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چکیده
توسعة پایدار نقطة ایدئال صنعت گردشگری و یکی از اهداف عینی این صنعت در قرن بیستویکم بهشمار
میرود .گردشگری فرهنگی در صورت برنامهریزی و مدیریت ضعیف جنبههای ناپایدار و پیامدهای
جبرانناپذیری خواهد داشت .بنابراین بررسی عملکرد و پیامدهای آن در مقصدهای گردشگری ضروری است.
پژوهش های فراوانی درخصوص پیامدهای توسعة پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی انجام شده است .اما
تاکنون پژوهش جامعی ارائه نشده است که دربرگیرندة همة این عوامل و شناسایی ارتباط میان آنها باشد .هدف
از این پژوهش شناسایی پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی با دیدگاهی کلنگر و طراحی مدل ارتباطات
میان آنهاست .این پژوهش با روش آمیختة اکتشافی انجام شده است .در بخش کیفی ،با روش مطالعة نظاممند
فراترکیب 43 ،کد اولیه ،سه مقولة فرعی و سه مقولة اصلی گردشگران و جامعة محلی و محیطزیست شناسایی و
دستهبندی شده است .در مرحلة کمّی ،با روش دلفی فازی و روش تحلیلی مدلسازی ساختاری تفسیری،
شاخصهای شناساییشده فازیسازی شده و روابط بین شاخصها تعیین و بهصورت یکپارچه تحلیل شده است.
برای مدلسازی پرسشنامهای طرح شده که در آن نظر یازده خبره در حوزة گردشگری فرهنگی ،با روش
نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی ،منعکس شده است .نتایج این پژوهش به دستهبندی پیامدهای توسعة پایدار
گردشگری در مقصدهای فرهنگی و طراحی مدل بر این اساس در شش سطح انجامید .سرانجام ،مدل پیشنهادی
تفسیر شده و سطوح و ارتباطات میان ابعاد آن تجزیهوتحلیل شده و راهکارهایی برای پایداری پیامدهای مثبت و
جلوگیری از تأثیرات منفی در مقصدهای فرهنگی ارائه شده است.
واژههایکلیدی :پیامد ،گردشگری فرهنگی ،توسعة پایدار گردشگری ،مدلسازی ساختاری تفسیری

 .1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛
 .2دانشیار گروه مدیریت جهانگردی ،دکتری مدیریت-تحقیق در عملیات ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3نویسندة مسئول :دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران ()Dr.salehiamiri@gmail.com؛
 .4دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛
 .5دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛
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مقدمهوبیانمسئله
تعاریف گستردهای از واژة «گردشگری» ارائه شده است که عمدتاً برپایة مفهوم آن قرار دارند .در هیچیک از
تعاریف ارائه شده به پیامدها که از موضوعات مهم در حوزة مدیریت و برنامهریزی گردشگری است اشاره نشده
است .اما جعفری ( )1981در تعریف خود از گردشگری به این مورد اشاره و چنین اظهار کرده است:
« گردشگری مطالعة انسان خارج از محل سکونت اوست( ،درواقع) مطالعة صنعتی است که به نیازهای وی
پاسخ میگوید و همچنین به مطالعة تأثیراتی میپردازد که هم انسان و هم این صنعت بر محیط
فرهنگی ـ اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی جامعة میزبان میگذارد» .
بسته به انگیزة گردشگر ،جاذبههای مقصد ،نوع حملونقل ،مدتزمان اقامت و سایر مؤلفهها ،انواع گردشگری
شکل میگیرد که شناخت آنها برای برنامهریزی و مدیریت بهتر مقصد ضروری است .دراینمیان ،گردشگری
فرهنگی نوعی از اشکال سفر بهشمار میآید که براساس تعریف روشمند ریچارد ( ،)1996شامل جابهجاییهای
افراد به مقصد جاذبههای فرهنگی خاص است ،مانند سایتهای باستانی ،مظاهر فرهنگی ،هنرها و تئاترهای
خارج از محیط معمول زندگی افراد.
بهمنظور بهرهبرداری از سایت های میراث درزمینة گردشگری ،رویکرد به مدیریت میراث بسیار مهم و
ضروری است ،بهطوریکه افراد (گردشگران) باید درک درستی از میراث داشته و قدردان آن باشند.
در نگرشی کلی ،با انتشار بیانیة مانیل 1در  1980در اجالس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ،به
فرهنگ و اهمیت آن در گردشگری و نحوة تبادل و تعامل فرهنگها در مسائل گردشگری توجه اساسی شد .در
این بیانیه ،ضمن برشمردن آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی ناشی از گردشگری داخلی و بینالمللی ،از دولتها
خواسته شد در حفظ منابع فرهنگی بکوشند ،بهنحویکه استفادة مستمر سبب نابودی آنها نشود .در ،1982
2
مجمع عمومی سازمان گردشگری به اصول بیانیة مانیل با تفصیل بیشتری پرداخت و در پی آن سند آکاپولگو
منتشر شد (پاپلی و سقایی89 :1386 ،ـ.)90
بهطورکلی ،پایداری اصطالحی مبتنی بر توسعه و محیطزیست است« .توسعهای که به نیازهای نسل حاضر
پاسخ میدهد ،بدون اینکه به توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود آسیب برساند» ( World
 .)Commission on Environment and Development, 1987: 43گردشگری پایدار بدون تأثیر منفی بر
اقتصاد ،محیطزیست و جامعه است؛ درعینحال ،دستیابی به رضایت همة ذینفعان در فعالیتهای گردشگری،
جوامع و گردشگران بسیار مهم است .مؤثر و کارابودن بخش گردشگری از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی
و زیست محیطی مستلزم پیروی از روندهای توسعة پایدار است .امروزه گردشگریِ انبوهِ سنتی در سطح جهان
دگرگون شده است ،بنابراین تغییر به سمت گردشگری پایدار با هدف بقا در بازار جهانی تقاضا ضروری است.
گردشگری پایدار چشماندازهایی بومی و جهانی ارائه میدهد و چالشهایی درجهت دستیابی به آن در گردشگری
فرهنگی وجود دارد (.)Brcar & Colarič-Jakše, 2017
در این پژوهش ،تالش بر این است که با رویکرد فراترکیب و مرور نظاممند ادبیات پژوهش پیامدهای توسعة پایدار
گردشگری فرهنگی شناسایی شود و با بهرهگیری از مدلسازی ساختاری ـ تفسیری روابط بین آنها سطحبندی و در
قالب مدلی یکپارچه ارائه گردد تا بتوان از گردشگری فرهنگی در برنامهریزی هرچه بهتر برای مقصدهای میراث
فرهنگی و توسعة پایدار آنها بهره برد .بررسی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که عمدتاً رویکردی نظاممند
1. Manila Statement
2 .Acapulco

