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بررسی تأثیرگردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
(نمونه موردی :شهر مشهد)

جلیل موحدی رضاآباد ،1عزت اهلل مافی ،2علیرضا

بیدخوری3

تاریخ دریافت80/40/40 :
تاریخ پذیرش80/40/04 :
کد مقاله27861 :

چکـیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار نمونه موردی شهر مشهد است .بنابراین
تحقیق حاضر به عنوان تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل ساکنان
شهر مشهد میباشد که تعداد  80نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید .برای جمع آوری
دادههای الزم از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته توسعه پایدار گردشگری استفاده گردید .و روایی پرسشنامه از نوع
محتوایی بوده که مورد تایید استاد راهنما و مشاور قرار گرفت .با بررسی پایایی کل سواالت مقدار 4/281برای پرسشنامه
توسعه پایدار گردشگریحالل بدست آمده که از پایایی باالیی برخوردار است .جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار
 SPSSنسخه  12و  Excelاستفاده گردید .و روش تجزیه و تحلیل دادهها براساس همبستگی و رگرسیون خطی
میباشد .نتایج نشان داد که بین گردشگری حالل و مولفههای توسعه پایدار رابطه معناداری وجود دارد .گرشگری حالل
میتواند دستاوردهای فرهنگی،زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی مثبتی را برای شهر مشهد به همراه داشته باشد .و
گردشگری حالل در بین شاخص ها بیشترین تاثیر بر توسعه شاخص اقتصادی پایدار شهر مشهد دارد.

واژگـان کلـیدی :گردشگر ،گردشگری حالل ،توسعه پایدار ،زائران خارجی ،ابعاد زیست محیطی ،فرهنگی اجتماعی،
اقتصادی و شهر مشهد

 -1دانشجوی کارشناسی ارشدگردشگری(مذهبی) ،رئیس اداره منابع انسانی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی
 -2دانشیار گروه گردشگری ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر ،مشهد
 -9استادیار گروه گردشگری ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر ،مشهد
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 -1مقدمه
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بروز انقالب صنعتی و دگرکونیهای عمیق در ارکان سازمان اجتماعی -اقتصادی جوامع مسائل و مشكالت بیسابقه و
نوظهوری در شهرها به وجود آمد که به طور عمده ناشی از پیشیگرفتن رشد صنعت و تكنولوژی بر فرهنگ برنامهریزی و
شهرسازی متناسب با شرایط جدید بوده است .در این زمان و همچنین پس از قرن بیستم رویكردهای متعدد شهری و طرحها و
الگوهای مختلفی برای ساماندهی فضایی شهرها ارائه میشود (ملكی .) 11:2084 ،یكی از دیدگاههایی که در این مقوله مطرح
میشود "نظریه توسعه پایدار شهری" است که از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال  2881به این طرف ،به عنوان یكی از
مهمترین پارادایمهای توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده است(بارو .)221:2882،
از آنجا که حوزههای گردشگری در مقاصد مختلف دنیا با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای آن کشورها متفاوت است؛ در
نتیجه رونق این حوزهها به زیرساخت و امكانات خاص خود نیاز دارد و به عبارت دیگر توسعه یا عدم توسعه اشكال متفاوت
گردشگری در یک جامعه مرهون ویژگیهای زیادی از جمله شرایط آب و هوایی ،جاذبهها ،سهولت ورود گردشگران ،امنیت،
زیرساختهایی مانند حمل و نقل ،اقامتگاهها و غیره است .در کنار این عوامل ،الگوی گردشگری ناظر بر نظام گردشگری هر کشور
نیز چارچوبی را تعیین میکند که اصول و مقررات خاصی را برای بخش گردشگری مقرر کرده است(حاجی نژاد و
همكاران .)18:2082،الگوی گردشگری حالل ،گردشگران حوزههای متفاوت مانند گردشگران مذهبی ،ورزشی ،تفریحی و غیره را
ملزم میدارد تا مطابق آیین دین اسالم و در چارچوب خاص تعیین شده تمامی معیارها را رعایت کنند(همان منبع).
گردشگری حالل در ایران با وجود  0هزار و  828مكان مذهبی مقدس ،هنوز فاقد ساماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این
وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون مشهد و قم نیز مشاهده میشود .تنها اگر از جمعیت 044میلیون نفری شیعیان یک
درصد را بتوانیم به ایران جذب کنیم ،رقم  0میلیون گردشگر خارجی حالل عالوه بر ارائه چهره واقعی از کشورمان در دنیا ،برای
اقتصاد ما نیز تعیین کننده خواهد بود(خاک زند و همكاران.)2:2080،
گردشگری حالل پایدار نشأت گرفته از توسعه پایدار است .توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در جهان محسوب میشود و به دلیل نقشی که گردشگری میتواند در این زمینه بهویژه در کشورهایی مانند ایران ایفا نماید
لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت فراوان است (سلیمی سبحان.)88-80:2080،
رویكرد توسعه پایدار گردشگری ،یک جابجایی از رویكردهای سنتی اقتصاد نئوکالسیک در زمینه توسعه گردشگری ،به یک
رویكرد کلی نگرتر(سیستمی تر) را نشان میدهد(قدمی و علیقلی زاده فیروزجایی .)04:2082،توسعه پایدار ،دستیابی همزمان به همه
اجزا یا ابعاد با رویكردی سیستمی و یک ادراک ذهنی کل گرایانه نیاز دارد که تک تک ابعاد و نیز روابط متقابل بین آنها را به
حساب آورد(سرائی و همكاران.)268:2081،
توسعه پایدار گردشگری نوعی از گردشگری است که به مدیریت تمامی منابع منجر گردد و نیاز گردشگران فعلی و جامعه
میزبان را بدون به خطر انداختن نسل آینده تامین گرداند(جوادی .)2082 ،شهر مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ کشور و دومین
کالنشهر مذهبی جهان اسالم از برکت وجود پاک امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) در مرکز و هسته اصلی آن هرساله شاهد ورود
خیل عظیم مشتاقان زیارت مرقد آن امام همام از اقصی نقاط کشور و جهان اسالم می باشد .بطوریكه میزان مسافرین داخلی و
خارجی وارد شده به این شهر بر اساس آمار غیررسمی تا  14میلیون نفر در سال گزارش شده است و این امر منجر به توسعه صنعت
گردشگری و تاسیسات مربوط به آن ،رونق و توسعه شهری ،کسب منافع اقتصادی و غیره شده است .عالوه بر گردشگران داخلی
که از سراسر ایران به مشهد مقدس سفر می کنند مقصد  24درصد گردشگران خارجی نیز مشهد مقدس است که به عنوان مثال
سال گذشته 2میلیون و  744هزار نفر از کشور عراق به پایتخت معنوی ایران سفر کرده اند .ظرفیت باالی مشهد به عنوان یكی از
مهمترین قطبهای گردشگری در ایران و منطقه این فرصت را می تواند به وجود آورد که مشهد به عنوان قطب گردشگری حالل
در منطقه مطرح شود .با توجه به این شاخصها؛ سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینكه آیا گردشگری حالل میتواند در
شاخصهای اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد تاثیرگذار باشد؟

 -2اهداف تحقیق
-2بررسی تاثیر ابعاد گردشگری حالل در شاخصهای زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد.
-1بررسی تاثیر ابعاد گردشگری حالل در شاخص اقتصادی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد.
-0بررسی تاثیر ابعاد گردشگری حالل در شاخص اجتماعی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد.
-0بررسی تاثیر ابعاد گردشگری حالل در شاخص فرهنگی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد.
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 -3اصطالحات و مفاهیم اساسی تحقیق
گردشگری :گردشگری ابزاری است که به وسیله آن مردم در زمان اوقات فراغت از فشارهای شغلی و الگوهای روزمره زندگی
در منزل ،با تجربه وضعیتها و مكانهای تازه ،منافع روانشناختی کسب میکند(همایون.)17:2000 ،
گردشگری حالل :گردشگری حالل محصولی جدید در صنعت گردشگری است که برای مسلمانان با رعایت موازین دینی آنان
خدمات گردشگری ارائه میدهد (پروهیک1422 ،؛ به نقل از موالیی مقدم.)2080 ،
توسعه پایدار :توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل قاعدهای میانجی است که تطابق میان قواعد متعارض زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی (از جمله حقوق بشر) را تأمین میکند (شمسائی .)22 :2002 ،و نقطه اتصال این سه حوزه با هماست،
به طوریكه از هم جدا نبوده ،بلكه متقابالً از هم حمایت میکنند و با هم همبستگی دارند (رمضانی قوام آبادی)160 :2082 ،
توسعه پایدار گردشگری :از اشكال توسعه که بر مبنای آن منابع طبیعی ،فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم
در آینده حفظ شود و در عین حال برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد (اینسكیپ 2880 ،؛ به نقل از افتخاری.)2081 ،

-4پیشینه تحقیقات
-1-4تحقیقات خارجی
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شفایی و محمد،)1422(2طی پژوهشی نام تجاری کشور مالزی را به عنوان یک مرکز گردشگری اسالمی موردارزیابی قراردادهاند .براساس یافتههای پژوهش آنها ،هم اکنون مالزی به خاطر داشتن محیط و شرایط اسالمیاش به عنوان یک مقصد محبوب
و دلخواه گردشگری اسالمی موردتوجه قرار گرفته است و امروزه از این کشور به عنوان یک مرکز گردشگری حالل که در آن منابع
مالی و همین طور خدمات و تسهیالت مورد نیاز فراهم است ،یاد می شود .از آن جایی که در این کشور امكانات پیشرفته
گردشگری و صنایع مربوط به مهمان نوازی اسالمی فراهم است و به هنر ،میراث و فرهنگ خاص مسلمانان ماالیی توجه میشود،
این تالشها در راستای استراتژی تجاری سازی و برندیابی برای این کشور به عنوان یک مرکز در زمینه گردشگری اسالمی است.
در پایان نیز با استفاده از نقاط ضعف و قوتهای داخلی و همچنین فرصتها و تهدیدهای خارجی را در زمینه  SWOTمدل
گردشگری اسالمی در این کشور را مورد بررسی ارزیابی قرار دادهاند.
چوکایو 1و همكاران(  ،) 1422پژوهشی با عنوان افزایش پتانسیل های گردشگری حالل در خلیج آندامان برای کشورهایمسلمان انجام دادهاند .این پژوهش به دنبال  2هدف اساسی به این شرح بوده است -2 :ارائه روشهایی برای ایجاد طرحهای
بازاریابی گردشگری حالل برای کشورهای اسالمی -1 ،ارائه پیشنهاد برای هر دو گروه کارآفرینان و همچنین تاجران در زمینه
مدیریت گردشگری حالل برای جذب گردشگر از کشورهای اسالمی -0 ،مطالعه و بررسی روشهای توسعه قابلیتهای مدیریت
گردشگری حالل به منظور حمایت از گردشگران کشورهای اسالمی -0 ،ارائه مدلی برای تنظیم استانداردهای مدیریتی و مدیریت
گردشگری حالل برای گردشگران کشورهای اسالمی -2 ،ارائه فرصت و انتخابهای مختلف و متنوع از نظر خدمات و تولیدات
گردشگری حالل برای گردشگران کشورهای اسالمی.

-2-4تحقیقات داخلی در ایران
طهماسی و یعقوبی()2086به بررسی پژوهشی با عنوان" بررسی هویت گردشگری با رویكرد توسعه پایداری در منطقهمشگین شهر"پرداختند .هدف از این مطالعه ،بررسی اهمیت گردشگری پایدار و نقش معماری در توسعه توریسم پایدار و بررسی
مفهوم هویت در محیط ساخته شده به بررسی و شناخت و آگاهی از مطلوبیت عناصر گردشگری در مشگین شهر ،پرداخته شود و
راهكارهایی در زمینه ارتقای هویت گردشگری با رویكرد توسعه پایداری در محیط کالبدی انسان ساخت در این منطقه ارائه گردد.
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانهای انجام شده است .نتایج حاکی از آن است ،برای رسیدن به
توسعه گردشگری پایدار در شهرستان مشگین شهر راهبردهای در نظر گرفته شده که عبارتند از :استفاده بهینه از تواناییها،
پتانسیلها و ظرفیتهای موجود صنعت گردشگری در این منطقه ،افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در منطقه ،ایجاد
و توسعهی فضاهای اقامتی و خدماتی در منطقه (هتل ،رستوران ،مسجد و ،)...توسعهی نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در
منطقه برای راهنمایی گردشگران و معرفی منطقه ،تسهیالت.
نوعی و زند مقدم()2086به بررسی پژوهشی با عنوان"شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری حالل شهرمشهد"پرداختند .این پژوهش باهدف توسعه پایدار گردشگری حالل در شهر مشهد انجام شد .روش تحقیق به لحاظ ماهیت،
توصیفی و به لحاظ هدف ،کاربردی میباشد .نتایج حاصل از رتبهبندی گزینهها نشان داد که جاذبه مذهبی در توسعه گردشگری
shafaei & Mohamed
Chookaew

1
2

9

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

حالل ،از اولویت برتری نسبت به سایر گزینهها برخوردار است .پس از آن گزینه جاذبه تجاری قرار گرفته است و در جایگاه سوم
بومی بودن محصوالت جای گرفته است .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین اثرگذاری را حمل و نقل بر توسعه گردشگری حالل
مشهد خواهد داشت.
صفاییپور و دامن باغ( )2087به بررسی پژوهشی با عنوان" بررسی توسعه گردشگری حالل در ایران"پرداختند .این پژوهشاز نوع کیفی است و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است .جهت جمع آوری اطالعات پژوهش نیز از منابع کتابخانهای و
روش پیمایشی استفاده شده است .در راستای دستیابی به هدف پژوهش ،از تعدادی از کارشناسان امر گردشگری نظرسنجی شد.
نتایج نشان داد که کارشناسان برداشتهای متفاوتی نسبت به موضوع گردشگری حالل در ایران دارند .به اعتقاد موافقان طرح
گردشگری حالل ،ایران میتواند به قطب گردشگری اسالمی و حالل در جهان تبدیل شود و از آنجاکه ایران کشوری با
رویكردهای اسالمی است ،بهتر از هر کشور دیگری میتواند این شرایط را برای گردشگران مسلمان مهیا کند .از طرف دیگر ،طبق
نظرات مخالفان طرح گردشگری حالل ،این سبک از گردشگری را برای ایران ،بی مورد و اشتباه میدانند؛ بنابراین رونق گردشگری
حالل در ایران نمیتواند منطقی باشد و برای ایران که در آن اصول حالل به طور طبیعی رعایت میشود ،کاربردی نیست.
زروکی و اولیایینسب(،)2087به بررسی پژوهشی با عنوان" بررسی عوامل موثر بر رشد گردشگری با تاکید بر رقابتپذیری
مقصد کاربردی از روش دادههای تابلویی پویا و تخمین زن "GMM-Sysپرداختند .نتایج حاکی از آن است که در مجموع اثر
رقابت پذیری مقصد بر رشد ارزش افزوده حقیقی بخش گردشگری ،اثری مثبت میباشد .البته نوع و اندازهی آن در گروههای
مختلف کشوری متفاوت است .بدین شرح که در تفكیک کشورها براساس ویژگی هایی نظیر صادرکنندهگی سوخت؛ سطح درآمد؛
قرار داشتن در سطح ده کشور برتر از حیث تعداد گردشگران و میزان مخارج صورت گرفته در بخش گردشگری؛ و سطح توسعه
یافتگی تفاوت معناداری در عالمت و اندازهی اثرگذاری رقابت پذیری مقصد بر رشد گردشگری مشاهده میشود .همچنین
اثرپذیری رشد بخش گردشگری از سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و نرخ ارز حقیقی مثبت است.

-5روش پژوهش
این پژوهش ،از منظر نتایج پژوهش ،پژوهشی کاربردی می باشد .در این تحقیق از نظر کنترل متغیرها از روش پژوهش
پیمایشی یا زمینهیابی استفاده میگردد ،که به مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش و جمع آوری اطالعات و معنا دادن
به آنچه که مورد مشاهده در پرسشنامهها از جامعه آماری حاصل پرداخته میشود ،میباشد .از آن جهت که دو متغییر گردشگری
حالل و توسعه پایدار در گذشته تحقیقاتی انجام شده و مربوط به رویداد گذشته میباشد ،از نوع تحقیق غیر آزمایشی یا پس
رویدادی نیز استفاده میگردد .با کمک مدل همبستگی و معادالت ساختاری رگرسیون در سطح اطمینان  %82که برای بررسی
فرضیههای تحقیق استفاده میگردد .برای گرد آوری ،تلخیص و آماده سازی دادهها و نرم افزار SPSS 21برای انجام تجزیه و
تحلیل آزمونهای آماری بكار خواهند رفت.

-1-5روش گردآوری اطالعات
روشهای گردآوری اطالعات به طور کلی به دو دسته روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی تقسیم میشود .در این
تحقیق برای جمع آوری اطالعات مربوط به پاسخگویی به سواالت پژوهش ،پرسشنامه از نوع میدانی استفاده شده است .همچنین از
روش کتابخانهای مانند مطالعه کتابها ،مقاالت ،مجالت ،طرحهای پژوهشی و بانک اطالعاتی اینترنتی برای تدوین و نگارش
استفاده میگردد.

-2-5ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق دو پرسشنامه از جمله )2پرسشنامه استاندارد محقق ساخته توسعه پایدار گردشگری
(افتخاری )2081 ،و  )1پرسشنامه استاندارد محقق ساخته مؤلفههای گردشگری حالل (موالیی مقدم )2080 ،است ..شیوه نمره-
گذاری آن بر اساس طیف لیكرت  2گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد بوده است.

-3-5روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد ) و
استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) استفاده میشود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری spssنسخه 12استفاده
شده است.
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-6آزمون فرضیه ها
در این تحقیق  0فرضیه در نظر گرفته شده است ،که محقق با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی (ضریب همبستگی و
رگرسیون) درصدد رد یا تایید آن برآمده است.
در تجزیه و تحلیل فرضیات:
فرضیه صفر دال بر عدم وجود رابطه معنادار در بین متغیر ها است ()H0=0
فرضیه پژوهش دال بر وجود رابطه معنادار در بین متغیر ها است ()H1 ≠0

فرضیه اول:
فرضیه اول این تحقیق عبارت است از« :گردشگری حالل در شاخص فرهنگی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد تاثیر
معناداری دارد».
جدول ( :) 1گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار و بعد فرهنگی
مدیران ارشد
شاخص
متغیر
ضریب همبستگی(پیرسون)
)**(4/221
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
سطح معناداری
4/444
80
فراوانی
(منبع:یافتههای تحقیق) (** :نشانه معناداری در سطح کمتر از :* 4/42نشانه معناداری در سطح کمتر از)4/42

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

تفسیر:
با توجه به جدول ( )2که رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد ،میتوان گفت :چون ضریب همبستگی
محاسبه شده در بین دو متغیر گردشگری حالل و بعد فرهنگی توسعه پایدار ( ) r =4/221است و همچنین با توجه به اینکه سطح
معناداری درجدول قید شده ( )4/444و کمتر از یک درصد ( )4/42است ،پس باید گفت بین این دو متغیر رابطه و همبستگی مثبت
و مستقیم وجود دارد .در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش پذیرفته می شود .بنابراین میتوان گفت :گردشگری حالل تاثیر
مثبتی در راستای توسعه فرهنگی پایدار شهر مشهد می شود .به عبارت دیگر هرچه میزان گردشگری حالل باالتر رود به همان
نسبت میزان توسعه فرهنگی پایدارافزایش خواهد یافت ( .)sig< 4/42با توجه به معنادار بودن این رابطه جهت مشخصشدن مقدار
و میزان تبیین مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار به وسیله بعد فرهنگی از آزمون رگرسیون همزمان استفاده میشود
که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
جدول (:)2نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون
شاخص های
آماری
متغیرهای وارد شده
گردشگری حالل در راستای
توسعه پایدار

شاخص
منبع

مجموع
مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
کل

27/076
220/162
120/700

درجه
آزادی
2
81
80

میانگین
مجذورات
27/076
2/614

مقدار
F

R

4/221 01/672

مجذور
R

سطح
معناداری

4/170

4/444

(منبع:یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول( )1مشاهده میشود ،مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار وارد معادله رگرسیون شده است.
که  17/0درصد واریانس معادله را تبیین میکند.
جدول (:)3نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مولفههای گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار و بعد فرهنگی
شاخص های آماری
متغیر
مقدار ثابت
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
(منبع:یافتههای تحقیق)

ضریب غیر استاندارد
مقدارB
1/844
4/220

انحراف استاندارد خطا
0/804
4/410

ضریب استاندارد

t

سطح معناداری

1/200
2/610

4/420
4/444

مقدار بتا
4/221

5

متغیر مالک :بعد فرهنگی
بر اساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه بعد
فرهنگی پایدار ،معنادار میباشد ،در واقع در این فرضیه چنانچه جدول نشان میدهد گردشگری حالل عاملی تأثیرگذار و مهم در
شاخص فرهنگی توسعه پایدار شهر مشهد می باشد .که معادله رگرسیون فوق نیز بدین صورت می باشد:
Y=bx+a

 (+1/844گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار)) = 4/220بعد فرهنگی

آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم این تحقیق عبارت است از « :گردشگری حالل در شاخص زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد
تاثیر معناداری دارد».
جدول ( :) 4گردشگری حالل در راستای توسعه زیست محیطی پایدار
مدیران ارشد
شاخص
متغیر
ضریب همبستگی(پیرسون) )**(4/222
گردشگری حالل در راستای توسعه
4/444
سطح معناداری
پایدار
80
فراوانی
(منبع:یافتههای تحقیق) (** :نشانه معناداری در سطح کمتر از :* 4/42نشانه معناداری در سطح کمتر از)4/42
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تفسیر:
با توجه به جدول ( )0که رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد ،میتوان گفت :چون ضریب همبستگی
محاسبه شده در بین دو متغیر گردشگری حالل و توسعه زیست محیطی پایدار ( ) r =4/222است و همچنین با توجه به اینکه
سطح معناداری درجدول قید شده ( )4/444و کمتر از یک درصد ( )4/42است ،پس باید گفت بین این دو متغیر رابطه و همبستگی
مثبت و مستقیم وجود دارد .در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .بنابراین میتوان گفت :بعد زیست محیطی
تاثیر مثبتی در گردشگری حالل در راستای توسعه پایدارمی شود .به عبارت دیگر هرچه میزان گردشگری حالل باالتر رود به همان
نسبت میزان توسعه زیست محیطی پایدار شهر مشهد افزایش خواهد یافت ( .)sig< 4/42با توجه به معنادار بودن این رابطه جهت
مشخص شدن مقدار و میزان تبیین مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه زیست محیطی پایدار از آزمون رگرسیون همزمان
استفاده میشود که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
جدول (:) 5نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون
شاخص های
آماری
متغیرهای وارد شده
گردشگری حالل در راستای
توسعه پایدار

شاخص
منبع

مجموع
مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
کل

70/207
280/040
172/008

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

2
81
80

27/076
2/614

مقدار
F

R

4/222 01/021

مجذور
R

سطح
معناداری

4/172

4/444

(منبع:یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول( )2مشاهده میشود ،مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار وارد معادله رگرسیون شده است.
که  17/2درصد واریانس معادله را تبیین میکند.
جدول (:)6نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مولفههای گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار و بعد زیست محیطی
شاخص های آماری
متغیر
مقدار ثابت
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
(منبع:یافتههای تحقیق)

ضریب غیر استاندارد
مقدارB
2/002
4/217

انحراف استاندارد خطا
2/172
4/411

ضریب استاندارد

t

سطح معناداری

2/427
2/786

4/180
4/444

مقدار بتا
4/222

متغیر مالک :بعد زیست محیطی
6

براساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار با بعد
زیست محیطی ،معنادار میباشد ،در واقع در این فرضیه چنانچه جدول نشان میدهد گردشگری حالل عاملی تأثیرگذار و مهم در
شاخص زیست محیطی توسعه پایدار شهر مشهد میباشد .که معادله رگرسیون فوق نیز بدین صورت میباشد:
Y=bx+a

 (+2/002گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار)) = 4/217بعدزیست محیطی

آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم این تحقیق عبارت است از« :گردشگری حالل در شاخص اجتماعی در راستای توسعه پایدارشهر مشهد تاثیر
معناداری دارد».
جدول ( :) 7گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اجتماعی پایدار
مدیران ارشد
شاخص
متغیر
ضریب همبستگی(پیرسون)
)**(4/702
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
سطح معناداری
4/444
80
فراوانی
(منبع:یافتههای تحقیق) (** :نشانه معناداری در سطح کمتر از :* 4/42نشانه معناداری در سطح کمتر از)4/42

جدول (:)8نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون
شاخص های
آماری
متغیرهای وارد شده
گردشگری حالل در راستای
توسعه پایدار

شاخص
منبع

مجموع
مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
کل

018/214
071/208
682/774

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

2
81
80

018/214
2/410

مقدار
F

R

4/702 72/288

مجذور
R

سطح
معناداری

4/027

4/444
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تفسیر :با توجه به جدول ( )6که رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد ،میتوان گفت :چون ضریب
همبستگی محاسبه شده در بین دو متغیر گردشگری حالل و توسعه شاخص اجتماعی پایدار ( ) r =4/702است و همچنین با توجه
به اینکه سطح معناداری درجدول قید شده ( )4/444و کمتر از یک درصد ( )4/42است ،پس باید گفت بین این دو متغیر رابطه و
همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد .در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .بنابراین میتوان
گفت:گردشگری حالل تاثیر مثبتی توسعه شاخص اجتماعی پایدار شهر مشهد میشود .به عبارت دیگر هرچه میزان گردشگری
حالل باالتر رود به همان نسبت میزان توسعه شاخص اجتماعی پایدار افزایش خواهد یافت ( .)sig< 4/42با توجه به معنادار بودن
این رابطه جهت مشخص شدن مقدار و میزان تبیین مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار به وسیله بعد اجتماعی از
آزمون رگرسیون همزمان استفاده میشود که نتایج آن به شرح زیر میباشد:

(منبع:یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول( )0مشاهده میشود ،مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اجتماعی پایدار وارد معادله
رگرسیون شده است .که 02/7درصد واریانس معادله را تبیین میکند.
جدول (:)9نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مولفههای گردشگری حالل در راستای توسعه اجتماعی پایدار
شاخص های آماری
متغیر
مقدار ثابت
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار
متغیر مالک :بعد اجتماعی(منبع:یافتههای تحقیق)

ضریب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

مقدارB

انحراف استاندارد خطا

مقدار بتا

-2/018
4/166

2/822
4/400

4/702

t

سطح معناداری

-4/602
0/488

4/706
4/444

7

بر اساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص
اجتماعی پایدار  ،معنادار میباشد ،در واقع در این فرضیه چنانچه جدول نشان می دهد گردشگری حالل عاملی تأثیرگذار و مهم در
شاخص اجتماعی توسعه پایدار شهر مشهدمیباشد .که معادله رگرسیون فوق نیز بدین صورت میباشد:
Y=bx+a

 (-2/018گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار))= 4/166بعد اجتماعی

آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم این تحقیق عبارت است از« :گردشگری حالل در شاخص اقتصادی در راستای توسعه پایدارشهر مشهد تاثیر
معناداری دارد».
جدول ( :)11گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اقتصادی پایدار
مدیران ارشد
شاخص
متغیر
ضریب همبستگی(پیرسون)
)**(4/828
گردشگری حالل در راستای توسعه
سطح معناداری
4/444
پایدار
80
فراوانی

(منبع:یافتههای تحقیق) (** :نشانه معناداری در سطح کمتر از :* 4/42نشانه معناداری در سطح کمتر از)4/42

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

تفسیر:
با توجه به جدول ( )24که رابطه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد ،میتوان گفت :چون ضریب
همبستگی محاسبه شده در بین دو متغیر گردشگری حالل و توسعه شاخص اقتصادی پایدار ( ) r =4/828است و همچنین با توجه
به اینکه سطح معناداری درجدول قید شده ( )4/444و کمتر از یک درصد ( )4/42است ،پس باید گفت بین این دو متغیر رابطه و
همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد .در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .بنابراین میتوان
گفت:گردشگری حالل تاثیر مثبتی در راستای توسعه شاخص اقتصادی پایدار میشود .به عبارت دیگر هرچه میزان گردشگری
حالل باالتر رود به همان نسبت میزان توسعه شاخص اقتصادی پایدارافزایش خواهد یافت ( .)sig< 4/42با توجه به معناداربودن
این رابطه جهت مشخص شدن مقدار و میزان تبیین مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اقتصادی پایدار به وسیله از
آزمون رگرسیون همزمان استفاده میشود که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
جدول (:)11نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون
میانگین
درجه
مجموع
شاخص های آماری شاخص
مقدار
R
مجذورات
آزادی
مجذورات
منبع
متغیرهای وارد شده
F
4/828 244/208
1400/081
2
1400/081
رگرسیون
0/402
81
062/001
گردشگری حالل در راستای باقیمانده
توسعه پایدار
80
1028/100
کل

مجذور
R
4/002

سطح
معناداری
4/444

(منبع:یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول( )22مشاهده می شود ،مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اقتصادی پایدار وارد معادله
رگرسیون شده است .که  00/2درصد واریانس معادله را تبیین میکند.
جدول (:)12نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مولفههای گردشگری حالل در راستای توسعه شاخص اقتصادی پایدار
ضریب استاندارد
ضریب غیر استاندارد
شاخص های آماری
سطح معناداری
t
متغیر
مقدار بتا
مقدار Bانحراف استاندارد خطا
4/400
-1/240
2/670
-0/626
مقدار ثابت
4/444
11/072
4/828
4/402
گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار 4/708

متغیر مالک :بعد اقتصادی(منبع:یافتههای تحقیق)
1

براساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری مولفه گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار با
بعد اقتصادی ،معنادار میباشد ،در واقع در این فرضیه چنانچه جدول نشان میدهد گردشگری حالل عاملی تأثیرگذار و مهم در
شاخص اقتصادی توسعه پایدار شهر مشهد میباشد .که معادله رگرسیون فوق نیز بدین صورت میباشد:
Y=bx+a

 (-0/626گردشگری حالل در راستای توسعه پایدار)) = 4/708بعد اقتصادی

نتیجهگیری
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یكی از مشكالت موجود برای مسلمانان در صنعت گردشگری همواره این بوده است که به رغم این که دین اسالم افراد را
ترغیب به سفر و دیدن عالم می کند ،اما ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها به گونه ای است که قوانینی بسیار متفاوت از قوانین
موجود در دین اسالم و موارد منع شده در آن دارند و اساساً قصد سفر در دیدگاه اسالم در جنبههایی متفاوت است .با داشتن چنین
اهداف و انگیزههایی مسلمانان در بسیاری از سفرها با محدودیتهایی مواجه هستند که از آن جمله میتوان به مواردی مانند یافتن
غذای حالل ،سرو گسترده نوشیدنیهای الكلی و اختالط زن و مرد موجب ایجاد محدودیتهایی برای آنان اشاره کرد که این موارد
موجب ایجاد محدودیتهایی در سفرهای آنان می شود ،اما از سوی دیگر تعداد زیاد مسلمانان موجب ایجاد جنبشهایی در حل این
مشكالت و استفاده از این بخش بازار در صنعت گردشگری شده است .ظهور برند حالل یكی از راه حلهای این موضوع بود که با
کمک سازمان کنفرانس اسالمی و ایجاد استانداردهایی برای آن به وجود آمد.
استقبال گسترده مسلمانان از این برند و وجود مشكالت آن ها در گردشگری موجب تعریف حوزههای گردشگری اسالمی و
گردشگری حالل شد .گردشگری حالل شكلی از گردشگری برای مسلمانان است که ترجیح می دهند از خدمات و امكانات و
فعالیت ها و محصوالت سازگار با اصول اسالمی استفاده کنند .یعنی آن قسم از گردشگری که در آن مكان های پیشنهادشده به
مسلمانان منطبق بر اصول شریعت و حالل است .امروزه کشورهای مختلف هر یک با مزیت های رقابتی خاص خود ،خدمات
خاصی را مخصوص دسته خاصی از مشتریان با توجه به ایدئولوژی ها و ارزش های فرهنگی و مذهبی خود ارائه می دهند تا بتوانند
با جذب گردشگران مورد نظر خود از مزایای این صنعت استفاده کنند و ازاین رویش برای جذب گردشگران مسلمان جهان از
یكدیگر سبقت می گیرند .به همین منظور نیز برخی کشورها مانند مالزی و ترکیه و برخی کشورهای دیگر که در ورود انواع
گردشگر به خصوص گردشگران مذهبی یا مسلمان پیشرو هستند ،ترتیبی اتخاذ کرده اند تا با جذب گردشگران مسلمان ،این بخش
از صنعت گردشگری کشور خود یعنی گردشگری حالل را نیز رونق دهند؛ به همین دلیل در کنار انواع فرصت هایی که برای جذب
توریسم داخلی تدارک دیدهاند امكاناتی را نیز برای استفاده گردشگران مسلمان فراهم کردهاند.
امروزه صنعت گردشگری در اقتصاد کشورهای جهان دارای جایگاه مهمی بوده ،به طوری که پس از صنایع نفت و
خودروسازی ،سومین صنعت درآمدزای هزاره جدید و فعالیت مهمی برای کسب درآمد و توسعه پایدار در کشورها محسوب میشود.
در این میان ،سكونتگاههای شهری ،مشكالتی از قبیل :مهاجرتهای روستا-شهری ،فقر ،پایین بودن سطح اشتغال و سطح بهره
وری در بخش صنعتی و کشاورزی ،فقدان یا کمبود زیربناهای با مسائل و رفاهی و خدماتی ،بیكاری و کمبود درآمد مواجهند ،این
در حالی است که تعداد قابل توجهی از سكونتگاههای شهری در کشور به لحاظ موقعیت مكانی و داشتن عناصر مهم جذب
گردشگر و به خصوص در ارتباط با گردشگری حالل دارای زمینه های مناسبی برای توسعه فعالیت های گردشگری میباشند.
تحقیق حاضر با درک این موضوع به بررسی نقش گردشگری حالل در توسعه پایدار شهر مشهد پرداخته است .و با توجه به نتایج
فرضیات مشخص شد که شاخص حمل و نقل بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری حالل دارد و گردشگری حالل در بین
شاخصهای توسعه پایدار(فرهنگی،اجتماعی،زیست محیطی و اقتصاد)بیشترین توسعه در شاخص اقتصادی شهر مشهد دارد.
وجود حرم امام رضا و بقاع متبرکه در شهر و همینطور قرارگرفتن در مسیر راه عتبات عالیات میتواند باعث افزایش آمار
گردشگران حالل و رونق این صنعت در کشور شود و منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد حاصل از توریسم مذهبی و توسعه
اقتصادی و اجتماعی منطقه و به خصوص شهر مشهد شود .این مهم تنها با برنامهریزی و مدیریت جهانگردی و شهری قوی در
راستای توسعه پایدار امكانپذیر است و میتواند باعث توسعه توریسم حالل شود .و در انتها پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 ایجاد واحد مستقل به نام گردشگری حالل به عنوان متولی امر گردشگری(عملیاتی و راهبردی) تشویق سرمایه گذران جهت مشارکت در احداث زیرساخت در کنار جاذبه های مذهبی.با توجه به کمبود انجام پژوهشها و نداشتن سیاستها و برنامههای دقیق و منسجم در حوزه گردشگری حالل ،الزم وضروری است که پژوهشهای درخور و متناسب و برنامههای جامعی برای روشن شدن واقعیت این مسئله انجام شود.
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ملكی ،سعید( ،)2084درآمدی بر توسعه پایدار شهری ،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ،چاپ اول.موالیی مقدم ،نازنین( ،)2080نقش گردشگری حالل در جذب گردشگران مسلمان .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمهطباطبایی .دانشكده مدیریت و حسابداری.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر
مشتری (مورد مطالعه :گردشگران استان قزوین)

حسین عابدی ،1مونا وکیلباشی ،2فهیمه جناقی

باف3

تاریخ دریافت89/50/50 :
تاریخ پذیرش89/50/50 :
کد مقاله50065 :

چکـیده
در این مقاله به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری در گردشگران استان قزوین
پرداخته شد .روش تحقیق در این مقاله کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق گردشگران
مراجعهکننده به قزوین بودهاند که تعداد آنها نامحدود بوده و با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود ،تعداد 693
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه تکنیک معادالت ساختاری (بین  0و  50برابر تعداد گویهها) نیز مورد قبول
است .روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت .همچنین برای سنجش پایایی
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و پایایی نیز مورد تایید قرار گرفت .دادههای بدست آمده با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای سنجش آمار توصیفی از نرم افزار  SPSSو برای سنجش
آمار استنباطی (تکنیک معادالت ساختاری) از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شد .نتایج حاصل تجزیه و تحلیل دادهها
نشان داد .هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( )50053بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است.
همچنین هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( )500.8بر وفاداری برند ،با ضریب مسیر ( )5006.بر کیفیت برند،
با ضریب مسیر ( )5036.بر آگاهی برند ،با ضریب مسیر ( )5068.بر تصویر برند و با ضریب مسیر ( )50605بر ارزش برند
تاثیرگذار است.

