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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999

نگاهی به موانع و مشکالت توریسم روستایی در مسیر گردشگری از
ناهارخوران گرگان تا روستای تاش

الهام مطلبی* ،1مانی یوسفی ،2ناهید

یوسفی3

تاریخ دریافت99/10/52 :
تاریخ پذیرش99/15/52 :
کد مقاله02651 :

چکـیده
روستاهاي مناطق کوهستاني ميتوانند براي توریستها و کوهنوردان بسيار جاذب باشند .در ایران ميتوان به روستاهاي
مسير گردشگري ناهارخوران گرگان به سمت جنوب اشاره کرد که به دليل موقعيت جغرافيایي ویژه و تنوع پدیدههاي
طبيعي بهعنوان یکي از مراکز گردشگري طبيعي و روستایي در کشور شناخته ميشود؛ ولي عليرغم برخورداري از
جاذبههاي طبيعي فراوان ،اکوتوریسم این منطقه با مشکالت و موانع گوناگوني مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده
است .این مقاله با رویکردي توصيفي -تحليلي با استفاده از مطالعات ميداني و کتابخانهاي ،در پي شناسایي و بررسـي
مهمترین چـالشهـاي اکوتوریسـم در روستاهاي مسير موردنظر و ارائه راهکارهاي مناسب براي توسعه آن است .در این
تحقيق روستاهاي زیارت ،چهارباغ ،شاه کوه ،تاش عليا و تاش سفلي بررسي شد .یافتههاي تحقيق نشان داد که روستاهاي
موجود با بهرهمندي از شاخصههاي طبيعي ممتاز بهعنوان یکي از مناطق ویژه و منحصربهفرد درزمينه گردشگري روستایي
قابلطرح ميباشند که درعينحال با چالشهاي متعددي نيز روبهرو هستند که با برنامهریزي صحيح و اصولي در راستاي
دستيابي به توسعه پایدار ميتوان بهنوعي این چالشها را رفع کرد.

واژگـان کلـیدی :اکوتوریسم ،تاش ،چهارباغ ،شاه کوه ،زیارت ،نهارخوران گرگان
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999

طبيعتگردي یـا اکوتوریسـم بهعنوان یکـي از ارکان مهم صنعت توریسم است که توجه گردشگران و جهانگردان بسياري را
به خود جلب کرده اسـت .اکوتوریسم بهطور عمده بر منابع و جاذبههایي استوار است که محيط طبيعـي در اختيـار گردشـگر قـرار
ميدهد کـه بهرهگيري از آنهم بـه امکانات و شرایط مناسب نياز دارد و هم مستلزم حفاظت از منابع طبيعي ميباشد (مهربان و
همکاران .)0991،بوم گردي بهعنوان یکي از شيوههاي متداول صنعت توریسم ميتواند بهترین گزینه گردشگري در روستاها باشد
که با اجراي درست و برنامهریزيشده آن ميتوان به روند تخریب محيطزیست و همچنين رویه نادرست تبدیل روستا به شهر با
ساختوسازهاي غيراصولي پایان داد .رونق بوم گردي و گردشگري روستایي ميتواند به ایجاد اشتغال و درآمد از منابع محلي منجر
شده و با متنوع کردن فعاليتهاي اقتصادي و ایجاد حس مشارکت ميان روستایيان بسياري از مشکالت را حل نماید.
موقعيت جغرافيایي ویژه و تنوع پدیدههاي طبيعي باعث شده که ایـران بهعنوان پنجمـين کشـور داراي تنوع طبيعي جهان
شناخته شود .روستاهاي مناطق کوهستاني که بعضاً داراي چشماندازهاي زیبایي هستند ،بهعنوان مکانهاي یيالقي مورداستفاده
گردشگران بهویژه در فصل تابستان قرار ميگيرند .این مناطق به علت اینکه آبوهواي معتدل دارند محل زندگي و معيشت
کوچنشينان نيز هستند که ایالت و عشایر ایران با بافت اجتماعي پيچيده و منسجمي که دارند ميتوانند براي توریستهاي علمي -
فرهنگي بسيار جاذب و جالبتوجه باشند (رضواني .)0911 ،باوجودي که منابع طبيعي کشور ميتواند یکي از جاذبههاي ارزشـمند
بـراي جذب گردشگران داخلي و خارجي به شمار آید ،برنامهریزي براي استفاده از این شرایط هنوز در ابتداي راه است و کار مهم و
اساسي براي بهرهبرداري از جاذبههاي طبيعـي صـورت نگرفتـه است (رخشاني نسب و ضرابي .)0911 ،سؤال اساسي تحقيق
حاضـر نيـز حـول ایـن محـور اسـت که چـرا گردشـگري روستایي در ایران داراي وضعيت پایدار و ثابتي نبوده و بـا توجـه بـه
پتانسيلهاي بـاالي اکوتوریسم چـرا سـهم انـدکي از درآمـد حاصله از گردشگري روستایي را به خود اختصاص داده است؟ براي
پاسخ بدین پرسش ،ابتدا ادبيات مربوط به اکوتوریسم و گردشگري روستایي موردبحث و بررسي قرارگرفته و سپس با مروري هرچند
کوتاه بر تحقيقات پيشين و معرفي روستاهاي هدف که در مسير گردشگري از ناهارخوران گرگان تا روستاي تاش در دامغان قرار
دارند ،موانع رشد و توسعه گردشگري در آنها موردبررسي قرار ميگيرد .در پایان نيز با توجه به اینکه مطالعات خاصي درزمينه ارائه
الگوي توسعه گردشگري صورت نگرفته است ،با استفاده از تجربيات و مشاهدات و استفاده از معدود آثار موجود ،پيشنهادهایي براي
توسعه پایدار گردشگري در روستاهاي موردنظر ارائه ميشود.

-1-1توریسم روستایی
گردشگري روستایي نوعي گردشگري پایدار است که از منابع نواحي روستایي در جهت بهرهوري ،اشتغال ،توزیع مناسب ثروت
و درآمد ،حفاظت از محيطزیست و فرهنگ روستایي ،بهکارگيري و مشارکت مردم محلي و شيوه مناسب هماهنگي و تطابق ارزش
ها و عقاید سنتي با ارزش هاي عصرنوین بهره گرفته ميشود .هنوز توسعه روستایي با مسائل متعددي ازقبيل فقر ،اشتغال،
بهداشت ،امنيت غذایي و پایداري محيطزیست روبرو است .این مسائل باعث شده است تا توسعه روستایي مورد توجه برنامه ریزان
قرار گيرد تا راهبردهایي براي حل مسائل این نواحي پيدا کنند .یکي از این راهبردها که دراغلب کشورهاي جهان مورد توجه
قرارگرفته و حتي دربعضي از کشورها به مرحله اجرا درآمده و نتایج مثبتي به همراه داشته ،توسعه گردشگري در روستاهایي است که
داراي توانمندي هاي الزم براي جذب گردشگر مي باشد (خاموشي و پایزن .)0916 ،گردشگري روستایي منافعي نظير ایجاد فرصت
هاي شغلي ،کسب درآمد بيشتر براي دولت ،افزایش درآمد خانوارهاي روستایي ،ایجاد رفاه اجتماعي و غيره دارد اما مانند شمشير
دولبه اي است که در صورت تبدیل شدن به گردشگري افسار گسيخته ميتواند بر پيکره طبيعي و فرهنگي روستاها آسيب وارد کند
(شارپلي .) 0911 ،نبود اطالع از امکانات بالقوه روستا بهره برداري کامل از آن را ناممکن مي سازد و تدوین برنامه هاي مربوط به
توسعه روستایي را با مشکل مواجه مي نماید (بدري فر .)0916 ،بنابراین مي توان اذعان نمود که روستاشناسي مقدم بر برنامه ریزي
روستایي است ،زیرا الزم است که بر اساس دریافت استعدادهاي موجود روستا برنامه ریزي نمود (منشي زاده و همکاران.)0911 ،

 -2-1ابعاد و اثرات گردشگري روستایی
گردشگري روستایي ابعاد گسترده اي درزمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد .ایجاد شغل و درآمد براي ساکنين
روستا از مهمترین اثرات آن مي باشد .اثرات مخارج گردشگري بر اشتغال سه نوع است -0 :اشتغال مستقيم حاصل از هزینه هاي
انجام شده براي تسهيالت گردشگري نظير هتلها و رستورانها و...
 -5اشتغال غير مستقيم در بخش بازرگاني متأثر از گردشگري به یك شيوۀ ثانویه نظير حمل و نقل محلي ،صنایع دستي و...
 -9اشتغال تشویقي که ناشي از خرج کردن پولي است که ساکنان محلي از درآمدهاي توریستي خود بدست مي آورند( .لي،
 )0911روستاها و ساکنين آن از دو جهت با صنعت توریسم در رابطه هستند .یکي اینکه محيطهاي روستائي بهعنوان فضاها و
اماکن یيالقي و استراحتگاهي براي گذران اوقات فراغت توریستها و بهویژه گردشگران داخلي به شمار مي آیند و دیگر اینکه
توليدات آنها اعم از مواد خوراکي و صنایع دستي روستائيان به توریستها عرضه مي گردد و از این طریق به اقتصاد معيشتي آنان
2

کمك ميکند (رضواني ) 0911 ،و این در حالي است که در چند ماه از سال که فعاليت هاي کشاورزي متوقف مي شود و روستائيان
و کشاورزان بيکار مي شوند بهطور فصلي به شهرها مهاجرت مي کنند و بعد از مدتي به مهاجرتهاي دائمي تبدیل مي شوند .از ابعاد
اجتم اعي گردشگري روستایي مي توان به جلوگيري از مهاجرت روستائيان ،انتقال فرهنگها و ارزشها ،تغييرات در هنجارها و اخالق
مردم محلي اشاره نموده است (قادري .) 0915 ،از ابعاد اجتماعي دیگر آن تجربه اي است که افراد در محيطي کامالً متفاوت بدست
مي آورند و مي بينند که شيوه زندگي افرادي که در آن مکان ها زندگي مي کنند تا چه اندازه با زندگي در شهرهاي امروزي
متفاوت است و به سبب همين ویژگي ها است که مشخصات محيطي مقصد براي مسافر اهميت زیادي دارد .گردش یا سفر به
قصد دیدن مناطق روستایي با هدف فرهنگي یا حادثه جویي بهعنوان بخشهایي از این صنعت به حساب مي آیند که دوام و بقا و
ثبات این صنعت را در آینده تضمين مي کند (چاك واي و همکاران .)0911 ،گردشگري روستایي ميتواند سهمي در متنوع سازي
اقتصادي و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نيافته گردد.

-2پیشینه تحقیق

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999

از جمله پژوهشهاي مرتبط با این موضوع که به نحـوي جاذبههاي اکوتوریسـم و چـالشهـاي پيش روي آن را مطرح
کردهاند ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
صالحي و همکاران ( )0991در مقالهاي با نام مشارکت محلي و توسعه بومگردي (مطالعه موردي روستاي جنت رودبار) ،به این
نتيجه رسيدند که اوال نگرش جامعه محلي نسبت به بومگردي کامالً مثبت است؛ ثانياً ،جامعه محلي نسبت به اثرات و پيامدهاي
اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و محيطزیستي طرح بومگردي آگاه است و به خوبي نسبت به اثرات و پيامدهاي مثبت و منفي
شناخت دارد؛ ثالثاً ،ميزان حمایت جامعه محلي از طرح توسعه بومگردي بسيار باالست و نهایتاً ،امکان توسعه بومگردي بر اساس
مدل داس در منطقه جنت رودبار وجود دارد که البته شکنندگي این مقصد گردشگري نيز قابلتوجه است.
منتصري و حاتم ( )0991در پژوهشي به بررسي گردشگري روستایي و معرفي جاذبههاي گردشگري در روستاي بيشه پرداخته
شده و با استفاده از مدل SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهاي توسعة گردشگري موردبررسي قرارگرفته و در نهایت
استراتژيهاي الزم براي توسعة گردشگري منطقه ارائه شده است.
زلفي ورزقاني و زیویار ( )0996در پژوهشي که در غرب استان مازندران (شهرستان رامسر ،تنکابن و چالوس) انجام شد تالش
کردند قابليت ها و ظرفيت هاي اکوتوریسمي منطقه را شناسایي نمایند.
مسعودي و همکاران ( )0992در مقاله برنامهریزي اکوتوریسم در مناطق حفاظتي با استفاده از ارزیابي چند معياره (مطالعه
موردي :پناهگاه حيات وحش ميانکاله) به ارزیابي توان فعاليتهاي اکوتوریسمي در پناهگاه حياتوحش ميانکاله در جنوب دریاي
خزر پرداختند.
شراره فرهاد ( )0992در مقالهاي با عنوان بررسي توسعه اکوتوریسم پایدار در منطقه ناهارخوران گرگان براساس رویکرد برنامه
ریزي راهبردي مشارکتي کوشش نموده است تا راهبرد ملي براي اقدام درزمينه توسعه توریسم در منطقه ناهار خوران شهر گرگان
ارائه نماید .یافتهها نشان ميدهد که به منظور تقویت و توسعه اکوتوریسم پایدار در این منطقه الزم است راهبردهاي متنوعي
بهعنوان راهبردي براي سياست گذاري و مدیریت و برنامه ریزي اکوتوریسم مورد توجه قرار گيرند.
طبيبي و فرخزاد (  )0999در مقاله تحليل تاثيرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستاها( نمونه پژوهش :روستاي زیارت گرگان)
تالش مي نمایند تاثيرات نقش اکوتوریسم را بر توسعه پایدار این روستا با روش تحقيقي پيمایشي را بررسي نمایند.

-3شیوه انجام تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کيفي بوده که به روش کتابخانه اي و اسنادي با مشاهدات ميداني صورت گرفته است .عـالوه
بـر ایـن شـناخت نگارندگان از جاذبههاي اکوتوریستي منطقه موردبررسي نيز مدنظر بوده است.

-4معرفی منطقه مورد مطالعه
استان گلستان در محدوده جغرافيایي َ 26ْ 11ـ َ 22ْ 11طول خاوري و َ 96ْ 02َ – 96ْ 91عرض شمالي و در بين اسـتان هاي
مازندران ،سمنان وخراسـان شمالـي قرار دارد و مرکـز آن شهرسـتان گرگـان مي باشد .حد شمالي این استان محدود به جمهوري
ترکمنستان و بخش غربي استان محدود به دریاي خزر مي باشد .مساحت استان گلستان بالغ بر  51291/1کيلومتر مربع (0/9
درصد از کل مساحت کشور) است .بيشتر بخش هاي این استان آبوهواي معتدل خزري (مدیترانهاي) دارد ولي جلگه گرگان به
لحاظ مجاورت با صحراي ترکمنستان ،دوري از دریا و کاهش ارتفاعات ،آبوهواي نيمه بياباني و گرم دارد .جنگلهاي مرطوب
9

دامنههاي شمالي البرز در مشرق به جنگل مينودشت ميرسد .قله چالویي شاه کوه از مهمترین قلههاي استان گلستان است که
ارتفاع آن  9121متر مي باشد .مراتع عمده قشالقي استان درجلگه گرگان است که بين رودخانه گرگان و مرکز ترکمنستان قرار
دارند .دراقتصاد استان کشاورزي به ویژه دامداري نقش اساسي دارد (پورتال استانداري ،استان گلستان.) 0991،
استان گلستان یکي از مناطق دیدني و به یاد ماندني سرزمين پهناور ایران است که آکنده از جاذبههاي طبيعي اعم از پاركها،
تاالبها ،آبشارها ،جنگل ها ،سدها و روستاهاي جذاب و دیدني است .جغرافياي طبيعي استان به نحوي است که به سه بخش
کوهستاني ،دامنه اي و جلگه اي تقسيم شده و از نظر آب و هوایي داراي اقليم مدیترانهاي و بياباني است.
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نقشه  : 1نقشه ی توپوگرافي استان گلستان(منبع  :اداره ی کل هواشناسي استان گلستان )1931 ،

قره سو ،اترك و گرگانرود از رودهاي پرآب استان محسوب مي شوند و پيرگردکوه بلندترین کوه استان بوده و کوههاي گلدین،
اشهکوه ،زریوان و خواجه قنبر از دیگر کوههاي مهم استان بشمار مي روند .این استان طبق شواهد موجود از بيشترین جاذبههاي
توریستي در بخشهاي طبيعي ،جنگلي و اکوتوریستي برخوردار بوده و از این لحاظ ميتواند قطب اکوتوریسم شمال باشد .یکي از
زیباترین جلوههاي اکوتوریستي استان گلستان ،همچون سایر نواحي شمالي ایران ،وجود روستاهاي زیبا به ویژه در دل جنگلهاي
بکر و شگرف آن است که بر مبناي حفاظت از محيطزیست و جذب حداکثر گردشگر ،روستاهاي موجود در مسير کوهنوردي از
نهارخوران گرگان به سمت جنوب شناسایي شدند .این منطقه به طول  22کيلومتر از روستاي زیارت در جنوب گرگان شروع و پس
از عبور از روستاهاي چهارباغ ،شاه کوه و تاش عليا به تاش سفلي ختم ميشود .زیارت ،چهارباغ و شاه کوه در استان گلستان و تاش
عليا و تاش سفلي در استان سمنان واقع شده اندکه در زیر به بررسي برخي از ویژگي هاي آنها پرداخته ميشود:

نقشه:2عکس هوایي روستاهای مسیر گردشگری

نقشه :9روستاهای مسیر گردشگری
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نقشه :4مسیر گردشگری موردنظر و فاصله بین کمپ های آن

-1-4ناهارخوران گرگان
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روستایي است از توابع بخش مرکزي شهرستان گرگان در استان گلستان ایران .این روستا در دهستان استر آباد جنوبي قرار
داشته و بر اساس سرشماري سال  0912جمعيّت آن  10نفر ( 55خانوار) بودهاست .ناهارخوران امروزه به صورت یك پارك جنگلي
در جنوب شهرگرگان و در فاصله  1کيلومتري از مرکز با مساحت تقریبي  911هکتار به منطقهاي گفته ميشود که بيشتر شامل
جنگلهاي حاشيه جاده بوده اما مساحت پارك جنگلي ناهارخوران که مدیریت آن را شهرداري مرکز استان گلستان بر عهده دارد،
حدود  061هکتار است .ارتفاع متوسط بيشتر این منطقه حدود  211تا  221متر از سطح دریا است که در برخي نواحي به  111تا
 911متر نيز مي رسد .از لحاظ آب و هوایي ،ناحيه ناهارخوران جزو نواحي معتدل و نيمه مرطوب خزري است و ميانگين حداقل
دماي هواي این منطقه بين  05تا  55درجه سانتي گراد و بارندگي متوسط ساالنه آن  629ميليمتر اعالم شده است .ناهارخوران از
قدیم بهعنوان یك منطقه جنگلي تفریحي شناخته ميشد ولي در دهههاي اخير به دالیل مختلف از جمله استفاده نادرست از منابع
طبيعي ،جنگل ز دایي و توسعه بي برنامه و بي رویه شهر گرگان ،بافت آن تغيير کرده بهطوري که مناطق مسکوني و اداري و
امکانات شهري نيز به آن اضافه شده است .به مرور زمان و با افزایش جمعيت و وسعت شهر گرگان از حدود  51سال قبل فاصله
بين مرکز شهر و ناهارخوران به خياباني عمومي و نسبتاً شلوغ و پر رفتوآمد تبدیل شده و اکنون یکي از خيابانهاي طوالني و
اصلي گرگان است .این خيابان که به جاده ناهارخوران مشهور است ،مسيري براي پيادهروي و نيز ،تفریح مردم است .جوانان و به
ویژه گرگاني (و گاه از دیگر شهرهاي اطراف) در نيمه راه این جاده در نزدیکي محلي به نام باباطاهر ،جنگل مصنوعي و ورودي
جنگل النگ دره ،مراسم و آدابي دارند .چند قهوه خانه و رستوران و مهمانسرا و چهار هتل (هتل شهرداري ،هتل جهانگردي ،هتل
راه و ماه ،هتل رستوران باباطاهر) نيز در محوطه ناهارخوران وجود دارد که پذیراي مهمانيها و گردشگران ميباشند .مسير جاده
ناهارخوران به سمت جنوب پس از حدود  1کيلومتر به روستاي زیباي زیارت ميرسد با دو آبشار بلند و دیدني و چشمه آب گرم که
ازیيالقهاي معروف شمال و نقاط دیدني منطقهاست و به لحاظ حياتهاي تو در تو و رنگ دیوارخانهها و قدمت آن جزو 51
روستاي برتر گردشگري ایران است .در حال حاضر مورد تعرض آپارتمان سازها واقع شده و ارزش و جاذبه گردشگري خود را از
دست ميدهد.

عکس :1ناهارخوران گرگان

-2-4روستاي زیارت
زیارت یکي از روستاهاي بخش مرکزي شهرستان گرگان در استان گلستان است .این روستا در دهستان استرآباد جنوبي قرار
داشته و براساس سرشماري سال 0912جمعيت آن  0٬962نفر ( 211خانوار) بودهاست .زیارت در ادامه جاده ناهارخوران به سوي
کوهستانهاي جنوب شهر گرگان حدود  01کيلومتر جلوتر از ناهارخوران در دامنه هاي کوه هاي اطراف گيالن و در مجاورت
رودخانه خاصه رود گسترش یافته است .این روستا در ارتفاع هزار متري از سطح دریا از سمت شمال به جنگل هاي ناهار خوران و
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ارتفاعات بندسر ،از سمت غرب به کوه هاي ادیم ،مازوکش و کمرسر ،از سمت شرق به ارتفاعات خال دره و از سمت جنوب به کوه
هاي جنگلي زیارت و آبشار زیباي آن محدود ميشود .آب و هواي خنك و مطلوب ،طبيعت زیبا و باصفا ،وجود آب گرم و آبشار
معروف زیارت و دیگر جاذبه هاي این منطقه ،روستاي زیارت را به یکي از محبوب ترین جاذبه هاي گردشگري استان گلستان
تبدیل کرده است .این روستا گالشنشين است اما گالشها در این منطقه در حال ترك سبك زندگي گلهداري سنتي و مقيم شدن
و اشتغال به کارهاي کشاورزي و ساختوساز هستند .از اماکن دیدني این روستا ميتوان به آبشارهاي آن ،چشمه آبگرم ،امامزاده و
همچنين بافت قدیمي روستا نام برد .از نکات جالب در مورد این روستا ،ميانگين عمر باالي مردم آن است که علت آن نيز زندگي
طبيعي و استفاده از مواد غذایي جنگلي است .همانگونه که گفته شد روستاي زیارت در ميان ارتفاعات چشم نوازي قرار دارد که
ميتواند آنها را مقصدي براي کوهنوردي قرار دهد .زیارت در ميانه یکي از راههاي قدیمي و محل اتصال شاهرود و فالت مرکزي
ایران به دریاي خزر قرار دارد .این مسير در گذشته توسط مسافران مورداستفاده قرار مي گرفت اما با احداث جاده هاي جدید متروکه
شده و کوهنوردان از آن استفاده مي کنند تا به ارتفاعات برسند.

-3-4دیدنی هاي زیارت
-1معماری جذاب و جلوه تاریخي
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روستاي زیارت متشکل از کوچههاي پيچ در پيچ و باریکي است که نماي بيروني روستا را شکل مي دهند.
خانه هاي دو طبقه روستا به شکل خاصي در کنار هم چيده شده و کم کم معابر شکل گرفته اند .سنگ و چوب عمده ترین
مصالح در ساخت خانه ها هستند .براي جلوگيري از نفوذ رطوبت ،دیوارها با کرسي چيني بنا شده اند و کف خانهها در فاصله نيم تا
یك متري از سطح زمين قرار دارند .بيشتر خانه هاي زیارت فاقد حياط مستقل هستند و بافتي شبه پلکاني دارند؛ به این صورت که
مانند روستاي تاریخي و معروف ماسوله ،حياط خانهها قسمتي از معابر یا بام خانه جلویي را شکل مي دهد .بافت سنتي و زیباي
روستا و منازل قدیمي به ثبت ملي رسيده اند و باید توجه بيشتري به آنها شود .قدمت حدود  21عدد از این خانه ها به دوران قاجار
و پهلوي باز مي گردد .ثبت  9محوطه تاریخي به نامهاي «کفترخوسه»« ،شهربَت» و «محوطه پشتالم» در حوالي روستا یکي از
قدم هاي مثبت در راستاي حفظ جلوه هاي تاریخي این منطقه محسوب ميشود .بر اساس گفته هاي قدیمي ترها ،روستاي زیارت
بازمانده اي از یك شهر بزرگ بوده که معلوم نيست چرا به این حال و روز درآمده است.
-2آبشارهای زیارت
تعدادي آبشار با عناوین زیر در حوالي روستاي زیارت قرار دارند که طبيعت گردان را به سوي خود مي کشانند:آبشار دوقلو،
آبشارهاي دره تل انبار ،آبشار خال دره
-9چشمه آبگرم زیارت
در روستاي زیارت و ضلع شرقي رودخانه خاصه رود چشمه آبگرمي قرار دارد که با نام زیارت خوانده ميشود و در حال حاضر 2
مظهر و محل خروجي به فاصله تقریبي  01تا  51متر دارد .اولين مظهر چشمه زیر تخته سنگي قرار دارد و روي آن کتيبه کوچکي
با ابعاد  51در  02متر به خط عربي نگاشته شده است که تاریخ  0192هجري قمري را ميتوان بر روي آن دید .مظهر دوم در 51
متري جنوب مظهر اول است و دو مظهر دیگر هر یك با فواصل  02و  01متر قابل دسترسي هستند .آب چشمه صاف و
زالل است و طعم و بوي تند و خاص ندارد؛ اما گرماي مالیم و مطبوع آن لذتبخش است .حجم آب هر چهار رشته ،قابل
توجه است و به حدود  91سانتي متر مي رسد .گفته ميشود که چشمه آبگرم زیارت تنها آبگرم در استان گلستان است؛ بنابراین اگر
آن را موردبررسي قرار دهند و خواص آن از نظر وجود مواد معدني را مشخص کنند ،ميتواند یکي از جاذبه هاي توریستي این
استان باشد.
جالب آنکه د ر سفرنامه جهانگردان خارجي همچون سفرنامه کلنل لوات و سفرنامه کنسول انگليس در استرآباد ،وجود چشمه
آب گوگردي در قریه زیارت تایيد شده است .اهالي روستا بر این باورند که این آبگرم براي انواع بيماري هاي پوستي و درد
مفاصل کارساز است.
-4آستان مقدس امامزاده عبداهلل و دیگر امامزاده ها
در نزدیکي چشمه آبگرم زیارت ،به آستان مقدس امامزاده عبداهلل که از نوادگان امام موسى بن جعفر (عليه السالم) است مي
رسيم .ساختمان بقعه درجوار رودخانه واقع شده و به همين دليل طى ساليان گذشته بر اثر سيالب ویراني هایي براي آن به وجود
آمده است .اهالى ،ساختمان مختصرى براي این امامزاده مهيا کرده اند و قطعاتى از صندوقچه چوبى بقعه که از سيالب مانده بود را
در همين محل نگهداري مي کنند .از ویژگي هاي این امامزاده وجود درختان سرو کهنسال در آن است .در اطراف این امامزاده
گورستاني تاریخي قرار دارد که قدمت برخي از سنگ قبرهاي آن بيش از هزار سال است.
دیگر امامزاده هاي این روستا عبارتند از:
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امامزاده علي ابن موسي ابن جعفر مشهور به عظيم حسيني :این امامزاده در ميان طبيعت قرار دارد پناهگاه و محل
زیارت کوهنوردان و دوستداران طبيعت است.
امامزاده صالح :این امامزاده وسط بافت ارزشمند روستا واقع شده و توسط مردم بازسازي شده است.
بابا قنبرسر :یکي از مناطق زیارتي روستاي زیارت است که در منطقه اي به نام کله یزید در یك کيلومتري جنوب شرقي روستا
قرار دارد .نشانه این مقبره بلوط کهنسالي است که بر باالي آن قرار دارد و قدمتش به بيش از  0111سال مي رسد.
-5ارتفاعات تماشایي
یکي از ویژگي هاي روستاي زیارت قرارگيري آن در ميان ارتفاعات است که جلوه خاصي به روستا بخشيده اند .زیارت از شمال
به ارتفاعات «بندسر» و «خمام شهر» ،از شرق به ارتفاعات «خال دره» و از غرب به ارتفاعات «ادیم» و «مازوکش» و
«کمرسر» محدود ميشود که هر یك زیبایي هاي خاص خود را دارند.
کوه هاي اطراف روستاي زیارت عبارتند از :زبله یا کله قندي بين کاله گردان وکليچال ،کليچال در شرق ،کاله گردان در
شمال شرق ،تلمبار در جنوب ،سردانسر در جنوب غرب ،زارمنجي در شمال ،سفيد آب و پيرزن چکل در شمال غرب ،شمسك در
شمال شرق ،تاله (تالو) در جنوب غرب
-6جنگل و درختان ارزشمند
در نزدیکي روستاي زیارت جنگل هاي هيرکاني وجود دارند که ميتوانند گردشي به یادماندني را براي تان رقم بزنند .این
جنگل ها از منحصربهفردترین جنگل ها در جهان هستند و برخي از آنها با عنوان موزه زنده یاد مي کنند .در حوالي روستاي
زیارت ميتوانيد سومين ذخيره گاه درخت سرخدار جهان را ببينيد .سرخدار ،درخت سوزني برگي است که برگ هاي دایمي و
هميشه سبز دارد و چوب درون آن قرمز شاه بلوطي است .درختان انجيلي از دیگر دیدني هاي این روستا به شمار مي روند .این
د رختان که به دليل مقاوت و سخت بودن چوب شان با عنوان درخت آهن شناخته مي شوند ،از مفاخر طبيعت ایران هستند .درختان
انجيلي در فصل پایيز به اوج زیبایي مي رسند و چشم ها را به خود خيره مي کنند.
امکانات روستای زیارتدر اطراف جاده منتهي به امامزاده مغازه هایي هستند که بهنوعي مرکز خرید روستا براي مسافران را شکل مي دهند .صنایع
دستي ساکنان محلي ،ميوههاي جنگلي و محصوالت دامي محلي از جمله محصوالتي هستند که ميتوان در این مغازه ها یافت.
کافه ها و رستوران ها و سفره خانه نيز در نزدیکي روستا قرار دارند و هتلي هم براي اقامت مسافران ساخته شده
است) .(www.karnaval.ir

عکس :2روستای زیارت

-4-4روستاي چهارباغ
چهارباغ روستایي از توابع بخش مرکزي شهرستان گرگان در مرز شرقي منطقه حفاظت شده جهان نما و جنوب منطقه زیارت
است .این روستا در دهستان استرآباد جنوبي و در فاصله  26کيلومتري شهرگرگان قرار دارد .چهارباغ براساس سرشماري سال
0912جمعيت آن  512نفر ( 12خانوار) بوده است .البته جمعيت آن در تابستان بالغ بر  211خانوار است که به دليل سرماي شدید
زمستان به گرگان و شاهرود مهاجرت مي کنند .روستاي چهارباغ به دليل دارا بودن گونه هاي مختلف گياهي ،طبيعت خيره کننده
اي دارد که در مقابل چشم گردشگران خودنمایي مي کند .از دیگر جاذبه هاي گردشگري این روستا ميتوان به وجود کوه هاي
جنگلي زیر اشاره کرد.
کوه جنگلي پيرگرده :این کوه در فاصله  52کيلومترى جنوب شرقى گرگان و در  1کيلومترى روستاى چهارباغ قرارگرفتهاست .ارتفاع آن  9512متر است و سرچشمه رودهاى چهارباغ ،آب قزاق و باغشاه مىباشد
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کوه جنگلى تل انبار :اگر از شهر گرگان به سمت جنوب روبرگردانيم ،رشته کوهي را ميبينيم که شهر را همچون کماني دربرگرفته است .کوه جنگلى تل انبار در فاصله  59کيلومترى جنوب گرگان و در  6کيلومترى شمال غربى روستاى چهارباغ قرارگرفته
است .بلندترین قله این رشته کوه تل انبار نام دارد .به ارتفاع 9111متر ،این رشته کوه یکي از منابع اصلي تأمين آب شهر گرگان
است که متشکل از درههاي متعددي است که انتهاي این دره به آبشار دوقلو زیارت ختم ميشود و سرچشمه رودهاى چهارباغ،
سوتهرود و خاصهرود مىباشد.

عکس :9روستای چهارباغ
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سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999
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روستایي است کوهستاني واقع در البرز مرکزي که از شمال به گرگان ،از جنوب شرقي به شاهرود و از جنوب غربي به دامغان
ميرسد و از نظر تقسيمات استاني در حوزه استان گلستان قرار ميگيرد .این روستا با مساحت حدود  59هکتار ،در فاصله 12
کيلومتري از شهر گرگان در ارتفاع  5111متري دریا قرار دارد و با شهرهاي گرگان و شاهرود ارتباط زميني از طریق راه شوسه دارد.
از نظر موقعيت جغرافيایي این روستا از سمت شمال به کوه خوش دشتي و از سمت باختر به کوه شيرکش محدود است .در جنوب
روستا کنودره قرار دارد و رودخانه فصلي رودبار دله نيز آن را محصور کرده است .کوه سياه پوش و کوه ترکه چال از جمله کوه هاي
سربه فلك کشيده این منطقه هستند .در شش کيلومتري جنوب شرقي روستا ،کوه گاوکشان قرار دارد و در پنج کيلومتري شمال
این منطقه سرسبز ،کوه سرليسه واقع شده است .شاه کوه گلستان ،زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل دارد ،به همين خاطر،
فرصت خوبي را براي گردشگران طبيعت در نيمه نخست سال فراهم مي کند .مردم آن به کارهاي کشاورزي و دامپروري اشتغال
دارند .مهمترین محصوالت دامي این روستا عبارت است از :پشم ،گوشت ،شير ،ماست و کره .در پایيز و زمستان مردم این منطقه
به علت سردي هوا و عدم امکان کشتوکار به شهرهاي گرگان و شاهرود کوچ ميکنند .اما در تابستان شاه کوه جمعيت فراواني را
در خود جاي ميدهند و جمعيت آن به حدود پانصد خانواده ميرسد .بر اساس نتایج سرشماري چند سال اخير ،این روستا کم تر از
یك هزار نفر جمعيت دارد که با توجه به زمستان هاي سرد و بارش برف سنگين در فصل زمستان نيمي از جمعيت آن به شهرهاي
گرگان و اطراف کوچ قشالق ميکنند .روستاي تاریخي و زیباي شاه کوه ،یکي از ظرفيت هاي گردشگري استان گلستان و هم مرز
سمنان بوده و جنگل چند ميليون ساله ابر که سفر در ميان ابرها را براي گردشگران به ارمغان مي آورد ،در این منطقه قرار دارد.
این روستا در گذشته ،در مسير جاده اصلي و شاهراه ارتباطي بين خراسان بزرگ و شاهرود بوده است.
معماری خانهها در روستای شاه کوه در گرگاندر این روستاي تاریخي و دیدني بافتي بسيار جذاب دارد و بازدیدکنندگان را یاد قرنها پيش مياندازد .سقف خانهها مسطح
بوده و پوشش آنها کاهگل و چوب است و اکثر خانههاي یك الي دو طبقه دارند .جنس ساخت خانه اغلب از سنگ و گل و خشت
و چوب بوده است .این روستا دو محله بزرگ به نام «ده ميان» و «ده دره» دارد« .ده ميان» قدیميترین محله روستا است که از
چندین محله کوچك به نامهاي حسام محله ،کابوسي محله ،دهقان محله و … تشکيل شده است .ده دره شامل نگين محله ،بيد
پند ،سرخ چاله و کالتي محله است
جاذیههای گردشگری شاه کوهدر امتداد روستاي شاه کوه در گرگان دره دینو و کنودره قرار دارند و به همين خاطر طبيعت زیبا و دیدني را پدید آورده اند .به
غير از این دو دره کوههاي خوش دست و زیبایي نظير شيرکش ،ترکه چال ،سياهپوش ،گاوکشان و سرليسه نيز فرا گرفته است.
کوههای اطراف روستای شاه کوه در گرگانکوه سرليسه در  2کيلومتري شمال غربي روستاي شاه کوه در گرگان قرارگرفته و با ارتفاع  5901متري که دارد یك مقصد
عالي براي طبيعت گردان و کوهنوردان به شمار ميرود .رشته کوه گاوکشان کوه دیگري که در اطراف روستاي شاه کوه در گرگان
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قرار دارد رشته کوه گاوکشان است که در  6کيلومتري جنوب غربي این روستا قرارگرفته و با ارتفاع  9109ماري یکي از بلندترین
ارتفاعات استان گلستان به شمار ميرود .دامنههاي شمالي این کوه به شهرستان گرگان و دامنههاي جنوبي آن به شهرستانهاي
شاهرود و دامغان مشرف است .اطراف شاه کوه را کوههاي مرتفع و مملو از برف تشکيل داده است  .یخچالهاي طبيعي رشته
کوههاي گاوکشان ،بر زیبایي و جذابيت ارزشهاي گردشگري ورزشي آن افزوده و به همين خاطر ،در همه فصول سال ،شاه کوه،
مقصد جذابي براي عکسبرداري خواهد بود.
خانه تاریخي گرگاندر سال  0992یك خانه تاریخي در روستاي شاه کوه در گرگان به ثبت ملي رسيد و این خبر بسيار خوبي براي این روستاي
زیبا و دیدني در استان گلستان بود .خانه تاریخي خواجوي که متعلق به دوره پهلوي است در استان گلستان شهرستان گرگان بخش
مرکزي دهستان استرآباد جنوبي روستاي شاه کوه سفلي در خواجه محله واقع شده است .اگر به شاه کوه سفر کردید ،بازدید از این
خانه تاریخي را توصيه ميکنيم.
چشمههای اطراف روستای شاه کوه در گرگاندیگر جاذبههایي که در اطراف روستاي شاه کوه در گرگان قرار دارند نيز شامل چشمههاي متعدد و زیبایي ميشوند که در
حواشي سرسبز قرارگرفته اند و نام آنها به ترتيب عبارت است از :زرد چشمه ،چشمه سار ،سرخ چشمه ،سنگ چشمه ،استل سر و
شليار اشاره کرد .رودخانه فصلي رودبار دله در جنوب روستا ،رستنگاه درختان ارس در ارتفاعات اطراف ،بر جلوههاي زیباي طبيعت
روستا ميافزاید.
امامزاده یوسف و حسیندو امامزاده هم در این روستا قرار دارد به نام هاي امامزاده یوسف و حسين که از نوادگان امام موسي بن جعفر ميباشند .این
آرامگاه بسيار ساده ،اتاقي کوچك بوده و با خشت و گل و سقفي چوبي ساخته شده است(www.parsine.com).