215

سال نهم ،شمارة اول ،بهار 99

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


دراینخصوص وجود ندارد ،بنابراین خأل پژوهشی در این تحقیقات دیده میشود (مانند پژوهشهای باوتز و ایبنهولت
( ،)2009برکار و جکس ( ،)2017آندربرگ ـ گود ( ،)2014فرانس و ایشتوک ( ،)2007نوکا ( )2017و امیر و همکاران
( .))2015همچنین ،در تحقیقات موجود ،دیدگاهی فراگیر و یکپارچه درخصوص پیامدهای گردشگری فرهنگی با
رویکرد توسعة پایدار مشاهده نشد تا راهنمای برنامهریزان و مدیران مقصدهای گردشگری فرهنگی با رویکرد پایداری
قرار بگیرد (مانند پژوهشهای دو کراس ( ،)2001لیو و چن ( ،)2015کارتر و بیتون ( ،)2004پادین و سونسون
( ،)2013عمر ( ،)2013پاکدیپینیت ( )2007و کاموس و همکاران (.))2012
در این پژوهش ،با بهکارگیری روش تحقیق آمیختة اکتشافی و با هدف ترکیب نظاممند مطالعات کیفی
انجامشده درخصوص پیامدهای پایداری توسعة گردشگری فرهنگی ،رویکردی جامع و یکپارچه در قالب مدل
ساختاری تفسیری ارائه میشود .این پژوهش براساس سؤال اصلی «مدل مناسب پیامدهای پایداری گردشگری
فرهنگی چیست؟» و سؤال فرعی «پیامدهای پیادهسازی گردشگری پایدار فرهنگی در مقاصد چیست؟» شکل
گرفته است .بررسی پژوهشهای پیشین حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی بهمنظور شناسایی ،دستهبندی،
تحلیل و تفسیر مقوالت و ارائة آن در قالب مدل دراینخصوص ارائه نشده است .ازاینرو دستاورد این تحقیق در نوع
خود نوآوری بهشمار میآید.
روشپژوهش
پژوهش براساس مدل ساندرز و همکاران ( )2009انجام شده و الگوی تحقیق عملگرایی (پراگماتیسم) با
رویکرد استقرایی و راهبرد فراترکیب( 1کیفی) و مدلسازی معادالت ساختاری تفسیری (کمّی) است و شیوة
آمیخته بهصورت مقطعی بهکار گرفته شده است .دادههای الزم با تکیه بر اسناد ،ادبیات پیشین و پرسشنامه و
مصاحبه با خبرگان گردآوری شده است.
همانطور که گفته شد ،پژوهش با روش آمیخته انجام شده است ،به این صورت که کدهای اولیه و ابعاد
پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از طریق روش فراترکیب ،براساس مرور ادبیات پیشین ،شناسایی
شده و مهمترین شاخصها از دید خبرگان براساس روش دلفی فازی تعیین شده و در نهایت با بهرهگیری از
مدلسازی ساختاری تفسیری سطحبندی شده است .در ادامه ،فرایند پژوهش براساس دو بخش کیفی
(فراترکیب) و کمّی (دلفی فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری) به تفصیل بیان شده است.
روشپژوهشکیفی(فراترکیب)
فراترکیب نوعی پژوهش کیفی است که اطالعات و یافتههای استخراجشده از پژوهشهای کیفی دیگر
پژوهشگران دربارة موضوع مدنظر و موارد مشابه بررسی میشود .فراترکیب با هدف یکپارچهسازی چندین
پژوهش برای دستیابی به یافتههای جامع و تفسیری انجام میشود ( .)Niroomand et al., 2012فراترکیب،
بهجای خالصة جامعی از یافتهها ،ترکیبی تفسیری از آن ارائه میکند ( .)Zimmer, 2006ازاینرو در این
پژوهش برای بررسی و تفسیر پژوهشهای گذشته با نگرشی نظاممند راهبرد فراترکیب بهکار رفته است.
رویکرد انتخابی این پژوهش ،برای اجرای فرامطالعه با روش فراترکیب ،مدل هفتمرحلهای ساندلوسکی و
باروسو است.
1. Meta-synthesis
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بهطورکلی ،نمونة موردنظر برای فراترکیب ،از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنها با سؤال(های)
پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری میشود.
هفت گام طیشده در این پژوهش براساس مدل ساندلوسکی و باروسو به شرح زیر است.
گامنخست:تنظیمسؤالپژوهش
در این گام و در نخستین مرحلة پژوهش فراترکیب ،پرسش یا پرسشهای مبنایی تنظیم میشود .سؤالهای
پژوهش در این گام عبارتاند از:
 کار چیست؟
شناسایی مؤلفهها و ابعاد پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی.
 جامعة موردمطالعه دربردارندة چیست؟
آثار گوناگون اعم از مقاالت علمی ،کتابها ،پایاننامهها و رسالهها درخصوص پیامدهای توسعة
پایدار گردشگری فرهنگی.
 پژوهش تا چه زمانی ادامه مییابد؟
بررسی آثار موجود و مربوط به موضوع تا پایان  2018و آذرماه .1397
 روش پژوهش چگونه است؟
بررسی محتوی آثار ،شناسایی و یادداشتبرداری و ایجاد پروتکل ،تحلیل مفاهیم و ایجاد کدها،
دستهبندی کدها در قالب مقوالت با نسخة  1نرمافزار مکسکیودیای .2018

