوند .دو تعریف م ّهم در مورد این حرفه وجود دارد که اولی تعریف اتحادیه راهنمایان تور در اروپا و دیگری
تعریف فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری هستند .بر اساس تعریف اتحادیه راهنمایان تور در اروپا "راهنما شخصی است که
گروه یا افرادی از بازدیدکنندگان را خارج از خانه هایشان یا خارج از کشور در اطراف یادمان ها ،سایت ها ،یا مناطق شهری
راهنمایی می کند و برای آنها به زبان خودشان و به شیوه ای جذاب و مهّیج محیط طبیعی و فرهنگی را تشریح می کند" (ضیایی و
فرمانی .)1390 ،همچنین طبق تعریف فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری ،راهنمای تور کسی است که توریست ها را به زبانی
که ویژه آنهاست در زمینه های مختلف توریستی راهنمایی می کند و دارای تس ّلط و اطالعات کامل دربارۀ میراث طبیعی و فرهنگی
هر منطقه است و قادر است این اطالعات را به زبان قابل درک برای توریست ها توضیح دهد (کروبی و همکاران  .)1396،در واقع
راهنمای تور به کسی گفته می شود که وظیفۀ اصلی او هدایت و انتقال اطالعات به گردشگران است .همچنین راهنمای تور نقش
سرگرم سازی افراد و نیز تفسیر جاذبه ها و آثار را نیز در بر عهده دارد .به این ترتیب دانش زبانی ،دانش بومی و محلّی و مهارت-
های عملی از جمله توانمندیهایی است که در مورد راهنمایان تورها مورد توجه میباشد (جعفری.)2000 ،1
توانایی در جذب مسافران ،شناخت منطقه ،دانستن زبانهای محلّی ،دانستن حداقل یک زبان بینالمللی ،تحصیالت و دانش
کافی تاریخی ،فرهنگی و طبیعی به تناسب منطقه و محلّ برگزاری تور ،همچنین هوشمندی ،کارآزمودگی و تجربه ،کسب
مهارتهای به ظاهر جزئی؛ همانند مهارت در کمکهای اولیه پزشکی ،شناسایی مسیرها و راه ها ،سالمت و قدرت جسمانی کافی ،به
عالوه بسیاری از ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای فردی از م ّهمترین لوازم و ضروریات کسب موفقیت در این حرفه برای یک
راهنمای گردشگری است (حسینی .)1393 ،راهنمایان تور که همانا سفیران فرهنگـی کـشورهای مقـصدند بـا انجـام صـحیح
وظـایف وایفـای نقـش برجـسته خـود میتواننـد مهّمتـرین گـامهـا را در جهـت رضـایتمندی گردشگران بردارند (محمدخانی،
.)1387
انواع راهنمایان گردشگری نیز در ایران به دو دسته تقسیم میشوند )1 :راهنمایان طبیعت گردی  )2راهنمایان فرهنگی که
راهنمایان میراث ناملموس نیز جزو راهنمایان فرهنگی به حساب میآیند.

1- Jafari
2- UNESCO
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بر اساس تعاریف کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس ،قلمرو میراث فرهنگی ناملموس ،شامل پنج بخش اصلی :بیان و سنت
های شفاهی ،هنرهای نمایشی ،فعالیت های جمعی ،آیین ها و جشن ها ،دانش سنتی و اعمال مرتبط با طبیعت و کیهان و سنت-
های مرتبط با صنایع دستی اصلی میشود (شهیدی و همکاران.)1399 ،
تحقیق حاضر در تالش است که تأثیرات توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب گردشگران میراث
ناملموس را شناسایی کرده و راهکارهای مفید را در جهت جذب این گونه گردشگران را به نهادهای دولتی و خصوصی مربوطه
استان ارائه دهد .در ادامه به برخی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته میشود:
هواگاما و همکاران )2019( 1در پژوهشی با عنوان " بازاریابی خدمات از طریق توانمندسازی ،عملکرد و رضایت شغلی کارکنان
هتل ها" نشان دادند که آموزش کارکنان هتل ها ،مزایایی برای هر دو طرف (میهمانان و کارکنان) به همراه دارد و استقالل شغلی
بیشتر باعث بهبود رفاه کارگران خدمات می گردد .کروجا و همکاران ،)2016( 2در پژوهشی با عنوان "توانمندسازی در صنعت
میهمان نوازی آمریکا " به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی باعث می گردد کارکنان نسبت به خودشان احساس بهتری داشته
باشند ،همچنین سازمان ها باید یاد بگیرند که به منظور توانمندسازی کارکنان و برای بهبود عملکرد خود نیاز به یک تغییر اساسی
در کل فرهنگ سازمانی دارند .موونو و داهلس )2017( 3در پژوهش "توانمندسازی زنان و گردشگری جزیره ای در فیجان" به این
نتیجه رسیدند که از طریق کارآفرینی مبتنی بر جهانگردی ،زنان مح ّلی نه تنها به توانمندی اقتصادی رسیده اند بلکه از لحاظ
روانشناختی  ،اجتماعی و سیاسی نیز توانا و کاراتر شدند .بوتلر )2017( 4در پژوهشی تحت عنوان "تقویت توانمندی جامعه و ایجاد
ظرفیت از طریق گردشگری (دولستروم آفریقای جنوبی)" دریافت که توسعۀ گردشگری تأثیرات مثبتی را ایجاد کرده و اعضای
جامعه محلّی با مزایایی رو به رو شدهاند که فراتر از عوامل اقتصادی است .تتیک )2016( 5در پژوهشی تحت عنوان " اثرات
توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی راهنمایان گردشگری" نشان داد که توانمندسازی روانشناختی ،رضایت
شغلی و عملکرد شغلی ،با هم همبستگی مثبت دارند و توانمندسازی سطح هر دو عامل رضایت شغلی و عملکرد شغلی راهنمایان
گردشگری را ارتقا میدهد .توحیدی و نبیلو ( )2012در مقالهای با عنوان" توانمندسازی منابع انسانی و نقش آن در گردشگری
پایدار" به این نتیجه رسیدند که سازمان های حاضر در سراسر جهان ،تمایل زیادی به توانمندسازی پرسنل خود برای افزایش
کارایی و بهبود سیستمهای کاری دارند ،همچنین پیشنهاد دادند که مدیریت و پرسنل برای انجام بهتر وظایف خود دوره های
آموزش کوتاه مدت ،بلند مدت و حرفه ای را داشته باشند .میرن بابازادگان ( )1398در یک پژوهش راهبردی با عنوان "تدوین
الگوی راهبردی توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد معادالت ساختاری (مطالعه موردی :سازمان گردشگری استان تهران)" پس
از شناسایی پنج مؤلفه به همراه زیر مؤلفههای آنها به این نتیجه رسیدند که هر پنج مؤلفه :چشم انداز و مأموریت ،خطمشی
سازمان ،شرکا و ذینفعان ،کارکنان و فرآیندها بر توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان گردشگری استان تهران مؤثر میباشند.
شمسالدینی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان ارزیابی" اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعۀ صنعت گردشگری
(استان کهکیلویه و بویر احمد)" به این نتیجه رسیدند که میان چهار مؤلفه :مهارت و تخصص شغلی ،دانش و اطالعات شغلی،
سطح نگرش و انگیزۀ شغلی و توسعۀ گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد در سطح باال رابطه معنی داری وجود دارد .سیّدی
( )1393در مقاله ای با عنوان "توانمندسازی منابع انسانی ،عامل موفقیت صنعت گردشگری" به این نتیجه رسید که توانمندسازی
پرسنل بخشهای دولتی و خصوصی مناطق گردشگری ،یکی از ارکان مهّم رشد و توسعۀ اقتصادی و موفقیت پایدار این مناطق
است و دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق گردشگری از جمله رشد و جذب گردشگر و سرمایه گذار ،رشد و توسعۀ اقتصادی،
ایجاد اشتغال مولد و کسب درآمدهای ارزی ،جز از طریق توانمند کردن نیروی انسانی شاغل در این مناطق امکان پذیر نمیباشد.
زاهدیان نژاد و یزدان پناه ( )1393در مقاله ای به منظور "بررسی افزایش توانمندیهای شغلی کارکنان هتل به وسیله آموزش های
ضمن خدمت" به این نتیجه رسیدند که آموزش های ضمن خدمت در صورت اجرای مناسب میتوانند نقش قابل مالحظهای در
ارتقای توانمندسازی کارکنان هتل داشته باشند.

 -3روش شناسی تحقیق
پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی توسعهای ،از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ نوع دادهها از نوع تحقیقات
کمّی میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش را متخصصین و فعالین حوزۀ گردشگری میراث ناملموس استان اردبیل ،اساتید دانشگاه و
فارغ التحصیالن رشتههای گردشگری و باستانشناسی (ارشد به باال)  ،کارشناسان ادارۀ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
1- Hewagama et al
2- Kruja
3- Movono & Dahles
4- Butler
5- Tetik
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گردشگری استان اردبیل که اطالعات کافی در زمینۀ گردشگری میراث ناملموس دارند ،تشکیل میدهند که از آنها تعداد  51نفر
به عنوان نمونه (به روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند) انتخاب شدند .در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات و داده ها از نمونۀ
آماری پرسشنامۀ آنالین محقق ساخته میباشد که برای ساخت آن از پرسشنامههای استاندارد توانمندسازی و جذب گردشگران
کمک گرفته شده است .این پرسشنامه شامل دو بخش میباشد که بخش اول را سؤاالت جمعیت شناختی ( 4سؤال) و بخش دوم را
سؤاالت تخصصی ( 19سؤال) که بر اساس طیف  5درجه ای لیکرت طراحی شده اند ،تشکیل میدهند .روایی پرسشنامه در این
پژوهش ،پیش از توزیع در جامعۀ آماری از سوی خبرگان و اساتید حوزۀ گردشگری تأیید شد و پیشنهادات و نظرهای آنها در
خصوص تغییر در پرسشنامه اعمال گردید .همچنین برای برآورد میزان پایایی ابزار اندازهگیری از معیار آلفای کرونباخ استفاده گردید
که عدد یدست آمده  0.87بود که نشان دهندۀ پایایی مناسب پرسشنامه میباشد .در ادامه بعد از گردآوری دادههای خام تحقیق،
برای تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی و بنا به ضرورت از شیوههایی از قبیل فراوانی
استفاده شد و در بخش آمار استنباطی نیز جهت آزمون فرضیههای مطرح شده از روش آماری رگرسیون به کمک نرم افزار Spss
استفاده و بهره گرفته شد.

 -4یافتههای تحقیق

ویژگی
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه فعالیت

جدول  .1آمار توصیفی اعضای نمونۀ آماری
فراوانی
تنوع

درصد فراوانی

زن

20

39.3

مرد

31

60.7

 20تا  30سال

9

17.6

 31تا  40سال

21

41.2

 41تا  50سال

17

33.3

باالی  50سال

4

7.9

دیپلم یا فوق دیپلم

4

7.9

کارشناسی

14

27.5

کارشناسی ارشد

23

45.1

دکتری

10

19.5

کمتر از  5سال

10

19.5

 6تا  10سال

12

23.6

 11تا  15سال

15

29.4

بیشتر از  15سال

14

27.5

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

برای بدست آوردن اطالعات جمعیت شناختی اعضای نمونۀ آماری در این پژوهش  4سؤال طراحی و از آنها خواسته شد که
خصوصیات شخصی خود که شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و سابقۀ فعالیت مرتبط بود را مشخص نمایند .طبق آمار بدست آمده
 39.3درصد افراد را زنان و  60.7درصد را مردان تشکیل دادهاند 17.6 .درصد اعضای نمونه در سنین  20تا  30سال 41.2 ،درصد
در سنین بین  31تا  40و بقیه باالی  41سال سن داشتند .همچنین از لحاظ تحصیالتی  19.5درصد آنها دارای مدرک دکتری،
 45.1درصد کارشناسی ارشد 27.5 ،درصد کارشناسی و  7.9درصد از مدرک دیپلم یا فوق دیپلم برخوردار بودند .نتایج کامل در
جدول شمارۀ  1گزارش شده است.

در این پژوهش دو متغیر توانمند سازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل به عنوان متغیر مستقل و جذب گردشگران میراث
ناملموس به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که متغیر توانمند سازی راهنمایان دارای  4مؤلفۀ تخصص و مهارت شغلی،
دانش و اطالعات شغلی ،سطح نگرش و انگیزۀ شغلی میباشد .بدین منظور  4فرضیۀ آماری تدوین شد که در ادامه به آزمون هر
کدام از فرضیههای تحقیق به کمک روش تحلیل رگرسیون ساده پرداخته میشود.
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ضریب رگرسیون
0.629
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

(ثابت)
دانش شغلی

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ اول
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.769
0.384
0.396
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
32.131
19.026
1
19.026
0.592
49
29.014
50
48.039
تحلیل رگرسیون تأثیر دانش شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
4.247
0.431
1.830
5.668
0.629
0.100
0.569

Sig
0.000

Sig
0.000
0.000

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

 آزمون فرضیۀ  :1دانش و اطالعات شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراثناملموس دارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،2ضریب تعیین بین دو متغیر دانش و اطالعات شغلی راهنمایان
گردشگری استان اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.396است که بدان معنا میباشد که دانش و اطالعات شغلی
راهنمایان  39درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .مطابق جدول در تحلیل
واریانس رگرسیون سطح معنی داری کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید .همچنین با توجه
به عدد بتای بدست آمده ( )0.629در سطح معنی داری ( )0.000میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ دانش و
اطالعات شغلی راهنمایان بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ دوم
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.851
0.246
0.261
0.511
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
17.346
12.560
1
12.560
رگرسیون
0.724
49
35.480
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر مهارت شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
5.164
0.457
2.359
(ثابت)
4.165
0.511
0.108
0.448
مهارت شغلی

Sig
0.000

Sig
0.000
0.000

 آزمون فرضیۀ  :2تخصص و مهارت شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراثناملموس دارد؛ با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،3ضریب تعیین بین دو متغیر تخصص و مهارت شغلی راهنمایان
گردشگری استان اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.261است بنابراین میتوان استنباط کرد که مهارت و
تخصص شغلی راهنمایان  26درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .مطابق جدول
در تحلیل واریانس رگرسیون سطح معنی داری کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید.
همچنین با توجه به عدد بتای بدست آمده ( )0.511در سطح معنی داری ( )0.000میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ
مهارت و تخصص شغلی راهنمایان بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ سوم
ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.917
0.126
0.143
0.378
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
8.183
6.875
1
6.875
رگرسیون
0.840
49
41.165
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر سطح نگرش راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
6.036
0.477
2.881
(ثابت)
2.861
0.378
0.111
0.318
سطح نگرش

Sig
0.006

Sig
0.000
0.006

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ چهارم
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.903
0.151
0.168
0.410
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
9.880
8.061
1
8.061
رگرسیون
0.816
49
39.979
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
2.219
0.789
1.750
(ثابت)
3.143
0.410
0.170
0.533
انگیزۀ شغلی

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

 آزمون فرضیۀ  :3سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموسدارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،4ضریب تعیین بین دو متغیر سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان
اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.143است .بنابراین میتوان گفت که سطح نگرش راهنمایان گردشگری 14
درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .همچنین مطابق جدول در تحلیل واریانس
رگرسیون سطح معنی داری بدست آمده عدد  0.006است که کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید
مینماید .در ادامه با توجه به عدد بتای بدست آمده ( )0.378در سطح معنی داری ( )0.006میتوان نتیجه گرفت که جهت
تأثیرگذاری مؤلفۀ سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان اردبیل بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.