روستاي تاش ازنظر تقسيمات کشوري جزو شهرستان شاهرود مي باشد ولي برخالف اقليم کویري منطقه در اقليم کوهستاني
وارتفاع  5211متري از سطح دریا در ناحيه البرز شرقي واقع شده است .به لحاظ تاریخي قدمت آن به قبل از ظهور اسالم در ایران
باز ميگردد .تاش به دو منطقه عليا و سفلي تقسيم ميشود و در تقسيم بندي ها هر کدام یك روستاي مستقل به حساب مي آیند.
روستاهاي تاش عليا و سفلي در  91کيلومتري شمال غربي شاهرود در رشته کوه هاي البرز و راه شاهرود-شاه کوه-گرگان
'توسکستان' قرارگرفته وارتفاع آن ها از سطح دریا 5هزار و 211متر است .این روستا در دهستان خرقان در بخش بسطام جاي
دارد .جمعيت روستاي تاشعليا بر پایه نتایج سرشماري سال  0912برابر با  091نفر ( 21خانوار) بودهاست .جمعيت روستاي
تاشسفلي بر پایه نتایج سرشماري سال  0912برابر با  029نفر ( 20خانوار) بودهاست .جمعيت این دو روستا در فصل زمستان
کاهش چشمگيري یابد اما در بهار و تابستان و با آغاز کار باغداري و کشاورزي این تعداد تا  5/2برابر افزایش مي یابد .تاش مناطق
گردشگري وتفریحي متعددي هم دارد که برخي از آن ها شهرت کشوري دارند .به لحاظ تاریخي قدمت روستاي تاش به قبل از
ظهور اسالم در ایران باز ميگردد .که البته کتب واسناد مختلف تاریخي که در آنها به وضوح از تاش نامبرده شده گواهي بر این
مدعاست .روستاي تاش به دليل قرارگيري در یکي از مسيرهاي فرعي جاده ابریشم که از ميل رادکان شروع (دليل ساخت ميل نيز
به جهت راهنمایي کاروانيان بوده) و پس از طي روستاي شاه کوه در نهایت با گذر از تاش به شاهرود و مسير شاهراه خراسان وصل
ميشد .به همين دليل در گذشته هاي دور افرادي از این مسير گذر کرده و شرح سفر را در خاطرات خود بازگو نمودهاند .که از جمله
معروفترین آنها ميتوان به سفرنامه رابينوي انگليسي ٫سفرنامه کنت ونيوویچ و گذر ناصر الدین شاه قاجار که پس از اسکان یك
روزه در منطقه و رفتن به شکار همه را در کتاب خاطرات خود آورده اشاره نمود که در همهٔ اسناد بهطور واضح به روستاي تاش و
کاروانسراي تجر اشاره شدهاست .روستاي تاش هميشه بهعنوان یك روستاي مهم به لحاظ تأثيرگذاري در منطقه خود بوده که از
جمله این اقدامات ميتوان به تأسيس تلگرافخانه در تاش اشاره نمود(https://fa.wikipedia.org) .
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 مناطق گردشگری وتفریحي روستای تاش-0قله  2111متري شاهوار که بلند ترین قله استان سمنان وبيست وچهارمين قله مرتفع ایران مي باشد .وبر روي خط الراس
شرقي-غربي قرار دارد که از شمال شرق به البرز متصل ميگردد.
-5کوه پير ميشي
-9کوه پير دیاري
-2مسجد سه طبقه تاش عليا:که در زمان ساخت این مسجد مانند آن در استان کم نظير بوده است.
-2حمام قدیمي روستاي تاش عليا
-6تپه باستاني:که در روبهرو روستا قرار دارد که زیبایي خاصي به روستا داده است.
 -1رودخانه روستا :که با عبور از داخل روستا زیبایي خاصي به روستا بخشيده است.و اینکه این رودخانه از کانون هاي آبگير
شاهوار حد فاصل تاش ومجن،در فصول فراواني نزوالت جوي سرچشمه ميگيرد.
-1منطقه خوش آب و هواي مرغزار
-9پيست چالچاليان:که در زمستان گردشگران زیادي را به خود جلب ميکند.
-01منطقه خوش آب وهواي سيادره،فرحزاد
 -00چشمه هفت رنگ:که از نوع چشمه هاي گوگردي است ودر ميان شکاف دره هاي دامنه قله شاهوار واقع شده که این دره
در ادامه به دو دره کوچك تقسيم ميشود که در یکي از این دره ها آب سفيد چشمه جاري است که آشاميدني است .ودر دره اي
دیگر چشمه هاي رنگي قرار دارد این چشمه هاي رنگي در جداره وکف رودخانه تابلو هاي نقاشي را خلق مي کند که چشمان هر
بيننده را محصور زیبایي خود مي نماید ،آب گوگردي این چشمه ها خاصيت درماني دارد ودر قدیم اهالي منطقه جهت بيماري هاي
پوستي واستخوان از آب این چشمه جهت درمان استفاده ميکردند(www.tash92.blogfa.com).
معادن روستا-0معدن سنگ بوکسيت:سنگ معدن فلز آلمينيوم بوده که عمده ترین منبع براي تهيه آلمينيوم است.
-5معدن زغال سنگ روستا که شامل)0:معدن درخانا )5معدن حق علي )9معدن سورخان )2معدن ميشي
-9معدن سرب وروي
-2معدن مواد پودر شوینده)(www.tash92.blogfa.com

عکس :5روستای تاش

-5یافته هاي تحقیق
به منظور شناسایي شاخصهاي مختلف اکوتوریسمي منطقه ،بر اساس مطالعات ميداني نویسندگان ،نظر کارشناسان و افراد
محلي ابعاد سه گانه محيطي ،تاریخي  -فرهنگي و زیر ساختي موردبررسي قرار گرفت .بر این اساس در جاذبه هاي طبيعي،
روستاي شاه کوه و درجاذبه هاي زیرساختي ،روستاي زیارت و در جاذبه هاي تاریخي ،روستاي تاش رتبه اول را دارا مي باشند .با
بررسي تعداد گردشگر مشاهده ميشود که بيشترین تعداد گردشگر به ترتيب مربوط به روستاي زیارت ،شاه کوه ،چهارباغ و تاش
است .بنابراین سهولت دسترسي ،جاذبه هاي طبيعي از قبيل جنگل و کوه ،وجود رستوران و مراکز اقامتي بيشترین اهميت را در
رونق هر چه بيشتر گردشگري روستاهاي منطقه داشته و در مقابل آثار باستاني کمترین جاذبه را احراز نموده است .به دليل عدم
شناسایي مناطق اکوتوریستي و بها ندادن به آنها  ،زیرساختهاي الزم نيز در ایـن منـاطق مشاهده نميشود .در حال حاضر به غير از
بعضي مسيرها در بسياري از آنها نقشه و تابلوي راهنما ،بروشور ،پست امدادرساني ،سيستم هوایي نجات ،سرویسهاي بهداشتي،
سيسـتم هـاي بازیافـت زبالـه ،امکـان اقامت(کمپ ،پناهگاه ،چادر) ،تسهيالت پذیرایي ،تهيه غذاي گرم وسالم ،راهنماي متخصص
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و ...وجود ندارد .در جدول  0به قوت ها و موانع گردشگري روستایي در روستاهاي مسير گردشگري از ناهارخوران گرگان به سمت
جنوب اشاره شده است.
جدول -1نقاط قوت و ضعف توریسم روستایي در روستاهای هدف

قوت ها
پوشش گياهي و ویژگي هاي توپوگرافيکي منحصربفرد

ضعف ها
نبودن برنامهریزي صحيح در استفاده از قابليت هاي اکوتوریسمي
موجود در منطقه
نبودن تبليغات مناسب و گسترده
عدم آشنایي صحيح و توجه مسئولين و مردم محلي با اصول و
قوانين اکوتوریسم
عدم استفاده از توان اکوتوریسمي منطقه در ایجاد اشتغال

شبکه حمل و نقل مناسب در منطقه

کمبود امکانات بهداشتي  ،درماني و خدماتي

وجود زیرساختهاي مناسب گردشگري

نبود مکانهاي تفریحي براي گردشگران

چشم اندازهاي طبيعي و خاص
عالقه مردم محلي به حفظ محيطزیست و اکوتوریسم
روحيه ميهمان نوازي در بين مردم محلي

شخصي بودن برخي از زمينهاي اطراف مسير گردشگري
عدم مشارکت پذیري مردم درزمينه سرمایه گذاري اکوتوریسمي
ایجاد بناها و ساختمانهاي نامناسب در منطقه
تمليك اراضي جنگلي و تغيير کاربري اراضي

بحث و نتیجه گیري
گردشگري ،محصول خواست و نياز انسان در ارتباط با فضاهاي عرضه کننده این نياز است و این فضاها اعم از نقاط شهري و
روستایي است .فضاهاي روستایي همواره براي ساکنان شهري به علت فشارهاي زندگي داراي جاذبه هاي فراواني است و تقاضا
براي بازدید از فضاهاي روستایي از سوي شهرنشينان روز افزون شده است .وجود برخي معضالت مانند ميزان زاد و ولد باال ،کمبود
آب و خاك ،کمبود منابع اشتغال و درآمد روستایيان و در وضعيت موجود نيز بيکاري و مهاجرت نيروهاي فعال به شهرهاي بزرگ،
کمبود و نارسایي امکانات و خدمات زیر بنائي و رفاهي ،بهداشت و غيره موجب شده است تا روستاها با توجه به تغير و تحوالت
امروزه از هدفهاي توسعه انساني عقب مانده و جهت رسيدن به سطحي مطلوب از توسعه نيازمند برنامه ریزي هاي کاربردي و
کارآمد باشند .بنابراین همسو بودن ،در یك راستا قرار گرفتن گردشگري روستایي و توسعه روستایي موجب ميشود بحث بازنگري
در فراهم نمودن هر چه بهتر زمينههاي افزایش پتانسيل گردشگري و کيفي نمودن عوامل زیربط درنتيجه ساماندهي نواحي
روستایي مورد توجه پژوهشگران ،کارشناسان ،مسئوالن برنامه ریزي و خط مشي گذاران کشور قرار گيرد( .شریف زاده و مرادنژاد ،
)0910
نتيجه پژوهش حاضر نشان ميدهد که مسير گردشگري روستاهاي هدف ،به دليل تنوع محيط طبيعي و بکر بودن آنها و
چشماندازهاي بسيار زیبا و متنوع جغرافيایي نظير آبشارها ،تنگه ها ،دره ها ،رودخانه ها ،کوهها و قلل ،آبوهواي معتدل در فصلهاي
گرم سال ،جنگل و پوشش گياهي و هزاران گونه گياهي و منابع آبي قابل توجه ،ميتواند ساالنه پذیراي بسياري از گردشگران
داخلي و خارجي باشد .به عبارتي چنان که زیرساختهاي الزم در زمينه اکوتوریسم براي این منطقه به وجود بياید ،بي شك باعث
ایجاد شغل براي ساکنين و رونق اقتصادي خواهد شد .براساس تحقيق انجام شده ،ميان تعداد گردشگر و توان طبيعي ،تاریخي و
فرهنگي روستاهاي مورد مطالعه بود ارتباط معناداري وجود ندارد ،در واقع این نکته بيانگر عدم وجود امکانات زیرساختي مناسب در
این روستاها براي جذب گردشگر ميباشد .لذا به منظور رونق بيشتر گردشگري پایدار در روستاهاي هدف در زمينه ارتقاي امکانات
زیرساختي ،ميبایست اقدامات مؤثري به عمل آید که در این راستا روستاهاي چهارباغ و تاش اولویت بيشتري دارند ،زیرا با وجود
قابليتهاي گردشگري از نظر امکانات زیر ساختي کمبود دارند .مهمترین این مشکالت از نظر دهياران و کارشناسان ميراث فرهنگي،
صنایع دستي و گردشگري منطقه ،کمبود رستوران ،شرکت مسافربري ،مهمانسرا و هتل و کمبود خدمات بهداشتي درماني است.
نتایج بررسيها نشان ميدهد که با توسعه زیرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري روستاهاي مسير گردشگري از ناهارخوران تا
روستاي تاش ميتواند یکي از محورهاي نمونه گردشگري باشد .مسيرهاي اکوتوریستي موردنظر ،با این همه وسعت و تنوع ،هنوز
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شناسایي و تدوین نشده اند و به دليل این ناشناختگي ،آنها را تبليغ هم نميتوان کرد .با توجه به بررسي وضعيت موجود و شناسایي
نقاط قوت و فرصتهاي توسعه بوم گردي در منطقه و از طرفي ،نقاط ضعف و تهدیدهایي که در فرایند توسعه وجود دارد ،رهيافت
هاي مؤثر بر این فرایند ،بيانگر آن است که نبود امکانات اقامتي ،خدماتي و رفاهي در محل جاذبه ها براي مسافران ،ضعف تبليغات
و عدم تمایل مردم جهت سرمایه گذاري از موانع اصلي توسعه اکوتوریسم است .آلودگي هاي منظره اي چشم اندازها مانند معماري
ناسازگار یکي دیگر از مشکالت عمده روستاهاي موردبررسي مخصوصا ناهارخوران و روستاي زیارت است که لطمه زیادي به ارزش
گذاري چشم اندازها مي کند .به همين دليل براي احداث بنا و یا سازه در حریم نگرشي هر چشم انداز باید ارتفاع ،رنگ ،فرم و
قياس آن نسبت به سایر سازه هاي بومي مستقر مد نظر قرارگيرد و توجه شود که افزایش سازه ها یا کومه هاي نامنظم و پریشان
ميتواند از آفت هاي این چشم اندازها باشد .از سوي دیگر فرهنگسازي بيرویه درزمينه معرفي جاذبه هاي طبيعي و رفتن به
طبيعت ،بدون تأکيد بر استانداردهاي توریسم مسئوالنه ،دور شدن از روش صحيح حضور در طبيعت با استفاده از تخصص و
اطالعات شرکتهاي مجاز و متخصص در طبيعت گردي خود موجب آلودگيهاي زیست محيطي ،ضربه به منابع اکوتوریسم و حتي
خطرآفریني براي توریست ها ميشود .نتایج تحقيق حکایت از توانمندي متفاوت روستاهاي هدف گردشگري استان گلستان دارد.
بدیهي است که گردشگري پایدار زماني تحقق مي یابد که در رویکردي سيستمي ،جاذبه هاي مؤثر بر گردشگر پذیري بهطور
همزمان با سرمایه گذاریهاي الزم ارتقا یابند.

پیشنهادات
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اهتمـام بـه توسـعة بسـترهاي الزم بـراي گردشـگران مانند اماکـن اقامتـي ،پذیرایـي و سـياحتي
حمایـت ،تشـویق و ترغيـب سـرمایه گذاران بخـش خصوصـي و ایجاد تسـهيالت مناسـب بـراي آنان جهت سـرمایه
گذاري
ایجاد مکانهایي جهت نصب چادرهاي بهداشتي و افزایش اقامتگاه هاي بومگردي
برگزاري تورهاي تخصصي همچون تورهاي فروش ،تورهاي گردشي ،تورهـاي ادبـي ،تورهاي علمي ،تورهاي
فولکوریك ،تورهاي نمایشگاهي ،تورهاي زیارتي ،تورهاي تابستاني
تهيه کاتالوگ و بروشورهاي زیبا از مناطق و جاذبه هاي سياحتي و توزیـع در بـين طبيعت گردان
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي اکوتوریسم به همـراه صـنایع دسـتي
تبليغات در مجالت ،روزنامه ها و تلویزیون
راه اندازي فروشگاه اینترنتي و عرضه محصوالت و توليدات محلي مانند انواع رب ،عسل ،ترشي ،گياهان دارویي و مانند
آن و فراهم کردن فرصت جدید شغلي براي روستایيان
راه اندازي بازارچ ه هاي موقت ،ثابت و دائمي و توجه بيشتر به رونق ،معرفي و فروش محصوالت توليدي به خصوص
صنایع دستي
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A look at the obstacles and problems of rural tourism in the
tourists' route from Naharkhoran to Tash village
Elham Motallebi*1, Mani Yousefi 2, Nahid Yousefi3

Abstract
Rural and mountainous areas are areas where tourism and related activities are highly regarded.
Rural tourism can play an important role in the sustainable development of rural areas with
attractive natural scenery, beautiful landscapes, cultural, climatic and ethnic backgrounds. In the
meantime, the villages of the mountainous regions can be attractive for tourists and climbers as a
place of walks, due to their complex and coherent social texture. There are also many mountain
villages in Iran, which can be found in the villages of Gorgan dining tourists to the south, which
is known due to the special geographical location and diversity of natural phenomena as one of
the natural and rural tourism centers in the country. However, in spite of its presence The
ecotourism of this region has faced many obstacles and obstacles that have prevented its
expansion from many natural attractions. This article, using a descriptive-analytical approach
using field and library studies, seeks to identify and investigate the most important ecotourism
challenges in the villages of the proposed route and provide appropriate solutions for its
development. Accordingly, in this research, villages of Ziarat, Four Gardens, Shah Kouh, Tash
High and Tash Shah, which are located on the way to the climbing of the nurseries to the south,
were investigated. The findings showed that the existing villages enjoyed excellent natural
characteristics such as climatic weather, springs, waterfalls, rivers, mountains, forests and
biodiversity of numerous animal and plant species, as one of the areas Special and unique in the
field of rural tourism can be proposed, which at the same time faces many challenges such as
social, environmental, economic, etc., which can be achieved through the proper planning of
sustainable development. Some of these challenges are solved.
Keywords: Ecotourism, Tash, Chaharbagh, Shahkouh, Ziarat, Naharkhoran
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)9 :بهار 5999

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر انتخاب استراتژی قیمتگذاری در
صنعت گردشگری (مورد مطالعه :آژانسهای مسافرتی شهر مشهد)
آزیتا اسدزاده  ،1مسعود اعلم صمیمی ،2سلمان سفیدچیان،3
بشری

مهاجر4
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چکـیده
برای اینکه سازمان بتواند فروش خود را افزایش دهد نیاز به یک برنامه کلی دارد که این برنامه کلی استراتژی بازاریابی
است که شامل عناصر مختلفی است ،یکی از این عناصر قیمت است .عنصر قیمت به سازمان کمک می کند تا محیطهای
اطراف خودش را به خوبی شناسایی کند .به همین منظور تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است و از دسته
پژوهش های توصیفی و از نوع علی به شمار میرود ،با هدف بررسی استراتژی بازاریابی بر انتخاب استراتژی قیمتگذاری
در صنعت گردشگری است .پرسشنامه شامل  28گویه به روش تصادفی ساده در آژانسهای سافرتی شهر مشهد توزیع و
 208نمونه جمع آوری شد .در متغیرهای پیش بین متغیر تنوع محصول متغیر اثر گذارتری میباشد و مشخص شد که هر
کدام از ابعاد پژوهش بهتر است از چه نوع استراتژی قیمت گذاری استفاده کنند.

واژگـان کلـیدی :استراتژی بازاریابی ،استراتژی قیمت گذاری ،آژانس های مسافرتی شهر مشهد

 -5کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی شاندیزasadzadeh563@gmail.com،

 -2مربی گروه مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی شاندیز
 -9استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شاندیز
 -4مدرس گروه گردشگری دانشگاه کردستان
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 -1مقدمه
زمانی که بخواهیم یک استراتژی بازاریابی تهیه کنیم باید بازارهایی که نمونه هدف ما هستند را انتخاب کنیم و همچنین باید
عناصر بازاریابی که شامل قیمت ،محصول ،ترفیع و توزیع هستند را با یکدیگر ترکیب کنیم .زیرا این عناصر از مسائل مهم در زمینه
ارزیابی به بازاریابی یک بنگاه یا سازمان است .و تصمیم بر روی یکی از این عناصر روی فعالیت عناصر دیگر هم تاثیر گذار است.
از نگاه عرضه کننده قیمت همان مبلغی است که به ازای ارائه محصول می توانیم از مشتری دریافت کنیم و زمانی عنصر قیمت
ی کی از عناصر مهم به شمار می رود که کاالهای چند شرکت متفاوت از لحاظ کیفیت با هم برابر باشند در این شرایط عنصر قیمت
بر روی رضایت و حفظ مشتریان تاثیر بسیاری دارد( .رضوانی و طالب نژاد)4 :2898 ،
یکی از راه های تعیین قیمت شناخت و درک مشتریان هنگام تصمیم خرید است برای اینکه در رقابت از شرکتها و سازمانهای
دیگر پیشی بگیریم ،روش پایین آوردن و کاهش قیمت ها اشتباه بزرگی است زیرا مشتری به کیفیت ارائه شده از سوی شرکت
تردید می کند .به مراحل تعیین قیمت و خرید و فروش قیمت گذاری گفته می شود که بر روی سوددهی شرکت تاثیر می گذارد.
(امیری و پهلوانی قمی)8 :2882 ،
شرکتها باید برای تعیین قیمت گذاری به حساسیت مصرف کننده در برابر قیمت و عکس العمل هایی که مشتری در مقابل
تغییرات قیمت دارد توجه کنند زیرا همین مورد می تواند مهم ترین عامل برای یک تصمیم خرید باشد .اهداف قیمت گذاری به دو
دسته کمی و کیفی تقسیم می شوند ،اهداف کمی مانند سود شرکت کامال قابل اندازه گیری هستند و اهداف کیفی اهدافی مربوط
به رقبا و مشتریان است که قابل اندازه گیری نمی باشند ( .دهدشتی شاهرخ و فیاضی)285 :2885 ،

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)9 :بهار 5999

-2چارچوب نظری
استراتژی بازاریابی برنامه کلی است که یک طرح برای رسیدن به اهداف بازاریابی ارائه می دهد و به سازمان کمک می کند
منابع کمیاب خود را روی بهترین فرصتها متمرکز کند تا فروش افزایش یابد .با گذشت زمان با انواع استراتژی بازاریابی رو به رو
شده ایم زیرا شرکتها برای به دست آوردن مزیت رقابتی سعی می کنند انواع مختلفی از استراتژی های بازاریابی را به کار گیرند.
(وینود کومار 2و زیلور رحمان 5و کاظمی 8و پراوین گویان)495 :5125 ،4
اهمیت استراتژی بازاریابی
استراتژی بازاریابی باعث ایجاد برتری سازمان نسبت به رقبا می شود.
این استراتژی در ایجاد کاالها و خدمات با بیشترین پتانسیل سود کمک میکند.
استراتژی بازاریابی در کشف مناطق تحتتاثیر رشد سازمانی کمک میکند و در نتیجه باعث ایجاد یک طرح سازمانی برای
تامین نیازهای مشتری میشود.
این استراتژی کمک میکند تا قیمت مناسب برای کاالها و خدمات سازمان براساس اطالعات جمعآوری شده توسط تحقیقات
بازار تنظیم شود.
این استراتژی هماهنگی مؤثر مؤسسات را تضمین می کند.
این استراتژی به یک سازمان کمک میکند تا با استفاده بهینه از منابع خود ،پیام فروش را به بازار هدف ارائه دهد.
یک استراتژی بازاریابی ،بودجه تبلیغات تهیه میکند و همچنین روشی را مشخص می کند تا درآمدی که از طرح تبلیغاتی به
دست می آید را تعیین کند( .محمدی زاده)42 :2885 ،

-3جایگاه استراتژی بازاریابی
برای اینکه بهترین حالت ممکن محصوالت و خدمات سازمان را به مشتری ها معرفی کنیم باید یک استراتژی بازاریابی داشته
باشیم .استراتژی بازاریابی از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است ،تصویر زیر گویای اهمیت و جایگاه استراتژی بازاریابی است:

1 Vinod kumar
2 Zillur rahman
3 A.A. Kazmi
4 Praveen goyal
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شکل 1جایگاه استراتژی بازاریابی

طبق شکل شماره( )2که تمامی مراحل کسب و کار را نشان می دهد می توان گفت که مهم ترین بخش هر کسب و کاری
اهداف آن است ،برای مثال می خواهیم به چه چیزی دست پیدا کنیم؟ برای رسیدن به این اهداف ما نیاز به یک استراتژی بازاریابی
داریم که بتوانیم در مسیر درست و سریع تر حرکت کنیم .داشتن یک استراتژی بازاریابی باعث می شود که ما از رقبا جدا شویم زیرا
استراتژی همان نوع رفتار ما در بازار است .پس از تعیین استراتژی مورد نظر باید به سراغ محصول ،قیمت ،محل های توزیع و نحوه
اطالع رسانی به مشتری گام برداریم و در نهایت باید با برنامه بازاریابی که تدوین کردیم سعی کنیم به سمت موفقیت گام برداریم
تا سازمان را به اهدافش برسانیم( .رستم پور)55 :2899 ،

استراتژی های بازاریابی باید شناخت کافی در مورد اهداف سازمان داشته باشند اگر این شناخت درست انجام شود محصول
موفقی تولید خواهد شد .برای رسیدن به این موفقیت باید همزمان با تغییر محصول و بازار استراتژی بازاریابی هم تغییر کند.
طبق جدول شماره ( )2به طور متعارف استراتژی های بازاریابی شامل:
استراتژی نفوذ در بازار ،استراتژی توسعه بازار ،استراتژی توسعه محصول و استراتژی تنوع یا متنوع سازی محصول.
استراتژی نفوذ در بازار در شرایطی به کار می رود که بنگاه می خواهد محصوالت فعلی خود را در بازاری که هم اینک در آن
حضور دارد بیش از پیش به فروش رساند که این کار می تواند از طریق روش های زیر صورت گیرد:
تشویق مصرف کنندگان به مصرف بیشتر ،تالش بیشتر برای جلب مشتریان شرکتهای رقیب و جلب نظر کسانی که مصرف
کننده محصول نبوده اند .استراتژی توسعه محصول زمانی است که محصول جدید را در بازار کنونی معرفی می کنیم در این حالت
مدیریت از قابلیت سودآوری مالی بلند مدت شرکت از طریق افزایش فروش اطمینان پیدا می کند .استراتژی توسعه بازار شرکت
تالش می کند که بازار فعلی را با ایجاد تحول در محصولی که عرضه داشته است تحت تاثیر قرار دهد که شامل تغییر ترکیب
محصول ،تاکید بر خصوصیات مطلوب محصول ،رفع نواقص و معایب آن ،ارائه مدلهای جدید از محصول و ارائه کیفیت مختلفی از
محصول باشد .استراتژی متنوع سازی محصول شامل معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازارهای جدید .این استراتژی حداکثر
سود را در بلند مدت امکان پذیر می سازد .اما در عین حال بیشترین میزان ریسک را نیز در پی دارد .مزیت آن از این جهت است
که هر فروشی انجام شود فروش جدید است و از محصوالت موجود فروشی نخواهد بود( .دهدشتی شاهرخ و فیاضی)285 :2885 ،

بازار موجود
بازار جدید

جدول- 1استراتژی های بازاریابی
محصوالت فعلی
نفوذ در بازار
توسعه بازار
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-4انواع استراتژی بازاریابی

محصوالت جدید
توسعه محصول
تنوع محصول

همانطور که قبال گفته شده مهم ترین قسمت کسب و کار قیمت گذاری است ،یک درصد قیمت گذاری افزایش یابد 22/2
درصد سود سازمان افزایش می یابد ،ولی با اینکه قیمت گذاری نیاز به سرمایه گذاری چشم گیری ندارد و برای سودآوری در
دسترس ترین اهرم است متاسفانه برخی سازمان ها از قیمت گذاری غافل می شوند( .راجنش سوری 2و چیرنجیو کهلی:5122 ، 5
)04

1 Rajneesh Suri
2 Chiranjeev Kohli
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-5اهمیت قیمت گذاری
برای رسیدن به سودآوری باید در انتخاب استراتژی مناسب دقت کنیم و همچنین نسبت به رقبا محصوالت بهتری به مشتریان
ارائه دهیم ،پس باید به مقوله قیمت گذاری محصوالت بیشتر اهمیت دهیم تا عالوه بر رضایت مشتری به سودآوری هم برسیم تا
موقعیت سازمان را نسبت به مشتریان و کاالهای مشابه و رقبا حفظ نماییم ( .صادقی زنجانی)88 :2885 ،

-6مراحل قیمت گذاری

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)9 :بهار 5999

مرحله اول تعیین هدف بلند مدت قیمت گذاری
مرحله دوم تعیین میزان تقاضا
مرحله سوم برآورد هزینه ها
مرحله چهارم تجزیه و تحلیل محصوالت ،قیمتها و هزینه های شرکت رقیب
مرحله پنجم انتخاب روش قیمت گذاری
مرحله ششم انتخاب قیمت نهایی
سازمان ها هنگام قیمت گذاری به جای یک هدف چند هدف را دنبال می کنند این مهم ترین مساله پیچیدگی این فرایند
است .ساختار قیمت گذاری بیانگر تفاوت ها ،تغییرات در زمینه های میزان خرید ،زمان بندی خرید ،مصرف خدمات و ...است( .
گرجی و حسنپور قروقچی)225 :2890 ،
هر چه شرکتها به مساله نوآوری و ابداع توجه بیشتری داشته باشند قدرت قیمت گذاری آنان بیشتر می شود ،حتی زمانی که
قیمتها افت می کنند مدیرانی که توانایی باالیی دارند می توانند به افزایش فروش برسند .قیمت در همه شرایط خرید به ویژه در
خدمات وجود دارد و به دلیل اینکه قیمت کیفیت را برای مشتری مشخص می کند باید به دقت انتخاب شود ( .زیتهامل 2و
همکاران .)5110 ،بسیاری از نویسندگان اهمیت قیمت گذاری را برای سوددهی مشخص کردند زیرا تنها عنصر از عناصر استراتژی
بازاریابی است که به جای هزینه برای شرکت درآمد ایجاد می کند( .کاتلر 5و همکاران( .)5110 ،شوماکار 8و همکاران.)5110 ،
(آولونینیتس 4و ایندوناس .)5110 ،2پیشنهاد کردند که تصمیمات قیمت گذاری را می توان به راحتی و با هزینه های پایین اجرا کرد.
کرد( .وظیفه دوست و وفانیا)09 :2880 ،

-7استراتژی های قیمت گذاری مناسب در صنعت گردشگری
استراتژی قیمت گذاری تهاجمی زمانی مورد استفاده واقع می شود که شرکت بخواهد درصدی از سهم بازار رقبا را جذب نماید.
یک شرکت ممکن است در هر مرحله ای از دوره حیات کاال ،قیمتها را تا حدی کاهش دهد که موجب جلب مشتریان شرکتهای
رقیب شود .هر چند این کاهش قیمت ممکن است منجر به از دست رفتن سودآوری شرکت از آن کاال گردد .استراتژی قیمت
گذاری پرمایه وقتی استفاده می شود که شرکت می خواهد حداکثر سود را از بازار بدست آورد در این استراتژی قیمت کاال در سطح
باال در حدود انتظار بازار برای محصول تعیین می گردد .استراتژی قیمت گذاری رهبری قیمتها معموال توسط شرکتهای بزرگ در
یک صنعت مورد استفاده قرار می گیرد این شرکتها باید قدرت کافی برای تعیین قیمت را داشته باشند تا دیگر شرکتها از ایشان
پیروی نمایند و شرکتی می تواند رهبری قیمتها را بر عهده بگیرد که بسیاری از رقبا از آن پیروی می نمایند .گاه یک کاهش
نابخردانه قیمت از طرف رهبر موجب جنگ قیمت ها در صنعت می شود( .زاهدی و رنجبریان)282 :2885 ،
استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر هزینه برخاسته از مالحظات مالی است که در آن با یک سود برابر روی بهای تمام شده تولید
هر محصول قیمت گذاری می شود با این وجود تخمین هزینه هر محصول کار مشکلی است زیرا هزینه هر واحد با تغییر حجم
فروش تغییر می کند .استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر فروش در این رویکرد قیمت را مبلغی که مشتری مایل به پرداخت آن است
تعیین می کند .این شیوه انعطاف پذیری را به دنبال دارد اما مشتریان برای ابراز نظر در رابطه به قیمت مورد نظرشان برانگیخته
نشده اند از طرفی واحد فروش نباید به سادگی سفارش مشتری را با هر قیمت دلخواه وی بپذیرد مسئولیت بخش فروش آن است
که مشتری را عالقه مند سازد که قیمتی که متناسب با ارزش محصول است بپردازد .استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
قیمتها به گونه ای تعیین می شوند که سطح مورد نظر از سهم بازار را به دست آید شرکت را از سهم بازار مطمئن می کند .گاهی
1 zeithaml
2 kotler
3 shoemaker
4 avlonities
5 indounas
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منجر به کاهش نامناسب قیمت می شود و رقبا نیز به راحتی می توانند این کار را انجام دهند بنابراین شرکت باید اهداف مربوط به
سهم بازار خود را محدود کند و یک بازار خاص را انتخاب کند تا حاشیه سود مناسبی به دست آورد( .رضوانی و طالب نژاد:2898 ،
)4

-8مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
استراتژی های بازاریابی

استراتژی های قیمتگذاری

نفوذ در بازار
توسعه محصول
توسعه بازار
تنوع محصول

قیمت گذاری تهاجمی
قیمت گذاری پر مایه
قیمت گذاری رهبری
قیمت گذاری مبتنی بر هزینه
قیمت گذاری مبتنی بر مشتری
قیمت گذاری مبتنی بر رقابت

بررسی تاثیری که متغیر بازاریابی در انتخاب استراتژی قیمت گذاری دارند مورد بررسی قرار می گیرد.

-1-8فرضیات فرعی
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)9 :بهار 5999

بین نفوذ در بازار و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین توسعه بازار و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین توسعه محصول و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین تنوع محصول و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-8فرضیه اصلی
بین استراتژی بازاریابی و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط مثبت وجود دارد.

-9پیشینه داخلی و خارجی
فردین صادقی زنجانی در سال 2885در تحقیقی به بررسی استراتژی قیمت گذاری محصوالت در بازارهای صنعتی پرداخته و
به نتایج زیر دست یافته است که محصوالت صنعتی به مصرف نهایی مصرف کننده نمی رسد ،بلکه موسسه ها و سازمان ها
مشتریان محصوالت صنعتی هستند و این محصوالت را برای انجام فعالیت تجاری ،تولیدی و سازمانی خود خریداری می کنند و
همچنین عامل مهمی است که محصوالت صنع تی را از محصوالتی که به مصرف نهایی می رسند جدا می سازد و در نتیجه بازار
این محصول ها از هم جدا هستند.
حسین پایندانی در سال  2885در تحقیقی به بررسی آمیزه بازاریابی فنون و شیوه های بازاریابی پرداخته و به نتایج زیر دست
یافته است که منظور از آمیزه بازاریابی ای ن است که مشخص کنیم چگونه می توان چهار عامل محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع را
در هم آمیخت .این عناصر کامال تحت کنترل سازمان هستند .برای تاثیر گذاری روی مشتری باید بین این چهار عامل هماهنگی
برقرار باشد زیرا ناهماهنگی بین هر یک از آنها باعث کاهش اثربخشی و کارایی مجموعه می شود.
فانگ ژانگ 2و کنگ وانگ 5به بررسی تحقیقی در سال  5122با عنوان استراتژی قیمت گذاری پویا و هماهنگی در زنجیره
تامین دو کانال با توجه به ارزش خدمات پرداخته اند و به نتایج زیر دست یافته اند که دو استراتژی قیمت گذاری پویا در یک
زنجیره تامین دو کانال متشکل از یک تولید کننده ،یک خرده فروش و تمرکز بر تاثیر ارزش خدمات بر تصمیم ها و بینش
پیچیدگی مورد بررسی قرار می گیرد .در تصمیم غیر متمرکز ،منطقه ثبات سیستم ابتدا با افزایش ارزش خدمات افزایش می یابد و
سپس بزرگتر می شود و برای دستیابی به هماهنگی کانال ،ما قرارداد تعرفه ای دو طرفه را ارائه می دهیم .نتایج نشان می دهد که
با توجه به افزایش ارزش خدمات ،هزینه ثابت افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد.
1 Fang Zhang
2 Cong Wang
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کامران قاسمی و همکاران در سال  5120در تحقیقی به بررسی نقش محیط پایداری در صادرات استراتژی بازاریابی و عملکرد
پرداخته و به نتایج زیر دست یافته اند که افزایش مسائل زیست محیطی ،تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی ،چارچوب نظارتی و توجه
بزرگ به مسئولیت اجتماعی ،شرکتها را مجبور به مواجه با آن کرده است .برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار منطبق کردن یک
استراتژی بازاریابی مناسب ،یک چالش پایدار است .مقاالتی بین سالهای 2804تا  5122را مورد بررسی قرار دادند که تمرکز اصلی
در ادبیات آنها بر روی پایداری ،استراتژی بازاریابی و عملکرد بازار است .ابتدا مفهوم پایداری از جنبه های مختلف جمع آوری و
توصیف شد ،عوامل خارجی مانند شدت رقابت ،نگرانی عمومی ،مقررات ،تکنولوژی و عوامل داخلی مانند مدیران ،کارکنان و در
نهایت تطبیق بازاریابی صادراتی و ذینفعان مورد مطالعه قرار گرفتند.
روزاریو سیلوا 2و همکاران در سال  5125در تحقیقی به بررسی بهتر بودن در مقابل متمایز بودن :تمایز ،رقابت و استراتژی
های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا پرداخته اند و به نتایج زیر دست یافته اند که اثرات عمودی و افقی سیاست قیمت گذاری را
در نمونه بزرگی از هتلهای اسپانیا مورد مطالعه قرار دادند .نشان داده اند که چطور میزان رقابت محلی ،اختالف در سیاست قیمت
گذاری را تنها برای تمایز افقی ،معتدل می کند در حقیقت این تمایز ها ،هتلها را از فشار برای کاهش قیمت با افزایش رقابت،
محفوظ نگه می دارد .اما بهتر بودن مهم تر از متمایز بودن است.
وینود کومار 5و همکاران در سال  5125در تحقیقی به بررسی تکامل پایداری به عنوان استراتژی بازاریابی :آغاز دوران جدید
پرداخته اند و به نتایج زیر دست یافته اند که زمان شاهد مراحل مختلف استراتژی بازاریابی است .از آن رو پایداری مسئله کلیدی
است که در آن زمان در استراتژی بازاریابی شکل گرفته است .در فاز اولیه دهه  ،2821مسائل زیست محیطی به عنوان یک الگوی
جدید در استراتژی بازاریابی ظاهر شد .از این رو ،اهداف این مقاله اوال بررسی و درک مفاهیم استراتژی بازاریابی و پایداری ،دوم
بحث در مورد تکامل پایداری در استراتژی بازاریابی و در نهایت بحث در مورد آینده استراتژی بازاریابی پایداری است.
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-11روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی ،براساس ماهیت علی و بر اساس نوع داده کمی است.
جامعه آماری پژوهش مدیران آژانس های مسافرتی شهر مشهد است.
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان که  %82اطمینان و  %2خطا است
مورد بررسی قرار گرفته است که تعداد نمونه مورد بررسی شده  208نفر است.
روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است که در روش میدانی از پرسشنامه بسته استفاده شده است و
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها نیز از روش رگرسیون چندگانه و از طیف لیکرت استفاده می شود.