نظاممندآثار
گامدوم:بررسی 
جامعة آماری این پژوهش دربردارندة پژوهشهای انجامشده در حوزة موضوع موردبررسی است .ازاینرو
جستوجوی نظاممند منابع براساس عبارات «توسعة پایدار گردشگری»« ،گردشگری فرهنگی»« ،پایداری
گردشگری فرهنگی» و «پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی» در پایگاههای علمی داخلی (پژوهشگاه
علوم و فنّاوری اطالعات ایران (ایرانداک :منبع پایاننامههای فارسی) ،علمنت ،پایگاه اطالعات نشریات کشور،
مرکز اسناد و کتابخانة ملی ایران ،پایگاه اطال عات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مجالت تخصصی نور (نورمگز)
و پایگاه اصلی برخی مجالت علمی ـ پژوهشی) و پایگاههای علمی خارجی (وبسایت او ساینس ،1ساینس
دایرکت ،2اشپرینگر ،3امرالد ،4پروکوئست ،5گوگل اسکالر 6و گزارشهای علمی مربوط به سایت سازمان جهانی
جهانگردی 7و یونسکو )8انجام پذیرفت .پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی براساس بازة زمانی تا اواخر سال
 2018و آذرماه  1397جستوجو و بررسی شده است .بهطور کلی ،تالش شده تا منابع با کیفیت علمی انتخاب
شود و مقاالت علمی ـ مروری و همایشهای کماعتبار حذف شده است .با جستوجوی گسترده در پایگاههای
1 . www.oscience.fr
2 . www.sciencedirect.com
3 . www.springer.com
4 . www.emerald.com
5 . www.proquest.com
6 . scholar.google.com
7 .www.unwto.org
8 . en.unesco.org
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علمی اشارهشده ،تعداد  184مدرک برای تحلیل فراترکیب موضوع پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی
بازیابی و ذخیره شد .در پژوهش کیفی ،حجم نمونه براساس نظر محقق تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه
مییابد .در این روش ،رسیدن به اندازة نمونة دوازده مقاله و کمتر نیز عادی است (.)Guba & Lincoln, 1994
گامسوم:انتخابمقاالتمناسب
هدف از این مرحله در فرایند فراترکیب که گام مهمی نیز بهشمار میرود حذف پژوهشهای کماعتبار است .ابزار
مفیدی که غالباً برای ارزیابی کیفی مطالعات اولیة پژوهش استفاده میشود «برنامة مهارتهای ارزیابی حیاتی» است
که با طرح ده پرسش به پژوهشگر کمک میکند تا دقت و اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی پژوهش را ارزیابی کند.
براساس مقیاس 50امتیازی فرم مهارتهای ارزیابی حیاتی ،هر مدرکی که امتیاز پایینتر از سطح خوب
(پایینتر از  )30کسب کند ،از حوزة مطالعات حذف میشود ( .)Sandelowski & Barroso, 2007در این
پژوهش ،صرفاً منابع و اسنادی انتخاب شدهاند که امتیاز عالی و بسیار خوب (با امتیاز باالی  )30کسب کردهاند و
سایر مطالعات ضعیف ارزیابی و کنار گذاشته شدند.
همانطور که اشاره شد ،براساس جستوجوی گسترده در پایگاههای علمی داخلی و خارجی 184 ،مدرک
برای تحلیل فراترکیب موضوع پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی بازیابی و ذخیره شد .با بررسی عنوان
مقاالت ،با توجه به همخوانی با موضوع ،سؤال ،هدف و رویکرد تحقیق 164 ،مورد از مقاالت بازیابیشده برای
بررسی ابتدایی انتخاب شد .در مرحلة بعد ،با بررسی چکیده و واژگان کلیدی 76 ،مورد انتخاب شد .در مرحلة
بازبینی ،براساس روش پژوهش و نتیجهگیری مقاالت منتخب 36 ،مورد گزینش شد .در نهایت ،پس از مطالعة
کامل محتوای مقالهها و فرم امتیازدهی  29 1،CASPمورد گزینش نهایی شد و مبنای مطالعة این تحقیق قرار
گرفت .پس از شناسایی منابع مناسب براساس فرم ارزیابی  ،CASPگام بعدی پاالیش نهایی و بارگذاری آنها
در نرمافزار مکسکیودیای  2018برای استخراج اطالعات است.
گامچهارم:استخراجاطالعاتمتون
در این مرحله از روش فرامطالعهای کیفی (فراترکیب) ،محقق باید با توجه به ماهیت موضوع و منابع
گردآوریشده یکی از نه شیوه از روش نوبلیت و هیر و ساندلوسکی و باروسو را انتخاب کند .روش استخراج
اطالعات از منابع نهایی در این تحقیق تحلیل محتوا است.
این مرحله برای انجام صحیح مراحل بعدی تحقیق بسیار مهم است.
بنابراین ،برای افزایش سطح کیفی تحقیق ،خالصهای از اسناد تهیه شد و همة منابع در نسخة  1نرمافزار
مکسکیودیای  2018بارگذاری شد .سپس به مطالعه و تحلیل محتوای اسناد درخصوص پیامدهای توسعة پایدار
گردشگری فرهنگی ،بهمنزلة کد محوری ،پرداخته شد.
یلوترکیبیافتههایکیفی