واژگـان کلـیدی :ارزش ویژه برند ،آگاهی برند ،تصویر برند ،وفاداری برند ،کیفیت برند ،هوش فرهنگی

 -1هیأت علمی موسسه آموزش عالی کار ،مدیریت بازرگانی ،واحد قزوین ،ایران
 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،ایران
 -9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران ،ایران
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

ارزش ویژه برند هسته و مرکز مفهوم مدیریت برند است و از دیدگاه های مختلفی به آن نگاه شده است .ارزش ویژه برند اثر
متمایز دانش نام و نشان تجاری بر پاسخ و عکس العمل مصرفکننده به بازاریابی است و باعث تقویت ترجیحات و نیات خرید
مشتریان می شود .ارزش ویژه برند ابزاری برای اندازه گیری تاثیرگذاری تالشهای بازاریابی انجام شده در گذشته ،ارزیابی موفقیت
جایگاه یابی برند در حال و پیشبینی عملکرد برند در آینده را فراهم میکند .از آنجایی که مقصدها مکان هایی هستند که مردم آن
ها را به منظور تجربه ای خاص و بر اساس درکی که از خصیصه خاصی از جاذبه حاصل شده است ،برای اقامت و سفر انتخاب
میکنند ،میتوان با استفاده از روشهای برنامهریزی برای آنها یک برند ایجاد کرد که بدین ترتیب ،گردشگران در هنگام انتخاب
بین مقصدی که به برند تبدیل شده و رقبای آن ،به خاطر جایگاه بهتری که برند در ذهن ها دارد ،مقصد دارای برند را ترجیح
دهند(موهان و همکاران.)5550 ،5
وجود رقابت شدید بین مقصدهای توریستی نیاز به سازمان های مربوطه برای ایجاد و یا تقویت مزیت رقابتی دارد (پایک و
همکاران )5553،5یکی از مهمترین منابع کلیدی در این زمینه ،برند مقصد است .برند ماحصل فرآِندی است که از طریق فعالیت های
مختلف بازاریابی ایجاد شده و به مشتریان ارائه می شود .باید توجه نمود که شرکت ها بر اساس ایجاد و ارائه کاالها و خدمات است
که میتوانند از رقبای خود متفاوت باشند(جنوث .)5555،6مفهوم مدیریت برند بعنوان یک عنصر اصلی در فعالیتهای بازاریابی در
قرن بیست و یکم خودنمایی کرد(باستوس و لوی .)5555 ،3با این حال ،تا اواخر دهه  5885تحقیقات مربوط به برند مقصد در حوزه
توریست آغاز نشد (آکر .)5885،آکر ( )5885و کلر ( ،)5886به ارزیابی درک مصرف کنندگان از یک برند پرداخته و سعی در ارائه
مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری داشتند(کلر .)5886،هوش فرهنگی درک ظاهر و باطن افراد از نظر فکری و عملی است.
همچنین چارچوب و زبانی را در اختیار ما قرار می دهد که تفاوت ها را درک و روری آنها سرمایهگذاری کنیم .نه اینکه آنها را
تحمل کرده یا نادیده بگیریم(کلر .)5556،فردی که دارای هوش فرهنگی باالست توانایی یادگیری در محیط فرهنگی جدید را داشته
و از رویارویی با فرهنگ های جدید لذت می برد .هوش فرهنگی نوعی بدیع از هوش است که ارتباط بسیاری با محیط های کاری
متنوع فرهنگی دارد .پیترسون ( ،)5553هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری مهارت ها و توانایی ها در محیط های مختلف تعریف
می کند(قدم پور و همکاران .)5685 ،گردشگران در مدت اقامت در مقاصد گردشگری ،با ساکنان محلی ارتباط و تماس برقرار می
کنندو نتیجه حاصل از روابط متقابل آنها در کیفیت زندگی ،نظام ارزشی ،تقسیم کار ،روابط خانوادگی ،الگوهای رفتاری ،آداب و سنت
های جامعه میزبان تغییرانی را به وجود می آورد .لذا هرچه ارتباط و تعامل بین آنها نامتعادل باشد ،به همان اندازه اثرات و پیامدهای
منفی بیشتر خواهد بود .در این خصوص تعامل و طرز برخورد گردشگران با ساکنین محلی مطرح است که در صورت برخورد نامناسب
و به تبع عدم تعامل منجر به ناخشنودی ساکنان محلی و بیمیلی و عدم حمایت آنها از توسعه گردشگری می گردد .لذا داشتن
هوش فرهنگی باال در گردشگران می تواند منجر به حمایت ساکنین محلی در تعامل با آنان شده و تصویر مناسبی را از آن مقصد
خاص در ذهن گردشگران ایجاد نماید(اکبریان و همکاران.)5683 ،
امروزه گردشگری جزء بزرگترین و متنوعترین صنایع در سطح جهان به حساب میآید و بسیاری از بخشهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است .در نتیجه پرداختن به عواملی که ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر
مشتری را تقویت میکند برای کشوری مانند ایران حائز اهمیت است و علیرغم این اهمیت تا کنون تحقیقی که به بررسی اثر هوش
فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری بپردازد ،یافت نشده و لذا در آنی حوزه شکاف تحقیقاتی وجود دارد .شهر قزوین
با داشتن موقعیت جغرافیایی بسیار خوب و واقع شدن بر سر راه اتوبان زنجان–تهران و نزدیکی به شمال کشور و برخورداری از آب
و هوای بسیار خوب مقصد بسیاری از گردشگران می باشد .زیبایی های طبیعی و آثار معماری گران به جا مانده از دوران گذشته این
شهر را توانمند در جذب گردشگر نشان می دهد .مجموعه تاریخی مجموعه سعد السلطنه ،چهل ستون ،مسجدالنبی ،بازار وزیر ،بازار
قیصریه ،آب انبار سردار بزرگ ،قلعه لمبسر ،میمون قلعه و...از آثار این شهر میباشند(خصم افکن و اربابی .)568. ،با وجود آثار گسترده
جهت گردشگری ،میزان گردشگری در استان نسبت به دوره مشابه گذشته بالغ بر  %50کاهش یافته است ،این میزان بسیار چشمگیر
است .نکته مبهم در این بین این است که چرا با وجود قدمت باالی گردشگری برای شهر قزوین ،تصویر مشخصی از برند گردشگری
شهر قزوین وجود ندارد .این در حالی است که تالش برای تطابق فرهنگی میان مقصد و گردشگران می تواند این مشکل را رفع
نماید ،برای این کار میتوان بر بخش خاصی از گردشگران تمرکز نمود .از آنجا که جاذبههای توریستی در این کشور بسیار زیاد است
و صنعت توریست میتواند کمک بزرگی به اقتصاد ایران باشد ،محقق بر آن شد تا با یافتن پاسخی برای سوال زیر و ارائه راهکار،
1

Mohan et al
Pike et al
3 Gnoth
4 Bastos & Levy
2
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ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری را تقویت نموده و گردشگران بیشتری را به کشور ایران و بخصوص شهر قزوین (جامعه
تحت بررسی) جذب کند :هوش فرهنگی چگونه بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است؟

 -2مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی
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فرهنگ بر تمام جنبه های رفتار افراد در یک جامعه تأثیر میگذارد .از این رو ،افرادی که در کشورهای مختلف با هنجارهای
فرهنگی خاص خود رشد میکنند ،روش های متمایز رفتار و تفکر را توسعه میدهند .پس از آن ،اگر هنجارهای فرهنگی از یک
بخش از جهان نسبت به دیگری متفاوت باشد ،هنگامی که اعضای این فرهنگ های مختلف در تعامل و دانش مبادله میشوند،
مشکلساز می شود این به نوبه خود ،یک اقتصاد جهانی است که در آن شرکت در حال حاضر یک سطح قابل توجهی از تنوع در
سراسر پرسنل و مشتریان خود تاثیر میگذارد .بعضی از افراد به طور متفاوتی نسبت به دیگران با شرایط متفاوت فرهنگی ،بسته به
فرهنگی که از آن آمده( ،و همه اینها از جمله هنجارها ،باورها و شیوه زندگی است) سازگاری دارند .تالش برای درک اینکه چرا باید
این مورد باشد ،تبدیل به یک هدف اصلی تحقیق شده است که پیامدهای آن برای آموزش ،استخدام و انتخاب پرسنل یا پیشگیری
از درگیریهای اجتماعی است(.)Earley et al.,2006
مطالعات پیشین نشان داده است که نقش ارائه دهندگان خدمات حتی زمانی که مشتریان از فرهنگ های مختلف از اهمیت
بیشتری برخوردارند ،اهمیت بیشتری پیدا میکنند ،زیرا حساسیت به تنوع فرهنگی میتواند نقش مهمی در ایجاد تعامالت داشته باشد
هنگامی که ارائهدهندگان و مصرف کنندگان از فرهنگ های مختلف هستند ،این میتواند به تفاوت در موضوع کلیدی برای خدمات
گردشگری-یعنی درک مصرفکننده از ارائه خدمات منجر شود .عالوه بر این ،اگر تفاوتهای فرهنگی میان مشتریان وجود داشته
باشد و مدیران سرویس مورد نظر از پیامدهای این امر مطلع نیستند ،احتماال کمبود در نتایج این سرویس وجود دارد ،زیرا ادراک
مصرف کننده از آنچه که کیفیت خدمات خوب را نشان میدهد ،به ناچار مربوط به فرهنگ خاص آنها است( Bharwani et
.)al.,2013
بررسی ادبیات نشان میدهد که برخی از آثار مربوط به هوش فرهنگی در زمینه صنعت مهماننوازی بر نحوه برخورد با مدیران
و ارائهدهندگان خدمات با مصرفکنندگان از فرهنگ های دیگر و همکاری با آنها متمرکز هستند و آگاه هستند که این
مصرفکنندگان مجموعهای از ارزشها ،باورها ،ادراکات ،نگرشها و انتظاراتی که بسته به فرهنگ خاصی که متعلق به آن هستند
متفاوت خواهد بود .مطالعات قبلی معتقدند که هوش فرهنگی ارائه دهنده خدمات تاثیر قابل مالحظهای بر درک مشتری از خدمات
خواهد داشت ،نظر آنها در مورد کیفیت آن و سطح رضایتمندی که احساس میکنند ،مصرف آن را داشته باشد .بعضی تحقیقات
نشان میدهند که ارائهدهندگان خدمات گردشگری باید از نظر فرهنگی به نیازهای مسافران بین المللی اقتباس کنند .بنابراین،
کارکنان باید از نظر فرهنگی هوشمند باشند تا نتایج بهتر را از نظر نظرات مصرف کنندگان از خدمات دریافت کنند( Mohan,
.)2016
از لحاظ دیدگاه گردشگری ،تحقیق در مورد هوش فرهنگی تمایل دارد بر تحلیل تاثیر برخی از ابعاد هوش فرهنگی در تعدیل
بین فرهنگی تمرکز کند .چنین مطالعاتی نشان میدهد که افرادی که به اندازه کافی آگاه هستند و میدانند که آنها در یک محیط
فرهنگی ناآشنا هستند و به اندازه کافی انگیزه دارند که این سناریو را بهکار گیرند ،بهتر است برای انطباق با فرهنگی که از خودشان
متفاوت است ،قرار گیرند .آنگ و همکاران ،)5553(5در مطالعه نمونه ای از مدیران بین المللی ،دریافتند که نقش هوش فرهنگی
انگیزشی با تعدیل بین فرهنگی عمومی همراه است ،از جمله مالحظات مانند جنسیت ،سن و رفتار شهروندی .آنگ و همکاران
( )555.پیشنهاد میکنند که ابعاد انگیزشی و رفتاری ارتباط قابل توجهی با سازگاری فرهنگی دارند( .)Ang et al., 2006لی و
سوکوکو )5555( 5دریافتند که ابعاد شناختی ،رفتاری و انگیزشی تأثیر قابل توجهی بر زندگی عمومی و شرایط کار آنها در تبعید و
همچنین در تعامل آنها با افراد محلی دارد( .)Lee & Sukoco,2010هوش فرهنگی فردی میتواند آنها را قادر به درک فرهنگ
هایی که برای آنها آشنا نیست ،کند و رفتار خود را به طور موثر به یک متن متفاوت فرهنگی تنظیم کند(.)Bianchi et al.,2014
پیشنهاد میکنند افرادی با سطح باالتری از هوش فرهنگی به دنبال تجربههای متقابل فرهنگی بیشتری باشند و بیشتر متعهد
به تعامل با دیگران از فرهنگهای مختلف باشند .از آنجایی که فرهنگها در هنجارهایی که رفتارهای مناسب را تعیین میکنند
تفاوت دارند ،افراد باید در نمایش طیفی از رفتارهای انعطافپذیر برای ایجاد احساسات مثبت و ایجاد روابط متقابل بین فرهنگی ،ماهر
باشند( .)Sahin et al., 2014در چارچوب گردشگری ،این تصورات مثبت و روابط بین فرهنگی ،به نوبه خود ،میتواند در ارزیابی
گردشگری از مقصد سفر خود را نشان دهد .به طور خاص ،مهارت فرد در تطبیق با سایر تنظیمات فرهنگی ممکن است بر تصویر
نمایش داده شده مقصد ،کیفیت برند ،آگاهی از برند ،وفاداری برند و ارزش درک شده تاثیر بگذارد.
1 Ang et al.
2 Lee & Sukoco
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با این حال ،تاکنون مطالعاتی مبنی بر اینکه چگونه سطح گردشگری هوش فرهنگی بر میزان قابل انطباق آنها با فرهنگهایی که
آنها بازدید می کنند و چگونه آنها ممکن است رفتار کنند ،به عنوان متغیرهایی نظیر درک کیفیت آنها ،آگاهی آنها ،تصویر مقصد و
وفاداری (یا ارزش ادراک شده) آنها نسبت به مقصد است .با این حال ،اگر ما در نظر داشته باشیم که هوش فرهنگی یک متغیر داخلی
رفتار است.
بر این اساس مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است:
نظری و همکاران( ،)568.تحقیقی با عنوان تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی :آژانسهای مسافرتی شهر
تهران) انجام دادند .بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ،پیشبرد قیمتی و ابزارهای آن که شامل تخفیف نقدی ،تخفیف
حجمی ،ضمانت قیمتی ،خدمات رایگان ،تخفیف خرید مکرر و هدایای تشویقی است با ارزش ویژه برند و همچنین ابعاد چهارگانه
ارزش ویژه برند که شامل وفاداری برند ،کیفیت ادارک شده ،آگاهی از برند و تداعی از برند میباشد رابطه مثبت دارند .بهاری و
همکاران( ،)5680تحقیقی تحت عنوان تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی:
هتلهای پنج ستاره شهر تبریز) انجام دادند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارزش ویژه برند و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت
و معناداری بر تصویر برند دارند و همچنین نشان داده شد که متغیر وفاداری به برند دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر
آن نسبت به سایر متغیرها بر تصویر برند بیشتر است .مکی و کریم پور ( ،)5680تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه
برند و ارایه مدل مفهومی انجام دادند .از بین متغیرهای مستقل ،خانواده یا ارتباطات بین نسلی یک خانواده بیشترین تاثیر را بر ارزش
ویژه برند داشته است .اکبریان رونیزی و رمضان زاده لسبوئی ( ،)5683تحقیقی تحت عنوان هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه
گردشگری روستایی مورد شناسی :منطقه رودبار قصران انجام دادند .نتایج بهدست آمده بیانگر آنست که هوش فرهنگی نمونۀ آماری
در سطح مطلوبی قرار دارد و در بین ابعاد ،بُعد استراتژی در باالترین اولویت قرار دارد .همچنین بر اساس نتایج مشخص شد که هوش
فرهنگی بر حمایت و تمایل جامعۀ میزبان از توسعه گردشگری تأثیرگذار است که این تأثیر برخاسته از دو بُعد انگیزش و رفتار هوش
فرهنگی است .امینی و همکاران ( ،)5686تحقیقی با عنوان روش های ارزیابی ارزش برند) ارزش ویژه برند( ،انجام دادند .نتایج نیز
نشان دادند تبلیغات ،خانواده ،قیمت و ترفیعات میتواند بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار باشد .هادی نژاد ( ،)5686تحقیقی تحت عنوان
هوش فرهنگی و اهمیت آن در توسعه گردشگری انجام دادند .شواهد مبنی بر آن است که افراد آگاه از مسائل فرهنگی ،کمتر دچار
سوء تفاهمهای بین فرهنگی میشوند .در میان عوامل بسیاری که میتوانند نقشهای حیاتی را در محیطهای چند فرهنگی از حیث
درک و تحمل فرهنگهای دیگر ایفا کنند ،هوش فرهنگی یکی از مهمترین عوامل میباشد .پژوهش حاضر به بررسی مفهوم هوش
فرهنگی و اهمیت آن در صنعت گردشگری میپردازد .رحیم نیا و فاطمی ( ،)5685بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتلهای  0ستاره مشهد انجام دادند .یافتههای حاصل پژوهش نشان دادکه
متغیر ارتباط موفق با مشتری تاثیر مثبت معناداری بر ارزش ویژه برند و تصویر برند داشته است ،همچنین تاثیر مثبت معنادار ارزش
ویژه برند بر تصویر برند تایید شد .حقیقی کفاش ( ،)5685تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از منظر
مشتریان انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که تبلیغات ،ترفیعات و قیمت بر روی آگاهی از نام و نشان تجاری ،تداعی نام و
نشان تجاری و کیفیت درک شده از ارزش نام و نشان تجاری تاثیر داشته و این سه عامل نیز به همراه عامل وفاداری به نام و نشان
تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر میگذارند.
در مطالعات خارجی نیز ایگلسیاس و همکاران )5558(5تحقیقی با عنوان آیا درک مشتری از شرکای تجاری ،اخالق نام تجاری،
ارزش ویژه نام تجاری را بهبود میبخشد؟ انجام دادند .نتایج مدل فرضیه نشان میدهد که عالوه بر تأثیر مستقیم ،اخالق درک
مشتری ،تأثیر مثبت و غیر مستقیم بر ارزش ویژه برند را از طریق واسطههای مزایای تشخیص و تصویر برند دارد .عالوه بر این،
میراث برند تاثیر منفی بر اخالق درک مشتری بر روی تصویر برند تاثیر میگذارد .ملینا و همکاران ،)5559(5تحقیقی تحت عنوان
تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری انجام دادند .این مطالعه با استفاده از نمونهای از  056توریست از
انگلیس که به اسپانیا مراجعه کردهاند نشان میدهد که هوش فرهنگی گردشگر بر ارزیابی آنها از ارزش ویژه برند مقصد تاثیر
میگذارد و این رابطه با نوع گردشگری تعدیل میشود .سئو و پارک ،)5559(6تحقیقی با عنوان فعالیتهای بازاریابی رسانههای
اجتماعی بر ارزشگذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی انجام دادند .نتایج نشان داد که آگاهی از برند بهطور قابل توجهی
بر تعهد تأثیر میگذارد و تصویر برند بطور قابل مالحظهای بر روی گفتگوی آنالین و تعهد تأثیرگذار است .اسماعیل و همکاران)5559(3
همکاران )5559(3به بررسی تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی درک شده بر برند و آگاهی ارزش :نقش استفاده ،ماتریالیسم
و مصرف قابل توجه پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی درک شده تأثیر معنی
1 Iglesias et al.
2 Molina et al.
3 Seo & Park
4 Ismail et al.
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داری بر وفاداری برند دارد؛ آگاهی برند و آگاهی ارزش ،میان روابط فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی درک شده و وفاداری
برند ،میانجی است .موهان و سکوریا ،)5550( 5تحقیقی تحت عنوان تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر عملکرد عملیاتی
شرکتهای خدماتی در هند انجام دادند .نتایج نشان میدهد که همبستگی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد عملیاتی
تجاری وجود دارد .مفاهیم عملی یافتهها این است که ارزش برند باید به طور مؤثر برای بهبود عملکرد عملیاتی تجاری مدیریت شود.
چیوینسکی و دابوروسکی )5550( 5تحقیقی با عنوان تأثیر ارتباطات برند در برابر ارزش برند از طریق فیسبوک انجام دادند .نتایج
نشان میدهند ارتباطات روی بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و مستقیمی دارند .کیم و همکاران ،)5556( 6تحقیقی با عنوان ارائه مدل
ساختاری برای تاثیر تصویر مقصد ،ارزش و کیفیت خدمات ادراک شده انجام دادند .نتایج مطالعات نشان دادند که تصویر مقصد و
ارزش و کیفیت خدمات ارائه شده دارای رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر هستند .حکیم پور و بزرگ خو ،)5555(3نیز در پژوهشی
به بررسی عوامل مهم در برندسازی ملی با تاکید بر گردشگران خارجی بازدید کننده از ایران پرداختند .نتایج نشان داد آگاهی عمومی
از آموزش و دسترسی به خدمات عمومی و معرفی میراث فرهنگی .نهایتاً آخرین عامل معرفی جاذبههای طبیعی و برنامههای تبلیغاتی
از طریق توزیع بروشور بود .با توجه به بیان مساله ،اهمیت ضرورت و پیشینه مطالعاتی ارائه شده ،فرضیات تحقیق به صورت زیر ارائه
می گردد .همچنین مدل مفهومی تحقیق در شکل  5نشان داده شده است:
فرضیه اصلی :هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است.
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فرضیات فرعی:
 :H1هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند تاثیرگذار است.
 :H2هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند تاثیرگذار است.
 :H3هوش فرهنگی گردشگران بر تصویر برند تاثیرگذار است.
 :H4هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش برند تاثیرگذار است.
 :H5هوش فرهنگی گردشگران بر وفاداری برند تاثیرگذار است.
 :H6نوع گردشگر در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری نقش تعدیلگری دارد.

شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش

 -3روش تحقیق

1 Mohan & Sequeira
2 Schivinski & Dabrowski
3 Kim et al
4 Hakimipour & Bozorgkhob
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بر اساس دستهبندی از نظر هدف این تحقیق ،یک تحقیق کاربردی است زیرا از نتایج تحقیق به منظور بهبود ارزش ویژه برند
مقصد مبتنی بر مشتری میباشد و به اثر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری میپردازد .لذا نتایج تحقیق برای
صنعت گردشگری قزوین کاربرد دارد .برای روایی سنجی پرسشنامه خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان جامعه
تحقیق را تشکیل میدهند .در این تحقیق برای اینکه از خبرگان نظرات تخصصی در ارتباط با روایی پرسشنامه سوال شد ،شرایط
خبرگی بایستی بهگونه ای تعیین گردد تا خبرگان بتوانند به صورت تخصصی در ارتباط با موضوع حوزه تحقیق نظر دهند ،لذا شرایط
خبرگی در این تحقیق عبارتست از:
 -5داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد
 -5سابقه کاری در زمینه گردشگری حداقل  0سال
که با مراجعه به کارگزینی تعداد  53نفر به عنوان خبرگان شناسایی شدند.
به منظور پاسخ به پرسشنامهها برای سنجش فرضیات تحقیق گردشگران مراجعه کننده به قزوین بهعنوان جامعه آماری در نظر
گرفته میشوند .صفت مشترک جامعه آماری عبارت است از :تمامی افراد به عنوان گردشگر میباشند و قوانین و تنوع فرهنگی موجود
در قزوین برای تمامی گردشگران بصورت یکسان وجود دارد .برای بدست آوردن تعداد  693پرسشنامه سالم ،تعداد  686پرسشنامه
توزیع گردید .پس از محاسبه روایی پرسشنامه ،جهت سنجش پایایی محقق پرسشنامه را به صورت تصادفی در بین  65گردشگر
توزیع و جمعآوری نمود و در نهایت پس از محاسبه پایایی ،پرسشنامه  693میان گردشگران در شهر قزوین توزیع شد .در نهایت با
استفاده از مدل معادالت ساختاری به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود .برای تحلیل توصیفی دادهها و محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ،آزمون کلوموگروف اسمیرنوف،از نرمافزار اس.پی.اس.اس 5و برای انجام معادالت ساختاری از نرمافزار پی.ال.اس 5استفاده
شد.
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 -1-3روایی و پایایی پرسشنامه
برای سنجش توانایی یا قابلیت گویهها برای پوشش کل محتوای پرسشنامه ،در این تحقیق از اعتبار محتوا استفاده شد .برای
این منظور ،ابتدا متغیرها مشخص و با دقت تعریف شده و سپس گویهها به گونهای تعریف شدند که مفهوم مورد نظر هر گویه را
نشان داد .برای این منظور ابتدا با بررسی مقاالت التین گویههای متناظر برای هر متغیر شناسایی و ترجمه گردید و به نظر استاد
راهنما رسید و اصالحاتی در پرسشنامه اعمال گردید .پس از انجام تغییرات الزم ،پرسشنامهای با توجه به روش سی اچ الوشه طراحی
میگردد .در این پرسشنامه میزان موافقت میان خبرگان در خصوص "مناسب یا اساسی بودن" یک گویه خاص اندازهگیری میشود.
و سواالت در دو سطح مناسب است و یا مناسب نیست در  53نفر از خبرگان (خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی) قرار
گرفت .و این مقدار برای یک پانل  53نفری  ./05در نظر گرفته شده است .اندازهگیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ و با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  65پرسشنامه از جامعه تحت بررسی جمعآوری و سپس با
استفاده از دادههای به دست آمده از این پرسشنامهها و نرمافزار  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
تمامی مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از 50.ارائه گردید که نشان دهنده پایا بودن پرسشنامه پژوهش است .نتایج در جدول  5ارائه شده
است.

)Statistical package for social science (SPSS

1

2 PLS
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-2-3آمار توصیفی
در این بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین) و شاخصهای پراکندگی
(واریانس و انحراف معیار) مورد بررسی قرار میگیرند .با توجه به آمارههای توصیفی به دست آمده در جدول ،6مقدار انحراف استاندارد
متغیرها کوچکتر از یک است که داللت بر این امر دارد که بین نمونههای پژوهش ناهمگنی نظرات وجود ندارد.
جدول( :)3نتایج آمار توصیفی
میانگین انحراف استاندارد
متغیر
5/033
6/360
آگاهی برند
5/036
6/550
کیفیت برند
5/030
6/530
تصویر برند
5/.50
6/033
ارزش برند
5/033
6/303
وفاداری برند
5/333
هوش فرهنگی 6/303

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

جدول( :)2ویژگیهای جمعیت شناختی
فراوانی درصد فراوانی
طبقه
متغیر
%06
556
مرد
جنسیت
%3.
595
زن
فراوانی درصد فراوانی
طبقه
%66
بین ( )5-6میلیون تومان 550
%35
بین ( )6-3میلیون تومان 506
سطح درآمد
%5.
550
باالی  3میلیون تومان
%66
بین ( )5-6میلیون تومان 550
فراوانی درصد فراوانی
طبقه
%50
06
دیپلم و زیردیپلم
%0
59
فوق دیپلم
تحصیالت
%39
593
لیسانس
%65
558
فوق لیسانس و باالتر
فراوانی درصد فراوانی
طبقه
%36
500
گردشگر تاریخی
%59
55.
گردشگر فرهنگی
نوع گردشگر
%58
555
گردشگر روستایی
فراوانی درصد فراوانی
طبقه
%0.
50.
متأهل
تأهل
%66
55.
مجرد

 -2-3بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ،3سطح معناداری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش کمتر از مقدار 5/50
است .در نتیجه میتوان بیان داشت که متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال نمیباشند.
جدول( :)4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
آماره آزمون معناداری
متغیر
5/555
6/063
آگاهی برند
5/555
6/603
کیفیت برند
5/555
6/965
تصویر برند
5/555
6/069
ارزش برند
5/555
6/586
وفاداری برند
5/555
6/553
هوش فرهنگی
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 -4مدلسازی معادالت ساختاری
بارعاملی استاندارد و مقدار آماره آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهای قابلمشاهده
آنها (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد به استثنای  50 ،53 ،56 ،55 ،0 ،6و  65به ترتیب بزرگتر از  5/0و  5/80بهدستآمده
است .بنابراین گویههای  50 ،53 ،56 ،55 ،0 ،و  65از مدل حذف میشود.

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز 1931

شکل ( :)1ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

شکل( :)2مقادیر آماره آزمون  tمدل ساختاری پژوهش

-1-4مدل ساختاری
پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی ،در این مرحله به آزمون روابط بین سازههای تحقیق میپردازیم .برای این منظور ،مدل
مربوطه در نرم افزار  PLSپیاده سازی شد .خالصه ضرایب و آماره آزمون برای هر رابطه در ادامه نشان داده شده است.

11

شکل( :)3ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش
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شکل( :)4مقادیر آماره آزمون  tمدل ساختاری پژوهش

-2-4بررسی کفایت مدل
ضریب تعیین ،مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است .در این پژوهش ضریب تعیین همواره از  5/0.کوچکتر
است ،مدل از دقت متوسط برخوردار است .در ادامه به منظور ارزیابی روایی همگرا مقدار شاخص میانگین واریانس استخراج شده
( )AVEبرای متغیرهای تحقیق ارائه شده است .در صورتی که مقدار این شاخص برای متغیرها از  5/0باالتر باشد ،پایایی سازه وجود
دارد .با توجه به این مطلب که مقدار شاخص  AVEبرای متغیرها از  5/0باالتر است ،روایی همگرا وجود دارد.
جدول( :)5نتایج محاسبه شاخص میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
نتیجه
شاخص
متغیر
 5/000روایی دارد
آگاهی برند
 5/059روایی دارد
کیفیت برند
 5/555روایی دارد
تصویر برند
 5/055روایی دارد
ارزش برند
وفاداری برند  5/059روایی دارد
هوش فرهنگی  5/059روایی دارد
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شاخص دیگری که برای برازش توسط تنن هاوس و همکاران ( )5550معرفی شده است ،مالک کلی برازش ( )GOFاست که
با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و ضریب تعیین به صورت زیر محاسبه میشود.
GOF  communality  R 2
با توجه به نتایج به دست آمده از سنجش شاخص نیگویی برازش روابط ،مقدار شاخص در همه روابط از  5/5بزرگتر است که
داللت بر این دارد که دقت روابط مورد بررسی در حد مطلوب قرار دارد.
جدول( :)6نتایج برآورد شاخص GOF

شماره فرضیه
H5
H5
H6
H3
H0
H0

متغیر مستقل
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی

متغیر وابسته
ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری
آگاهی برند
کیفیت برند
تصویر برند
ارزش برند
وفاداری برند

ضریب مسیر
5/053
5/36.
5/06.
5/68.
5/60
5/0.8

ضریب تعیین
5/395
5/585
5/599
5/509
5/555
5/660

مقدار شاخص
5/358
5/585
5/599
5/509
5/555
5/660

-5آزمون فرضیات تحقیق
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فرضیه اصلی :هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80کمتر است ،فرض صفر آزمون پذیرفته میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :5هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80بیشتر است ،فرض صفر آزمون رد میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :5هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80بیشتر است ،فرض صفر آزمون رد میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :6هوش فرهنگی گردشگران بر تصویر برند تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80بیشتر است ،فرض صفر آزمون رد میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر تصویر برند تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :3هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش برند تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80بیشتر است ،فرض صفر آزمون رد میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش برند تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :0هوش فرهنگی گردشگران بر وفاداری برند تاثیرگذار است.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80بیشتر است ،فرض صفر آزمون رد میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،هوش فرهنگی گردشگران بر وفاداری برند تاثیرگذار است.
فرضیه فرعی :0نوع گردشگر در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری نقش تعدیلگری
دارد.
در بررسی این فرضیه ،با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از  5/80کمتر است ،فرض صفر آزمون پذیرفته میشود و در نتیجه با
اطمینان  80درصد ،نوع گردشگر در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری نقش تعدیلگری
ندارد.

نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین بیان کرد که اگر گردشگران با ابعاد مختلف زندگی مردمی که به آنجا سفر کرده اند
بیشتر آشنا باشند و ارزش ها و قانونهای نانوشته آنها در فرهنگشان را به خوبی بشناسند ،گردشگری در این مقصد را بهتر از دیگر
مقاصد درک خواهند کرد .همچنین گردشگرانی که برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مردم منطقه تالش کرده و از آنان سوال میپرسند
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یا از تعامل با افراد لذت می برند ،عملکرد فوق العاده ای را از مقصد گردشگری دریافت خواهند کرد .همچنین می توان نتیجه گرفت
گردشگرانی که در رفتار و یا گفتار خود براساس منطقهای که در قرار دارند ،تغییراتی ایجاد میکنند ،سفر خوبی را تجربه کرده و باعث
می شود بازدید از این منطقه را به دیگران نیز پیشنهاد کنند .جهت سنجش فرضیههای پژوهش از تکنیک معادالت ساختاری استفاده
شده است .از آنجا که آماره تی محاسبه شده برای سنجش تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند از  5/80باالتر بوده و برابر
با  0/959میباشد ،لذا تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با
 5/36.میباشد .لذا میتوان تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد
افزایش هوش فرهنگی گردشگران ،آگاهی برند  5/36.بهبود خواهد یافت .از پذیرش فرضیه حاضر چنین استنباط میگردد؛ که اگر
گردشگران در بازدید از مقاصد گردشگری ،واژگان و دستور زبان شهر مقصد را به خوبی بشناسند یا برای آشنایی با فرهنگ مردم
منطقه تمایل بیشتری نشان دهند ،ویژگی های منطقه مورد بررسی را بهتر به دست خواهند آورد و زمانی که به یک منطقه تفریحی
و گردشگری فکر میکنند ،به سرعت این را در ذهن خود مجسم میکنند .وجود گردشگرانی که ابهامات موجود در فرهنگ را برطرف
میکنند و برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و مردم منطقه تالش مینمایند ،با استفاده از یافتههای خود ،نام و شهرت مطلوب و فراوانی
برای یک مقصد گردشگری ایجاد خواهند نمود .چ را که آگاهی گام اول و الزم ،اما نه کافی است ،که حس کنجکاوی افراد را
برانگیخته میکند و هر مقصد گردشگری برای افزایش ارزشهای ویژه خود مبتنی بر گردشگران نیازمند آگاهی باالی گردشگران
است که با تقویت و یا ایجاد هوش فرهنگی در گردشگران امکان پذیر خواهد شد.
آماره تی محاسبه شده برای سنجش تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند از  5/80باالتر بوده و برابر با  0/959میباشد،
لذا تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با  5/36.میباشد.
لذا میتوان تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر آگاهی برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد افزایش هوش
فرهنگی گردشگران ،آگاهی برند  5/36.بهبود خواهد یافت .از پذیرش فرضیه حاضر چنین استنباط میگردد که اگر گردشگران در
بازدید از مقاصد گردشگری ،واژگان و دستور زبان شهر مقصد را به خوبی بشناسند یا برای آشنایی با فرهنگ مردم منطقه تمایل
بیشتری نشان دهند ،ویژگی های منطقه مورد بررسی را بهتر به دست خواهند آورد و زمانی که به یک منطقه تفریحی و گردشگری
فکر میکنند ،به سرعت این را در ذهن خود مجسم میکنند .وجود گردشگرانی که ابهامات موجود در فرهنگ را برطرف میکنند و
برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و مردم منطقه تالش مینمایند ،با استفاده از یافتههای خود ،نام و شهرت مطلوب و فراوانی برای یک
مقصد گردشگری ایجاد خواهند نمود .چرا که آگاهی گام اول و الزم ،اما نه کافی است ،که حس کنجکاوی افراد را برانگیخته میکند
و هر مقصد گردشگری برای افزایش ارزشهای ویژه خود مبتنی بر گردشگران نیازمند آگاهی باالی گردشگران است که با تقویت و
یا ایجاد هوش فرهنگی در گردشگران امکان پذیر خواهد شد.
آماره تی محاسبه شده برای سنجش تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند از  5/80باالتر بوده و برابر با  9/.95میباشد،
لذا تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با  5/06.میباشد.
لذا میتوان تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر کیفیت برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد افزایش هوش
فرهنگی گردشگران ،کیفیت برند  5/06.بهبود خواهد یافت .پذیرش فرضیه حاضر نشان میدهد چنانچه گردشگران قابلیت یادگیری
الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح را دارا باشند ،کیفیت باالتری از سفر خود درک کرده و در مقایسه
با سایر شهرهای گردشگری ،مقصدی را که انتخاب کرده است را بهترین مقصد میداند .در واقع میتوان چنین نتیجه گرفت که اگر
گردشگر آگاه باشد که در هنگام تعامل با مردم محلی ،چگونه میتواند از دانش خود برای برقراری ارتباط استفاده کرده و یک تعامل
دوستانه را آغاز نماید ،در قضاوت برای مزیت ،برتری ،اعتبار و سایر مولفههای مهم در یک مقصد گردشگری ،شهری که انتخاب
کرده است را بهتر خواهد یافت ،چرا که توانسته از دانش خود به بهترین شکل استفاده کرده و آن را برای ایجاد یک تجربه خوب
گردشگری کاربردی کند .جهت سنجش فرضیه حاضر از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است .از آنجا که آماره تی محاسبه
شده برای سنجش تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر تصویر برند از  5/80باالتر بوده و برابر با  3/580میباشد ،لذا تاثیر هوش
فرهنگی گردشگران بر تصویر برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با  5/68.میباشد .لذا میتوان تاثیر
هوش فرهنگی گردشگران بر تصویر برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد افزایش هوش فرهنگی گردشگران،
تصویر برند  5/68.بهبود خواهد یافت.
از پذیرش این فرضیه چنین استنباط میگردد که گردشگران میتوانند با تمرکز بر قابلیتهای خاصی که برای روابط شخصی
باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف دارند ،میتوانند ساختار ذهنی خود را بر مبنای احساسات ناشی از سیل اطالعات ،در
مورد یک مکان بسط دهند .سیل اطالعات مذکور میتواند منابع مختلفی داشته باشند و گردشگر با استفاده از هوش فرهنگی خود،
از پیام های مختلف ،متنوع و گاها متضاد درباره مقاصد گردشگری یک نتیجه واحد گرفته و یک تصویر مجزا درباره مقصد گردشگری
در ذهن خود متصور گردد .در واقع اگر گردشگری مطمئن باشد که آنقدر با فرهنگ آنها آشنایی دارد که با حضور در میان مردم
محلی منطقه گردشگری ،بتواند وارد اجتماع آنها شود ،تصویر کلی مثبتی نسبت به مقصد خواهد داشت.
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جهت سنجش فرضیه حاضر از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است .از آنجا که آماره تی محاسبه شده برای سنجش
تأثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش برند از  5/80باالتر بوده و برابر با  6/95.میباشد ،لذا تأثیر هوش فرهنگی گردشگران بر
ارزش برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با  5/605میباشد .لذا میتوان تأثیر هوش فرهنگی گردشگران
بر ارزش برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد افزایش هوش فرهنگی گردشگران ،ارزش برند  5/605بهبود
خواهد یافت .پذیرش این فرضیه نشان داد اگر گردشگران تمام مهارتها و استعدادهای فردی خود را در زمینههای شخصی و بین
فردی بکار گیرند میتواند مقصد را برای آنها اقتصادی و مقرون به صرفهتر سازد .چرا که گردشگرانی با آگاهی باال درباره ارزشها
و فرهنگ مناطق مختلف ،با افراد صمیمیتر شده و ممکن است عالوه بر اینکه از اقامت خود نهایت استفاده را میبرند ،از تخفیفات
خوبی هم برخوردار شوند و حتی زمینه را برای سفر مجدد خود به شهر مقصد نیز فراهم آورند .بدین ترتیب گردشگرانی با تواناییهای
رفتاری باال میتوانند برای پرداختهایی که انجام میدهند ،خدمات و محصوالت ارزشمندتری دریافت کنند.
جهت سنجش فرضیه حاضر از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است .از آنجا که آماره تی محاسبه شده برای سنجش
تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر وفاداری برند از  5/80باالتر بوده و برابر با  9/930میباشد ،لذا تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر
وفاداری برند پذیرفته شده است .از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده برابر با  5/0.8میباشد .لذا میتوان تاثیر هوش فرهنگی
گردشگران بر وفاداری برند را مثبت و مستقیم در نظر گرفت .بدین معنا که با  5واحد افزایش هوش فرهنگی گردشگران ،وفاداری
برند  5/0.8بهبود خواهد یافت .از پذیرش این فرضیه چنین استنباط میشود افزایش توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم
یادگیری و شناخت بهتر میراثهای فرهنگی ،آداب و رسوم و ارزشهای گوناگون و رفتار موثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک
متفاوت ،میتواند تصمیم افراد را برای حضور دوباره در یک مقصد گردشگری تقویت کند و آنها را وفادار سازد .همچنین میتوان
نتیجه گرفت اگر گردشگران از تعامل با افراد محلی منطقه لذت برده و نقاط مثبت شخصیتی آنها را بشناسند ،میتوانند انگیزش
بیشتری برای معرفی مقصد به دوستان و آشنایان پیدا کرده و حتی برای گردشهای بعدی نیز همین مقصد را برای سفر انتخاب
نمایند.
با توجه به اینکه آماره آزمون برای نقش تعدیلگری نوع گردشگر در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد
مبتنی بر مشتری از  5/80کمتر بود ،لذا میتوان نتیجه گرفت که در پژوهش حاضر نوع گردشگر از قبیل تاریخی ،فرهنگی و روستایی
نمیتواند در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری نقش داشته باشد و این تاثیر برای تمامی
گردشگران از حیث پذیرش یکسان است.
مکی و کریم پور ( )5680و اکبریان رونیزی و رمضان زاده لسبوئی ( )5683در پژوهشهای خود ،مستقیما به تاثیر هوش فرهنگی
یا مولفههای آن بر ارزش ویژه برند یا توسعه گردشگری پرداختند و نتایج را مثبت و معنادار اعالم کردند .فراهانی و همکاران ()5683
نیز عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده را بررسی نموده و متغیرهای تبلیغات ،خانواده ،قیمت و ترفیعات را بر
ارزش ویژه برند تاثیرگذار دانستند .همچنین نتایج بدست آمده با نتیجه پژوهش هادی نژاد ( )5686در بررسی هوش فرهنگی و اهمیت
آن در توسعه گردشگری نیز همخوانی داشت .حقیقی کفاش ( )5685نیز در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان
تجاری از منظر مشتریان انجام دادند به نتایجی مشابه دست یافت .در میان پژوهشهای خارجی جاملینا و همکاران ( ،)5559تحقیقی
تحت عنوان تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری انجام دادند و فرضیات ارائه شده در پژوهش حاضر را
آن ها نیز در جامعه دیگری مورد بررسی قرار داده و نتایج را مثبت و معنادار اعالم نمودند .نتایج بدست آمده همچنین با تحقیقات
چیوینسکی و دابوروسکی ( )5550و کیم و همکاران ( )5556نیز همخوانی داشت .حکیم پور و بزرگ خو ( )5555نیز در پژوهشی به
بررسی عوامل مهم در برندسازی ملی با تاکید بر گردشگران خارجی بازدید کننده از ایران پرداختند و در بررسی و معرفی عوامل با
نتایج حاضر هم عقیده بودند.
فرضیه اصلی :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).06.4بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر
مشتری تاثیرگذار است .لذا پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود با راه اندازی یک سایت جامع با نام قزوین ،تمامی مولفههای حقوقی،
اقتصادی ،فرهنگی ،دینی و  ...را به طور مفصل به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند معرفی نمایند تا ضمن ارزشگذاری
به انتخاب آن ها ،با تقویت زیرساخت هوش فرهنگی برای گردشگران ،ارزش ویزه برند قزوین را در میان مقاصد گردشگری افزایش
دهند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود پیش از ورود به استان ،مطالعات کاملی درباره جاذبهها ،فرهنگ
مردم و تعامالت آنها انجام دهند تا با بتوانند در مدت زمان اقامت خود در این استان ،با کمک یک فرد بومی ،بیشترین سطح بازدید
و کیفیت را در سفر تجربه نمایند.
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فرضیه فرعی اول :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).0430بر آگاهی برند تاثیرگذار است .لذا
پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود در ورودی هر یک از مناطق گردشگری ،به بررسی تاریخ کهن تا
امروز منطقه پرداخته و اطالعات کاملی درباره منطقه گردشگری که افراد در آن حضور پیدا کردهاند ارائه کنند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود از هر یک از مقاصدی که در قزوینگردی مد نظر دارند،
عکسهای مناسبی را درتلفنهای همراه خود نگهداری کنند تا اگر نام آن را فراموش کرده و یا احیانا در بازدید از آن دچار غفلت
شدند ،با دیدن عکسها حتما آن را به یادآورند.
فرضیه فرعی دوم :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).0530بر کیفیت برند تاثیرگذار است.

لذا پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود با ایجاد پوشش بومی و حتی قدیمی در مسئولین مناطق گردشگری
و جاذبهها و همچنین بکارگیری گویشها و زبان بومی توسط ایشان ،زمینههای الزم را برای بهبود تصویر برند فراهم کنند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود با مرور در خاطرات گذشته خود ،اگر سفری به قزوین داشتهاند،
اطالعات قبلی خود را مرور کرده و همچنین با صرف وقت برای مطالعه درباره مقصد ،تصویر مثبتی از شهر قزوین برای خود ایجاد
نمایند.
فرضیه فرعی چهارم :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).035.بر ارزش برند تاثیرگذار است.
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لذا پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود با بکارگیری افرادی توانمند دربخشهای مختلف امور مربوط به
گردشگران ،اعتماد به نفس آنها را با افزایش آگاهی ایشان دربرابر افراد محلی باالتر ببرند .بعنوان مثال میتوان به تمامی گردشگران
اعالم نمود که افراد در روستاها به حریم امامزادههایشان بسیار حساس هستند و رعایت احترام و پوشش مناسب در این مناطق به
شدت بایستی رعایت گردد تا تجربه بهتری از سفرشان داشته باشند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود قبل از شروع به گردشگری در هر منطقهای ،با افراد مختلف که
تجربه سفر به قزوین را داشته اند به صحبت نشسته و ضمن کسب اطالعات از آنها ،خود را برای سفری با عملکرد فوقالعاده آماده
نمایند.
فرضیه فرعی سوم :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).03.0بر تصویر برند تاثیرگذار است.

لذا پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود با نظارت بیشتر بر قیمت مراکز ارائه دهنده خدمات در بخشهای
شهری و روستایی ،از دریافت وجوه غیرمنصفانه از گردشگران جلوگیری کرده و عدالت را بین رضایت ارائه دهندگان و گردشگران
رعایت کنند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود قبل از دریافت هر گونه خدمت و یا خرید هر محصول ،خدمات
و محصوالت مشابه را در مکانهایی دیگر در قزوین بررسی کرده و سپس با مقایسه کیفیت و قیمت ارائه شده به انتخاب بهترین
گزینه مبادرت ورزند.
فرضیه فرعی پنجم :هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر ( ).050.بر وفاداری برند تاثیرگذار است.
لذا پیشنهادات ذیل ارائهشده است:
پیشنهاد مدیریتی:
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به مسئولین امور گردشگری استان قزوین پیشنهاد میشود با راه اندازی و تشکیل گروههایی تحت عنوان قزوین گردی ،همراه
با هر گروه از گردشگران ،یک راهنمای گروه یا به اصطالح تورلیدر را همراه کند که با فرهنگ بخشهای مختلف آشنایی داشته و
در هر بازدید ،اطالعات الزم را به گردشگران ارائه نماید تا آنها را برای بازدید مجدد ترغیب نمایند.
پیشنهاد به گردشگران:
به گردشگرانی که قصد سفر به قزوین را دارند پیشنهاد میشود قبل از استفاده از کلمات و واژگان بومی منطقه ،سطح حساسیت
افرادی که با آنها ارتباط برقرار کرده را سنجیده و سپس باب صحبت و طریقه گفتگو را به درستی انتخاب کنند.
بر اساس یافتههای تحقیق چندین پیشنهاد برای تحقیقات آتی مطرح میشود:
باتوجه به اینکه این پژوهش در استان قزوین صورت گرفته است ،به محققین آتی پیشنهاد میگردد که پژوهش خودرا در سایر
شهرها و استانهای دارای جاذبه گردشگری موردبررسی قرارداده و نتایج را مقایسه نمایند.
به محققین آتی توصیه میگردد تحقیقات با موضوعات زیر انجام دهند:
بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری ؛
بررسی تاثیر اعتماد و تجربه گردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری ؛
بررسی تاثیر هوش هیجانی گردشگر بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری ؛
بررسی تاثیر هوش اجتماعی گردشگر بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری؛
بررسی نقش تعدیلگری نوع گردشگر در تاثیر هوش فرهنگی گردشگران بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری (چرا که در
تحقیق حاضر این فرضیه رد شده و در مقاله پشتیبان تایید شده است ،لذا نیاز است به جهت رفع اختالف موجود ،مجددا این رابطه
تحت بررسی قرار گیرد).
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In this research, we investigated the impact of cultural intelligence on the value of the brandoriented destination, customer-based in the tourists of Qazvin province. The research method in
this paper is applied and descriptive-survey. The method of this research is from an applied and
correlated point of view. The statistical population of this study was tourists visiting Qazvin, whose
number was unlimited. Using the Cochran formula in the unlimited society, 384 individuals were
selected as samples, which are also accepted by the structural equation technique (between 5 and
15 times the number of points). A questionnaire was used to collect data. Validity of the
questionnaires was confirmed using content and structure validity. Cronbach's alpha coefficient
was also used to assess the reliability of the questionnaires. Reliability was also confirmed. Then
384 questionnaires were distributed among tourists. Data were analyzed using descriptive and
inferential statistics. SPSS software was used for descriptive statistics and LISREL software was
used for inferential statistics (structural equation technique). The results of the data analysis
showed that the cultural intelligence of tourists with a path coefficient (0.604) influences the value
of the brand-specific destination of the customer-based destination. Also, cultural intelligence of
tourists with path coefficient (0.579) on brand loyalty, with path coefficient (0.537) on brand
quality, with path coefficient (0.437) on brand awareness, with path coefficient (0.379) on brand
image and with path coefficient (0.350) Affects brand value.
Keywords: Brand-Based Brand Value, Brand Loyalty, Brand Quality, Brand Awareness, Brand
Image, Cultural Intelligence
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چکـیده
طارمه در معماری بوشهر از جهت ایجاد کوران و تهویه ،اهمیت باالیی دارد .باد در معماری بوشهر مهمترین عامل اقلیمی
بهشمار میرود و چنان بهنظر میرسد ،که اغلب عناصر معماری در این بافت ارزشمند ،در خدمت باد هستند ولی در
معماری امروزی به ندرت به این پتانسیل بالقوه توجه میشود و در نتیجه طارمه نیز که عنصری مهم در راه یافتن باد به
درون بناهاست به بهانههایی از قبیل کمبود فضا ،نقش خود را از دست داده و به عنصری بیجان و مرده بدل شده که تا
حد یک عنصر تزیینی و بالاستفاده تنزل یافته است .هدف از این پژوهش ،بررسی جهتگیری بهینه طارمه به منظور
استفاده حداکثری از باد میباشد .برای بررسی دقیق تر نحوه حصول این هدف در معماری سنتی بوشهر ،به بررسی دو
نمونه موردی موجود در بافت سنتی بوشهر پرداخته شده است .روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و برداشت میدانی میباشد.
نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشاندهنده این مدعاست که جهتگیری درست و بهینه طارمه یا همان تراس های
امروزی ،در برگرداندن نقش فراموش شده طارمه بسیار مؤثر و کاربردیست.
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باد ،انرژی تجدیدپذیری است که اگر به خدمت انسان درآید میتواند تا حد زیادی به آسایش در زندگی انسان منجر شود و یکی
از نمودهای بکارگیری باد ،استفاده از آن در طراحی معماری است .بافت قدیم بوشهر یکی از نمونه های بسیار جالبی است که
حداکثر استفاده از جریان باد را در جهت آسایش حرارتی در فضاهای شهری و واحدهای سکونتی به کار برده است [.]2
در بافت سنتی بوشهر نیز مشاهده میکنیم که معابر اصلی جهت دریافت حداکثر باد ،به سمت دریا جهت گرفته است و امکان
حضور هرچه بیشتر نسیم دریا را در بافت فراهم میآورد [ .]2-1این نسیم از طریق بازشوها به درون خانه ها راه مییابد و در نتیجه
کوران ایجاد میشود .ایجاد کوران هوا توسط تعبیه بازشوها ،در جداره های درونی و بیرونی در تقلیل شرجی و گرمای شدید هوا
نقش اساسی دارد [.]3
در بوشهر رطوبت نسبی هوا حداقل  30تا  00درصد و حداکثر  05تا  90درصد میباشد و مشکل اصلی ،گرمای توأم با رطوبت
زیاد است [ .]0بهترین راه حل برای این مشکل ،برقراری جریان هوا است .بنابراین تا حد امکان باید در مواقع گرم از دریافت گرما
پرهیز نموده و از کوران هوا استفاده نمود [ .]2-0-0تهویه طبیعی در مناطق گرم و مرطوب از مهمترین عوامل ایجاد آسایش
حرارتی میباشد [.]1
بنابر آنچه گفته شد کوران هوا در بوشهر بسیار مهم است و تعبیه بازشوها و فضاهای نیمه باز در بدنه ای که رو به جریان باد
است میتواند تا حد زیادی به ایجاد کوران کمک کند .نکته ای که در اینجا اهمیت دارد شناخت بادهای منطقه ای و تعیین بادهای
مطلوب و نامطلوب است.
معماری بوشهر به گونهای شکل گرفته است که جریان هوا به بهترین شکل صورت بگیرد و گویی تمام بافت بوشهر در خدمت
باد است تا جایی که برای دستیابی بدین هدف ،در جبهههای غربی و شمالی ارتفاع ساختمان ها کمتر است تا زمینه ورود جریان باد
[به درون بافت] فراهم شود [ .]6وجود طارمه ها و ایوان های وسیع در به داخل کشاندن باد مطلوب و ایجاد تهویه داخلی سهم
مؤثری دارد [ ]0و این عملکرد اقلیمی طارمه ،در بناهای بافت قدیم بوشهر اهمیت باالیی داشته که امروزه به سبب فاصله گرفتن از
ارزشهای معماری بومی ،نقش پررنگ خویش را از دست داده است در صورتی که با طراحی و جهتگیری طارمه به منظور استفاده
حداکثری از باد ،می توان طارمه را به جایگاه سابق و اصلی اش برگرداند.
در رابطه با معماری همساز با اقلیم و نیز اهمیت باد در طراحی معماری بافت سنتی بوشهر در گذشته تحقیقاتی صورت گرفته
است .از جمله اینکه علی الحسابی و همکاران ( )2382در مقاله "تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان
دید" به بررسی کیفیات بصری خانه مسکونی در بافت سنتی بوشهر پرداخته اند .بافت بوشهر به سبب شرایط محیطی و اقلیمی در
مقایسه با سایر نقاط کشور تا حدی متفاوت است و فضای زندگی به سبب باال بودن سطح رطوبت به طبقات فوقانی منتقل شده و
با توجه به اهمیت تهویه هوا در بوشهر ،فضاهای نیمه باز مانند طارمه و شناشیل به سبب ایفای نقش در تهویه هوا و نیز سایه
اندازی ،اهمیت ویژه ای دارند و عالوه بر نقش اقلیمی ،کیفیت بصری را نیز ارتقا میبخشند و در واقع دو نقش را ایفا میکنند.
هدایت و طبائیان ( )2382نیز در مقاله ای با عنوان "بررسی عناصر شکل دهنده و دالیل وجودی آن ها در خانه های بافت تاریخی
بوشهر" به معرفی مسکن بومی بوشهر پرداخته اند و اصلی ترین اهداف شکل گیری عناصر معماری خانه بوشهری را هدایت
حداکثری جریان باد به درون فضا و امکان استفاده از کوران دوطرفه هوا ،جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و دوری از رطوبت
برشمرده اند و راهکارهایی که معماران بومی جهت نیل به این اهداف در پیش گرفته اند را نیز معرفی نموده اند .رنجبر و دیگران
( )2398در مقاله "خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر" به بررسی سلسله مراتب طراحی
اقلیمی و عناصر معماری موثر در ایجاد این سلسله مراتب پرداخته اند و در نهایت به این نتیجه دست یافته اند که فضاهای شهری
بوشهر در سلسله مراتبی از طراحی اقلیمی متناسب با جریان بادهای محلی شکل گرفته است و این طراحی اقلیمی در ویژگیهایی
همچون مکان یابی و تنظیم طبقات ارتفاعی بافت ،شکل میادین و معابر شهری ،جهت گیری معابر و مقطع عرضی معابر در جهت
کوران بیشتر ،شکل فضای معماری و جزئیاتی همچون شناشیر ،طارمه و  ...تبلور یافته است.
در نوشتار حاضر ،روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برداشت میدانی است .در ادامه با نگاهی اجمالی بر کلیت بافت سنتی بوشهر،
طارمه به عنوان یکی از عناصر معماری سنتی بوشهر مورد تحلیل قرار گرفته و نحوه جهت گیری بهینه آن جهت تامین آسایش
حرارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در این نوشتار تالش شده راهکارهای بهینه ای جهت بهره گیری حداکثری از انرژی باد و
تامین آسایش حرارتی و نیز کارکردی نمودن طارمه ،که در معماری امروز نقش پررنگ خود را تا حد زیادی از دست داده است ،به
عنوان یک فضای عملکردی و مفید ،ارائه شود .پس از آن دو بنای مسکونی موجود در بافت بوشهر به عنوان نمونه موردی مورد
مطالعه قرار خواهند گرفت و جهت گیری طارمه های آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در قالب کروکی های معماری ارائه
خواهند شد.

 -2موقعیت جغرافیایی بوشهر
استان بوشهر با مساحتی حدود  10،603کیلومتر مربع بین  10درجه و  20دقیقه عرض شمالی و  05درجه و  6دقیقه تا 01
درجه و  09دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و
بویراحمد ،از جنوب به خلیج فاری و قسمتی از هرمزگان ،از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است .استان
بوشهر با خلیج فارس بیش از  655کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است [.]9

 -3طارمه؛ فضایی نیمه باز در معماری سنتی بوشهر
یکی از ویژگیهای جالب توجه بافت بوشهر ،که بیشتر از سایر ویژگیها در این نوشتار مورد تأکید و توجه است ،استفاده از
فضاهای نیمه باز است .طارمه (رواق) یکی از فضاهای مهم خانه های مسکونی بوشهر است .در واقع بسیاری از فعالیتهای روزانه در
این فضاها انجام میشوند؛ این فضاها به فضای داخلی متصل می شوند و حیاط مرکزی به عنوان دودکش عمل میکند [ ]8و در
نتیجه کوران ایجاد میشود .به عبارتی دیگر ،طارمه ارتباط بین فضای باز و بسته را تأمین میکند [ ]25تا تهویه فضای داخلی
تسهیل گردد.
معماران بافت قدیمی بوشهر ،ساختمان را در راستای شرقی -غربی بنا کرده اند که برای فرار از تابش های تند آفتاب در غرب
و شرق و بهرهجویی از بادهای شمال غربی و جنوب شرقی بسیار کارآمد است و در پیکره شمالی و جنوبی آن نیز بازشوهای فراوانی
گذاشته اند تا کوران هوا در اندرون اتاق ها ،محیطی دلنشین و آسایش بخش را فراهم آورد؛ زیرا تهویه طبیعی از جمله عوامل اولیه
تعیین کننده سالمت و آسایش انسان است [.]22

طارمه همان ایوان یا صفه است که در معماری بیشتر نقاط ایران رواج دارد .طارمه فضایی از یک طرف باز و گاهی بدون سقف
و به عنوان نشیمن موقت فصلی داالن و ارتباط دهنده چند فضا مورد استفاده قرار میگیرد .ابعاد آن نسبت به نیاز خانه متغیر است
[ ]21و حداقل عرض آن به اندازه عرض یک راه پله دو طرفه یا مدور است .این اندازه از عرض یا طول در یک اتاق یا چندین اتاق
یا حتی طول و عرض یک در ،در نوسان است [.]23
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 -4طارمه؛ راهکاری اقلیمی برای ستیز با گرما

شکل  :1طارمه در خانه بوشهری

طارمه ،فضای نیمه باز مستقلی است که در معرض کوران دائم هوا بوده و خنکتر از سایر قسمت های بنا میباشد ،عالوه بر
آن باعث ورود باد مطلوب به داخل فضاهای بنا نیز میگردد [ .]0در فصول گرم سال؛ اغلب فعالیت های روزمره در طارمه انجام
میشود زیرا هم تهویه خوبی صورت می گیرد و هم در زیر سایه قرار دارد و در هنگام غروب ،با استفاده از باد خنک دریا محیط
مناسبی جهت استراحت فراهم میگردد [.]20
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شکل  :2نقش طارمه در تهویه هوای فضای داخلی خانه های مسکونی

در برخی خانهها طارمه با عناصر چوبی سایه دار میشود تا خلوت اتاقها را حفظ کند و برای استراحت شبانه استفاده می شود.
به دلیل تراکم باال و کوچه های باریک ،جابجایی هوا با مشکل انجام میشود ،بنابراین طارمه به فضاهای داخلی متصل می شوند و
حیاط مرکزی به عنوان دودکش عمل می کند .در واقع در خانه بوشهری ،با اینکه حیاط مرکزی وجود دارد ،به دلیل وجود طارمه
(بالکن فصلی موقت و فضای نشیمن) و شناشیل (بالکن و فضای استفاده از باد و نسیم) که به خارج متصل اند ،خانه برونگرا عمل
میکند [.]8
بنابراین با توجه به اینکه نقش اصلی طارمه ،ایجاد کوران یا جابجایی هوا و ایجاد باد است اگر چنانچه طراحی به نحوی باشد
که جهت گیری طارمه رو به سوی باد مطلوب باشد ،اثرگذاری اقلیمی طارمه تا حد زیادی مطلوبتر خواهد بود.
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-5بادهای محلی بوشهر
مهمترین فاکتور آب و هوایی که بر شرایط تهویه شهری اثر میگذارد باد منطقه ای است .شرایط وزش باد عاملی است که
تأثیرات زیادی بر آسایش حرارتی انسان دارد که این عامل به ویژه در مناطق گرم و مرطوب خودنمایی میکند [.]1
باد یکی از عناصر آب و هوایی مهم در منطقه است و در تعیین موقعیت عناصر شهری و جهت گیری مناسب مسکن نقش
موثری را ایفا میکند به گونه ای که جهت گیری تمام خانه های بافت سنتی بوشهر به سمت باد غالب مطلوب میباشند تا بتوانند
حداکثر جریان هوا را دریافت کنند [.]0
چرخش بنا به سمت بادهای مناسب یا چرخش آن مخالف جهت بادهای مزاحم و ممانعت از ورود بادهای مزاحم ،نمود استفاده
صحیح گذشتگان از باد است [.]21
موقعیت قرارگیری بافت تاریخی بوشهر به صورت شبه جزیره ،سبب میشود که بادهای گوناگون در جهات مختلف دریافت
کند .انواع بادهای غالب بوشهر با توجه به نام محلی آن ها بین مردم به صورت زیر تقسیم میشود:
بادهای منظم و فصلی :این بادهای در اثر تغییرات فشار هوا به وجود میآید و معموالً شدید نیست .در زمستان که هوای مجاور
خلیج فارس از هوای مجاور فالت داخلی ایران و عربستان گرم تر است از شمال و جنوب میوزد و در داخل خلیج فارس از شمال
غربی به جنوب شرقی و به موازات ساحل به حرکت خود ادامه میدهد.
باد لحمیر (لیمر) :وزش این باد در فصل پاییز است و به قول دریانوردان در برج عقرب وزش آن بسیار زیاد است .این باد دارای
عالئمی است که پیش از وقوع ظاهر میشود و از این حیث قابل پیش بینی است.
باد قوس :این باد به باد شرجی یا باد شمال شرقی نیز معروف است .از جهت ستاره نعش میوزد و جهت آن جنوب شرقی-
شمال غربی است .در تابستان ،گرمای سوزان و در زمستان با وزیدن در جهت شمال شرقی ،ریزش باران بیشتری را به همراه دارد.
باد شمال :این باد یا در واقع باد شمال غربی در  8ماه سال به موازات ساحل شمالی خلیج فارس میوزد و اغلب طوفان های
ناگهانی و خطرآفرینی را به وجود می آورد .بهترین نمونه آن باد چهل روزه است که در تابستان از اواسط خرداد تا اواخر تیر با نظم و
شدت فوق العاده ای میوز د .این باد معروفترین باد محلی بوشهر بوده و تنها بادی است که در تابستان ،هوا را متعادل می کند .از
همین روست که در گذشته بیشتر ساکنان بوشهر پنجره های منازل خود را به سمت شمال غربی نصب میکردند.
باد سهیلی :از اواخر تابستان و اوایل پاییز میوزد و مردم محلی بر این باورند که این باد ناشی از طلوع ستاره سهیل است که با
وزش آن گرمای تابستان به اتمام میرسد [.]2
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جدول  :1بادهای محلی بوشهر
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فراهم ساختن امکان تهویه طبیعی در ساختمان ها موجب تأمین بهتر آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی سیستم های
مکانیکی می شود .این موضوع در اقلیم گرم و مرطوب اهمیت زیادی دارد .بنابراین در طراحی ساختمان های مناطق گرم و مرطوب
توصیه میشود که با تعبیه بازشوهای رو به رو ی هم و مسدود نکردن مسیر جریان هوا با عناصر داخلی ،امکان ایجاد کوران در
فضاها فراهم شود [.]20

باد غالب و مطلوب بوشهر از جهت شمال غرب میوزد [ ]26و جهت گیری تمام خانه های این منطقه به سمت باد غالب یعنی
« بادی که از شمال غرب و در جلگه های دجله و فرات در حرکت بوده و سواحل خلیج فارس را تحت تأثیر خود قرار میدهد» می
باشد [.]0
در ادامه به بررسی دو نمونه موردی خانه مسکونی در بافت سنتی بوشهر خواهیم پرداخت و جهتگیری طارمه نسبت به جریان
باد را بررسی خواهیم کرد.
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شکل  :3بادهای غالب بوشهر

نمونه موردی شماره  :1عمارت امیریه
این بنا در محله کوتی بافت قدیم بوشهر واقع شده است .شکل  0موقعیت دقیق این بنا را در محله کوتی و بافت قدیم بوشهر
نشان میدهد.
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شکل  :4موقعیت مکانی عمارت امیریه در محله کوتی و بافت قدیم بوشهر

این بنا دارای یک طارمه در بدنه غربی است .شکل  0محل قرارگیری طارمه و جهت گیری آن را نشان میدهد.
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شکل  :5جهت گیری طارمه در عمارت امیریه

شکل  :6تصاویری از عمارت امیریه []11

نمونه موردی شماره  :2عمارت کازرونی
این بنا در محله بهبهانی بافت قدیم بوشهر واقع شده است .شکل  0موقعیت دقیق این بنا را در محله بهبهانی و بافت قدیم
بوشهر نشان میدهد.
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شکل  :1موقعیت مکانی عمارت کازرونی در محله بهبهانی و بافت قدیم بوشهر

این بنا دارای طارمه سرتاسری در تمامی بدنه ها میباشد .شکل  9محل قرارگیری طارمه و جهت گیری آن را نشان میدهد.
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شکل  :8جهت گیری طارمه در عمارت کازرونی

شکل  :9تصاویری از عمارت کازرونی []11

 -6تحلیل و بررسی
با توجه به بررسی دو نمونه موردی فوق ،مشاهده میشود که جهتگیری طارمه در عمارت طارمه رو به شمال غرب (باد
مطلوب) میباشد و عمارت کازرونی هم به سبب همجواری با دریا ،دارای طارمههایی گسترده و در جهت رو به دریا میباشد.
موقعیت قرارگیری عمارت کازرونی به نحوی است که ورود باد از دو جهت را میسر میسازد.
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 -7ارائه راهکار
تراس در خانه های امروزی به نوعی معادل طارمه است که به دالیلی امروزه به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد .به نظر
میرسد جهت گیری طارمه رو به سوی جریان باد مطلوب میتواند در ایفای نقش تراس در تهویه فضای داخلی مؤثر باشد .برای
حل مشکل محرمیت نیز میتوان از کرکره هایی جهت مسدود نمودن دید به فضای داخلی استفاده نمود.