-1-11پایایی و روایی
به منظور محاسبه پایایی و روایی و اعتماد پرسشنامه پژوهش تعدادی پرسشنامه آزمایشی در میان جامعه آماری توزیع گردید.
داده های به دست آمده وارد نرم افزار اس .پی .اس .اس 8شد .ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 5
مشاهده می شود.
متغیر
آلفای کرونباخ

جدول - 2تعیین آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
استراتژی قیمت گذاری
استراتژی بازاریابی
1794
1724

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  5و سطح حداقل  172آلفای کرونباخ برای قبولی پایایی می توان نتیجه گرفت که
پرسشنامه از اعتماد نسبی برخوردار است.

-11یافته های تحقیق
-1-11آمار توصیفی
نتایج جمعیت شناختی پژوهش در جدول  8آمده است و همانطور که مشاهده می شود در قسمت جنسیت میزان مشارکت
مردان با درصد  0274بیشتر از زن ها بوده است ،و در قسمت سطح تحصیالت  %48از مدیران آژانس های مسافرتی در مشهد
تحصیالت لیسانس دارند و در نهایت در قسمت سابقه کار بیش از  %28از مدیران سابقه کار بیش از  21سال دارند.
1 Rosario Silva
2 Vinod kumar
3 spss
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جدول - 3نتایج جمعیت شناختی
تحصیالت
جنسیت
لیسانس فوق دکتری
مرد
زن
28
25
94
212
04
270
4572 4872
0274
8274

ویژگی
پاسخ ها
تعداد
درصد

سابقه کار
 21-2بیش از21
2-1
82
22
52
2875
8878
2578

-2-11آمار استنباطی
 -1-2-11فرضیات فرعی
بین نفوذ در بازار و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول- 4شاخص های استنباطی مربوط به ازمون همبستگی پیرسون

قیمت گذاری

نفوذ در بازار

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

نفوذ
822
1712
208
2

قیمت گذاری
2
208
822
1712
208

208

جدول- 5شاخص های استنباطی مربوط به ازمون همبستگی پیرسون

قیمت گذاری

توسعه بازار

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

قیمت گذاری
2
208
544
112
208

توسعه بازار
544
112
208
2
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نتایج مربوط به تحلیل داده ها در این پژوهش ،نشان داد که ضریب همبستگی  1782می باشد که با توجه به درجه ازادی 209
و سطح معناداری  1712می توان گفت فرض صفر تایید می شود .تایید فرض صفر بیانگر این است که فرض یک تایید نمی شود و
بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار آماری وجود دارد .به عبارتی می توان گفت بین میزان قیمت گذاری و نفوذ در بازار در صنعت
گردشگری ارتباط معنادار آماری وجود دارد.
بین توسعه بازار و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.

208

نتایج مربوط به تحلیل داده ها در این پژوهش ،نشان داد که ضریب همبستگی  1754می باشد که با توجه به درجه ازادی 209
و سطح معناداری  17112می توان گفت فرض صفر تایید می شود .تایید فرض صفر بیانگر این است که فرض یک تایید نمی شود
و بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار آماری وجود دارد .به عبارتی می توان گفت بین میزان قیمت گذاری و توسعه بازار در صنعت
گردشگری ارتباط معنادار آماری وجود دارد.
بین توسعه محصول و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول -6شاخص های استنباطی مربوط به ازمون همبستگی پیرسون
قیمت گذاری

توسعه محصول

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

قیمت گذاری
2
208
594
1712
208

توسعه بازار
594
1712
208
2
208

نتایج مربوط به تحلیل داده ها در این پژوهش ،نشان داد که ضریب همبستگی  1759می باشد که با توجه به درجه ازادی 209
و سطح معناداری  1712می توان گفت فرض صفر تایید می شود .تایید فرض صفر بیانگر این است که فرض یک تایید نمی شود و
25

بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار آماری وجود دارد .به عبارتی می توان گفت بین میزان قیمت گذاری و توسعه محصول در
صنعت گردشگری ارتباط معنادار آماری وجود دارد.
بین تنوع محصول و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول 7شاخص های استنباطی مربوط به ازمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

قیمت گذاری

تنوع محصول

قیمت گذاری
2
208
428
1712
208

تنوع محصول
428
1712
208
2
208

نتایج مربوط به تحلیل داده ها در این پژوهش ،نشان داد که ضریب همبستگی  1742می باشد که با توجه به درجه ازادی 209
و سطح معناداری  1712می توان گفت فرض صفر تایید می شود .تایید فرض صفر بیانگر این است که فرض یک تایید نمی شود و
بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار آماری وجود دارد .به عبارتی می توان گفت بین میزان قیمت گذاری و تنوع گرایی در صنعت
گردشگری ارتباط معنادار آماری وجود دارد.
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-2-2-11فرضیه اصلی
بین استراتژی بازاریابی و استراتژی قیمت گذاری در صنعت گردشگری ارتباط مثبت وجود دارد.
جدول- 8شاخص های استنباطی مربوط به ازمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

قیمت گذاری

بازاریابی

قیمت گذاری
2
208
291
1712
208

بازاریابی
291
1712
208
2
208

نتایج مربوط به تحلیل داده ها در این پژوهش ،نشان داد که ضریب همبستگی  1729می باشد که با توجه به درجه آزادی
 209و سطح معناداری  1712می توان گفت فرض صفر تایید می شود .تایید فرض صفر بیانگر این است که فرض یک تایید نمی
شود و بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار آماری وجود دارد .به عبارتی می توان گفت بین میزان قیمت گذاری و بازاریابی در
صنعت گردشگری ارتباط معنادار آماری وجود دارد
با توجه به اطالعات جداول رگرسیون میزان ضریب بتا در متغیرهای پیش بین (نفوذ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول،
تنوع محصول) به ترتیب  ،1752 ،1724 ،1712 7-1714بدست آمده است .بنابراین می توان گفت متغیر تنوع محصول متغیر
اثرگذارتری بر قیمت گذاری در صنعت گردشگری می باشند.
جدول  - 9شاخص های استنباطی مربوط به آزمون رگرسیون
مدل

2

)(Constant
نفوذ
توسعه بازار
توسعه محصول
تنوع محصول

Unstandardized Coefficients
B
9/202
-1/89
242
821
222

خطای استاندارد
0/209
522
288
298
545

Standardized
Coefficients

T

سطح
معناداری

2/502
-/892
222
5/155
5/529

519
218
424
142
154

بتا
-/145
1/122
1/242
1/52

نتایج مربوط به تحلیل های آماری در بخش شاخص های استنباطی در جدول شماره  21ارائه می شود که با توجه به اطالعات
آن می توان گفت که هر کدام از عناصر استراتژی بازاریابی از چه نوع استراتژی قیمت گذاری استفاده می کنند.
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جدول - 11شاخص های استنباطی مربوط به آزمون خی دو
تعامل استراتژی بازاریابی * استراتژی قیمت گذاری
استراتژی های قیمت گذاری

نفوذ
توسعه محصول
توسعه بازار
تنوع

استراتژی
بازاریابی
کل

تهاجمی

پرمایه

2
24
0
1
52

8
28
22
5
58

رهبری قیمت
1
9
54
1
85

مبتنی بر
فروش

مبتنی بر
هزینه

مبتنی بر
رقابت

کل

21
1
2
1
22

1
1
5
22
28

1
0
28
1
28

24
42
02
28
208

جدول -11شاخص های استنباطی مربوط به آزمون خی دو

ضریب خی دو
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

درجه آزادی

سطح معناداری

540/822
589/884
89/088
208

22
22
2

1712
1712
1712

نتیجه گیری
همانطور که در قسمت آمار استنباطی توضیح داده شد فرضیات فرعی پژوهش همگی تایید شده است پس در نتیجه فرضیه
اصلی هم مورد تایید می باشد .و در بین متغیرهای استراتژی بازاریابی متغیر تنوع محصول یا تنوع گرایی با توجه به ضریب بتا که
در آزمون رگرسیون به دست آمد ه بیشترین ارتباط و اثرگذاری را به استراتژی قیمت گذاری دارد .همانطور که گفته شد متغیر
استراتژی بازاریابی را داریم که می خواهیم بدانیم به چه صورت در تعیین استراتژی قیمت گذاری اثر دارند .با توجه به اطالعات به
دست آمده در جدول 21زمانی که از استراتژی بازاریابی نفوذ در بازار استفاده شده بیشترین فراوانی مربوط به استراتژی قیمت
گذاری مبتنی بر فروش است ،و زمانی که از استراتژی بازاریابی توسعه محصول استفاده شده بیشترین فراوانی مربوط به استراتژی
قیمت گذاری تهاجمی است ،و همینطور در زمان استفاده از استراتژی بازاریابی توسعه بازار بیشترین فراوانی مربوط به استراتژی
قیمت گذاری رهبری قیمت است و در نهایت هم در زمان استفاده از استراتژی بازاریابی تنوع گرایی بیشترین فراوانی استفاده
مربوط به استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر هزینه است .در آخر یافته های مقاالت پیشین مورد بررسی قرار گرفته شد و بیانگر این
است که قیمت گذاری بر روی کاالها ،ساخته ها و محصوالت و خدمات همه را وادار می کند که از یک خط مشی تبعیت کنند و
پس و پیش کردن این خط مواجه با بی نظمی است که نه تولید کننده تحمل آن را دارد و نه مصرف کننده.
تمام تحقیق های گذشته موافقت دارند که استراتژی های قیمت گذاری در سه گروه دسته بندی می شوند که شامل موارد)2 :
قیمت گذاری مبتنی بر هزینه  )5قیمت گذاری مبتنی بر رقابت  )8قیمت گذاری مبتنی بر مشتری است و هم چنین معتقدند تعیین
قیمت نقش بسیار حساسی در آینده شرکت دارد و نباید فراموش کنیم که تعیین قیمت مناسب ،قصور در بقیه مراحل بازاریابی را
جبران نمی کند ولی تعیین قیمت نامناسب ،تمام تالشهای موفق در بقیه اجزای استراتژی بازاریابی را تحت الشعاع قرار می دهد و
هم چنین بهتر است که در عوامل موثر در قیمت گذاری به مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد که شامل عوامل محیطی ،انگیزه،
تجربیات و ...است توجه شود و در نهایت داشتن اطالعات در مورد تمامی عوامل موثر بر روند بازاریابی شرط الزم برای رسیدن به
عملکرد موفق می باشد.

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)9 :بهار 5999

با توجه به اطالعات جداول رگرسیون و جداول آماری خی دو ،می توان گفت متغیر تنوع محصول متغیر اثرگذارتری می باشد و
بیشتر از استراتژی قیمت گذاری موثرتر مبتنی بر هزینه استفاده نموده است.

پیشنهادات
محقق دیگر یافته های پژوهش حاضر را با رویکرد کیفی مورد بررسی قرار دهد .برای جلوگیری از خطای کمتر محقق دیگر
به جای پرسشنامه از روش مصاحبه استفاده کند .تکرار مباحث مختلف در مورد متغیرهای استراتژی بازاریابی و استراتژی قیمت
گذاری به دلیل استفاده از پرسشنامه ممکن است برخی از افراد از دادن پاسخ واقعی خودداری کرده باشند.
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چکـیده
صنعت گردشگری به دلیل تعامل و وابستگی اجزای تشکیلدهنده آن یکی از آسیبپذیرترین حوزههای اقتصادی جهان در
برابر بحرانها و فجایع میباشد و همین موضوع جریانهای مطلوب اقتصادی و شغلی را از مقاصد و کسبوکارهای
گردشگری دور مینماید .بر همین اساس محققان حوزه گردشگری شروع به بررسی نظریه «تابآوری سازمانی» توسط
سازمانهای مدیریت مقصد برای پرداختن به وقایع بحرانی کردهاند .تابآوری سازمانی رویکردی است که برای رفع
اختالالت پیشبینینشده اتخاذ میشود .پژوهش حاضر با فراهم آوردن فرصتی برای سازمانهای مدیریت مقصد برای
ارزیابی و تراز استراتژیهای سازمانی بهمنظور بهینهسازی کارآیی ،اثربخشی و زمان پاسخگویی در حوادث بحرانی ،این
موضوع را موردبررسی قرار داده است و یک چارچوب استراتژیک و جامع در مدیریت فاجعه و بحران گردشگری را پیشنهاد
میدهد ،همچنین با بررسی آناتومی بحران و نیز ابعاد مختلف مدل تابآوری سازمانی ،چارچوبی برای یکپارچگی آنها با
چارچوب مدیریت بحران گردشگری را ارائهشده است .پژوهش پیش رو بر اهمیت وجود یک رویکرد مدیریت بحران
چندالیه در صنعت گردشگری تأکید مینماید.

واژگـان کلـیدی :تابآوری سازمانی ،بحران ،فاجعه ،سازمان مدیریت مقصد ،گردشگری

 -1نویسنده مسئول ،دکترای اجرایی مدیریت کسب و کار در گردشگری ،موسسه آموزش عالی آزاد بهارecoamin@gmail.com،

 -5کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -9کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -4کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
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 -1مقدمه
صنعت گردشگری یکی از مهمترین و اقتصادیترین صنایع فعال در سراسر جهان است ،بااینوجود اما یکی از مستعدترین و
آسیبپذیرترین آنها در برابر بحرانها یا بالیای طبیعی نیز محسوب میشود .دلیل این مسئله را نهتنها میبایست در تعامل بسیاری
از بخشهای صنعت گردشگری با یکدیگر دانست ،بلکه وابستگی صنعت گردشگری به اجزای تشکیلدهنده خود و نیز تحت تأثیر
قرار گرفتن توسط بسیاری از عوامل بیرونی مانند نرخ ارز ،وضعیت سیاسی ،درآمد احتیاطی ،محیطزیست ،آبوهوا ،بیماریهای
واگیردار و غیره نیز مزید بر علت میباشد .همچنین موفقیت صنعت گردشگری با توانایی آن در ارائه مکانی امن و دلپذیر برای
بازدید گردشگران ارتباط مستقیم دارد .هنگامی که بحرآنها یا فجایع گوناگون رخ می دهند ،صنعت گردشگری ،گردشگران و
جامعه محلی به طور طبیعی تحت تأثیر قرار میگیرند و چنین رویدادهایی میتوانند جریآنهای گردشگری را نه تنها از یک مقصد
خاص بلکه از مناطق یا کشورهای همجوار نیز دور نمایند (فور و هوسی.)7119 ،
بسیاری از ویژگی های منتسب به بحرآنها به همان اندازه در مورد فجایع نیز کاربرد دارند ،بنابراین شاهد یک سردرگمی
مفهومی هستیم که می تواند با همپوشانی های مشترک بین این دو اتفاق بیفتد ،در واقع ممکن است یک بحران به عنوان نتیجه
ای مستقیم از یک فاجعه محسوب شود ،یا برعکس یک فاجعه نتیجه عدم مدیریت بحران باشد .کیم و لی ( )0991از این دو
اصطالح به صورت متقابل استفاده می کنند ،در حالی که هیلز ( )0991اذعان می کند که مرز بین رفتار طبیعی و انسانی در اینجا
بسیار مبهم است .فاکنر ( ،)7110تمایز اصلی بین آنچه که می توان آن را «بحران »0و یا «فاجعه »7نامید ،در این اصل مهم می
داند که تا چه حد میتوان اوضاع را به خود سازمان منتسب نمود یا به چه میزان می توان آن را دارای منشاء خارج از سازمان
توصیف کرد .بنابراین ،یک «بحران» وضعیتی را توصیف می کند که در آن علت اصلی یک واقعه ،تا حدی زیادی ناشی از
مشکالتی مانند ساختارها و شیوههای مدیریت نادرست یا عدم انطباق با تغییرات است ،در حالی که یک «فاجعه» می تواند به
عنوان وضعیتی تعریف شود که در آن یک کسب و کار (یا مجموعه ای از شرکت ها در زمینه گردشگری) با تغییرات ناگهانی
مصیبت بار و غیرقابل پیش بینی روبرو می شود و به طور طبیعی کنترل اندکی بر روی آن دارد (فاکنر .)7110 ،در یک بررسی
جامع از تعاریف بحران و فاجعه ،اسکات ( )7112با تعاریف فاکنر ( )7110موافق است .پریدو و همکاران ( )7112نیز پیشنهاد می
کنند که بحران به دلیل عدم برنامه ریزی در فرایند مدیریت ایجاد می شود و بنابراین می توان آن را پیش بینی کرد .با این حال،
یک فاجعه تنها پس رخ دادن ،قابلیت پاسخگویی از طریق برنامههای احتمالی را داراست و انسان صرفا با یک حالت تدافعی (به
خصوص در ابتدای ماجرا) می تواند نسبت به آن واکنش نشان دهد .هیلز ( )0991نشان میدهد که از منظر برنامه ریزی اضطراری،
فجایع ،حوادث ناگهانی و کوبنده هستند که برای مدت زمان محدود در یک مکان مشخص رخ می دهند .اگرچه ممکن است که
فجایع از نظر زمان و مکان محدود باشند ،اما شاید مدت زمان قابل توجهی برای بهبودی به طول بکشد ،همچنین ممکن است
برخی افراد یا کسب و کارها هرگز به طور کامل از صدمات آن بهبود نیابند و به حالت قبل از فاجعه برنگردند (اسکارپینو.)7107 ،
بحرآنها و فجایع موقعیت های پر هرج و مرجی هستند که روابط متقابل پیچیده بین سیستم های انسانی و طبیعی را نشان
میدهند (فاکنر  .)7110 ،درک رابطه علت و معلولی و پیامدهای تصمیمات در قبال این مفاهیم یک فرایند پیچیده است .فجایع و
بحرآنها وقتی صنایع مرتبط (مانند کشاورزی ،منابع طبیعی یا تولیدات ،حمل و نقل) با گردشگری را مورد هدف قرار می دهند به
دلیل وابستگی و پیوند متقابل شدیدی که میان این دو وجود دارد موجب ایجاد تصاویر منفی مرتبط با یک مقصد خاص می گردد،
پس میتواند بر کلیت سیستم گردشگری نیز تأثیر بگذارد .در سطح سازمانی ،محرک ها می توانند به دلیل پیچیدگی تعاملی در
ایجاد یک واکنش زنجیره ای در یک سیستم باز ،یک «فاجعه ساده »2را از طریق «نظریه تشدید »2 4و «اثر موجی ،»2 1به یک
فاجعه بزرگ و جبران ناپذیر تبدیل می کنند .چالش های ناشی از این نوع رویدادها ،سازمآنهای گردشگری ،به ویژه سازمآنهای
بازاریابی و مدیریت مقصد را مجبور به تغییر در نحوه تفکرات خود کرده است .مسئله دیگر این نیست که آیا آنها تحت تأثیر این
1 Crisis
2 Disaster
3 A Simple Tragedy
4 Resonance Theory

-2در فیزیک ،بازآوایی یا رزونانس یا تشدید عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه در فرکانسهایی خاص که به
آنها فرکانس رزونانس یا فرکانس تشدید گویند .در چنین فرکانسهایی انرژی ارتعاشی در جسم ذخیره میشود و در نتیجه نیرویی
کوچک و متناوب میتواند باعث حرکتی نوسانی با دامنه بزرگ شود .اگر برهم نهی دو موج سازنده باشد ،تشدید ایجاد می شود.

6 Ripple Effect

 -7اثر موجی به پدیدهای اطالق میشود که پس از سقوط جسمی در درون یک مایع ،چندین موج ایجاد شده و به سمت بیرون
گسترش پیدا میکنند .در اقتصاد از این مفهوم برای بیان چندبرابر شدن و رشد تصاعدی استفاده میشود .در روانشناسی برای بیان
اثر غیرمستقیم یک عامل اجتماعی ،بیان میشود.
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وقایع خاص قرار می گیرند یا نه ،بلکه مهم آنست که آیا آنها آماده رویارویی با این مشکالت هستند یا خیر؟ (اسکارپینو و گرتزل،
 .)7107بر همین اساس محققان در حوزه گردشگری و مهمان نوازی شروع به بررسی و مرور مجدد مطالعات و نظریات خود درباره
«جهتگیری استراتژیک »0اتخاذ شده توسط سازمانهای مدیریت مقصد برای پرداختن به وقایع بحرانی کرده اند (ریچی .)7119 ،
به طور همزمان ،تحقیق در مورد «تابآوری سازمانی - »7توانایی سازمآنها برای تنظیم و حفظ کارکردهای اصلی و مطلوب
در شرایط چالش برانگیز یا پرفشار در اثر ایجاد حوادث ناگوار ،فاجعه بار یا بحرآنها (ویک و همکاران  0999 ،؛ بوندرسون و
ساتکلیف - )7117 ،به عنوان عاملی حیاتی برای حفظ ثبات سازمآنهای گردشگری به رسمیت شناخته شده است .مدیریت
تابآوری ،که متمرکز بر «آگاهی موقعیتی »4 2سازمآنها ،آسیب پذیری های اساسی و ظرفیت تطبیقی 2در یک محیط پیچیده،
پویا و بهم پیوسته میباشد (مک مانوس ،)7112 ،رویکردی است که توسط سازمآنها برای رفع «اختالالت پیش بینی نشده»1
اتخاذ شده است .مطالعات در زمینه تابآوری سازمانی رونق گرفته و چندین مدل تولید کرده است (نورث هاوس ،)7107 ،یک
فرایند مدیریتی که اخیراً ابداع شده است (مک مانوس )7112 ،و یک ابزار اندازه گیری (استفنسون .)7101 ،
با وجود رشد فزاینده ادبیات تابآوری سازمانی ،تعداد کمی از محققان ،چگونگی استفاده از این مفهوم را برای گسترش یا
تکمیل استراتژی های فعلی مدیریت بحران گردشگری 2موردبررسی قرار داده اند .به عنوان مثال ،بخش هایی مانند سازمان
مدیریت مقصد 1می توانند از توانایی طراحی مرحله به مرحله استراتژی بحران (به عنوان مثال پیشگیری و برنامه ریزی ؛ اجرای
استراتژیک ؛ حل و فصل ،ارزیابی و بازخورد) براساس ابعاد گسترده تابآوری که برای حمایت از ثبات سازمانی بلند مدت استفاده
می شود ،بهرهمند شوند .سؤاالتی از این دست مبنای چارچوب مفهومی ارائهشده در این پژوهش را نشان میدهد .به طور خاص،
می توان استدالل کرد که به هم پیوستگی مدیریت بحران گردشگری با مفهوم مدیریت تابآوری ،پایه های بهتری برای پیگیری
مؤثرتر مدیریت بحران از سوی سازمآنهای مدیریت مقصد فراهم می نماید .عالوه بر این ،انتظار می رود با اعمال نظریه تابآوری
سازمانی در مدیریت بحران گردشگری ،سازمانهای مدیریت مقصد قادر به کاهش محدودیت ها و ناکارآمدی بالقوه اجرای
استراتژی های سازمانی هستند بر ظرفیت و عملکرد مطلوب شرکت ها در وقایع بحرانی تأثیر منفی می گذارد( .این گونه
استراتژیهای سازمانی در عین غیرمرتبط بودن ،گاهی به دلیل تعارضات شناختی 9نسبت به مفاهیم دچار همپوشانی می شوند)
(کوتو.)7117 ،

 -2سازمآنهای مدیریت مقصد و کانون های تغییر
وقایع بحرانی به طور مداوم نشان می دهند که چگونه کمبود اطالعات و ارتباطات این قابلیت را دارند که به طور قابل توجهی
بر کلیت سازمانها (بزرگ ،متوسط ،کوچک) تأثیر بگذارد .به طور سنتی ،سازمآنهای مدیریت مقصد در سه سطح (ملی ،منطقه ای
و محلی) 01فعالیت دارند و به نمایندگی از یک مقصد خاص و با کمک استراتژی سفر و گردشگری به توسعه بلند مدت اقتصادها
کمک میکنند .سازمآنهای مدیریت مقصد در تقاطع میان گردشگران و تأمین کنندگان محلی ،با تأمین هزینه منابع مالی و با
توجه به درجه آزادی عملیاتی ،برنامه ریزی توسعه ،بازاریابی ،شکل گیری عرضه ،تسهیل هماهنگی بین ذینفعان و در بعضی مواقع
البی سیاسی برای ایجاد اقتصاد گردشگری مقصد تالش می کنند (اسمیت .)7112 ،
با توجه به بحرآنهای جهانی اخیر ،سازمآنهای مدیریت مقصد به طور فزاینده ای از تاثیر بحرآنها بر روی گردشگری و
آسیبپذیری خود در این روند پیچیده آگاه شده اند (اسکارپینو و گرتزل  .)7107 ،در گذشته سازمآنهای مدیریت مقصد عمدتاً به
تنهایی عمل می کردند ،و در نتیجه فرصتهای مهم برای ایجاد ظرفیت تغییر از طریق یکپارچگی و اتحاد در منابع و تبادل دانش

1 Strategic Orientation
2 Organizational Resilience
3 Situation Awareness

-4آگاهی موقعیتی به درک معنی عناصر محیطی و پدیده ها با توجه به زمان یا مکان ،و تجسم وضعیت آیندهشان گفته میشود.
آگاهی موقعیتی به عنوان پایه ضروری و اغلب دشوار تصمیمگیری موفق ،در دامنه گستردهای از موقعیتها شناخته میشود.
داشتن یا کمبود آگاهی موقعیتی از دالیل اصلی سوانحی با ریشه خطای انسانی است.

5 Adaptive Capacity
6 Unforeseen Disorders
)7 Tourism Crisis Management (TCM
8 Destination Management Organizations
9 Cognitive Conflicts
10 National, Regional and Local
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مداوم در مرزهای سازمانی را از دست می دادند و یا حتی به صورت آگاهانه از آن چشم پوشی می کردند (گرتزل و همکاران ،
.)7111
بلکمن و ریچی ( ،)7119می گویند که طی دو دهه اخیر سازمآنهای مدیریت مقصد تغییر نقش داده اند و به عنوان
«کارگزاران دانشی ،»7 0بویژه در ارتباطات بحرانی و فعالیت های بازیابی ،فعالیت می نمایند .بیکن و هاگی ( ،)7102نشان می دهند
که سازمانهای مدیریت مقصد ،بازیگران مهمی در مدیریت بحرآنها هستند ،نه تنها به این دلیل گردشگران این مقاصد معموالً
نسبتاً بیشتر تحت تأثیر چنین رویدادهایی هستند ،بلکه به این خاطر که این سازمآنها دارای دانش پیچیده ای از زیرساخت ها و
منابع گردشگری محلی می باشند (به عنوان مثال اسکان برای تیم های واکنش اضطراری) و کانال های ارتباطی و روابط رسانه
ای خوبی را برقرار کرده اند.
این بدان معنی است که سازمآنهای مدیریت مقصد می توانند نقش مهمی در تسهیل پیوندهای مشترک  /یکپارچه بین
مشاغل گردشگری و مقامات ملی  -محلی و همچنین خدمات اضطراری ایفا کنند (فور و هوسی 7119 ،؛ بیرمن .)7101 ،متأسفانه،
راهنماییها و دستورالعمل های اندکی برای سازمآنهای مدیریت مقصد در ایجاد تابآوری های سازمانی الزم برای مدیریت موثر
بحران ارائهشده است .بنابراین ،نیاز به ارزیابی استراتژی های مدیریت بحران گردشگری در محدوده تابآوری سازمانی برای ارائه
چشم اندازی جامع تر و پیشگیرانه تر که به حفظ امنیت و طول عمر سازمآنهای مدیریت مقصد ،ذینفعان آنها و در نهایت مقصد
گردشگری کمک خواهد کرد ،بیش از پیش احساس می شود.

 -3چارچوب مدیریت بحران گردشگری
اکثر مطالعات مدیریت بحران گردشگری همچنان بر پاسخ واکنشی و بازیابی تمرکز دارند ،تنها تعداد محدودی از مطالعات
رویکرد برنامهریزی استراتژیک فعال را برجسته می کنند (ریچی 7119 ، 7114 ،؛ ریچی و همکاران .)7100 ،پژوهش حاضر با
فراهم آوردن فرصتی برای سازمآنهای مدیریت مقصد برای ارزیابی و تراز استراتژی های سازمانی به منظور بهینهسازی کارآیی،
اثربخشی و زمان پاسخگویی در حوادث بحرانی ،این موضوع را موردبررسی قرار میدهد .ریچی ( ،)7114یک چارچوب بحران را با
هدف ارائه یک رویکرد استراتژیک تر برای مدیریت بحران و فجایع ،از جمله برنامهریزی پیشگیرانه پیش از بحران از طریق
«اجرای استراتژیک ،ارزیابی و بازخورد» معرفی کرد (شکل  .)0فاکنر ( ،)7110چارچوب ریچی را به عنوان نخستین چارچوب
مدیریت بحران و فجایع گردشگری گسترش داد ،این چارچوب به طور خالصه به چند دسته اصلی مانند ارتباطات بحرانی و
مدیریت منابع می پردازد ،اما نشانههای اندکی از اشخاصی که باید در این ابعاد درگیر شوند در آن مشاهده میشود .عالوه بر این،
در حالی که ذینفعان در این چارچوب ذکر شدهاند ،انجام هرگونه فعالیت یکپارچه برای بخش های مختلف گردشگری با هر گروه
ذینفع خاص بر اساس سطح جهت داده شده دشوار می باشد .سازمآنهای مدیریت مقصد که به دنبال پیاده سازی استراتژی های
مدیریت بحران هستند میتوانند از یک چارچوب دقیق تر که به نقش ها و مسئولیت های واقعی آنها می پردازد ،بهرهمند شوند .با
این وجود ،چارچوب ریچی الگوی بسیار مفیدی را برای اثبات موقعیت یا مدیریت در بحرآنهای گردشگری اثبات می کند ،جایی
که به عنوان مثال می توان مراحل کار و زمان بحران را در ابعاد و مؤلفههای مدیریت تابآوری سازمانی برای حمایت و تسهیل
فرایندهای مدیریت بحران به هم متصل نمود.

 -4تابآوری سازمانی
 -1-4اهمیت و تعریف تابآوری سازمانی
انعطاف پذیری سازمانی به عنوان یک نیاز واقعی ،سازمآنها را قادر می سازد تا با شرایط بحرانی امروز و محیط فاجعه بار آن
مقابله کنند .انعطاف پذیری سازمانی به عنوان توانایی سازمان برای بقا در بازارهای رقابتی و به طور بالقوه حتی در زمان بحران
رونق زیادی گرفته است (سویل و همکاران .)7111 ،بیشتر پژوهش ها ،انعطاف پذیری سازمانی را تنظیم ظرفیت ها یا توانایی ها
تعریف می کنند .برخی از تعاریف شامل توانایی تنظیم و حفظ عملکردهای مطلوب در شرایط چالش برانگیز یا پرفشار است
(ادموندسون 0999 ،؛ ویک و همکاران 0999 ،؛ بوندرسون و ساتکلیف .)7117 ،ظرفیت پویای سازگاری و تطبیق پذیری سازمانی
که با گذشت زمان رشد و توسعه می یابد ؛ توانایی بازگشت سریع از وقایع مخرب یا مشکالت (ساتکلیف و ووگس )7112 ،؛ و
توانایی بهبودی بعد از حوادث مخرب .سازمآنهای تاب آور انعطاف پذیر و بسیار قابل اعتماد هستند (ویک و ساتکلیف ،)7112 ،
1 Knowledge broker

-5کارگزار دانشی یا واسط دانشی یک واسطه ،سازمان یا شخص است که هدفش ایجاد رابطه و شبکه میان تولیدکنندگان و
کاربران دانش با ارائه پیوندها ،منابع دانش و در برخی موارد خود دانش به سازمانهای موجود در شبکه است.
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مفهوم تابآوری سازمانها را قادر می سازد تا چالش های مخرب را مدیریت کنند (دورودی  .)7112 ،هنگام ترکیب این تعاریف و
سایر تعاریف مشابه ،به نظر می رسد تابآوری از دیدگاه سازمانی بر سه جنبه «انعطاف پذیری ،نگهداری و سازگاری» تأکید
میکند.

شکل شماره  1؛ مدیریت فاجعه و بحران :یک چارچوب استراتژیک و جامع (ریچی)4002 ،

هولینگ ( ،)0922معتقد است که سیستم ها دو خاصیت متمایز دارند :انعطاف پذیری و پایداری .انعطاف پذیری ،توانایی
سیستمها در جذب شوکها یا تغییرات را تعیین می کند ؛ در حالی که پایداری ،ظرفیت سیستم ها برای بازگشت به حالت تعادل به
دنبال ایجاد اختالل است .تحقیقات نشان داده است که جوامع برای برنامه ریزی ،پاسخگویی و بهبودی از اختالالت به سازمآنها
متکی بوده و (بطور شگفتآور) برای ارائه یکی از خدمات لوکس و مهم (به عنوان مثال نیرو ،حمل و نقل ،کمک های اولیه ،غذا،
آب ،اینترنت و خدمات تلفن همراه) در بهترین و بدترین زمآنها به سازمآنها متکی هستند (چانگ و چمبرلین  .)7112 ،مکمنوس
و همکاران ( ،)7111استدالل میکنند که تابآوری سازمانی به طور مستقیم به سرعت و موفقیت بهبودی جامعه در پی یک رویداد
بحرانی کمک میکند.
سایر جنبه های مهم تابآوری سازمانی شامل نتایج بدون نگرانی آشکار در مورد بهبود ،انعطاف پذیری یا آمادگی بحران ،مانند
عملکرد تابآوری به عنوان پایه مشخص مزیت رقابتی پایدار است (هامل و ویکالنگاس  .)7112 ،این مفهوم توسط استولتز
( )7114گسترش یافته است که اظهار می دارد تابآوری سازمانی کلید توسعه یک برنامه استراتژیک پایدار است که نتایج آن از
نتایج رقبای سازمان بهتر است .کوتو ( )7117به طور مکرر این را تکرار کرده و اظهار می دارد که تابآوری یک توانایی مهم برای
موفقیت است .تابآوری سازمان می تواند با توانایی شرکت در رقابت پذیر بودن مرتبط باشد:
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«یک سازمان تاب آور و مقاوم به طور مؤثری استراتژی ،عملیات ،سیستم های مدیریتی ،ساختار حاکمیتی و قابلیت های
پشتیبانی تصمیم گیری را ترسیم می کند تا بتواند ریسک های در حال تغییر مداوم را کشف و تنظیم کند ،از هم گسستگی محرک
های درآمدی اولیه را تحمل نموده و دچار اختالل در رانندگان درآمدهای اولیه خود شود و مزیت هایی نسبت به رقبا با انطباق
کمتر ایجاد کند و مزیت های رقابتی با انطباق پذیری کمتر نسبت به رقبا خلق نماید (استار و همکاران .»)7112 ،
بر این اساس ،سازمآنهای مدیریت مقصد به طور هوشمندانه ای می توانند طرز فکر سازمآنهای تاب آور را اتخاذ کنند.