گامپنجم:تجزیه،تحل
در گام پنجم ،پس از استخراج اطالعات در گام قبلی براساس روش تحلیل محتوا ،یافتههای کیفی مطالعات
گذشته تجزیهوتحلیل و تفسیر شد تا تفسیری یکپارچه و نظاممند با رویکردی نو ارائه شود ( .)ibidبه این
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ترتیب که همة کدهای شناساییشده ،با توجه به مفاهیمی که دارند ،در قالب دستههایی با مفاهیم مشابه
دستهبندی میشوند .به این ترتیب مقوالتی انتزاعیتر از کدها ایجاد میشوند .با انجام این فرایند ،تفسیری فراتر
از هریک از مطالعات گنجاندهشده در فراترکیب درخصوص موضوع موردنظر ارائه میشود که دربرگیرندة همة
آنها نیز خواهد بود ،بهشکلی که اثر هریک از مطالعات اولیه را میتوان در این کل جستوجو کرد .نوآوری
تحقیق انجامشده در مقولهبندی کدها برای تحلیل و تفسیر نهایی و ارائة مدل ساختاری ـ تفسیری است.
گامششم:کنترلکیفییافتهها

ازآنجاکه روش فراترکیب برپایة مطالعات اولیة سایر پژوهشگران قرار دارد و منابع اطالعاتی این پژوهش نیز
بهشمار میرود ،در گام سوم و با هدف انتخاب منابع مناسب پژوهش ،چگونگی انتخاب منابع براساس
کلیدواژههای مرتبط و از پایگاههای معتبر و نحوة استفاده از فرم  CASPبرای ارزیابی منابع در انتخاب نهایی به
تفصیل بیان شد .همة این موارد برای اطمینان از انتخاب درست و اصولی منابع برای این مطالعه بود .در گام
تجزیهوتحلیل منابع انتخابشده براساس روش کدگذاری و طبقهبندی اطالعات ،با روش تحلیل محتوا ،همواره
تالش شده که دادههای استخراجشده بازبینی و کدگذاری دوباره شود .این فعالیتها برای تضمین کیفیت
یافتههای پژوهش صورت گرفته است .یکی دیگر از ابزارهای اصلی که برای اطمینان از روایی نظری و عملی
تحقیق بهکار گرفته شده ،بهرهگیری از نظر خبرگان با روش دلفی ـ فازی است که تفصیل این بخش در
پژوهش کمّی آمده است.
مهفتم:ارائهنتایجویافتهها