شکل  :11استفاده از کرکره برای مسدود نمودن دید به فضای داخلی
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از سوی دیگر با توجه به اهمیت فضای نیمه باز در اقلیم گرم و مرطوب و آپارتماننشینی و به تبع آن محدودیت فضایی و
کاسته شدن از متراژ تراس ،توصیه میشود تراس به گونه ای طراحی شود که به عنوان جزیی از فضای داخلی تلقی گردد ،میتوان
فضای تراس را با کف سازی یا اختالف سطح از فضای داخلی تفکیک نمود و ارتباط تراس با فضای داخلی از طریق بازشوهای
کشویی میسر شود و در مواقع نیاز با باز شدن بازشوها ،تراس به مثابه جزئی از فضای داخلی عمل کند.

شکل  :11تراس به مثابه جزئی از فضای داخلی عمل می کند و تهویه را میسر میسازد

نتیجه گیری
باد انرژی تجدیدپذیری است که معماران بوشهری کوشیدهاند آن را در جهت ارتقای کیفیت زندگی ،از حیث آسایش حرارتی،
به خدمت بگیرند و همین مسأله بافت بوشهر را به یکی از نمونه های بسیار جالب در استفاده حداکثری از جریان باد بدل کرده
است .یکی از موارد بسیار مهم در جهت مقابله با رطوبت باالی هوا ،ایجاد کوران است که طارمه ها در این میان نقشی پررنگ و
اساسی دارند .طارمهها باد را به فضای داخلی خانه میکشانند و تهویه هوای فضای داخلی را تسهیل مینمایند .از این رو،
جهتگیری طارمهها در جهت باد مطلوب ،سبب می شود طارمه نقش خود را به شکل مؤثرتری ایفا نماید .در معماری امروزی،
طارمه نقش اصلی خویش را از دست داده و به عنصری تزئینی بدل شده است که نقش آن در تأمین آسایش حرارتی بسیار کمرنگ
است حال آنکه با در نظر گرفتن تمهیداتی در فرآیند طراحی و بهره گیری از اصول معماری سنتی بوشهر میتوان این فضای مرده
را جانی تازه بخشید .در تحقیق حاضر به بررسی دو بنای واقع شده در بافت سنتی بوشهر پرداخته شد و نهایتاً راهکارهایی جهت
افزایش کارآیی طارمه در بهبود شرایط آسایش ارائه شد .از جمله این راهکارها میتوان به جهت گیری تراس (طارمه) رو به سوی
باد مطلوب و ایجاد پیوستگی بین طارمه و فضای داخلی اشاره کرد.

94

منابع
.2
.1
.3
.0
.0

.6
.0
.9
.8

.22
.21
.23
.20
.20
.26
.20

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)2 :پاییز 8931

.25

رنجبر ،ا .پورجعفر ،م .خلیجی ،ک .خالقیتهای طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر.2398 ،
هدایت ،ا .ضیایی ،م .تحلیل نقش باد در شکل گیری سیمای بافت تاریخی بوشهر ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی
انرژی باد و خورشید ،تهران.2382 ،
هدایت ،ا .طبائیان ،س.م .بررسی عناصر شکلدهنده و دالیل وجودی آن ها در خانههای بافت تاریخی بوشهر ،نشریه شهر و
معماری بومی ،شماره .2382 ،3
شاهین ،ا .تکاپو منش بقایی ،شیده .شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت قدیم بوشهر ،معماری و
ساختمان ،شماره .2396 ،20
شاعری ،ج .یعقوبی ،م .علی آبادی ،م .وکیلی نژاد ،ر .بررسی دما ،رطوبت نسبی و سرعت جریان باد در ساختمانهای سنتی
مسکونی بوشهر در فصل گرما (نمونه موردی :عمارت گلشن و عمارت دهدشتی) ،نشریه هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی ،شماره .2386 ،0
انصاری ،ا .معرفی بافت تاریخی بندر بوشهر ،سروستان ،شماره .2383 ،6
کریمی ،ب .تأثیر معماری قدیم بوشهر بر فرهنگ و معماری کشورهای حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی محله البستکیه
شهر دبی) ،هویت شهر ،شماره .2382 ،22
شاطریان ،ر .اقلیم و معماری ایران ،انتشارات سیمای دانش.2390 ،
علی الحسابی ،م .حسینی ،س .نسبی ،ف .تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید (نمونه
موردی :خانه های بافت قدیم بوشهر) ،نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره .2382 ،0
عشرتی ،پ .نمازی ،م .عشرتی ،د .فدائی نژاد ،س .محرم سازی مدارس دخترانه با تأکید بر معماری بومی بندر بوشهر،
فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی ،شماره .2380 ،22
کسمائی ،م .اقلیم و معماری ،شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران.2391 ،
زندیه ،م .پروردی نژاد ،س .توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران ،مسکن و محیط روستا ،شماره .2385 ،18
توپال ،ط .شمتوب ،س .بازشناسی مفهوم هویت و تبیین عناصر سازنده آن در معماری بومی بندر بوشهر ،دومین کنفرانس
بین المللی مهندسی عمران ،معماری و مدیریت بحران ،تهران.2386 ،
آدم زاده ،ه .رضوی زاده ،ا .نقش ایوان و تأثیر آسایش حرارتی آن بر ساختمان ،دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با
رویکرد حفاظت محیطزیست و بهرهگیری از انرژی های طبیعی ،کاشان.2386 ،
بهجو ،ف .حفظ و نگهداری ارزشهای تاریخی بافت بوشهر با رویکرد معماری همساز با اقلیم ،همایش ملی پژوهشهای
کاربردی در افق های نوین عمران و معماری ،بوشهر.2380 ،
حمزه نژاد ،م .ربانی ،م .ترابی ،ط .نقش باد در سالمت انسان در طب اسالمی و تأثیر آن در مکانیابی و ساختار شهرهای
سنتی ایران ،فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان ،شماره .2380 ،0-2
آرشیو تصاویر میراث فرهنگی بوشهر
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)3 :پاییز 8731

بررسی نقش تکنولوژی ،مردم و سازمانها بر برندسازی مقاصد
گردشگری (مورد مطالعه :هتلها و آژانسهای مسافرتی تهران(مرکز
تهران))
رسول ثانوی فرد ،1مرتضی رحمتی

کچومثقالی2

تاریخ دریافت09/90/90 :
تاریخ پذیرش09/90/71 :
کد مقاله99900 :

چکـیده
امروزه گردشگری به یکی از صنایع درآمد زا برای بیشتر کشورها تبدیل شده و کشورهایی که توان بالقوهای در این صنعت
دارند ،در تالش برای رشد هرچه بیشتر در این زمینه میباشند .مقاصد گردشگری مولفه اصلی در توسعه صنعت گردشگری
بحساب میآیند .هرچه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذابتر باشند ،امکان جذب گردشگران برای آن کشور بیشتر
خواهد بود .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیماشی می باشد .جامعه آماری آنرا مدیران و
کارشناسان آژانس های مسافرتی و هتل های تهران(مرکز تهران) و خبرگان صنعت گردشگری تشکیل دادند که به ترتیب
تعدادشان  959 ،99و  75نفر بود .جهت گرد آوری دادهها از پرسشنامه محققساخته براساس متغیرهای تحقیق استفاده شد
جهت تحلیل فرضیهها و دادههای گردآوری شده از نرم افزار  SPSSو  Smart PLSو برای سنجش معناداری روابط نیز
آماره  tبا تکنیک بوت استراپینگ استفاده شد .نتایج حاصله به شرح زیر است؛ تکنولوژی ،مردم و سازمانها بر برندسازی
مقاصد گردشگری تاثیر دارند .واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده و برنامههای تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری
تاثیر دارند .مردم محلی ،راهنمایان تور و افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند .آژانسها ،هتلها و
سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند

واژگـان کلـیدی :تکنولوژی ،مردم ،سازمانها ،برندسازی ،مقاصد گردشگری و هتلها و آژانسهای مسافرتی

 -8استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،ایران
 -2دانشجوی دکترا ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،ایران:
mrahmati2182@yahoo.com
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 -1مقدمه
امروزه گردشگری به یکی از صنایع درآمدزا برای بیشتر کشورها تبدیل شده و کشورهایی که توان بالقوهایی در این صنعت
دارند ،در تالش برای رشد هرچه بیشتر در این زمینه میباشند .مقاصد گردشگری مولفه اصلی در توسعه صنعت گردشگری بحساب
می آیند .هرچه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذاب تر باشند ،امکان جذب گردشگران برای آن کشور بیشتر خواهد بود (زانگ
و همکاران ،)9970 ،لذا کشورها بدنبال ساختن برندی مطرح و مشهور برای کشورشان می باشند تا گردشگران بیشتری را جذب
نمایند .از اینرو برندسازی مقصد عامل مهمی در توسعه گردشگری برای یک مقصد به شمار میآید .عوامل متعددی همچون؛
جاذبههای گردشگری ،آب و هوا ،فرهنگ ،امکانات رفاهی و زیر ساخت ها ،مردم منطقه (محلی و اداری) ،سازمان های متولی امور
گردشگری ،تکنولوژی و  ...بر برندسازی نقش دارند( .الند و همکاران .)9971،تکنولوژی امروزه به یکی از مهمترین عوامل در
جهت شناساندن هرچه بیشتر مقاصد گردشگری به گردشگران تبدیل شده است .سازمانها و نهادهای گردشگری میتوانند با
بهرهگیری از تکنولوژیهای روز اطالعات الزم درباره اماکن و جاذبههای گردشگری را در اختیار گردشگران قرار دهند .لذا میتوان
گفت این عامل جزو یکی از عوامل مطرح یک منطقه به شمار میآید .همچنین مردم یک منطقه بخصوص مردم محلی میتوانند با
مهمان نوازی باعث جذب گردشگران و توسعه برند یک مکان گردشگری گردند .سازمانها و نهادهای فعال در حوزه گردشگری به
این دلیل که متولیان اصلی در این حوزه بحساب میآیند نیز نقش بسزایی را در برندسای مقاصد و توسعه گردشگری ایفا میکنند.
بنابراین ،ما در این پژوهش به بررسی نقش تکنولوژی (با استفاده از زیر مولفه های ؛ واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده ،برنامههای
کاربردی موبایل) ،مردم(با استفاده از زیر مولفه های ؛ مردم محلی ،راهنمایان تور ،افراد مشهور) و سازمان ها (با استفاده از
زیرمولفههای؛ آژانس های مسافرتی ،هتل ها و سازمان میراث فرهنگی) می پردازیم.
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-2ادبیات تحقیق و پیشینه
-1-2ادبیات تحقیق
-1-1-2تکنولوژی
تکنولوژی از ریشه کلمه « »technoبه معنای هنر ،حرفه و مهارت است و حتی باستان شناسان هندی و اروپایی کلمه
« »teksرا نیز نامبرده اند .فرهنگ وبستر در سال  7090تکنوژی را «علم صنعت» تعریف کرد .اما در سال  7007تکنولوژی را
« مجموعه وسایل و ابزاری دانسته که انسان برای اهداف مادی خود آنرا بکار میگیرد» .امروزه تکنولوژی« به مجموعهای از
وسایل ،ماشین ها ،سازمانها ،روش ها ،سیستم ها،دانش فنی و امثال اینها اطالق می شود» .هدف اصلی تکنولوژی کنترل عوامل
طبیعی و تسلط بشر بر طبیعت است .تکنولوژی تمام ابعاد ذهنی و عینی انسان و محیط او را در برمیگیرد و مهمترین عامل تمدن
بشری محسوب می شود .تکنولوژی اساس قدرت سیاسی یک جامعه در سطح بین المللی و و کلید افزایش تولیدات و رفاه در داخل
است( .صادق پور.)7910 ،
واقعیت مجازیمی توان در واقعیت مجازی با استفاده از ابزارهای ورودی مانند؛ موشوارها های سه بعدی و عینک های چشمی کریستالی
تصاویر  9بعدی را مشاهده نمود .در این حالت گویی فرد خود را بین آنها می بیند .در این فضا کاربر به نمایشگرهای نصب شده
روی سر نیاز دارد .همچنین فعل و انفعال و تعادل در آن نیازمند دستکش های ویژه ایی است( .بیک یشرویه و ایزدپور.)7909 ،
واقعیت افزودهواقعیت افزوده فنی است که نمایی زنده و لحظه ایی را با تصاویر مجازی ایجاد شده توسط رایانه ترکیب می کند و بدین
ترتیب واقعیتی مازاد بر آنچه که در ظاهر دیده می شور را ایجاد می کند .واقعیت افزوده از دهه  7009گسترش یافته است .این واژه
بیشتر مربوط به خود واقعیت ا ست تا واقعیت افزوده .واقعیت افزوده سطحی بین محیط مجازی و درک ماوراء است( .بیک یشرویه و
ایزدپور.)7909 ،
-2-1-2برندسازی
برندسازی فرآیندی است که در آن ،سازمان های ارائه دهنده کاال یا خدمات با اهداف تعریف شدۀ خود در تالش برای ساخت
و انتقال مفاهیم و معانی مشخصی هستند تا در ذهن مشتریان قرارگرفته و در مسیر زندگی آنها از طریق تداعیات و یادآوری های
مثبت و متمایز ،امکان فروش مجدد خ ود را فراهم سازند .برندسازی تالشی است نظام مند ،برای انتقال مفاهیم از طریق ابزارهای
اطال ع رسانی و تبلیغاتی با توجه به مخاطبان و مشتریان هدف بنگاه( .شفیعا .)7905،برندسازی  ،فعالیتی است که در آن تصویری
از برند در قلب و ذهن مشتری ایجاد می شود .دربرندسازی برای تاثیر روی ادراک مشتریان و افراد ،برای اینکه هویت ایجاد شده از
برند در خاطره ها باقی بماند از نام ،سمبل یا لوگو استفاده می شود .زمانی که برند سبب می شود محصول متحول شود و به چیزی

فراتر از یک محصول مبدل گردد ،برندسازی گفته می شود( .گلیارانی .)7907،آنچه مسلم است هدف از برندسازی ایجاد روایتی
است ذهنی و شخصیت دهی انسانی به محصول یا خدماتی فاقد شخصیت انسانی ،به شکلی که حس ارتباط و اعتماد را موجب
شود و نمود آن در محصول و خدمات قابل تمیز دادن باشد .این تمیز دادن و تفاوت قائل شدن بین پیکرۀ غیرانسانی یک برند به
م ثابه پیکرۀ انسانی ،می تواند موجبات دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را فراهم سازد؛ چرا که مشتریان هم تصورات مشخصی از
برند دارند و هم نمود انسانی آن را در اجزا و رفتارهای ارائه خدمت مشاهده می کنند( .شفیعا.)7905،
-3-1-2مقصد گردشگری
مجموعه ای از محصوالت وخدمات گردشگری است که بعنوان یک اسم و نام) برند مقصد(در شکل گیری تجربیات متفاوت
برای بازدیدکنندگان  ،پیشینه فرهنگی  ،هدف از بازدید و تجربیات گذشته آنها شکل می گیرد( .زارعی و همکاران7907 ،؛ به نقل از
حسین زاده و موسوی.)7900،
-4-1-2برندسازی مقصد گردشگری
برندسازی مقصد مقوله ایی بسیار مهم درگردشگری می باشد(حسین زاده و موسوی  .)7909 ،بلین ( )9995مفهوم جامع
برندسازی مقصد را به شرح زیر ارائه می کند« :مجموعه ایی از فعالیت های بازاریابی که  .7از خلق یک نام ،سمبل  ،لوگو  ،نشان
کلمه یا سایر تصاویر که به سادگی مقصدی را تعریف و متمایز می سازند ،حمایت می کند  .9بطور مداوم انتظارات را از یک تجربه
بیاد ماندنی سفر که منحصرا با مقصد مرتبط می باشد  ،انتقال میدهد .9 .انجام می گیرد تا ارتباط عاطفی بین بازدید کننده و مقصد
را تحکیم و تقویت کند  . 0.هزینه جستجوی مصرف کننده و ریسک مشاهده شده اورا کاهش می دهد و در مجموع برای خلق
یک تصویر برند و گذاشتن تاثیر مثبت بر مقصد انتخابی مصرف کننده انجام می گیرد( .پارواسکار و گوئل  9970؛ به نقل از موسوی
و حسین زاده .)7909 ،

زانگ و همکارانش()9970نقش تکنولوژی ،مردم و سازمان ها را در شکل دهی تجربه مقصد گردشگری در چین بررسی
نمودند .آنان نقش مولفههایی همچون تعامالت اجتماعی /فرهنگی ،رسانه های اجتماعی ،راهنمایان تور ،آژانس های مسافرتی
هتلها و غیره را مورد بررسی قرار دادند .و به این نتیجه رسیدند که بیشتر این عوامل بر برندسازی تاثیر دارد .هائوبین و
همکارانش( )9971رابطه بین تعاملپذیری وب سایت و توسعه برند آژانسهای مسافرتی چین را بررسی نمودند .هدف این پژوهش
ارائه مدلی تئوری مدار برای درک رابطه بین تعاملپذیری سایت های اجتماعی ،تجربه برند ،انتخاب برند ،قیمت بیمه و قصد خرید
در سایت های آژانسهای مسافرتی بود .نتایج پژوهش نشان داد که تعامل پذیری سایت های اجتماعی ،مولفههای برندسازی
(تمایل مشتری به پرداخت هزینه های باال و خرید ) را تقویت میکند .همچنین بین قصد خرید و تعامل پذیری سایت ها مشاهده
شد .سیگاال ( )9971نقش تکنولوژی های جدید را در صنعت گردشگری بررسی نمودند .این پژوهش قدرت تحولی فناوریها را بر
بازیگران عرصه گردشگری (همچون کارکنان و کارمندان این حوزه و مدیران) مورد بررسی قرارداده است .این پژوهش به این
نتیجه رسید که تکنولوژی برای سازمانها و مدیران سازمانهای فعال در این حوزه پرسود و مفید میباشد اما برای کارکنان و
کارمندان این حوزه می تواند مخرب باشد ،زیرا؛ باعث از دست دادن کارشان می شود .الند و همکارانش( )9971نقش قدرت داستان
سرایی رسانه های اجتماعی را در برندسازی مقصد گردشگری بررسی نمودند .این پژوهش تفسیری تازه را درباره چگونگی کار
شبکه های اجتماعی و نحوه جذب مشتری توسط آنها ارائه می دهد .این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی به روز و خوب
می توانند تصویر برند بهتری را برای یک مکان یا جاذبه گردشگری خلق کنند .مارکوس و بورا ( )9971رابطه بین فناوری دیجیتال
و گردشگری را بررسی نمودند .این پژوهش بررسی نمود که تکنولوژی های دیجیتال با همکاری خالقانه ذی نفعان چه نقش
مهمی را در تجدید ساختار یک شهر ،تجدید ساختار فرهنگی و اجتماعی آن و افزایش رفاه آن ایجاد نموده و اینکه تکنولوژی
چگونه ارتباط بین فرهنگ محسوس و نامحسوس را تعاملیتر نموده و باعث توسعه گردشگری می شود .شفیعی و همکارانش
( )7900تاثیر فناوری اطالعات را بر توسعه مقاصد گردشگری بررسی نمودند .دادهها با کمک روش تفسیرگرایانه و فراترکیب
گردآوری شدند .داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار  Nvivoتحلید شدند .یافتههای این تحقیق نشان داد توسعه مقاصد
گردشگری هوشمند بر پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی موثر است .استعالجی و همکارانش ( )7905جایگاه
فناوری اطالعات را در توسعه گردشگری استان اردبیل بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد که نقش فناوری اطالعات و
ارتباطات براساس مدل مورگان و هانت و مدل دیویس و نیز مدل راجرز و شومیکر هر سه متوسط میباشد .پس میتوان گفت تاثیر
فناوری اطالعات بر توسعه گردشگری ،تقریبا متوسط است .بیشمی و محمودی( )7900تاثیر مشارکت مردم در طرحهای گردشگری
را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که مردم منطقه هیچ نقشی را در فعالیتهای مربوط به گردشگری ندارند اما عالقه به
مشارکت دارند .امین بیدختی و همکارانش ( )7909رابطه تعلق و مشارکت اجتماعی را با توسعه گردشگری پایدار بررسی نمودند.
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 -2-2پیشینه پژوهش
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نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی رابطه مستقیمی با توسعه گردشگری داشته اما تعلق خاطر رابطه مستقیمی با آن ندارد .تقوایی
و همکارانش ( )7909برنامهریزی گردشگری شهر شیراز را با کمک فناوری اطالعات برسی نمودند .این پژوهش از نوع توصیفی
پیمایشی بود .نتایج حاصل از تحلیل آن نشان داد که دستیابی به فناوری های اطالعاتی در اماکن گردشگری بر میزان رضایت
گردشگران از جاذبه ها و نحوه جذب و اقامت و وفاداری آنها تأثیر گذار است.

-3روش شناسی پژوهش
 -1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاردبردی و از نظر ماهیت توصیفی پیماشی میباشد .جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان
آژانسهای مسافرتی و هتل های تهران (مرکز تهران) و خبرگان صنعت گردشگری تشکیل دادند که به ترتیب تعدادشان 959 ، 99
و  75نفر بود .برای انتخاب حجم نمونه از نمونه گیری در دسترس استتفاده شد .جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته
براساس متغیرهای تحقیق استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .جهت تحلیل فرضیه ها و دادههای گردآوری
شده از نرم افزار  SPSSو  Smart PLSو برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا تکنیک بوت استراپینگ استفاده شد.

 -2-3فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول  :تکنولوژی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)3 :پاییز 8731

فرضیه های فرعی اول
واقعیت مجازی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
واقعیت افزوده بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
فرضیه اصلی دوم  :مردم بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی دوم
مردم محلی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
راهنمایان تور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم  :سازمان ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی سوم
آژانس ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
هتل ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.
سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

-4تحلیل یافتهها
 -1-4آزمون فرضیات اصلی پژوهش
رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیههای تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی
 PLSآزمون شده است .در مدل کلی تحقیق که در نمودار( )7ترسیم شده است مدل اندازهگیری (رابطه هریک از متغیرهای قابل
مشاهده ب متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) محاسبه شده است .برای سنجش معناداری روابط نیز
آماره  tبا تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شده است که در نمودار ( )9ارائه شده است .در این مدل که خروجی نرم افزار Smart
 PLSاست خالصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای تحقیق در ارائه شده است .آزمون فرضیههای تحقیق
براساس روابط هریک از متغیرها به تفکیک نیز ارائه شده است.
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نمودار( :)2آماره  t-valueفرضیات اصلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ
جدول ( :)1بررسی فرضیات اصلی تحقیق
فرضیات اصلی

ضرب تاثیر

آماره تی

وضعیت

تکنولوژی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد

19637

19174

تایید

مردم بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19..2

39311

تایید

سازمانها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد

19471

.9.26

تایید
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نمودار( :) 3تکنیک حداقل مربعات جزئی فرضیات فرعی پژوهش

نمودار( :)4آماره  t-valueفرضیات فرعی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ
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جدول ( :)2بررسی فرضیات فرعی تحقیق
آماره تی

وضعیت

فرضیات

ضرب تاثیر

تایید
تایید

واقعیت مجازی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19663

1963.

واقعیت افزوده بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19.38

69184

برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19433

.9313

تایید

مردم محلی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19378

39214

تایید

راهنمایان تور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19..1

69111

تایید

افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19436

49114

تایید

آژانس ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

19.82

39332

تایید

هتل ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

1961.

19173

تایید

سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارد.

1931.

39311

تایید

نتیجهگیری
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امروزه صنعت گردشگری به یکی از شکوفاترین صنایع جهانی تبدیل شده است .آمارها ،رشد سریع و پویای گردشگری جهانی
را نشان میدهد .گردشگری یکی از نیروهای اقتصادی اجتماعی بسیار مهم به حساب میآید و دارای اهمیت بین المللی اقتصادی و
ژئوپلتیکی بسیار است .گردشگری به طور جهانی فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی را می سازد .نمی توان انکار کرد که
گردشگری یک نیروی فوق العاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها به عنوان نیرویی برای خوشبختی به حساب میآید.
امروزه صنعت گردشگری صنعتی پویا با ویژگی های منحصربه فرد است که بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است .از اینرو ،متخصصان و مدیران بازاریابی مقاصد گردشگری
باید تالش کنند با ایجاد برند برای مقاصد و تقویت آن ،سهم خود را از درآمدها و سایر مزایای این صنعت درحال گسترش جهانی
افزایش دهند .برند مقاصد گردشگری اطالعاتی را قبل از سفر به گردشگر می دهد تا مقصد را شناسایی و تعیین هویت کند ،آن را
از رقبایش متمایز کند و انتظارات گردشگر را از سفر پیش روی شکل دهد .بنابراین برندسازی مقاصد گردشگری میتواند برای رشد
و توسعه گردشگری کشورها مهم تلقی گردد .ایجاد و تقویت برند برای مقاصد گردشگری اهمیت زیادی در موفقیت بلندمدت آنها
دارد .از اینرو برندسازی برای مقاصد گردشگری یکی از جوانب کلیدی مدیریت برند مقاصد گردشگری است و مزایای متعددی
برای مقاصد گردشگری دربردارد .یکی از عوامل اثرگذار بر این مقوله گردشگری ،بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات است.
امروزه نقش و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست .از دیگر
عوامل در جهت رشد گردشگری نهادهای گردشگری و افراد فعال در این حوزه هستند .بخصوص برای کشوری همچون کشور ما
که جزو برترین مناطق گردشگری به شمار میآید .لذا این پژوهش سه عامل مذکور یعنی؛ فناوری اطالعات ،افراد فعال در حوزه
گردشگری و نهادهای این حوزه را بر توسعه برندسازی مورد بررسی قرار داده است .و به این نتیجه رسیده که؛
تکنولوژی ،مردم و سازمان ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند .همچنین؛
واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده و برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند.
مردم محلی ،راهنمایان تور و افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند.
آژانس ها ،هتل ها و سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند.
در ادامه پیشنهادهایی برای بهرهبرداری هرچه بهتر از مولفههای ذکر شده در جهت کمک به برندسازی بهتر مقاصد گردشگری
ارائه شدند.
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سطحبندی شهرستانهای استان خراسان جنوبی در بهرهمندی از
زیرساختها و خدمات گردشگری با استفاده از مدل VIKOR
فضل اله کریمی قطب آبادی ،1محمد امیر ملکی ،2فرحناز
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چکـیده
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان مهمترین صنعت جهان ،رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است و تمامی
کشورهای جهان در پی استفاده از فرصتها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا بتوانند رفاه نسبی را برای خود رقم
بزنند .در این بین ،توزیع فضایی زیرساختها و خدمات بخش گردشگری ،در جذب گردشگران به سمت مکانهای مستعد
گردشگری نیز بسیار تعیینکننده است .هدف از انجام این پژوهش آن است که  00شهرستان استان خراسان جنوبی را با
استفاده از  08عامل مهم گردشگری و با بهکارگیری تکنیک  VIKORدر سه سطح توسعهیافته ،درحال توسعه و
توسعهنیافته سطحبندی نماییم .روش پژوهش توصیفی–تحلیلی میباشد و اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانهای
گردآوری شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در این استان 6 ،شهرستان بیرجند و طبس به ترتیب  5/0و
 5/030در رتبههای اول و دوم می باشند و  00شهرستان دیگر در سطح توسعه نیافته قراردارند .بنابراین با انجام اقدامات
زیربنایی در سطح این استان ،باید سطح اختالف شهرستانها در سطح این استان را بهحداقل رساند و زمینه توسعه متوازن
زیرساختهای گردشگری در سطحهای این استان را فراهم نمود.