Sig
0.003

Sig
0.031
0.003

 آزمون فرضیۀ  :4انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموسدارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،5ضریب تعیین بین دو متغیر انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل
و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.168است که بدان معنا میباشد که انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری  16درصد از
تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .همچنین مطابق جدول در تحلیل واریانس رگرسیون
سطح معنی داری بدست آمده کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید .در ادامه با توجه به عدد
بتای بدست آمده ( )0.410در سطح معنی داری ( )0.003میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ انگیزۀ شغلی راهنمایان
گردشگری بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
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بحث و نتیجهگیری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

راهنمایان گردشگری همواره کنش و ارتباط رو در رویی با گردشگران دارند ،علی الخصوص با گردشگران مربوط به میراث
ناملموس که به شدت نیازمند به تفسیر ،فهم و درک عمیق از جاذبهها و مواریث ناملموس مقصدند ،زیرا که مواریث ناملموس
همانند مواریث ملموس جنبه عینی و فیزیکی در بسیاری از موارد ندارد ،بنابراین از این حیث در پژوهش حاضر تالش شد ،تا تأثیر
توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل به عنوان متغیر مستقل بر جذب هر چه بیشتر گردشگران میراث ناملموس استان
به عنوان متغیر وابسته ،سنجیده شود .بر همین اساس پس از بررسی و سنجش بین چهار مؤلفه مهارت و تخصص شغلی ،دانش و
اطالعات شغلی ،سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان و انگیزش شغلی آنان با جذب گردشگران میراث ناملموس استان اردبیل
مشخص شد که بین هر چهار مؤلفۀ ذکر شده با جذب گردشگران میراث ناملموس رابطه و اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد.
در واقع میتوان این گونه بیان کرد که توانمندسازی راهنمایان گردشگری در سطحی باال تأثیر مستقیم بر جذب هر چه بیشتر
گردشگران میراث ناملموس این استان دارد .همچنین در بین درون مؤلفه های مهارت و تخصص شغلی به ترتیب زیر مؤلفه های:
مهارت حل مسأله و مدیریت بحران یک راهنما ،تسلط بر چندین زبان خارجی ،خوش خلقی و درک اعضای تور ،مهارت رهبری و
هدایت تور ،روابط اجتماعی باال و مهارت سخنوری توسط پاسخ دهندگان شناخته شد .در بین زیرشاخه های دانش و اطالعات
شغلی نیز ،دانش راهنمایان گردشگری استان در مورد تاریخ جامعۀ میزبان ،مذاهب و ادیان و آداب جامعه میزبان ،ویژگیهای
سیاسی جوامع اعضای تور و جامعۀ میزبان ،ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی مقصد ،عادات غذایی اعضای تور و مقصد و مهارت
ساخت صنایع دستی و معماری جامعۀ میزبان مهّمترین اولویت ها را در این بخش به دست آوردند که باید به آنها توجه نمود .از بین
مؤلفههای سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان ،عالقۀ راهنمایان به شغل و حرفۀ خود و در درجۀ بعدی احساس کارآمدی و با
ارزش شمردن شغل راهنمایان گردشگری در سطح جامعه بیشترین اولویت را برای برنامه ریزی توسط مسئولین مربوطه دارا هستند.
و نهایتاً در میان زیر مولفههای انگیزش شغلی راهنمایان گردشگری :درآمد قابل توجه راهنما و امنیت شغلی ،طرز برخورد عادالنه
مدیران و تورگردانان با راهنمایان به هنگام بروز بحران ،آموزشهای حین کار و ضمن خدمت و قدردانی و تکریم راهنمایان مهّم-
ترین اولویت ها برحسب میزان تأثیرگذاری بر جذب گردشگران میراث ناملموس در استان اردبیل را به دست آوردند.
بنابراین میتوان این گونه استدالل کرد که با توجه به تأثیر مستقیم و باالی توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل
در جذب تعداد بیشتر گردشگران میراث ناملموس ،تأثیرگذاری راهنمایان توانمند شده میتواند رضایت و درک باالی گردشگران از
این نوع گردشگری را در استان به همراه داشته و با تبلیغات دهان به دهان همین گردشگران ،جذب هر چه بیشتر گردشگرانی دیگر
در آینده را نیز در پی داشته باشد .لذا پیشنهاد می گردد که مدیران میراث فرهنگی استان اردبیل ،انجمن راهنمایان گردشگری و
تورگردانهای بخش خصوصی استان:
مهارتهای شغلی راهنمایان گردشگری را از طریق آموزش های دورهای و ساالنه تقویت نمایند.
کالسهای دانشافزایی راهنمایان در زمینههای مرتبط با گردشگری میراث ناملموس را به صورت ادواری برپا نمایند.
با برگزاری گردهمایی ها و جشنهای ساالنه در استان از راهنمایان وظیفه شناس تقدیر به عمل آورده و در صدا و سیمای
استانی و کانال های مجازی منصوب به خود ،مجموعه ها و برنامههایی را در جهت تکریم راهنمایان میراث ناملموس به عمل
آورند .و نهایتاً در جهت افزایش انگیزش شغلی راهنمایان ،حقوق مناسب و امنیت شغلی این قشر را هر چه بیشتر و بهتر تامین و
تضمین نمایند.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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بررسی تاثیرگردشگری در فرآیند توسعه پایدار شهری با تاکید برنقش
فرهنگ

فاطمه شادالوئی

1

تاریخ دریافت1399/12/24 :
تاریخ پذیرش1400/02/25 :
کد مقاله26027 :

چکـیده
امروزه توریسم فراتر از یك صنعت به مثابه یك پدیده پویاي جهاني و اجتماعي داراي پيچيدگي هاي خاص خویش است.
بسياري از کشورهاي پيشرفته ،گردشگري را بهترین راه اعتالي فرهنگ ،ایجاد تفاهم بين المللي و دستيابي به درآمدهاي
سرشار اقتصادي مي دانند .یکي از مهمترین اهدف توسعه گردشگري داخلي وخارجي ،توسعه فرهنگي و اجتماعي نواحي
مقصد است .وبه تبع آن رسيدن به توسعه پایدار مي باشد .تحقيق حاضر تاثير گردشگري در فرآیند توسعه پایدار شهري را
مورد بررسي قرار داده و نقشي که فرهنگ مي تواند به واسطه گردشگري و به طور اخص گردشگري شهري دراین فرآیند
برعهده بگيرد را مطالعه و تبيين نماید .بعبارت دیگر گردشگري (صنعت توریسم) برتوسعه پایدار شهري نقش داشته و
فرهنگ نيز بعنوان یکي از مولفه هاي توسعه در این ارتباط مي باشد .لذا ميتوان اینگونه عنوان نمود که ؛ فرهنگ با تاثير
پذیري از گردشگري مي تواند بر توسعه پایدار شهري نقش داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :گردشگري ،توسعه پایدار ،فرهنگ ،شهر

 -1کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران
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در ابتدا علل شکل گيري گردشگري شهري با دو عامل تجارت و فرهنگ مرتبط بوده است .درحال حاضردالیل گردشگران
براي سفر به شهرها متنوع است و آنها به دالیل متعددي از شهرها دیدن مي کنند:دیداردوستان وبستگان  ،بازدیدازموزه ها  ،رفتن
به تئاتر ،شرکت کردن در یك واقعه ورزشي ،دیدن مناظرو چشم اندازها  ،تفریح و سرگرمي ،خرید ،شرکت کردن در جلسات ،
بازدید از نمایشگاه ها و زیارت و مواردي ازاین قبيل.
گردشگري نقشي حياتي را در اقتصاد جهاني ایفا مي کند و ”فعاليتي است که در ایام فراغت انجام مي شود .فعاليتي چند بعدي
است و از آن با عنوان اميدبخش ترین صنعت کشورهاي جهان سوم یاد شده است .عواملي نظير پيشرفت در فناوري سفر ،احياء
جاذبه هاي گردشگري وغيره در امر توریسم دخيل هستند.
امروزه گردشگري به عنوان پدیده اي اجتماعي که به جهت اجتماعي اقتصادي اثرات بسياري در جوامع مقصد به جاي مي
گذارد ،مورد مطالعه محققين از رشته هاي علمي مختلف قرار مي گيرد .آنچه که از مطالعات ومشاهدات محققين رشته هاي جامعه
شناسي ،روان شناسي اجتماعي و مردم شناسي درزمينه گردشگري بر مي آید ،نقش محوري واساسي آن درعرصه اقتصادي وسایر
زمينه هاست.
گردشگري ،از فعاليت هاي مهم با پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيطي در شهرهاست .سياست توسعه گردشگري،
رویکردي است که شهر با تاکيد بر آن مي تواند ضمن افزایش منافع آن ،تاثيرات منفي را به حداقل کاهش دهد .با گسترش پدیده
شهرنشيني به همراه افزایش درآمدهاي عمومي و نيز تغييرات سبك زندگي مردم ،انگيزه مسافرت و افزایش اهميت اوقات فراغت
براي تامين احتياجات روحي انسان به امري ضروري مبدل شد.این مهم منجر به ظهور پدیده اي جهاني به نام صنعت گردشگري
شده است .از سوي دیگر  ،محيط هاي شهري بعنوان مراکز تمدن ،فرهنگ ،سياست و گاه با ارزشمندترین منابع گردشگري چون
پارك ها ،چشم اندازهاي طبيعي وفضاهاي تاریخي محسوب مي شوند(سرایي)1392،
دراین ميان شهرها بعنوان مقصدگردشگري با فراهم آوردن هرچه بهتر شرایط پذیرایي و جذب گردشگر با عرضه و معرفي
جاذبه هاي توریستي خدمات مرتبط با آن مي توانند در رقابت باسایر مقاصدگردشگري از صنعت توریسم به فراخور امکانات و
ظرفيت خود بهره مند گردند .در طرف مقابل نيز شهر از نتایج و عواید حضور گردشگران در جهت تامين الزامات توسعه و حرکت به
سمت رشد و پویایي بهرمند خواهد گردید .که مي توان از آنها به حمایت هاي  ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي اشاره
داشت.
دراین خصوص نقش فرهنگ و فرهنگ شهروندي در جهت ارتقاء وزن و جاذبه شهري و هم راستایي با اهداف گردشگري و
نيل به توسعه شهري حائز اهميت مي باشد .چراکه مولفه فرهنگ نقشي موثر در جذب گردشگر داشته و تنها به صرف برخورداري
از امکانات و جاذبه هاي منحصر به فرد تضمين توفيق در این امر حاصل نخواهد شد.و مي بایست به لحاظ فرهنگي و اجتماعي
شهر و شهروندان آمادگي پذیرایي از ميهمانان خود را داشته باشند.

-2روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي است و از حيث ماهيت و روش توصيفي تحليلي ميباشد .با توجه به مؤلفه هاي مورد
بررسي ،ماهيت موضوع و اهداف تحقيق ،رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر ،از نوع کاربردي و نظري ،روش انجام آن توصيفي-
تحليلي ،نوع تحليل ،کمي است .روش کتابخانه اي شامل مرور تحقيقات و مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع و استفاده از
آمارها و داده هاي مورد نياز براي بررسي و تحليل است .

-3پیشینه تحقیق
مجتبي کاظم پوریان و همکاران ( )1394پژوهشي را با عنوان نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعي بر گسترش صنعت
گردشگري انجام داده اند .نتایج تحقيق بيان مي دارد که مهمترین راه تبليغات و نقش رسانه ها  ،اینترنت و صدا و سيما در جذب
گردشگر ،را مورد بررسي قرار داده اند .
صيدایي و همکار ( )1391در پژوهشي پيامدها و اثرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حاصل از توسعه گردشگري را در شهر
کرمانشاه مورد بررسي قرارداده اند.
ضرابي و همکار ( ،)1390در پژوهش خود با عنوان ؛سنجش تاثيرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و زیست محيطي توسعه
گردشگري از دیدگاه ساکنان  ،به بررسي گردشگري بر توسعه شهري شهرستان مشکين شهر پرداخته اند.
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فني  ،عليزاده و زحمتکش( )1392در تحقيقي با موضوع ؛ تاثيرات گردشگري بر توسعه پایدار شهري از نظر ساکنان (مورد
مطالعه :جزیره قشم) به تحقيق و بررسي اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيطي گردشگري برتوسعه شهر قشم براساس تجربيات و
نظرات ساکنان آن پرداخته اند.