گا
بنابر یافتههای تحقیق 43 ،کد اولیه و سه مقولة فرعی و سه مقولة اصلی با یک کد محوری ارائه شده است .این
نتایج در بخش تجزیهوتحلیل دادههای کیفی بیان شده است.
روشپژوهشکمّی(دلفی ـ فازیومعادالتساختاریتفسیری)
روش دلفی ـ فازی با هدف دسترسی به مطمئنترین توافق گروهی از آرای خبرگان درخصوص موضوع
موردبحث بهکار گرفته شد .جامعة آماری این تحقیق در بخش کمّی را صاحبنظران و مدیران و کارشناسان
خبره در حوزة گردشگری میراث فرهنگی تشکیل میدهند .ساتی ( )1990تعداد ده کارشناسان را برای مطالعات
مبتنی بر مقایسة زوجی کافی میداند .در بیشتر موارد ،کمتر از ده کارشناس در دسترس است و این رویکردی
متعارف در حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره است (اصغرپور37 :1382 ،؛ حبیبی و همکاران.)59 :1393 ،
همچنین در پژوهشهایی که با رویکرد ساختاری ـ تفسیری انجام میشود ،معموالً از آرای کارشناسی شمار
اندکی از خبرگان استفاده میشود (آذر و بیات1387 ،؛ آذر و همکاران1389 ،؛ کرباسیان و همکاران .)1390 ،بر
این اساس و در این پژوهش ،از دیدگاه یازده نفر از خبرگان حوزة گردشگری بهصورت هدفمند و با روش
گلولهبرفی با قیدهای مندرج در  Error! Not a valid bookmark self-reference.استفاده شده است.
مالک تعیین شاخصها و اولویتبندی آنها دیدگاه خبرگان است .به عبارت دیگر ،استفاده از مجموعههای
فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی 1و ،در مواردی ،مبهم انسانی دارد (.)Kahraman, 2009
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219

سال نهم ،شمارة اول ،بهار 99

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


:مالکنمونهگیریکارشناسان

جدول1
شاخصخبرگی

شرط

نماد

خبرگانحائزشرط

میزان تجربة مرتبط
سطح تحصیالت
خبرگان نهایی

باالی 5سال یا α≥5

α

تحصیالت تکمیلی (کارشناسیارشد≤ )β
تجربة بیش از 15سال و مدرک تحصیالت تکمیلی

β

23
27
11

α∩β

برای فازیسازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده میشود .در ادامة این بخش ،ابتدا روش
دلفی ـ فازی ) (FAHPبرای شناسایی پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی توضیح داده میشود .سپس
نحوة مدلسازی آن با رویکرد ساختاری ـ تفسیری بیان میشود.

.1روشدلفی ـ فازی)(FDM
برای تأیید نهایی شاخصهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از روش دلفی ـ فازی استفاده شده است .برای
فازیسازی دیدگاه کارشناسان از طیف هفت درجه ( ،)Cheng et al., 2009; Hsu & Chen, 2007مطابق
جدول  2استفاده شده است.
شاخصها

ارزشگذاری

جدول:2طیفهفتدرجۀفازیبرای
کامالبااهمیت خیلیبااهمیت
)(0.9, 1, 1

بااهمیت

متوسط

)(0.3, 0.5, 0.75) (0.5, 0.75, 0.9) (0.75, 0.9, 1

یاهمیت
ب 
)(0.1, 0.3, 0.5

یاهمیت
یاهمیت کامالب 
خیلیب 
)(0, 0.1, 0.3

)(0, 0, 0.1

در گا م بعدی باید میانگین فازی نمرات افراد محاسبه شود .برای نمونه ،یک روش مرسوم برای تجمیع
مجموعهای از اعداد فازی مثلثی را با کمینة  lو میانگین  mو بیشینة  uدرنظر گرفته میشود .در این پژوهش ،از
روش میانگین فازی استفاده شده است .میانگین فازی  nعدد فازی مثلثی بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:
رابطة 1
𝑖𝑘𝑢 ∑ 𝑘𝑖𝑚 ∑ 𝑘𝑖𝑙 ∑
̃
= )𝐹𝐴𝑉𝐸 = (L, M, U
,
,
𝑛
𝑛
𝑛
در رابطة  ،1عدد فازی مثلثی ) 𝑘𝑖𝑢  ̃f𝑖 = (𝑙𝑖𝑘 , 𝑚𝑖𝑘 ,معادل فازی دیدگاه خبرة kام پیرامون معیار iام است
( .)Cheng et al., 2009; Hsu & Chen, 2007; Habibi et al., 2015در نهایت فازیزدایی انجام خواهد
شد .برای فازیزدایی از روش مرکز سطح بهصورت زیر استفاده میشود:
رابطة 2
]) 𝑗𝑖𝑙 [(𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 ) + (𝑚𝑖𝑗 −
= 𝑗𝑖𝐹𝐷
𝑗𝑖𝑙 +
3
در این پژوهش ،آستانة تحمل 0/7 1درنظر گرفته شده است .بنابراین مقدار فازیزداییشده بزرگتر از 0/7
پذیرفتنی است و هر شاخصی که امتیاز باالی  0/7داشته باشد تأیید میشود ( & Tzeng & Teng, 1991; Wu
.)Fang, 2011
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.مدلسازیساختاری ـ تفسیری()ISM