 -2-4سازمآنها و بحرآنها
بوث ( ،)0992می گوید که طبق تئوری های اولیه مدیریت ،فرض می شد که سازمآنها به طور نسبی پایدار باشند ،این ادبیات
به نظر پایه و بنیان محکمی برای مقابله با تغییر و بحرآنها ایجاد نمی کند .در واقع تغییر اغلب به عنوان فرم تدریجی یا تا حدی
قابل پیش بینی مشاهده می شد ،نه با حالت های ناگهانی که ممکن است توانایی یک سازمان برای مقابله را مورد آزمایش قرار
دهد .از آن زمان ،تحقیقات نشان میدهد که سازمآنها اینطور شناخته می شوند که به روش های مختلف به اختالل و عدم
اطمینان پاسخ می دهند و سطوح مختلفی از تابآوری را نشان می دهند .سازمآنهای تاب آور معموالً با خصوصیات زیر توصیف
می شوند :کنترل های داخلی را متمرکز می کنند (ففر)0921 ،؛ سازگار هستند (اشکاناسی و همکاران)7111 ،؛ یاد می گیرند (ویک
و همکاران)7112 ،؛ خالق هستند (کندرا و واچتندورف)7112 ،
برخالف تمرکز روی پاسخ های فردی به بحران و فاجعه ،دینز و کورانتلی ( )0911از نخستین کسانی بودند که به مطالعه و
توسعه گونه شناسی پاسخ های سازمانی نسبت به بحرآنها پرداختند .آنها با تلفیق نظریه های رفتاری و سازمانی« ،گونه شناسی
مرکز تحقیقات فاجعه »0را ارائه دادند .این گونه شناسی چهار نوع رفتار سازمان یافته در فاجعه را از طریق چهار نوع سازمان بیان
میکند :تأسیس ،گسترش ،تداوم و برآیند (جدول  .)0دینز و کورانتلی می گویند هر سازمان توانایی انعطاف پذیری را دارد ،با این
حال ،سازمآنهای نوظهور (سازمآنهایی که قبل از فاجعه یا بحران وجود ندارند) در مقایسه با سازمآنهای قدیمی تر که از قبل
نقش تعریف شده ای در فاجعه یا بحران دارند ،به خودی خود در زمره پاسخ های تاب آور یا راه حل های موقت برای یک مشکل
به شمار میآیند.
جدول شماره  1؛ گونه شناسی ( )DRCاز رفتارهای سازمان یافته در فاجعه (اسکارپینو و گرتزل)4014 ،
وظیفه
منظم

نامنظم

نوع  :0تأسیس
قبالً تأسیس شده و نقش ویژه ای در واکنش و پاسخ
به این فاجعه دارد مانند پلیس و خدمات آتش نشانی

نوع  :2در حال تداوم
انتظار نمی رود که به سوانح پاسخ و واکنش دهد ،اما
کارهای غیر منظمی را با استفاده از ساختارهای موجود
خود انجام میدهد

جدید

نوع  :7در حال گسترش
سازمآنهایی مانند هالل احمر که انتظار میرود در
واکنش و پاسخگویی شرکت کنند و وظایف خود را
طبق معمول انجام دهند اما از نظر ساختاری دگرگون
میشوند (یعنی گسترش می یابند)

نوع  :4برآیند
با ساختار جدید و انجام وظایف غیر منظم مشخص می
شود .این سازمانهای نوظهور قبل از فاجعه وجود
ندارند.

قدیم

ساختار

گونه شناسی «مرکز تحقیقات فاجعه» در کمک به اینکه سازمآنهای مدیریت مقصد به لحاظ رفتار و واکنش در کجا (منظور
در فرایند مواجهه با بحران و فاجعه) و در چه موقعیتی قرار گیرند ،مفید می باشد ،و این به نوبه خود بیانگر نوع مدیریت بحران
گردشگری است .در نگاه اول ،سازمآنها را می توان به عنوان سازمآنهای الف) در حال گسترش ،ب) انجام دهنده برخی کارهای
غیر منظم برای کمک به سازمآنهای در حال تأسیس ،ج) گسترش یافته و د) نوظهور در نظر گرفت .همچنین بلکمن و ریچی
( )7119از طبقه بندی سازمان مدیریت مقصد به عنوان سازمآنهای در حال گسترش حمایت می کنند ،زیرا ذینفعان در
سازمآنهای قدیمی تر اغلب به دنبال هم نام هایی هستند تا در زمان بحرآنها نقش خاصی را انجام دهند .کورانتلی ( ،)0992بر
اساس موارد مشاهده شده توسط «مرکز تحقیقات فاجعه» ،گونه شناسی خود را گسترش داد .گونه شناسی اصالح شده انواع
مختلفی از برآیندها را پیشنهاد می کند .برخی از سازمآنها قادر بودند بدون تغییر ساختار یا فعالیت اصلی خود ،توانایی پاسخگویی
به حوادث را گسترش دهند (کورانتلی .)0992 ،احتماالً هر یک از این سازمآنها برای تحقق نقش خود در شرایط فاجعه با چالش
های مختلفی روبرو هستند .با توجه به گونه شناسی کورانتلی ،چارچوب های مدیریت بحران در گردشگری نه تنها انواع مختلفی از
)Disaster Research Center (DCR
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سازمآنها را در این شرایط مورد شناسایی قرار میدهد بلکه برای راهنمایی سازمانهای مدیریت مقصد در پاسخ به بحران نیز
مناسب هستند.

 -5چارچوب مدیریت تابآوری سازمانی
در بخش قبلی ،مبنایی ایجاد شد که بر اساس آن سازمآنها باید استراتژی های مدیریت بحران را که توسط یک استراتژی
جامع تابآوری سازمانی پشتیبانی می شوند ،اجرایی نمایند .جدیدترین چارچوب مدیریت تابآوری سازمانی که توسط استفنسون
( )7101ارائه شد ،اقتباسی است از الگوی تابآوری مکمنوس ( .)7112استفنسون دو بعد ظرفیت تطبیقی و برنامه ریزی را مشخص
میکند که توسط  02شاخص اندازه گیری می شوند (جدول  .)7تئوری موجود در این مدل نشان میدهد ،کسب و کارهایی که
شیوههای تابآوری سازمانی را می پذیرند ،در مقابل حوادث مخرب آسیب پذیری کمتری دارند .درک این نکته حائز اهمیت است
که این مدل به عنوان یک راهنمای عمومی برای سازمآنها ارائهشده است .بنابراین ،برای اینکه این چارچوب مطلوب و مرتبط با
ابعاد گردشگری و سفر باشد ،ارزیابی ابعاد مختلف این مدل در همین راستا بسیار ضروری است .در (جدول  ،)2مجموعه ای از
تابآوری سازمانی و مدل های مدیریت بحران و فاجعه در گردشگری ارائهشده است و بخش های خاصی را نشان میدهد که در
آن میتوان از استراتژی تابآوری سازمانی برای گسترش یا تکمیل استراتژی های فعلی «مدیریت بحران گردشگری» استفاده
کرد.
جدول شماره  4؛ مدل تابآوری سازمانی (استفنسون)4010 ،
شاخص

تعریف

به حداقل رساندن
ذهنیت سیلو
توانایی و ظرفیت
منابع داخلی

به حداقل رساندن موانع تفرقه آمیز اجتماعی ،فرهنگی و رفتاری که اغلب به عنوان موانع
ارتباطی آشکار و موجب ،انقطاع ،عدم ارتباط و زیان در مسیرهای کاری می شوند.
مدیریت و بسیج منابع سازمان برای اطمینان از توانایی عملکرد خود در طول فعالیت روزمره و
همچنین توانایی تأمین ظرفیت اضافی مورد نیاز در هنگام بروز بحران.
تعامل و مشارکت کارکنانی که میان کار خود ،تابآوری سازمان و موفقیت طوالنی مدت آن
پیوند برقرار کرده و آن را درک می کنند .کارمندان صاحب اختیار و قدرت هستند و از مهارت
های خود برای حل مشکالت استفاده می کنند.
اطالعات حیاتی در چندین قالب و مکان ذخیره می شود و کارکنان در صورت لزوم به نظرات
کارشناسی دسترسی دارند .نقش ها به اشتراک گذاشته می شود و کارکنان آموزش آموزش الزم
را می بینند تا همیشه کسی بتواند در مواقع لزوم نقش های کلیدی را پر کند.
رهبری یک بحران شدید برای ارائه مدیریت خوب و تصمیم گیری در مواقع بحران ،و همچنین
ارزیابی مداوم استراتژی ها و برنامه های کاری در برابر اهداف سازمانی.
کارکنان به دلیل استفاده از دانش خود برای ارائه روش های جدید به منظور حل مشکالت
جدید و موجود و استفاده از رویکردهای خالقانه و خالقانه برای توسعه راه حل ها تشویق شده و
پاداش میگیرند.
کارکنان صالحیت الزم برای تصمیم گیری در رابطه با کار خود را دارند و این مورد صریحاً به
آنها واگذار شده است تا بتواند پاسخگوی بحران باشد .افراد متخصص و ماهر قادر به تصمیم
گیری در جایی هستند که دانش خاص آنها به ارزش چشمگیری منجر می شود ،یا جایی که
مشارکت آنها به اجرای این ارزش کمک می کند.
کارکنان تشویق می شوند که نسبت به سازمان ،عملکرد آن و مشکالت احتمالی هوشیار باشند.
کارکنان به خاطر به اشتراک گذاشتن خبرهای خوب و بد در مورد سازمان از جمله سیگنال های
هشدار دهنده اولیه پاداش می گیرد و این اشتراک گذاری سریعاً به رهبران سازمان گزارش می
شود.
تدوین و ارزیابی برنامه ها و راهکارهای مدیریت آسیب پذیری در رابطه با محیط کسب و کار و
ذینفعان آن.
مشارکت کارکنان در شبیه سازی ها و سناریوهایی که برای تمرین پاسخ های مقدماتی و اعتبار
بخشی به برنامه ها طراحی شده اند.
آمادگی استراتژیک و رفتاری برای پاسخگویی به سیگنال های هشدار دهنده تغییر زودهنگام در
محیط داخلی و خارجی سازمان قبل از شروع بحران.
درک روابط و منابعی که یک سازمان ممکن است در هنگام بروز بحران به آنها نیاز دارند
داشته باشد و برنامه ریزی و مدیریت برای اطمینان از این دسترسی ها.
آگاهی گسترده سازمان در مورد اولویت های سازمان پس از بحران (به وضوح در سطح
سازمانی) و همچنین درک حداقل شرایط عملیاتی از سازمانو

تعامل و مشارکت
کارکنان

ظرفیت تطبیقی

اطالعات و دانش
ساختار رهبری،
مدیریت و حاکمیت
نوآوری و خالقیت
تصمیم گیری
تفویضی و واکنشی
نظارت و گزارش
وضعیت داخلی و خارجی
استراتژی های
برنامه ریزی

برنامه ریزی

مشارکت در تمرینات
وضعیت پیش کنشگر
توانایی و ظرفیت
منایع خارجی
اولویت های بازیابی
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 -6مدیریت بحران گردشگری :یک چشم انداز جدید
- 1-6تدوین برنامه و استراتژی پیش

کنشگر1

برنامه ریزی پیش کنشگر ،در ماهیت خود ،فقط یک نوع برنامه ریزی کلی است ،زیرا برنامه ریزی به خودی خود نشان
میدهد که شما در حال بررسی و آماده سازی برای نحوه رسیدگی به یک موضوع قبل از ظهور آن هستید .برنامه ریزی یا آماده
سازی قبل از بحران اساسی ترین عنصر مدیریت موفقیت آمیز بحران در گردشگری برای تضمین عملکرد نهایی سازمان است.
مهمترین نکته آن است که اطمینان حاصل شود تا برنامه ریزی و تدوین استراتژی به هر جنبه و بعد پاسخ سازمانی تعمیم یابد .این
بدان معناست که برای تجزیه و تحلیل مسائل احتمالی فقط یک بخش یا یک واحد از سازمان (به عنوان مثال ارتباطات یا روابط
ذینفعان خارجی) کافی نیست بلکه باید هر ساختاری در سازمان یا کسب و کار برای بررسی چگونگی تأثیر این اختالل در عملکرد
خود ،به طور کامل موردبررسی قرار گیرند .به عنوان مثال ،درک چگونگی بحرآنها بر مدیریت منابع تأثیر می گذارد (به عنوان
مثال به کدام منابع همچنان نیاز است ،چه موارد جدیدی به دست می آیند و چگونه می توان کارمندان را در بخش های مختلف به
کار گرفت (الگوی ژاپنی) یا چندین مرحله را در فرایند مختلف بحران بر عهده گرفت .این می تواند برای سازمآنهای کوچکتر
مدیریت مقصد یا سازمانهای مدیریت مقصد که با شرکت های کوچک و متوسط یا شرکت های خرد سرو کار دارند کمی مشکل
باشد .با این حال ،پیش بینی ،برنامه ریزی و پاسخ ،بدون توجه به اندازه سازمان یک امر مطلق و حیاتی است.
برنامه ریزی بحران گردشگری به معنای بررسی چگونگی آن است که نقش های رهبری چگونه می توانند و می بایست که بر
اساس دانش ،نیازها و تخصص تغییر نماید .برنامه ریزی به معنای معرفی و حفظ ذهنیت سازمانی از ذهن آگاهی است به نحوی که
کارکنان دائما از نحوه پیشرفت بحران آگاه و هوشیار باشند و بدانند که چگونه می توانند بر بخش های مختلف بحران ،موقعیت
های فردی و مسئولیت های پیش رو تأثیر بگذارند .برنامه ریزی بحران گردشگری همچنین به معنای تصدیق کردن ،بیان علت و
به حداقل رساندن موانع تفرقه افکنی است که معموالً مانع توانایی سازمانی برای پیمایش موقعیت ها به طور مؤثر و کارآمد هنگام
بروز بحران می شود .به طور طبیعی و از دیدگاه گردشگران و کارکنان ،سازمآنهای مدیریت مقصد با افراد مختلف از فرهنگ ها و
کشورها بسیاری روبرو می شوند .ترکیب کردن کارگاه های آموزش حساسیت یا موانع فرهنگی می تواند به ابراز وجود کارکنان
کمک نموده و آنها را برای مسائلی که ممکن است در یک محیط بحرانی بوجود بیاید آماده کند .در عین حال ،اطمینان از اینکه
کارکنان دانش و اختیار الزم برای تصمیم گیری سریع و آگاهانه در یک بحران دارند ،نیز مهم است .این بدان معناست که افراد
واجد شرایط و مهارت های خاص می بایست که به روشنی شناسایی شده و همچنین تصمیماتی را که بر اساس این قابلیت ها می
توانند اتخاذ کنند مشخص شوند .همچنین شناخت این نکته مهم است که اغلب با ارزش ترین دانش ها و اطالعات در هنگام
بحران ممکن است در مکانی غیرقابل دسترسی برای همه کسانی که به آن نیاز دارند ذخیره شود :ذهن انسان .در برنامه ریزی
مدیریت بحران گردشگری می توان اطمینان حاصل کرد که اطالعات کلیدی در مواردی از قبیل کانال های ارتباطی یا منابع
داخلی و خارجی و ذینفعان در قالبهای مختلف (یعنی دیجیتالی و مکتوب) ضبط شده و در دسترس افراد مناسب قرار می گیرد تا
سردرگمی و افزایش زمان پاسخ و بهره وری در حوادث بحرانی کاهش یابد (پارسونز.)7112 ،
آخرین موضوع با اهمیت در این بخش آن است که برنامه ریزی به معنای بازیگری و ایفای نقش است .تهیه برنامه هایی که
فقط تا شروع بحران یا در حین بحران را مورد حل و فصل قرار دهند به تنهایی کافی نیست .برنامه ها همچنین باید به اهداف
کوتاه مدت و بلند مدت یک سازمان در پی یک بحران مربوط باشند و اینکه چگونه این اهداف ممکن است بر تصمیمات اتخاذ
شده در چهار مرحله بحران قبل از مرحله بهبودی تأثیر بگذارد یا راهنمای آن فرایند باشد (رجوع به جدول .)2

- 2-6بررسی اجمالی برنامه ریزی (اسکن برنامه ریزی)
مفهوم اسکن برای برنامه ریزی که در این بخش ارائهشده برگرفته از نظرات زیر است:
الف) کَش و دارلینگ ( ،)0991معتقدند سازمانها می بایست که به جای اسکن مداوم برای همه اثرات احتمالی ،فرایندهایی را
برای مقابله با بحرآنهای آینده ایجاد کند و آنها را توسعه دهد.
ب) رویکرد استفنسون ( )7101به مفهوم «آگاهی موقعیتی» تأکید دارد ،جایی که یک سازمان چشم انداز کسب و کار خود را
درک می کند ،نسبت به آنچه در اطراف آن اتفاق می افتد آگاهی دارد و از ارزش اطالعات خود در حال حاضر و در آینده آگاه است.
به عبارت ساده ،سازمآنها باید اطالعات مربوطه را بطور منظم بررسی و تفسیر کنند تا فرصت ها و تهدیدهای خارجی را
شناسایی نموده ،سپس با تغییر استراتژی ها و برنامه های خود در صورت نیاز ،به اطالعات جمع آوری شده پاسخ مناسبی بدهند .از
منظر تابآوری سازمانی ،این فرایند می تواند بخشی از حفظ موقعیت «پیش کنشگری» در نظر گرفته شود ،جایی که سازمان و
1 Procative
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کارکنان آن نه تنها از لحاظ استراتژیک و ذهنی آماده مقابله با یک بحران هستند ،بلکه دائما مراقب تغییرات محیطی (محیط داخلی
و خارجی) باشند که ممکن است بر توانایی آنها در پاسخگویی به یک وضعیت بحرانی تأثیر بگذارد .اسکن این محیط ها به معنای
آگاهی از آن است که آیا منابع داخلی و خارجی در دسترس هستند؟ عملکرد آنها چگونه است؟ چه مسائلی ممکن است بوجود
بیاید؟ در صورت تغییر چگونه با آن مقابله شود؟ برای برخی از سازمآنهای مدیریت مقصد و ذینفعان آن در کسب و کارهای
کوچک ،خرد و متوسط ،ممکن است نیاز به تالشهای بیشتری به منظور هوشیاری و آگاهی از محیط اطراف باشد .اسکن لزوماً
حاکی از اقدامات گسترده ای نیست که صرفا توسط مشاغل بزرگ فراهم می شود بلکه حتی صاحبان کسب و کارهایی مانند مراکز
اقامتی و تفریحی کوچک نیز می توانند به طور معمول روزنامهها و رسانه ها را بررسی نموده و با تحلیل اخباری که به طور مستقیم
یا غیر مستقیم در نحوه عملکرد و درآمدزایی آنها تاثیر می گذارد ،فرایند اسکن را انجام دهند .این امر به آنها امکان میدهد تا پاسخ
و واکنش خود را در سطح سازمانی به نحو مطلوب تنظیم کرده و توصیه های بهتری را به مشتریان ارائه دهند .به بیان دیگر
سازمانهای مدیریت مقصد می توانند به عنوان یک مرکز تفسیر و شفاف سازی اطالعات اصلی و مهم در مورد محصوالت و
خدمات گردشگری موجود در مقصد ،خدمت رسانی نمایند (گیبسون.)7101 ،
یکی دیگر از عناصر مهم فرایند اسکن ،آگاهی از این است که چه کسانی صاحب دانش و مهارت هستند و از آن مهمتر اینکه
افراد بتوانند مسئولیت هایی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند یا آموزش متقابل داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که در صورت
بروز بحران همه نقش های اصلی تحت پوشش قرار می گیرند .عالوه بر این ،اطالعات به دست آمده در حین اسکن نیز ،باید برای
کمک به طراحی شبیه سازی ها و سناریوها برای کارمندان سازمآنهای مدیریت مقصد به منظور تمرین و مانور در پاسخ به بحران
و تأیید یا شروع تغییر در برنامه های بحران فعلی استفاده شود .برای سازمآنهای بزرگتر ،این می تواند به معنای تمرین منظم و
مداوم باشد ،در حالی که برای سازمآنهای کوچکتر برگزاری جلسات کوتاه در بازه های زمانی سه ماهه برای اینکه بتوانند آنچه را
که «قرار است در آینده رخ دهد یا می توانست در گذشته رخ دهد» ،بر اساس محیط فعلی و اطالعات جدید اجرا کنند ،کامالً
مناسب است.

-3-6ارزیابی استراتژی و کنترل استراتژیک
ارزیابی استراتژی و کنترل استراتژیک زمانی اتفاق می افتد که یک بحران قریب الوقوع بوده یا اینکه از پیش به وقوع پیوسته
باشد ،این ارزیابی مستلزم بررسی مداوم اوضاع به منظور ایجاد گزینه های استراتژیک ،اجرای آن گزینه ها و ارزیابی اینکه آیا گزینه
جایگزین رضایت بخش است یا خیر ،می باشد .همچنین این امر نیازمند مقایسه برنامه هایی است که با شرایط بحران کنونی و
نیازهای سازمان و ذینفعان داخلی و خارجی آن به منظور تصمیم گیریهای مؤثر و سریع انجام می شود ،و این تصمیم گیری بر
پایه اعتماد و اطمینان به افرادی است که برای انجام امور اختیار عمل دارند .زمآنهای بحرانی مانند گردابی است که مردم را
غافلگیر می کند و آنها غالبا در شرایط ناشناخته با افراد غریبه قرار می گیرند ،یا اینکه از آنها خواسته می شود از طرق مختلف با
افرادی که از قبل می شناختند کار کنند .برای ایجاد و اجرای بهترین گزینه های استراتژیک ،حفظ امنیت و باز بودن خطوط
ارتباطی بسیار مهم است و این شامل آگاهی از موانع اجتماعی ،فرهنگی یا رفتاری است که ممکن است مانع برقراری ارتباط
مطلوب و موثر شوند (پارسونز.)7112 ،

 -4-6ارتباط و کنترل بحران
ارتباطات درون و بین سازمانی در مواقع آرام موضوعی چالش برانگیز است پس به طور قطع می تواند در مواقع بحرانی
مشکلزا باشد .ارتباطات بحرانی یکی از مهمترین عناصر در هر برنامه مدیریت بحران است .هر سازمان باید یک استراتژی
ارتباطات بحرانی دقیق ،به روز و جامع ارتباط داشته باشد که در آن هم به ذینفعان داخلی و هم خارجی توجه کند .این استراتژی
ارتباطی می بایست که ماهیت برخوردها را هم در داخل و هم خارج از سازمان تشریح و از قبل تعیین نماید و مسیرها و رویه های
مستقیم در مورد نحوه گشودن و حفظ جریان خطوط ارتباطی در حین وقوع بحران را تأیید کند .در مورد سازمآنهای مدیریت
مقصد ،یک فهرست کامل از ذینفعان فعلی و احتمالی در حال ظهور (حاوی نقاط تماس و رویه ها) باید برای تعدادی از کارمندان
محفوظ و در دسترس باشد .با توجه به تعداد زیادی از ذینفعان ،برای سازمآنهای مدیریت مقصد بسیار مهم است که زمان الزم را
برای تبیین و اطالع رسانی نقش خود به عنوان یک واحد «مدیریت بحران» به هر یک از ذینفعان در اختیار داشته باشند و این
یعنی چگونگی انجام بررسی های الزم درباره آنچه از سازمآنهای مدیریت مقصد انتظار می رود ،و نیز چگونگی ایفای نقش آنها
و ظرفیت های واقعی برای انجام کامل فرایند کنترل بحران (دالزیل و مک مانوس.)7114 ،
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جدول شماره  3؛ تابآوری سازمانی در مدیریت بحران گردشگری (اسکارپینو و گرتزل)4014 ،

به همان اندازه مرحله قبل در اینجا هم بسیار مهم است که چشم اندازها و اصطالحات فنی مختلف را برای بحث و تقویت
اطالعات در بین سازمآنها مورد تایید و استفاده قرار دهیم .واژگان ،رفتارها و یا "زبان" افراد در یک گروه ممکن است تا حدی
بیان کننده آن باشد که چگونه کارمندان و ذینفعان خارجی قادر به همکاری مشترک هستند ،به این منظور هر سازمان دارای
شخصیتی ارتباطی است که شامل هنجارهای ارتباطی در داخل و خارج از سازمان است .این بدان معناست که ما نه تنها با نحوه
ارتباط افراد بلکه با نحوه کار گروه ها یا ادارات و سازمآنها نیز سروکار داریم .یک استراتژی ارتباطی موثر برای ارتباط با بحران،
این امر را در نظر می گیرد و ذینفعان را از وجود تفاوت ها و اختالفات آگاه می سازد و تالش می کند تا در صورت امکان،
کارمندان را برای رفع موانع ارتباطی ،آموزش دهد .هنگام برقراری ارتباط با ذینفعان خارجی در مورد مشکالت احتمالی یا یک
بحران قریب الوقوع ،سازمانها نه تنها باید در مورد نیازهای خود بلکه در مورد آنچه می توانند به دیگران پیشنهاد دهند نیز فکر
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کنند .سازمآنهای مدیریت مقصد باید حداقل و به طور خالصه آنچه را که معتقدند جزو مهمترین دارایی ایشان در معرض بحران
هستند را از قبل تعیین نمایند ،و بپذیرند که دارایی های مورد نظر بسته به نوع بحران ممکن است متفاوت باشند .جوامع گردشگری
محلی غالباً به هم گره خورده اند .و در واقع برای سازمان مدیریت مقصد امر غیر معمولی نیست که به نحو صمیمانه ای دانش
سهامداران خود و کسب و کارهای همسایه شان را به کار گیرند (اسکارپینو و گرتزل.)7107 ،

- 5-6مدیریت منابع

 -6-6درک و همکاری با ذینفعان
مقابله با بحرآنها نیازمند این است که گروه های متعددی برای غلبه بر موانع اساسی با یکدیگر همکاری کنند .از دیدگاه
سازمانی ،درک روشنی از ترکیب داخلی و خارجی ،پویایی و ظرفیت هر گروه ذینفع در سازمآنها در جهت یابی این موانع کمک
خواهند کرد .به طور خاص ،سازمآنها باید بدانند که هر گروه چه مهارتی ،دانش و منابعی را می تواند ارائه دهد .در طی برنامه
ریزی یا مرحله قبل از بحران ،مدیران ممکن است نقشه برداری از روابط ذینفعان خارجی را انتخاب کنند و مشخص کنند کدام
ذینفعان منابع مهم را تأمین می کنند .بسیاری از سازمآنهای مدیریت مقصد لیست گسترده ای از ذینفعان خود از جمله پروفایل
های شرکت ،نقاط تماس و خدمات را حفظ می کنند .این امر می تواند در مواردی که نیاز به اسکان اضطراری و غذا باشد ،یا در
مواردی که ساختمانها و امکانات خاصی می توانند به عنوان پست فرماندهی ،بیمارستآنهای مجهز و محل های مالقات
اضطراری خدمت کنند ،بسیار مفید باشد.
جنبه دیگری که سازمآنها معموالً برای مقابله با آنها آمادگی ندارند ،ورود ذینفعان نوظهور است .ذینفع در حال ظهور سازمانی
است به طور عادی و منظم با آنها در ارتباط نیستیم بلکه باید در مواقع بحرانی یک رابطه موقت را با آنها ایجاد کند .نمونه ها
شامل سازمآنهای بشردوستانه مانند صلیب سرخ ،یا دولت محلی و خدمات اضطراری است .ذینفعان در حال ظهور ،قلمرویی ناآشنا
را نشانه گذاری می کنند و این باعث می شود که سازمآنها برای مذاکره در مورد روابط جدید و یافتن راه های خود از طریق وقایع
بحرانی ،چالش برانگیزتر شوند .با این حال ،سازمآنها می توانند فرضیات منطقی را مطرح نمایند که احتماالً این ذینفعان نوظهور بر
چه نوع از بحرآنها (به عنوان مثال بالیای طبیعی و جسمی یا بحران سیاسی) مبتنی هستند و می توانند در مرحله برنامه ریزی،
یک پروتکل اساسی را تشریح کنند .زنده ماندن در شرایط بحرانی حاصل تالش تیمی است .سازمآنها باید زمان الزم را برای
شناخت نه تنها آنچه از هر ذینفع الزم دارند ،بلکه آنچه را که می توانند ارائه دهند نیز تشخیص دهند .هنگام معامله با هر گروه
ذینفع ،مهم است برای موانع اجتماعی ،فرهنگی و رفتاری که می تواند موجب اختالل و مشکل در ارتباط و فرآیند بحران شود
مختصر و مفید باشید .این ممکن است حتی برای ذینفعان نوظهور صادق باشد زیرا سازمآنها با روش ها و سبک های ارتباطی خود
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مدیریت منابع یک مؤلفه اساسی در تدوین استراتژی های مدیریت بحران است .از منابع انسانی تا منابع مالی ،همه چیز را باید
در مرحله برنامهریزی قبل از وقوع بحران در نظر گرفت .این بدان معناست که تجزیه و تحلیل منابعی که یک سازمان برای
عملکرد روزمره به آن نیاز دارد و اینکه کدام منابع برای عملیاتی شدن در یک بحران مورد نیاز است ،زمان می برد .سازمآنهای
مدیریت مقصد باید از تعداد کارمندان مورد نیاز برای اداره بخش ها یا انجام وظایف خاص در هنگام بروز بحران آگاه باشند و اینکه
چه میزان پول را به طور جداگانه می توان برای نیازهای اضطراری یا نوسازی بازیابی کنار گذاشت .عالوه بر این ،در حالی که
میزان کنترل سازمآنهای مدیریت مقصد نسبت به ذینفعانشان ممکن است محدود باشد ،این نیاز به میزان اطالعاتی که در اختیار
دارند اعمال نمی شود .به طور مثال آیا هتل ها از ژنراتورهای پشتیبان یا شمع برای تأمین نور و گرما یا تهویه مطبوع برای مهمانان
یا داوطلبان نجات برخوردار هستند؟ در صورت کم شدن رایانه و اینترنت ،آنها چگونه قصد دارند با میهمانان ورودی یا گردشگران
تماس بگیرند؟
همچنین ممکن است برای پیش بینی مفید باشد که چگونه آسیب احتمالی منابع واقعی یا تأمین کنندگان آنها بر عملیات
سازمانهای مدیریت مقصد و ذینفعان تأثیر خواهد گذاشت .در صورت از کار افتادن پمپ های بنزین تحرک سازمانهای مدیریت
مقصد و سازمانهای دیگر چگونه مختل می شود؟ چه اتفاقی می افتد اگر دفاتر سازمانهای مدیریت مقصد تخریب یا غیر قابل
دستیابی شوند؟ آیا سازمآنهای مدیریت مقصد دارای سرورهای پشتیبان هستند و کسی که می داند چگونه آنها را راهبری کند؟
اجرای سناریوها یا شبیه سازی هایی که در آن منابع خاص از بین رفته یا کاهش می یابد ،کارکنان را مجبور می کند تا راه حل
های جایگزین را بیاندیشند .همانطور که قبالً گفته شد ،دانش و اطالعات می توانند در قالب های مختلفی – الکترونیکی ،مکتوب،
یا حتی در ذهن انسان ذخیره شوند  -بنابراین ،اطمینان از دستیابی به منابع از بیش از یک راه و توسط بیش از یک نفر باعث
کاهش سردرگمی و هراس در بحران محیط خواهد شد (گیبسون و تارانت.)7101 ،
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کمتر آشنا هستند .دانستن چگونگی ساختن تیم ها به سرعت و مؤثر چیزی است که می توان یاد گرفت و باید تمرین شود
(ادمونسون.)0999 ،

 -7-6ثبات و عادی سازی
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بازگشت به یک حالت عادی پس از یک بحران یا پایین آمدن از سراشیبی (دوره گذار بین مراحل میان مدت و بلند مدت) یک
رویداد بحرانی می تواند به همان اندازه وقوع بحران بسیار هولناک باشد .در طول بحران ،سطح احساسات و هیجانات زیاد است و
افراد ممکن است در حالت شوک گرفتار شوند یا حتی ممکن است عمداً احساسات خود را کنار بگذارند تا بتوانند بر این رویداد
متمرکز شوند و آن را به کناری بزنند .هنگامی که نور در انتهای تونل دیده می شود ،کارکنان ممکن است شروع به فروپاشی کنند
و فشار و احساسات را به حالت تعلیق در آورند .عالوه بر این ،ممکن است کمک های اولیه از طریق دولت ها و سازمآنهای
امدادی پس گرفته یا متوقف شود و کاستی ها بیش از پیش آشکارتر شود .سازمآنها باید از وضعیت روحی و احساسی که کارکنان
آنها و سایر گروه های ذینفع تجربه می کنند ،آگاه باشند .یکی از راه های انجام این کار ،گنجاندن نوعی از بررسی های بهداشت
روان در کارکنان قبل از شروع فعالیت های کالن برای حل بحران و بهبود است .روش و میزان این بررسی ها را می توان در
مرحله برنامه ریزی قبل از بحران ضمن شناسایی سایر اولویت های بهبود و حل مساله ،مورد بحث و بررسی قرار داد.
به طور کلی ،سازمآنها باید برای تشریح چندین هدف کوتاه مدت و بلند مدت زمان بگذرانند .این موارد ممکن است شامل به
روزرسانی وضعیت برای کلیه ذینفعان خارجی ،یا برنامه هایی برای بازسازی یا اجرای یک استراتژی جدید بازاریابی پس از بحران
باشد .سناریوها و شبیه سازی ها راهی عالی برای ادغام و آزمایش روش ها و اهداف حل مسئله هستند .عالوه بر این ،تعیین این
اهداف و اولویت های بازیابی در هنگام برنامه ریزی قبل از بحران به محدود کردن فشارهای روانی کارکنانی که سعی می کنند به
یاد داشته باشند که خود و سازمانشان به عنوان یک واحد کل ،به طور بالقوه در وضعیت بسیار شکننده ای قرار گرفته است ،کمک
میکند .با این حال ،برای مدیران و کارمندان بسیار مهم خواهد بود که اهداف ،اولویت ها و مراحل گذشته را که قبالً تعیین شده
اند ،مرور کنند تا اطمینان حاصل شود که هنوز هم کاربرد دارند .این زمان بسیار خوبی برای کارکنان است تا از مناطق یا بخش
های خود استفاده کنند و پیشنهادهایی را برای اهداف یا اولویت های اصالح شده ،اضافی یا جایگزین ارائه دهند .رهبری و درک
دقیق مدیریت باید در زمینه انتشار تردیدها و ابهامات در مورد نقش ها و مسئولیت های سازمانی و فردی در دوره بهبود بحران و
مراحل بعد از آن کمک کند ،همچنین محیطی را ایجاد کند که بر اساس آن به ذینفعان داخلی و خارجی احساس امنیت و توانمندی
در جهت پیشبرد اقداماتشان ارائه دهد (اسکارپینو.)7107 ،

- 8-6یادگیری و بازخورد سازمانی
آغاز تالش ها به منظور بهبودی و فراموش کردن فرصت های یادگیری سازمانی بسیار دشوار است .به دنبال یک بحران،
سازمانها باید شروع به ارزیابی کنند و بازخورد مناسب را در مورد کارآیی استراتژی ها و پاسخ های خود به دست آورند .این به
معنای بررسی دقیق و ارزیابی کلیه منابع است .یادگیری یک و دوحلقه ای 4 2 7 0و یادگیری ثانویه1 2یک بخش اساسی در این
فرایند است و باید ذینفعان داخلی و خارجی در آن مشارکت نمایند .بلکمن و ریچی ( )7119استفاده از فرایندهای اصلی تحقیق
ارزشیابی را به عنوان پایه ای برای فرآیند ارزیابی بحران پیشنهاد می کنند( .جدول  )4با بررسی و تجدید نظر منتقدانه شش حوزه
اصلی برای کمک به سازمانهای مدیریت مقصد در استراتژی مدیریت بحران را ارائه میدهد.
بلکمن و ریچی جدول فوق را در زمینه ارتباطات با بحران و فعالیت های بازیابی بازاریابی پیشنهاد کردند .با این حال ،می توان
آن را به راحتی گسترش داد تا هر یک از ابعاد تابآوری سازمانی ذکر شده در (جدول  )2را در برگیرد .سازمآنهای مدیریت مقصد
همچنین ممکن است مشارکت در یادگیری سه حلقه ای یا بین سازمانی را برای گسترش و تقویت تجربه یادگیری کلی خود در
نظر بگیرند (اسکارپینو .)7107 ،به منظور کمک به سازمآنهای مدیریت مقصد برای شناسایی شکاف های احتمالی و بهبود

1 Single-loop Learning

-5در یادگیری تک حلقه ای ،خطا تشخیص داده شده و اصالح می شود اما سازمان در راستای اهداف قبلی ،رویه ها و مقررات
قبلی به مسیر خود ادامه می دهد.

3 Double-loop Learning

-4در این یادگیری دو حلقه ای عالوه بر تشخیص و اصالح خطا ،سازمان ،هنجارها ،رویه ها ،مقررات و اهداف خود را نیز زیر سوال
می برد.

5 Deotero Learning

-2ای ن نوع یادگیری زمانی واقع می شود که سازمان ها دریابند چگونه از یادگیری تکو دو حلقه ای بهره مطلوب و بهینه را ببرند.
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برنامههای مدیریت بحران ،یادگیری سازمانی باید دخالت و حضور خود در هر جنبه ای از استراتژی مدیریت بحران و هر سطحی از
ذینفعان گسترش دهد.