واژگـان کلـیدی :سطح بندی ،زیرساخت گردشگری ،خدمات گردشگری ،مدل  ،VIKORاستان خراسان جنوبی

 -8دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
Fkarimi08@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
A09131668370@gmail.com

 -9دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
fa.abolhasani@gmail.com
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توسععه گردشععگری بععه عنععوان مجموعععه فعالیعت هععای اقتصععادی ،تع ثیر زیععادی در تقویعت بنیععان هععای اقتصععادی جوامععع
دارد(کاظمی )0390،و طی نیم قرن اخیر این فعالیت با رشد تصاعدگونه خود ت ثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصاد و تبادل فرهنگی
کشورها داشته است(اشرف زاده و همکاران .)93:0398،صنعت گردشگری یکی از پدیده های قرن حاضر است کعه بععد از صعنعت
نفت و خودرو سازی ،سومین صنعت مهم جهان شمرده می شود که توانسته است عالوه بر فقر زدایعی ،ععدالت گسعتری ،اشعت ال
زایی ،درآمد باالیی را نیز ایجادکند (یاوری و همکاران)60:0398،؛ به گونه ای که سازمان گردشگری در بیانیه مانیل ،گردشگری را
نیاز اساسی درهزاره سوم معرفی کرده است و پیش بینی می شود که در سال  6565تعداد گردشگران به  0/0میلیعارد نفعر برسعد و
انجام این امر ،نیازمند وجود مدیریت تخصصی برای درک همه ظرفیت هعای آن اسعت( .)Weaver,2006,49ایعن صعنعت نوپعا
درسال های اخیر ،ت ثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است .ایجاد اشت ال ،ارزآوری ،تعادل منطقه
ای ،کمک به صلح جهانی ،کمک به سرمایه گذاری درمیراث فرهنگی ،بهسازی محیط ،توسعه نعواحی دارای جاببعه گردشعگری و
جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن از جمله مزایای این صنعت بوده است(صدرموسعوی وهمکعاران .)083:0392،در حعال
حاضر بسیاری از کشور ها ،منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت معی کننعد و درآمعدهای توریسعم را بعرای توسععه
زیرساخت های منطقه به کار می برند ( .)Eccles & Casta,1996مطالعات انجام شده در مورد آمارهای به دست آمده نشان می
دهد که صنعت گردشگری درحال تبدیل شده به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت درابعاد جهانی است به طعوری کعه  00درصعد از
تولید ناخالص( 05 ،)Kabassi,2010:52درصد از اشت ال (اسماعیلی و همکاران )80:0385،و  0درصد از سرمایه گذاری جهانی را
به خود اختصاص داده است ( .0)WTTC,2013از این رو متولیان امر مقصدهای گردشگری با اتخاب محدودیت ها و راه حل های
مناسب در جهت توسعه پایدار گردشگری برآمده اند(حسن پور و همکاران.)0385،
از جمله موانع توسعه پایدار گردشگری ،توزیع نامناسب و نابرابر زیرساخت ها و خدمات گردشگری در اکثرنواحی است که
موجب آسیب های زیست محیطی در نقاط پرجاببه و محروم ماندن دیگر نواحی از مزایای گردشگری است(احدنژاد و
همکاران .)86:0380،سطح بندی نواحی گردشگری ،معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین زیرساخت های مورد نیاز و
تعدیل نابرابری بین نواحی است .بهره برداری مناسب از زیرساخت ها ،وابسته به شناخت دقیق و سطح بندی امکانات ،ت سیسات،
خدمات و ظرفیت های موجود در هر منطقه و ناحیه دارد (شماعی و موسیوند .)60:0385،دربرنامه ریزی گردشگری ،الزم است که
برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت های مقصدهای گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر الزم است مقصدهای
گردشگری یک منطقه سطح بندی شوند(ضیایی و شجاعی .)30:0398،اخیراً تحلیل فضایی در مقیاس محلی با هدف بررسی
مورفولوژی مکان های گردشگری ،مکان های ساحلی و توزیع خدمات در نواحی شهری به خصوص هتل ها و سایر ت سیسات
زیرساختی مرتبط با گردشگری انجام می گیرد .مطالعه موردی برروی الگوهای فضایی پراکندگی زیرساخت ها و فضاهای
گردشگری نسبت به اینکه چگونه گردشگری در فضا نظم می یابد به طور متمرکز در جریان است .رتبه بندی یا سطح بندی روشی
برای سنجش توسعه مناطق است و اختالف مکانی ،فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...مناطق را از منظر توسعه نسبت به
یکدیگر نیز مشخص می کن د .با این روش ،روند شکل گیری توسعه قطبی مناطق مشخص و درنهایت در برنامه ریزی توسعه،
مناطق نیازمند و کمتر توسعه تعیین می گردد(تقوایی و همکاران.)000:0385،
استان خراسان جنوبی با موقعیت ج رافیایی مناسب و تنوع جاببه های مهم گردشگری به عنوان یکی از استان های کمتر
شناخته شده در حوزه گردشگری می باشد که توجه به این استان با هدف ارتقای جایگاه آن در بین استان های مختلف کشور
ضروری می باشد .هدف این پژوهش آن است که جایگاه هریک از شهرستان های این استان در حوزه زیرساخت ها و خدمات
گردشگری مشخص شود .در زمینه سطح بندی زیرساخت های و خدمات گردشگری پژوهش های متعددی انجام گرفته است.
درپژوهش های گردشگری تا دهه  0885درباره سطح بندی نواحی گردشگری مطالب اندکی درباره سطح بندی نواحی گردشگری
انتشاریافته است اما طی چند دهه اخیر محققان به سطح بندی گردشگری درمقیاس منطقه ای ،ملی و بین المللی پرداخته اند.
پژوهش و مطالعات فراوانی درکشورهای مختلف جهان درامرگردشگری با استفاده از روش های چند شاخصه صورت پذیرفته است
که به برخی از آنها و نتایج حاصل از آنها اشاره می شود:
هیانگ و پینگ )6506( 6درتحقیق خود با مدل فازی و  TOPSISبه ارزیابی رقابت درصنایع گردشگری در 8کشور جنوب شرق
آسیا پرداخته اند .این مطالعه در 6558با استفاده از  2معیار و  00زیرشاخص که از سوی کارشناسان دربخش های مختلف وزن دهی
شده اند و درنهایت ارزیابی انجام گرفته است .نتایج نشان می دهد که در رتبه بندی از بین  8کشور براساس معیارهای یادشعده بعه
ترتیب چین ،ژاپن ،هنگ کنگ ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور ،تایوان ،کره و فیلیپین به ترتیب بهترین عملکرد را به خعود اختصعاص داده
1 -World Travel & Tourism Council
2 -Hung & peng

54

اند .محمد و موحد جمیل )6506( 0در پژوهشی به بررسی و تحلیل لولویت بندی مقصد گردشگری براساس انگیعزه گردشعگران در
مالزی با استفاده از مدل 6 TOPSISو فازی پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازدیعد دوسعتان و بسعتگان و تمعدد
اعصاب و استراحت ،دو عامل ت ثیرگذار در انتخاب مقصد است .در میان مقاصد گردشگری مالزی نیعز براسعاس اولویعت بنعدی بعه
ترتیب لنکاوی ،3منطقه آلور 8و بوجانگ 0قرار دارند .زهانگ و همکاران )6500(2درپژوهشی به رتبه بندی  02شهرستان دردلتای رود
یانگ تسه با هدف بهبود رقابت برای جذب گردشگران پرداخته اند .دراین مطالعه تجربی که دردو مرحله انجام گرفته است درمرحله
اول  30شاخص شناسایی و با روش آنتروپی وزن دهی شده اند و در مرحله دوم با اسعتفاده از روش  TOPSISبعرای رتبعه بنعدی
استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدل TOPSISو روش آنتروپی می توانند بعه منزلعه یعک روش
مؤثر ارزیابی و رتبه بندی برای جذب مقصد گردشگری استفاده شوند .موسوی وهمکاران( )0388در پژوهشی بعا عنعوان بررسعی و
اولویت بندی توان ها و زیرساخت های توسعه گردشگری با روش هعای چنعد مت یعره (مطالععه معوردی :شهرسعتان هعای اسعتان
کردستان) به این نتیجه رسیده اند که شهرستان سنندج درسطح فرا برخعوردار و شهرسعتان هعای دهگعالن و دیوانعدره در سعطح
فروبرخوردار به لحاظ شاخص های زیرساخت گردشگری قرار دارند .صادقی و همکاران( )0386در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی
زیرساخت های گردشگری استان گیالن با رویکرد توسعه پایدار به این نتیجه رسیده انعد کعه شهرسعتان رشعت بعا مقعدار 5/850و
شهرستان ماسال با مقدار  5/365به عنوان برخوردارترین و محرومترین شهرستان ها از لحاظ زیرساخت های گردشعگری هسعتند.
خضری و همکاران ( )0386درپژوهشی با عنوان سطح بندی شهرستان های استان فارس براساس شاخص های گردشگری سعطح
بندی شهرستان های استان فارس براساس شاخص های گردشگری به این نتیجعه رسعیده انعد کعه ناهمعاهنگی زیعادی در میعان
شهرستان های استان فارس در توزیع امکانات و زیرساخت های گردشگری وجود دارد به شکلی که از مجموع  68شهرستان استان
فارس ،شهرستان های شیراز ،کازرون و سپیدان به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن جاببه های گردشگری قعرار گرفتعه
اند.

 -1-2مفاهیم
زیرساخت های گردشگری :یکی از عوامل مهم درجذب گردشگری ،وجود تجهیزات ،و تسهیالت گردشگری می باشند.
این ت سیسات واحدهایی می باشندکه به قصد ارائه خدمات برای پذیرایی ،اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا مهمانان طبق
ضوابط و مقررات آئئین نامه مربوط به ت سیسات گردشگری کشور ایجاد می گردند(دیناری.)96:0390،
سطح بندی :عبارت است از تعیین الیه های الزم یک سازمان است که برحسب تفکیک مقیاس های کمی ،واحدها را در
سطوح مشابه سازماندهی می نماید .دامنه های کمّی به گونه ای انتخاب می شوند که اختالف سطوح ،اختالف کیفی وظایف و
عملکردها را بیان کند .سطح بندی می تواند به صورت روابط منسجم از کوچک به بزرگ و نظم سلسله مراتبی باشند(معصومی
اشکوری.)68:0393،
گردشگری  :عبارت است از اقامت خارج از منزل برای مدت یک شب یا بیشتر با هدف گذران تعطیالت ،بازدید دوستان و
اقوام ،شرکت در همایش های تجاری یا هر هدف دیگری به جز اموری از قبیل تحصیل شبانه روزی یا استخدام نیمه
دائم(.)Williams,2000:69

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)7 :پاییز 8931

 -2مبانی نظری تحقیق

 -2-2دیدگاه ها و مبانی نظری
گردشگری در عصر حاضر تبلور جریانی از انسان ها و سرمایه است که میان مبدأ و مقصد گردشگری شکل می گیعرد .جریعان
گردشگری درجهان به منزله یک فرآیند جهانی مطرح است که مقیاس کارکردی آن همه اماکن گردشگری سطح جهانی را پوشش
داده اسععت و ایععن مکععان هععا در رقععابتی تنگاتنععگ در تععالش بععرای جععذب تقاضععای بازارگردشععگری جهععانی ا نععد(مافی و
همکاران .) 629:0385،عوامل مختلفی در توسعه گردشگری نقش دارند که ارتباط و تعامل بین آنها توسعه گردشگری را شکل معی
دهد .سه عامل در توسعه گردشگری که نقش دارند عبارتند از :گردشگران ،مردم منطقه و ویژگی هعای مقصعد؛ بعه عبعارت دیگعر

1 - Mohammad & Mohad Jamel
2 - Technique For order Preference by Similarity to ideal Solution
3 - Langkawi
4 - Alor Zone
5 - Bojang
6 - Zhang & etal
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مهمانان ،میزبانان و جاببه ها سه عامل اصلی در توسعه گردشگری به شمار می آیند(زنگی آبعادی و همکعاران .)00:0380،دیعدگاه
های مختلفی که درباره توسعه گردشگری وجود دارند عبارتند از:
الف) دیدگاه موافقان  :این گروه با اشاره به جنبه هعای مثبعت اقصعادی ،اجتمعاعی توریسعم از جملعه اشعت ال زایعی ،ارزآوری،
ماندگاری اقتصادی ،حفاظت منابع طبیعی ،تعمیر و نگهداری ابنیه باستانی ،تعامل فرهنگ ها و حفع صعلح انگیعزه گسعترش ایعن
صنعت را قوت بخشیده اند .این دیدگاه حمایت به توسعه هر چه بیشتر ت سیسات و امکانات ،جلب جهانگرد و گردشگر اهمیعت معی
دهد و از این جهت می کوشد مشکالت اقتصادی جامعه را به حداقل برساند .در این دیدگاه دولعت نبایعد در امعور اجرایعی توسععه
جهانگردی دخالت کند بلکه نقش تصویب کننده و اتخاب سیاست ها و قوانینی دارد که از توسعه گردشگری حمایت می کند.
ب) دیدگاه مخالفان :در مقابل نظریه های موافقان توسعه گردشگری که آن را امعری مثبعت معی داننعد ،ععده ای برآثعارمنفی
گردشگری عقیده دارند .در این دیدگاه ،گردشگری بر فرهنگ زدایی و کاالیی شدن فرهنگ ،افزایش میزان جرایم و ناهنجاری ها و
تنزل ارزش ها می انجامد .طرفداران این دیدگاه معتقدند که طرح ها و برنامه های گردشگری ،همه داشته های جامعه را در خدمت
پول و درآمد ارزی قرار می دهد و این درآمد به بهای گزاف به دست می آید(امانپور.)650:0385،
پ) دیدگاه توسعه تطبیقی گردشگری :ایده این گروه نتیجه مناظرات دوگروه یادشده بوده است که با تطبیق بیانیه های موافعق
و مخالف نوعی توسعه گردشگری برمبنای پاسخگویی به ارزش های اقتصادی مردم ،منابع انسانی و طبیعی آنها پیشنهاد کردند که
گردشگری همساز و کنترل پذیرزیست محیطی ،فرهنگی و ...گزینه های پیشنهادی آنهاست و براستفاده از منعابع محلعی ،سعهولت
مدیریت ،نداشتن نقش تخریبی ،ت عامل مهمان و میزبان و در نظرگرفتن منافع هردوگروه تاکیعد دارنعد .ایعن دیعدگاه دردهعه 0895
مطرح شد و دولت ها کوشیدند با اتخاب سیاست های مناسب گردشگری برای کشور خود ،نوعی سازگاری میعان مصعالح جمععی و
توسعه گردشگری اتخاب کنند و به جای محدودکردن ،توسعه را با منافع ملی هماهنگ کنند(زندی مهر وهمکاران.)65:0392،
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-3-2محدوده مورد مطالعه
محدوده و قلمرو این پژوهش ،شهرستان های استان خراسان جنوبی می باشد .این استان با وسعتی حدود  050955کیلومتر
مربع ،بین مدار ج رافیایی  35درجه و  30دقیقه تا  30درجه و  9دقیقه شمالی از خط استوا و  00درجه و  68دقیقه تا  25درجه و 00
دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .این استان از نظر موقعیت نسبی از شمال به استان خراسان رضوی ،از شرق به
طول  330کیلومتر دارای مرز مشترک با اف انستان ،از غرب به استان های اصفهان و یزد و از سمت جنوب با استان های کرمان و
سیستان و بلوچستان ارتباط دارد .استان خراسان جنوبی در آخرین تقسیمات سیاسی کشوری ،دارای  00شهرستان می باشد
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی.)08:0382،

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

-3روش پژوهش
از آنجا که تکنیک های کمّی از روابط منطقی بین پدیده ها حاصل می شوند .می توانند ارزشیابی منطقی و دقیقی از ویژگی ها
و روابط بین پدیده ها را ارائه نمایند .باتوجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر این پژوهش « توصیفی-
تحلیلی» است .این تحقیق ا ز نظر هدف ،کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطالعات از روش اسنادی و
51

( )1

سنجه  Lp , Ljتوسط اکشتاین و اپریکویچ معرفی شد که نشان دهنده فاصله گزینه  Ajبا راه حل ممکنی است که نزدیک به
* Fایده آل است .از این رو جبرانی بودن با آن معنا است که توافق با اعطای طرفین که به صورت روبرو حاصل شده است= f*-f .
Δ Fi ci, i= 1,…,n
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کتابخانه ای استفاده شده است .بر این مبنا با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و
سپس به منظور بررسی زیرساخت هاو امکانات گردشگری شهرستان های استان خراسان جنوبی از روش 0 VIKORاقدام شده
است VIKOR .یک واژه صربی به معنی بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی است و یکی از روش های تصمیم گیری چند
معیاره کاربردی است که کارآیی باالیی در حل مسائل گسسته دارد .این روش براساس برنامه ریزی توافقی ارائه شده است .راه حل
توافقی ،راه حل های موجود را که به راه حل ایده آل نزدیک تر بوده ،به عنوان توافق ایجاد شده توسط اعتبارات ویژه تصمیم
گیرنده گان تعیین می کند .مبنای مدل های توافقی ،توسط یو و زلنی 6ارائه شد .به عقیده زلنی ،گزینه هایی که به راه حل ایده آل
نزدیک تر هستند برآنهایی که از ایده آل دورتر هستند ارجحیت دارند( .)Lihong & etal, 2008:131معموالً معیارها براساس
چند تابع معیار ارزیابی شده و رتبه بندی می شوند .تاکید این روش بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای گزینه و تعیین راه حل های
توافقی برای مساله با معیارهای متضاد می باشد( .)Chen & Wang, 2009:234راه حل توافقی ،انتخاب گزینه ای است که به
ایده آل نزدیک تر است .در این مدل ،شاخص ادغام به عنوان معیار سنجش نزدیکی شناخته می شود .یو ،متره  Lpکه برای اندازه
گیری فاصله استفاده می شود ،به عنوان تابع تخمین معرفی کرد .در این حالت افزایش فاصله ،نامطلوب است K1 .جمع تمام
نامطلوب ها و ͚ Lحداکثر نامطلوبی است که یک گزینه می تواند داشته باشد( .)Sayadi & etal,2009:2258الزم به بکر است
مدل وایکور نسبت به مدل های جاری مانند تاپسیس و تاکسونومی دارای شباهت ها و تفاوت های می باشد .شباهت هرسه مدل
محاسبه فاصله نسبت به شرایط ایده آل می باشد اما تفاوت اساسی در نحوه تعیین راه حل ایده آل و محاسبه فاصله وجود دارد .دو
روش تاپسیس و وایکور جهت شاخص ها مهم می باشد و هنگام تعیین راه حل ایده آل و ضد ایده آل در هر شاخص جداگانه
مشخص می شود( .)Yu, etal,1973:938مزیت اساسی روش وایکور نسبت به دو روش دیگر از توجه به توافق گروهی و
اکثریت در شاخص ها می باشد که براساس شاخص های  S.R.Qو میزان توافق گروهی و براساس شاخص  Vوزن یا حداکثر
مطلوبیت گروهی سنجیده می شود و در واقع یک آستانه برای آن لحاظ می شود .براساس رابطه ( ، )0توسعه روش وایکور با متره
 Lpبه عنوان تابع تجمیع آغاز شد .در این مدل( L1.jبه عنوان  Sjدر رابطه  )0و  L͚ jبه عنوان  Rjبرای فرموله کردن رتبه بندی
استفاده شده است .راه حل به دست آمده به وسیله  minjRjبا عدم مطلوبیت نقطه مقابل به دست می آید .تابع  Qiمقادیر SوR
را با وزن  Vتجمع می کند(.)Sanayei,2010:25

شکل  -2راه حل توافقی و ایده آل(منبع)opricoric & etal, 2004:

در ضمن برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو  Arc GISاستفاده شده است .در این پژوهش از  08شاخص
برای ارزشیابی سطح توسعه زیرساخت های گردشگری شهرستان های استان خراسان جنوبی  ،استفاده شده است .این شاخص ها
ابزارهای ضروری برای بازبینی اثرات محیطی ،اقتصادی -اجتماعی ،توسعه گردشگری ،سنجش سطح موفقیت حصول به اهداف
توسعه و تشکیل فرآیند برنامه ریزی یکپارچه در تمامی مراحل است ( .)Helmy,2004,480شاخص های مورد مطالعه عبارتند از:
1 - Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje
2 - Yoo & Zalneey
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واحدهای اقامتی( ،(x1فرودگاه( ،)x2پایانه مسافربری( ،)x3شرکت های تعاونی حمل و نقل( ،(x4سینما( ،(x5سالن نمایش(،(x6
تعداد پارک عمومی( ،(x7تعداد موزه( ،)x8اقامتگاه بوم گردی( ،)x9مجتمع گردشگری( ،)x10سفره خانه های سنتی(،)x11
واحدهای پذیرایی بین راهی( ،)x12دفاتر خدمات مسافرتی( ،)x13تعداد جاببه گردشگری(.)x14

-4یافته های پژوهش
جهت سطح بندی شهرستان های مورد مطالعه با استفاده از مدل وایکور هفت مرحله به شرح زیر انجام گرفته است:
مرحله اول :تشکیل ماتریس مکانی .در این ماتریس ،ستون های آن معیارهای مورد بررسی و در سطر آن نام شهرستان های
مورد مطالعه استان خراسان جنوبی فهرست شده است و اطالعات مربوط به شهرستان ها در سلول های جدول قرار می گیرد.
جدول شماره  -1ماتریس اولیه تصمیم گیری
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6
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0
5
0

0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0

00
6
5
5
6
0
5
0
0
0
3

شاخص
شهرستان
بیرجند
خوسف
درمیان
سرایان
سربیشه
قائنات
زیرکوه
نهبندان
فردوس
بشرویه
طبس

ماخذ :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی101-142 :1931،

مرحله دوم  :بی مقیاسسازی یا استانداردکردن داده ها و شاخص های مورد مطالعه .هریک از شاخصهای کمی دارای
مقیاس اندازه گیری مختص به خود هستند که مقایسه آنها با یکدیگر را غیر ممکن می سازد .بنابراین می بایست به طریقی آنها را
مستقل از واحد ،اندازه گیری کرد تا بتوان مقایسه را انجام داد .برای انجام این کار ،روش های متعددی وجود دارد که در این
پژوهش شاخص های مورد مطالعه با روش نرم استاندارد سازی شده اند .در این نوع بی مقیاس سازی هر عنصر ماتریس را بر
مجذور مجموع مربعات عناصر هر ستون تقسیم می کنیم که فرمول آن به صورت زیر است:
aij

() 2

2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1

=𝑗𝑖𝑛

جدول شماره  -2ماتریس ماتریس نرمال شده
شاخص

X14

X13

X12

X11

X10

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1
شهرستان

5/605

5/988

5/503

5/868

5

5/003

5/900

5/039

5/008

5/220

5/806

5/050

5/058

5/908

5/608 5/082

5
5

5/032

5/502

5

5

5/503

5

5

5
5/005

5/503 5/008

5

5

5/500

5
5

5

5/333

5/333

5/303

5/083

درمیان

5

5/002

5

5

5

5

5

5

5/059 5/055

5

5

5

5

5

5/000

خوسف

5
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بیرجند

سرایان

5/608

5

5/628

5

5

5/500

5

5/033

5/660

5

5/356

5

5

5/000

سربیشه

5/338

5/006

5/068

5/586

5

5

5/868

5/889

5/660

5/333

5/806

5/303

5

5/509

قائنات

5/300

5

5

5

5

5

5

5/033

5/660

5

5

5

5

5

زیرکوه

5/629

5

5/300

5

5

5

5/083

5/068

5/660

5/333

5/356

5

5

5/509

نهبندان

5/082

5/029

5/863

5

5

5/693

5/083

5/522

5/008

5/333

5/000

5/303

5

5/399

فردوس

5/605

5/502

5

5

5/353

5/380

5/090

0

5/852

5

5/300

5/600

5/333

5/253

5/303

5/058

5/633

5/305

5

5/660

5/083

5/033

5

5

5/000

5

5

5/509

بشرویه
طبس

ماخذ :محاسبات نگارنده گان

() 9
() 5

f -i = mijnfij

f i* = mjaxfi j

f i* =mijn fij

f i* =mijn fij

جدول شماره  - 9تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع
X7
5/039
5/522

X6
5/008
5

X5
5/220
5

X4
5/253
5

X3
5/050
5

X2
5/058
5

X1
5/908
5

X14
5/032
5/082

X13
5/988
5

X12
5/090
5

X11
5/868
5

X10
0
5

X9
5/852
5

X8
5/900
5

شاخص
*f
fشاخص
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مرحله سوم  :تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع  .برای تعیین بهترین و بدترین مقدار بعرای همعه توابعع ،اگعر تعابع
معیارنشان دهنده سود(مثبت) باشد براساس رابطه  6مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می شود و اگر تابع معیار نشاندهنعده هزینعه
(منفی) باشد براساس رابطه  3مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می شود.

*f
f-

ماخذ :محاسبات نگارنده گان
مرحله چهارم  :وزن دهی به شاخص ها .هدف از وزن دهی این است که بتوان اهمیت هر شاخص را نسبت به شاخص های
دیگر ارزیابی نمود(قاضی نوری و طباطباییان .)3:0398،در پژوهش حاضر برای وزن دهی از روش آنتروپی استفاده شده است.
جدول شماره  -4تعیین وزن شاخص های مورد مطالعه
وزن
شاخص
وزن
شاخص
X8
X1
5/500
5/509
X9
X2
5/528
5/008
X10
X3
5/020
5/522
X11
X4
5/006
5/520
X12
X5
5/588
5/500
X13
X6
5/590
5/582
X14
X7
5/508
5/538

ماخذ :محاسبات نگارنده گان
48

مرحله پنجم  :محاسبه مقدار فاصله گزینه ها با راه حل ایده آل .پس از تعیین وزن هرکدام از شاخص های مورد مطالعه ،فاصله
هرگزینه از راه حل ایده آل مثبت محاسبه شده و پس از آن براساس رابطه های  8و  0محاسبه می شود.
()0

()4
که در آن  Sjفاصله از گزینه  iنسبت به راه حل ایده آل(ترکیب بهترین) و  Rjفاصله گزینه از راه حل ایده آل منفی(ترکیب
بدترین) می باشد .رتبه بندی عالی براساس  Sjو رتبه بندی بدترین براساس مقادیر Rjانجام خواهد شد؛ به عبارت دیگر  Rjو Sj
نشان دهنده  L.1و  L1iبه ترتیب از متره های  Lpمی باشند.
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R
5/020
5/020
5/020
5/020
5/500
-

جدول شماره  -1محاسبه  Sو  Rشاخص های مورد مطالعه
S
R
S
نام شهرستان
نام شهرستان
بیرجند
5/686
5/020
زیرکوه
5/823
خوسف
5/800
5/020
نهبندان
5/959
درمیان
5/880
5/020
فردوس
5/005
سرایان
5/996
5/020
بشرویه
5/839
سربیشه
5/850
5/020
طبس
5/386
قائنات
5/002
5/020
-

ماخذ :محاسبات نگارنده گان
مرحله ششم :محاسبه مقدار Qiوایکور برای  . i = 1,2,…,mپس از محاسبه مقدار  Rو  ، Sمقدار  Qiاز طریق رابطه 2
محاسبه می شود :
() 0

که در آن :
S - = maxjSj
S - = maxjSj

S*= min j S j
S*= minj Rj

∗ 𝑠𝑠 −

و  Vوزن استراتژی (اکثریت معیارها) یا حداکثر مطلوبیت گروهی است 𝑠−𝑖 −𝑠 ∗ .میزان فاصله از راه حل ایده آل مثبت گزینه
∗ 𝑅𝑅 −

iام را نشان می دهد؛ به عبارتی ∗𝑅  𝑅−𝑖 −نشان دهنده فاصله از راه حل ایده آل منفی برای گزینه iام است .زمانی که  Vبزرگتر
از  5/0است شاخص  Qiحداکثر توافق را دارد .زمانی که  Vکوچکتر از  5/0است نشان دهنده حداکثر نگرش منفی است .در کل
اگر 𝑣 = 0.5باشد به معنی توافق گروهی است (اسماعیلیان و محمدی) 669-668 :0380،
جدول شماره  -6محاسبه  Qiو تعیین رتبه شهرستان های مورد مطالعه

رتبه
0
05
00
2
0
42

مقدار Qi
5/0
5/890
0
5/866
5/839

شهرستان
بیرجند
خوسف
درمیان
سرایان
سربیشه

رتبه
مقدار Qi
5/982
8
5/820
9
5/928
0
5/986
3
5/826
8
5/030
6
ماخذ :محاسبات نگارنده گان
برای صحت نتایج به دست آمده ،شرط هایی جهت پیشنهاد راه حل توافقی ارائه گردیده است:
شرط اول :مزیت قابل قبول
شهرستان
قائنات
زیرکوه
نهبندان
فردوس
بشرویه
طبس

()9

Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ

سطح بندی گزینه ها براساس مقادیر Qi
با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی  Qiگزینه های مورد مطالعه ،می توان به سطح بندی آنها اقدام نمود .نتیجه حاصل
از سطح بندی سکونتگاههای مورد مطالعه نشان می دهد که  6شهرستان طبس و بیرجند از نظر زیرساخت ها و امکانات
گردشگری توسعه یافته و  8شهرستان خوسف ،درمیان ،سرایان ،سربیشه ،قائنات ،زیرکوه ،نهبندان ،فردوس و بشرویه توسعه نیافته
می باشند.
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که در آن  A1و  A2به ترتیب گزینه های اول و دوم هستند و ) DQ = 1/(i – 1می باشد و  iتعداد آلترناتیو است.
Q (A2) – Q(A1) = 0 – 5/030 = 5/820
DQ=0 /00 -0 =5/0
با توجه اینکه مقدار iQبرای آلترناتیو دوم برابر با  5/030و برای آلترناتیو اول برابر با  0می باشد و تفاضل این دو برابر با
5/820می باشد که بزرگتر از مقدار DQاست ،بنابراین شرط اول که ناظر بر صحت محاسبات است ت یید می گردد.
شرط دوم :ثبات قابل قبول در تصمیم گیری
گزینه اول باید همچنین از نظر  Sیا  Rنیز بهترین رتبه را داشته باشد .با توجه به نتایج جدول شماره  ، 0مقدار  Rبرای
شهرستان بیرجند  5/686می باشد که در رتبه اول می باشد .بنابراین شرط دوم نیز تائید می شود.

شکل شماره  -9سطح بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی براساس شاخص های مورد مطالعه ترسیم :
نگارنده گان

نتیجهگیری
گردشگری با اختصاص نزدیک به  % 00از تولید ناخالص داخلی % 08 ،از نیروی کار جهانی و  % 0/0درآمد جهانی یکی از
بنیانی ترین فعالیت های اقتصادی جهان محسوب می شود .بنا بر پیشبینی های انجام شده ،تعداد گردشگران در سال  6565بالغ
49
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بر  0/2میلیارد نفر خواهد بود و بیش از دو هزار میلیارد دالر بویژه نصیب کشورهای پیشرفته خواهد شد .گردشگری در تقویت بنیه
اقتصادی ،کاهش عدم تعادلیهای منطقهای و ارتقاء شاخصهای توسعه در مناطق غیربرخوردار ،توسعه اقتصادی درسطوح محلی،
ملی و منطقهای ،ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق در سطوح منطقه ای و بویژه محلی و ثبات اقتصادی در سطح
کالن ،نقش مؤثری ایفا میکند .وجود زیرساخت های مناسب و توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکانهای
مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است .زیرساخت های گردشگری به مثابه بال های پرنده و گردشگری خود پرنده است که در
صورت ضعف و یا نبود بال ها هیچ پرنده ای قادر به پرواز نخواهد بود .در این بین ،سطحبندی زیرساخت های گردشگری شهرستان
ها و مناطق مختلف یک استان می تواند مهمترین راهبرد در جهت توسعه همه جانبه این مناطق قلمداد شود .استان خراسان جنوبی
امروزه با دارا بودن  00شهرستان ،جاببه های متنوع گردشگری و موقعیت ج رافیایی مناسب ،همواره به عنوان یکی از مهمترین
قطب های گردشگری ناشناخته در کشور به شمار میآید .دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش گردشگری این استان منوط به
بررسی زیرساختهای مناطق مختلف این استان میباشد .نتایج کلی سطح بندی شهرستانهای استان خراسان جنوبی براساس
زیرساختها و خدمات گردشگری مورد مطالعه نشان داده است که در سطح استان خراسان جنوبی ،اختالف بسیاری شدیدی بین
شهرستانهای این استان وجود دارد به طوری که  6شهرستان بیرجند و طبس به ترتیب  5/0و  5/030در رتبه های اول و دوم
میباشند و  00شهرستان فردوس ،قائنات ،نهبندان ،سرایان ،سربیشه ،زیرکوه ،بشرویه ،خوسف و درمیان در سطح توسعهنیافته
قراردارند .جهت ارتقای سطح زیرساخت ها و خدمات گردشگری در سطح شهرستان های این استان ،موارد زیر پیشنهاد میشود.
 .0تهیه برنامه آمایش گردشگری در استان خراسان جنوبی با هدف ارتقای توسعه زیرساخت ها و خدمات گردشگری
 .6توسعه ارتقای کیفی زیرساخت های توسعه گردشگری همزمان با توسعه کمی این زیرساخت ها
 .3اولویت دادن به توسعه زیرساخت های گردشگری شهرستان های محروم
 .8حمایت از بخش های خصوصی فعال سرمایه گذار در زمینه توسعه گردشگری
 .0طراحی و اجرای برنامه های زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت در استان خراسان جنوبی با هدف ارتقای توسعه
زیرساخت های گردشگری استان

منابع
 .0احدنژاد روشتی ،محسن .صالحی میشانی ،حیدر ( « )0380ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش
فرآیند های اقتصادی – سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکلگیری آنها (مطالعه موردی  :شهر زنجان) » ،فصلنامه
مدیریت گردشگری ،سال اول ،شماره  ،0صص80-050
 .6اسماعیلیان ،مجید  .محمدی ،سمیه ( « )0380تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (با پیاده سازی نرم افزاری) » ،چاپ
اول ،اصفهان  :انتشارت دانشگاه اصفهان.
 .3اشرف زاده ،محمد رضا  .مددی ،حسین  .خادمی ،نسترن  .بنیادی ،صدیقه (« )0398ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه های
گردشگری ساحلی (مطالعه موردی :شهر جهانگردی بین المللی خلیج فارس» ،دو فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهشهای
محیط زیست ،دوره  ، 0شماره  ، 0صص 93-83
 .8امانپور ،سعید .محمدی ،اص رو ناصر ،مریم« )0386( ،رتبهبندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای
گردشگری با استفاده از مدل  ، » TOPSISفصلنامه نگرش های نو درج رافیای انسانی ،شماره  ،6صص 650-666
 .0تقوایی ،مسعود  .وارثی ،حمیدرضا  .شیخ بیگلو ،رعنا (« ،)0385تحلیل نابرابری های ناحیه ای در ایران » ،پژوهشهای
ج رافیای انسانی ،شماره  ،90صص 003-026
 .2حسن پور ،محمود .احمدی ،زینب .الیاسی ،حسن (« ،)0398تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی
ایران (نمونه موردی :شهداد ،مرنجاب ،بندر ریگ و مصر ،فرحزاد)» ،فصلنامه مدیریت مطالعات گردشگری ،شماره ،08
صص002-080
 .0خضری ،حسین .خادم الحسینی ،احمد .قائد رحمتی ،صفر (« )0386سطح بندی شهرستان های استان فارس براساس
شاخص های گردشگری » ،فصلنامه ج رافیا و مطالعات محیطی ،سال  ،6شماره  ،2صص86-08
 .9دیناری ،احمد « )0398( ،گردشگری شهری در ایران و جهان » ،چاپ اول ،مشهد  :انتشارات خرد.
 .8زندی مهر ،هوشنگ و رحمانی ،آرزو (« ،)0392بررسی وضعیت موجود صنعت توریسم در شهر شیراز با توجه به نقش
شهرداری درآن »  ،طرح پژوهشی ،گروه مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز ،ص080
 .05زنگی آبادی ،علی .پورعیدی وند ،الله  .حیدری پور ،اسفندیار و مصلحی ،محسن « )0380( ،تحلیل فضایی شاخص های
توسعه گردشگری با استفاده از مدل ( TOPSISمطالعه موردی  :شهرستان های استان اصفهان) » ،مجله ج رافیا و توسعه
شهری ،شماره اول ،صص00-03
 .00سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان جنوبی (« ،)0380سالنامه آماری سال  0380استان خراسان جنوبی» ،انتشارات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی.