2
برای مدلسازی شاخصهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از رویکرد مدلسازی ساختاری ـ تفسیری استفاده
شده است .برای تعیین توالی و روابط میان شاخصهای شناساییشده با رویکرد مدلسازی ساختاری ـ تفسیری
دیدگاه خبرگان بهکار گرفته شده است .سیج 1مدلسازی ساختاری ـ تفسیری را در  1977ارائه کرد ISM .روشی
ساختاری ـ تفسیری است که آگاروال در  2007مطرح کرد و کانان در  2007در مقالهای آن را ارائه کرد .روش
 ISMبا تجزیة معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد .مدل ساختار تفسیری
قادر است ارتباط بین شاخصهایی را تعیین کند که تکی یا گروهی به یکدیگر وابستهاند (.)Kanan, 2009
درواقع روش  ISMبرای تجزیهوتحلیل ارتباط میان ویژگیهای چند متغیر که برای مسئلهای تعریف شدهاند
بهکار میرود (.)Warfield, 1976; Sage, 1977
روش  ISMبه برقراری نظم در روابط پیچیدة میان عناصر یک سیستم کمک فراوانی میکند .مدلسازی
ساختاری ـ تفسیری مؤثر در تشخیص روابط درونی متغیرها و روشی مناسب برای تجزیه است ISM .تأثیر یک
متغیر بر متغیرهای دیگر را اولویتبندی و تحلیل میکند .همچنین این قابلیت را دارد که عناصر یک سیستم را
اولویتبندی و تعیین سطح کند .این قابلیت به مدیران برای اجرای بهتر مدل طراحیشده کمک شایانی میکند
(آذر و همکاران.)1389 ،
در این مدل ،پس از شناسایی ابعاد و کدهای اولیه ،مطالعة روابط بین ابعاد و شاخصهای شناساییشده با استفاده از
رابطه مفهومی «منجر به» تحلیل میشود .حالتها و عالئم مورداستفاده در این رابطة مفهومی عبارتاند از:
جدول:3عالئممورداستفادهدرطراحیمدلساختاریـتفسیری
V

A

X

O

متغیر  iبر  jتأثیر دارد

متغیر  jبر  iتأثیر دارد

رابطة دوسویه

نبود رابطه

نکتة بسیار مهم این است که منطق مدلسازی ساختاری ـ تفسیری منطبق بر روش ناپارامتریک و بر مبنای
مد در فراوانیها عمل میکند (آذر و بیات .)1387 ،در این پژوهش ،برای تشکیل ماتریس ورودی مدل
ساختاری ـ تفسیری ،از خروجی روش دیمتل استفاده شده است.
وتحلیلدادهها


تجزیه
در مرحلة تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا کدهای اولیه طی فرایند فراترکیب با نسخة  1نرمافزار مکسکیودیای
 2018استخراج و سپس با روش دلفی ـ فازی نهایی میشوند .در مرحلة دوم ،ماتریس ارتباطات شاخصهای
پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی طراحی و با روش ساختاری ـ تفسیری تعیین سطح خواهند شد.
وتحلیلدادههایکیفی


تجزیه
با توجه به توضیحات ارائهشده درخصوص گامهای انجام فراترکیب ،در نهایت  29اثر نهایی شد .سپس منابع و
اسناد انتخابی در نسخة  1نرمافزار مکسکیودیای  2018بارگذاری شد .کدها از متون استخراج و منابع و مؤلف اثر
1. Sage
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آورده شد (جدول  .)4پس از آن ،در سطح باالتر از کدهای اولیه ،مقوالت (اصلی و فرعی) که مفاهیم انتزاعیتریاند
تعریف و مشخص شدند تا زمینة تفسیر نتایج پژوهش را فراهم کنند .ازآنجاکه تحلیل محتوا بهصورت کیفی است،
فراوانی (کمّی) کدهای استخراجشده مبنای عملکرد نخواهد بود؛ هرچند در نمودار درختی ترسیمشده برای کد
محوری با استفاده از نرمافزار مکسکیودیای ،ضخامت خطوط نشاندهندة فراوانی کد مربوط در منابع موردبررسی
است (نمودار  .)1بر مبنای تحلیلهای انجامگرفته برای پاسخ به سؤال تحقیق مبنی بر شناسایی پیامدها ،به کمک
روش تحلیل محتوا روی  29اثر نهاییشده ،تعداد  43کد اولیه شناسایی شد .فهرست کدهای استخراجشده از
مطالعات اولیه در جدول  4آمده است .سپس ،با درنظرگرفتن اصول دستهبندی کدها ،مقوالت (اصلی و فرعی) شکل
گرفتند و در نهایت کد محوری بهدست آمد .مقوالت ایجادشده در قالب  43کد اولیه ،سه مقولة فرعی ،سه مقولة
اصلی و در نهایت با کد محوری «پیامدهای پایداری توسعة گردشگری فرهنگی» ارائه شد.
جدول:4کدهاومقوالتپیامدهایپایداریتوسعۀگردشگریفرهنگی
اصلی

فرعی

گردشگران

کدمحوری

مقولۀ

مقولۀ

کدها

منابعاستخراجکدها

افزایش بازدیدکنندگان بینالمللی
رضایت بازدیدکنندگان
ازدیاد بازدیدکنندگان ملی

Buckley, 2004
Omar, 2013
Wan & Li, 2013
Borges et al., 2011
Buckley, 2004
Carter et al., 2015
Brcar & Colarič-Jakše, 2017
Ming Su & Wall, 2012
Wan & Li, 2013
Nocca, 2017
Carter et al., 2015
Adams, 2010
Underberg-Goode, 2014
Dragouni, 2017
Padin & Svensson, 2013
Carter & Beeton, 2004
Omar, 2013
Yun & Zhang, 2016
Omar, 2013 Buckley, 2004
Underberg-Goode, 2014
Padin & Svensson, 2013
Carter & Beeton, 2004
Seyfi et al., 2018
Borges et al., 2011
Pakdeepinit, 2007
Manrique et al., 2016
Du Cros, 2001
Amir et al., 2015
Brcar & Colarič-Jakše, 2017
Omar, 2013
Franc & Iştoc, 2007
Ming Su & Wall, 2012
Seyfi et al., 2018