 -7نگاه واقع بینانه به مساله
ما با تهیه یک مجموعه ترکیبی از چارچوب های نظری فعلی در هر منطقه ،مفهوم تابآوری سازمانی و سودمندی آن را در
زمینه مدیریت فاجعه و بحرآنهای گردشگری معرفی کرده ایم .چارچوب یا مدل جدید به ما این امکان را میدهد تا ببینیم که
چگونه مدیریت بحران گردشگری را می توان در ابعاد مختلف استراتژی تابآوری سازمانی توضیح داد .در ابتدایی ترین حالت،
مزایای مدل جدید دو برابر است .سازمآنهای مدیریت مقصد که مدیریت بحران گردشگری را انجام می دهند ،اما به هر دلیل از
مدیریت تابآوری سازمانی بلند مدت بهره منده نبوده اند ،قادر به تجسم این موضوع هستند که چگونه معرفی چنین استراتژی از
بسیاری جهات میتواند مکمل و تقویت کننده برنامه های فعلی مدیریت بحران گردشگری باشد .در مقابل ،سازمآنهای مدیریت
مقصدی که با مدیریت بحران مواجه نیستند (یا به طور محدود با آن درگیر می شوند) ،اما به طور آزادانه و مستمر به مدیریت
تابآوری سازمانی می پردازند ممکن است این مدل را در شناسایی فعالیت ها و اشخاص الزم برای معرفی یا گسترش تالش های
فعلی خود بسیار مفید بدانند .با وجود اینکه که مدل جدید بر مناطق و اقدامات خاصی که باید در مدیریت بحران مورد توجه قرار
گیرد تأثیر میگذارد ،اما باید تأکید داشت که این مدل رویکردی که مناسب همه سازمآنها باشد را به ما نشان نمیدهد.
سازمآنهای منعطف و تاب آور از دارا بودن صالحیت ،منابع و سطح دانش مورد نیاز برای پیگیری و توسعه منابع انعطاف پذیر
اطمینان دارند .اقدامات و فعالیت های مشخص شده در مدل های مدیریت بحران و تابآوری سازمان به طور مستقل (با همپوشانی
کم نسبت به یکدیگر) ،نشانگر درگیری تعداد زیادی از منابع انعطاف پذیر (اقتصادی ،سخت افزاری و انسانی) و همچنین مواردی
است که ملموس و ناملموس هستند .برخی خصوصیات سازمانی مانند اندازه ،بودجه یا ساختار سازمانی ممکن است بر توسعه و
اتخاذ یک استراتژی مقاوم مدیریت بحران برای سازمآنهای مدیریت مقصد و ذینفعان آنها تأثیر بگذارد .در حالی که مقیاس گذاری
و سرمایه گذاری برای هر سازمان به ظرفیت های فردی بستگی دارد ،مفهوم بزرگتری که توسط مدل جدید ارائه می شود نباید کم
ارزش در نظر گرفته شود .این مدل به طور کامل به هر یک از عناصر "سخت تر" تابآوری مورد نیاز برای اجرای مدیریت انعطاف
پذیر بحران گردشگری (به عنوان مثال فرآیندها ،زیرساخت ها ،فناوری ،منابع ،اطالعات و دانش) رسیدگی و توجه نمی کند
(گیبسون و تاران  ،)7101 ،اما در عوض بنیانی را برای مدیران فراهم می کند که بتوانند استراتژی منحصر به فرد خود را ارزیابی

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999

جدول شماره  2؛ فرآیند ارزیابی بحران با استفاده از فرآیندهای اصلی تحقیق ارزشیابی (بلکمن و ریچی)4002 ،
سؤاالتی که در مورد جایگزین ها مطرح است.
سواالتی در مورد آنکه چرا آنچه انجام شد باید درست باشد؟
سواالتی در مورد آنکه چرا آنچه انجام شد نمی تواند اشتباه باشد؟
مطرح کردن
سؤاالتی در مورد چارچوب گزینه های جایگزین که می تواند اتفاق بیافتد.
سواالت
سؤاالتی در مورد اینکه آیا پیامدهای غیر منتظره ای از اقدامات انجام شده وجود داشته است یا خیر؟
سؤاالتی در مورد اینکه چگونه یک اقدام با اقدام دیگر مقایسه می شود؟
نکته اصلی در اینجا ،شناسایی فرضیات در مورد راه حل ها و گزینه های انجام شده است:
شناسایی و به چالش کشیدن
سؤاالتی در مورد اینکه چرا استراتژی انتخاب شده پذیرفته شده است  ،و یا در مورد محتوا چه فرضیه ای
ارزش ها  ،باورها و فرضیات
وجود دارد؟
همه ذینفعان باید این فرصت را داشته باشند که وارد گفتگو شوند و ارزش ها ،اعتقادات و فرضیات را به
بازتاب
چالش بکشند.
همه ذینفعان باید در بحث درباره استراتژی جدید گنجانده شوند.
همه باید در تنظیم سؤاالت برای مرحله بعدی دخیل باشند .سناریوهای جایگزین حتی اگر در آن زمان رد
گفتگو
شده اند ،باید مجددا ایجاد شوند تا امکان ارزیابی بیشتر در این مرحله فراهم شود.
غالباً داده هایی جمع آوری می شوند که نشان میدهد که چرا این اتفاق افتاده است .بنابراین دادهها باید
جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و
در مورد گزینه های دیگری جمع آوری شوند ،حتی ایده هایی که قبالً رد شده بودند.
تفسیر داده ها
داده ها باید توسط انواع ذینفعان و نه فقط توسط تیم پروژه جمع آوری شود.
انواع سناریوها باید تدوین ،ارزیابی و در برنامه های استراتژی ها و برنامه های ارتباطات و بهبود بحران
گردشگری در آینده گنجانده شود.
برنامه ریزی و اجرا
این موارد باید به ذینفعان و عموم مردم ابالغ شود و از طریق شبیه سازی ها ،تمرین های آموزش رسانه
ای و ممیزی ها مورد آزمایش قرار گیرد.
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نموده و آن را بسازند .در سطح جهانی ،سازمآنهای مدیریت مقصد با هر اندازه ای می توانند یک استراتژی مدیریت بحران انعطاف
پذیر را متناسب با محتوا ،منابع و نیازهای خود الگوبرداری نمایند.
سازمآنهای مدیریت مقصد کوچک و یا سازمآنهایی با ابزارهای محدود ،ممکن است بوسیله گسترش منابع اصلی و بهبود
ارتباطات و همکاری بین ذینفعان  -اقدامی منعطف  -و با کمک به اجرای یک نهاد مدیریت بحران محلی تحت هدایت گردشگری
در جامعه ،خود را مطرح نمایند و مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند .اسکارپینو و گرتزل ( )7102یک سازمان مدیریت بحران تحت
عنوان گردشگری را به عنوان یک گروه دائمی متشکل از سازمآنهای محلی گردشگری در سراسر بخش ها (از جمله اسکان،
خوراک ،جاذبهها و اپراتورهای تور) توصیف می کنند و هدف اصلی ایشان آن است که در مراقبت از خود و همچنین کمک به
ذینفعان بحران در حوزه های غیر از گردشگری در پنج حوزه اصلی ،فعاالنه عمل کنند :هماهنگی ،اطالعات ،آماده سازی ،اجرا و
ترمیم .مدیریت اجرایی گردشگری غالبا معموال به تنهایی و توسط کارآفرینانی انجام می شود که ممکن است در طول بحران و به
درستی با توجه به نیازهای خانواده خود و با تمرکز کمتری بر کسب و کار ،مراقب نیازهای خانواده خود باشند .یکی از اقدمات بدنه
اصلی هدایت گردشگری می تواند اجرای یک سیستم حمایتی (مانند یک دوست یا برادر بزرگتر) برای نمایندگان گردشگری باشد تا
اطمینان حاصل شود که در هنگام بحران می توان بر روی آن حساب کرد .نتیجه نهایی این کار می بایست به صورتی باشد که این
فضا و امکان را برای سازمآنهای مدیریت مقصد و جوامع گردشگری که قادر به مذاکره بهتر و مطلوب تر درباره چالش های پیش
روی محیط های بحرانی هستند ،فراهم نماید.

نتیجه گیری
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1999
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در این پژوهش اهمیت و سودمندی تابآوری سازمانی در مدیریت بحران گردشگری بیان شده است .ما این نظریه را عنوان
کردیم که ساختارهای اجتماعی و تابآوری سازمانی در یک محیط پیچیده به یکدیگر وابسته هستند (دالزیل و مک مانوس)7114 ،
و این تابآوری در برابر سختی ها می تواند یک مزیت رقابتی را به سازمآنها ارائه دهد (پارسونز  .)7112 ،علیرغم وجود
فرصتهای مناسب برای کمک «تابآوری سازمانی» به سازمآنهای مدیریت مقصد به منظور هماهنگی بهتر برنامههای مدیریت
بحران با پایداری سازمانی طوالنی مدت ،توجه کمی به بررسی ادغام این دو حوزه شده است.
این مقاله درصدد فراهم آوردن فضای مطلوب برای سازمانهای مدیریت مقصد (به طور خاص) و سازمآنهای گردشگری (به
طور عام) بوسیله چارچوبی تلفیقی برای تقویت تالش های مدیریت بحران می باشد .براساس چارچوب جدید ارائهشده ،این مقاله از
طریق چارچوب معرفی شده توسط ریچی ( ،)7114به بررسی ابعاد کاربردی تابآوری سازمانی در محدوده مدیریت بحران
گرشگری پرداخته است .چارچوب جدید ،بر محور گردشگری استوار بوده و در عین حال عمدتاً مبتنی بر هدف است تا از طریق آن
سازمآنهای مدیریت مقصد را در زمینه ها و محیط های متنوعی قرار دهد.
محققان علم گردشگری می بایست که به ترکیب نظریات مدیریت تابآوری سازمانی مانند ارزیابی یک رویکرد پیشگیرانه
توسط سازمانهای مدیریت مقصد و یا ارزیابی چگونگی مطابقت اولویت های بازیابی با فعالیت های برنامه ریزی و ارتباطات قبل از
بحران ،برای بررسی چگونگی و چرایی پاسخ ها ،انحالل ،زنده ماندن یا مواجهه با بحران و برتری سازمان مدیریت مقصد ،توجه
نمایند .چارچوب جدید ارائهشده در این مقاله ،اولین قدم در این راستا است و امیدواریم که این پژوهش ابزاری با ارزش برای
محققان در انجام پژوهش های آینده باشد تا در این زمینه الگوهای مطلوبی درباره موفقیت ها و شکست های سازمآنهای مدیریت
مقصد کسب نمایند .تحقیقات آینده باید به دنبال بررسی نقش نوع بحران در سودمندی و کاربرد چارچوب ابداع شده ،و همچنین
کشف اینکه کدام ویژگیهای سازمانی پذیرش عناصر مختلف این چارچوب را مهار یا ترویج می کند ،باشند .به عنوان مثال،
مطالعات میتوانند تأثیرات خصوصی یا دولتی بودن و یا رفتارهای فردی و سازمانی در سازمآنهای مدیریت مقصد موردبررسی قرار
دهند و یا درک کنند که چگونه سطح عملکرد (محلی ،منطقه ای و ملی) یک سازمان مدیریت مقصد می تواند گزینههای منابع آن
را محدود نموده یا گسترش دهد.
همچنین ممکن است بپرسیم "آیا اندازه سازمان واقعا مهم است؟" و آیا سازمآنهای مدیریت مقصد که از نیروی انسانی
کمتری برخوردار هستند می توانند عناصر چارچوب مدیریت بحران را با موفقیت پیگیری نمایند؟ عالوه بر این ،پویایی روابط
ذینفعان موجود تا چه اندازه اجرای موفقیت آمیز این چارچوب خاص را به چالش (مثبت یا منفی) می کشد؟ بکن و هاگی ()7102
اهمیت یک رویکرد مدیریت بحران با محوریت گردشگری را نشان می دهند .آن دسته از سازمآنهای مدیریت مقصد که می توانند
محدودیتها و ناکارآمدی بالقوه اجرای استراتژی های سازمانی مستقل از هم را کاهش دهند ،پس می توانند از بقای خود و جامعه
گردشگری نیز محافظت کنند.

منابع
-

-

1999  بهار،)9 : (پیاپی1  شماره،سال سوم

-

99

Ashkanasy, N.M., Wilderom, C.P.M. and Peterson, M.F. (eds) (2000) Handbook of
Organizational Culture and Climate. Sage Publications, California.
Becken, S. and Hughey, K.F. (2013) Linking tourism into emergency management
structures to enhance disaster risk reduction. Tourism Management 36, 77–85.
Beirman, D. (2010) Crisis, recovery and risk management. In: Liburd, J. and Edwards, D.
(eds) Understanding the Sustainable Development of Tourism. Goodfellow Publishing,
London, pp. 205–224.
Blackman, D. and Ritchie, B.W. (2009) Tourism crisis management, knowledge
management and organisational learning. In: Pforr, C. and Hosie, P. (eds) Crisis
Management in the Tourism Industry: Beating the Odds? Ashgate Publishing, Farnham,
UK, pp. 53–73.
Booth, S. (1993) Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern
Enterprises. Routledge, New York.
Bunderson, J.S. and Sutcliffe, K.M. (2002) Comparing alternative conceptualizations of
functional diversity in management teams: process and performance effects. Academy of
Management Journal 45(5), 875–893.
Chang, S.E. and Chamberlin, C. (2003) Assessing the Role of Lifeline Systems in
Community Disaster Resilience. MCEER, Buffalo, New York.
Coutu, D.L. (2002) How resilience works. Harvard Business Review, May, 47–55.
Dalziell, E.P. and McManus, S.T. (2004) Resilience, vulnerability, and adaptive capacity:
implications for system performance. 1st International Forum for Engineering Decision
Making (IFED), 5–8 December 2004. p. 17.
Durodie, B. (2003) Is real resilience attainable? Homeland Security & Resilience Monitor
2(6), 15–19.
Dynes, R.R. and Quarantelli, E.L. (1968) Group behaviour under stress: a required
convergence of organisational and collective behaviour perspectives. Sociology and Social
Research 52, 416–429.
Edmondson, A.C. (1999) Psychological safety and learning behavior in work teams.
Administrative Science Quarterly 44, 350–383.
Faulkner, B. (2001) Towards a framework for tourism disaster management. Tourism
Management 22, 135–147.
Gibson, C.A. and Tarrant, M. (2010) A ‘conceptual models’ approach to organisational
resilience. Australian Journal of Emergency Management 25(2), 6–12.
Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., Formica, S. and O’Leary, J.T. (2006) Searching for the
future: challenges faced by destination marketing organizations. Journal of Travel Research
45(2), 116–126.
Hamel, G. and Välikangas, L. (2003) The quest for resilience. Harvard Business Review,
September, 52–63.
Kash, T.J. and Darling, J. (1998) Crisis management: prevention, diagnosis and
intervention. Leadership & Organization Development Journal 19(4), 179–186.
Kendra, J.M. and Wachtendorf, T. (2003) Elements of resilience after the World Trade
Center disaster: reconstituting New York City’s Emergency Operations Centre. Disasters
27(1), 37–53.
McManus, S. (2007) Organisational resilience in New Zealand. PhD thesis, University of
Canterbury, Christchurch, New Zealand.
McManus, S., Seville, E., Vargo, J. and Brunsdon, D. (2008) A facilitated process for
improving organizational resilience. Natural Hazards Review 9(2), 81–90.
Northouse, P.G. (2012) Leadership: Theory and Practice, 6th edn. Sage Publications,
Thousand Oaks, California, USA.
Parsons, D. (2007) National Organisational Resilience Framework Workshop: the
outcomes. National Organisational Resilience Framework Workshop, 5–7 December 2007,
Mt Macedon, Victoria, Australia.
Pfeffer, J. (1978) Organizational Design. Harlan Davidson, Arlington Heights, Illinois.
Pforr, C. and Hosie, P. (2009) Crisis Management in the Tourism Industry: Beating the
Odds? Ashgate Publishing, Burlington, Vermont.
Quarantelli, E.L. (1995) Emergent behavior and groups in the crisis time of disasters. In:
Kwan, K.M. (ed.) Individuality and Social Control: Essays in Honor of Tamotsu Shibutani.
JAI Press, Greenwich, pp. 47–48.
Ritchie, B.W. (2004) Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management
in the tourism industry. Tourism Management 25(6), 669–683.
Ritchie, B.W. (2009) Tourism disaster and crisis preparedness and planning. In: Cooper, C.,
Michael Hall, C. and Timothy, D.J. (eds) Crisis and Disaster Management for Tourism.
Channel View Publications, Bristol, UK, pp. 113–142.

-

Ritchie, B.W., Bentley, G., Koruth, T. and Wang, J. (2011) Proactive crisis planning:
lessons for the accommodation industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
11(3), 367–386.
Scarpino, M. (2012) The role of interorganizational learning in cross-sector relationships:
implications for disaster and crisis management. Proceedings of the 18th Annual AsiaPacific Tourism Association (APTA) Conference, 26–29 June 2012, Taipei, Taiwan.
Scarpino, M. and Gretzel, U. (2012) Conceptualising organisational resilience in
destination management organisations. Proceedings of the CAUTHE Conference, 6–9
February 2012, Melbourne, Australia.
Scarpino, M. and Gretzel, U. (2013) Exploring the need for tourism-led crisis management.
Proceedings of the CAUTHE Conference, 11–14 February 2013, Christchurch, New
Zealand.
Seville, E., Brunsdon, D., Dantas, A., Le Masurier, J., Wilkinson, S. and Vargo, J. (2008)
Organisational resilience: researching the reality of New Zealand organisations. Journal of
Business Continuity and Emergency Management 2(2), 258–266.
Smith, M. (2005) Entertainment and new leisure tourism. In: Buhalis, D. and Costa, C.
(eds) Tourism Business Frontiers: Consumers Products and Industry. ButterworthHeinemann, Oxford, UK.
Starr, R., Newfrock, J. and Delurey, M. (2003) Enterprise resilience: managing risk in the
networked economy. Strategy and Business 30, 2–10.
Stephenson, A. (2010) Benchmarking the resilience of organisations. PhD thesis,
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
Stoltz, P.G. (2004) Building resilience for uncertain times. Leader to Leader 31, 16–20.
Sutcliffe, K.M. and Vogus, T. (2003) Organizing for resilience. In: Cameron, K.S., Dutton,
J.E. and Quinn, R.E. (eds) Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New
Discipline. Berrett-Koehler, San Francisco, California, pp. 94–110.
Weick, K.E. and Sutcliffe, K.M. (2007) Managing the Unexpected: Resilient Performance
in an Age of Uncertainty, 2nd edn. Jossey-Bass, San Francisco, California.
Weick, K.E., Sutcliffe, K.M. and Obstfeld, D. (1999) Organizing for high reliability:
processes of collective mindfulness. Research in Organizational Behavior 21, 81–123.
Weick, K.E., Sutcliffe, K.M. and Obstfeld, D. (2005) Organizing and the process of
sensemaking.Organization Science 16(4), 1526–5455.

1999  بهار،)9 : (پیاپی1  شماره،سال سوم

-

43

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999

نقش مسیرهای گردشگری شبانه در اقتصاد شهری
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چکـیده
صنعت توریسم بهعنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت و نیز بهعنوان هدفی قابل حصول در فرایند توسعه پایدار در
مناطق شهری ،موردتوجه بسیاری از کشورها قرارگرفته است ،با توجه به رشد و اهمیت اقتصادی گردشگری در عصر
جهانیشدن ،میتوان این صنعت را ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی در مقصدها شمرد .رایجترین دلیل توسعه
گردشگری بهویژه در میان کشورهای درحالتوسعه نیز همین است و در این میان بافتهای تاریخی و مسیرهای
گردشگری در آنها میتواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد .گردشگری شاخههای زیادی دارد که امروزه
گردشگری شبانه بسیار موردتوجه قرارگرفته و با توجه به توریستی بودن شهر شیراز این نوع گردشگری نیز میتواند مثمر
ثمر باشد .در این مقاله که بر اساس روش کتابخانهای و بازدید میدانی صورت پذیرفته ،طراحی مسیرهای گردشگری شبانه
بافت تاریخی موردبررسی قرارگرفته تا عالوه بر استفاده گردشگران از زیبایی بافت تاریخی شیراز در شب ،اقتصاد بافت
تاریخی را نیز رونق بخشد.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،بافت تاریخی شیراز ،اقتصاد شهری ،گردشگری شبانه

 -4کارشناس حوزه گردشگری شهرداری شیراز (مدیر مرکز شیرازشناسی)wvja_24@yahoo.com -
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999

گردشگری یکی از رشد یافته ترین صنایع نیمه قرن بیستم است و اغلب بهعنوان یک کلید برای رشد اقتصادی هم در
کشورهای توسعهیافته و هم درحالتوسعه استفادهشده است( .)font &Ahjem,1999:117در حال حاضر بسیاری از کشورها،
منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از گردشگری دریافت میکنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعه زیرساختهای خود به کار
میبرند ،بر همین اساس صنعت گردشگری جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده و نقش فعال و مؤثری را در
ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ،بهخصوص در کشورهای توسعهیافته بازی میکند .عموماً شهرها ،جاذبههای
گردشگری متنوعی دارند و همواره گردشگران زیادی را به سمت خود جلب میکنند .گردشگری در میان فعالیتهای فراغتی از
بیشترین تنوع و تحرک از یکسو و وسیعترین پهنه مکانی و فضایی از سوی دیگر برخوردار است ،شاید بتوان گفت گردشگری،
بهخصوص گردشگری شهری بهگونهای ،تمام فعالیتهای فراغتی دیگر را با خود همراه دارد و بدین سبب ،برنامهریزی و مدیریت
گردشگری بهعنوان یک امر اقتصادی نگریسته میشود .امروزه بافت تاریخی ،مرکز و کانون گردشگری هر شهر محسوب میگردد
و بیشتر جاذبههای هر شهر در این قسمت قرارگرفته است .شهر شیراز یکی از مهمترین شهرهای توریستی ایران است که بافت
تاریخی آن از قدمت زیادی برخوردار هست .جاذبههای زیادی در این بافت وجود دارد که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از
گردشگران داخلی و خارجی قرارگرفته و بر همین اساس مسیرهای گردشگری زیادی را میتوان برای این بافت تاریخی ایجاد نمود،
اما نبود زمان کافی و مشغله کاری بسیاری از مردم باعث شده تا آنها زمان شب را برای دیدن این جاذبهها صرف نمایند و بر
همین اساس گردشگری شبانه در شیراز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست .مسیرهای گردشگری شبانه در بافت تاریخی شیراز
میتواند نهتنها نقش مؤثری در شناسایی بیشتر ناشناختههای این شهر داشته باشد ،بلکه در اقتصاد این بافت تاریخی نیز بسیار
مؤثر و میتوان د رونق چشمگیری برای آن داشته باشد .بر این اساس امروزه توجه به گردشگری شبانه را میتوان یکی از راههای
مؤثر در رونق بافت تاریخی و توسعه اقتصادی آن معرفی نمود.

 -2اهداف و پیشینه پژوهش
امروزه گردشگری بهعنوان یکی از راهکارهای اقتصادی هر شهر بهحساب میآید و شهرهای ایران از راهها و روشهای
مختلف ،گردشگران زیادی را به شهر خود جذب میکنند .بر این اساس یکی از راههای جذب گردشگران ،گردشگری شبانه هست
که ایران برخالف کشورهای اروپایی متأسفانه در این نوع گردشگری موفق نبوده است ،هرچند شهرهایی در حال برنامهریزی جهت
رونق گردشگری شبانه خود میباشند که مقام اول را شهر تهران دارد .شیراز نیز میتواند با توجه به پتانسیلهای گردشگری باالی
خود ،این نوع گردشگری را بسیار رونق داده و آثار اقتصادی آن را نیز داشته باشد ،پس گردشگری شبانه روشی سودمند است که در
شیراز مغفول باقیمانده است .هدف از این مقاله معرفی مسیرهای گردشگری شبانه شهر شیراز در بافت تاریخی آن است تا با
فراهم نمودن شرایط محلههای قدیمی بتوان گردشگران زیادی را در زمان شب به این بخش از شهر شیراز جذب نمود و در پی آن
با حضور آنها ،اقتصاد شهری نیز بهتر گردد .البته باید به پتانسیلهای گردشگری شبانه درجاهای دیگر شیراز نیز اشاره کرد و با
توجه به اینکه در محدوده بافت تاریخی نیستند در این مقاله بررسی نشدهاند که میتوان به باغ و خیابان عفیفآباد ،باغ و خیابان
ارم و  ...اشاره نمود.
در خصوص گردشگری شبانه شیراز مطالعات کمی صورت گرفته است .میتوان به مقاله رعنا شیخ بیگلو و نازنین تبریزی
( )4981با عنوان ((توسعه گردشگری شبانه شهری در ایران)) اشاره نمود که در آن تحلیل مقایسهای بین  1شهر ایران انجامشده
است که شهر شیراز نیز جزو آن هست .همچنین در فصلنامه گردشگری شهری مقالهای از رعنا شیخ بیگلو و زهرا سلطانی ()4989
با عنوان ((مطلوبیت گردشگری شبانه شهری از دیدگاه گردشگران)) اشاره نمود که شهر شیراز موردبررسی قرارگرفته است .اما در
خصوص معرفی مسیرهای گردشگری شبانه و اقتصاد شهری تابهحال پژوهشی صورت نگرفته ،البته مسیر گردشگری شبانههای
شیراز توسط محمدرضا احمدی ( )4989نویسنده همین مقاله موردبررسی و در کتاب ((هفت پیچ شیراز)) چاپشده که به بررسی
جاذبههای گردشگری محله درب شاهزاده شهر شیراز پرداختهشده است.

 -3بافت تاریخی شیراز
بافت تاریخی شهرها دارای مشخصاتی چون قدمت تاریخی ،بافت فشرده و درهمتنیده هست و وجود بافت تاریخی متمایز از
سایر بافتهای شهر بر اهمیت و جذابیت آن شهر میافزاید و کل بافت تاریخی شهر را بهعنوان یک جاذبه مطرح میکند .بافت
تاریخی از مهمترین بخشهای هویتی هر جامعه محسوب میشود که مجموعهای منسجم از معماری ،فرهنگ ،اقتصاد و تبادالت
اجتماعی یک ساختار شهری را در بردارد(آزادی .)44:4981،منطقه تاریخی و فرهنگی شهر شیراز با وسعت تقریبی  919هکتار،
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بخشی از محدوده مرکزی شهر شیراز را شامل میشود که امروزه منطقه  9شهرداری شیراز را تشکیل داده و خود دارای شهرداری
مستقل هست .این منطقه عالوه بر اینکه هسته اولیه پیدایش شهر شیراز بوده ،در حال حاضر نیز بسیاری از فعالیتهای مرکزی
تجاری ،مذهبی ،خدماتی و اداری را در خود جایداده و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه قابلتوجهی جهت رونق فعالیتهای سیاحتی،
زیارتی ،تجاری ،فرهنگی و مسکونی دارد(وارثی و دیگران .)499:4984 ،بافت تاریخی شیراز تا زمان قاجار دارای محالت مختلفی
بوده و کالنترهایی این محلهها را اداره میکردند .فارسنامه ناصری تألیف میرزا حسن فسایی حسینی این محالت را بهطور مفصل
توضیح داده است .او در این کتاب از محالت درب شاهزاده ،سنگ سیاه ،لب آب ،باالکفت ،اسحق بیگ ،سر باغ ،سردزک ،درب
مسجد ،میدان شاه ،بازار مرغ ،صحبت کرده و تعداد جمعیت ،بناها و علمای این محالت را شناسایی و توضیح داده است .این بافت
باارزش دارای جاذبههای بسیار مهمی از اوایل اسالم تا دوران قاجار است و نقش مهمی در جذب گردشگران دارد.

 -4گردشگری شهری
واژه توریسم به مجموعه مسافرتهایی گفته میشود که بین مبدأ و مقصد باانگیزههای استراحتی ،تفریحی ،ورزشی ،دیداری،
تجاری ،فرهنگی و  ...انجام میگیرد و در آن شخص توریست در مقصد ،اشتغال و اقامت دائم ندارد .همچنین سازمان جهانی
گردشگری اینگونه بیان میکند :گردشگری عبارت است از فعالیتهای افرادی که برای استراحت ،کار و دیگر دالیل به خارج از
محیط سکونت معمول خویش سفرکرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت میکنند و بر این اساس گردشگری به
دودسته داخلی و خارجی تقسیم میگردد.4 :گردشگری داخلی(بومی) :اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت  41ماه به
محلی در کشور خودشآنکه خارج از محیط معمول زندگی آنها هست ،سفر کنند و هدف اصلی آنها در این سفر انجام کاری
نیست که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.1 .گردشگری خارجی(بینالمللی) :افرادی که برای حداکثر مدت 41
ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد ،سفر کنند و هدف اصلی آنها در
این بازدید سرانجامش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد(دیزج و همکاران .)1:4981،گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی
خاصی عمل میکند ،یکی از این الگوهای فضایی ،گردشگری شهری است .یکی از مهمترین مقاصدی که روندهای گردشگری
جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قر ار داده ،مرکز شهری است .گردشگری شهری ،کنش متقابل گردشگران میزبان و تولید
فضای گردشگری پیرامون سفر به مناطق شهری باانگیزههای متفاوت و بازدید از جاذبهها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط
به گردشگری است که آثار متفاوتی را در فضای شهری بر جای مینهد .بازار گردشگری شهری بهصورت ناگهانی از اواسط دهه
 4891میالدی رشد کرد .این رشد بازار در سایر بخشهای گردشگری نیز اتفاق افتاده است(نوربخش و اکبرپور .)11:4998،نواحی
شهری به علت آنکه جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند در اغلب موارد مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند.
شهرها معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها ،بناهای یادبود ،مکانهای تاریخی و  ...را دارا هستند که خود عملکرد
گردشگری در فضای شهری در راستای انگیزههای متفاوتی گردشگران بسیاری را جذب میکند(کوشش تبار .)419:4991،کنش
گری گردشگران در فضاهای شهری پیرامون جاذبهها ،بافت شهر ،خرید ،اسکان و فعالیتهای جنبی است که در رویکرد به موزهها،
تئاترها ،نمایشگاهها ،مراکز تفریحی و نظیر اینها تبلور مییابد( .)Hall,1991:167شهرها بهعنوان مقصد گردشگری دارای
عملکرد چندمنظوره هستند ،آنها بهعنوان دروازه ورودی به کشور ،مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقاصد مجاور خود و
عالوه بر این شهرها فقط مقاصدی که در آنها جمعیتی با فعالیتهای اقتصادی ،زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی
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شکل-1نقشه بافت تاریخی شیراز(مأخذ :تاریخ بافت قدیمی شیراز)
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کنار هم جمع میشوند ،نمیباشند بلکه نقش مهمی را بهعنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهدهدارند .در حال حاضر گردشگری
شهری به تعداد نسبتاً کمی از شهرها محدودشده و بسیار رقابتی است .فضاهای گردشگری شهری فضایی هستند که منابع
گردشگری در آن قرار دارد و الگوی رفتاری گردشگران تابعی از منابع گردشگری است که تبلور آن فضای گردشگری را شکل
میدهد(موحد.)411:4994،
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از قرن نوزدهم میالدی با رشد و توسعههای بعد از انقالب صنعتی ،یک ساختار زمانبندی منسجم برای کار و فعالیت حاصل
شد .این ساختار زمانبندی ،تغییرات و اختاللهایی بر روی رفتارها و فعالیتهای اجتماعی ازجمله احساس کمبود وقت برای
گذراندن اوقات فراغت به وجود آورد .باهدف ایجاد استفاده مناسب از زمان ،اهمیت زمان غروب و شب برای استفاده فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ... ،موردتوجه قرار گرفت ،همچنین در شهرهای بزرگ ،تفاوت عملکرد روز و شب بهعنوان عامل
تباهی شهرها ،از بین رفتن فضاهای شهری و کاهش رونق اقتصادی محسوب گشت .در عصر حاضر راهبردهای کالن مدیریت
شهری به دنبال ضرورت بازآفرینی مراکز شهری است که یکی از مؤلفههای چنین ضرورتی ترغیب فعالیتهای شبانه است.
گردشگری شبانه به این معناست که شرایط و خدماتی برای گردشگران در شب فراهم شود تا آنها بتوانند با آسودگی تفریح کنند.
ایجاد خدمات پذیرایی مناسب ،بهترین گزینه برای موفقیت در این نوع از گردشگری است ،پس الزم است که درزمینه نخست
خدمات پذیرایی ،از شرایطی مساعد برخوردار شوند .یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جهان امروزه شهرها هستند که برخی از
ظرفیتهای آنها مربوط بهروز و برخی دیگر نیز جاذبههای شبانه هستند .ایده برنامهریزی شبانه برای شهرها از  4811میالدی در
اروپا مطرح شد ،همچنین اصطالح شهر بدون خواب(شهر بیدار) اولین بار در سال  4811میالدی برای نیویورک استفاده و در
انگلستان نیز در سال  4889به شهر منچستر عنوان شهر  11ساعته اطالق شد .امروزه شهرهای بسیاری در جهان به برنامهریزی
در حوزه توریسم شبانه و اقتصاد شب پرداختهاند و درواقع ارزش و اهمیت اوقات شبانه خود را درک کرده و در جهت استفاده از آن
هستند .همچنین گردشگری شبانه کیفیت زمان فعالیت افراد را افزایش داده و سالمت اجتماعی را ارتقا میبخشد .در شهر 11
ساعته ،میزان فعالیتهای غیرقانونی و وقوع جرائم نیز کاهش پیدا میکند و درواقع اقتصاد شبانه به معنای دو برابر شدن ظرفیت
اقتصادی شهرهاست .بسیاری از فضاهای شهری در شب و تحت تأثیر نورپردازیهای شبانه جذابیت خود را نشان میدهند .در حال
حاضر انجام فعالیتهای گردشگری در پایان روز ،یکی از گزینههای مطرح در برنامهریزی اقتصاد شبانه شهرها هست .دمای باالی
روزانه و تأثیر آن بر آلودگی فضاهای شهری ازجمله عوامل دیگری است که فعالیتهای تفریحی و گردشگری شبانه را تقویت
میکند .از سوی دیگر ساختار شلوغ زندگی شهری ،موجب گردیده که افراد فرصت پرداختن به فعالیتهای تفریحی را در روز بهویژه
در فضاهای باز شهری نداشته باشند .گردشگری شبانه ،فرصتهای قابلتوجهی را ایجاد میکند و با فراگیر شدن آن بهویژه اگر
متکی بر جاذبههای منحصربهفردی باشد ،میتواند در جذب گردشگر در مقیاس منطقه ای ،ملی و بینالمللی مؤثر واقع شود .در
ایران برای بسیاری از افراد و خانوارها ،گردشگری و فعالیتهای مربوط به آن جز در موارد معدودی ،صرفا در طول روز قابل انجام
است و به همین سبب ساعات شبانگاهی بدون انجام فعالیت خاصی بالاستفاده هست ،این در حالی است که بسیاری از فضاهای
جاذب گردشگری قابلیت استفاده در ساعات شبانه را دارند و حتی تفاوت قابل مالحظه سیما و منظر شبانه بسیاری از فضاها از
منظر روزانه آنها ،خود به ایجاد جاذبه جدیدی منجر میشود و میتواند برای گردشگران قابل توجه باشد .مفهوم زندگی شبانه با
توجه به نظریه اندیشمندانی مانند کریر ،کرمونا و  ...به معنای ایجاد ساعات بیشتر نیست بلکه از زمآنهای موجود در شب که از
ساعات  1-1بعدازظهر شروع میشود ،به درستی استفاده نمود .مطالعات تجارت جهانی نیز نشان میدهد ،بسیاری از شهرهای
جهانی مانند نیویورک ،شهرهایی در ایتالیا ،هلند و  ...بنا به عملکرد و فعالیت خود که  11ساعت شبانه روز فعال و روشن هستند ،به
دالیل کمبود وقت ،برای جذب توریست و حضور شهروندان جهت تفریح ،جایگاهی در ساعات شبانگاهی در شهر مهیا ساخته اند و
در طول هفته که افراد در صبح به کار و فعالیت مشغول هستند و در شب استراحت میکنند ،شاید عبور و مرور در شهر کاسته شده
باشد اما با این حال شهر دارای زندگی است .برخی از مهمترین شاخص های مؤثر در ایجاد و رونق گردشگری شبانه عبارتند از:
.4شاخص های اکولوژیکی و اقلیمی :شاخص های اکولوژیکی و اقلیمی نقش مهمی در الگوی زندگی شهری و بالطبع در نحوه
فعالیتهای گردشگری و تفریحی ایفا می نماید .دمای مناسب شبانه یکی از ویژگی های مؤثر در انجام فعالیتهای گردشگری
شبانه هست .وجود شب هایی با دمای مطلوب و آسمان صاف ،ضمن تامین شرایط محیطی مناسب و آسایش حرارتی برای
گردشگران ،توسعه برخی از فعالیتهای گردشگری شبانه مانند رصد ستارگان را امکان پذیر می سازد.
.1برخورداری از جاذبههای شبانه :مانند نورپردازی زیبا ،چشم اندازهای شبانه زیبا از آسمان و طبیعت ،شهربازی ،کلوپ ها و
مراکز خرید شبانه روزی.