8931  پاییز،)7 : (پیاپی5  شماره،سال دوم

 «سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای گردشگری،)0385(  جعفر، علی و موسوی وند،شماعی
63-85  صص، شماره دهم، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،» AHP وTOPSISبا استفاده از مدل
) «تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری استان گیالن با0386( ، هدی، سعید و مرحمتی پور، روئین تن. حسین،صادقی
. تهران، کنگره بین اللملی ج رافیا و توسعه پایدار، » رویکرد توسعه پایدار
) «ارزیابی وضعیت تسهیالت گردشگری استان آبربایجان شرقی از0392(، جواد، میرستار و دخیلی کهنموئی،صدر موسوی
068-088  صص،20  شماره، مجله پژوهش های ج رافیایی، » دید گردشگران
 واکاوی مفهومی نو در برنامه ریزی فضایی: ) «سطح بندی مقصدهای گردشگری0398(  مسلم، شجاعی.  محمود،ضیایی
60-82 صص،03  شماره، فصلنامه مدیریت مطالعات گردشگری، » گردشگری
) «تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به تکنیک0395( سپهرو حبیب اله طباطبائیان،قاضی نوری
. انتشارات دفترهمکاری های فنی ریاست جمهوری: تهران، چاپ اول،» مورد استفاده
 منطقه:) «مدل ترکیبی برای توسعه فضایی گردشگری روستایی(مطالعه موردی0385( ، مهدی، عزت اهلل و سقایی،مافی
020-098  صص،3  شماره، فصلنامه ج رافیا و توسعه ناحیه ای،» ترکمن صحرا
. انتشارات پیام:  تهران، چاپ چهارم،» ) «اصول و مبانی برنامه ریزی منطقهای0390( ، سید حسن،معصومی اشکوری
) «بررسی و اولویتبندی توانها و0388(، مهناز، سمیه و اکبری، محمدی حمیدی. محمد، ویسیان. میرنجف،موسوی
،») شهرستان های استان کردستان:زیرساخت های توسعه گردشگری با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره(مطالعه موردی
00-30 صص،0  شماره،مجله گردشگری شهری
 « تاثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی،)0398(  محمدحسن، مجید و مصطفوی، آقایی. مهدیه، رضاقلی زاده. کاظم،یاوری
608-686  صص،88  شماره، » فصلنامه تحقیقات اقتصادی،)OIC(کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

44

21. Chen, L.Y, Wang, T.c.(2009). Optimizing partners choice in Is/IT . Out Sourcing
Projects: The Strategicecision ffuzzy Vikor, International Management and Industrial
Engineering.
22. Eccles. G. C.(1996). Perspectives on Tourism development , International Journal of
Contemporary Hospitality Management, Volum : 8 Number : PP. 44-51
23. Helamy , E,(2004),Towards Integration of sustainablity in to Tourism planning in
Developing countries: Egypt asacase study, current Issues in Tourism , Vol.7.PP. 475488
24. Huang , Jen- Hung & peng, kua- Hsin, (2012), Fuzzy Rasch model in TOPSIS : A
new approach for generating fuzzy numbers to assess the competitveness of the
tourism industries in Asian countries, tourism Management 3, pp456-465
25. Kabassi, K. (2010). Personalizes recommenations for Tourists, Journal of Telematics
and Informatics, Vol. 27 . No.1 . PP.51-66
26. Lihong, M, etal,(2008). Improved Vikor Algorithm Based on AHP and Shanon
Entropy in the Selection of Thermal povwer Enterprise,s coal Suppliers International
conference on Information Management, Innovation Management and Industrial
Engineering.
27. Mohamad , D. & Mohamd. J. R. (2012). A Prreference Analysis Model for Seleting
Tourist Destinations Based on Motivational Factors: A Case Study in Kedah, Malysia,
International
Congeress on InterdisCiplinary BuSiness and Social Science
(ICIBSOS), Procedia – Social and Behavioral Sciences 65. PP.20-25
28. Opricovic, Tzeng , H,(2004), Decision Aiding compromise Soution by MCDM
Methods: A comparative analysis of Vikor and Topsis . European journal of
operational research 156, 445-455
29. Sanayei, A. Mousavi, A. Yazdankhah, A. (2010), group decision making process for
Supplier Selection With Vikor under Fuzzy environment , Expert systems with
Applications 37,24-30
30. Sayadi, M, K. Heydari, M.(2009), Extension of Vikor method for decision making
problem with interval numbers, Applied mathematical Modeling ,226323-33225 ,
Tehran, Iran.
31. Weaver ,D., Lawton , L,(2006),Tourism Management , Rid Edition ,Wiely Publication
Australia .p.490
32. Williams , S(2000)Tourism Geography , Rout Ledge , London &New York .
33. Yu, L. Hou, X. Gao, M & shi, p. (2010), Assessment of costal Zone Sustainable
Development : Acase Study of Yantai, china, Ecological Indictors, No. 10, pp. 12181225
34. Zhang, Hong & Lin Gu , chao & Wen Gu , Lu & zhang , Yan, (2011), The evalution
of tourism destination competitiveness by TOPSIS information entropy A case in the
Yangtze River Delta of Caina, Tourism Management 32, pp.443-451

.06
.03
.08
.00
.02
.00
.09
.08

.65

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)7 :پاییز 8931

44

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)5 :پاییز 8931

ارزیابی توان گردشگری کالنشهر تبریز در ایجاد شهر خالق
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مقدم2

تاریخ دریافت89/10/01 :
تاریخ پذیرش89/10/42 :
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چکـیده
هر منطقهاي با بهرهبرداري از توانها و قابليتهاي گردشگري ميتواند زمينهاي پویا و فعال براي توسعه منطقه فراهم
نماید،به همين دليل تحليل توانها و قابليتي مزبور بهگونهاي جغرافيایي ،ضرورتي ویژه پيداکرده است .امروزه اکثر شهرها
بهخصوص کالنشهرها در چهارچوب یک برنامه عملياتي به آن پرداختهاند بنابراین با توجه به اهميت موضوع ،این
پژوهش به ارزیابي توان گردشگري کالنشهر تبریز در ایجاد شهر خالق ميپردازد .توان گردشگري شهر تبریز در قالب 2
مولفه اجتماعي و فرهنگي ،تاریخي و معماري ،طبيعي و مسائل زیرساختي مورد ارزیابي قرار گرفت .ابزار گردآوري
اطالعات مصاحبه بود .جامعه آماري پژوهش نخبگان شهري بودهاند .حجم نمونه پژوهش  01نفر که براساس رویکرد
اشباع نظري انتخاب شدهاند .نتایج پژوهش نشان داد شهر تبریز داراي توان ،ظرفيت و پتانسيل گردشگري بينظيري
است .بررسي توان گردشگري شهر بيانگر آن است که توان گردشگري شهر تبریز در حوزهها و مؤلفههاي فرهنگي و
آدابورسوم با  90درصد و مؤلفههاي تاریخي و معماري با  00درصد بيشتر از دیگر حوزههاست .حوزه زیرساختي با 52
درصد توان گردشگري ،ضعيفترین مخلفه شهر تبریز به لحاظ گردشگري محسوب ميشود .این امر بيانگر آن است که
مسئولين شهر تبریز براي ایجاد شهر خالق گردشگري روي پتانسيلهاي اجتماعي و فرهنگي ،آدابورسوم و مؤلفههاي
تاریخي و معماري توجه ویژهاي داشته باشند .همچنين نتایج حاکي از آن است که ساختار اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
گردشگران شهر تبریز از یکطرف در تعامل با عوامل محيط گردشگري شهر(اعم از محيط اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،
معماري و تاریخي ،سياسي ،ملي و بينالمللي گردشگري) و از طرف دیگر متأثر از ساختار و عوامل داخلي سيستم
گردشگري شهر(اعم از ساختار اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي محلي و ساختار جاذبه) شکلگرفته است .بنابراین مسئولين
شهري تبریز باید براي توسعه زمينههاي خالق گردشگري شهر این ساختار را موردتوجه قرار دهند.
واژگـان کلـیدی :گردشگري ،توان گردشگري ،شهر خالق ،کالنشهر تبریز
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شهر خالق پاسخي به مشکالت شهري در بحرانهاي جهاني است .از حدود سال  4115در یونسکو ،شبکه اي با عنوان شبکه
شهرهاي خالق جهان جهت انسجامبخشي به شهرها و باهدف توسعه و گسترش تنوع فرهنگي و توسعه پایدار شهري ،در ميان
شهرها عضو شکل گرفت .هرکدام از شهرهاي خالق به دليل دارا بودن حداقل یکي از چهار معيار :ساختار فرهنگي -هنري ،اقتصاد
خالق ،طبقه خالق قوي و مکان تقویتکننده فرهنگ خالقيت انتخابشدهاند(  .)84: 4101UNCTAD,شهرها باید ظرفي براي
آزادسازي پتانسيلهاي نهفته شهروندان باشند و توسط همهکساني ساخته شوند مه در آن ساکناند و شهر بدانها تعلق دارد .فلسفه
شهر خالق آن است که هميشه ظرفيتي بسيار بيشتر ازآنچه در وهله اول به تصویر ميآید ،وجود دارد(زنگنه شهرکي و همکاران،
 .)01 :0085کالنشهرهاي ایران نيز امکانات و خـدمات وسيعي را در خـود جايدادهاند که آنها را از دیگر شهرهاي کشور متمایز
ميکند .عالوه بر این ،تنوع فعاليت اقتصادي ،تمرکز بخش اعظم مراکز آموزشي ،تمرکز فعاليتهاي فناوري و توليد اطالعات،
برخورداري از مهمترین مراکـز فرهنگـي و مـواردي از ایـن قبيل ميتواند جاذب سرمایه خالق باشد و زمينه مناسبي را براي جذب
گردشگري شهري فراهم آورد.
گردشگري خالق نسل جدیدي از گردشگري است که به تعامالت فرهنگي بين گردشگران و جامعه ميزبان ميپردازد.
سرمایههاي فرهنگي مهمترین دارایيهاي این شهرها هستند .شهرهاي خالق با کمک منابع فرهنگي خود ،عالوه بر احياء و معرفي
آن به جوامع دیگر با ایجاد تسهيالت و زیرساختهاي الزم باعث ایجاد انگيزه جهت حضور افراد خالق در شهرها شده به مدیریت
بهتر شهري کمک ميکند و زمينه را براي اشتغالزایي و رسيدن به توسعه پایدار فراهم مينماید (بابایي همتي.)0 :0082 ،
گردشگري خالق با شعار موزههاي کمتر ،ميدانهاي بيشتر بر انجام فعاليتهاي تجربي و تعامل عميقتر بازندگي واقعي فرهنگي
در شهرها تمرکز ميکند .خالقيت به شهر مقصد گردشگري اجازه ميدهد تا مزایاي رقابتي نسبت بهجاهاي دیگر پيدا کند.
محصوالت خالقانه ،کارآفرینها و افرادي را از بخشهاي فرهنگي جذب نماید .این شيوه گردشگري ،به گردشگر خالق امکان
ميدهد با دستکاري در محيط پيرامون خود و ادراک عمقي ،عاطفي و عملي ،اتمسفر مقصد را با ادراک همدالنه لمس نماید .لذا
ميتوان تعبير گردشگري پژوهشي را براي گردشگري خالق بهکار برد .ميراث ناملموس شامل سنتهاي شفاهي ،هنرهاي نمایشي،
آیينها و رویدادها ،دانش و تجربيات مرتبط با طبيعت ،جهان و صنایعدستي سنتي است که با مضامين گردشگري خالق همبستگي
بسياري دارد(برندگي و نعمتي .)0080 ،گردشگري خالق به اندازة گردشگري فرهنگي وابسته به مکان نيست؛ زیرا ،منابعي را به
خدمت ميگيرد که در ماهيت اصلي خود نوعي فرایند هستند(مانند آوازهاي محلي ،صنایعدستي ،نقاشي ،جشنوارهها(و درنتيجه
ماهيت پایدارتر و نيز ،سهمي در توسعة مقصد گردشگري دارد(بسته نگار و همکاران .)90 :0080 ،پژوهشها نشان ميدهند که یک
رابطه دوسویه بين شهرهاي خالق و گردشگري وجود دارد .توسعه گردشگري یکي از راههاي مطمئن براي رسيدن به شهرهاي
خالق است و ایجاد شهرهاي خالق خود سبب توسعه گردشگري خواهد شد .از طرفي به گفته سازمان ملل ،در حال حاضر52 ،
درصد جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي ميکنند و تا سال  4101انتظار ميرود این سهم به  01درصد برسد .گردشگري
همراه با سایر رشته هاي مهم ،جزء اصلي در اقتصاد ،زندگي اجتماعي و جغرافياي بسياري از شهرهاي جهان است و بنابراین عنصر
اصلي در سياستهاي توسعه شهري است(  .)4109UNDP,لذا با توجه به اهميت موضوع ،این پژوهش به دنبال بررسي این سؤال
اصلي است که توان و ظرفيت-هاي گردشگري شهر تبریز در راستاي ایجاد شهر خالق کدماند؟

 -2چارچوب نظری پژوهش
-1-2گردشگری شهری
در طي تاریخ ،شهرها کانون توجه فعاليتهاي مرتبط با گردشگري ازجمله اسکان ،تفریح ،و سایر تسهيالت و خدمات براي
گردشگران بوده است .بنابراین ،بيشتر فعاليتهاي مرتبط با گردشگري در شهرها ازجمله کالنشهرهاي بزرگ متمرکز شده است و
گردشگري شهري به منزلة مهم ترین و باارزش ترین بخش گردشگري مورد توجه مجامع دانشگاهي قرار گرفته است( Aksoz
 .)and Bac 2012: 8گردشگري شهري شامل فعاليتهاي گردشگران بين المللي و داخلي و همچنين ساکنان محلي در مناطق
شهري براي بازدید از مناظر طبيعي ،امکانات و زیرساختها و دیگر عناصر جذاب شهري است(کوو و جوليف.)409 :4104 ،
گردشگري شهري نوعي از فعاليت گردشگري است که در فضاي شهري اتفاق ميافتد و ویژگيهاي ذاتي آن به وسيله اقتصاد
مبتني بر غير کشاورزي مانند اداره ،توليد ،تجارت و خدمات و با وجود نقاط گره اي حمل و نقل ميباشد .گردشگران شهري در
مقصدهاي شهر به دنبال تجربيات فرهنگي ،معماري ،تکنولوژیکي ،اجتماعي و طبيعي و محصوالت براي اوقات فراغت و کسب و
کار هستند(سازمان جهاني گردشگري.)4109 ،
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-2-2شهر خالق
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ایده شهر خالق ،مبحثي جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات شهري و به ویژه توسعه شهري است که بر بهتر شدن محيط
زندگي و ارتقاي کيفيت زندگي به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکيد دارد.شهرهاي خالق ،نقش اساسي در رشد و توسعه هر
شهري خواهند داشت و وجود زیرساختهاي فرهنگي و اجتماعي ،رهبري خالقانه و نقش افراد خالق و نوآور ازجمله امکانات
زیرساختي جهت رونق و توسعه شهري است(عباسي و شباني .)0 :0080 ،شهر خالق یک روش جدید در برنامهریزي شهري است
که چگونگي اینکه مردم بتوانند ،فکر ،برنامه ریزي و عمل خالقانه در شهرها داشته باشند را توضيح ميدهد و نشان ميدهد که ما
چگونه ميتوانيم شهرهایمان را از طریق بهرهگيري از تفکرات و استعدادهاي مردم ،سرزنده و زیست پذیر کنيم(لندري.)00 :4104 ،
در واقع مفهوم شهر خالق را ميتوان رویکردي جایگزین براي احياي شهري و تفکري جایگزین براي نگاه به شهر دانست .باید
دانست که نقطه کانوني شهر خالق فرهنگ ،آموزش ،جو یا فضاي خالقيت است .خالقيت ،در احيا و توسعه مجدد شهري بسيار
مهم است .به عبارتي دیگر ،شهر خالق تغيير از توليد کارخانه اي به توليد فکري یا خالق و دوري از رویکرد دولت محوري به
حکمروایي یا همکاري ما بين دولت ،شرکت و NGOهاست( .)Tajudeen, 2008: 60جين جيکبز ،شهرهاي خالق را شهرهایي
ميداند که در نوآوري و ابتکار صنعتي موفق اند .او عقيده دارد که محيط انسان ساخت ميتواند شانسهاي خالقيت شهري را
افزایش دهد .براي جيکبز ،کليد محيطهاي شهري خالق ،در گرو تنوع هم در زمينه فضایي و هم اجتماعي و اقتصادي
است( .)Hospers and van Dalm, 2005: 10در شهر خالق مسایل شهري به صورت خالقانه و با تفکر جمعي صاحبان
اصلي فضاهاي شهري ،یعني شهروندن و صاحبان مشاغل ،در کنار مدیران و برنامه ریزان شهري مورد بررسي قرار ميگيرد(کوک و
الزریتي .)04 :4119 ،0شهرهاي خالق شهرهاي هستند که قادرند راه حلهاي جدیدي براي مشکالت روزمزه شان ارایه
دهند(رباني خوراسگاني و همکاران .)00 :0081 ،شهرهاي خالق بر توليدات فرهنگي متمرکز هستند(کورچي .)0 :4104 ،4در واقع
متغييرهاي شهر خالق عبارت است از فناوري ،استعداد و سطح تحمل که بين طبقه خالق بسيار پراهميت و بارزتر ميباشند .اگر چه
این سه متغيير به تنهایي منجر به خالقيت نميشوند ،ولي آنها به عنوان عاملهاي جذب کننده و شکل دهنده به شهر قرار دهنده
آن به سمت شهر خالق عمل ميکنند( .)Florida, 2014: 46از نظر پترهال شهرهاي خالق ،نوع خاصي از شهرها در تغييرات پي
درپي اقتصادي و اجتماعي با طي وسيعي از مهاجران جوان هستند(هال .)029 :4111 ،0او شهرهاي خالق را شهرهایي با زمينههاي
فرهنگي و اجتماعي ترکيبي و مختلط ميداند که عرصه را براي تعامل بيشتر و تبادل راحت و غيررسمي اطالعات بين مردمان خالق
فراهم ميکند که به نوبةخود به ایدههاي جدید و تفکر خالقانه منجر ميشود(هال و رم پالنر .)44 :0889 ،2به طور کلي سير تحولي
مربوط به مدلهاي توسعه شهري از شهر اکولوژیک تا شهر توانا( ،)Alexander et al, 2005:6شهر یادگيري ،شهر منعطف،
شهر زیست پذیر( )Federal Highway Administration, 2011و نهایتا شهر خالق نشان ميدهد که کاملترین مدل
توسعه شهري در زمان کنوني ،مدل شهر خالق است(حيدري پور و همکاران.)40 :0080 ،

-3-2چارچوب شکلگیری شهر خالق
یک شهر خالق در پنج بعد پایداري مانند کيفيت زیست محيطي ،شرایط اجتماعي و فرهنگي ،کاربرد تکنولوژي و فناوري،
الگوهاي اقتصادي و سرزندگي و پشتيباني از سياستهاي عمومي دموکراسي داراي ویژگيهاي متمایزي است( Steward and
 .)Sharon, 2008: 3نمود بيروني شهر خالق از ترکيب و تلفيق عوامل متعددي شکل ميگيرد که مهم ترین آنها ارکان ،اصول،
زیرساختها و شاخصها هستند.

1

- Cooke & Lazzeretti
- Qurchy
3 - Hall
4 - Hall & Raumplaner
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جدول شماره  :1چارچوب شکل گیری شهر خالق

منبع(لندری)94 :8002 ،

در مجموع ،نوع و ترکيب شاخصهاي الزم براي ارزیابي پتانسيلهاي یک شهر به عنوان شهر خالق چالش بزرگي است.
مؤلفههاي شهر خالق بنابر مدل ساساکي() sasaki, 2007: 4مشتمل بر طبقة خالق (هنرمندان ،دانشمندان ،کارگران و
صنعتگران و سایر شهروندان) ،زیرساخت حمایت کنندة خالقيت (دانشگاهها ،هنرستانها ،مؤسسات پژوهشي ،تئاترها ،کتابخانهها و
نهادهاي فرهنگي) تدابير زیست-محيطي ،پایههاي اقتصادي متعادل و مدیریت عمومي ناظر بر سياست شهري جامع و خالق،
سياست فرهنگي منسجم ،سياست صنعتي و زیست -محيطي است .پاتریک ( )4101بنابر مدل ساساکي ،ساختار شهر خالق را از
طریق سه الیة اصلي توصيف ميکند .این الیهها عبارتند از :زیرزميني(سطح افراد) ،باالزميني (سطح شرکتها و نهادهاي رسمي) و
ميان زميني (سطح جوامع) (.)Patrik, 2010: 10
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شکل  :1زیرساختهای شهر خالق(یوسفی و همکاران.)1141 ،

-4-2پیش شرطهای تحقق یک شهر خالق
ازجمله ویژگيهاي عمومي هر شهر خالق این است که مکاني جذاب براي کار کردن وزندگي شهروندان خود (بهخصوص
براي نسل جوان) مکاني جذاب براي گردشگران (صنعت توریسم) توانمند در شکوفایي بخشهاي مختل اقتصادي (از راه به
کارگيري تکنولوژي و مدیریت صحيح آن) و همچنين مرکز جذب بنگاههاي مختل اقتصادي نوظهور (خوشهها و مراکز تحقيقاتي)
به ویژه درزمينة تکنولوايهايهاي تک باشد(محمودي آذر و داوود پور.)041 :0080 ،
شرط اول این شهرها را ميتوان تحمل پذیرش تنوع دانست؛ تنوع و پيچيدگي مهم ترین اصل در شهر خالق است
( .)Yenchen,2012:2به عبارتي آنها محيطهاي بازي به شمار ميروند که توانایي پذیرش گروههاي مختل انساني با فرهنگ-
هاي مختلف را دارند .شرط دوم فراهم کردن بستر مناسبي براي بروز ایدههاي ساکنان و تبادل این ایدهها و در نهایت استفاده از
آنها براي حل مشکالت و توسعة اقتصادي ،اجتماعي و شهري است .شرط سوم دسترسي شهر خالق به استعدادها و مناب انساني
و فکري است .این اصطالح تحت عنوان طبقة خالق از آن یاد ميشود .شرط چهارم دسترسي این شهرها به فناوريهاي سطح باال
و داشتن اقتصادي خالق و استخدام افراد در این نوع صنایع است .شرط پنجم این شهرها را ميتوان قدرت و توان ویژه در مواجهه
با بحرانهایي چون فقر ،بيخانماني ،بافتهاي فرسوده و … دانست .شرط ششم وجود حکمروایي مطلوب در این شهرهاست؛
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ميتوان سه عنصر ،دولت محلي ،نهادهاي مردمي و بخش خصوصي را در کنار هم و در تعامل با هم دید .شرط هفتم همان جایگاه
ویژة فرهنگ در ابعاد مختل شهر و نيز سياستها و برنامههاي شهري و استفاده موثر از تمام منابع فرهنگي حتّي آنهایي که
ممکن است بي اهميت جلوه داده و مورد غفلت واقع شوند مثل موسيقي محلي ،غذا ،لباس نمایشها و بازيهاي بومي و ( ...قرباني،
.)05 :0084

-3روششناسی پژوهش
نوع پژوهش با توجه به ماهيت کاربردي و براساس روش تحليلي بوده است .از مصاحبه براي گردآوري اطالعات در ميدان
پژوهش استفاده گردید .جامعه آماري پژوهش نخبگان شهري تبریز شامل اساتيد دانشگاه ،مدیران شهري ،متخصصين گردشگري و
شهري و دیگر تشکلها و سازمانهاي مردم نهاد شهري بوده اند .براساس مدل اشباع نظري حجم نمونه پژوهش  01نفر انتخاب
گردید .قبل از اجراي پژوهش سواالت پژوهش به صورت محتوایي به وسيله  0نفر از متخصصين گردشگري و اساتيد برنامه ریزي
شهري مورد ارزیابي قرار گرفت .طبق شکل شماره  4توان گردشگري کالن شهر تبریز در  2بعد مورد بررسي قرار گرفته است.

ابعاد تاریخي و معماري
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ابعاد طبيعي

زیرساختها

توان گردشگری کالنشهر تبریز

ابعاد اجتماعي و فرهنگي

شکل شماره  :8مدل مفهومی ارزیابی توان گردشگری شهر تبریز (منبع نگارنده)1142 ،

 -4یافتههای پژوهش
-1-4ارزیابی توان گردشگری اجتماعی و فرهنگی شهر تبریز
گردشگري فرهنگي گونهاي از گردشگري است که به طورکلي یا جزئي به وسيله عرضههاي هنري ،ميراثي یا تاریخي ،تهييج
و داراي انگيزه شده است .تمایزهاي منطقه اي ،منش نژادي و قومي ،تاریخ و سيماي معاصر ،تکههاي به هم پيوسته از مکانها،
سنتها و تجاربي هستند که نمایانگر یک کشور و مردم آن بوده و منعکس کننده تنوع و تجسمي از آن سرزمين
ميباشند( .)4118:010Edgell,گردشگري فرهنگي که از دهه  0891وارد مباحث گردشگري شده است(کروبي)041 :0099 ،
امروزه بخش مهمي از تقاضاي جهاني گردشگري را تشکيل ميدهد و از عناصر اصلي صنعت گردشگري محسوب ميشود .طبق
جدول شماره  0شاخص هاي مولفه اجتماعي و فرهنگي شهر تبریز براي ایجاد شهر خالق متنوع و گسترده هستند .از نظر نخبگان
شهري شاخص هایي چون موسيقي بومي مردم منطقه با ميانگين  ، 2.5مشاهير و موزهها با ميانگين  2.2و صنایع دستي و سوغات
موجود در منطقه با ميانگين  2.4با اهميت ترین شاخص هاي مولفه اجتماعي و فرهنگي هستند که در ایجاد شهر خالق گردشگري
تبریز نقش قابل مالحظه اي دارند.
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جدول شماره  :1توان گردشگری شهر تبریز به لحاظ شاخصهای اجتماعی و فرهنگی
ميانگين اهميت هریک از شاخص ها(بين طيف  0تا )5
شاخص
مولفه
2.2
مشاهير و موزهها
2.4
صنایع دستي و سوغات موجود در منطقه
0.8
مراسمات فرهنگي مانند نوروز ،چهارشنبه سوري ،شب یلدا
2.5
موسيقي بومي مردم منطقه
4.5
عادات یا روشهاي سنتي انجام کارها
اجتماعي و
0.0
سبک تهيه غذا
فرهنگي
0.9
وجود ميراث فرهنگي در منطقه
2.0
لهجه و گویش مردم منطقه
0.0
سبک لباس و پوشش مردم منطقه
0.2
سبک زندگي مردم منطقه
0.8
برگزاري جشنوارهها و فستيوالها
0.9
ميانگين کل مولفه
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گردشگري امروزه یکي از مسائل مهم و مؤثر اقتصادي و یکي از عوامل برجستة ارتباط اجتماعي و فرهنگي است .در این
ميان ،مکانهاي تاریخي ،به دليل نمایش هویت شهرها ،از ارزش بسيار زیادي جهت جذب گردشگر برخوردارند(تيموري و
همکاران .)00 :0080 ،گردشگري تاریخي از انواع بسيار مهم گردشگري در جهان امروز به شمار ميرود که شامل دیدار از مناطق
فرهنگي ،تاریخي و باستاني ،و جاذبههاي قدیمي مانند جاذبههاي هفتگانة جهان است .جاذبههاي تاریخي شامل مکانهاي تاریخي
و فرهنگي ميشود که از نظر ميراث فرهنگي اهميت بسياري دارند و به همين دليل از نظر گردشگران بسيار جذاب و دیدني
اند(حيدري چيانه .)24 :0098 ،مکانها و جاذبههاي تاریخي و معماري جهت جذب گردشگر در بيشتر کشورهاي دنيا مورد توجه
ویژه قرار گرفته اند .این بافتها در کشور ما نيز ،که از سابقة شهر نشيني کهن و دیرینه اي بر خوردار است ،در بردارندة ظرافت و
زیبایي و نيز روح خالق مردمياست که طي ساليان دراز آنها را طبق سنن ،فرهنگ ،و نوع معيشت خود به وجود آورده اند .شهر
تبریز نخستين پایتخت جهان تشيع است .این شهر در طول تاریخ بارها ویران و تجدیدبنا شدهاست .بناي تبریز به دوران اشکاني و
ساساني برميگردد؛ اوج شکوفایي تبریز در زمان ایلخانان بود که در این زمان ،این شهر پایتخت قلمرویي پهناور از نيل تا آسياي
مرکزي بودهاست .این شهر پایتخت آققویونلوها و قراقویونلوها ،نخستين پایتخت حکومت صفویه و آغازگر انقالب مشروطه برعليه
استبداد محمدعلي شاه بودهاست .این شهر بهدليل شرایط خاص جغرافيایي و طبيعي از اهميت باالي اقتصادي و سياسي برخوردار
است و پيدایش تمدنهاي باستاني نظير سانها و مادها در دورههاي پيش از تاریخ گواهي این ادعا است .کاوشهاي اخير
باستانشناسي در محوطه مسجد کبود وجود تمدن و فرهنگ بيش از  2511ساله را در این شهر به اثبات رسانده است(شهرداري
تبریز .)0089 ،بافتهاي تاریخي و فرهنگي شهر تبریز به منزلة بخشهاي مهمي از شهر ،نشانة فرهنگ و دانش معماري و
شهرسازي بومي این شهر است و به منزلة جزئي از هویت اجتماعي شهر تبریز محسوب ميشود .از طرفي بازارهاي سنتي و تاریخي
ایران به دليل توأم شدن وجهة تاریخي با کاربري تجاري اهميتي دوچندان براي گردشگران دارند .بازار بزرگ تبریز ،که بزرگ ترین
بازار مسقف جهان است ،یکي از این مکانهاي تاریخي و تجاري در کشور ایران است که با داشتن شهره اي جهاني ،قابليتهاي
فراواني به منظور تبدیل شدن به مکاني براي گردشگري در سطح ملي و بين المللي دارد .طبق جدول شماره  4در بين شاخص
هاي مولفه تاریخي و معماري شهر تبریز براي ایجاد شهر خالق از نظر نخبگان شهري شاخص هایي چون بازارها و تيمچهها با
ميانگين  ، 2.4خانههاي قدیمي با ميانگين  2.1و شاخص کاروانسراها با ميانگين  2.1با اهميت ترین شاخص هاي مولفه تاریخي و
مععماري هستند که در ایجاد شهر خالق گردشگري تبریز نقش قابل مالحظه اي دارند.
جدول شماره  :8توان گردشگری شهر تبریز به لحاظ شاخصهای تاریخی و معماری