جامعة محلی

پیامدهای پایداری توسعة گردشگری فرهنگی

پیامدهای زیستمحیطی

آشنایی وآموزشگردشگران بافرهنگ محلی

محافظت
از میراث
فرهنگی

نوسانات شرایط آبوهوایی
توسعة جشنوارهها و خوراکهای محلی
استفادة منطقی از منابع
مدیریت تأثیرات زیستمحیطی
کاهش آسیب گردشگری به محیط طبیعی
برگزاری کمپین بازاریابی گردشگری ملی
توسعة سایتهای باستانشناسی
توسعة مسیرهای گردشگری
انجام فعالیتهای حفاظتی
نگهداری و محافظت از آثار
افزایش ارزش میراث

منافع
اقتصادی

فقرزدایی
تغییر در قیمت کاالها و خدمات
ایجاد ارزش اقتصادی
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مهنا نیک بین و همکاران

توسعة اقتصادی
درآمدزایی
رونق یا رکود اقتصادی در مقیاس بزرگ
توسعة محصوالت محلی ،هنر و
صنایعدستی و سایر جاذبهها
توسعة زیرساختها
رکود
ارزآوری

تأثیرات
اجتماعی/
فرهنگی

آموزش مردم محلی برای گردشگری
فرهنگی
احیای زبانهای محلی
تقویت هویت فرهنگی
تعامل جامعة میزبان ـ میهمان
تغییر نگرش جامعة میزبان
تکامل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
تغییر زبان
تغییر محصوالت فرهنگی
حفظ قومیتها
تغییر ماهیت جامعة میزبان
تغییر ماهیت صنعت گردشگری
ظهور پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی
افزایش نرخ جرم و جنایت در مقاصد
فرهنگی
ایجاد ناآرامی سیاسی یا اجتماعی
افزایش تراکم جمعیت
افزایش حملونقل عمومی
بهبود فرصتهای تفریحی
فراهمشدن امکان مشارکت جامعة محلی
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Awang et al., 2014
Yun & Zhang, 2016
Farid, 2015
Dragouni, 2017
Amir et al., 2015
Wan & Li, 2013
Nocca, 2017
Underberg-Goode, 2014
Padin & Svensson, 2013
Bowitz & Ibenholt, 2009
Amir et al., 2015
Brcar & Colarič-Jakše, 2017
Carter & Beeton, 2004
Borges et al., 2011 Camus
et al., 2012

Omar, 2013
Franc & Iştoc, 2007
Ming Su & Wall, 2012
Wan & Li, 2013 Nocca,
2017
Underberg-Goode, 2014
Loulanskia & Loulanski,
2011
Buckley, 2004
Carter & Beeton, 2004
& Borges et al., 2011 Yun
Zhang, 2016
Carter & Beeton, 2004
Carter et al., 2015
Awang et al., 2014
Underberg-Goode, 2014
Padin & Svensson, 2013
Dragouni, 2017
Liu & Chen, 2015
Seyfi et al., 2018
Buckley, 2004
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نمودار:1نمایشدرختیپیامدهایپایداریتوسعۀگردشگریفرهنگی


تحلیلدادههایکمّی

برای تأیید نهایی شاخصهای گردشگری فرهنگی از روش دلفی ـ فازی استفاده شده است .برای فازیسازی
دیدگاه خبرگان از طیف هفت درجه مطابق جدول  2استفاده شده است .در گام بعدی ،میانگین فازی نمرات افراد
با رابطة  1محاسبه شده است .در نهایت ،برای فازیزدایی از روش مرکز سطح از رابطة  2استفاده شده است.
ازآنجاکه مقدار آستانة تحمل  0/7درنظر گرفته شده ،مقدار فازیزداییشده بزرگتر از  0/7پذیرفتنی است و هر
شاخصی که امتیاز باالی آستانة تحمل داشته تأیید شده است (جدول .)5
جدول:5خالصۀنتایجمرحلۀنهاییروشدلفی
شاخصهایپیامدهایتوسعۀپایدار

گردشگریفرهنگی
C01
C02
C03
C04

افزایش بازدیدکنندگان بینالمللی
رضایت بازدیدکنندگان
ازدیاد بازدیدکنندگان ملی
آشنایی و آموزش گردشگران با

میانگینفازی
)(0/745,0/873,0/932
)(0/686,0/845,0/936
)(0/286,0/386,0/5
)(0/627,0/791,0/891
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مقدار
فازی

0/85
0/82
0/39
.0/77

نتیجه

پذیرش
پذیرش
رد
پذیرش
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شاخصهایپیامدهایتوسعۀپایدار