.9برخورداری از فرهنگ انجام فعالیتهای شبانه :امروزه ،توسعه فعالیتهای اقتصادی شهرها طی شب ،بهصورت یک پدیده
شهری درآمده و فعالیت شبانه شهری بر کیفیت محیط و زندگی شهروندان تاثیرگذار است .برنامهریزی و تدارک امکانات و
تسهیالت شبانه در حوزه فرهنگی ،تفریحی و گردشگری بهعنوان روشی برای تقویت اقتصاد محلی و پویاسازی آن موردتوجه
قرارگرفته است .گردشگری شبانه نهتنها در رونق فعالیتهای شبانه و افزایش درآمدهای گردشگری مؤثر است بلکه موجب رقابتی
شدن گردشگری شهری میگردد .با دو برابر شدن مدت زمان فعالیت مراکز شهری ،اقتصاد شهری به اصطالح دو برابر میشود،
این موضوع در قلب مباحث مربوط به اقتصاد شبانه قرار دارد ،بدین ترتیب با افزایش مدت زمان فعالیت ،مراکز شهری ،پویایی و
کارایی اقتصادی بیشتری خواهند داشت که این امر فرصتی برای افزایش رونق اقتصاد شهری فراهم می
آورد(.)Bianchini,1995:121-126
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گردشگری در حوزه های مختلف اثرات گسترده ای دارد .یکی از این حوزه ها ،گردشگری شهری است .گردشگری شهری
سعی دارد گردشگری را بهعنوان یک پدیده مهم و مؤثر در تغییرات(کالبدی ،اجتماعی ،سیاسی ،مدیریتی) و توسعه شهری،
موردبررسی قرار دهد و اکنون بُ عد دیگری از اقتصاد شهری را شکل دهی نموده که به نوسازی و توسعه سیمای شهری ،سیستم
حمل و نقل ،اقامتگاه های گردشگری و بهبود و ساماندهی زیرساختهای شهری منتهی میگردد .به بیان دیگر باید اذعان داشت،
گردشگری شهری نقش فعالی در ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری بازی میکند که مهمترین هدف آن
توسعه اقتصادی و اجتماعی مقاصد گردشگری است .منظور از اثرات اقتصادی گردشگری ،کلیه آثاری است که بر پیکره اقتصادی
تأثیر می گذارد .گردشگری از طریق تأثیر بر مؤلفههای عمده اقتصادی مانند درآمد ،اشتغال ،سطح قیمت ها ،عرضه و تقاضا،
ترازهای مالی و مالیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .در این راستا گردشگری ،بزرگترین تولید کننده تولید ناخالص داخلی و
اشتغال بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق هست ،به عبارت دیگر تقویت گردشگری متضمن منافع اقتصادی بوده و
گسترش اقتصادی مربوط به فعالیتهای گردشگری بهویژه در کشورهای جهان سوم ،حدود  4/1درصد به تولید ناخالص این
کشورها کمک میکند .گردشگری باعث افزایش درآمد و ارز آوری برای شهر یا منطقه میشود .این عمل با هزینه هایی که یک
گردشگر در طول دوره اقامت خود در کشور میزبان صرف میکند ،محقق میشود ،به این جریان اقتصادی ،صادرات نامرئی می
گویند .این صنعت میتواند در توسعه منطقه ای نیز نقشی مؤثر ایفا کند ،بهگونهای که عالوه بر برجسته ساختن اصالت های منطقه
ای ،از ماحصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز بوجود آوردن توازن بهینه منابع و طرز استفاده مناسب از آن نیز بهره
جوید( .)Movahed & Dowlatshah,2011:202نتایج تحقیقات متعدد موید این است که گردشگری به کاهش بیکاری
منتهی میگردد(زاهدی .)418:4991 ،کشورها و جوامع بهصورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضع
اقتصادی خود ،باید ابتکار عمل به خرج داده و در صدد یافتن راههای تازه ای برآیند ،اگر چه در نقاط مختلف دنیا ،شرایط متفاوت
است اما همواره گردشگری عاملی برای پیشرفت اقتصادی بوده است .این فعالیت در دنیای کنونی بهصورت یکی از مهمترین
عوامل تولید ثروت ،کار ،ایجاد پویایی ،جا به جابب انسآنها و ثروت ملت ها در آمده است .مطالعات نشان داده اند که بین رشد و
توسعه صنعت توریسم و رشد و توسعه اقتصادی کشورها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(معصومی .)48:4991،گردشگری از
طریق تأثیر بر درآمد ملی ،اشتغال ،تغییر قیمت ها و تراز بازرگانی ملی ،اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .لزوما نباید
درآمدهای حاصله از گردشگری را به خود این صنعت یا خدمات اختصاص داد بلکه بهتر آن است این درآمدها را صرف امور
زیربنایی و بنیادی جامعه نمود که در دراز مدت ،اثرات مثبت خود را بر گردشگری نیز خواهد گذاشت .تأثیر درآمدی گردشگری،
امروزه سهم زیادی از درآمد برخی کشورها از محل فعالیتهای گردشگری است .مسافرت و جهانگردی در تولید ناخالص ملی نقش
واالیی را ایفا میکند ،گردشگری عالوه بر ایجاد اشتغال ،موجب درآمد ملی میشود که بخشی از درآمد بهصورت درآمد ارزی
حاصل میشود .قسمت اعظم درآمدهای ناشی از گردشگری ،بیشتر به مناطقی از جهان اختصاص دارد که از اوضاع اقتصادی و
رفاهی بهتری نسبت به بقیه نقاط جهان برخوردارند(خراسانی مطلق.)44:4981،
جدول شماره -1شاخص های گردشگری شبانه از دیدگاه محققان مختلف
شاخص ها و معیارها
زیبایی و جذابیت منظر شبانه شهر ،ایمنی فضاهای شهری ،چیدمان مناسب عناصر و مبلمان شهری ،حضور فعال
شبانه جمعیت در فضای شهری
میزان رونق و پویایی فعالیتهای شبانه ،امکانات و خدمات ،دسترسی به امکانات و جاذبههای گردشگری ،حمل و
نقل شبانه
اقلیم مناسب ،غنای جاذبههای گردشگری شبانه ،نورپردازی مناسب جاذبهها و پارک ها در شب ،فعالیت شبانه مغازه

14

محققان

سال

Zaki

1141

Kuo
Abdul
Stevenson
Giovanardi

1141
1141
1149
1141

Shaw

1141

شاخص ها و معیارها
ها و سوپرمارکت ها و ساختمآنهای تجاری ،خدمات  11ساعته ،تفریحات و سرگرمی های شبانه ،عادات و رسوم
فعالیتهای شبانه ساکنان محلی ،جایگاه زندگی شبانه در فرهنگ محلی
منظر شبانه شهر ،فرهنگ زندگی شبانه ،حمل و نقل ،تفریحات و سرگرمی ها ،مدیریت فعالیت ها و خدمات شبانه،
فضای اجتماعی شبانه ،فروشگاه ها و واحدهای تجاری
بازارهای محلی شبانه ،نمایش های خیابانی ،امنیت ،جاذبهها ،تفریحات و سرگرمی های شبانه
رستورآنها و مراکز تجاری شبانه ،تفریحات و سرگرمی های شبانه ،فعالیتهای اجتماعی ،موسیقی ،ورزش
امنیت ،ایمنی ،حضور شبانه مردم در فضاهای شهری ،هتل ها و اقامتگاه ها ،خدمات حمل و نقل شبانه ،رستورآنها
محیط مناسب طبیعی ،مراسم و آیین های شبانه ،اقامتگاه ها ،امکانات و خدمات
خدمات حمل و نقل عمومی شبانه ،فعالیتهای شبانه شهر ،حضور مردم در فضاهای شهری در ساعات شب ،مراکز
شهری فعال در شب

بهطور کلی گردشگری بهعنوان عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته است و گسترش آن
میتواند فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را در مناطق مختلف بوجود آورد( .)Doswell,1999:53بنابراین رابطه اقتصاد و
گردشگری رابطه ای بسیار نزدیک و جدانشدنی است زیرا گردشگری پدیده ای است اقتصادی و به مجردی اینکه افراد اقدام به
سفر میکنند یک سلسله فعل و انفعاالت اقتصادی شروع میشود که هر یک از آنها آثار خود را در چشم انداز جغرافیایی بر جا می
گذارد.

 -7مسیرهای گردشگری شبانه در بافت تاریخی شیراز
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999

گردشگری شبانه در برخی از شهرهای ایران در جریان است و بسیاری از مردم و گردشگران داخلی و خارجی هنگام اقامت در
شهر به دیدن جاذبههای گردشگری می روند .ازجمله این شهرها میتوان به تهران ،یزد ،اصفهان و  ...اشاره نمود .در این شهرها
بسیاری از بسترهای گردشگری شبانه تامین شده و با ورود گردشگران این امکانات و خدمات بیشتر میگردد .شاید شهر شیراز از
لحاظ جاذبههای گردشگری بسیار متنوع و جذاب باشد اما گردشگری شبانه آن هنوز چنآنکه باید پیشرفت و رشدی نکرده است.
این عدم پیشرفت دالیل خود را دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.4عدم نورپردازی مناسب برخی بناها
.1عدم امنیت در برخی محلههای بافت تاریخی
.9بسته شدن زود هنگام بناها
.1عدم وجود جاذبههای مصنوعی در شهر
.1عدم کف سازی مناسب در مسیرهای گردشگری
.1عدم برنامهریزی مناسب برای پیشبرد گردشگری شبانه
.1عدم آموزش گردشگری به مردم بافت تاریخی
با این حال در بافت تاریخی این شهر میتوان به پتانسیلهای مهمی جهت پیشرفت گردشگری شبانه اشاره کرد .این مسیرها
بر اساس تفکیک محلهها بررسی و معرفی شده است که به ترتیب عبارتند از:

-1-7محله درب شاهزاده
این محله در شمال بافت قدیمی شیراز قرار دارد و جاذبههای بسیار مهمی را در دل خود جایداده است .در خصوص این محله
و دیگر محلههای بافت تاریخی ،در کتاب های میرزا حسن حسینی فسایی و کرامت اهلل افسر صحبت شده است .در این محله
میتوان سه مسیر گردشگری شبانه معرفی نمود.

-1-1-7مجموعه زندیه
این مجموعه در دوره زندیه و به دستور کریمخان زند ساخته شد که امروزه یکی از جاذبههای اصلی شهر شیراز محسوب
میگردد .عالوه بر بناهای این مجموعه ،کافه های زیادی در اطراف آن بازگشایی شده است که نقش مهمی در ماندگاری
گردشگران دارد .با این حال معرفی مسیر گردشگری شبانه برای این مجموعه میتواند نقش مؤثری در گسترش گردشگری شبانه
باشد .مسیر گردشگری این مجموعه توسط نویسنده همین مقاله اجرا شده و میتوان تا ساعت ها گردشگر داخلی و خارجی را بر
اساس جاذبهها و کافه های موجود ،بیرون از هتل نگه داشت و در پی آن به اقتصاد شهری شیراز کمک نمود .البته عالوه بر
جاذبههای اصلی زندیه ،میتوان به خانه ها ،هتل های سنتی و دیگر جاذبههای اطراف آن نیز اشاره و آنها را نیز برای گردشگران
معرفی کرد.
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شکل-2محور زندیه در شب

-2-1-7محور حافظیه و بناهای اطراف آن
حافظیه نیز به مانند مجموعه زندیه یکی از اصلی ترین جاذبههای گردشگری شیراز هست و نکته بسیار مهم آن ،بازدید این
مجموعه تا حدود ساعت  8و  41شب هست .با این اساس میتوان با توجه به جاذبههای دیگری که در اطراف این بنا وجود دارد
گردشگران زیادی را در ساعات شب درگیر و ماندگار نمود .ازجمله این بناها باغ جهان نما ،حرم مطهر علی بن حمزه(ع) و کافه
های خیابان جهان نما هست .البته جاذبههای دیگری چون دروازه قرآن ،باغ هفت تنان ،آرامگاه شاه شجاع ،باغ چهل تنان،
خواجوی کرمانی و  ..را نیز میتوان در مسیر گردشگری عنوان کرد .اما مشکل برخی از این جاذبهها عدم نورپردازی مناسب هست
که میتوان به باغ هفت تنان و آرامگاه شاه شجاع اشاره کرد.

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999

شکل-3محور حافظیه در شب

-3-1-7محور سعدیه و ساسانی
آرامگاه سعدی در کنار باغ دلگشا و حتی آثار باستانی شیراز مانند برم دلک ،کوه فهندژ و  ...نیز میتواند در این قسمت شهر
برای گردشگری شبانه مفید باشد .آرامگاه سعدی و باغ دلگشا یکی از جاذبههای بسیار مهم شهر شیراز بهحساب می آیند و حتی در
گردشگری شبانه این شهر نیز بسیار حائز اهمیت میباشند .محور باستان شیراز نیز با قدمت هخامنشی و ساسانی میتواند در زمان
شب به یکی از جاذبههای مهم شیراز تبدیل گردد .متأسفانه امروزه آثار ساسانی برم دلک در وضعیت بسیار نامناسبی قرارگرفته و هر
ساله در حال تخریب هست .با ایجاد مسیر گردشگری شبانه میتوان این اثر و حتی قلعه فندژ و قصر ابونصر را از این وضعیت تغییر
داد.

-2-7محله سنگ سیاه
این محله به واسطه قبر عالم و دانشمند قرن دوم هجری قمری یعنی سیبویه به این اسم معروف شده است .بعد از مرگ او که
در سن جوانی رخ میدهد ،سنگ سیاه رنگی بر مزارش می گذارند و محله نیز به این نام معروف شده است .این محله بسیار مهم و
جزو اولین قسمت هایی از بافت تاریخی بوده که هتل های سنتی در آن ساخته شده است .در این محله میتوان یک مسیر
گردشگری شبانه بسیار مهم معرفی نمود.

-1-2-7مسیر سنگ سیاه
این مسیر یکی از مسیرهای بسیار مهم چه از نظر جاذبههای گردشگری و چه از نظر وجود هتل ها و تاسیسات گردشگری
است .در چند سال اخیر هتل ها و کافه های بسیاری در این محله شکل گرفته و چهره محله را تغییر داده است .با توجه به مسیر
گردشگری ،این محله پتانسیل آن را دارد که در هنگام شب نیز میزبان گردشگران باشد .نکته ای که باید در مورد جاذبههای
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گردشگری این محله گفت عدم باز بودن بعضی از بناهای اصلی آن و همچنین عدم نورپردازی مناسب محله که باید این نقایص
برطرف شود مانند مسجد مشیرالملک که بهعنوان یکی از جاذبههای اصلی این محله متأسفانه از نورپردازی مناسب برخوردار نیست
و در ساعات مختلف نیز بسته هست .از دیگر جاذبههای این مسیر میتوان به آرامگاه سید تاج الدین غریب(ع) ،خانه های تاریخی
فروغ الملک ،سعادت ،ضیائیان ،آرامگاه سیبویه ،بقعه بی بی دختران و  ...اشاره نمود.

-3-7محله سردزک و بازار مرغ
محله سردزک و بازار مرغ تقریبا در وسط بافت قدیمی شیراز قرارگرفته و یکی از مهمترین جاذبههای مذهبی نهتنها شیراز
بلکه ایران در این محله قرار دارد .عالوه بر این با توجه به وجود اماکن تجاری که در این قسمت قرارگرفته ،زمان ماندگاری
گردشگران را میتوان در این دو محله افزایش داد.

-1-3-7حرم مطهر شاهچراغ(ع) و اماکن اطراف آن
حرم مطهر شاهچراغ(ع) یکی از مهمترین جاذبههای مذهبی نهتنها شیراز بلکه ایران است و نقش مهمی در جذب گردشگران
مختلف از نقاط مختلف ایران دارد .نکته مهم در خصوص این جاذبه این است که بهصورت شبانه روزی به روی گردشگران باز
هست به همین دلیل میتوان از این ویژگی برای گردشگری شبانه بهره جست و با فراهم سازی بسیاری از امکانات گردشگری در
شب به ماندگاری بیشتر گردشگران کمک نمود .میتوان گردشگران در بازدید شبانه از حرم ،به بناها و جاذبههای اطراف آن نیز
آشنا و معرفی نمود .شاید یکی از مهمترین ویژگی های این قسمت وجود حرم مطهر سید میرمحمد(ع)  ،مسجد عتیق و مسجد نو
باشد که میتوان در این زمینه بسیار حائز اهمیت باشد .البته وجود حرم سید عالءالدین حسین(ع) نیز که در محله باالکفت قرار دارد
میتواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد.

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999
شکل-4حرم مطهر شاهچراغ(ع) در شب

-4-7محله لب آب
این محله نیز دارای جاذبههای بسیار مهمی است که میتوان در زمان شب از آنها بازدید نمود .برای این محله هم میتوان
یک مسیر گردشگری شبانه معرفی نمود .مدرسه منصوریه یکی از مهمترین جاذبههای این محله هست که قدمت آن مربوط به
قبل از صفویه است در این گذر قرار دارد و میتواند نقش مهمی در گردشگری شبانه این محله داشته باشد .آرامگاه سید شریف
جرجانی ،امامزاده ابراهیم(ع) ،کوچه های معروفی چون قراول خانه ،کوچه زنبورک خانه ،طاق چاووشی ها و  ...از دیگر جاذبههای
این گذر هست  .البته باید از آرامگاه شاعداعی اهلل نیز نام برد که در کنار گورستان دارالسالم و در انتهای این محله قرار دارد.

-5-7محله باالکفت
محله باالکفت یکی از بزرگترین محلههای بافت تاریخی شیراز بوده و جاذبههای زیادی دارد .برای این محله میتوان دو مسیر
گردشگری شبانه معرفی نمود که عبارتند از:

-1-5-7محور قوام
یکی از مهمترین محورهای این محله ،محور قوام ها هست که از پتانسیل بسیار باالیی در گردشگری شبانه برخوردار است.
مسجد نصیرالملک بهعنوان یکی از جاذبههای اصلی شهر شیراز و این گذر میتواند در گردشگری شبانه هم نقش مهمی داشته
باشد .البته به غیر از جاذبههای اصلی این محور(مسجد نصیرالملک ،نارنجستان قوام و خانه زینت الملک) این محور دارای
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جاذبههای بسیار مهمی چون امامزاده زنجیری(ع) ،مسجد و حسینیه قوام ،مدرسه هاشمیه ،کوچه دقاقی ها ،خانه حاج هاشم ،خانه
گوهرالزمان و  ...نیز هست که بهعنوآنجاذبههای مکمل این محور محسوب می گردند.

-2-5-7کوچه های معروف شیراز
یکی از جاذبههای بسیار مهم این محله ،کوچه های معروف شیراز است .کوچه قهر و آشتی ،صابونی ها ،زغالی ها و  ...ازجمله
کوچه هایی هستند که میتوان از آنها در گردشگری شبانه بهره جست و گردشگران زیادی را جهت بازدید آنها جذب نمود .در
کنار این کوچه ها میتوان از حمام های قدیمی این محله ازجمله حام قورخانه و حمام گودی نیز صحبت کرد .البته وجود امامزاده
سید عالءالدین حسین(ع) نیز میتواند به جذب گردشگران در شب کمک شایانی کند.

-6-7محله اسحق بیگ
این محله به واسطه شیخ ابواسحق اینجو حاکم شیراز در زمان حافظ ،نامگذاری شده است .یکی از جاذبههای بسیار مهم این
محله مدرسه خان هست که نسبت به سایر جاذبههای شیراز شاید کمتر موردتوجه واقع شده است .در این محله میتوان به کوچه
های بسیار قدیمی ،طاق ها و مساجد دوره قاجاری نیز اشاره نمود .البته مسجد نصیرالملک نیز در این محاه قرار دارد که در محور
قوام ها به آن اشاره گردید.

-7-7ماه رمضان و محرم

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)9 :بهار 4999

شکل-5محور قوام و مسجد نصیرالملک در شب

ماه رمضان نیز با توجه به اینکه مردم در طول روز نمیتوانند از کافه ها و رستورآنها و همچنین برخی از اماکن گردشگری
استفاده کنند ،بعد از افطار میتوان از گردشگری شبانه برای جبران اقتصاد شهری بهره برد و حتی میتوان اماکن گردشگری را تا
اواخر شب بازدید نمود تا کمکی برای گردشگری شبانه باشد .همچنین ایجاد مسیر غذا در این ماه میتواند کمک بسیار زیادی برای
جبران اقتصاد شهری در این ماه را فراهم آورد .ماه محرم نیز با توجه به حضور مردم در بناهای مذهبی و برگزاری عزاداری میتوان
جهت گردشگری شبانه بهره برد .طراحی و معرفی مسیرهای گردشگری شبانه در شب های ماه رمضان و ماه محرم با توجه به
آئین های مردم شیراز در این دو ماه و همچنین جاذبههای مذهبی یکی از راههای بسیار مهم توسعه گردشگری شبانه و اقتصاد
شیراز میتواند باشد .میتوان به سینه زنی قطاری در شیراز اشاره نمود که بسیار جالب است و در ماه محرم یکی از جاذبههای
ناملموس شیراز بهحساب میآید.

 -8گردشگری شبانه و اقتصاد شیراز
بر اساس تجارب جهانی ،آثار فعالیتهای گردشگری شبانه عبارتند از :تقویت تجارت محلی و بهبود ساختار اقتصاد منطقه ای،
فراهم کردن زمینه فعالیتهای مضاعف برای جامعه میزبان ،تحدید انجام فعالیتهای غیر قانونی و کاهش جرائم و Hsieh and (..
 .)Chang,2006:138-145افزون بر اثرات مفیدی که توسعه گردشگری شبانه میتواند بر بهبود کیفیت سفر گردشگران و بهره
گیری بهینه از زمان اختصاص داده شده به گردشگری داشته باشد ،پویایی اقتصاد شهری از طریق افزایش درآمد و ایجاد
فرصتهای جدید شغلی برای جامعه محلی از پیامدهای مهم گردشگری شبانه است .سهم زندگی شبانه در اقتصاد داخلی شهرها
بسیار تاثیرگذار است .حضور فعالیت های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و تفریحی پس از ساعات کاری موجب باز تولید بسیاری از
فضاهای شهری شده و هم باعث جذاب تر و قابل زندگی تر شدن این مناطق برای ساکنان و بازدید کنندگان میشود(رضوان و
19

خیری .)19:4998،هرچند امروز شهر شیراز در بافت تاریخی بسترهای بسیار مناسبی چه در طول روز و چه در طول شب را برای
گردشگران فراهم آورده است اما هنوز گردشگری شبانه بهصورت گسترده در بافت تاریخی مهیا نشده که دالیل آن نیز در این مقاله
ذکر شد .در هر صورت در محورها و گذرهای بافت تاریخی شیراز میتوان با ایجاد مراکز مناسب و منطبق با بافت تاریخی و یا
احیاء برخی از بناها به جذب بیشتر گردشگران کمک کرد و حضور این گردشگران در این محورها رونق اقتصادی بیشتری را برای
این محدوده به همراه خواهد داشت .در بافت تاریخی شیراز و در مسیرها و گذرهای گردشگری آن مردمان زیادی به کسب و کار
مشغولند و حضور گردشگران در این محورها و مسیرها میتواند در توسعه اقتصادی محلهها بسیار مؤثر واقع گردد و با حضور آنها
میتوان بناهای از یاد رفته این بافت تاریخی را به روی آنها گشود تا با ایجاد جاذبه ای جدید و ناشناخته به ایجاد شغلی جدید و
درآمدی نو ،رونق اقتصادی را به بافت تاریخی این شهر برگرداند .گردشگری شبانه میتواند امنیت را به بافت بازگرداند و در پی
ایجاد امنیت میتوان خدمات جدیدی برای مسیرها و محلهها تعریف نمود که شاید اصلی ترین آن نورپردازی باشد و هرچند امروزه
بسیاری از بناها دارای نورپردازی کافی هستند اما هنوز شهر شیراز از کمبود نورپردازی در بافت تاریخی رنج می برد .یکی از اهداف
مسئوالن و راهنمایان گردشگری معرفی و طراحی تورهای بافت گردی شبانه هست تا با این مدل برنامه ها بتوان هر چه بهتر این
نوع مدل گردشگری را در شهر شیراز گسترش و جاذبهها و اماکن گردشگری برای بسیاری از گردشگرانی که در طول روز فرصت
بازدید از آنها را ندارند معرفی گردد و به دنبال آن اقتصاد شهری شبانه بافت تاریخی نیز رونق پیدا کند.
جدول شماره-2تأثیر مسیرهای گردشگری شبانه بر رونق اقتصادی
رفت و آمد بیشتر در بافت تاریخی
شناسایی بیشتر اماکن بافت تاریخی
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ایجاد امنیت
مرمت و بهسازی بافت تاریخی
ایجاد جاذبههای مکمل بافت تاریخی

رونق اقتصادی در بافت تاریخی

نتیجه گیری
گردشگری بهعنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنیا به نمایش
گذاشته ،موردتوجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف است .گردشگری
دارای شاخههای زیادی است که هر کدام از آنها میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور یا شهر داشته باشد و
بر همین اساس گردشگری شهری میتوان د در این راستا کمک فراوانی انجام دهد .یکی از انواع گردشگری شهری ،گردشگری
شبانه هست که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است .با فراهم نمودن امکانات الزم برای گردشگران در زمان
شب ،میتوان در توسعه فرهنگ و اقتصاد هر شهر کمک فراوانی نمود .این نوع گردشگری در ایران سابقه زیادی ندارد .متأسفانه به
دلیل مسائل مختلف ازجمله عدم امنیت ،عدم امکانات و  ...این نوع گردشگری با استقبال زیادی مواجه نشده است البته شاید بتوان
شهر تهران ،یزد ،اصفهان ،مشهد و  ...را سرآمد این نوع گردشگری دانست .شهر شیراز بهعنوان یکی از شهرهای توریستی ایران
موردتوجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی هست و بافت تاریخی آن با جاذبههای ارزشمندش میتواند باعث توسعه
گردشگری شبانه در این شهر و ماندگاری بیشتر گردشگر و در نتیجه بازدید بیشتر از جاذبههای این شهر را در تاریکی شب به دنبال
داشته باش د و به دنبال آن اقتصاد شهری را هر چه بیشتر تقویت نماید .در این بین و در راستای تقویت گردشگری شبانه بافت
تاریخی شهر شیراز میتوان مسیرهای گردشگری شبانه این شهر را بررسی و جاذبههای آن را معرفی تا گردشگران در زمان شب
نیز با توجه به عدم وقت کافی در روز ،از جاذبهها و مسیرهای گردشگری بافت تاریخی استفاده و بازدید نمایند .بافت تاریخی این
شهر شامل  44محله بوده که در برخی از آنها میتوان چند مسیر گردشگری شبانه طراحی و معرفی نمود .ایجاد مسیرهای
گردشگری و بازدید گردشگران از آنها باعث میشود این مسیرها بر اساس بازدید گردشگران ،مرمّت گردد و باعث جذب بیشتر
گردشگران شود.
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آزادی ،مصطفی« ،)4981( ،رابطه امنیت و معماری با گردشگری در محلههای تاریخی شهرهای ایران اسالمی(نمونه موردی:
بافت تاریخی شهر شیراز)» ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی معماری ایرانی اسالمی ،جلد دوم ،شیراز
افسر ،کرامت اهلل (« ،)4919تاریخ بافت قدیمی شیراز» ،تهران ،انتشارات قطره
خراسانی مطلق ،هنگامه ،موسوی فرحبخش ،حبیبه ،فروغی ،فاطمه (« ،)4981اقتصاد و تاب آوری شهری و ارتباط آن با
صنعت گردشگری» ،همایش بینالمللی اقتصاد شهری ،تهران
سید تقی دیزج ،عاطفه ،شجاعی ،عطیه ،موسوی نژاد ،سیده فاطمه (« ،)4981بررسی نقش گردشگری شهری در رشد و توسعه
اقتصادی شهرها» ،اولین همایش بینالمللی اقتصاد شهری(با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل) ،تهران
رضوان ،محمد و خیری ،عبداهلل (« ،)4998ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهری» ،مجله علمی ترویجی منظر ،سال
دوم ،شماره 1
زاهدی ،شمس السادات (« ،)4991مبانی گردشگری و اکوتوریسم پایدار» ،تهران ،انتشارات عالمه طباطبایی
کوشش تبار ،محسن (« ،)4991صنعت گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار در مدیریت شهری ،سازمان شهرداری ها و
دهیاری های کشور» ،موسسه فرهنگی ،اطالع رسانی و مطبوعاتی
معصومی ،مسعود (« ،)4991ماهیت گردشگری» ،تهران ،انتشارات پیک کوثر
موحد ،علی ( ،)4994بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
نوربخش ،مرتضی ،اکبرپور سراسکانرود ،محمد (« ،)4998نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کالنشهرها» ،ویژه نامه
اقتصاد گردشگری شهری
وارثی ،حمیدرضا ،تقوایی ،مسعود و رضایی ،نعمت اهلل (« ،)4984ساماندهی بافت فرسوده شهری(نمونه موردی :شهر شیراز)»،
مجله علمی تخصصی برنامهریزی فضایی ،سال دوم ،شماره دوم
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1599

گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار

بدریه

بحرینی1

تاریخ دریافت81/81/81 :
تاریخ پذیرش88/28/12 :
کد مقاله18118 :

چکـیده
امروزه مقوله گردشگری بهطور عام و گردشگری فرهنگی بهصورت خاص میزان قابلتوجهی از تولید ناخالص ملی و
داخلی کشورهای جهان را خود به اختصاص میدهد .گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیلشدن به یکی از ارکان
اصلی اقتصاد تجاری جهان است .افزودن بر این بسیاری از برنامه نویسان و سیاستگذاران ،از صنعت گردشگری بهعنوان
رکن اصلی پایدار یاد میکنند .توسعه پایدار گردشگری ،فرآیندی است که باکیفیت زندگی میزبانان ،تأمین تقاضای
بازدیدکنندگان و به همان نسبت حفاظت منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است .گردشگری پایدار شیوهای مثبت برای
کاهش هیجانات و تنشهایی است که بهوسیله تأثیرگذاریهایی متقابل میان صنعت گردشگری و بازدیدکنندگان،
محیطزیست و جوامع میزبان به وجود آمده است .در این راستا گردشگری فرهنگی نیز جزئی از صنعت گردشگری
بهحساب میآید .در این مقاله با طرح این پرسش که گردشگری فرهنگی چه تأثیری بر توسعه پایدار دارد ،تالش خواهیم
کرد ،با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،به تأثیر آن بپردازیم.

واژگـان کلـیدی :گردشگر ،گردشگری ،گردشگری فرهنگی ،توسعه پایدار

 -1کارشناس ارشد گردشگری از پردیس دانشگاه تهران/رئیس اداره بازاریابی گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش
B.Bahreini@yahoo.com
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 -1مقدمه
گردشگری ،با سهم  15درصدی در اقتصاد جهانی و سهم  35درصدی در صادرات جهانی خدمات ،یکی از بزرگترین
صنعتهای جهان است (UNWTO,2018,10).بیشک پایانپذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز و سایر منابع
طبیعی ،انگیزهای شد تاکشورهای مختلف ،برای کسب درآمد بیشتر و رسیدن به توسعه پایدار به صنایع اشتغالزا و پرمنفعت
رویآورند .امروزه مقولهی گردشگری بهطور عام و گردشگری فرهنگی بهصورت خاص میزان قابلتوجهی از تولید ناخالص ملی و
داخلی کشورهای جهان را به اختصاص میدهد .توجه به درآمد بیش از یک میلیارد دالری خالص از گردشگری و کارکردهای پیدا
و نهان این صنعت بر حوزه درآمدزایی و اشتغال در کنار رشد ،دیپلماسی عمومی و فرهنگی هم در داخل مرزهای ملی و هم در
روابط بینالملل نشان از اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه پایدار جوامع دارد.
راهبرد گردشگری پایدار در دنیای امروز ،رهیافت جامعهای است که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگری بدون اثرات
مخرب بر زیستبومهای طبیعی است و بر این نکته تأکید دارد که در قالب توسعه گردشگری ،انسان قادر خواهد بود که جوانب
خاصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی دستکاری کند.توجه به عوامل یادشده و بهکارگیری آن در تدوین برنامه جامع
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گردشگری میتواند به توسعه پایدار صنعت گردشگری کمک کند(.صبوری)8،81،1،
توسعه پایدار فرایند استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،توسعه فناوری و تغییر نهادی است که به نسبت پاسخگوی نیاز
جامعه امروزی است .صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین پدیدههای هزاره سوم ،طی نیمقرن گذشته با رشد تصاعد گونه
خود تأثیر به سزایی در پویایی اقتصادی و تبادالت فرهنگی کشورها داشته است؛ بهطوریکه بسیاری از صاحبنظران ،قرن حاضر را
قرن گردشگری نام نهادهاند .در این میان گردشگری فرهنگی ،نوعی از گردشگری است که گردشگر را به تجربه کیفی میان
گردشگر و محیط ،مورد بازدید قرار میدهد گردشگری فرهنگی این توان و پتانسیل را دارد که با رویکرد خود بهعنوان یک گردش
بر مبنای فرهنگ ،نسبت به محیط پیرامون خود با نگاه فرهنگی سیر کند .این امر عالوه بر آنکه مطلوب خود گردشگران خواهد بود
برای میزبانان نیز اثرات فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مثبتی را میتواند با خود داشته باشد .بر این اساس در بحث گردشگری
فرهنگی عموماً دو محور موردبررسی قرارمی گیرد؛ در محور اول گردشگری مرتبط با میراث فرهنگی جامعه هدف است .در این
دیدگاه بعد تاریخی یک جامعه موردتوجه قرار میگیرد و محور دوم کلیت فرهنگ مقصد را هدفگذاری میکند.ازاینرو ضروری
است موضوع گردشگری فرهنگی جایگاه و سهم آن در توسعه پایدار بررسی شود .در این مقاله با طرح این پرسش که گردشگری
فرهنگی چه تأثیری بر توسعه پایدار دارد ،تالش خواهیم کرد با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،به تأثیر آن
بپردازیم.

 -2گردشگری
آرتوربورمن 1گردشگری را چنین تعریف کرده است :گردشگری مجموعه مسافرتهایی را در برمیگیرد که به منظور استراحت
و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام میگیرد و غیبت شخص توریست از
محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا میباشد .بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرتهای شغلی منظمی
بین محل کار و زندگی خود میکنند مشمول این تعریف میشوند(.تقیزاده)8، ،8،18 ،

-3گردشگر
اصطالح توریست یا گردشگر از قرن نوزدهم معمول شد .در آن زمان اشراف زادگان فرانسه میبایست برای تکمیل تحصیالت
و کسب تجربههای الزم زندگی اقدام به مسافرت مینمودند .این جوانان در آن زمان توریست نامیده میشدند و بعدها در فرانسه
این اصطالح در مورد کسانی به کار میرفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر میکردند و بعداً با تعمیم
بیشتر به کسانی اطالق میشد که اصوالً به این منظور به سفر میرفتند .کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد
شد و از آن واژه گردشگری به وجود آمد( .چاک .وای .گی .)8،17،81،افرادی که با هدف کار یا تجارت سفر میکنند نیز ممکن
است بهعنوان گردشگر به بازدید از جاذبه های مقصد یا شرکت در فعالیت های تفریحی بپردازند( .کامیلری)1281،،،

1 Arthur Bormann
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-4طبقه بندی انواع توریسم(گردشگری)
توریسم دارای انواع مختلفی بوده که براساس عوامل متعدد می توان تقسیم بندی هایی را برای آن قائل شد .ازجمله:از نظر
زمانی  /مکانی /تابعیت خارجی و بین المللی و داخلی  /انگیزه سفر /فصل گردشگری /شکل و سازماندهی سفر /استفاده از وسیله
نقلیه  /نوع و محل اقامت .با در نظر گرفتن اهداف ،انگیزهها ،مقاصد و مدت سفر گردشگری تقسیم بندی های مختلفی
از توریست صورت گرفته است که در زیر تقسیمبندی سازمان جهانی گردشگری از دیدارکنندگان بینالمللی آورده شده است؛
طبیعتگردی/گردشگری تجاری/گردشگری مذهبی و زیارتی /گردشگری ماجراجویی /گردشگری سالمتی/گردشگری
ورزشی/گردشگری انبوه یا تفریحی/گردشگری نوستالژیک /گردشگری فرهنگی (احسانی)8،81 ،،2 ،

 -5گردشگری فرهنگی
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گردشگری فرهنگی دارای مفهومی عام است  ،و نوعی از گردشگری است که گردشگر در آن به جستجو ،فراگیری و تجربه
درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران میپردازد(.رنجبران و زاهدی )88 ،8،11 ،یکی از نویسندگان در کتاب خود،
مقصود از گردشهای فرهنگی را بحث درباره آن بخش از صنعت گردشگری میداند که بر جذابیتهای فرهنگی توجه خاصی می-
کند .این جنبههای جذاب متفاوت اند و شامل کارهای انجام شده ،موزهها ،نمایشگاهها و از این قبیل چیزها می شود( .چاک،8،77 ،
 )877در دایره المعارف گردشگری بیان می شود «گردشگری فرهنگی ظهور عالئق انسان برای ارضای حس کنجکاوی در مورد
چگونگی زندگی و محیط پیرامون مردم و همچنین دیدار از جنبههای فیزیکی زندگی آنها است که در شغل و پیشه ،موسیقی،
ادبیات ،رقص ،غذا ،نمایش ،صنایع دستی ،زبان و آیینهای مذهبی بیان می شود»(.جعفری )818 ،1222 ،لذا گردشگری فرهنگی از
دو بعد مفهومی و فنی تعریف می شود،در بعد مفهومی گردشگری فرهنگی ،حرکت انسانها برای جاذبههای فرهنگی و جدا شده از
مکان معمولی سکونت با هدف به دست آوردن اطالعات و تجربه جدید برای ارضای نیازهای فرهنگی تعریف شده است .از نظر
فنی گردشگری فرهنگی ،حرکت انسان ها برای جاذبههای فرهنگی خاص همچون مکانهای میراث ،نشانههای زیباشناختی و
فرهنگی ،هنرها و نمایشها ،که خارج از مکان معمولی سکونت قرار دارد را در بر میگیرد( .باچلیتنر )12 ،8888 ،8بهطور تخصصی
گردشگری فرهنگی د ر گونه شناسی در هشت مورد عمده طبقه بندی می شوند ،در یک نگاه مشخص و روشن میتوان جاذبههای
مربوط به حوزه گردشگری فرهنگی را در نمای زیر به خوبی نشان داد:

شكل ( )1-2جاذبه های مربوط به حوزه گردشگری فرهنگي(قادری)1831 ،
1 Bachleitner
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-6توسعه پایدار
توسعه پایدار 1در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیطزیست است .در سال  8812برای نخستین بار نام توسعه پایدار در
گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی آمد .در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به
جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می کند .توسعه پایدار محل تالقی جامعه ،اقتصاد و محیطزیست است.
افراد ،با دیدگاه های گوناگون و نگرش های متفاوت به تعریف مفهوم «توسعه پایدار» پرداخته اند .گروهی آن را عرصه پیوند
اندیشه حفاظت زیست محیطی و توسعه دانسته اند و گروهی ،توسعه ای را پایدار دانسته اند که در آن رشد و توسعه اقتصادی،
محیط و جامعه انسانی رابطه ای مکمل و نه رقابت آمیز با یکدیگر داشته باشند (بارو.(11 ،8،78 ،
تقریباً وجه مشترک تمامی تعاریف ،حفظ محیط زیست انسان بهعنوان بستر توسعه است که این امر در قبال ارتباط متقابل
چهار رکن اساسی توسعه پایدا ر یعنی توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی جامه عمل خواهد پوشید (دی کاستری،
) 8 ، 8،78هرگاه توازن در کنش و واکنش متقابل میان این اجزاء بر هم خورد ،پایداری خدشه دار خواهد شد.