-4مبانی نظری
-1-4شهر

-2-4گردشگری
واژه گردشگري نخستين بار در سال  1811در مجله انگليسي به نام اسپورتيگ ماگارین آمد .در آن زمان این لغت به معناي
مسافرت به منظور تماشاي آثار تاریخي و بازدید از مناظر طبيعت براي کسب لذت به کارمي رفت (محالتي)1381،
توریسم جمعي از پدیده ها و روابط ناشي شده از روابط متقابل گردشگران ،تامين کنندگان تجاري ،حکومت ها و جوامع ميزبان
در فرآیند جذب و ميزباني گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعيت ،افزایش رفاه عمومي ،پيشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکيك مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردي شده است و
کشورهاي جهان به این واقعيت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردي و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهاي هنگفت و منفعت هاي اضافي براي جوامع بومي و اقتصاد محلي به همراه داشته باشد(پاپلي یزدي
وسقایي)1392،گردشگري به سفرهایي گفته ميشود که توسط گردشگر بين مبدأ و مقصد به شرط عدم اشتغال و اقامت بيشتر از
شش ماه وکمتر از یك روز نباشد (رضواني)1386،
گردشگري نقشي حياتي را در اقتصاد جهاني ایفا مي کند و ”فعاليتي است که در ایام فراغت انجام مي شود .فعاليتي چند بعدي
است و از آن با عنوان "اميدبخش ترین صنعت کشورهاي جهان سوم یاد شده است .عواملي نظير پيشرفت در فناوري سفر ،احياء
جاذبه هاي گردشگري وغيره در امر توریسم دخيل هستند.
در ابتدا علل شکل گيري گردشگري شهري با دو عامل تجارت و فرهنگ مرتبط بوده است .درحال حاضردالیل گردشگران
براي سفر به شهرها متنوع است و آنها به دالیل متعددي از شهرها دیدن مي کنند:دیداردوستان وبستگان  ،بازدیدازموزه ها  ،رفتن
به تئاتر ،شرکت کردن در یك واقعه ورزشي ،دیدن مناظرو چشم اندازها  ،تفریح و سرگرمي ،خرید ،شرکت کردن در جلسات ،
بازدید از نمایشگاه ها و زیارت و مواردي ازاین قبيل .هر یك از این علل ممکن است فقط سهم کوچکي از بازدیدها را شرح دهند.
به طور آشکاري این سهم از شهري به شهر دیگر متفاوت است .به هرحال بسياري از سفرها چند هدفي است و یا اینکه انگيزه
ثانویه قوي براي آنها وجود دارد .شهرها،افراد را از همه سنين جذب مي کنند،اگرچه هرگروه سني فعاليت هاي متفاوت خاص
خودش را دارا است(.رنجبر،جرفي)1390،
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از نظر تعریف شهر و مکان شهري  ،تفاوت زیادي بين کشورها وجود دارد .در حال حاضر ،تعاریف مختلفي از مکان شهري
شده است که هيچ کدام به تنهایي رضایت بخش نيست .گاهي اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ شهري (تعریف فرهنگي) ،گاهي بر
اساس کارکرد اداري( تعریف سياسي -اداري) ،گاهي بر اساس افراد شاغل در بخش غير کشاورزي (شاخص اقتصادي) و گاهي بر
اساس تعداد جمعيت (شاخص جمعيت شناختي) تعریف ميشود .شهربه مثابه بخشي ازسلسله مراتب سيستم قضایي و تقسيمات
سياسي  -جغرافيایي هر کشور براساس شاخصه هاي مختلفي مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهي ،عالقه مندي اجتماعي و
مشارکت مردم در نظام تصميم گيري و...شکل مي گيرد(.شارع پور)1391،
شهرها به عنوان مهمترین مقصد توریستي در جهان نقش هاي متعددي برعهده دارند :آنها به عنوان دروازه ورود به کشور،
مرکزي براي احساس راحتي و اساسي براي گردش در نواحي روستایي عمل مي کنند .عالوه بر این ،نواحي شهري مقاصدي
نيستند که جمعيت با هم براي فعاليت هاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي متمرکز مي شوند؛ آنها نقش مهمي به عنوان مرکز فعاليت
هاي توریستي دارند .شهرهاي توریستي به علت تجمع زیر ساخت ها و نهادهاي مدني مي توانند مکان ایده الي جهت جذب
گردشگران داخلي و خارجي به حساب آیند .محيط هاي شهري هم به عنوان مبدأ و هم به عنوان مقصد حرکت هاي گردشگري از
اهميت زیادي برخوردارهستند و مبدأ و مقصد بودن آن بستگي به ميزان جاذبه هاي موجود در آنها دارد ،ولي این شهرها اگرتاریخي
باشند ،به علت وجود جاذبه هاي مختلف تاریخي ،باستاني ،فرهنگي ،مذهبي و موزه اي و ایجاد امکانات رفاهي ،فرهنگي ،بازرگاني،
ارتباطي و ...به عنوان مقصدي براي حرکت هاي گردشگري در اولویت هستند(.رنجبر،جرفي)1390،
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چهار مشخصه عمومي پذیرفته شده براي شهرها :تراکم هاي فيزیکي باالي ساختارها ،مردم ،کارکردها و عدم تجانس هاي
اجتماعي و فرهنگي ،اقتصاد چند کارکردي ،مرکزیت فيزیکي در درون شبکه هاي منطقه اي و درون شهري است .وقتي که شهرها
به عنوان چنين مکاني مطرح شود ،گردشگري توسعه پيدا مي کند ،این پيچيدگي به طرز تفکيك ناپذیري ماهيت و
ساختارگردشگري شهري را تشکيل داده و به آن خصوصياتي مي دهد که آن را از انواع گردشگري متمایز مي سازد "نواحي شهري
که به علت آن جاذبه هاي تاریخي و فرهنگي بسياري دارند ،غالبا مقاصدگردشگري مهمي محسوب مي شوند .عالوه بر این حتي
درصورتي که جاذبه هاي گردشگري در مناطق غير شهري واقع باشند ،از آنجایي که شهرها به پيرامون خود خدمات مي دهند ،در
رابطه با گردشگري قرار مي گيرند .لذا حجم زیادي از امکانات گردشگري در شهرها متمرکز مي شوند(.پاپلي یزدي وسقایي)1385،
یکي از مهمترین مقاصدي که روندهاي گردشگري جهان را در دهه هاي گذشته تحت تاثير قرار داده ،مراکز شهري است.
رشد سفرهاي کوتاه مدت این مقاصد را به یکي از اصلي ترین مراکز گردشگري تبدیل نموده که تا حدودي تغيير سبك زندگي را
در سال هاي اخير نشان مي دهد .مردم مقاصد گردشگري را ميخواهند که به راحتي و به سرعت قابل دسترسي باشند .این شرایط
براي مقاصد نزدیك و قابل دسترسي بسيار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگري شهري شده است(رهنمایي و همکاران)1387،
مهمترین فضاهایي که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرارمي گيرند فضاهاي شهري هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها
را تشکيل مي داده اند ،زیراپيشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه هاي انساني را تشکيل مي دهند(کازس )1382،و دربردارندة مراکز
مهم اقتصادي ،علمي ،تفریحي ،پزشکي و غيره هستند .در سراسر جهان شهرهاي بزرگ مهم ترین مقاصد توریستي را تشکيل مي
دهند .امروزه صنعت گردشگري بویژه شاخه شهري آن ،جایگاه خاصي در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار
اقتصادي -اجتماعي و محيطي کشورها بازي ميکند(.فني،عليزاده طولي و زحمتکش)1392،
دسته اي از فعاليت هاي اقتصادي با نتایج مهم اجتماعي ،اقتصادي و محيطي در شهرهاي ویژه است  .وصرفا مختص فعاليت
هاي گردشگران که در شهرها بوجود مي آید ،نيست .بلکه نوع خاصي ازگردشگري و بخش جدایي ناپذیر سنتي و صحيح زندگي
شهري است که گروه هاي مختلف گردشگر را براساس تنوع و گوناگوني مسافرت ها و انگيزه هاي گردشگري به سوي خود جذب
مي کند .گردشگري شهري درکشورهاي پيشرفته پردرآمد ترین نوع گردشگري است و در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،اکولوژیکي و غيره تاثيرات انکارناپذیري دارد(.رنجبر،جرفي)1390،

-4-4توسعه پایدار شهری
توسعه که در لغت به معناي خروج از "لفاف و پوشش" ،وسعت دادن ،فراخ کردن ،بهترشدن و قدرتمندشدن است(.کرباسيان؛
 )1388توسعه پایدار و توسعه پایدار شهري طي دهه هاي اخير به تدریج به پارادایم نوین و مسلطي در ادبيات نظري و علمي رایج
در باب توسعه و برنامه ریزي شهري تبدیل شده است .این پارادیم اگرچه ناظر به برداشت ها و تفسيرهاي گوناگون مي باشد  ،اما
در مجموع بر پایداري و استمرار توسعه براي همگان و نسل هاي آینده طي زمان و بر همه جانبه نگري ابعاد پيچيده اقتصادي،
اجتماعي و زیست محيطي فرآیند توسعه در سطح یك کشور یا شهر تاکيد دارد(.فيروزبخت،ابراهيمي و همکاران)1391،
مایکل تودارو در بيان ابعاد توسعه ،این پدیده را جریاني چندبعدي مي داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت گيري مجموعه
ي نظام اجتماعي و اقتصادي کشور است و عالوه بر بهبود وضع درآمدها ،توليد آشکار ،متضمن تغييرات بنيادي در ساخت هاي
اجتماعي ،نهادي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد ،حتي آداب و رسوم واعتقادات است (علوي؛)1386
اصطالح توسعه که ابتدا توسط پژوهشگران و سياست گذاران آمریکایي مطرح و (در ميان آنان) محبوبيت یافت و سپس به
سرعت به اروپا و به ویژه به کشورهاي کمتر صنعتي جهان معرفي شد ،علي رغم مفهوم نارساي آن در سطح جهان ،به بحث عمده
سازمان هاي بين المللي تبدیل شد (موالنا؛)1384
توسعه ابعاد مختلفي دارد؛ اما توسعه باید پایدار ،همه جانبه ،متوازن و درون زا باشد .براي رسيدن به چنين توسعه اي باید همه
ابعاد توسعه را شناخت و براساس آن برنامه ریزي متقن و دقيقي پي ریزي کرد .انواع توسعه را مي توان تحت عنوان توسعه
فرهنگي تعریف کرد(.یزداني،عليپور و همکاران)1397،
توسعه پایدار ،یعني تأمين نياز هاي نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن امکانات نسل هاي آینده براي تأمين نياز هاي
خودشان و ناظر بر این ایده است که به طور همزمان با توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،به ویژه به منظور تأمين منافع بي
بضاعت ترین افراد جامعه ،توأم شود .ایده توسعه پایدار در برداشتي منسجم از محيط زیست و توسعه نمود مي یابد .توسعه پایدار را
ميتوان به بازساخت بلندمدت سيستمي براي احيا و ساخت مجدد آن سيستم تعبير کرد(.درستي و همکاران)1397،
توسعه پایدار شهري نيازمند شناسایي محدودیت هاي محيطي براي فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهرها و تطبيق روش
هاي طراحي در این محدودیت هاست .در این نظریه موضوع نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده بهينه از زمين و

وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است.توسعه پایدار ،به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید نشونده در راس اهداف
خود و استفاده پایدار از منابع تجدید شونده ،جذب ظرفيت هاي محلي و پاسخگویي به نيازهاي بشر را مد نظر قرار ميدهد .در
اجالس جهاني برلين( )2000توسعه شهري پایدار به شکل زیر تعریف مي شود:ارتقاي کيفيت زیست شهري ،در بخش هاي
اکولوژیك ،فرهنگي ،سياسي ،تاسيساتي ،اجتماعي و اقتصادي بدون اعمال هرگونه فشاري بر نسل هاي آینده که در نتيجه کاهش
سرمایه هاي طبيعي و انحصارات محلي پدید مي آید(زاهدي)1385،
توسعه پایدار شهري ،توسعه اي است که از نظر زیست محيطي قابل سکونت و زندگي  ،از نظر اقتصادي قابل دوام و از نظر
اجتماعي ،داراي برابري و توجه به خواست و نظر مردم باشد .به عبارت دیگر توسعه پایدار شهري به حفظ تعادل هاي زیست
محيطي محدود نمي شود  .الزمه آن پایداري اجتماعي ،اقتصادي ،مدیریتي و عدالت اجتماعي است ( .نظریان،شوهاني)1390،
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توسعه داراي ابعاد مختلف اجتماعي،اقتصادي،محيطي،فرهنگي و سياسي است که در ارتباط با هم فرایند توسعه را شکل
ميدهد .از آنجا که عوامل فرهنگي نقش ارزندهاي در توسعه پایدار دارد و هویت فرهنگي و برخورداري از فرهنگي بالنده و پيشرو از
عوامل ضروري و اساسي براي تحقق توسعه پایدار است،برنامهریزي توسعه پایدار باید براساس فرهنگهاي مختلف صورت
پذیرد.فرهنگ عامل اصلي به بياني موتور توسعه پایدار است که بدون توجه به آن برنامههاي توسعه موفقيت چنداني نخواهد
داشت.فرهنگ به عنوان یك عامل تعيين کننده رفتاري همواره در عرصه اجتماع مطرح است،چرا که در آن یك مجموعه عقاید،
سنتها ،باورها ،الگوهاي رفتاري و دریك کلمه بينش انسان متبلور ميباشد.این فرهنگ است که اولویتهاي انسان را در دستيابي
به اهداف مادي و معنوي و معيار نيك و بد،صحيح و غلط،زشت و زیبا را معين ميکند.فرهنگ،اجتماعات و جوامع را از هم متمایز
ميکند و به انسانها حس هویت و تعلق خاطر،همبستگي ،حق و تکليف،وفاداري و...ميبخشد(.حقيقي،علي محمد)1388،
فرهنگ به عنوان یك عامل تعيين کننده رفتاري همواره در عرصه اجتماع مطرح است،چرا که در آن یك مجموعه
عقاید،سنتها،باورها ،الگوهاي رفتاري و در یك کلمه بينش انسان متبلور ميباشد .این فرهنگ است که اولویتهاي انسان را در
دستيابي به اهداف مادي و معنوي و معيار نيك و بد،صحيح و غلط ،زشت و زیبا را معين ميکند.فرهنگ ،اجتماعات و جوامع را از هم
متمایز ميکند و به انسانها حس هویت و تعلق خاطر ،همبستگي ،حق و تکليف ،وفاداري و...ميبخشد .پایداري توسعه اي است که
نيازهاي انسان امروز را برآورده ميکند ،نيازهایشان از بين ببرد .باید توجه داشت که پایداري مجموعه اي از وضعيتهاست که در
طول زمان دوام دارد و توسعه فرایندي است که طي آن پایداري ميتواند اتفاق بيفتد .وجود رابطه و پيوند قوي ميان فرهنگ و ایجاد
یك چارچوب توسعه پایدار اقتصادي  -اجتماعي در این زمينه تأثير بسياري دارد .امروزه رشد شهرنشيني و شهرگرایي در جهان رو
به افزایش است و اینروند تا مرحله تثبيت خود به مرز حداکثر ادامه مييابد .توسعه شهري زماني پویا خواهد بود که در ارتباطنزدیك
با توسعه فرهنگي و در واقعبخشي جدایيناپذیر از آن باشد .حيات کالبدي ،بيتوسعه فرهنگي نامتعادل خواهد بود؛چنانکه نمونه بارز آن
را در شکست مدرنيسم در عرصه معماري و شهرسازي ميبينيم .از اینرو ،توسعه آنگاه پایدار و ماندگار خواهد بود که همگان آن را به
صورت یك فرهنگ بپذیرند یا باصطالح «مقبوليت عام» یابد و مشارکت غير رسمي آحاد یك ملت را در برگيرد (.زراعت
پيشه،حسيني)1393،
فضاي شهر محصول فرهنگ است که از طریق فرایندهاي طبيعي نظام یافته و انسان ،شرایط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
جامعه آن را شکل ميدهد .فضاي شهري حامل و آیينه فکر ،فرهنگ ،طبيعت و منعکس کننده طيف اهداف اجتماعي،
فناوري،ارزشها و نهادهاي انساني است .یکي از مهمترین شاخص هاي توسعه پایدار شهري ،آگاهي و دانش و به عبارتي جامع تر
عوامل فرهنگي است .توسعه پایدار شهري فقط زماني پایدار و ماندگار خواهد شد که همه شهروندان آن را به صورت یك فرهنگ
بپذیرند .به عبارت دیگر توسعه پایدار شهري در صورتي تحقق مييابد که بستر و زمينه اجرایي آن یعني آگاهي و دانش کافي
شهروندان و نحوه نگرش آنان به اهداف و استراتژي هاي توسعه فراهم شود(.موسي کاظمي،رهنمایي،فيروزنيا،گلپایگاني)1393،