مولفه
تاریخي و معماري

شاخص
خانههاي قدیمي
وجود معماري سنتي
بازارها و تيمچهها
کلسياها

ميانگين اهميت هریک از شاخص ها(بين طيف  0تا )5
2.1
0.8
2.4
0.9
08

مولفه

ميانگين اهميت هریک از شاخص ها(بين طيف  0تا )5
شاخص
2.1
کاروانسراها
0.5
مقبرهها
0.9
برجها و ارگها
0.0
معماري مساجد
4.9
زیارتگاهها و امامزادهها
0.1
پلها
ميانگين کل مولفه
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در بين مولفههاي تاریخي و معماري شهر تبریز ،بازار تبریز جاذبه بيشتري براي جذب گردشگر در راستاي ایجاد شهر خالق
دارد .بازار تبریز یکي از شاهکارهاي معماري ایراني و داراي بزرگ ترین و زیباترین شاخصهاي معماري بازارهاي اسالمي است .از
یک سو موقعيت و جایگاه شهري بازار و فضاها و مراکز واقع در امتداد آن و از سوي دیگر اهميت نقش و منزلت اجتماعي اصناف و
بازاریان در زندگي شهري موجب شد که بازار تبریز فقط یک فضاي اقتصادي به شمار نياید ،بلکه فضایي براي بسياري از
فعاليتهاي اجتماعي ازجمله برگزاري جشنهاي ملي و مذهبي باشد .به همين ترتيب ،فضاي بازار در هنگام برگزاري سوگواري
مذهبي سيمایي خاص ميیابد .سرپوشيده بودن بازار تبریز فضایي مطلوب و مناسب براي عابران و خریداران فراهم کرده و سبب
ميشود فضاي درون آن در تابستان خنکتر از فضاي باز و در زمستان گرمتر باشد .ایجاد چنين فضایي در شهر تبریز موجب شد
تعدادي از مردم بخشي از ساعات خود را براي گذراندن فراغت در بازار سپري کنند .مجموعة بازار تبریز یکي از بازارهاي بزرگ
تاریخي و زیباي ایران و خاورميانه است که عواملي مانند سبک معماري بازار ،آرایش مغازهها ،کثرت تيمچهها ،کاروانسراها،
داالنها ،راستهها ،و همچنين انواع مشاغل و حرفهها ،وجود تعداد بسياري مدرسه و مسجد ،که عمدتا از سابقة تاریخي برخوردارند،
این بازار را به نمونة عالي مجهز تجارت ،کسب ،و زندگي اسالمي و شرقي تبدیل کرده است .ظرفيت باالیي در جذب گردشگر
دارند .عواملي متعددي مانند قرار گرفتن در مرکز شهر ،ثبت شده جزء آثار تاریخي ملي و بين المللي ،دسترسي مناسب کل شهر ،و
نزدیکي به ناوگان حمل ونقل عمومي عوامل تاثير گذار در جذب گردشگر به این مکان تاریخي شهر تبریز ميشود.
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یکي از کانونهاي گردشگري در قلمرو سرزميني گردشگري طبيعي است .از بين فرصتهاي گردشگري موجود ،وجود
جاذبههاي طبيعي(رودخانهها ،کوهها ،دشتها ،کویر و  ،)...چشم اندازهاي بکر و آب وهواي مناسب ،زمينه را براي توسعة انواع
گردشگري طبيعي و اکوتوریسم در بيش از جنبههاي دیگر گردشگري تقویت مي کند(سجادي قيداري و همکارن.)402 :0080 ،
گردشگري طبيعي بيشترین سازگاري را با توسعه دارد و اکثر کشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ ،در پي بهرهگيري از
توانمندي هاي کشور خود در گردشگري طبيعي هستند تا بتواند سهم بيشتري از درآمد ناشي از صنعت و توریسم را به خود
اختصاص دهند و به سادهترین شکل ممکن به اشتغال زایي بپردازند(خاکپور و همکاران .)4 :0084 ،در شهر تبریز جاذبههاي طبيعي
مانند کویر قوم تپه ،پارک ملي کنتال ،جنگل ارسباران ،کندوان رودخانه مهرانه رود وجود دارد که هر کدام جاذبه منحصر به فردي
در جهت جذب گردشگر محسوب ميشوند .طبق جدول شماره  0شاخصهاي مولفه گردشگري طبيعي شهر تبریز براي ایجاد شهر
خالق شامل پارکها ،کوهها ،چشمه ها و  ...ميشود .از نظر نخبگان شهري شاخص هایي چون پارک ائل گلي با ميانگين ، 2.4
غارها با ميانگين  0.9و آبشارها با ميانگين  0.0بااهميتترین شاخص هاي مولفه طبيعي هستند که در ایجاد شهر خالق گردشگري
تبریز نقش قابل مالحظه اي دارند.
جدول شماره  :1توان گردشگری شهر تبریز به لحاظ شاخصهای طبیعی
ميانگين اهميت هریک از شاخص ها(بين طيف  0تا )5
شاخص
مولفه
2.4
پارک ائل گلي
0.4
کوهها
0.9
غارها
طبيعي
0.0
آبشارها
0.0
چشمهها
0.1
تله کابين
0.5
ميانگين کل مولفه
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جدول شماره  :1توان گردشگری شهر تبریز به لحاظ شاخصهای زیرساختی
مولفه

زیرساختی

شاخص

میانگین اهمیت هریک از شاخص ها(بین طیف  8تا )7

مجتمعهای گردشگری

9.5

فرودگاه

9.7

حمل و نقل درون و برون شهری

2.7

واحدهای پذیرایی و اقامتی

9.5

دفاتر خدمات مسافربری

2.3

پارکینگ ،سرویس بهداشتی

2.9

مراکز خرید ،بیمه ،بانک

9.6

مراکز درمانی و بیمارستانی متنوع

9.6

مراکز ورزشی-گردشگری ورزشی

9.2

میانگین کل مولفه

9.8
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صنعت گردشگري همچون سایرصنایع جهت رسيدن به جایگاه شایسته خود نياز به زیرساختهایي دارد که بدون توسعه آنها
این صنعت نيز توفيقي نخواهد یافت .زیر ساخت-هاي گردشگري در دو محور زیرساختهاي نرم و زیرساختهاي سخت قابل ارائه
هستند .زیرساختهاي نرم شامل اطالع رساني و تبليغات در سطح ملي و بينالمللي ،مدیریت مناسب در بخشهاي مختلف صنعت
گردشگري ،ایجاد امنيت براي مردم و گردشگران ،آموزش و فرهنگ سازي به مردم جامعه و بهداشت در صنعت گردشگري
ميشود .زیرساختهاي سخت شامل گسترش راهها و حمل و نقل ،سرمایهگذاري بخش خصوصي و دولتي در جهت توسعهي
فرودگاهها ،هتلها ،رستورانها و جاذبهها ،بهبود اماکن تاریخي ،مراکز فرهنگي ،فراغتي ،ورزشي و  ..ميشود(جان بابانژاد:0080 ،
 .)44در بخش زیرساختها ،شهر تبریز در زمينه پتانسيل زیرساختي گردشگري ،داراي ظرفيت زیادي است .اما متأسفانه صنعت
توریسم تبریز در گذشته کامأل مغفول مانده و علي رغم پتانسيل باالي این شهر در زمينه زیرساختهاي گردشگري ،حرکت
مثمرثمر از متوليان گردشگري تبریز دیده نشده است .بررسيها نشان ميدهد شهر تبریز تنها در زمينه گردشگري سالمت و
زیرساختهاي مربوط به آن تا حدودي موفق عمل کرده است.

طبق جدول شماره  2شاخص هاي مولفه زیرساختي شهر تبریز براي ایجاد شهر خالق متنوع هستند از نظر نخبگان شهري
شاخص هایي چون مجتمعهاي گردشگري با ميانگين  ،0.0فرودگاه با ميانگين  0.5و واحدهاي پذیرایي و اقامتي با ميانگين 0.0با
اهميت ترین شاخص هاي مولفه زیرساختي هستند که در ایجاد شهر خالق گردشگري تبریز نقش قابل مالحظه اي دارند.
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آیينها ،آداب و رسوم هر شهري ،سازنده عناصر فرهنگي آن شهر محسوب ميشوند .تنوع ،تفاوتها و کثرت آیينها و آداب و
رسوم از دالیل غناي فرهنگي یک شهر است .امروزه آداب و رسوم به عنوان یکي از عوامل فرهنگي هر ملتي نقش مهمي در جذب
گردشگري دارد .طبق آمار سازمان جهاني گردشگري ،بيش از 21درصد گردشگري بينالمللي با انگيزة فرهنگي است(نژاد اصفهاني،
 )0080و بهطور چشمگيري این فرایند در حال افزایش است .رشد روزافزون این نوع از گردشگري ،توجه برنامهریزان و
سياستگذاران را در جهان به خود معطوف کرده است؛ و بسياري از کشورها با خلق جشنها و فستيوالهاي مختلف که ریشه و پایه
عميق فرهنگي ندارد ،سعي ميکنند با ایجاد خالقيت شهري ،ارائه فرهنگهاي متنوع در این بازار پر رونق و رقابتي گردشگري
گوي سبقت را از آن خود کنند .شهر تبریز با بهره گيري از این توان و ظرفيت عظيم و فوق العاده گردشگري ميتواند به جذب
گردشگري شهري بپردازد .شکل شماره  0و  2ميانگين و درصد توان مولفه هاي  2گانه گردشگري شهر تبریز را از دیدگاه نخبگان
شهري نشان مي دهد که در ادامه به تحليل برخي از ابعاد و شاخص هاي هر یک از این مولفه هاي گردشگري شهر تبریز پرداخته
مي شود.
یکي از توانهاي گردشگري شهر تبریز ،موسيقي بومي شهر است .موسيقي بوميیکي از زیباترین و پرطرفدارترین هنرها است
که جزئي از فرهنگ و ابزار بازگوکننده هویت فردي و گروهي است .موسيقي قوميبخشي از فرهنگ و هویت قوميو ملي ميباشد.
موسيقي هر قوم بازگوکننده آمال ،آرزوها و احساسات است و نوع حرکت این احساسات و آرزوها را باین ميکند .نوع رفتارها و
حرکاتي که عشق ،حماسه ،دلداري ،عرفان ،بزمو سایر نمودهاي فرهنگي را نشان ميدهد افسانهها ،اسطورهها ،داستانها ،حکایات،
ضرب المثلهاي قوميو به طور کلي فرهنگ ،ادب و هنر اقوام ،منبع الهام و درون مایه اصلي آنها را تشکيل ميدهد(کریميسلطاني
و محمدي .) 0084 ،که نقش اساسي در جذب گردشگري دارند .گردشگري موسيقي یکي از مهم ترین دست آوردهاي گردشگري
فرهنگي بوده است .گردشگري مبتني بر موسيقي به نوعي از گردشگري گفته ميشود که در آن گردشگران با هدف تماشا یا
مشارکت در فستيوال یا یک اتفاق موسيقيایي به محل خاصي جلب ميشوند .امروزه نيز بسياري از کشورها به جذابيت این نوع
گردشگري پي برده اند و با برگزاري رویدادها و جشنوارههاي موسيقي ساالنه چندین صد هزار گردشگر عالقه مند را جذب
ميکنند(هاشم زاده ..)0084 ،در این ميان شهر تبریز با فرهنگ و تمدن غني خود که قوميتهاي فرهنگي زیادي را در خود
گنجانده ،به گونه اي که هر کدام از این اقوام ،ارکان فرهنگي خاص خود را دارند که در بطن این ارکان ،موسيقيهاي محلي
خودنمایي کرده و مي توانند به عنوان یک محصول و جاذبه ي جدید گردشگري معرفي شوند .موسيقي محلي آذربایجان جزئي از
فرهنگ زنده مردم محسوب ميشود .در این ميان موسيقي مردمي شناخته شده «عاشيق لَر» (عاشقها) که با سرشت بومي مردم
آذربایجان آميخته است ،از جایگاه ویژه اي برخوردار است .پيشنيه موسيقي محلي آذربایجان کم و بيش روشن است و امروزه نيز در
برگزاري مراسم و آیينهاي سنتي نقشي فراموش ناشدني دارد.
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شکل شماره  :1میانگین توان مولفه های گردشگری شهر تبریز در راستای ایجاد شهر خالق

توليد صنایع دستي که مزین به نقش آثار تاریخي ،باستاني و یادمانهاي ویژه هر کشور است در دستور کار صنعتگران جهان
قرار دارد و تالش مي شود که حتي بخشي از این گونه آثار که از سنگ ،چوب ،فلز و یا بر روي سراميک و پارچه پدید ميآید با
قيمتهاي ارزان در اختيار توریستها قرار گيرد .تماميممالک جهان ،اعتقاد به تاثير متقابل صنایع دستي و صنعت گردشگري دارند.
چرا که در عمل و تجربه دریافته اند که هنرهاي صناعي یکي از عوامل بسيار موثر در جلب و جذب گردشگر در تماميگرایشهاي
ملي ،منطقه اي و داخلي است و متقابالً به این نتيجه هم رسيده اند که صنعت گردشگري ميتواند به رشد ،توسعه و گسترش
04

صنایع دستي و بهبود کيفيت آن کمک کند .بر پایه این اعتقاد و تجربيات حاصله تشکيالت صنایع دستي و گردشگري در بسياري
از کشورها در هم ادغام و یا در رابطه اي هماهنگ و منسجم با هم دیده شدهاند که خوشبختانه در کشور ما نيز گامهایي در این
زمينه برداشته شده است(آزادخاني .)0084 ،صنایع دستي تبریز یکي از موضوعات جذاب براي عالقهمندان به هنرهاي این مرز و
بوم است .شهر تبریز صنایع دستي و هنرهاي منحصر به فردي دارد که داراي ارزش ميراثي غني هستند .معرفي ترین صنایع دستي
تبریز فرش و قالي ،چرم دوزي ،گليم دوزي ،سفالگري و محصوالت سراميکي است .سایر صنایع دستي تبریز را ميتوان به جاجيم
بافي ،رنگرزي سنتي ،حصير بافي ،نقره سازي و نقره کوبي و گيوه دوزي اشاره کرد .تابلو فرش سردرود در نزدیکي تبریز از دیگر
توليدات قالي است که در سال  80نشان جغرافيایي ملي تابلو فرش به نام سردرود توسط مرکز ملي فرش ایران و در سال 0085
توسط سازمان جهاني مالکيت فکري وایپو0در وین اتریش ثبت جهاني شد .بنابراین یکي از توانها و ظرفيتهاي گردشگري شهر
تبریز در راستاي ایجاد شهر خالق ،صنایع دستي است که باید مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
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شکل شماره  :9درصد توان گردشگری شهر تبریز از دیدگاه متخصصان شهری و گردشگری

تأسيسـات و امکانـات هتـل داري و پـذیرایي ازجمله عناصر ثانویه سيستم گردشگري(عوامل عرضه) هستند کـه مـيتواننـد
نقـش مـؤثري را در توسـعه گردشگري بر عهده داشته باشـند بر اســاس مطالعــات بــه عمــل آمــده ،واحدهاي اقامتي شهر
تبریز ضـمن برخـورداري از تنوع(هتلها ،هتل آپارتمانها ،مهـان پـذیرها ،خانههاي اجاره اي ،کمپها ،بيشترین تقاضا را واحدهاي
اقامتي ارزان قيمـت ،داراي ظرفيـت دسـته جمعي با امکانات پخت و پز ،نزدیکي به مرکز شهر ،استقرار در مسـير راهاي اصـلي
منتي بـه پایانـه مسافربري و ...دارا مي باشند .شهر تبریز به لحاظ موقعيت قرار گيري مراکز اقامتي ،کيفيت هتلها و مهمانپذیرها
نسبت به سطح قيمت آنها ،الگوهاي عرضه خدمات در مراکز اقامتي ،در دسترس بودن خدمات لوکس هتلداري براي عموم داراي
پتانسيل زیادي است .در این زمينه مدیریت شهري تبریز باید به دنبال تقویت و توسعه زیرساختهاي گردشگري شهري به منظور
خدمات رساني مطلوب به ميهمانان و گردشگران ورودي به تبریز باشد .شکل شماره  5توان گردشگري شهر تبریز از دیدگاه
متخصصان شهري و گردشگري را نشان ميدهد.
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توان گردشگري شهر تبریز از بعد شاخص ها و جاذبه هاي فرهنگي و
آداب و رسوم
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شکل شماره  :5توان گردشگری شهر تبریز

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)5 :پاییز 8931

شهر تبریز عالوه بر جاذبه بنيادین خود داراي جاذبههاي گردشگري منحصر به فرد و متنـوع با کارکردهاي مختلفي است و
چنانکه هر یک از آنها در فرآینـد برنامـهریزي گردشگري قرار گيرند ،ميتوانند اثرات مثبت اقتصادي ،اجتماعي– فرهنگي و
اکولوژیکي فراواني را براي شـهر(مانند افزایش اشـتغال ،درآمـد ،پایـداري اقتصادي ،پخـش و توزیـع گردشـگران تـاریخي-
فرهنگي در سطح منطقه و افزایش ظرفيـت پذیرش شهر و )...در راستاي ایجاد شهر خالق به همراه داشته باشد .در بررسي نقاط
مختلف شهر تبریز ،با مکانهایي مواجه ميشویم که به دليل ویژگيهاي منحصر به فرد خود ازجمله معماري ،آب و هواي دلپذیر
و ...به عنوان یک ظرفيت مهم و اصلي در حوزه گردشگري مطرح ميشوند .در این ميان ،معماري بوميمساکن به دليل زیبایي،
استفاده از مصالح بوميو هماهنگي با شرایط محيطي و برخورداري از مناظر و چشماندازهاي طبيعي ازجمله مهم ترین عوامل موثر
در جذب گردشگران داخلي و خارجي محسوب ميشود(بوزرجمهري و همکاران.)0084 ،
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همان طوري که جدول شماره  2نشان ميدهد رابطه معناداري( )Sig=0.000بين مولفههاي گردشگري شهر تبریز و ایجاد
شهر خالق وجود دارد .یعني هر چه معيارها و شاخصهاي  2مولفه گردشگري (آداب و رسوم ،تاریخي و معماري ،طبيعي و
زیرساخت ها) در شهر تبریز بيشتر باشد تاثير آن در شکلگيري شهر خالق بيشتر است .نتيجه این رابطه ،توسعه شهر تبریز را در
ابعاد مختلف تسهيل ميکند .نتایج حاصل از تحليل رگرسيون نشان ميدهد ،که ضریب همبستگي مولفههاي آداب و رسوم،
تاریخي و معماري ،طبيعي و زیرساخت ها در ایجاد شهر خالق در کالنشهر تبریز به ترتيب برابر با  1.040 ،1.090 ،1.914و 1.000
است .اگر اثر هریک از شاخص مربوط به مولفههاي آداب و رسوم ،تاریخي و معماري ،طبيعي و زیرساخت ها در ایجاد شهر خالق
در کالنشهر تلریز کنترل شود ميزان تأثير آنها به ترتيب بهاندازه  0.100 ،0.040 ،2.240و  4.480خواهد بود .یعني ،به ازاي یک
واحد افزایش در هریک از مؤلفههاي آداب و رسوم ،تاریخي و معماري ،طبيعي و زیرساخت هاي گردشگري شهر تبریز ،تغيير مثبتي
00

را در شهر خالق خواهيم داشت .بررسي ضریب همبستگي پيرسون(جدول  )2بين دو متغييرهاي مورد بررسي بيانگر همين موضوع
است ضریب همبستگي پيرسون بين  1-0است .یعني هر چه ضریب بدست آمده به سمت عدد یک سوق پيدا کند ،بيانگر رابطه و
تاثير گذار دو متغيير روي هم است.
از طرفي دیگر یکي از پتانسيلهاي عظيم شهر تبریز در راستاي ایجاد شهر خالق ،گردشگري ورزشي است که مسئولين
شهري با خالقيت و نوآوري ميتواند از این پتانسيل حداکثر بهرهوري را نمایند .در شهر تبریز جاذبههاي گردشگري و تاریخي
فراواني وجود دارند که از لحاظ پتانسيلهاي الزم جهت راه اندازي فعاليتهاي مختلف ورزشي نيز در سطح مطلوبي است .بهنحوي
که متاثر از شرایط متنوع اقليمي ،توانایي پذیرایي خيل عظيمي از کوهنوردان ،دوچرخه سواران ،طبيعت گردان و اسکي بازان را
داراست که ميتواند در افزایش بهره وري اقتصادي این منطقه مؤثر واقع گردد .شهر تبریز یکي از قطبهاي ورزشي کشور بوده و
تيمهاي ورزشي آن ازجمله تراکتورسازي ،گسترش فوالد و  ...از شهرت جهاني و ملي برخوردارند .طبق اعالم کنفدراسيون دوچرخه
سواري آسيا ،تبریز قطب دوچرخه سواري این قاره به شمار ميرود .این شهر داراي دو تيم دوچرخه سواري است که در اتحادیه
جهاني دوچرخه سواري ثبت شده اند .همچنين بزرگترین پيست دوچرخه سواري کشور پس از تهران در تبریز به بهرهبرداري رسيده
است .با این حال متأسفانه این منطقه تاکنون در زمينه جلب گردشگر به طور عام و گردشگر ورزشي به طور خاص توفيق چنداني
نداشته است .در این راستا با توجه به امکانات ،تاسيسات ،خدمات و ظرفيتهاي شهري که مورد نياز گردشگران ورزشي است
ضرورت دارد نسبت به تامين و برنامه ریزي جهت استفاده مناسب از آنها اقدام کرده تا بتوان تعداد بيشتري از گردشگران ورزشي را
جذب نمود؛ بنابراین هماهنگي بين تعداد گردشگران و ظرفيت فضاهاي گردشگري ورزشي بهخصوص زیرساختها باید مورد توجه
قرار گيرد .جهت این هماهنگي نيز الزم است تا ميزان رضایت گردشگران از زیرساختهاي اقامتي مشخص شود تا برنامه ریزي
براي بهبود آن تسهيل شود.

به طورکلي توان و ساختار گردشگري مجموعهاي از امکانات ،تسهيالت و قوانين ،عناصر خدماتي(اقامتي ،پذیرایي ،دفاتر
خدمات مسافرتي ،فروش و  ،)...حمل و نقل ،شرکتها و سازمانهاي گردشگري و  ...است که به همراه جاذبهها به عنوان عوامل
عرضه ،سيستم گردشگري یک مکان را تشکيل داده و نيازهاي گردشگران را در مقصد برآورده ميسازند .البته ویژگيهاي ساختار
گردشگري هر مکان به نوبه خود از یک طرف متاثر از اهميت ،اعتبار ،ماهيت ،تنوع ،نقش و کارکرد (تاریخي ،مذهبي ،تفریحي،
تجاري و  )...جاذبههاي مکاني خود و از طرف دیگر متاثر از ویژگيهاي اجتماعي ،فرهنگي(باورهاي اعتقادي) و اقتصادي ساکنين
محلي و گردشگران نيز است .نتایج بررسي نشان داد شهر تبریز داراي توان ،ظرفيت و پتانسيل گردشگري بينظيري است .اگر چه
بسياري از این ظرفيت مغفول واقع شده و حتي ناشناخته هستند و بهره برداري چنداني از آنها نميشود ،اما بررسيهاي آماري نشان
ميدهد؛ ساالنه گردشگران زیادي از سراسر کشور براي استفاده از جاذبههاي گردشگري شهر تبریز ،وارد این شهر ميشوند .بررسي
توان گردشگري شهر نشان داد شهر تبریز در حوزههاي فرهنگي و آداب و رسوم و حوزههاي تاریخي و معماري داراي توان و
ظرفيت گردشگري بينظيري است .این ظرفيت باید در جهت توسعه شهر خالق تبریز مورد توجه مسئولين شهري و گردشگري
شهر قرار گيرد .از نظر نخبگان شهري شاخص هایي چون موسيقي بومي مردم منطقه با ميانگين  ، 2.5مشاهير و موزهها با ميانگين
 2.2و صنایع دستي و سوغات موجود در منطقه با ميانگين  ،2.4ازارها و تيمچهها با ميانگين  ، 2.4خانههاي قدیمي با ميانگين 2.1
و شاخص کاروانسراها با ميانگين  ، 2.1ارک ائل گلي با ميانگين  ، 2.4غارها با ميانگين  0.9و آبشارها با ميانگين  0.0و مجتمعهاي
گردشگري با ميانگين  ،0.0فرودگاه با ميانگين  0.5و واحدهاي پذیرایي و اقامتي با ميانگين  0.0با اهميتترین شاخصهاي مولفه
اجتماعي و فرهنگي ،معماري و تاریخي ،طبيعي و زیرساختي شهر تبریز هستند .از طرفي نتایج نشان داد ساختار اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي گردشگران شهر تبریز از یک طرف در تعامل با عوامل محيط گردشگري شهر(اعم از محيط اقتصادي،
اجتماعي،فرهنگي ،سياسي و  ...ملي و بين المللي گردشگران) و از طرف دیگر متاثر از ساختار و عوامل داخلي سيستم گردشگري
شهر (اعم از ساختار اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي محلي و ساختار جاذبه) شکل گرفته است.
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آزاد خاني ،پاکزاد ،موسوي پور ،مرضيه ،آزادخاني ،ساميه( )0084نقش صنایع دستي در توسعه صنعت گردشگري و جذب
توریست نمونه موردي استان ایالم ،دومين همایش ملي گردشگري و طبيعت گردي ایران زمين.
بابایي همتي ،روشن( )0082توان یابي گردشگري خالق در شهرهاي استان گيالن ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد رشت.
برندگي ،بدري ،نعمتي ،داریوش( )0080گردشگري خالق ،راهي به سوي توسعه ،اولين همایش ملي و طبيعت گردي ایران
زمين.
بسته نگار ،مهرنوش ،حسني ،علي ،خاکزار بفروئي ،مرتضي( )0080طراحي مدل مفهومي گردشگري خالق ،فصلنامه علمي و
پژوهشي گردشگري و توسعه ،سال ششم ،شماره .00
تيموري ،راضيه ،کرمي ،فریبا ،تيموري ،زینب ،صفدري ،امين( )0080عوامل موثر بر گردشگري مکانهاي تاریخي شهري؛
نمونه موردي :بازار تاریخي کالنشهر تبریز ،فصلنامه گردشگري شهري ،دوره ،0شماره .0
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چکـیده
امروزه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی تمامی جنبههای زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است .تحقیق حاضر نیز از نوع
تحقیقات کاربردی است که هدف از انجام آن شناخت کارکردهای شبکههای اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام و فیس بوک در
رونق صنعت گردشگری ایران است .در این تحقیق که اطالعات و داده ها به روش کتابخانهای و از طریق مطالعه منابع
مختلف جمعآوری شدهاند در مطالعه حوزه گردشگری و شبکه های اجتماعی،به دو بخش روزنامهنگاری گردشگری و
بازاریابی گردشگری اشاره شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شبکههای اجتماعی مورد مطالعه با توجه به
امکانات و ویژگیهای خود ،در ارائه دادن تصویر مطلوب و واقعی از ایران به منظور جذب گردشگر و همچنین بازاریابی و
معرفی خدمات گردشگری نقش مهمی را ایفا میکنند .در پایان نیز به منظور بهرهگیری مناسب از این شبکهها برای رونق
صنعت گردشگری ،پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،شبکه های اجتماعی ،بازاریابی گردشگری ،روزنامه نگاری گردشگری

 -7محمدرضا زرگر ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعیrezazargar1375@gmail.com،
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در قرن حاضر،ظهور رسانه های مدرن و فناوری های نوین ارتباطی نظیررایانه ،اینترنت و ارتباطات ماهواره ای باعث شده است
که نحوه زندگی ،کار ،بازی و تفریح افراد دگرگون شود .از یک سو ،وسایل ارتباط جمعی از طریق ابزارهایی مانند ماهواره و اینترنت
بسترمناسبی را برای آشنایی جوامع و ملت ها از یکدیگر فراهم آوردهاند و از سوی دیگر توسعه وسایل حمل و نقل و افزایش سرعت
جابه جایی در مناطق مختلف جهان ،امکان مسافرت به مناطق گوناگون را در زمانی کوتاه ایجاد کرده است(رضاقلی زاده.)3198،
در زندگی مدرن نیز گردشگری تبدیل به یک نیاز اساسی برای نوع بشر شده است؛ نیازی که با استناد به نظریه سلسله مراتب
نیازهای "مازلو"برای بشر مدرن و پسامدرن متعالی تر از نیازهای مادی همچون خوردن ،آشامیدن و امنیت قرار گرفته و هم تراز با
نیازهای فرامادی چون عاطفه ،دوستی ،احترام و دیگر نیازهای متعالی که موجب خود شکوفایی انسان میشود از آن یاد
میشود()paply yazdi,2007
در تمدن های ما قبل تاریخ ،مردم ،تنها برای به دست آوردن غذا ،مصون ماندن از خطر و یا نقل مکان به نواحی خوش آب و
هوا سفر می کردند .اما رفته رفته ،انگیزه تجارت و تبادل کاال به این دالیل افزوده شد .با گسترش امپراتوری های باستان ،سفرهای
رسمی دولتی به منظور جنگ و یا دریافت مخارج و مالیات رواج یافت اما در قرون وسطی ،مسافرت و تجارت اهمیت و رونق خود را
از دست داد چنان که بیشتر سفرها ،به سفارش کلیسای مسیحی و برای زیارت انجام شد.در سده چهاردهم ،مسافرت به قصد زیارت
به صورت پدیده ای انبوه و سازمان یافته درآمده بود که شبکه بزرگی از سازمان های خیریه ،مقامات و طبقات باالی جامعه آن را
تشویق میکردند .در دوره رنسانس(سده چهاردهم تا هفدهم) بیشتر سفرها با اهدافی نظیر کسب دانش و تجربه آموزی انجام
میشد .در دوران انقالب صنعتی ()3905-3505گردش های دسته جمعی به مفهوم امروزی به وجود آمد و تغییرات ژرف در جامعه
و اقتصاد باعث تغییرات اجتماعی ،تغییر مشاغل و گسترش طبقه میانی جامعه شد و این طبقه امکان آن را یافت که بیشتر به
مسافرت و تفریح بپردازد.در پایان سده نوزده ،کارگرانی که از تعطیالت ساالنه بهرهمند شده بودند .تعطیالت خود را کنار دریاها
میگذراندند؛ در همین دوران بود که برخی مکان های که تا آن زمان،تنها اختصاص به گردش و تفریح طبقه مرفه و ثروتمند
داشت،گسترش یافت و تاسیسات جدیدی به وجود آمدکه فضای الزم را برای مسافرت طبقات دیگر مردم فراهم کرد(زمانی
فراهانی.)3158،
امروزه اهمیت رسانهها در تمامی جهان ،از جمله ایران ،درحال افزایش است .احاطه شدن افراد از طریق انواع رسانه ها و
محتوای آنها ،چنان آشکار است که همه جنبههای زندگی روزمره در ابعاد گوناگون تحت تاثیر رسانهها قرارگرفته
است(.)Dennis,2003
شبکههای اجتماعی یکی از شکلهای تکامل یافته ارتباطات بدون مرز و فاصله در اینترنت است؛ این نوع از پایگاههای
اینترنتی را میتوان نسخه تکامل یافته وب 2یا وب کاربرمحور دانست .همه ابزار تشکیل شده در وب  2به صورت یکجا در
شبکههای اجتماعی به خدمت گرفته شده اند .اشتراکگذاری ،بسیج کردن ،سازماندهی ،سرگرمی ،تحرک اجتماعی ،ابتکار ،خالقیت
و غیره از جمله ویژگیهای شبکههای اجتماعی است .به واسطه این رسانه فضایی برای گفتگوی دو طرف بهوجود آمده و جریان
ارتباطی از حالت یک سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است(ساداتی.)1:3182
محققان نیز اظهار میکنند که استفاده از اینترنت روابط میان افراد را با فناوری های پیشرفته بهبود میبخشد و شبکههای
ارتباط اجتماعی را قوی میکند .یکی از بزرگترین نقاط قوت اینترنت این است که از محدودیت های زمان و فضا فراتر میرود و
یک مکان مجازی برای مالقات فراهم می آورد که از طریق آن افراد می توانند روابط اجتماعی خود را با دیگران حفظ کنند(رضوی
زاده هروی.)3199،
یکی از ابعاد زندگی بشر که تحت تاثیر این ابزار بسیار متحول شده است حوزه گردشگری است؛
در مقاله پیشرو نیز با مرور مقاالت ،پایاننامهها ،کتابها ،منابع اینترنتی و غیره به دنبال شناخت کارکرد سه شبکه
اجتماعیتلگرام ،اینستاگرام و فیس بوک دررونق صنعت گردشگری ایران هستیم.

 -2ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه صنعت گردشگری در دنیا از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر بر تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده
ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده بیش از پیش خود در این
رقابت بین المللی اند (کاظمی.)3190،
از طرفی در سالهای اخیر و به خصوص در شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی ،کشورها به این صنعت بیش از پیش اهمیت
میدهند و به آن به عنوان جایگزینی برای درآمدهایشان نگاه می کنند؛ برای ایران که در فکر خروج از مشکالت درآمدهای نفتی و
اشتغال است،صنعت گردشگری می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب مطرح باشد ،در عین حال کشور ایران به دلیل دارا
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بودن جغرافیایی تاریخی و فرهنگی ویژه و همچنین داشتن پتانسیل های طبیعی الزم ،از جمله قویترین کشورهای دنیاست که
توان جذب گردشگران بسیاری را دارد(اسدی و همکاران.)3182،
جدیدترین گزارش سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد تعداد گردشگران بین المللی در سال  2539با رشد  0درصدی به
3.1میلیارد نفر رسیده است؛ در میان مناطق مختلف جهان ،منطقه خاورمیانه با 35درصد رشد نسبت به سال  ،2535بیشترین رشد
جذب گردشگر را به نام خود ثبت کرده است (.)UNWTO,2018
سازمان جهانی گردشگری در گزارشی اعالم کرده است که تعداد گردشگران بینالمللی ورودی به ایران در سال ،2535
1میلیون و  905هزار نفر بوده است .طبق این گزارش ،این میزان نسبت به رقم 1میلیون و 812هزار توریست که در سال  2530به
ایران وارد شدهاند ،رشد منفی 3/0درصد را ثبت کرده است .درآمد ایران از گردشگری در سال  2530نیز معادل1میلیارد و 531
میلیون دالر بوده است(.)UNWTO,2018
همچنین با توجه به رشد شتابان فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،رسانه های جدید و نوپا امکان برقراری ارتباط در چارچوب
جدید رسانهای را فراهم کرده اند و عالوه بر این تحول ابعاد مختلف زندگی انسان همچون اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و اجتماع را
رقم زده اند .در دنیای رسانه ای امروز بسیاری از امور انسان در چارچوب فضای دومی که فضای مجازی نام گرفته است تعریف
میشود و بسیاری از کنشهای انسان در این فضا رخ میدهد .یکی از جدیدترین رسانههایی که در سالهای اخیر شاهد ظهور و
رشد آن بوده ایم شبکه های اجتماعی است؛ این بستر ارتباطی جدید با توجه به ویژگیهای خود ،امکان برقراری ارتباط بین انسانها
را در چارچوب فضای اینترنتی و فارغ از زمان و مکان فراهم کرده است؛ همچنین در سالهای اخیر با توجه به رشد میزان کاربران
این شبکه ها ،توجه سیاستمداران ،سرمایه گذاران ،فعاالن اقتصادی و غیره به این رسانه جدید ارتباطی افزایش پیدا کرده است؛ به
گونهای که این شبکهها از طرفی فضای جدیدی را برای آگاه شدن مخاطبان از دنیای پیرامون خود فراهم کرده و از طرف دیگر
فعالیت رسانه های جریان غالب مانند رادیو ،تلویزیون و روزنامه را دچار تحولکرده است .با توجه به برخورداری شبکههای اجتماعی
از ویژگی هایی همچون سهولت در دسترسی ،تعامل پذیری ،چندرسانهای بودن ،دریافت بازخورد و غیره مورد توجه بسیاری از
فعاالن و بنگاه های اقتصادی از جمله فعاالن حوزه گردشگری قرار گرفته است.
گردشگری نیز به عنوان یکی از حوزه هایی که برای کشورها درآمد زایی دارد میتواند در چارچوب این بستر جدید ارتباطی
تعریف شود و فعاالن این حوزه در ایران با استفاده از رسانهها و شبکههای جدید که مردم ایران و دنیا استفاده می کنند ،به جذب
گردشگر ازشهرهای مختلف ایران و همچنین اقصی نقاط جهان اقدام کنند.
بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی پایگاه  statistaهم اکنون تعداد کاربران رسانههای اجتماعی در دنیا حال افزایش
است؛به گونه ای که تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در دنیا در یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است و از میزان 3میلیارد
و 225میلیون نفر در سال  2533به 2میلیارد  025میلیون نفر در سال  2539رسیده است و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال
 2523از مرز  1میلیارد نفر نیز عبور کند(.)statista,2019
همچنین در دیگر گزارش اعالم شده از سوی پایگاه  statistaشبکههای اجتماعی فیس بوک ،یوتیوب و واتس اَپ به ترتیب
بیشترین میزان کاربر را در دنیا در اختیار دارند( .)statista,2019در جدیدترین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران
(ایسپا) که در روزهای  35و  39تیر ماه  89به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده
است نشان میدهد 12.9 ،درصد مردم از واتس اپ 12.1 ،درصد از تلگرام 18.0 ،درصد از اینستاگرام و  2.1درصد مردم از فیس
بوک استفاده میکنند(ایسپا .)3189،همچنین در نظرسنجی دیگر این مرکز که در سال 89بهصورت تلفنی و با جامعه آماری
شهروندان کل کشور اعم از شهر و روستا انجام شده است؛ نشان میدهد  55درصد مردم ایران ،حداقل از یکی از شبکههای
اجتماعی مجازی استفاده میکنند(ایسپا.)3189،
با توجه به ضریب باالی نفوذ تلگرام و اینستاگرام در ایران و همچنین تعداد باالی کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک در دنیا،
این سه شبکه به عنوان شبکه های مورد مطالعه برگزیده شده است.