-7گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار
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در بسیاری از کشورها سیاست های گردشگری به منزلة طراحی و تدوین برنامه ها و سیاست های کالن کشور و ابزاری مؤثر
برای پی گیری روند توسعه مورد توجه قرار می گیرد).فرجی مالئی و همکاران )8،88،888،
گردشگری یکی از صنایع خدماتی محسوب شده و درآمد حاصل از آن بهصورت بخش از تولید ناخالص داخلی کشور
میزبان ،مستقیمآ بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر می گذارد .تجارت و گردشگری بهعنوان دو منبع اصلی کسب در آمد های
ارزی برای اقتصادهای کوچک و بزرگ تلقی می شود .گردشگری می تواند گزینه مناسبی برای تنوع بخشی به اقتصاد ،توسعه
زیر ساخت ها ،اشتغال زایی ،حفاظت بهتر محیط زیست ،کمک به توسعه پایدار ،افزایش تعامل انسان ها و فرهنگ های مختلف با
یکدیگر باشد(.حبیبی)8،88،1،
براین اساس می توان سه جنبه الف)حفاظت از محیطزیست ب)حفظ منابع و میراث فرهنگی ج)حرمت و احترام به جوامع است،
را جزئ الینفک توسعه پایدار گردشگری محسوب کرد.لذا در زمینه گردشگری هر چیز از انتخاب مکان ،ساختار ،تسهیالت و
تجهیزات و بهطور کلی محصول گردشگری برای عرضه و تقاضای گردشگران تابع حفاظت از محیط و طبیعت برای میزبان و
میهمان می باشد( .مشیری،ابوسعیدی )8،18 ،میراث طبیعی بیانگر مفهومی فرهنگی از طبیعت است .در واقع ظرفیت های طبیعت،
برای این که در نظام گردشگری قرار گیرند ،نیاز به فرهنگی شدن و تغییراتی دارند و در این معنا به میراث طبیعی و ظرفیت های
آن تبدیل می شود(.رازقی)8،81،881،
گردشگری فرهنگی ،با اتکا بر مفهوم توسعهی پایدار ،میخواهد صنعت گردشگری در عین فرهنگی بودن وسوددهی اقتصادی،
کمترین تأثیر را بر جامعه میزبان و محیطزیست را داشته باشد (.گودرزی )8،87،1،امروزه با گسترش و توسعه شهرها ،پراکندگی
مکان های گردشگری در سطح شهرها افزایش یافته و این امر موجب افزایش اهمیت پیش بینی تقاضای گردشگری شده
است،زیرا ذینفعان را قادر می سازد که برنامه ها و سیاست ها را تعدیل کنند(لیو و همکاران)1، ،1281،اما در عین حال باعث اثرات
سودمندی بر جامعه میزبان شامل ایجاد اشتغال ،تجدید حیات نواحی فقیر ،بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی وغیره می
شود(.میسون)71 ،8،17 ،
توسعه پایدار در هر مقصد گردشگری از جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی مورد محک و
ارزیابی قرار میگیرد .در ابتدا عالیق زیست محیطی بیشترین توجه را جلب کرده بود اما امروزه هر سه بعد از ارزش یکسانی
برخوردارند .محتوای منشور کنفرانس جهانی گردشگری پایدار در اسپانیا ،مبتنی بر الزامات توسعه پایدار گردشگری است که
تعدادی از الزامات اساسی مربوط به محیط زیست طبیعی و فرهنگی درباره شکنندگی
اکوسیستم های بومی و جوامع میزبان ،اتحاد و مشارکت تمامی افراد در آن مطرح شده است .همچنین توسعه پایدار بهعنوان یک
استراتژی برتر برای گردشگری و برنامهریزی فعالیت های گردشگری به ویژه در خصوص مناطق در معرض خطر فرهنگی و
طبیعی معرفی می شود(.مدلیک)881 ،122، ،2
میشل میکو ،با ارجاع به پژوهشهای لینز درباره گردشگری پایدار در هاوایی درک بهتری از این مفهوم ارائه می کند:
عالیق
مدیریت
برای
بلکه
نشده
طراحی
گردشگری
منع
برای
پایدار
«گردشگری
سه گروه ذی نفع شامل ساکنین ،جوامع میزبان ،گردشگران و دستاندرکاران صنعت گردشگری و به دنبال ایجاد تعادل بین توسعه
1 Sustainable Development
2 Medlik
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و محافظت و بهطور کلی به دنبال یافتن بهترین شکل از توسعه گردشگری برای یک ناحیه با توجه به فرهنگ و محیط زیست آن
است(.میلر و توئنینگ)11 ،1228 ،1
بر اساس موارد گفته شده و نظر ال .اجل 2تعریف ،توضیح و برآورد گردشگری پایدار می تواند دشوار باشد زیرا به خاطر آینده
کرد.
مرتبط
فردا
دلواپسیهای
با
را
گردشگری
امروز
پویای
نیازهای
باید
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مقاله تونی گریفین 5و نیکولت بولز 5با عنوان «راه های قابل تصور برای دستیابی به گردشگری پایدار
پنج عنصر کلیدی زیر را برای پایداری گردشگری مطرح می کند( :اجل)،8 ،8،11 ،
حفاظت و نگهداری از اصل منابع کنونی برای نسلهای آینده؛
برقرار نگه داشتن زایندگی اصل منابع؛
برقرار نگه داشتن تنوع زیستی و اقلیمی و اجتناب از تغییرات غیرقابل بازگشت؛
تضمین عدالت و تساوی بین نسلها؛
برقرار نگه داشتن و حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی محیط ،منطقه یا کشور.
حال با توجه به ابعاد سهگانه رویکرد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی)؛ طبق نظر سواربروک بعد
اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری نسبت به دو بعد دیگر در گردشگری پایدار ،توجه بسیار کمتری جلب کرده است .احتماالً به دلیل
اینکه اثرات اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری بسیار کند و آرام در طول یک دوره زمانی بهصورت ناملموس اتفاق می افتد اغلب
بهصورت نامشهود و غیرقابل لمس هستند؛ درحالی که این اثرات گردشگری غالبا ماندگارتر و فرصت تغییر آنها کمتر رخ میدهد.
زمانی که اثرات اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری پایدار مورد توجه قرار میگیرد اغلب تمرکزها بر جامعه میزبان است و غالباً احساس
خاصی برای حفظ جامعه میزبان از اثرات منفی و تهاجمی گردشگری وجود دارد( .اسواربروک)88 ،8888 ،
بعد اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری را می توان با اجرایی کردن چهار اصل پایدارتر کرد:
 )8تساوی حقوق/انصاف :اطمینان از اینکه با تمامی ذینفعان در گردشگری بهصورت منصفانه رفتار می شود؛
 )1فرصت برابر :برای همه شاغالن گردشگری و افراد گردشگر فرصت های یکسانی وجود داشته باشد؛
 ) ،اخالقیات :صنعت گردشگری نسبت به گردشگران صادق و در ارتباط با عرضه کنندگان ،با اخالق است و به عبارتی دیگر،
دولت های مقصد با جامعه میزبان و گردشگران ،با اخالق عمل میکنند؛
 ) 1مشارکت برابر :اصوالً رفتار با گردشگرانی که به آنها خدمات ارائه می شود باید با دید مشارکت برابر باشد نه اینکه بهصورت
رفتار پست و پایین باشد.
بدین ترتیب باید گفت که توسعه پایدار نقطه ایده ال صنعت گردشگری و بسیاری صنایع دیگر در قرن بیست و یکم است .این
رویکرد از توسعه بر حفظ یکپارچگی و تنوع زیست محیطی ،برآوردن نیازهای اساسی انسان ،نگه داری منابع به منظور استفاده نسل
های آتی و کاهش بی عدالتی تأکید دارد؛ بنابراین تأکید بر دید بلندمدت و توازن بین افراد ،در نسل حاضر و بین انسان ها و سایر
ارگانیسم ها در این نگرش وجود دارد .اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است ،پس اندازهگیری
عملکرد و اثرات جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی آن در مقصدهای گردشگری ،یک ضرورت است(.نیک-
بین و کرمی)8،7 ،8،88 ،
از این رو ،گردشگری از نظر فرهنگی دارای اهمیت است .این امر در کوتاهمدت موجب اتحاد و پیوند بیشتر اقوام ،مذاهب و
فرهنگهای مختلف می شود .به همین دلیل روز به روز بر اهمیت بُعد «عنصر فرهنگ» این صنعت افزوده می شود .گردشگری
موجب افزایش آگاهی جوامع از شیوههای زندگی یکدیگر و در نتیجه نزدیکی فرهنگهای ملل مختلف شده و سبب می شود تا
گردشگری فرهنگی بهعنوان نزدیکترین گونه به عنصر فرهنگ ،رشدی سریع تر از میزان رشد گردشگری را در دنیا کسب کند(.
والریو و مائوئال)1 ،1227 ،3
بهعنوان مثال در کشور چین گردشگری بر حسب نژاد ،فرهنگ و ملل ،تقسیمات خاص خود را دارد و اتفاقاً یکی از جاذبههای
گردشگری برای گردشگران ،همین تنوع فرهنگ و ملل و تقسیمبندی آنها در قالب گروه های مختلف است تا جایی که دولت از
این تنوع و استقالل فرهنگی استقبال و سعی می کند اغلب آنها را جهت جذب گردشگران بیشتر حفظ کند .همچنین دولت چین
امیدوار است که با هماهنگی های الزم بین اقوام و نژادهای گوناگون ،وسیله رشد و توسعه اقتصادی آمایش سرزمین و وطندوستی
1 Miller & Twining
2 L. Edgell
3 Tony Griffin
4 nicolet boulez

5 Valeriu and Mauela
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را نیز تشویق کند (.اواکز )،8 ،8887 ،8ولی به هر حال ،این باور در حال تقویت است که گردشگری مرتبط با جوامع و فرهنگ،
دارای اثرات دوگانه مثبت و منفی بر فرهنگ ها ،جوامع و عادات محلی آنهاست (.اجل)827 ،1228 ،
گردشگری فرهنگی بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل میدهد طبق آمار سـازمان جهـانی  ،7درصد
گردشگری بین الملل با انگیزه فرهنگی انجام میشود و این تقاضا ساالنه در حال افـزایش است .رشد گردشگری فرهنگی و
گردشگری میراث به عنوان عناصر گردشگری نوین ،توجه سیاستگـذاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است ،به
طوری که امـروزه در ادبیـات گردشـگری مطالـب زیـادی درباره گردشگری فرهنگی به چشم میخورد (.ریچاردز)87-8 ،1221 ،
در بحث گزدشگری فرهنگی  ،باید به دنبال راه هایی باشیم که سه عنصر گردشگری،فرهنگ و محیطزیست را با یک دیگر تلفیق
کند تا آحاد مردم اعم از گردشگران داخلی و خارجی و جامعه میزبان بتوانند ،ضمن سیر و سفر و تفریح ،در محیطزیستی سالم و به
دور از آلودگی باشند(فرازیانی و همکاران )1281،878،آثار گردشگری فرهنگی از سه بعد مورد توجه در توسعه پایدار است:
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 -1آﺛار اﺟﺘﻤاﻋی – فرهنگی
جنس گردشگری فرهنگی از عنصر فرهنگ است لذا میتوان و یا باید انتظار داشت که اثرات بیشتری در این بعد از توسعه
پایدار را شاهد باشیم .ازجمله:
الف) تغییر در نظام ارزشها :آثار اجتماعی– فرهنگی ،گردشگری فرهنگی به این موضوع اشاره دارد که گردشگری و مسافرت
در نظام ارزش های افـراد و جامعه ،الگوی رفتاری ،ساختارهای اجتماعی ،کمیت و کیفیت زندگی جامعه میزبـان و گردشـگران
تـأثیرگـذار است؛ اگر چه تمرکز عمده مطالعات در این زمینه بر مقاصد گردشگری است و به نواحی اعزام کننـده گردشـگر و خود
گردشگران ،کمتر توجه شده است (.هال و پیج )818 ،1228 ،البته از سوی دیگر می توان این تغییرات در نظام ارزشها را در خود
گردشگران هم دید.
ب) تجاری شدن یا کاالیی شـدن فرهنگ جامعه میزبان :در بررسی آثار منفی توسعه گردشگری بر فرهنگ جوامع ،برخی
نویسندگان به تجاری شدن یا کاالیی شـدن فرهنگ جامعه میزبان اشاره کردهاند؛ به این معنا که ساکنان ،محصوالت فرهنگی خود
را آن گونه که مورد پسند گردشگران باشد عرضه میکنند .اثر القایی نیز از جمله همین آثار منفی عنوان شده است و به فراینـدی
گفتـه میشود که فرهنگ گردشگری و هر چه مربوط به آنهاست ،برای جامعه میزبان الگو میشود و ساکنان بـه تقلیـد کورکورانه
از فرهنگ مهمانان می پردازند(.ضرغام )،81 ،8،78 ،همچنین در مطالعاتی نشان داده شـده اسـت کـه ساکنان محلی محصوالتی
را به گردشگران عرضه می کنند که از نمونه اصـیل آن کیفیـت نـازلتـری دارد و بـا آنچه برای خودشان تولید میکنند متفاوت
است (.آلن)،2 ،888، ،همچنین میتوان به کاربرد معماریهای غیر اصیل و بیریشه در ساخت هتلها و اقامتگاه هایگردشـگران
که صرفاً به منظور جلب نظر آنان اجرا شده است اشاره کرد(.دیچ )،2 ،8887 2،پژوهش های هرنان رُدریگـز 5در هـاوایی نشان
داده که ادامه این فرایند منجر به پدیدهای به نام «کم جلوه شدن فرهنگ» می شود که یکی دیگر از آثار منفی توسعه بـیرویه
گردشگری است و نگرش ساکنان را به این پدیده تحت تأثیر قرار میدهد .کم جلوه شدن فرهنگ در واقـع به معنای عرضه
فرهنگ یا محصوالت فرهنگی یک جامعه به مهمانان به شکل غیرواقعی و غیراصیل است که فقط برای جذب بازدیدکنندگان و
جلب توجه آنان انجام میشود .به همین دلیل ،سندیت و اعتبار ،به مسﺌله ای مهم در صـنعت گردشـگری تبـدیل شـده اسـت.
(فقیهی و کاظمی)881 ،8،11 ،
ج) معرفی فرهنگ جامعه میزبان به سایر جوامع و فرهنگ ها :معموالً ساکنان محلی به دو گونه از منافع فرهنگی توسعه
گردشگری بهرهمند می شوند :اول این که گردشـگران فرهنگ جامعه میزبان را به سایر جوامع و فرهنگ هامعرفی میکنند .این اثر
مانند تبلیغات برای گوهری است که هر جامعه آن را چون صدف در درون خود محفوظ میدارد و هر چه این گوهر اصیلتر و غنی-
تر باشـد معرفـی آن به دیگران عزت و احترام بیشتری برای صاحبانش به همراه خواهـد داشـت ،دوم اینکـه صـنعت گردشـگری
فرصتی برای ساکنان ایجاد میکند تا فرهنگ خود را مستقیم و بدون واسطه و به شـکل واقعـی بـه عالقـهمنـدان عرضه کنند.
این عمل ،به ویژه باعث تقویت غرور و همبستگی جامعه میزبان و افزایش حد تحمل آنـان در برابـر فرهنگ های دیگر میشود(.
ریچاردز)12-81 ،1221 ،
همچنین این شیوه معرفی فرهنگ خود به دیگران هر گونه شائبه یا پنداشت های نادرست درباره فرهنگ سـاکنان را برطرف
میکند و گردشگران امکان مشاهده فرهنگ واقعی میزبانـان خـود را بدسـت مـیآورنـد ،بـه عـالوه مهمانان میتوانند برخی
خصایص فرهنگی جامعه میزبان را ،که خودشان کمتر به آن توجه داشتهاند ،شناسـایی و معرفی کنند(.اشنایدر و ژران)88 ،8،78 ،

1 Oakes
2 Deitch
3 Hernan Rodriguez
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د) افزایش غرور و تقویت حس همبستگی فرهنگ ملی و محلی :در تأیید آثار مثبت فرهنگـی توسعه گردشگری ،می توان به
مطالعه" استین و اندرسون" در دو پارک ایـالتی در مینوسـوتا اشـاره کـرد آنهـا دریافتند که توسعه گردشگری در آنجا باعث
افزایش غرور ،تقویت حس همبستگی ،تبادل ایدههـا و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی شده است .همین طور در مطالعه
دیگری که تأثیرات جـشنواره را بررسی کرده ،ایجاد غرور و تعامالت اجتماعی و تقویت هویت جامعه میزبان ،از جمله منافع عمده
این مراسم ذکر شده است(.هینچ و دالمر)،1-18 ،8881 ،1
هـ) ماندگار شدن آثار فرهنگی :یکی دیگر از محققان با مشاهده گردشگران در جامعه بالینز دریافت کـه حضور آنها موجب
افزایش تقاضا برای محصوالت بومی و در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع محلی شده است .او این پدیده را توان یابی یا تقویت
فرهنگی نامید .مشخصه پدیده مورد نظر این است که افزایش و بهبود سـاخت و پرداخت محصوالت فرهنگی برای عرضه به
گردشگران و انتقال این محـصوالت یـا تبلیـﻎ راجـع بـه آنهـا در مناطق دیگر دنیا باعث ماندگار شدن این آثار در نتیجه محفوظ
ماندن آداب ،سنن ،صنایع محلـی و جلـوگیری از تضعیف یا انقراض آنها خواهد شد(.کاظمی مهدی و کاظمی سمیه-،8 ،8،11 ،
)18
 -2آﺛار اقﺘصادی
توجه به آثار اقتصادی در حوزه گردشگری عامترین نگاه میباشد و به همین دلیل اعتقاد بر این است که رایج ترین نگاه به
گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است(.همایون)1، ،8،11 ،
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گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید جان مینارد کینز ،2اقتصاددان
مشهورانگلیسی معتقد بود رشد اقتصادی که خود ناشی از سرمایهگذاری است در آینده می تواند ایجاد اشتغال و درآمد نماید.کینز
معتقد بود که رشد اقتصادی زمانی حاصل خواهد شد که میزان تزریق پول به اقتصاد از میزان نشت آن بیشتر باشد .لذا مقاصد
گردشگری به روش ها و گام هایی برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار نیاز دارند .وظیفة مهم در دست یابی به این موقعیت
رقابتی برعهدةبازاریابی است که یکی از عوامل مهم هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود .فعالیت بازاریابی ازطریق ابز ارهای
بازاریابی صورت می گیرد که از آن ها با نام عناصر آمیختة بازاریابی )محصول ،قیمت ،توزیع،ترفیع( یاد می
شود(سیریکوویچ)1281،888،
گردشگری فرهنگی نیز می تواند بهعنوان گونه ای از گردشگری نقش قابل مالحظه ای در اقتصاد ایفا نماید از جمله:
الف) اشتغال زائی به خصوص در صنایع فرهنگی :اشتغال ایجاد شده توسط گردشگری فرهنگی مانند دیگر انواع گردشگری ،بر
سه نوع می باشد؛
اشتغال مستقیم؛ اشخاصی که در مؤسسات مرتبط با گردشگری کار میکنند از قبیل هتلها ،رستورانها ،فروشگاههای
توریستی و آژانسهای سیر و سفر؛
اشتغال غیر مستقیم؛ مشاغل ایجاد شده در بخشهای عرضه از قبیل صنایع خالقانه ،صنایع دستی ،کشاورزی ،شیالت و
صنایع؛
اشتغال اِلقایی؛ اشخاصی که از طریق خرج کردن درآمدی که شاغالن مستقیم و غیر مستقیم کسب کردهاند ،حمایت میشوند.
مقوله هنر و فرهنگ از نظر بسیاری از افراد یک موضوع روشنفکری و سرگرمی محسوب میشود نتیجه این تفکر این است که
سهم هنر و فرهنگ در اقتصاد یک کشور  ،سهم حاشیهای است درحالی که بخش فرهنگ و هنر یک بخش رشد یابنده است که با
سرعتی بیش از سایر بخش های اقتصادی توسعه می یابد به عالوه این بخش امکانات و فرصت های شغلی بسیار متفاوت و غالبا
با مهارت های باال را ایجاد می کند .به این ترتیب گردشگری فرهنگی هم برای اشتغال زائی در صنایع فرهنگی میتواند نقش-
آفرینی کند و هم دیگر صنایع مربوط به گردشگری.
ب) اثرات درآمدی برای بخش فرهنگی جامعه :امروزه سهم زیادی از درآمد برخی کشورها از محل
فعالیت های گردشگری است .مسافرت و جهانگردی در تولید ناخالص ملی نقش واالیی را ایفاد می کند .گردشگری عالوه بر ایجاد
اشتغال موجب درآمد ملی می شود که بخشی از درآمد بهصورت درآمد ارزی حاصل می شود.
مطلوبترین اثر جهانگردی ارزی است که وارد کشور میشود( .همایون )1، ،8،11 ،ارز خارجی حاصل از جهانگردی
بین المللی ،شامل محاسبة درآمدهای ناخالص ارز خارجی است (کل ارز خارجی که جهانگردان خارجی هزینه میکنند ،و درآمد
خالص ارز خارجی) ارز خارجی باقیمانده در کشور پس از کسر ضریب خروج ارز خارجی .دگرگونیهای نرخ تبدیل ،اثر تعیین
کنندهای بر روندهای گردشگری بین المللی و در نتیجه روند گردشگری و توزیع آن دارد .در کنار تعدادی از عوامل دیگر (مانند

1 Delamere & Hinch
2 John Maynard Keynes
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تغییرات تولید ناخالص ملی و تراز پرداختها) ،نوسان نرخ تبدیل ارز تا حدود زیادی سبب روندهای انشعابی در مخارج گردشگری
توسط کشورهااست(.وال و بیچیل)881 ،8،11 ،
ج) کمک به تنظیم عرضه و تقاضا :قانون عرضه بیان گر آن است که رابطة مستقیم میان قیمت کاال یا خدمت مورد نظر و
مقدار کاال یا خدمتی که تولید کنندگان عرضه میکنند .وجود دارد ،به شرط آنکه سایر عوامل ثابت باشند .قانون تقاضا میگوید که
رابطه معکوس میان قیمت کاالها و خدمات و مقدار کاالها یا خدماتی که خریداران مطالبه میکنند وجود دارد ،به شرط آنکه سایر
عوامل ثابت باشند.
د) کمک به توسعه اقتصادی :اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع شود می تواند سطح
زندگی مردم را بهبود بخشد(.پاپلی یزدی و سقایی )8، ،8،18 ،به همین دلیل
توسعه گردشگری ،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ،عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای
مختلف ،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود(.کاظمی،8،18 ،
)8
ه)کمک به توسعه صنایع فرهنگی :مؤسسات گوناگون سازمان ملل با تمرکز دوباره بر نقش فرهنگ و صنایع فرهنگی به عنوان
ابزاری در دستیابی به اهداف توسعه هزاره ،پیشگام این امر به شمار می آیند .یونسکو سال هاست که به موضوع صنایع فرهنگی
توجه نشان میدهد(نخستین بار در سال  8878در کنفرانس عمومی این سازمان در نایروبی) ،اما تنها از سال  8888بود که با انتشار
گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه ،مسائل فرهنگی توسعه در برنامه های همه دولتهای عضو سازمان ملل جای گرفتند.
این گزارش ،الهام بخش کنفرانس بین دولتی سیاست های فرهنگی توسعه بود که در  8881در استکهلم سوئد برگزار شد و پس از
آن اولین گزارش جهانی فرهنگ از سوی یونسکو با عنوان «فرهنگ ،آفرینندگی و بازارها» در همان سال انتشار یافت .هم
کنفرانس یاد شده و هم گزارش پس از آن ،بر لزوم سیاستگذاری های فرهنگی نوین برای دربرگیری نقش نوظهور صنایع فرهنگی
به عنوان بخشی از راهبردهای توسعه تأکید کردند .صنایع فرهنگی عبارتند از :صنایعی که محصول تولیدی آنها به صورت ملموس
و غیر ملموس ،شکل خالقانه و هنرمندانه دارد .این صنایع به واسطه بهره برداری از دارایی های فرهنگی و تولید کاالها و خدمات
دانش محور (سنتی و جدید) قابلیت ایجاد ثروت و درآمد را دارند .ویژگی مشترک صنایع فرهنگی این است که در همگی آنها
آفرینندگی ،دانش فرهنگی و دارایی های فکری برای تولید کاالها و خدمات دارای معنای اجتماعی و فرهنگی بکار می رود .صنایع
فرهنگی ،مجموعه ای گسترده از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود؛ از جمله :تبلیغات بازرگانی ،معماری ،صنایع دستی ،مد
(پوشاک و ،)...فیلم ،ویدئو و دیگر تولیدات صوتی -تصویری ،طراحی گرافیک ،نرم افزارهای آموزشی و تفریحی ،موسیقی زنده و
ضبط شده ،هنرهای نمایشی و برنامه های سرگرم کننده ،پخش رادیویی ،تلویزیونی و اینترنتی ،صنعت چند رسانه ای ،هنرهای
تجسمی ،موزه ها ،آثار باستانی ،خط ،چاپ و نشر (مطبوعات ،مجله ،کتاب و( .)...یونسکو )1227 ،بخش قابل توجهی از نیازهای
گردشگران فرهنگی را میتوان با رونق دادن به این صنایع تامین کرد و از اثرات مختلف اقتصادی آن بهرهمند شد.
 -3آﺛار زیستمحیطی
امروزه توسعة گردشگری و ورود گردشگران ،عالوه بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی ،اثرات زیست محیطی فراوانی
بـر منـاطق پذیرندة گردشگر به وجود میآورد .گردشگران فرهنگی عالوه بر آنکه گردشگر هستند انگیزههای فرهنگی هم دارند که
در مورد ز یست محیط میزبانان نیز توجه ویژه دارند به همین دلیل باید به این مورد نیز از دو بعد مثبت و منفی توجه شود.مطالعات
صورت گرفته بیشتر به جنبه های منفی گردشگری اشاره کردند که جای خالی اثرات مثبت بسیار محسوس است .تأثیرات منفی
زیست محیطی گردشگری شامل آلودگی هوا ،آلودگی خـاک ،آلـودگی آب ،مـشکل تـراکم ترافیکـی ،ریخت و پاش زبالهها ،آسیب
به بناهای تاریخی ،تخریب گیاهان طبیعی ،تخریب حیات وحش وغیره ..است(.حسین و التینای)112-171 ،1228 ،

نﺘیجهگیری
امروزه گردشگری فرهنگی به عنوان یک از عناصر گردشگری نوین ،توجه سیاستگـذاران و محققان را در سراسر دنیا به خود
جلب کرده است ،به طوری که امـروزه در ادبیـات گردشـگری مطالـب زیـادی درباره گردشگری فرهنگی به چشم میخورد .در
این ادبیات بر تاثیر گردشگری فرهنگی بر هر یک از ابعاد توسعه پایدار تاکید شده است .در این میان گردشگری فرهنگی از دو بعد
در "توسعه پایدار" و کارکرد بهتر نظام فرهنگی اهمیت داشته باشد؛ از یک سو مهم ترین ویژگی گردشگری اثرات فرهنگی آن
است و از سوی دیگر گردشگری فرهنگی خود یک پتانسیل عظیم برای توسعهیافتن است .بدین جهت امروزه گردشگری عالوه بر
آنکه بهعنوان یک منبع اقتصادی حائز اهمیت است در ابعاد دیگر نیز مورد توجه سیاستگزاران قرار میگیرد .از نظر اندیشمندان
بهطور کلی گردشگری فرهنگی در هر منطقه می تواند واجد آثار زیر باشد:
 -8بازتولید و اهمیت یافتن امتیازات فرهنگی مهجور ساکنان محلی؛
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اجل ،دیوید ،ال .)8،11(.مدیریت گردشگری پایدار ،میراثی برای آینده ،ترجمه :حمیدرضا جعفری ،علیرضا موسائی ،حسن
هویدی .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی
اشنایدر ،سوزان و ژران ،بارسو( .)8،78مدیریت در پهنه فرهنگها ،ترجمه اعرابی و ایـزدی ،تهـران -انتـشارات دفتر پژوهش
های فرهنگی.
احسانی )8،81(،بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاههای بومگردی بر روی معیشت جامعه محلی ،مطالعه موردی ،روستای
افراچال ساری
بارو ،سی جی) 8،78( ،توسعه پایدار ،مفهـوم ،ارزش و عمـل ،ترجمـه سـیدعلی بـدری ،فصـلنامه تحقیقـات جغرافیایی،
شماره . 11811
پاپلی یزدی ،محمدحسین .و سقایی ،مهدی( .)8،11گردشگری(ماهیت و مفاهیم) ،تهران :انتشارات سمت.
تقی زاده انصاری ،حسن( ،)8،18جهانگردی در ایران ،تهران :اندیشه پویا ،چاپ اول.
چاک ،وای .گی( ،)8،77جهانگردی در چشم انداز جامع ،ترجمه علی پارسیان  -سید محمد اعرابی ،تهران :انتشارات دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
حبیبی ،فاتح ،محمدی،سمیرا ()8،88بررسی تأثیر توسعه گردشگری بر شاخص توسعه انسانی ،اولین همایش بین المللی
برنامه ریزی اقتصادی،توسعه پایدار و متوازن منطقه ای دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی کردستان.
دی کاستری ،فرانچسکو) 8،78( ،صندلی توسعه پایدار ،ترجمه محسن حکیمـی ،فصـلنامه طبیعـت و منـابع ،انتشارات
کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،سال دوم ،شماره 827
رنجبران ،بهرام و زاهدی ،محمد( .)8،11شناخت گردشگری ،اصفهان :نشر چهارباغ.
رازقی ،علی رضا()8،81مطالعه ظرفیتهای گردشگری میراث فرهنگی و طبیعی در نوار ساحلی مکران استان هرمزگان،
فصلنامه -علمی-پژوهشی گردشگری توسعه ،سال هشتم،شماره چهارم
صبوری ،مینا( )8،81توسعه پایدار گردشگری ،چرا و چگونه؟https://arasbaran.org/news.cfm?id=2674
ضرغام ،حمید(« .)8،78راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی ایران».مجموعه مقاالت نخستین همایش
جهانگردی و جمهوری اسالمی ایران ،ج  ،8دانشگاه عالمه طباطبـائی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
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 -1امکان تشخیص و توسعه آگاهی های منطقه ای در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فزاینده( یک احساس خوب
تعلق به یک فرهنگ)؛
 -،ایجاد زیر بناهای اقتصادی ،در یک دوره بلند مدت؛
 -1افزایش اشتغال در یک اقتصاد در حال رکود.
شاید بتوان گفت عینی ترین کارکرد گردشگری (گردشگری فرهنگی) افزایش درآمد بخش خصوصی و دولتی ،افزایش اشتغال،
رونق کسب و کار و بهبود کیفیت زندگی مردم است .بنابراین نقد و بررسی گردشگری بدون تاثیرات اقتصادی آن امکان پذیر
نیست .نتیجه طبیعی افزایش منابع مالی در فعالیت های مربوط به گردشگری ،افزایش درآمدها و در نتیجه سرمایه گذاری بخش
دولتی و خصوصی ،ساخت و بهبود زیرساخت ها و افزایش امکانات " توسعه اقتصادی " است .در عین حال ،گردشگری اثرات منفی
زیانآوری را برای جامعه میزبان به همراه دارد .توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیطزیست است و در هر
مقصد گردشگری از جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی مورد محک و ارزیابی قرار میگیرد .در
حقیقت توسعه پایدار نه فقط در بعد محیطزیست ویا اقتصاد بلکه به معنی پیوند دادن میان اقتصاد،
محیطزیست و اجتماع و فرهنگ مفهوم پیدا می کند .بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی برای برآورده کردن نیاز های امروز
جوامع و حفظ و توسعه این منابع برای بهره برداری نسل های آینده ،شاید کاربردی ترین تعریف برای توسعه پایدار است.
رسیدن به نقطه توسعه پایدار عالیترین هدف برای هر صنعتی از جمله صنعت گردشگری است .این رویکرد از توسعه ،بر حفظ
یکپارچگی و تنوع زیستمحیطی ،برآوردن نیازهای اساسی انسان ،نگهداری منابع به منظور استفاده نسل های آتی و کاهش بی-
عدالتی تأکید دارد؛ بنابراین تأکید بر دید بلند مدت و توازن بین افراد ،در نسل حاضر و بین انسان ها و سایر ارگانیسم ها در این
نگرش وجود دارد .اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است ،پس اندازهگیری عملکرد و اثرات
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی آن در مقصدهای گردشگری ،یک ضرورت است.
گردشگری فرهنگی در کوتاهمدت موجب اتحاد و پیوند بیشتر اقوام ،مذاهب و فرهنگهای مختلف شده و به همین دلیل روز
به روز بر اهمیت بُعد «عنصر فرهنگ» این صنعت افزوده می شود .گردشگری موجب افزایش آگاهی از شیوههای زندگی یکدیگر و
آداب و رسوم دیگران میشود و در نتیجه نزدیکی فرهنگهای ملل مختلف شده و سبب می شود تا گردشگری فرهنگی بهعنوان
نزدیکترین گونه به عنصر فرهنگ ،رشدی سریع تر از میزان رشد گردشگری را در دنیا کسب کند.
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 زمینههای فرهنگی توسعه جهانگردی پایدار «ایران» مجموعـه مقاالت بررسی.)8،11( مهدی، ابوالحسن و کاظمی،فقیهی
 دانشگاه عالمه طباطبـائی و سازمان ایرانگردی و،سیاستها و برنامههای توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی ایران
.جهانگردی
، فـصلنامه مطالعـات جهـانگردی،» «تأثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامـع،)8،11( سمیه، مهدی و کاظمی،کاظمی
.8  شماره،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی
. انتشارات سمت: تهران. مدیریت گردشگری،)8،18( مهدی،کاظمی
/https://www.kojaro.com/2018/10/6/165446 ) گردشگری پایدار چیست؟8،81( نسیبه،گودرزی
)) نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و روستایی مطالعه موردی شاندیز (خراسان رضوی8،18( احمد، ابوسعیدی، رحیم،مشیری
8، زمستان، 11  شماره، سال هفتم، علمی – پژوهشی،فصلنامه جغرافیایی سرزمین
) تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعة گردشگری8،88( امید، و عشریه، محمد، نعمت پور، امین،فرجی مالئی
. 8 » ایران با رویکرد آینده پژوهی.  شمارة، سال پنجم،فصلنامة مطالعات اجتماعی گردشگری
نشریه علمی. ترمه: تهران، پونه ترابیان، ترجمه روزبه میرزائی، برنامهریزی و مدیریت، اثرات، گردشگری.)8،17( پیتر،میسون
.8،18 ، زمستان1 شماره-پژوهشی اقیانوس شناسی
 مطالعه موردی جزیره،" "بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری.)8،88( مهرداد، مهنا و کرمی،نیک بین
. تابستان،1  شماره، دوره پنجم، فصلنامه پژوهشهای فرهنگی،کیش
: تهران،ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و محمد مهدی کتابچی، گردشگری بین المللی،)8،11( بیچریل، و یونل. فرانسوا،وال
.موسسه انتشارات امیر کبیر
. نشر دانشگاه امام صادق: تهران، جهانگردی ارتباطی میان فرهنگی.)8،11( محمد هادی،همایون
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1699

بررسی تأثیر صفات شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی گردشگران با نقش میانجی دلبستگی به مکان
(موردمطالعه :باغ پرندگان تهران)
سیده مینا خوشابی  ،1مرتضی خزائی پول

2

تاریخ دریافت99/10/52 :
تاریخ پذیرش99/15/52 :
کد مقاله16840 :

چکـیده
از آنجایکه در صنعت گردشگری صحبت درباره کیفیت خدمات جایگاه مهمی دارد ،رضایت از خدمات ،انگیزاننده قوی
برای سفرهای تفریحی و فراغتی به شمار میآید ،موفقیت یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر
جهان به رضایت گردشگر نسبت به مقصد گردشگری وابسته است .برای جذب گردشگران بالقوه و حفظ رقابت بازار در
یک مقصد ،مدیران بازاریابی باید جایگاهی رقابتی در بازار و درکی مثبت در میان بازار هدف خود ایجاد کنند .بنابراین برای
دستیابی به بازاریابی موفق مقصد بازاریابان گردشگری باید با ایجاد رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی با توجه به رضایت
از خدمات گردشگری حس دلبستگی به مکان را گردشگران به وجود بیاورند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر صفات
شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی گردشگران با نقش میانجی دلبستگی به مکان
میباشد .جامعهی آماری این تحقیق کلیه گردشگران ورودی به مجموعه باغ پرندگان در بهار و اوایل تابستان 0198
میباشد ،نمونهای به حجم  111نفر با استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه
دادهها جمعآوری شد .سرانجام با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار پی ال اس فرضیهها
مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشان داد که صفات شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری با نقش میانجی
دلبستگی به مکان تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی گردشگران دارد.