-6-4تاثیرات فرهنگی گردشگری بر مقصد گردشگری
صنعت گردشگري عالوه بر اثرات فرهنگي داراي آثار اقتصادي و اجتماعي قابل مالحظه اي مي باشد.ایجاد اشتغال و دستيابي
به درآمد ارزي پایدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل فرهنگي در راستاي صلح و وفاق بين المللي از آثار اقتصادي و اجتماعي
این صنعت است .مقصود از اثرات اجتماعي گردشگري ،تغييراتي است که در زندگي مردم جامعه ميزبان گردشگري رخ ميدهد .واین
تغييرات بيشتر به سبب تماس مستقيم اهالي و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت ميگيرد و مقصود از اثرات فرهنگي تغييراتي
است که در هنر،عادات ،رسوم و معماري مردم ساکن جامعه ميزبان رخ ميدهد.این تغييرات بلندمدت است و در نتيجه ي رشد و
توسعه صنعت گردشگري رخ خواهد داد .از آنجا که نتيجه یا ره آورد صنعت گردشگري موجب تغييراتي در زندگي روزانه و فرهنگ
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جامعه ميزبان ميشود .اصطالح اثرات اجتماعي  -فرهنگي را به معناي تغييراتي بکار مي برند که در تجربه هاي روزانه ارزش ها،
شيوه هاي زندگي و محصوالت هنري و فکري جامعه ميزبان رخ ميدهد(.ميسون)1387 ،
گردشگري در بستر محيط جغرافيایي صورت ميگيرد که متشکل از محيط طبيعي و فرهنگي  -اجتماعي است .هریك از این
دو محيط متشکل از عواملي هستند که به نوعي بر گردشگري تاثيرگذار است و از آن تاثير ميپذیرد(ميسون)1387 ،
جابه جایي و حرکت انسان ها به جز تاثيرات فرهنگي و روحي،ثمرات اقتصادي عظيمي دارد .امروزه توریسم فراتر از یك
صنعت به مثابه یك پدیده پویاي جهاني و اجتماعي داراي پيچيدگي هاي خاص خویش است  .بسياري از کشورهاي پيشرفته،
گردشگري را بهترین راه اعتالي فرهنگ ،ایجاد تفاهم بين المللي و دستيابي به درآمدهاي سرشار اقتصادي مي دانند .در واقع
مهمترین هدف توسعه گردشگري داخلي وخارجي ،توسعه اقتصادي و اجتماعي نواحي مقصد است.در حا ل حاضر بسياري از
کشورها منافع اقتصادي و اجتماعي خود را از گردشگري شهرهاي خود دریافت مي کنند و درآمدهاي گردشگري را براي توسعه
زیرساخت هاي شهري بکار مي برند(.فني،عليزاده طولي و زحمتکش)1392،
بنا بر این ؛گردشگري ،فرهنگ و جامعه ميزبان گردشگر را تحت تاثير قرار ميدهد .گردشگري از ميراث فرهنگي منطقه
حفاظت ميکند و همچنين سعي بر حفظ و ارتقاي الگوهاي فرهنگي در زمينه موسيقي ،رقص و تئاتر ،لباس ،هنر و صنایع دستي،
آداب و رسوم ،سبك زندگي و سبك معماري که از جمله جاذبه هاي مهم گردشگري است داشته و به وسيله گسترش گردشگري،
زمينه حفظ و ارتقاي آنها را فراهم مي سازد.امروزه در بسياري از کشورهاي آسيایي ،آفریقایي ،آمریکاي التين یا خاورميانه ،صنعت
تور گردشگري به فنون و توليد اقالم بسيار زیادي از کاالها و صنایع دستي رونقي دوباره بخشيده است.تاثيرات فرهنگي و اجتماعي
گردشگري بسيار گسترده است.در زیر به چند مورد از آنها اشاره مي کنيم:
 توسعه گردشگري جرم و جنایت و سایر انحرافات اجتماعي را کاهش ميدهد. ایجاد امکانات و جاذبه هاي جدید مثل امکانات فرهنگي ،ورزشي. گردشگري باعث توسعه رابطه فرهنگي و تحکيم وحدت ملي ميشود. سطح زندگي مردم ارتقاء مي یابد و به بهبود خدمات و امکانات اجتماعي کمك مينماید(.یزداني،عليپور و همکاران)1397،به طور کلي گردشگري داراي سه جنبه است:
حفاظت از محيط زیست  ،حفظ منابع و ميراث فرهنگي و حرمت و احترام به جوامع در بعد فرهنگي نهادهاي محلي مي توانند
از این ظرفيت خود استفاده نمایند و با جلب و حضور مشارکتي مردم ،جوانان ،و نوجوان،در جشن ها ،انواع گردهم آیي ها ي
اجتماعي ،برپایي نمایش ها و معرفي فرهنگ هاي گوناگون ،،اشکال گوناگون  ،تعامالت اجتماعي و فرهنگي و هر آنچه مظهر تنوع
فرهنگي و قومي یك ملت است مي توانند در چنين فضاهایي زمينه هاي جلب گردشگران ،داخلي و خارجي را فراهم سازند.
نهادهاي مردمي به عنوان ،جایگزیني مناسب براي دولت مي توانند نقش حفاظتي از ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري را
برعهده بگيرند .آنها مي توانند از ظرفيت اعتمادسازي ،مشارکتي و تعاملي خود استفاده نمایند و سرمایه گذاري کالني را در راستاي
توسعه گردشگري به سمت عناصر و جاذبه هاي گردشگري شهري سوق دهند.تشکل هاي مردم نهاد در بسياري از زمينه ها در
حوزه محيط زیست ،ميراث فرهنگي و گردشگري گامي جلوتر از دستگاه هاي دولتي در حفظ ميراث قدیمي و کهن برداشته اند .از
طرف دیگر نهادهاي محلي با توجه به ظرفيت و از طرفي همکاري با دولت سبب شده اند تا در حوزه هایي مانند ميراث فرهنگي و
گردشگري فعاليت هاي بسيار خوبي صورت گيرد به نحوي که فعاليت این تشکل ها در مواردي از وارد آمدن گزند و آسيب به بافت
هاي تاریخي شهري ممانعت کرده است .که این امر به دنبا خود گردشگري پایدار شهري را به ارمغان  ،مي آورد( .کالنتري خليل
آباد ،پوراحمد و همکاران )1395،

نتیجه گیری
حد مورد نياز مقوله هاي پایداري ،تعاد ل و کيفيت جامعه عبارت است از اینکه؛ اوال جامعه باید شاداب ،یعني مفهوم مدنيت را
در خود درك کرده باشد ،به عبارت دیگر مردم از زندگي در آن اجتماع راضي باشند و در حالي که مشارکت گسترده اي در اداره امور
دارند ،مفهوم حقوق شهروندي و برابري در روح آن اجتماع تجلي یافته باشد .محيط قابل زیست نيز نشان از تعادل و کيفيت
اکوسيستم هاي محلي مانند هوا ،آب ،خاك و غيره داشته و نحوه ارتباط انسان و طبيعت را مشخص مي سازد و بر پایداري منابع و
ظرفيت محيط تأکيد دارد .در نهایت اقتصاد شایسته به معني در جریان بودن حداقل درصدي از درآمدهاي عام اقتصادي در جامعه
است ،که قابليت تامين بنيادي و اساسي نيازهاي اوليه و روزمره ساکنان را داشته باشد .براین اساس توسعه پایدار تنها در صورتي
دست یافتني است که این سه بعد یعني ؛ حقوق شهروندي ،محيط زیست واقتصاد باهم ترکيب شوند(شهابيان)1390،
گردشگري شهري در صورتي ميتواند به توسعه پایدار شهر کمك نماید که در راستاي اهداف و زمينه هاي پایداري که بدان
اشاره گردید باشد .به طور کلي توسعه پایدا ر شهر مرهون تعامالت پایدار ،سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و
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انسان با محيط (در بعد طبيعي و اکولوژیکي) آن مي باشد .تعامالتي که بر اثر آن در طول زمان ،شهراز نظر زیست قابل سکونت ،از
نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتماعي همبسته و از نظر کالبدي زیبا ميگردد.
ایجاد و توسعه انواع مراکز اقامتي مدرن ،فضاهاي تفریحي و سرگرمي ،فضاهاي خرید بزرگ شهري ،موزه ها و مراکز فرهنگي
و هنري بویژه فرهنگ و هنر بومي با هدف توسعه گردشگري ،موجب بهره مند شدن ساکنين شهر و گردشگران شهري از این
خدمات خواهند بود.
بنابراین ؛ درحال حاضر با توجه به گستردگي مدیریت شهري درکالن شهرهاي کشورها ،بهره گيري از جاذبه هاي توریستي،
مي تواند نقش موثري در معرفي شهرها به عنوان یك جاذبه گردشگري جهاني و تاثير فراواني در اقتصاد این شهرها داشته باشد.
ایجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب ،بازسازي فضاهاي به ظاهر متروك و مرده براي احيا جنبه هاي کهن جامعه از جمله آثار
توسعه گردشگري شهري است( .نوربخش)1389،
گردشگري در اثرگذاري و اثرپذیري متقابل با شهر و دریك سيستم انسان -محيط ميتواند منجر به توسعه پایدار شهر شود .با
توجه به اینکه توسعه پایدار به عنوان جریاني مداوم در تغييرات اقتصادي -اجتماع ي و زیست محيطي براي افزایش و ترقي رفاه
مستمر کل اجتماع تعریف مي شود و پویشي چند بعدي است ،توسعه گردشگري زماني پایدار و منجر به توسعه پایدار شهري مي
شود که مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاك ،منابع ژنتيکي ،گياهي و جانوري را براي آیندگان فراهم آورد .در واقع
گردشگري پایدار ،گردشگري است که بتواند در محيط در زماني نامحدود ادامه یابد؛ از نظر انساني و فيزیکي به محيط زیست
صدمه نزد و به توسعه سایر فعاليت ها و فرایندهاي اجتماعي لطمه اي وارد نکند.
گردشگر به عنوان عنصري هوشمند و انساني و به منزله ورودي هاي مهم یك سيستم شهري مي تواند اثرات مثبتي در ابعاد
مکاني -فضایي و زمينه ساز توسعه پایدار شهر داشته باشد .ضمن اینکه شهر و مدیران شهري ني ز در ارتباط متقابل و در راستاي
بسترسازي مناسب جهت حداکثر بهره گيري از مزایاي مذکور ناگریز از تامين ساختها ،زیرساخت ها و تقویت کارکردهاي مناسب و
متناسب در شهر و پسکرانه آن هستند( .کاظمي،مهدي)1386(،
با عنایت به نطالبي که در این نوشتار بدان اشاره گردید گردشگري مي تواند با اثر گذاري بعنوان مولفه اي مهم در فرهنگ
هاي دو جامعه ميزبان (مقصد) و ميهمان (گردشگر)  ،ضمن اینکه موجبات اعتال و ارتقاي فرهنگي حاصل از تعامل و برهم کنش
متقابل فرهنگي گردد .موجب بروز زمينه هاي رشد و توسعه شهر را فراهم نماید.چراکه؛توسعه داراي ابعاد مختلف
اجتماعي،اقتصادي،محيطي،فرهنگي و سياسي است که در ارتباط با هم فرایند توسعه را شکل ميدهد .از آنجا که عوامل فرهنگي
نقش ارزندهاي در توسعه پایدار دارد و هویت فرهنگي و برخورداري از فرهنگي بالنده و پيشرو از عوامل ضروري و اساسي براي
تحقق توسعه پایدار است،برنامهریزي توسعه پایدار باید براساس فرهنگهاي مختلف صورت پذیرد.فرهنگ عامل اصلي به بياني
موتور توسعه پایدار است که بدون توجه به آن برنامههاي توسعه موفقيت چنداني نخواهد داشت.
گردشگري مي تواند ؛ با ارتقاء و تاثير پذیري فرهنگي ضمن بهبود معشيت و اقتصاد شهري در مقاصد گردشگري (با ایجاد
برنامه هاي متنوع و جذاب فرهنگي خاص خود در جذب گردشگر) در ایجاد جامعه اي امن به لحاظ تامين امنيت گردشگران که به
واسطه آن نيز مقصد گردشگري از آن بهر مند خواهد شد .همچنين سایر موارد که که به صورت مستقيم و غير مستقيم از فرهنگ
تاثير پذیر مي باشند .منجر به ارتقاء  ،رشد و توسعه شهري گردد.
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استراتژیهای پیشگیرانه در مواجه با پدیده اورتوریسم