 -3پیشینه تحقیق
در تحقیقی که محمدی و میرتقیان ( )3180با عنوان «دیدگاه عرضهکنندگان خدمات گردشگری به نقش رسانههای اجتماعی
در انتخاب مقصد گردشگری» انجام دادند؛ به این نتیجه دست یافتند که عرضه کنندگان خدمات گردشگری رامسر معتقدند که ابعاد
مدیریت در مقصد ،تبلیغات و ترفیعات در مقصد ،تحقیقات و بازاریابی در مقصد ،تعامل و ارتباطات در مقصد و توزیع و فروش در
مقصد به ترتیب بیشتر به کمتر از تاثیر رسانههای اجتماعی بهره گرفته اند.
در مطالعهای که از سوی حیدری ( )3191انجام گرفت از  225نفر گردشگر خارجی و  191نفر گردشگر ایرانی در خصوص
«نقش رسانهها در شناسایی مقاصد گردشگران ایرانی و خارجی» تحقیق انجام شد .نتایج نشان داد توصیه دوستان و آشنایان
19

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)1 :پاییز 7931

بیشترین نقش را در انتخاب مقصد داشته است .آمارها حاکی از آن است که توصیه های دوستان و آشنایان(ارتباطات میان فردی) و
پس از آن اینترنت بیشترین نقش را در تعیین اولویت مقصد گردشگران داشته است .اینترنت با 10.0درصد پس از توصیه دوستان و
آشنایان در انتخاب مقصد گردشگران خارجی تاثیرگذار بوده است .تنها 5.0درصد گردشگران ایرانی مقصد خود را از این طریق
انتخاب کرده اند ،در حالیکه به دالیل مختلف از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه ،سهولت انجام کار و مزیتهای دیگر ،میزان
استفاده گردشگران خارجی از این رسانه پنج برابر ایرانی هاست.
در پژوهشی که ابراهیمی و همکاران ()3198در مطالعه نقش تبلیغات بر جذب گردشگران شهر اصفهان پرداخته اظهار داشت
که با توجه به اینکه تبلیغات بهعنوان مهمترین ابزار موفقیت هر سازمان مطرح است ،ولیکن ابزار تبلیغاتی استفاده شده در این شهر
برای جذب گردشگران بینالمللی تاثیرگذار نبوده ،به نحوی که تاثیر ابزارهای تبلیغاتی مانند کتابراهنما ،تبلیغات اینترنتی،
تلویزیون ،بروشور و روزنامه از نظر جنس ،سن و تحصیالت گردشگران دارای ارزش متفاوتی می باشد.
در تحقیقی که خرامان و عطایی( )3180با موضوع «نقش شبکههای اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری» انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که بین شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی ،شبکه های اجتماعی و تبادل اطالعات و افزایش گفت وگو
ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین به این نتیجه دست یافتند که بین شبکههای اجتماعی و صنعت توریسم و شبکههای اجتماعی
و عملکرد آژانس های مسافرتی ارتباط معناداری وجود ندارد.
مرسیل ( )2550نیز در خصوص «تاثیر رسانه ها در شکلدادن به تصویر تبت» مطالعهای انجام داد .وی در این پژوهش
تاثیرات رسانه ها ،تصاویر ارائه شده از طریق بروشورها ،فیلم ها ،کتابها و مجموعه ای از مطالعات مرتبط با تبت را به گردشگران
آتی ارائه داد و آن را با تصورات و ادراکات آنان از کشور مورد مطالعه مقایسه کرد .یافتههای پژوهش نشان می داد که همبستگی
باالیی بین تصورات گردشگران و بازنمایی رسانه ها از تبت وجود دارد.
کروچ()2550در پژوهشی با عنوان «رسانه و تصویر سازی گردشگری» سفرهایی را که تحت تاثیر تصاویر رسانهها صورت
میگیرند ،بسیار چشمگیر و رسانه ها را پل ارتباطی بین فرهنگ جامعه مقصد و جامعه جهانی میداند .همچنین عنوان میکند که
رسانهها نقش مهمی در شکلگیری دیدگاه یک گردشگر که تصمیم به مسافرت به مقصدی که هیچگونه تجربه ای نداشته است،
ایفا میکند.
همچنین جامع ()3185در پژوهشی به «بررسی تاثیر رسانه های جمعی در رشد و گسترش گردشگری» پرداخته است .در این
تعریف ابتدا به تعاریف مختلف توسعه پرداخته شده و سپس روشهای صحیح اطالعرسانی را بیان کرده است .نتایج در این پژوهش
نشاندهنده آن بود که استفاده صحیح از رسانههای نوین از جمله اینترنت در ترویج ،گسترش و معرفی گردشگری بسیار اهمیت
دارد.

-4روش تحقیق
مقاله پیش رو ،پژوهشی است به روش کتابخانهای که برای جمعآوری اطالعات و دادههای آن از مطالعات کتابخانهای،
اینترنت ،پایاننامه و مقالههای مختلف بهره گرفته شده است.

-5تعریف مفاهیم
-1-5گردشگری(توریسم)
واژه گردشگری از واژه «تور» به معنای «گشتن» اخذ شده که ریشه در واژه التین «ترن» به معنای دورزدن ،رفت و برگشت
بین مبدا و مقصد و چرخش دارد و از یونان به اسپانیا ،فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(آکسفورد،3855،ص .)398
در فرهنگ لغات مختلف ،دربرابر گردشگر معناهایی با مضامین مختلف بهکار رفته است؛ بهگونهای که در فرهنگ
وبستر(،3851ص  ،)3239گردشگری به هرگونه سفری که به جانب مقصدی انجام می گیرد و سپس بازگشت به محل سکونت را
در پی دارد اطالق می شود .سازمان جهانی گردشگری متعلق به سازمان ملل متحد در سال  ،3881گردشگری را مجموعه ای از
فعالیتهای افرادی که به مکان هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح ،استراحت و انجام امور دیگر مسافرت میکنند
و بیش از یک سال متوالی و پیاپی در آن مکان نمی مانند ،اطالق میکند.

-2-5شبکه اجتماعی
نخستین بار مفهومی با عنوان شبکه های اجتماعی با مفهوم امروزی در سال  3805در دانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده
آمریکا مطرح شد که بعد از آن نخستین سرویس شبکه اجتماعی با مفهوم امروزی توسط رندی کوانرادز با عنوان همکالسی
(کالس میتز)در سال  3880راه اندازی شد .سایتی که همکالسی های مدارس و دانشگاه های ایالت متحده را در سال های اولیه به
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همدیگر متصل کرد؛ البته در برخی منابع سال  3885نخستین سایت شبکه اجتماعی را به آدرس اینترنتی
 www.sixDegrees.comنامیده اند(افتاده .)51:3181
این سایت به کاربرانش اجازه می داد پروفایل بسازند و لیستی از دوستانشان ایجاد کنند .البته این سایت بعد از سه سال متوقف
شد(افتاده  )51:3181تاکنون تعاریف بسیار متفاوتی توسط متخصصان حوزه ارتباطات از شبکه های اجتماعی بیان شده
است«:سایت های شبکههای اجتماعی مبتنی بر ادغام پلتفرم های مختلف رسانه ها هستند ،فناوری ارتباطات و اطالعات در
کمترین حالت اجازه ایجاد یک پروفایل شامل شرح کاربران ،نمایش اتصاالت(لیست اتصاالت) ،ایجاد ارتباط بین کاربرانی که در
لیستهای اتصال یکدیگر هستند و ارتباط میان کاربران را فراهم می کند .هرسایت شبکه اجتماعی ،به شیوهای طراحی و اجرا
میشود که فضای تعامل را بین کاربران ایجاد کند و مبنای شکل گیری جماعتهای آنالین شود(خانیکی و بابائی)95:3183،
شبکه اجتماعی یک کنش مبتنی بر التزام است؛یک کانون برای افراد همفکر دارای عالئق و اهداف مشترک است که
ارتباطات خود را در یک جماعت میسازند(شکرخواه .)3182،هسته اصلی شبکه های اجتماعی دیالوگ است و روابط بر همین
اساس شکل میگیرد .شبکه های اجتماعی فراروایت هایی مثل ساختار قصه دارند که یک روایت استاندارد مبتنی بر فرمت است و
بازنمایی افراد از خودشان در این شبکهها مبتنی بر همین فراروایت های حاکم بر شبکه ها و در دیالوگ با سایر اعضای شبکه شکل
میگیرد .شبکه اجتماعی یک تمپلیت پیشساخته فرهنگی هویتی در چارچوب بازنمایی است و خوراندن اطالعات به شبکه اجتماعی
از درون همین قالب ها صورت میگیرد و چه بخواهید و چه نخواهید این قاعده بازی در شبکه های اجتماعی است :پذیرفتن قالب
و در غیر این صورت ،طرد شدن(شکرخواه.)3182،

-3-5اینستاگرام

-4-5تلگرام
تِلِگرام یک سرویس پیامرسان متنباز چندسکویی مبتنی بر رایانش ابری است .تلگرام رسماً برای اندروید ،ویندوز فون و
آیاواس (مانند تبلتها و دستگاههای بدون وای-فای) در دسترس است(ویکی پدیا) .تلگرام توسط دو برادر با نامهای پاول دورف و
نیکالی دورف به بازار آمد .پاول دورف برادر کوچک نیکالی دورف است .پشتیبان مالی این پروژه ،سازمان غیرانتفاعی کارآفرینی
در آلمان است(ویکی پدیا) .این شبکه اجتماعی در کشور ایران ابتدا بدون هیچ گونه ممانعتی از سوی حاکمیت مورد استفاده قرار
میگرفت و بسیاری از دستگاههای اطالع رسانی دولتی و غیر دولتی از جمله خبرگزاریها ،پایگاه اطالع رسانی دولت و غیره در آن
عضویت داشتند اما در دهم اردیبهشت سال  ،3185و با اعالم دستگاه قضایی ایران این شبکه اجتماعی فیلتر شد .کاربران این
شبکه هم اکنون در ایران با استفاده از نرم افزارهای فیلتر شکن از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند.
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اینستاگرام یکی از انواع رسانه های اجتماعی است که توسط "کویین سیستروم"و "مایک کرایگر"در اکتبر سال  2535راه
اندازی شد .محبوبیت اینستاگرام ،بیشتر به واسطه اشتراگ گذاری تصاویر است .اما به کاربران خود این امکان را میدهد تا محتوای
خود را در قالب ویدئوهای کوتاه نیز بارگذاری کنند .این شبکه اجتماعی که اپلیکیشن موبایلی آن نیز فراگیر شده ،به عنوان یک راه
"سریع ،زیبا و سرگرم کننده" برای به اشتراک گذاشتن زندگی با دوستان و خانواده معرفی و توصیه شده است تا از طریق آن
عکس یا ویدئو بگیرید و به راحتی بارگذاری کنید .این یک راه جدید برای دیدن جهان است)(instagramonline,2016

-5-5فیس بوک
فیسبوک یک سرویس شبکه اجتماعی برخط است که در  1فوریه سال  2551میالدی توسط مارک زاکربرگ و دوستانش
ادواردو ساورین ،اندرو مککالم ،داستین موسکوویتز و کریس هیوز در دانشگاه هاروارد به وجود آمد .در ابتدا نامنویسی در این وبگاه
به دانشجویان دانشگاه هاروارد محدود بود .اما با گذشت زمان درِ آن برای دانشگاههای شهر بوستون ،آیوی لیگ و دانشگاه
استنفورد نیز گشودهشد(.ویکی پدیا )2535،کاربران برای بهرهگیری کامل از فیسبوک باید در آن نامنویسی کنند .پس از نامنویسی،
امکان ایجاد نمایه شخصی ،افزودن دیگر کاربران به فهرست دوستان ،فرستادن و دریافت پیام و دریافت آگاهسازی از تغییرات
دوستان خود فراهم میشود .عالوه بر این موارد ،پیوستن به گروههای موردعالقه ،یافتن همکاران ،همکالسیها ،پسندیدن پستها،
بیان دیدگاه و دستهبندی دوستان از امکانات دیگر این سیستم است .در ماه سپتامبر سال  2532میالدی تعداد اعضای این وبگاه از
مرز  3میلیارد نفر گذشت .به گفته خود فیسبوک  9/5درصد کاربران آن جعلی هستند؛ فعالیت فیسبوک در ایران فراز و نشیبهای
زیادی داشته است .فیسبوک قبل از سال  3199دو بار فیلتر و دوباره آزاد شده بود؛ ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری 3199
دوباره فیلتر شد(ویکی پدیا.)2535،
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-6شبکههای اجتماعی و روزنامه نگاری گردشگری
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در مقالهای از سوی فورش و کاوری نیز چارچوب انتقادی از مطالعه «روزنامه نگاری گردشگری»مطرح می شود .اگرچه ممکن
است چنین تصور شود که واژه روزنامه نگاری گردشگری محدود به نوشته های مسافرتی است؛ اما در مقاله آنان موضوعی مطرح
می شود که شامل مباحث مفصلی درباره «ابعاد عقیدتی گردشگری»« ،ارتباطات میان فرهنگی» و «نیروهای در حال گسترش
جهانی شدن» در حوزه رسانه و گردشگری است ).(Fursich,Kavoori,2001
فورش و کاوری سه حوزه نظری برای تحلیل حوزه روزنامهنگاری گردشگری پیشنهاد میکند .این سه دیدگاه مطرح شده
عبارتند از «:مباحث زمان بندی»«،قدرت و هویت» و «تجربه و پدیدارشناسی» .در خصوص دیدگاه «قدرت و هویت» ،مؤلفان به
بررسی نقش روزنامهنگاری گردشگری دربازنمایی گردش و مکان های مقصد اشاره میکنند؛ در خصوص «مباحث زمانبندی»
فورش و کاوری در این زمینه ادعا میکنند که اساسیترین مبحث در این زمینه به پژوهش در حوزه توسعه تجارب گردشگری بر
مبنای تغییرات اجتماعی مرتبط با تفکرات مدرنیته و پست مدرنیته برمی گردد .همچنین «تجارب و پدیدار شناسی»به این مسئله
توجه میکنند که چگونه تجارب گردشگر در نوشتار گردشگری منعکس و ساخته می شود).(Fursich,Kavoori,2001
بنابراین در این تحقیق تصور از مکان ها و کشورهای مقصد به گونه ای مد نظر قرار می گیرند که پیامهای رسانهای مرتبط با
گردشگری،به طور غیر مستقیم در ارتباط با انتخاب مقصد گردشگران باشد.
باتوجه به مطلبی که فورش و کاوری ادعا کرده اند ،در فضای رسانه ای جدید و با استفاده از ویژگیها و قابلیت های سه شبکه
مورد مطالعه در این پژوهش (تلگرام ،اینستاگرام و فیس بوک) این نکته قابل تامل است که امروزه با استفاده از شبکه های
اجتماعی می توان جریان روزنامه نگاری گردشگری که در فضای رسانه های جریان غالب(رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و غیره) اتفاق
می افتد را متحول کرد و شکل جدیدی از روزنامه نگاری را در حوزه گردشگری رقم زد .حوزه ای که از آن تحت عنوان روزنامه
نگاری شبکهای(شهروندی) نامیده می شود و در شبکه های اجتماعی شکل میگیرد و این قابلیت را دارد تا در حوزه گردشگری
توسط فعاالن این حوزه استفاده شود و با استفاده از آن با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.
اندیشمندان درباره مفهوم روزنامه نگاری شهروندی تعاریف مختلفی ارائه داده اند اما کویین لمبل در کتاب جمع آوری اخبار
آنالین آنرا اینطور تعریف میکند :روزنا مه نگاری شهروندی مفهومی است که به فعالیت آن دسته از اعضای یک جامعه،که نقشی
فعال در فرایند جمع آوری ،تجزیه و تحلیل،گزارشگری و انتشار اخبار و اطالعات به عهده می گیرند اطالق می شود .هدف چنین
مشارکتی ،فراهمآوردن اطالعات مستقل ،قابل اتکا ،صحیح ،همهجانبه و دقیق به عنوان یکی از ابزار دموکراسی
است)(Quinn&Lamble,2008
اما باید گفت که شبکه های اجتماعی از یکسو می توانند اعتماد گردشگران را برای سفر به مناطق مورد نظر جلب کنند و از
طرف دیگر با توجه به رشد این شبکه ها و رشد اخبار جعلی( ،)fake newsدر مواجهه با این شبکه ها باید بسیار محتاطانه عمل
کرد و استراتژی ارتباطی خاصی را فعاالن این حوزه ،برای استفاده از این شبکه ها اتخاذ کنند.
گرچه با ظهور شبکه های اجتماعی ،ویژگی های قابل توجه آن از جمله چند رسانهای بودن ،هزینه پایین ،تعامل باال ،سهولت
در دسترسی و غیره میتواند فرصت خوبی برای فعاالن حوزه گردشگری کشورهای درحالتوسعه که پتانسیلهای فراوانی برای
جذب گردشگر دارند باشد؛ اما با توجه به اینکه روابط در شبکههای اجتماعی در چارچوب فضای اینترنتی رخ میدهد این امر نیاز به
زیر ساختهای ارتباطی پیشرفته برای بهره گیری از اینترنت دارد.
بنابراین با توجه به اینکه در دهه  3855کشورهای در حال توسعه نسبت به جریان اخبار و اطالعات از طرف کشورهای توسعه
یافته نگرانی فراوانی داشتند و آن را تحت عنوان «امپریالیسم خبری» و سپس «امپریالیسم فرهنگی» قلمداد می کردند .ظهور این
شبکهها فرصت خوبی را برای آ نها برای مواجه با اخبار جعلی در مورد کشورها ،از طرف کشورهای توسعه یافته فراهم میکند و از
طرف دیگر باعث می شود تا کشورهای در حال توسعه بتوانند تصویر درستی را از خودشان در این شبکههای اجتماعی به مردم دنیا
نشان دهند .همچنین قابلیت های شبکه اجتماعی مانند تعامل گری و آنالین بودن باعث می شود تا مردم کشورهای در حال
توسعه به عنوان شهروند خبرنگار بتوانند در این فضا تصویر شهر ،روستا و کشور خود را به مردم دنیا نشان دهند و با دریافت نظرات
و دیدگاههای آنها نسبت به جذب گردشگر و برآورده ساختن تمایل های آنان اقدام کنند.
همچنین در مقالهای دیگر که در کشور «هند» نگارش شده است به دو مسئله اساسی در بحث روزنامه نگاری و گردشگری
اشاره شده است-3:آموزش روزنامه نگاری گردشگری به دانشجویان و انجام دادن پروژه های مرتبط با آن -2اهمیت گزارش
رسانهها در انتخاب مقاصد گردشگران.
براساس تحقیقات انجام شده در مقاله مذکور رسانهها در انتخاب مقاصد جدید گردشگری نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
همچنین این تحقیق نشان می دهد صنعت گردشگری و رونق آن به شدت وابسته به گزارشهای رسانهای است؛ چون گردشگران

-7شبکه های اجتماعی و بازاریابی گردشگری
رسانه اجتماعی یک ابزار مهم برای تجزیه و تحلیل نگرش گردشگران است و این مسئله با افزایش خرید و استقبال و توصیه
به دیگر کاربران تایید شده است .ایجاد خدمات موفقیت آمیز مبتنی بر برند در گردشگری بدین معناست که هر پیشنهاد و توصیهای
باید یک گزاره ارزشی منحصر به فرد بر مبنای تجربه مشتریان باشد).(Zeithaml,2006
بهدلیل عدم اطمینان از خدمات گردشگری،یک مسافر باید اطالعات کافی را به منظور اتخاذ تصمیمات درست مربوط به سفر
بهدست بیاورد .گردشگران امروزی به نظرهای مسافرانی که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .بیش از ابزارهای رسمی
بازاریابی اعتماد دارند؛ چنانکه رسانههای اجتماعی به طور فزایندهای بیان میشوند ،مصرفکنندگان را قادر میسازد تا بر
مصرفکنندگان دیگر با استفاده از عقاید و تجربیات خود تاثیر افزایشی بگذارند .زمانی که رسانههای اجتماعی کم هزینه و بدون
جهتگیری است نشاندهنده یک مزیت برای ارتباطات بازاریابی است (Kotler,p,2010).امروزه اعتماد و اعتبار برنامههای
مربوط به وب  2درحال افزایش است وگردشگران به این برنامه ها بیش از تورلیدرها اعتماد می کنند).(Fotis,j,2011
با توجه به تحقیق فوق که در سال  2531انجام شده است باید گفت شبکه اجتماعی یک ابزار بسیار مهم برای جذب گردشگر
در دنیای امروز است؛ شبکه های اجتماعی از قابلیت باالیی برای بازاریابی در صنعتی که با روحیات و تفریحات مردم ارتباط دارد،
برخوردار است .به اشتراک گذاری فیلم ،تصویر ،آلبوم ،تگ و دایره های دوستان از امکاناتی است که مخاطبان را جذب میکند و
آژانسها میتوانند در این شرایط با استفاده از امکانات مذکور ،در تعریف پکیج های سفر ،هزینه و نوع خدمات خود با مشتری ارتباط
برقرار کنند .اهمیت این ابزار به میزانی باالرفته است که هم اکنون آژانس ها و بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه گردشگری از
کارشناسان و متخصصان شبکه های اجتماعی به منظور افزایش تبلیغات و معرفی خدمات از یک سو و تحلیل محتوای نظرات
مشتریان از سوی دیگر ،بهره می گیرند.
عالوه بر این در کشور ایران با توجه به استفاده باال از شبکه های اجتماعی تلگرام واینستاگرام و همچنین فیس بوک در دنیا
این قالب زمینه مناسبی برای بازاریابی در حوزه گردشگری و تبلیغ خدمات شرکت ها و آژانس ها فعال است.
با توجه به برخورداری سه شبکه مذکور از امکانات چند رسانه ای ،دریافت بازخورد لحظهای و غیره ،فعاالن حوزه گردشگری
می توانند با استفاده مطلوب از این شبکه ها از یک طرف گردشگر فراوانی را جذب کنند و از طرف دیگر امکان برقراری ارتباط
دوسویه با مخاطب خود و معرفی خدمات بر اساس خواسته مخاطب را فراهم کنند.
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از آن بهعنوان منبع اطالعاتی برای انتخاب مقصد خود استفاده میکنند .و هنگامی که اخبار بحران ها و خبرهای بد را از کشورهای
مقصد پوشش می دهند سبب میشود تا گردشگران به دلیل ترس ،از حضور در آن مناطق خودداری کنند(.)kumar,2014
براساس نتایج این تحقیق در کشور «هند»روزنامه نگاران و کارشناسان رسانهای که در حوزه گردشگری فعالیت میکنند ،در
روزنامه های پرتیراژ و قطع مترو این کشور و همچنین رسانه های الکترونیک ،مکانهای گردشگری این کشور ،فصلهای سفر به
هند ،مراکز خرید ،مردم و فرهنگ هند را معرفی می کنند(.)kumar,2014
در پژوهشی دیگر که در سال  2531در کشور استرالیا نگارش شده به «نقش رسانههای اجتماعی در گردشگری»اشاره شده
است؛ در این تحقیق نیز به سیاستهای این کشور در مواجهه با رسانه های اجتماعی اشاره شده است و از تشویق فعاالن این حوزه
به استفاده از رسانههای اجتماعی در جهت رونق صنعت گردشگری صحبت کرده است .یکی از تکنیکهایی که جهت جذب
گردشگر به آن اشاره شده است راه اندازی «کمپین»است(.)Zeng,2013
این در حالی است که هم اکنون در ایران راه اندازی کمپین ها به صورت موقتی و با اهداف مختلف محیط زیستی( مانند سه
شنبه های بدون خودرو) ،اقتصادی و سیاسی شکل میگیرد و تا کنون شاهد بروز کمپین هایی با اهداف این چنینی نبودهایم.
کشور ایران نیز با وجود اینکه از جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی برخوردار است ،این فرصت برای آن فراهم شده است تا
فعاالن این حوزه با استفاده از شبکه ها نسبت به جذب گردشگر و رونق این صنعت اقدام کنند .هم اکنون نیز با توجه به اینکه تعداد
شبکه های رسانههای جریان غالب در دنیا بیش از شبکههای صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است ظهور شبکههای اجتماعی
و حذف دروازبانان خبری می تواند فرصت خوبی برای معرفی خدمات و امکانات گردشگری از سوی فعاالن این حوزه باشد.
در سالهای اخیر و با توجه به وقوع تنشهای و درگیریهای فراوان از جمله جنگهای داخلی و خارجی در منطقه خاورمیانه و
قرار داشتن ایران در این منطقه ،ممکن است تصویر درستی در رابطه با کشورهایی همچون ایران در رسانههای جریان غالب بین
المللی و محافل مختلف به تصویر کشیده نشده باشد؛ حال با ظهور این شبکه ها و تاکید فراوان مقامهای سیاسی ایران به خروج از
اتکا به درآمدهای نفتی ،فعاالن و سرمایهگذاران حوزه گردشگری از جمله آژانسهای گردشگری ،هتلها و غیره میتوانند تصویر
درست و مناسبی را از امنیت نسبی جامعه ایران و برخورداری فراوان این کشور از پتانسیل های گردشگری به تصویر بکشند و در
نهایت زمینه جذب گردشگر را فراهم کنند.
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این در حالی است که نتایج تحقیقات در ایران بیانگر آن است که اینترنت با 10.0درصد پس از توصیه دوستان و آشنایان در
انتخاب مقصد گردشگران خارجی تاثیر گذار بوده است .تنها  5.0درصد گردشگران ایرانی مقصد خود را از این طریق انتخاب کرده
اند،در حالیکه به دالیل مختلف از جمله صرفهجویی در وقت و هزینه ،سهولت انجام کار و مزیت های دیگر ،میزان استفاده
گردشگران خارجی از این رسانه پنج برابر ایرانی هاست(حیدری.)3191،
در نهایت باید توجه داشت که برقراری ارتباط دوسویه با کاربران در شبکه های اجتماعی مهمترین ابزار برای جذب گردشگران
ایرانی است؛ چرا که با توجه به ضریب نفوذ باالی شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در ایران و تعداد زیاد کاربران آن این بستر
مهمترین و کارآمدترین ابزار برای برقراری ارتباط با گردشگران و جلب اعتماد آنهاست .از طرف دیگر با توجه به میزان باالی تعداد
کاربران شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک در دنیا،این بستر ابزار مناسبی برای برقراری ارتباط با گردشگران خارجی به منظور
معرفی جاذبه های گردشگری ایران به آنهاست.
در پایان باید گفت که در دنیای ارتباطی امروز آن چیزی که منجر به ترویج و رونق فعالیت و کسب و کار حوزه گردشگری
میشود استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی به منظور جذب حداکثری گردشگران است.

نتیجهگیری
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در حوزه گردشگری آن چیزی که بسیار مهم تلقی می شود معرفی جاذبه های گردشگری به عالقهمندان است .این معرفی
میتواند در چارچوب فضاهای مختلفی صورت گیرد .بروشور ،کاتالوگ ،روزنامه ،شبکههای اجتماعی و غیره از جمله ابزارهای
ارتباطی هستند که برای معرفی جاذبه های گردشگری کشورها استفاده می شود؛ اما مسئلهای که باید به آن بسیار توجه کرد؛
موضوع نحوه برقراری ارتباط با گردشگران است .چون حیات اقتصادی فعاالن حوزه گردشگری به معرفی جاذبه ها و نحوه برقراری
ارتباط با گردشگران وابسته است؛ بنابراین کشورهایی مانند ایران که از جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار است و به دلیل
مسائل و مشکالت مختلف تصویر درستی از جاذبههای آنها و همچنین خود کشورها به دنیا ارائه نشده است ،این رسانهها یا به
تعبیری شبکه ها فرصت خوبی برای معرفی و ارائه تصویر واقعی و درست کشورها به مردم دنیا بر اساس خواست و اراده آنان است
.چون در دنیای رسانه ای شده امروز ارتباط تنها به دست فرستنده به خصوص فرستنده رسانه های جریان غالب نیست بلکه گیرنده
نیز به عنوان یک شهروند و کاربر در شبکه های اجتماعی مشغول تولید محتواست .از طرفی با توجه به اینکه در تحقیقات نشان
داده شده است که تبلیغات یک مکان گردشگری از طرف دوستان و آشنایان و توصیه و سفارش آنها نقش زیادی در ترغیب دیگر
افراد به بازدید از مکان های گردشگری دارد،فعاالن و بنگاه های اقتصادی میتوانند با استفاده از تکنیک های بازاریابی مختلف
همچون قراردادن جوایز برای افراد ،نسبت به تبلیغ مکان گردشگری مورد نظر خود ،از سوی گردشگران اقدام کنند.
بر همین اساس پیشنهاد می شود تا آژانسهای گردشگری ،هتلها و بنگاههای اقتصادی فعال در این زمینه ابتدا با تعیین
کردن خط مشی مناسب برای تبلیغات جاذبه های گردشگری و همچنین خدمات خود در شبکه های اجتماعی ،نسبت به بهره گیری
از کارشناسان تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و کارشناسان بازاریابی که در فضای اینترنتی فعالیت می کنند اقدام کنند.
عالوه بر این به مقامات و مسئوالن حوزه گردشگری از جمله روابط عمومی سازمانهای مسئول در حوزه گردشگری ،پیشنهاد
می شود تا با تشکیل کمیته یا کارگروهی تحت عنوان کمیته رسانه برای مسئوالن روابط عمومی (تبلیغات ،بازاریابی) از طرفی با
آموزش افراد مسئول آنها را با جدیدترین روشهای بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای جذب گردشگر در داخل و خارج آگاه
کنند و از طرف دیگر افراد حقوقی ذیربط در حوزه گردشگری را ملزم به نهایت استفاده شبکه های اجتماعی به منظور جذب
گردشگر کند .همچنین بر اساس تکنیک های رسانه ای پیشنهاد می شود تا فعاالن حوزه گردشگری از جمله آژانس ها و حتی
سازمان های مسئول در این حوزه با راه اندازی کانال ها و گروههای مختلف نسبت به دریافت بازخورد از خدمات گردشگری اقدام
کنند و سپس با دریافت بازخوردها و تحلیل محتوای پیام ها نقاط قوت و ضعف خود را به منظور برنامه ریزی برای برنامه های آتی
خود شناسایی کنند.
عالوه براین باید گفت که همان نقشی که در گذشته رسانههای ارتباط جمعی (رادیو،تلویزیون ،روزنامه و غیره) ایفا میکرده اند
مانند آموزش ،اطالع رسانی ،سرگرمی ،همبستگی اجتماعی ،میراث فرهنگی و غیره ،امروزه شبکه های اجتماعی با هزینه بسیار
کمتر  ،امکانات بیشتر و در نهایت با تاثیر بیشتر ایفا می کنند.براین اساس پیشنهاد می شود تا روابط عمومی سازمانهای مسئول در
حوزه گردشگری کارگاه های آموزشی را برای روزنامه نگاران فعال در حوزه گردشگری به منظور آشنایی با جدیدترین روش ها و
تکنیک های معرفی جاذبه های گرد شگری برگزار کنند و همچنین از طریق تعامل با رسانه های رسمی جامعه و با یک برنامه
ریزی مدون و مشخص یک استراتژی تعاملی مشخص را با رسانه ها به منظور معرفی جاذبه های گردشگری کشور تعریف کند.
بنابراین نهادهای فعال در حوزه گردشگری باید نسبت به نقشی که شبکه های اجتماعی در جذب گردشگر داخلی و خارجی
دارند آگاهی داشته و به استفاده از آن مبادرت ورزند.
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