واژگـان کلـیدی :واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی،

 * -1مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی مازیار رویان با همین عنوان با راهنمایی دکتر
مرتضی خزائی پول می باشد.
نویسنده مسئول ،کارشناسی ارشد جهانگردی موسسه آموزش عالی مازیار ؛ Morteza_khp66@yahoo.com
 -2دکتری مدیریت گردشگری و مربی گروه جهانگردی موسسه آموزش عالی مازیار
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در سال  0.6 ،5108میلیارد بازدیدکننده در نقاط مختلف در سراسر جهان وجود داشت (سازمان جهانی گردشگری .)5108 ،
اثرات جمعی این تعداد گردشگر در طوالنیمدت برای حفظ محیطزیست و محیطهای تفریحی مثبت نیست .محققان دانشگاهی
نشان میدهند که رفتار مسئوالنه محیطزیستی در مقصدهای گردشگری مبتنی بر طبیعت اغلب بر منابع طبیعی و اکوسیستم
زیستی متنوع در مقیاس بزرگ تمرکز میکنند (ساو ،سوانسون  .)5102 ،آنها اغلب تاالبها ،مناظر خوشمنظر ،مناطق
حفاظتشده حیاتوحش ،پارک ملی و میراث فرهنگی را بهعنوان مناطق مطالعه برای ارزیابی مسائل محیطزیستی بازدیدکنندگان،
مشارکت تفریحی ،تجربیات بازدیدکننده ،تصویر مقصد و ادراک از ارزش که بر رفتار آنها تأثیر میگذارد ،در نظر گرفتند (آتیک،
5101؛ چنگ ،وو ،و هیونگ5101 ،؛ چنگ و وو5102 ،؛ چیو لی و چن 5106؛ هان ،لی و هیونگ .)5104 ،متأسفانه ،پایداری فضای
سبز شهری کمتر توجه علمی را دریافت میکند .پارک شهری یک نمونه از فضای سبز شهری است که لذت بردن از طبیعت،
تجربیات تفریح و سرگرمی و تعامالت اجتماعی را برای افراد فراهم میکند (بادروک ،توماس،و تایررل .)5119 ،ارزیابی رفتار
مسئوالنه محیطزیستی از پارک شهری میتواند به مدیران کمک کند تا توسعه پایدار محیطهای تفریحی را ارتقا داده و خدمات
پارک را بهبود بخشند .خدمات تفسیری معموالً در پارکها و سایر مقاصد برای ارتباطات اطالعاتی ،برای ارائه دانش و ارزشهای
منابع طبیعی و انسانی و تقویت تجربه تفریحی استفاده میشوند (باالنتینه و اوزل0999 ،؛هام5101 ،؛پائول و هام .)5118 ،خدمات
تفسیری ممکن است هدایتکننده 0و بستههای خود رهنما 5باشد که بستگی به نوع خدماتی که قرار است ارائه شود دارد .خدمات
تفسیری هدایتکننده خدماتی هستند که تبادل و اشتراکگذاری اطالعات فردبهفرد را تسهیل میکنند مانند تورهای هدایتشده،
سخنرانیها و بحثها .فعالیتهای تفسیری خودآموز (خود راهنما) بر عالئم ،مسیرهای خودگردان و تورهای موتور ،نشریات،
نمایشگاهها ،و مراکز بازدیدکننده تکیه میکنند (براون و دیرکس5102 ،؛ پائول و هم .)5118 ،خدمات تفسیری مؤثر ،بر آگاهی
محیطی ،نگرش محیطی ،تعهد زیستمحیطی و حتی رفتارهای حرفهای تأثیر میگذارد (تسانگ ،یونگ و چوانگ .)5100،پائول،
وژیو ،استرن ،مور ،و رایت )5102(1یک مطالعه در پارک ملی کوه بزرگ اسموکی 6انجام دادند و متوجه شدند که برنامههای
تفسیری تأثیرات فوری قابلتوجهی هم بر دقت و هم نظارت نیات و رفتارها ازجمله رفتار در پارک ،رفتارهای در خانه و رفتارهای
اجتماعی داشته است( چنگ و وو .)5102 ،بر اساس نظریه اقدام منطقی ،2خدمات تفسیری بر رفتارهای انسان از طریق ترویج
احساساتشان به مکانی خاص اثر میگذارد و دلبستگی به مکان 4میتواند عامل موثری بر آن باشد(میلفونت ،سیبلی.)5105 ،
دلبستگی مکانی ،پیوندی است بین فرد یا گروه و مکانی که می تواند از لحاظ سطح فضایی ،میزان اختصاصی بودن ،و ویژگی
های فیزیکی یا اجتماعی مکان متغیر باشد ،و از طریق فرایندهای روانشناختی عاطفی ،شناختی و رفتاری نمودار شود ،مکان ها به
مرور زمان با یادآوری رویدادهایی که در گذشته در آنها رخداده است و با فراهم آوردن امکان مقایسه گذشته و حال برای افراد،
انسجام را ایجاد می کند که در این حالت ،محیط ،نمایانگر بخشی از تاریخچه شخصی فرد می شود (اسکنل ،گیفورد.)5101 ،
کوواوا )5102(2نخستین تحقیق را در مقصد گردشگری برای کشف ارتباط بین صفات شخصیتی و رفتار مسئوالنه زیستمحیطی
انجام داد .وی نتیجه گرفت که صفات شخصیتی یک عامل مهمی است که باعث می شود بازدیدکننده در یک مکان تفریحی و
خدمات آن درگیر شود(کوررا ،هینسلی ،زونیگا 5101 ،؛ سوجکا ،و گیسه  .)5110نتیجه تحقیق سمیراپور و سعادت یار ( )0191درباره
رابطه میان نگرش های زیستمحیطی و نیات رفتاری مسئوالنه ی زیستمحیطی نشان داد که نگرش های زیستمحیطی یک
عامل پیش بینی کننده ی قوی از رفتار مسئوالنه ی زیستمحیطی می باشند .همچنین ،مشخص گردید که رفتار مسئوالنه ی
زیستمحیطی میتواند به حفاظت از محیطزیست کمک کند.
از طرف دیگر مقصد مورد مطالعه این تحقیق باغ پرندگان تهران انتخاب شده است .این مجموعه اگرچه اولین باغ پرندگان
ایرانی نیست اما از بزرگترین و کاملترین آنها به شمار میآیدکه در تمامی ایام سال آماده خدمت رسانی به گردشگران میباشد.
در این پژوهش ،ارزیابی رفتار مسئوالنه محیطزیستی گردشگران از باغ میتواند به مدیران کمک کند تا توسعه پایدار
محیطهای تفریحی را ارتقا داده و خدمات باغ را بهبود بخشند .همچنین مدیران با دانستن اهمیت تأثیر ویژگی های شخصیتی
گوناگون گردشگران و رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی آنها می توانند زمینه رضایت بیشتر گردشگران
را فراهم کرده و به ارائه رویکردی مؤثر برای طراحی و تکمیل خدمات تفسیری بر اساس ویژگی های شخصیتی که پاسخ دهنده

1 Guided
2 Self-guided
3 Powell, Vezeau, Stern, Moore, and Wright
4 Great Smoky MountainNational Park
5 Theory of reasoned action
6 Place attachment
7 Kvasova
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اهداف مدیران باغ باشد ،کمک نماید .بنابراین محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که صفات شخصیتی و رضایت
از خدمات تفسیری چه تاثیری بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی گردشگران با نقش میانجی دلبستگی به مکان دارد؟

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2رفتار مسئوالنه

زیستمحیطی1

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1699

از نظر مفهومی ،رفتارهای زیستمحیطی ،مجموعه ای از کنش های افراد جامعه نسبت به محیطزیست است که طیف وسیعی
از احساسات ،تمایالت و آمادگی های خاص برای رفتار نسبت به محیطزیست را شامل می شود .افراد هر اجتماعی بر حسب شرایط
و مقتضیات خاص اجتماعی-فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به محیطزیست دارند .این برخوردها رفتارها ممکن است کامال منفی
و مخالف محیطزیست و یا برعکس کامال مثبت و موافق محیطزیست باشد ( جعفری ،نجارزاده ،جعفری ،رجبی .)0194 ،استگ و
ولک ،)5119(5لی و همکاران( ،)5101اظهار داشته اند رفتار زیستمحیطی اقدامات انجام شده توسط افراد یا گروهها به منظور
کاهش مشکالت زیستمحیطی تا حد ممکن است .به خاطر زمینه های نظری مختلف ،رفتار زیستمحیطی به طرق مختلفی اندازه
گیری شده است .برای مثال ،اسمیت و دی کستا ،)0992(1نشان داده اند که رفتار زیستمحیطی شامل اقدام های آموزشی ،مدنی،
مالی ،فیزیکی ،قانع کننده و اقدام قانونی بر مبنای مکان تحت کنترل میباشد .استرن  ،)5111( 6رفتار مسئوالنه زیستمحیطی را
عمل عمدی فردی یا گروهی می داند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،تغییرات محیط را تحت تأثیر قرار می دهد و یا مزایایی
برای محیطزیست به همراه دارد .رفتار مسئوالنه زیستمحیطی به حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار محیط طبیعت کمک
میکند و به تغییرات آب و هوایی پاسخ میدهد (هان و همکاران5104،؛لی .)5100،مقصدهای گردشگری با فراهم کردن امکانات و
خدمات به بازدیدکنندگان کمک میکند تا ارزش منابع گردشگری را درک کنند و از ایجاد محیطزیست و رفتار مسئوالنه
زیستمحیطی آگاه شوند(شیو و همکاران،5106،.کیل ،هلند ،و استین .)5106،محققان رفتار مسئوالنه زیستمحیطی را به رفتار
عمومی و خاص طبقه بندی کردند .رفتار عمومی همیشه نگران کننده بود اما رفتارهای خاص که به مقاصد گردشگری مربوط
میشوند به اندازه کافی تحلیل و بررسی نشده است(رامکیسون .)5105،در حیطه موضوع رفتار مسئوالنه زیستمحیطی تحقیقات
چندی انجام شده است ازجمله عقیلی ،خوش فر و صالحی ( )0188در تحقیقی به بررسی سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست
محیطی مسووالنه در شمال ایران (مطالعه موردی :استان های گیالن ،مازندران و گلستان) پرداختند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد
که بین عناصر عمده سرمایه اجتماعی با رفتارهای مسئوالنه زیست محیطی ارتباط معنی داری برقرار بوده و این روابط در مناطق
مختلف جغرافیایی نیز متفاوت است .سمیرا پور و سعادت یار ( )0191در تحقیقی به بررسی ارتباط میان نگرش ها و نیات رفتاری
مسئوالنه زیستمحیطی پردختند .نتایج نشان داد که نگرشهای زیستمحیطی یک عامل پیش بینیکننده قوی از رفتار مسئوالنه
زیستمحیطی می باشند .همچنین ،مشخص گردید که رفتار مسئوالنه زیستمحیطی میتواند به حفاظت از محیطزیست کمک کند.

 -2-2رضایت گردشگران
چی  )5112(2اظهار داشت رضایت مشتری طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری عبارت از ":یک مفهوم روان شناسانه که
احساس خوشی و لذت ناشی از به دست آوردن آنچه که فردی امیدوار است و از یک محصول و یا خدمت انتظار دارد ،میباشد.
رضایت گردشگر زمانی به دست می آید که فرآیندهای مناسب به گونه ای طراحی شوند که خدمات ارائه شده ،توقعات و انتظارات
گردشگر را برآورده نمایند .اگر گردشگران مقاصد خاصی را انتخاب کنند و از تجربه سفر خود راضی برگردند ،بدون شک آشنایان و
اطرافیان خود را تشویق به سفر به آن مقصد نموده و تمایل خود گردشگران برای بازگشت و بازدید مجدد از آن مقصد بیشتر
میگردد .به عبارت دیگر تعریف و تمجیدهای گردشگران از مقصد در بسیاری موارد تأثیر بیشتری در جذب گردشگران داشته و
نسبت به ابزارهایی نظیر تبلیغات و غیره بهتر عمل می نماید (جعفری ،نجارزاده ،جعفری ،رجبی 0192،؛ به نقل از چی ،5112 ،صباغ
کرمانی .)0181،در تحقیق که جعفری ،نجارزاده ،جعفری و رجبی ( )0194به بررسی رابطه ساختاری ارزش درک شده و رضایت
گردشگر با رفتار مسئوالنه زیستمحیطی انجام داده بودند به این نتیجه دست یافتند که رضایت گردشگر تأثیر معناداری بر رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی دارد و ارزش ادراک شده و رضایت گردشگر به طور مستقیم و با واسطه مشارکت گردشگر میتوانند رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی را تحت تأثیر قرار دهند.

1 Environmental Responsible Behaviour
2Steg & Vlek
3 Smith-Sebasto & D costa
4 Stern
5 chiu
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 -3-2خدمات تفسیری در

گردشگری1

خدمات تفسیری شامل دو شکل شخصی و غیرشخصی میباشد .تفسیر شخصی شامل تماس مستقیم با افراد است .خدمات
غیرشخصی میتواند بصورت عالمت های تفسیری ،بروشور ،مرکز نمایش ،راهنمای صوتی ،راهنمای چندرسانه ای و غیره باشد.
اثربخشی روش های تفسیری بطور زیادی بر تجربه بازدیدکنندگان تأثیر میگذارد (هورن .)0981 ،5بازدیدکنندگانی که در طول
سفر به منابع خدمات تفسیری دسترسی طبیعی تری دارند نگرش های خود را به طور موثرتری تغییر میدهند و رفتارهای قوی
تری را به قصد حفاظت از محیطزیست و مسائل زیستمحیطی نشان میدهند (باالنتینه،پکر و فالک5100،؛ لی و
موسکاردو.)5112،
هوانگ ،ویلر و آرساکر )5106( 1با انجام یک تحقیق و از بررسی ورود توریست های چینی به استرالیا به این نتیجه دست پیدا
کردند که رضایت از خدمات تور تأثیر مستقیمی بر رفتار مسئوالنه میگذارد و خدمات تفسیری بهعنوان نقش میانجی بر رفتار
مسئوالنه تأثیر میگذارد .جان،نیدهام ،اسزوستر و جردن  )5104(6رضایت پس از سفر از خدمات تفسیری تور دریایی
بازدیدکنندگان را مورد بررسی قرار دادند و این رضایت میتواند به ترویج رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی منجر شود.

 -2-4دلبستگی به

مکان5
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دلبستگی به مکان نه تنها در چارچوب روابط عاطفی افراد با یک فضا تعریف می شود بلکه بر روابط اجتماعی ای که افراد را
به مکان های خاص همراه با رفتارهای مربوط به مکان پیوند می دهد ،اشاره دارد .همچنین ،نشان داده شده است که دلبستگی به
مکان که جزئی الینفک از وفاداری نگرشی است ،همانندی مفهومی با تعهد روانشناختی دارد و به شدت با مقاصد رفتاری و بازدید
مجدد ارتباط دارد .واژه ی » دلبستگی« بر عاطفه و « مکان» بر صحنه ی محیطی که افراد به لحاظ عاطفی و فرهنگی به آن
دلبسته میشوند ،تأکید دارد ( یاسوری ،شاکری نیا ،شفیعی ماسوله .)0196 ،دلبستگی به مکان پیوند عاطفی میان فرد و محل است
که اغلب از یک تجربیات شخصی نتیجه می گیرد (کیله،گرافی،مننینگ و بیکن .)5116،وقتی بازدیدکنندگان به مقصد گردشگری
احساس دلبستگی به مکان پیدا میکنند احتمال بیشتری دارد تا فعاالنه درگیر حفاظت از محیطزیست شوند (چیو و
همکاران5106،؛ فایرویچر،مسلین و سیممونس 5112،؛ واکر و رایان  .)5118رامکینسون و همکاران )5105(4در یک بررسی که در
پارکهای ملی استرالیا انجام دادند متوجه شدند دیدار بازدیدکنندگان از محل و دلبستگی به مکان نقش مهمی در رفتار مسئوالنه
زیستمحیطی دارد و خدمات تفسیری میتواند بهعنوان اثر میانجیگری میتواند رضایت بازدیدکنندگان را افزایش دهد.

-5-2صفات شخصیتی

7

«شخصیت» 8موضوعی است که در علم روان شناسی ،منشا و بانی مباحث بسیار گسترده و وسیعی شده است .این موضوع از
یک سو در برگیرنده مضامینی است که تفاوتهای فردی موجود بین افراد انسانی را در بر می گیرد و از سوی دیگر در پی یافتن
قانونمندی های حاکم بر تحول روانی آدمی است .آنچه ویژگی های الگوهای رفتاری شخص را توصیف میکند شخصیت نامیده
می شود .الگوهای کلی و نسبتا ثابت رفتار آدمی با برچسب «صفت» توصیف می گردد .صفات شخصیت انسان که توصیف کننده
الگوهای کلی رفتاری اوست ،از پایایی نسبی برخوردار است و لذا در محدوده خطای معیار اندازه گیری قابل سنجش و قابل پیش
بینی است .سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی از دیرباز مورد توجه روان شناسان بوده است(منصوری .)0181،با این
حال ،شخصیت نه تنها سبک رفتاری افراد را تعیین میکند بلکه نشان دهنده ویژگیهای نسبتا پایدار است (سرویدیو .) 5102،مک
کری و کوستا )0982(9مدل پنج عاملی را ارائه دادند که شامل پنج بعد است روان رنجوری ،برون گرایی ،پذیرا بودن ،سازگاری و
وجدان است .به دلیل اینکه رفتارهای انسانی تأثیر زیادی بر محیطزیست دارد ،تحقیقات چندی به بررسی مسائل زیستمحیطی از
دیدگاه این ابعاد پنج گانه پرداختند که به ارتباط معنی دار بین آنها پی بردند .برای مثال ژائو و همکاران ( )5108در تحقیقی به
بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی بازدیدکنندگان ،صفات شخصیتی یا خدمات تفسری پرداختند .این
مطالعه با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی در  242نفر از بازدیدکنندگان پارک شهری یووانتان
1 Interpretive services in tourism
2 Horn
3 Huang, Wwiler,and Assaker
4 Littlejohn,Needham,Szuster,and Jordan
5 Place attachment
6 Ramkisson et al.
7 Personality traits
8Personality
9 McCrae and Costa
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پکن مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج مطالعه آنها نشان داد که رفتار مسئوالنه زیستمحیطی ،پایداری را در مقصد گردشگری
تسهیل میکند و همچنین ویژگی های شخصیتی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی بازدیدکنندگان است.
همچنین عباس زاده  ،بنی فاطمه  ،علی زاده اقدم و بوداقی ( )0192در تحقیقی با عنوان تاثیر مداخله ای نگرش مسووالنه زیست
محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسووالنه زیست محیطی به بررسی رفتار زیست محیطی شهروندان جوامع و عوامل
مؤثر بر آن پرداخته اند .نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان داد که متغیر نگرش زیست محیطی به صورت مستقیم بر رفتار
مسئوالنه زیست محیطی تاثیر داشته و متغیر دلبستگی مکانی نیز بر رفتار زیست محیطی و رفتار مسئوالنه زیستمحیطی مؤثر
است.

 -3مدل نظری تحقیق و فرضیات

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1699

مدل و فرضیات این تحقیق بر اساس مدل ژائو و همکاران 0در سال  5108میباشد که شامل شش فرضیه اصلی و دو فرضیه
میانجی میباشد:
 .0صفات شخصیتی گردشگران باغ پرندگان بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی آنها تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
 .5رضایت گردشگران از خدمات تفسیری باغ پرندگان بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
 .1صفات شخصیتی گردشگران باغ پرندگان بر روی رضایت آنها از خدمات تفسیری مجموعه تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
 .6دلبستگی به مکان گردشگران روی رفتار مسئوالنه زیستمحیطی آنها تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
 .2رضایت گردشگران از خدمات تفسیری باغ پرندگان بر روی دلبستگی به مکان آنها تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.
 .4رضایت گردشگران از خدمات تفسیری باغ پرندگان بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی آنها به طور غیرمستقیم از طریق
متغیر میانجی دلبستگی به مکان گردشگران تأثیر دارد.
 .2صفات شخصیتی گردشگران باغ پرندگان بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی آنها به طور غیر مستقیم از طریق متغیر
میانجی دلبستگی به مکان گردشگران تأثیر دارد.
 .8صفات شخصیتی گردشگران باغ پرندگان بر روی دلبستگی به مکان آنها تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.

مدل مفهومی تحقیق (ژائو و همکاران)8102 ،

 -4روش پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش علی میباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه گردشگران ورودی به باغ
پرندگان تهران در بهار و اوایل تابستان  0198میباشد .به طور کلی در روش شناسی مدلیابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه
میتواند بین  2تا  02مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود (هومن .)0192 ،با توجه به اینکه تعداد سواالت
پرسشنامه مدل این تحقیق  11سوال بوده است لذا حجم نمونه بین  042تا  692میباشد که محقق توانست تعداد  111پرسشنامه
را به روش در دسترس بین گردشگران باغ پرندگان توزیع کند که همان تعداد جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
پرسشنامه تحقیق حاضر ،از تحقیق ژائو 5و همکاران ( )5108اقتباس شده است .برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی همگرا0
1 Zhao et al
2 Zhao
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یعنی معنی دار بودن بار عاملی ( )FLاستفاده شد .که نتایج آن در جدول  0برای هر سوال نشان داده شده است که در این تحقیق
تمامی بارهای عاملی باالتر از آستانه مطلوب ( )1.1می باشند .بنابراین سوالی حذف نشده و تحلیل ادامه یافت.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1699

جدول  -0ارزيابی میزان روايی متغیر های تحقیق (ماخذ :يافته های پژوهش)
سواالت
متغیرهای اصلی مدل
من در این باغ آرامم.
در نواحی بیش از حد شلوغ ،به راحتی مضطرب می شوم.
در شرایط اضطراری آرامش خود را حفظ می کنم.
وقتی که باغ را می بینم احساس خوشحالی می کنم.
من دوست دارم با دیگر بازدیدکنندگان صحبت کنم.
دوست دارم به تنهایی بازدید کنم.
من اغلب تجربه های جالب را امتحان می کنم.
من زیبایی باغ پرندگان را تحسین می کنم.
صفات شخصیتی
من اشتیاق فراوانی برای کسب دانش و آگاهی درباره پرندگان دارم.
من مشتاقم تا با دیگران از مناظر زیبای باغ پرندگان لذت ببرم.
من مشتاقم تا با دیگران از مناظر زیبای باغ پرندگان لذت ببرم.
من مسائل حفاظت از محیطزیست را در نظر خواهم گرفت
من یک برنامه بازدید دقیق و صحیح دارم و قصد دارم آن را انجام دهم.
گاهی اوقات من یک فرد قابل اعتماد و اطمینان نیستم.
من شخصی با مسئولیت اجتماعی هستم (نسبت به مسائل و مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی حساسم).
من دانش و آگاهی زیادی را از این بازدید آموختم.
بازدید از این باغ یک تجربه یادگیری فوق العاده بود.
بازدید از باغ عالقه من را تحریک کرد تا چیزهای جدیدی یاد بگیرم.
رضایت از خدمات
خدمات تجربی و مشاهده ای ارائه شده در باغ بیشتر به جزئیات احساسات من
تفسیری
توجه میکند.
من برای حضور در فعالیتهای این باغ هیجان زده شدم.
حضور در این باغ یک تجربه به یاد ماندنی است.
خدمات تفسیری ارائه شده در باغ (مثل عالئم و نشانه ها و تصویرها ،مسیرها،
نشریات و آگهی ها ،راهنماها و  ). . .نیازهای بازدید من را برآورده کرد.
باغ پرندگان اولین جایی است که من فکر کردم باید بازدید از پرندگان را تجربه
کنم.
باغ پرندگان یک تجربه متفاوت در مقایسه با دیگر باغ ها است.
دلبستگی به مکان
باغ پرندگان یک نوع خاصی از احساس حضور در طبیعت است.
من دوست دارم مدت بیشتری در این باغ بمانم.
دیدن پرندگان در هر جایی ،در آینده ،من را به یاد باغ پرندگان تهران خواهد
انداخت.
در آینده من دانش بیشتری از طبیعت یاد خواهم گرفت.
من کتاب ها و نشریات دیگری را درباره حفظ محیطزیست خواهم خواند.
من پرندگان را اذیت نخواهم کرد و محافظت از پرندگان را مسئولیت خود می
دانم.
رفتار مسئوالنه
زیستمحیطی
من از دوستان و همراهانم می خواهم که به پرندگان و دیگر حیوانات آسیب
وارد نکنند.
من رفتارهای آسیب زای دیگران را متوقف خواهم کرد.
من مایلم در سایر فعالیتهای آگاهی بخشی و حفظ محیطزیست شرکت کنم.

بار عاملی
1.210
1.290
1.256
1.218
1.495
1.428
1.281
1.204
1.211
1.815
1.852
1.856
1.802
1.852
1.856
1.222
1.264
1.852
1.852
1.298
1.819
1.216
1.222
1.286
1.869
1.865
1.800
1.215
1.806
1.212
1.211
1.815
1.294

جهت سنجش پایایی ،از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش استفاده شد که در جدول  5آمده است .مقدار این
ضریب برای همه متغیرها باالتر از آستانه  1.2بدست آمد که نشان از قابلیت اعتماد پرسشنامه دارد .برای آزمون و تجزیه و تحلیل
فرضیهها از نرمافزار  PLSاستفاده شد.

1 Convergent validity
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جدول  -8آلفای کرونباخ ابعاد (ماخذ :يافته های پژوهش)
تعداد گزینه ها آلفای کرونباخ
مولفه ها
1/969
02
صفات شخصیتی
1/886
4
رضایت از خدمات تفسیری
1/882
4
دلبستگی به مکان
1/821
4
رفتار مسئوالنه زیستمحیطی

 -5تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه یافته ها
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پژوهش نشان داد که  050نفر از پاسخدهندگان ( )%16دارای سن زیر  11سال 065 ،نفر از
پاسخدهندگان ( )%66دارای سنی بین  11الی 21سال و  12نفر از پاسخدهندگان ( )%55دارای سن باالی 41سال بودند 24 .درصد
پاسخ دهندگان دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسی و  52درصد درای تحصیالت ارشد و باالتر و  41درصد مرد و  61درصد زن
بودند .همچنین  61درصد بازدیدکنندگان فقط یکبار تجربه قبلی بازدید از باغ را داشتند و  56درصد هرگز بازدید نکرده بودند و 55
درصد دوبار تجربه قبلی بازدید داشتند 41 .درصد بازدیدکنندگان از تهران و  61درصد از سایر شهرها بودند 62 .درصد
بازدیدکنندگان از کارمندان بخش خصوصی 51 ،درصد شغل آزاد و  50درصد کارمند بخش دولتی بودند 42 .درصد بازدیدکنندگان
هدف از بازدید خود را دیدن پرنده ها عنوان کردند و  56درصد بهره مندی از فضای باغ مدنظرشان بود.

برای آزمون مدل مفهومی و فرضیات پژوهش از نرمافزار  PLSکه یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است ،استفاده
شد .برای آزمون فرضیات قبل از هر چیز بایستی مدل بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد .برای ارزیابی مدل بیرونی از سه معیار بار
عاملی سواالت یا روایی همگرا (جدول  ρ ،)0دیلون-گلد اشتاین (پایایی مرکب) و میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده
شد که در جدول  1خالصه شده اند.
با توجه به جدول  ،1مقدار پایایی مرکب برای مدل اندازه گیری بیشتر از  1/2میباشد که نشان دهنده آنست که مدل از پایایی
مرکب الزم برخوردار است .همچنین با توجه به مقدار میانگین واریانس استخراج شده که باالتر از  1/2میباشد می توان بیان نمود
که گویه ها می توانند به اندازه کافی واریانس متغیر های مدل پژوهش را تشریح نمایند.
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 -6آزمون فرضیهها

جدول -3ارزيابی میزان برازش مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) (ماخذ :يافته های پژوهش)
)AVE (>1.2) ρc (>1.4
متغیرهای اصلی مدل
1.288065
1.922040
صفات شخصیتی
1.412100
1.905281
رضایت از خدمات تفسیری
1.460024
1.906691
دلبستگی به مکان
1.414201
رفتار مسئوالنه زیستمحیطی 1.915524

 -1-6مدل درونی یا مدل ساختاری (مقدار  ،R2معیار  Q2و آزمون فرضیات)
پس از آزمون مدل بیرونی الزم است تا مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است ،ارایه شود .با
استفاده از مدل درونی می توان به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخت.
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شکل  -0مدل آزمون شده پژوهش (ضرايب مسیر و بارهای عاملی) (ماخذ :يافته های پژوهش)
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اعداد نوشته شده بر روی خطوط در شکل ( )0در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیر ها است که همان
ضریب مسیر است .اعداد داخل هر دایره نشان دهنده ی مقدار R2مدلی است که متغیرهای پیش بین آن از طریق فلش به آن
دایره وارد شد ه اند .همچنین قبل از آزمون فرضیه بهتر است تا کیفیت مدل درونی یا ساختاری ارزیابی شود .کیفیت مدل ساختاری
به معنای آنست که آیا متغیرهای مستقل توانایی پیش بینی متغیرهای وابسته را دارند یا خیر؟ که در این حالت از معیار وارسی
اعتبار افزونگی 0استفاده می گردد که به آن ضریب  Q2نیز می گویند .چنانچه ضریب  Q2مثبت باشد ،می توان نتیجه گرفت که
مدل ساختاری از کیفیت مناسب برخوردار میباشد
جدول  -4بررسی کیفیت مدل درونی يا ساختاری
SSE
SSO
)0-SSE/SSO(Q5
کل
1.521262
0221.514294 5611.111111
دلبستگی به مکان
1.118228
رفتار مسئوالنه زیستمحیطی 0284.910991 5611.111111
1.142919
0202.102125 5611.111111
رضایت از خدمات تفسیری

با توجه به جدول فوق ،از آنجایی که ضریب Q2مثبت می باشد ،می توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری از کیفیت مناسب
برخوردار میباشد و نشان از قدرت پیش بینی قوی مدل در خصوص سازه درون زا (وابسته) دارد و برازش مناسب مدل ساختاری
پژوهش را تایید می سازد.
برای بررسی میزان معنادار بودن ضریب مسیر الزم است تا مقدار  tهر مسیر نشان داده شود که در نمودار زیر مشخص شده
است.

1-Construct Cross validated Redundancy
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همانطور که مشاهده می شود در تمامی فرضیات پژوهش ،مقدار تی باالتر از آستانه مطلوب ( )0.94میباشد و همه فرضیات
مورد تایید قرار می گیرند که خالصه نتیجه در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  -5ضرايب مسیر و آماره آزمون (ماخذ :يافته های پژوهش)
ضریب مسیر آماره  tنتیجه
مسیر
فرضیات
 2.086تایید
1.544
صفات شخصیتی ← رفتار مسئوالنه
فرضیه اول
 5.882تایید
1.500
صفات شخصیتی← دلبستگی به مکان
فرضیه دوم
 14.586تایید
1.240
صفات شخصیتی← رضایت از خدمات
فرضیه سوم
 4.801تایید
1.682
فرضیه چهارم رضایت از خدمات← دلبستگی به مکان
 6.104تایید
1.559
فرضیه پنجم رضایت از خدمات ← رفتار مسئوالنه
 4.221تایید
1.148
فرضیه ششم دلبستگی به مکان← رفتار مسئوالنه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)9 :بهار 1699

شکل  -8مدل کلی آزمون شده پژوهش (میزان ( )tماخذ :يافته های پژوهش)

در ادامه برای بررسی دو فرضیه اصلی میانجی از آزمون سوبل استفاده میشود که برای معناداری تأثیر متغیر میانجی در رابطه
میان دو متغیر دیگر به کار می رود .در آزمون سوبل یک مقدار  Z-valueبدست میآید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از
 0/94می توان در سطح اطمینان  92%معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود .همانطور که نتایج در جدول  4نشان
میدهد دو فرضیه اصلی میانجی نیز تایید می گردد.
جدول  -6ضرايب مسیر و آماره آزمون فرضیات میانجی (ماخذ :يافته های پژوهش)
ضریب مسیر آماره  zنتیجه
مسیر
 6.201تایید
1.029
صفات شخصیتی ← دلبستگی به مکان← رفتار مسئوالنه
 6.260تایید
1.116
رضایت از خدمات← دلبستگی به مکان← رفتار مسئوالنه

نتیجه گیری
این تحقیق با ارائه مدلی به بررسی تأثیر همزمان صفات شخیصتی بازدیدکنندگان ،رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی گردشگران با نقش میانجی دلبستگی به مکان در میان بازدیدکنندگان باغ پرندگان تهران پرداخت .در
راستای این پژوهش هشت فرضیه مطرح شد که پس از تجزیه و تحلیل همگی مورد تایید قرار گرفتند .در ابتدا ،یافته ها نشان داد
که صفات شخصیتی نقش مهمی را در ایجاد رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی بازدیدکنندگان بازی میکنند در حالی که خدمات
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تفسیری نقش غیرمستقیم و پیچیده ایفا میکنند .رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی بازدیدکنندگان مربوط به صفات شخصیتی
است که با انباشت دراز مدت شکل می گیرد ،که این یافته با یافته ها و مطالعات قبلی یکسان است .ژائو و همکاران ( )5108نیز در
تحقیق خود ثابت کرد صفات شخصیتی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی بازدیدکنندگان است .سمیرا پور
و سعادت پور( )0191نیز ثابت کردند که نگرش های زیستمحیطی یک عامل پیش بینی کننده ی قوی از رفتار مسئوالنه ی
زیستمحیطی می باشند .همچنین مشخص شد که رضایت از خدمات تفسیری بر دلبستگی به مکان و رفتار مسئوالنه
زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنی داری دارد .تحقیقات گذشته نیز نتایج مشابهی را دریافت کرده اند که دلبستگی به مکان
بازدیدکنندگان بین رضایت آنها و قصد رفتارشان تأثیر گذار است (هوانگ و همکاران5108 ،؛ براوون ،اسمیت ،اساک5104 ،؛ جیا و
لین5102 ،؛روتر و زنکر .)5106،هنگامی که رضایت از خدمات تفسیری به دست می آید ،دلبستگی به مکان معنی دار می شود.
خدمات تفسیری مناسب باعث افزایش دلبستگی به مکان در منابع طبیعی و منابع فرهنگی و افزایش جایگاه میشوند .این تحقیق
نشان داد که دلبستگی به مکان یک کلید واسطه بین ارتباط رضایت از خدمات تفسیری و رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطی در
مجموعه باغ پرندگان تهران است .همچنین تأثیر مثبت و معنی دار دلبستگی به مکان بر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی نیز توسط
تحقیقات گذشته (ژائو و همکاران )5108 ،مورد تایید قرار گرفته است.

پیشنهادات کاربردی
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با توجه به اهمیت رضایت از خدمات تفسیری در ایجاد رفتار مسئوالنه زیستمحیطی و همچنین با توجه به رابطه مثبت و
معنی دار با رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه ،نیاز به تقویت و ارائه خدمات و مشارکت دادن گردشگران در خدمات زیستمحیطی
مبرم و ضروری است .از این رو انتظار می رود مدیران مجموعه باغ پرندگان با برنامه ریزی به این نیاز پاسخ داده و به تولید برنامه
ریزی شده خدمات تفسیری بپردازند .از این رو به منظور برانگیختن حس دلبستگی به مکان و رضایت گردشگران استفاده از
برگزاری دوره های آموزشی مربوط به رفتارهای زیستمحیطی در پیشرفت و توسعه گردشگری و توسعه پایدار ضروری میباشد.
این مطالعه نشان می دهد که خدمات تفسیری باید مطابق با صفات شخصیتی بازدیدکنندگان ارائه شود .خدمات تفسیری اغلب
از نظر سن ،تحصیالت ،محل اقامت و دیگر مشخصات دموگرافیک طبقه بندی میشوند .بازدیدکنندگان با صفت پذیرا بودن باال
توجه بیشتری نسبت به کسب تجربه های جدید خدمات تفسیری دارند .آنها خانواده و دوست خود را برای شرکت در برنامههای
تفسیری و دنبال کردن تجربه های متفاوت هدایت میکنند .عالوه بر این ،رضایت از خدمات تفسیری باید با افزایش امکانات
تجربی و فعالیتهای گردشگری انجام شود .فعالیتهای مختلف موضوعی باید با منابع طبیعی باغ پرندگان از طریق استفاده از
حواس پنج گانه چشایی ،بینایی ،المسه ،بویایی و شنوایی ترکیب شود .تورهای هدایتشده نه تنها جمعیت را در طول زمان اوج
بازدید پراکنده میکنند بلکه به بازدیدکنندگان نیز کمک میکنند تا بیشتر در مورد پرندگان یاد بگیرند .بنابراین پس از افزایش
رضایت ،دلبستگی به مکان یک مقصد خاص باید ارتقا یابد .مجموعه باغ پرندگان با طراحی عالئم تفسیری ،جزوه ،تورهای
هدایتشده و ارائه خدمات آنالین برای کسب آگاهی ،میتواند به حفاظت از محیطزیست و ارتباط بین بازدیدکنندگان و زندگی
روزمره با طبیعت کمک کند.
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