مریم نجفی هزارجریبی ،1زینب جعفری

2

تاریخ دریافت1400/02/01 :
تاریخ پذیرش1400/03/03 :
کد مقاله29712 :

چکـیده
این روزها برخی از جاذبه های جهان چنان محبوب هستند که در هر تعطیالت و یا پیک فصلی به سرعت مملو از گردشگر
می شوند .تاجایی که کلمه ای برای آن بوجود آمد :اورتوریسم .اورتوریسم زمانی اتفاق می افتد که گردشگران زیادی از
یک مقصد خاص بازدید داشته باشند که البته این کلمه زیاد در هر مقصد و با توجه به ظرفیت تحمل آن متفاوت تعبیر می
شود .وقتی جاده های باریک مملو از وسایل نقلیه توریستی می شوند ،گردشگران به دلیل ازدحام جمعیت نمی توانند از
مکانهای دیدنی بازدید کنند ،محیط های شکننده تخریب می شوند ،به زیرساختهای مقصد فشار می آورند ،همه و همه
نشانه های اورتوریسم هستند .همانطور که این ازدیاد گردشگر ،آنها را از سفر ناامید و پشیمان می کند ،مقاصد دلخواه،
طبیعت و همچنین مردم را کالفه خواهد کرد .اورتوریسم در بسیاری از مکانها در جهان به یک مشکل جدی تبدیل شده و
یکی از موضوعات اساسی در گردشگری است .در مقاله حاضر ،عوامل موثر در تقویت اورتوریسم و نشانه های آن را بازگو
کرده و در ادامه استراتژی های کاهش اورتوریسم و راهکارهای مدیریتی مناسب کنترل این پدیده را بیان می کنیم.

واژگـان کلـیدی :پدیده اورتوریسم ،ازدحام گردشگر ،استراتژی های پیشگیرانه ،نشانه های اورتوریسم

 -1کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی توسعه گردشگری (نویسنده مسئول)Maryamiinh@yahoo.com ،
 -2کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی توسعه گردشگریHaniejafari@yahoo.com ،

83

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

در طول تاریخ همیشه افراد ثروتمند و متمول برای بازدید از اماکن دیدنی و شاهکارهای هنری ،آموختن زبانی جدید و تجربه
کردن فرهنگی متفاوت ،همراه با چشیدن طعم غذاهایی تازه به نقاط مختلف دنیا سفر کردهاند .طی دهههای گذشته نگاه دیگری
به گردشگر و گردشگری ایجاد شده است و آن این که گردشگری میتواند سبب افزایش درآمد کشورهای مقصد شود .درحال
حاضر گردشگری به عنوان مزیت اقتصادی برای مقصد است که می تواند به توسعه منطقه و آن جامعه کمک کند .در حال حاضر
مفهوم این جمله را بهتر درک می کنیم که گردشگری تمایل به خود ویرانی دارد ،خصوصاً در مواردی که رشد و توسعه غیرقابل
کنترل باشد .زیرا با افزایش تعداد مسافران ،اثرات منفی فراوانی را برای محیط مقصد خواهد داشت.
رشد بیش از حد تعداد مسافران در یک مکان توریستی که منجر به ازدحام بیش از حد شود ،به عنوان اورتوریسم شناخته می
شود .اورتوریسم بسیاری از مکانها را در جهان به یک مشکل جدی تبدیل شده است .اورتوریسم ،جاذبه های طبیعی و میراث
باستانی را خراب و اکوسیستم را آشفته می کند و می تواند به صورت آلودگی ،زباله ،فاضالب ناشی از فعالیت های ساختمانی،
ضایعات شیمیایی هتل ها و  ...تأثیر بسزایی در محیط باقی بگذارد .مردم محلی را از خانه های خود دور می کند زیرا قیمت ها به
دلیل توریستی شدن مقصد ،بیش از حد باال می روند یا در ایام تعطیالت مسکن شخصی خود را اجاره می دهند و باز هم از جامعه
خود دور می شوند .همچنین به علت ازدحام ایجاد شده ،مردم محلی نمی توانند کارهای روزمره خود را بدون ایستادن در صف
جمعیت توریست انجام دهند .بعالوه ،در ایام پیک جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی بیش از حد شلوغ می شوند و وسایل
نقلیه توریستی ترافیک شدید ایجاد کرده و در نهایت باید گفت اورتوریسم کیفیت زندگی جامعه محلی را کم می کند و باعث
نارضایتی می شود .چه بسا با ادامه این روند ،منجر به خصومت با گردشگر و گردشگرهراسی می شود .و شاید بخاطر تمامی این
عوامل گفته شده و نشده ضرورت پرداختن به موضوع اورتوریسم احساس شود و پیداکردن راهکارهای مناسب برای کنترل تاثیرات
اورتوریسم باید در اولویت باشد.
با بررسی مقاالت و مطالعات بروز دنیا درباره این پدیده به این نتیجه میرسیم که اورتوریسم منجر به بازنگری در مدیریت
توسعه گردشگری شده است .برای مواجهه با اورتوریسم ،هیچ راهکار جهانی نیست که در همه مقاصد قابل استفاده باشد .برخی از
شهرها ممکن است با محدود کردن تعداد گردشگران با این بحران مقابله کنند ،در حالی که برای برخی دیگر دریافت هزینه بیشتر
از گردشگران گزینه بهتری است .به منظور مقابله با اورتوریسم ،اقدامات و استراتژی های مختلفی برای مدیریت جریان
بازدیدکنندگان با هدف دستیابی به توسعه گردشگری پایدار بحث شده است.

 -2پدیده اورتوریسم
گردشگری تقریباً  10درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را برعهده دارد و طبق آمار شورای جهانی گردشگری و سفر 1در
سال  2015بیش از  270میلیون شغل را پشتیبانی کرده .پس از بحران اقتصادی سال  ،2008گردشگری به عنوان یک عامل مهم
اقتصادی در تقویت ثروت و رشد دیده می شد .بنابراین ،کارهای زیادی برای توسعه گردشگری در شهرها و مناطق روستایی صورت
گرفت .مسافرتها محبوبیت روز افزونی یافته و برای کشورهای در حال توسعه فرصت مناسبی بود .امروزه تقاضای بیشتری برای
گردشگری از طرف شهروندان کشورهای در حال توسعه اقتصادی و از طرف دیگر تعداد فزاینده ای از بازنشستگان در بسیاری از
کشورهای پیشرفته تر وجود دارد ،جایی که تعداد افرادی که از سالمتی خوبی برخوردار هستند ،عمر طوالنی تر و آزادی شخصی و
مالی برای سفر در حال افزایش است .گسترش ثروت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقتصادی تعداد بیشماری از افراد را با
امکانات و اوقات فراغت برای شرکت منظم در گردشگری تفریحی مهیا کرده است.
یکی دیگر از تحوالتی که در سالهای اخیر گردشگری را به میزان قابل توجهی تغییر و شکل داده است ،توسعه فناوری و
دیجیتالی شدن است .سیستم عامل های اقتصادی به اشتراک گذاشته شده مانند flats 39 ، Airbnb2و  Wimdu4بطور فزاینده
ای اقامتگاه های موجود را حتی در شهرستانها فوق العاده افزایش داده اند .سیستم عامل های رزرو آنالین  ،برنامه ها  ،نقشه های
دیجیتالی و سیستم های رتبه بندی ،سفر را آسان تر و سریع تر کرده و به گردشگران امکان می دهد آزادانه  ،سریعتر و مستقل از
راهنماهای سفر در شهرها سفر کنند .این تحوالت منجر به آمیخته شدن فعالیتهای گردشگری با زندگی محلی شده است .روند
دیگری نیز باعث آمیخته شدن گردشگران و زندگی ساکنان محلی شده که بحث در حوزه سفر،صحت و اصالت است( .بندی تنر،
 )2018در زمینه گردشگری  ،به عنوان یک واکنش متقابل ،روشی جایگزین برای سازماندهی تعطیالت به منظور جلوگیری از
WTTC: The World Travel & Tourism Council

1

 2ایر بیانبی یک مارکتپلیس ) (marketplaceیا بازارگاه آنالین است که از طریق آن مردم میتوانند خانهها یا اتاقهای خود را اجاره دهند.
3در سایت  9flats.comمی توان آپارتمان  ،اتاق یا خانه شخص دیگری حتی ایگلو را اجاره کرده و راهی برای کسب درامد ساکنان است.
4یک بازار آنالین برای رزرو محل اقامت است که توسط وب سایت و برنامه تلفن همراه برای  iOSو  Androidقابل دسترسی است.
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ازدحام در مکان ها و گردشگری انبوه تلقی شود .این کار در مورد پیدا کردن تجربه منحصر به فرد و معتبر ،بازدید از مکان های
کمتر شناخته شده به دور از مکانهای دیدنی و جاذبه های گردشگری معروف است( .ونهیل)2000 ،
در سالهای اخیر ،برخی از سازمانهای بازاریابی مقصد متقاعد شده اند که اصالت و سنتها در معرض خطر از بین رفتن هستند
زیرا سنتها توسط بازاریان و متخصصان گردشگری به صحنه می آیند .برای جلوگیری از این امر  ،مردم و ساکنان محلی باید عامل
و واسطه آنچه که اصیل و سنتی است باشند ،نه راهنماهای شهر و سفر .بنابراین ،سازمان های بازاریابی مقصد در تالشند مسیرهای
گردشگران را با محله های جامعه محلی بهم پیوند دهند .اما سوالی که اکنون بیشتر و بیشتر نمایان می شود این است :آیا تجربه
واقعی گردشگری به طور فزاینده ای با هزینه مردم محلی صورت می گیرد؟
این تحوالت منجر به این واقعیت شده است که مقاصد معروف تفریحی  ،پایتخت های تاریخی و شهرها  ،مانند مراکز
فرهنگی و جاذبه های طبیعی به طور فزاینده ای از این ازدحام و تراکم رنج می برند .اگرچه این پدیده مدتها وجود داشته است  ،اما
اصطالح اورتوریسم از سال  2017بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .نویسندگانی مانند یونگک و کریپندورف این بحث را در دهه
 1980آغاز کردند .اما در چند سال گذشته برخی از مقصدها به نقطه بحرانی توسعه گردشگری شناخته شده رسیده اند و در دیدگاه
مردم محلی نسبت به گردشگری تغییر اساسی ایجاد شده است( .گودوین  )2017 ،در برخی از شهرها  ،ساکنان حتی به خیابان ها
می آیند زیرا احساس می کنند از شهرهای خود بیرون رانده شده اند و توسط انبوه بازدیدکنندگان مورد هجوم قرار گرفته اند.
گودوین ( )2017اورتوریسم را به عنوان پدیده ای تعریف می کند که بیانگر مکانهایی است که میزبانان یا مهمانان ،افراد
محلی یا گردشگران احساس می کنند تعداد بازدید کنندگان بسیار زیاد است و کیفیت زندگی در منطقه یا کیفیت تجربه به طور غیر
قابل قبولی از بین رفته است .همچنین می توان اورتوریسم را به عنوان گردشگری کنترل نشده و ناپایدار توصیف کرد که منجر به
مشکالت مهمی می شود .وقتی گردشگری به درستی مدیریت نشود ،این قابلیت را دارد که خسارت و هرج ومرج فراوانی ایجاد
کند .مشکالت و چالش های ناشی از اورتوریسم در بخش های بعدی شرح داده شده است.
اورتوریسم به طور خالصه تأثیرات مختلف منفی ناشی از یا مربوط به گردشگری را به طور عمده در زمینه های شهری و در
مقاصد طبیعی مانند پارک های ملی یا جزایر ایجاد می کند .پیترز و همکاران در گزارش خود به سفارش کمیته حمل و نقل و
گردشگری پارلمان اروپا تعریفی از اورتوریسم ارائه کرد« :وضعیتی که تأثیر گردشگری ،در زمان های خاص و در مکان های خاص،
از آستانه ظرفیت های فیزیکی ،زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روانی و یا سیاسی فراتر رود( ».پیترز و همکاران ) 2018 ،
با اینکه پدیده اورتوریسم چندسالی است که در مباحث آکادمیک و عملی بر سر زبانها افتاده ،اما اساسا پدیده جدیدی نیست.
خطر اورتوریسم در سال  1979هم توسط  Rosenowو  Pulsipherشناسایی شده بود .این دو اندیشمند اورتوریسم را به سه
عامل اصلی نسبت دادند:
 .1تعداد بسیار زیاد گردشگران در زمان های خاص
 .2تأثیرات نامطلوب و فراوان بازدید کننده
 .3تأثیر بیش از حد اقتصاد بازدید کننده در مقصد
در راستای یافته های آنها مبنی بر اینکه ازدحام بیش از حد مقصدهای گردشگری تنها به دلیل تعداد باالی بازدیدکننده نیست،
تحقیقات بعدی اهمیت عواملی مانند رفتار بازدید کننده ،زمان ،تمرکز ،موقعیت ،تجربه گردشگری و آداب معاشرت محلی را تأیید
کرده است (لیندبرگ ،مک کول و استنکی 1997 ،؛ پستما  .)2013 ،عالوه بر این ،زیرساخت ها و ظرفیت توانایی مقابله با مقادیر
زیادی از گردشگری از عوامل مهمی هستند که می توانند تأثیرات منفی را کاهش دهند یا افزایش دهند (وبر و همکاران .)2017 ،
اصطالح توریستی شدن 1تغییر و انطباق مقصد با استفاده روزافزون جهانگردان را توصیف می کند که لزوماً به تعداد گردشگران
ورودی مربوط نمی شود ،بلکه به تغییر هویت و معنای یک مکان خاص مربوط می شود.
از آنجایی که بسیاری از مقاصد محبوب با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند ،به دست آوردن عوامل تقویت کننده ،نشانه
های اورتوریسم و استراتژی های بالقوه برای حمایت از مقاصد آسیب دیده یا حتی جلوگیری از وقوع آن ضروری به نظر می رسد.

 -3پیشینه تاریخی اورتوریسم
در بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم و اوج تحوالت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای صنعتی و توسعه سریع
تقاضای گردشگری و به تبع آن تجارت توریستی بود .تعطیالت برای بخش بزرگی از جمعیت در کشورهای صنعتی غربی فرصتی
1 Touristification:
این واژه افزایش تعداد توریستها و شرکتهای گردشگری در یک محدوده مشخص و تاثیر ایجاد شده توسط آن را نشان میدهد .این واژه
اخیرا در ارتباط (یا به جای یکدیگر ) با اورتوریسم برای تعیین ازدحام و مازاد گردشگری و نیز اثرات آن بر جمعیت محلی و خود صنعت توریسم
به کار می رود.
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برای سفر ایجاد کرد و از عوامل تعیین کننده برای سفر و تفریح قیمت و آب و هوا بود ،که پایه و اساس گردشگری انبوه را بنا نهاد.
و اینکه به کدام منطقه سفر می کنند در زمان تصمیم گیری از اهمیت ثانویه برخوردار بود .با این وجود ،در بسیاری از مناطق،
گردشگری انبوه منجر به ایجاد زیرساختهای بیش از حد در بخش های متفاوت (اقامت شبانه ،اوقات فراغت و  ) ...و تخریب
غیرقابل برگشت مناطق طبیعی شده است .رویکردهای صرفاً رشدگرا در طراحی گردشگری منجر به عدم تعادل بین مسافران و
ساکنان شده است ،از بی توجهی به میراث فرهنگی ،بهره برداری از مزایای طبیعی یا منظره و عدم توجه به نگرانی ها و نیازهای
مردم محلی ،تا کنترل اقتصادی مقصد گردشگری توسط صنعت گردشگری .پدیده تورهای جمعی به طور مستقیم به توسعه
اقتصادی کشورها وابسته است و از ابتدای دهه  1970تاکنون تأثیرات گسترده ای در فضاهای طبیعی داشته است .به دلیل رشد
چشمگیر صنعت جهانگردی ،قسمتهای زیادی از چشم انداز برای اهداف تفریحی و کل نوارهای ساحلی برای مجموعه باشگاه ها و
هتل های عظیم تخریب شده است .این بار سنگین اکولوژیکی ،پیاپی و با سرعت بیشتری افزایش می یابد که ناشی از رفتار
مسافران است .این تأثیرات منفی باعث شده است که ساکنان مناطق در اثر گردشگری انبوه به یک ضدحرکت به «شورش
مسافران» (اصطالحی که توسط محقق گردشگری کریپندورف برای توصیف پدیده جدید در آن زمان استفاده می شود) دست بزنند.
کریپندورف()1986در درجه اول به منطقه آلپ اشاره کرد که در فصل زمستان تعداد زیادی گردشگر از آن بازدید می کردند .با این
حال ،این مورد برای سایر کالنشهرهای مسافرتی نیز صدق می کند .به عنوان مثال در اندونزی با احداث مجتمع های هتلی بهره
برداری های بی رویه ،مسافران توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفتند( .کرستگز)2017،
اگرچه گردشگری یکی از مهمترین منابع درآمد محلی است ،اما در بسیاری از مناطق پیشرفت گردشگری بسیار سریع است ،یا
ساختارهای جهانگردی بطور فشرده بر روی شیوه های زندگی ریشه دار و تکامل یافته محلی ها تاثیر می گذارند .آنها آزادی
شخصی خود را نادیده گرفته شده و می پندارند و محدود می شوند( .اوپاشوفسکی )1996 ،در سه دهه گذشته ،علم گردشگری به
طور فزاینده ای با رویکردهایی برای محدود کردن و حفظ نتایج گردشگری ،مانند گردشگری نرم ،گردشگری سبز ،اکوتوریسم،
گردشگری پایدار ،گردشگری مسئوالنه و غیره ،که شامل رویکردهایی با هدف ایجاد تعادل اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی است،
سروکار داشته است.

 -4ظرفیت تحمل و اورتوریسم
در زمینه گرایش به اورتوریسم به ویژه در زمینه مدیریت تأثیرات آن ،مفهوم ظرفیت تحمل یک چارچوب گسترده مورد بحث
است .این مفهوم ریشه در مفهوم محدودیت رشد دارد و به یک شاخص مهم برای پایداری تبدیل شده است .با توجه به چالش
های جدی و مداوم ناشی از اقدامات انسانی ،دانستن محدودیتی که در چارچوب ظرفیت تحمل اکوسیستم های طبیعی ما امکان
پذیر است ،حیاتی می شود.
به طور کلی ظرفیت تحمل به ظرفیت یک مقصد گردشگری یا هر مکان دیگری که افراد به دالیلی در آنجا حضور پیدا می
کنند ،گفته می شود .این ظرفیت ،به منظور رضایت مشتری و آسیب نرساندن به اماکن به جهت ازدحام جمعیت ،از سوی
کارشناسان گردشگری و با توجه به فضای موجود از لحاظ فیزیکی تعیین می شود .بی توجهی به تعیین ظرفیت تحمل ،می تواند
منجر به تخریب اماکن گردشگری ،نارضایتی گردشگران و بومیان و حتی رفتار نادرست میزبان شود ،از این رو برآورد ظرفیت
تحمل در گردشگری بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
در زمینه گردشگری ،ظرفیت تحمل یک مقصد مربوط به باالترین حد توسعه گردشگری است .سازمان جهانی گردشگری و و
برنامه محیط زیست ملل متحد ( )1992ظرفیت تحمل را به عنوان میزان بازدیدکنندگانی که یک منطقه می تواند با رضایت مندی
باالی بازدیدکنندگان و تأثیرات اندکی بر منابع تعیین کند ،تعریف می کند .در برخی از شهرها ،میزان کنونی بازدیدکنندگان از
ظرفیت تحمل عبور کرده اند .عالوه بر اینها ،ظرفیت تحمل با ماکسیمم تغییرات قابل پذیرش در یک محیط ،ارتباط مستقیم دارد.
بدین معنا که تعیین ظرفیت قابل تحمل ،می تواند منجر به تغییر در اماکن منتخب برای گردشگری و جایگزینی یک مکان در
معرض فشار با مکانی جدید شود .در تعریف گردشگری پایدار نیز ،تالش بر بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان است به طوری که
این کیفیت بر تجربه بازدید و رضایتمندی جامعه گردشگر هم تأثیرات مثبت برجای بگذارد .فیشر و کورتیال ( )1972مفهوم ظرفیت
تحمل را از نظر اکولوژیکی به عنوان حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که می توانند در یک مقصد خاص جای بگیرند بدون آسیب به
محیط و از لحاظ اقتصادی به عنوان حداکثر تعداد بازدیدکنندگان تعریف می کنند .با کیفیت مطابق تجربه خود جای می گیرند.
بنابراین ،ظرفیت تحمل گردشگری نه تنها از نظر بوم شناسی و وخامت کلی یک منطقه تعیین می شود ،بلکه از ارزش های انسانی
و تجارب و رضایت بازدید کنندگان نیز استفاده می شود.
نوعی از ظرفیت تحمل  ،که به نظر می رسد در زمینه سفرهای خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،ظرفیت تحمل
اجتماعی یا روانی است .ظرفیت تحمل اجتماعی به کیفیت تجربه گردشگران و تأثیرات آن بر ساکنان یک منطقه اشاره دارد .از آنجا

 -5مشکالت و چالش های اورتوریسم
در حالی که به طور سنتی گردشگران تعطیالت خود را در مکان ها و فضاهایی اختصاص می دهند که در درجه اول مختص به
صنعت گردشگری است  ،مانند هتل ها و نقاط جذاب ،امروز آنها درحال بازدید بیشتر و بیشتر از فضاهای مسکونی هستند .بسیاری
از شهرهای معروف توسط بازدیدکنندگان تا حد قابل توجهی تغییر شکل داده اند ،به عنوان مثال ونیز و دوبروونیک (فاستر)2017،
رشد سریع گردشگری در شهرهایی مانند بارسلونا ،آمستردام و پاریس ،با تصرف اماکن عمومی  ،خیابان ها و مسکن توسط
گردشگران و بازدیدکنندگان ،باعث شده است که مردم محلی از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار شوند .اما دالیل افزایش
احساسات ضد گردشگری فراوان است .تعداد زیادی از بازدیدکنندگان نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنین تأثیر منفی می گذارند ،بلکه
به محیط مقصد نیز آسیب زده و وضعیت میراث جهانی یونسکو را برای برخی از مقاصد در معرض خطر قرار می دهند .ظهور ضد
گردشگری نیز نتیجه یک پارادایم در حال تغییر است.
پیش شرط مهم پذیرش گردشگری با تراکم باال این است که مزایای درآمد حاصل از گردشگری به جامعه محلی برسد .اما این
جمله فقط تا یک نقطه خاصی درست است :وقتی به یک اوج می رسیم ،ساکنان بیشتر از درآمد حاصل از صنعت گردشگری به
کیفیت زندگی خود توجه می کنند( .کروس و همکاران  .)2017 ،اما این اوج یا حد چیست؟
یکی دیگر از جنبه های تأثیرگذار بر درک و واکنش مردم محلی نسبت به گردشگران ،مجاورت جغرافیایی و فرهنگی است.
جهانگردی یک عرصه مناسب درگیری برای مسائل اقتصادی  -اجتماعی است .اگر توریست ها به وضوح متفاوت باشند ،ممکن
است به یک سطح پیش بینی برای انگیزه های پوپولیستی و عوام فریبانه تبدیل شوند( .پاپاتاناسیس ) 2017 ،وقتی ساکنان احساس
غرق شدن در گردشگران می کنند ،می تواند به یک وضعیت بحرانی تبدیل شود .مقصدهایی که با فشار تورهای فروان و
اورتوریسم دست و پنجه نرم می کنند با تعدادی از مشکالت اساسی روبرو هستند .از جمله این موارد افزایش ازدحام جاده ای،
آلودگی ،مشکالت پارکینگ ،تخریب اماکن تاریخی و ناراحتی ساکنان که در حال دور شدن هستند (یزدی و خانعلی زاده .)2017 ،
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که اورتوریسم پدیده ای است که به ادراک ذهنی ساکنان بستگی دارد ،سوال اساسی این است که تا چه حد در مناطق و مقاصد
مختلف چه تفاوت هایی وجود دارد و پاسخ های متفاوت در این زمینه به چه صورت است؟ می توان فرض کرد که مشکل
اورتوریسم عمدتا مربوط به ظرفیت تحمل اجتماعی یک مقصد است .از نظر ساکنان  ،این میزان به میزان تحمل جمعیت میزبان
نسبت به حضور گردشگران مربوط می شود .از دیدگاه بازدید کنندگان  ،این به کیفیت تجربه ای که بازدید کنندگان قبل از
جایگزینی مقصد دیگر ،می پذیرند  ،اشاره دارد( .لوپز-بونیال و لوپز  )2008 ،بنابراین ،ظرفیت تحمل اجتماعی یک منطقه توریستی،
شاخصی از ادراک ساکنان و بازدید کنندگان از ازدحام جمعیت است ،که نشان دهنده حداکثر تعداد بازدیدکنندگان قابل تحمل توسط
هر دو گروه است.
1
مانسفلد و جوناس (« )2006ظرفیت تحمل کشش ارزشی » را توسعه داده اند که یک مدل و روشی برای تجزیه و تحلیل
ظرفیت های تحمل یک مقصد است .این مدل با اندازه گیری ظرفیت تحمل به روشی کیفی ،امکان شناسایی تأثیرات فرهنگی -
اجتماعی گردشگری را فراهم می کند .این سه سطح مکمل مختلف را تجزیه و تحلیل می کند :سطح تحمل  ،سطح وضعیت فعلی
و سطح انتظارات در یک جامعه .فاصله بین سطوح  CCVS ،را تشکیل می دهد که فاصله بین حداقل و حداکثر ظرفیت درک شده
برای ساکنین برای مقابله با تأثیرات فرهنگی اجتماعی را توصیف می کند .که بیشتر به عنوان روشی در مقاصدی که عالقه مند به
پیشرفت متعادل بین گردشگری و توسعه روستایی هستند  ،مورد استفاده قرار می گیرد.
در مقایسه با سایر گونه های ظرفیت تحمل (مانند ظرفیت تحمل محیطی و اقتصادی) ،ظرفیت تحمل اجتماعی یا روانی برای
اندازه گیری و ارزیابی مشکلی ندارد .چندین مطالعه و کاربرد تجربی به طور سیستماتیک رضایت گردشگران یا بازدید کنندگان را
بررسی و ارزیابی کرده است .آنها نشان داده اند که با افزایش نسبت گردشگران به مقصد گردشگری ،رضایت گردشگران کاهش
می یابد( .لوپز-بونیال و لوپز  )2008 ،این پیشرفت باید به عنوان یک زنگ هشدار مفید برای برنامه ریزان گردشگری در نظر گرفته
شود.
نگاهی به شهرهایی که از اورتوریسم متضرر می شوند نشان می دهد که در برخی از شهرها برای محدود کردن تأثیرات منفی
گردشگری بر مردم محلی ،محیط زیست و میراث های تاریخی و فرهنگی به اندازه کافی کار نشده است .بحث پیرامون اورتوریسم
توجه به مسئله قدیمی مدیریت تأثیرات منفی گردشگری را جلب کرده است ،اما هنوز فرصتی برای مداخله با استفاده از ابزارهای
کنترل و حاکمیت برای محافظت از سایت ها در برابر اثرات مخرب گردشگری و غلبه بر احساسات ضد گردشگری وجود دارد.
بخشهای بعدی بحث در مورد اقدامات مدیریت اورتوریسم را خواهیم داشت.

)1 Carrying Capacity Value Stretch (CCVS
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از عواقب بعدی می توان به از دست دادن احساس تعلق و مالکیت افراد محلی  ،گمانه زنی در مورد امالک و مستغالت ،خصوصی
سازی فضاهای عمومی و کاهش برابری قدرت خرید مردم محلی در مقابل گردشگران اشاره کرد(.میالنو )2017 ،

 -6عوامل تقویت کننده اورتوریسم
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عواملی که در بروز اورتوریسم موثرند چند وجهی هستند و در مناطق مختلف و در هر مقصد متفاوت ظاهر می شوند.
اورتوریسم را می توان به انباشت تأثیرات و ادراکات مختلف مربوط کرد که هم به رفتار گردشگر و هم اقدامات و برخورد با ذینفعان
و همچنین تغییر در امور اجتماعی ،اقتصادی و محیط فیزیکی مربوط می شود .چندین مطالعه محرکها و عواملی را در ایجاد
اورتوریسم شناسایی کرده است .در این قسمت نتیجه بررسی های  4محقق را بیان می کنیم:
جوردن و همکاران ( 10 ، )2018عامل را در بروز اورتوریسم مهم می دانند:
 .1سفر در دسترس و مقرونبهصرفه است.
 .2مصرف کنندگان عالقمند به سفرهای تفریحی و فراغت هستند
 .3بخش گردشگری به طور سنتی بر روی حجم اهداف دیگر متمرکز شدهاست.
 .4ورود توریسم بینالمللی در حال افزایش است.
 .5رسانههای اجتماعی آگاهی مصرفکننده و انگیزه برای سفر را مدیریت میکنند.
 .6شهرنشینی بر فضای شهری فشار وارد میکند.
 .7تمرکز بر روی سایتهای خاص را مورد تشویق قرار میدهد.
 .8افزایش قیمتها در مراکز شهرها و محلههای جدید
 .9اقامتگاه خصوصی در سراسر شهرها برای اسکان توریستی مورد استفاده قرار میگیرد
 .10گروه های بزرگ (به ویژه سفرهای دریایی و مسافرتی) بازدید کنندگان را به شدت متمرکز می کنند
محرک های اساسی در اورتوریسم طبق مطالعات گودوین ( )2017عبارتند از:
 .1کاهش هزینه سفر
 .2واسطه زدایی و سیستم عامل های  P2Pو باعث ایجاد مشکل در بازار مسکن ،اجباری کردن اجاره ،جابجایی افراد با
درآمد پایین و ایجاد مزاحمت در محله های مسکونی.
 .3قلمرو عمومی رایگان است ،اما هزینه های نگهداری و تعمیرات باید توسط مالیات دهندگان محلی تأمین شود.
 .4استراتژی های توزیع تأثیرات گردشگری را در محله هایی که کمتر بازدید شده اند افزایش می دهند.
 .5شهرها در حال تجربه مشروبات الکلی و مرغ و مهمانی های مردانه هستند
 .6دسته بندی متمرکز تعداد گردشگری فصلی
 .7گردشگری شغل ایجاد می کند اما غالباً دستمزد نسبتاً کمی دارند
 .8بازارهای جدید دارای تعداد قابل توجهی از گردشگران هستند که در سطح بین المللی و داخلی سفر می کنند
 .9هانی پات ها (به عنوان مثال موفقیت در بازار ،مقاصد مستقر شده) گردشگران بیشتری را به خود جذب می کنند
 .10سازمان های بازاریابی مقصد بازاریابی تازه تاسیس شده را انجام می دهند زیرا ارزان تر و موفقیت بیشتر است
 .11امروزه حمل و نقل نسبت به گذشته بیشتر است
وبر و همکاران ( )2017جزئیات بیشتری را در تقویت اورتوریسم به تصویر می کشند:
 .1کمبود امکانات (سرویس بهداشتی ،سایه بان ،پناهگاه ،پارکینگ ،برداشت پول نقد ،ترافیک ،حمل و نقل عمومی و
غیره)
 .2محیط حساس (سایت های یونسکو  ،سیستم های زیست محیطی شکننده  ،صخره ها و غیره)
 .3اختالف اجتماعی (درگیری های فرهنگی ،سطح پایین درآمد ،بیکاری زیاد ،آگاهی گردشگری کم و غیره)
 .4تنوع ذینفعان
 .5وابستگی زیاد به گردشگری
 .6فصلی بودن و الگوهای متنوع گردشگری (گردشگران روزانه ،خانه های دوم ،گردشگران رویدادی و غیره)
 .7تمرکز سرمایه (توزیع نابرابر مزایا)
 .8فشار موجود از طریق بخش های دیگر (آلودگی هوا ،سر و صدا ،ترافیک ،ازدحام بیش از حد در زمان رویدادها،
رقابت بین بخش ها و غیره)

 .9حکمرانی بد (عدم رویکرد استراتژیک ،عدم اقدامات بازرسی و سیستم های کیفری ،کارکنان فاقد صالحیت،
هماهنگی ضعیف ذینفعان ،شفافیت پایین ،سرکوب و غیره)
دالیل تدوین شده را می توان به طور عمده به قسمت های زیر تقسیم کرد :برنامه ریزی و مدیریت ناکافی مقصد ،که شامل
زیرساخت های کمبود ،رشد گردشگری و ورود گردانندگان جدید به صنعت و همچنین رفتارهای نامناسب گردشگری است.

 -7نشانه های اورتوریسم

1

نشانه ها و مظاهر اورتوریسم فراوان و گوناگون و از مقصدی به مقصد دیگر مجزاست .حتی اگر ترتیب آنها کمی متفاوت باشد
 ،اما نشانه های تعیین شده برای اورتوریسم کامالً مشابه هستند  ،که در جدول  1مشاهده می شود:

)HOTREC (2018

)Koens et al. (2018, p. 5

)Weber et al. (2017, p. 3

McKinsey & Company and
World Travel & Tourism
)Council (2017, pp. 17–19
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)Jordan et al. (2018, p. 5

جدول  :1نشانه های اورتوريسم
افزایش ازدحام
زیرساخت تحت فشار
تنزل در کیفیت زندگی ساکنان محلی
افزایش هزینه های زندگی
تأثیر بر محیط طبیعی و ساخته شده
افزایش ازدحام
زیرساخت تحت فشار
افزایش تقاضای انرژی و آلودگی ها
رفتارهای آزار دهنده توسط بازدید کنندگان
خسارت به اماکن و بناهای تاریخی
از دست دادن هویت و اصالت (به عنوان مثال مغازه های محلی)
افزایش هزینه های زندگی برای ساکنان محلی
تخریب محیط زیست
افزایش نابرابری در بین ساکنان محلی
واکنش شدید توسط ساکنان محلی
ازدحام جمعیت در فضاهای عمومی شهر
تأثیرات به دلیل رفتار نامناسب بازدید کننده
توریزه کردن فیزیکی مراکز شهر و سایر مناطق بدون بازدید شده
ساکنان به دلیل  Airbnbو سیستم عامل های مشابه از مناطق مسکونی بیرون رانده شدند
فشار بر محیط محلی
رضایت کم بازدید کننده
حکمرانی بد
اثرات زیست محیطی
تمرکز سود و منافع
کاهش کیفیت زندگی
مشکالت مربوط به ظرفیت
استفاده بیش از حد از زیرساخت ها
اجرای استراتژی های نامناسب
ساکنان محلی بیگانه شده
تنزل تجربه گردشگری
زیرساخت های بیش از حد مجاز
صدمه به طبیعت
تهدیدهای فرهنگ و میراث

جدا از تأثیرات منفی بر محیط طبیعی و ساخته شده در مقصد ،اورتوریسم از طریق محدودیت در زندگی روزمره و همچنین
افزایش قیمت و افزایش هزینه های زندگی ،جمعیت محلی را تحت فشار قرار می دهد .در نهایت ،بر تجربه گردشگری تأثیر منفی
1 Manifestations of overtourism
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می گذارد و وجود مقصد را در طوالنی مدت به خطر می اندازد .به دلیل مسائل مختلفی که بر جمعیت محلی تأثیر می گذارد و از
اورتوریسم تاثیر می گیرد  ،اصطالح گردشگری هراسی پدید آمده است .مارتینز ( )2018گردشگری هراسی را «بیزاری یا نفرت از
گردشگران مستقل از منشأ قومی یا اجتماعی ،نژاد ،مذهب ،جنسیت ،گرایش جنسی یا سایر تبعیض ها» تعریف می کند .بنابراین،
سیاست گذاران نه تنها باید با سازگاری و بهینه سازی زیرساخت های مقصد بلکه با ساکنان خشمگین نیز مقابله کنند ،زیرا قبول
نمی کنند تأثیرات منفی گردشگری بر آنها در محیط زندگیشان تحمیل شود.

 -8استراتژی برای کاهش اثرات اورتوریسم
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عالوه بر شناسایی عواملی که باعث وقوع اورتوریسم می شوند برخی محققان مانند مارتینز ( )2018و میالنو ( )2017افزایش
پیشرفت و اجرای برنامه های عملیاتی مقصد را در پیدایش اورتوریسم  ،مظاهر ضدگردشگری و گردشگرهراسی تعیین کرده اند.
هاترک ( )2018در مقاله خود ،پنج توصیه اساسی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به شیوه ای فراگیر ارائه می دهد و
در مورد چگونگی کاهش یا جلوگیری از اورتوریسم اطالعاتی پیشنهاد می کند.
 .1فعالیت های گردشگری باید به طور دقیق اداره شود
 .2آستانه ای منطقی را برای ظرفیت بازدید کننده در نظر بگیرید
 .3فشار را کاهش و تقاضا را گسترش دهید
 .4به هر بازدید کننده کمک کنید تا به یک بازدید کننده مسئول شود
 .5گفتگو  ،رایزنی و مشاوره طوالنی مدت
جوردن و همکاران ( )2018ده ابزار را برای مدیریت موثرتر رشد گردشگری توسط سازمانهای توسعه ،مدیریت و بازاریابی
پیشنهاد می دهد:
 .1تشکیل استراتژی و برنامه ریزی شهری و منطقه بندی
 .2شراکت و همکاری ها
 .3بازاریابی هوشمند
 .4مدیریت بازدید کننده
 .5راه حل های فن آورانه
 .6آموزش عمومی
 .7مدیریت اقتصاد مشارکتی
 .8مالیات  ،سرمایه و محدودیت ها
 .9اندازه گیری و نظارت
 .10گفتگو و مشورت
کوینز و پستما ( )2017ده استراتژی خود را به  65روش برای مدیریت فشار بازدید کننده معرفی می کنند .این  10استراتژی
عبارتند از:
 .1گسترش بازدیدکنندگان در سطح شهر و اطراف آن
 .2تغییر مسیر بر اساس زمان بندی ها
 .3ایجاد برنامه های سفر
 .4مقررات
 .5تقسیم بندی بازدید کننده
 .6باعث شود ساکنان از اقتصاد بازدیدکنندگان بهره مند شوند
 .7تجاربی در شهر ایجاد کنید که هم به نفع بازدید کنندگان باشد و هم به ساکنان محلی
 .8زیرساخت ها و امکانات شهر را بهبود ببخشید
 .9ارتباط با بازدیدکنندگان و درگیر کردن آنها
 .10برقراری ارتباط و مشارکت ذینفعان محلی
استراتژی های کوینز و پستما توسط سازمان جهانی گردشگری و همکاران با کمی تغییر و بسط و توسعه به این  11استراتژی
تبدیل شده است)2018( :
 .1ترویج پراکندگی بازدید کنندگان در داخل شهر و اطراف آن
 .2پراکندگی بازدید کنندگان را براساس زمان ارتقا دهید
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 .3سفرها و جاذبه های بازدید کننده جدید ایجاد کنید
 .4مقررات را بازبینی و تطبیق دهید
 .5بخش بندی بازدیدکنندگان را افزایش دهید
 .6اطمینان حاصل کنید که جوامع محلی از گردشگری بهره مند می شوند
 .7تجربیات شهری ایجاد کنید که هم به نفع ساکنان باشد و هم به بازدید کنندگان
 .8زیرساخت ها و امکانات شهر را بهبود ببخشید
 .9با ذینفعان محلی ارتباط برقرار کنید و آنها را درگیر کنید
 .10با بازدید کنندگان ارتباط برقرار کنید و آنها را درگیر کنید
 .11اقدامات نظارتی و پاسخ دهی مناسب را سرو سامان داده و عملی کنید
بر اساس مطالعات موردی از سراسر جهان  ،وبر و همکاران ( )2017برای مقابله با چالش های اورتوریسم ،هشت دسته با زیر
مجموعه ها را توسعه داد.
 .1سیاست ها و مقررات
 .2مشوق های اقتصادی
 .3ایجاد ظرفیت های اجتماعی (مشارکت جامعه  ،مشارکت و درگیری  ،افزایش آگاهی و آموزش)
 .4اقدامات محیطی
 .5مدیریت جذب و توسعه محصول
 .6امکانات زیرساختی
 .7مدیریت گردشگری (برنامه ریزی استراتژیک  ،نظارت و ارزیابی  ،گواهینامه ها و مفاهیم  ،بازاریابی و بازاریابی
مجدد)
 .8مدیریت بازدید کننده (راهنمایی بازدید کننده  ،توزیع زمانی  ،توزیع فضایی)
به منظور تعیین آسیب پذیری در برابر اورتوریسم ،پیترز و همکاران ( )2018لیستی شامل  10سوال را برای ارزیابی خطر ابتال
به پدیده اورتوریسم در مناطق گردآوری کردند:
 آیا مقصد شما از فرودگاه کمتر از  30کیلومتر فاصله دارد؟
 آیا مقصد شما از بندر کروز کمتر از  15کیلومتر فاصله دارد؟
 آیا مقصد شما از میراث جهانی کمتر از  20کیلومتر فاصله دارد؟
 آیا برای ارزیابی موفقیت مقصد خود ،به استثنای فرصت های بهینه سازی (به عنوان مثال هزینه در روز ،زیست
پذیری برای ساکنان)  ،از مجموعه ای از شاخص های رشد گرا (به عنوان مثال تعداد گردشگران ورودی  ،اقامت
شبانه و تخت های اشغال شده) استفاده می کنید؟
 آیا استراتژی بازاریابی شما به جای بازارهای نزدیکتر ،روی بازارهای متوسط و طوالنی مدت متمرکز است؟
 آیا احساسات ساکنان در توسعه مقصد نادیده گرفته می شود؟
 آیا شما از بحث رسانه های اجتماعی (هم برای ساکنان و هم برای بازدیدکنندگان) که در مورد ازدحام جمعیت
بحث می کنند ،در مورد گردشگران و سایر شاخص ها برای اورتوریسم بحث می کنید؟
 آیا  Airbnbو مکان های مشابه در اقتصاد اشتراکی نظارتی ندارند و نظارت نمی شوند؟
 آیا هزینه های  Airbnbو هتل های مشابه با اقتصاد مشترک از پرداخت مالیات (گردشگری) توسط هتل ها،
B&Bو سایر اقامتگاه های معاصر مستثنی است؟
 آیا ذینفعان حمل و نقل هوایی و یا بنادر سفردریایی تأثیر تعیین کننده ای در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری
شما دارند؟
این نویسندگان استدالل می کنند که هرچه تعداد پاسخ های مثبت به این سواالت بیشتر باشد  ،خطر بیشتر و نیاز فوری به
بررسی بیشتر وضعیت و اقدامات الزم بیشتر است.

 -9استراتژی های مدیریت بازدیدکنندگان به عنوان پاسخی به اورتوریسم
علیرغم اختصاص یک نام مجزا به این پدیده ،هیچ راه حل واحدی برای حل مشکالت مربوط به اورتوریسم وجود ندارد .طبقه
بندی استراتژی های مدیریت بازدید کننده توسط روتزل ( )2018تدوین شده است .در بین این استراتژی ها ،معمولترین آنها ،ایجاد
محدودیت و هدایت جریان ،به ترتیب با بازبینی چارچوب (مورد بازدید مجدد) ظرفیت تحمل گردشگری برای مناطق حفاظت شده
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و استفاده از حمل و نقل (به طور کلی مدیریت جریان زمانی و مکانی) به عنوان یک ابزار مدیریتی هستند .به ویژه برای مقاصد
حساس ،محدودیت ورودی از پیش تعیین شده ،نشان دهنده یک گزینه برای سازگاری با ازدحام  ،شناسایی و تخمین تعداد
بازدیدکنندگان بیش از حد و ارزیابی ظرفیت جذب مقصد است .ورودی مسافران را می توان بطور مستقیم و غیرمستقیم با اعمال
محدودیت ظرفیت در تسهیالت اقامتی و یا پارکینگ  ،یا تنظیم ظرفیت در پارکها ،منطق حفاظت شده و مقصد های گردشگری
کنترل کرد.
عالوه بر استراتژی های تعیین ظرفیت ،سایر ابزارهای مدیریت با هدف کاهش تأثیر گردشگران ،به عنوان مثال با تغییر رفتار
آنها .نمونه هایی از این استراتژی ها ،مدیریت رفتار و تحرک و توسعه مسیر فعال برای حالت های پایدار حمل و نقل است ،که
ممکن است به طور غیرمستقیم یک تغییر حالت را ایجاد کند .در اینجا الزم به تأکید است که این دو استراتژی بدون تغییر لزوم ًا
تعداد بازدیدکنندگان  ،تغییر در تراکم گردشگری و تأثیر آنهاست .به همین ترتیب ،مدیریت صف بازدیدکنندگان  ،به لطف سیستم
های پیش ثبت نام  ،برنامه های سرگرمی یا طراحی های ویژه برای مناطق انتظار ،مدیریت بهتر گروه های بزرگ ،کاهش زمان
انتظار و تأثیرگذاری بر دید بازدیدکنندگان را فراهم می کند.
از جمله امکانات مختلف برای مدیریت مشکالت ازدحام جمعیت ،مدیریت رفتار و تحرک (در قالب سیاست های دسترسی)
ابزارهای مدیریتی قدرتمندی در مناطق طبیعی و حفاظت شده است .اهمیت آنها به تأثیرات منفی حمل و نقل جاده ای بر کیفیت
تفریحی تجربه گردشگری در مناطق طبیعی بازمی گردد و همچنین به عملکرد تنظیم کننده تحرک بر جریان گردشگران در مکان
و زمان بستگی دارد .همچنین تنظیم رفتار و تحرک می تواند هم از طریق بهبود توانایی بازدید کنندگان برای مقابله با عواقب
ازدحام و هم از طریق کاهش اثرات زیست محیطی ،فشار را بر یک منطقه پر جمعیت کاهش دهد .بنابراین ضمن تحمیل یا تشویق
تغییر در هنجارها  ،مدیریت رفتار و تحرک در مکانهای محافظت شده طبیعی ممکن است در کاهش مشاهده اورتوریسم بسیار مهم
باشد ،زیرا حتی با تعداد بازدیدهای ثابت  ،تعداد وسایل نقلیه را محدود می کند و رانندگی را در ازدحام جمعیت کاهش می دهد .این
کار ممکن است ظرفیت روانی را برای کنار آمدن با عوامل شلوغی و همچنین کاهش تاثیر آلودگی های صوتی و بصری وسایل
نقلیه در مناظر را بهبود بخشد.
در یک مطالعه ،سازمان جهانی گردشگری پدیده اورتوریسم را تجزیه و تحلیل کرد و خاطرنشان می کند که «درک نگرش
ساکنان نسبت به جهانگردی و درگیر کردن جوامع محلی» هنگام صحبت در مورد مدیریت مقصد حتی قبل از اینکه با مشکل
اورتوریسم مواجه شوند بسیار مهم استUNWTO( .و همکاران  )2018 ،وقتی دستورالعمل ها و ابزارهای پیشگیری از اورتوریسم
مورد بحث قرار می گیرند ،اقدامات اغلب به گسترش بازدیدکنندگان در همه زمان و مکانها وابسته می شود .با این تدابیر و اقدامات
سعی می کنند رفتار بازدیدکننده را در جریان بازدید از یک منطقه از نظر جغرافیایی مدیریت و تحت تأثیر قرار دهند .مدیریت بازدید
کنندگان قصد دارد بدون تأثیر منفی ،یا حداقل با کمترین تاثیر بر روی مورد یا منطقه مورد بازدید بگذارد و مناطق پررفت و آمد را
به آرامش و بهبودی برساند .یک عنصر مهم در بحث حمل و نقل هم به مقصد و هم در داخل مقصد مرتبط است .در سالهای اخیر
مطالعات زیادی در مورد نحوه مدیریت مقصد منتشر شده است ،اما به نظر نمی رسد نتایج آنها به سطح مدیریت و سیاست منتقل
شده باشد.
طبق مطالعات صورت گرفته متداول ترین اما نه لزوما مناسب ترین اقداماتی که مقامات محلی اعمال می کنند ،اقدامات مربوط
به محدود کردن تعداد افراد در نقاط حساس (از طریق پخش آنها به مناطق دیگر) ،اطمینان از رفتار افراد در آنجا به روش های
خاص و مطابق با قوانین و مقررات منطقه ،و ارتقا ظرفیت مقصد برای مقابله با تعداد زیاد جمعیت (از طریق بهبود ظرفیت و کارایی
زیرساخت ها ،امکانات و خدمات) است .اما برای مدیریت موفقیت آمیز مقصد ،باید مجموعه وسیع تری از اقدامات اتخاذ شود.
بنابراین باید نظارت منظم و ارزیابی روشهای کنونی نظارت از جمله ارزیابی در رسانه های اجتماعی را انجام داده و در کنار این
اقدامات بیانیه ای صریح در حوزه «احیای مجدد پارادایم رشد با الگوی توسعه منطقه ای» تدوین کرده و به عنوان مشوق در دستور
کار قرار دهید( .پیترز و همکاران )2018 ،هنگام تجزیه و تحلیل اقدامات در سطوح مختلف سازمان های محلی و منطقه ای و
سازمان های مدیریت مقصد ،باید استراتژی ها و دستورالعمل هایی در مورد چگونگی مواجهه با چالش های ناشی از افزایش بازدید
کنندگان تدوین شود .همچنین آژانس های گردشگری در منطقه می توانند پاسخگوی چالش های ازدیاد جمعیت باشند و راه
حلهای ممکن را ارائه می دهند.
عامل مهم دیگری که باید در تدوین سیاستها مهم تلقی شود پاسخ این دو سوال است :در حال حاضر چه نوع مهمانی در
مقصد وجود دارد (وضعیت موجود)؟ و مقصد کدام گروههای هدف را در آینده می خواهد جذب کند؟ اگر بین این دو شکاف وجود
داشته باشد  ،روند توسعه محصول نیز باید دوباره اصالح شود .بنابراین محصوالت و بسته های منسجم گردشگری برای موقعیت
یابی مقصد باید به طور مستمر توسعه یابند .این امر در صورتی امکان پذیر است که مدیریت مقصد با مشخصات فعلی مهمانان خود
سروکار داشته و انگیزه سفر آنها را با دقت تجزیه و تحلیل کند .آنها باید مهمانان خود را بسیار خوب بشناسند .اما در ابتدا باید
تصمیم بگیرند که چه نوع میهمانانی را می خواهند میزبانی کنند و محصوالت و سایر محصوالت را با توجه به این تصمیم توسعه

دهند .مقصد فقط در صورت شناخت کامل مهمانان خود می تواند محصوالت و خدمات خود را به طور مداوم توسعه دهد و
میهمانان نیز به همین ترتیب تغییر خواهند کرد.
استفاده از فن آوری های هوشمند همراه با نظارت طوالنی مدت به عنوان یک عنصر موفق و قابل پیگیری در توسعه مقصد
مورد بحث قرار گرفت .اگرچه پتانسیل باالیی در استفاده از فن آوری های جدید وجود دارد ،اما لمس ارزش هایی مانند مهمان
نوازی و اصالت ،بخش اساسی از تجربه مقصد برای گردشگری است .نظارت منظم و مبتنی بر شواهد ،نه تنها در سطح مقصد با
گردانندگان اصلی گردشگری ،بلکه در سطح سیاست گذاران نیز می تواند در تصمیم گیری ها کمک کند .و البته عامل مهم در
هنگام انتخاب اقداماتی برای جلوگیری از اورتوریسم  ،همکاری و مشارکت بین تمامی فعاالن و ذی نفعان گردشگری و همچنین
جامعه محلی است .برای حفظ دیدگاه مثبت از گردشگردی ،باید بخش گسترده تری از جامعه محلی در فرایندهای تصمیم گیری
مداخله کنند .توسعه گردشگری نباید منحصراً به متخصصان گردشگری واگذار شود .بلکه باید با مردم محلی و ساکنان گفتگو کنند
تا به نظرات و دیدگاه های همه جانبه برسند.
توسعه محصول و فعالیت استراتژی عامل دیگری برای توزیع بهتر جریان گردشگری در طول زمان و همچنین مکانهای
مختلف در یک مقصد است( .روتزل )2018 ،سیاست های هوشمند قیمت در مورد محصوالت (پایدار و غیر پایدار) امکان تنظیم
تقاضای گردشگری و ایجاد تعادل در دسترسی به جاذبه های مختلف در طول روز را فراهم می کند .عالوه بر این ،یک پیش نیاز
اساسی برای موفقیت ،تبادل اطالعات و ارتباطات موثر بین ذینفعان و بازدیدکنندگان است .در آخر  ،الزم به ذکر است که تأثیرات
اجتماعی  ،فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی بازدیدکنندگان باید به طور منظم نظارت و کنترل شود.

اوضاع اقتصادی رو به رشد در سراسر جهان ،با کاهش هزینه های حمل و نقل  ،محدودیت های کمتر ویزا و آسانتر شدن سفر،
باعث افزایش تعداد گردشگران در سفر شده است .تعداد گردشگران بین المللی از  25میلیون نفر در سال  1950به بیش از 1.3
میلیارد نفر در سال  2017رسیده است )2018 ،UNWTO( .با توجه به این آمار ،اورتوریسم در صنعت گردشگری معضلی غیرقابل
اجتناب خواهد بود .اورتوریسم یک مسئله ی پیچیده ناشی از تحوالت متعدد فراتر از گردشگردی است .به دلیل جنبه های مثبت
اقتصادی صنعت گردشگری ،اکثر دولت ها به جای آن که به فکر محدود کردن ورود گردشگران بشوند در صدد جذب بیش از پیش
گردشگران خارجی و داخلی هستند .انبوه سفر به شهرها و مقاصد گردشگری باعث آسیب به جاذبه های گردشگری و کاهش لذت
سفر شده و خاطرات بدی از مقصد برای بازدیدکننده می سازد .اما این آسیب فقط برای گردشگران نیست بلکه تاثیر مخربی بر
کیفیت زندگی جامعه محلی می گذارد.
صنعت جهانگردی این توانایی را دارد که مفهوم اورتوریسم و پیامدهای آن را بطور گسترده تر بررسی و ارزیابی کند .یک
مقصد با مدیریت پایدار  ،متضمن دیدگاه مشترکی است که این توانایی را دارد که منافع زیادی را برای بازدید کنندگان ،مشاغل و
کل جامعه محلی نه تنها در سطح اقتصادی بلکه در سطح فرهنگی اجتماعی فراهم کند .این امر به گسترش مزایا در سطح شهر
کمک می کند و در نهایت منجر به ارتقا خدمات شهری و کیفیت کلی زندگی می شود .بنابراین پتانسیل توسعه نیازهای مقصد
ناشی از جهانگردی باید درک و پذیرفته شود .و راهکار مناسب وقابل بررسی برای این پدیده ،می تواند گردشگری پایدار یا
گردشگری مسئوالنه باشد .گردشگری مسئوالنه در نقطهی مقابل اورتوریسم قرار میگیرد .با اتخاذ رودیکردهای مسئوالنهتر
میتوان تاثیرات منفی اورتوریسم را کاهش داد.
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