گردشگریفرهنگی
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33

فرهنگ محلی
وهوایینوسانات شرایط آب
توسعة جشنوارهها و خوراکهای
محلی
استفادة منطقی از منابع
محیطیمدیریت تأثیرات زیست
کاهش آسیب گردشگری به محیط
طبیعی
برگزاری کمپین بازاریابی
گردشگری ملی
توسعة سایتهای باستانشناسی
توسعة مسیرهای گردشگری
انجام فعالیتهای حفاظتی
نگهداری و محافظت از آثار
افزایش ارزش میراث
فقرزدایی
تغییر در قیمت کاالها و خدمات
رکود
توسعة اقتصادی
درآمدزایی
رونق یا رکود اقتصادی در مقیاس
بزرگ
توسعة محصوالت محلی و غیره
توسعة زیرساختها
ایجاد ارزش اقتصادی
ارزآوری
آموزش مردم محلی برای
گردشگری فرهنگی
احیای زبانهای محلی
تقویت هویت فرهنگی
تعامل جامعة میزبان  -میهمان
تغییر نگرش جامعة میزبان
تکامل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
تغییر زبان
تغییر محصوالت فرهنگی
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میانگینفازی

مقدار
فازی

نتیجه

)(0/323,0/45,0/586

0/45

رد

)(0/314,0/391,0/505

0/40

رد

)(0/655,0/814,0/932

0/80
0/78

پذیرش
پذیرش

)(0/309,0/4,0/509

0/41

رد

)(0/609,0/782,0/914

0/77

پذیرش

)(0/55,0/768,0/914

0/74
0/19
0/76
0/86
0/79
0/80
0/25
0/04
0/75
0/78

پذیرش
رد
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
رد
رد
پذیرش
پذیرش

)(0/623,0/791,0/914

0/78

پذیرش

)(0/605,0/777,0/882

0/75
0/93
0/84
0/75

پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش

)(0/659,0/814,0/923

0/80

پذیرش

)(0/764,0/914,0/973

0/88
0/85
0/83
0/77
0/14
0/41
0/81

پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
رد
رد
پذیرش

)(0/636,0/8,0/914

)(0/127,0/168,0/273
)(0/623,0/777,0/877
)(0/732,0/882,0/959
)(0/664,0/8,0/891
)(0/659,0/818,0/914
)(0/191,0/277,0/323
)(0,0/009,0/118
)(0/614,0/759,0/864
)(0/627,0/795,0/909

)(0/832,0/995,1
)(0/714,0/859,0/945
)(0/591,0/759,0/9

)(0/695,0/868,0/973
)(0/714,0/85,0/927
)(0/609,0/786,0/905
)(0/091,0/118,0/218
)(0/291,0/4,0/536
)(0/659,0/832,0/891
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شاخصهایپیامدهایتوسعۀپایدار

گردشگریفرهنگی
C34

حفظ قومیتها
تغییر ماهیت جامعة میزبان
تغییر ماهیت صنعت گردشگری
ظهور پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی
افزایش نرخ جرم و جنایت در
مقاصد فرهنگی
ایجاد ناآرامی سیاسی یا اجتماعی

C40

افزایش تراکم جمعیت
ونقل عمومیافزایش حمل
بهبود فرصتهای تفریحی
شدن امکان مشارکت جامعة فراهم
محلی

C35
C36
C37
C38
C39

C41
C42
C43

میانگینفازی

مقدار
فازی

نتیجه

)(0/636,0/809,0/936

0/79
0/83
0/38
0/89

پذیرش
پذیرش
رد
پذیرش

)(0/677,0/836,0/936

0/82

پذیرش

)(0/3,0/345,0/427

0/36

رد

)(0/741,0/886,0/968

0/87
0/86
0/81

پذیرش
پذیرش
پذیرش

)(0/623,0/795,0/905

0/77

پذیرش

)(0/659,0/859,0/95
)(0/291,0/368,0/473
)(0/777,0/909,0/997

)(0/75,0/886,0/945
)(0/682,0/832,0/923

با توجه به محاسبات انجامشده ،یازده شاخص ازدیاد بازدیدکنندة ملی ،نوسانات شرایط آبوهوایی ،توسعة
جشنوارهها و خوراکهای محلی ،کاهش آسیب گردشگری به محیط طبیعی ،توسعة مسیرهای گردشگری ،تغییر
در قیمت کاالها و خدمات ،رکود ،تکامل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ،تغییر زبان ،تغییر ماهیت صنعت گردشگری
و ایجاد ناآرامیهای سیاسی یا اجتماعی حذف شدند .بنابراین ،براساس روش دلفی ـ فازی 32 ،شاخص بهعنوان
شاخصهای نهایی طراحی مدل پیامدهای پایداری توسعة گردشگری فرهنگی تعیین شدند.
مدلسازیپیامدهایتوسعۀپایدارگردشگریفرهنگی

برای مدلسازی توسعة پایدار گردشگری فرهنگی ،با درنظرگرفتن شاخصهای شناساییشده ،از روش
ساختاری ـ تفسیری استفاده شده است تا به سؤال اصلی دوم تحقیق پاسخ داده شود .برای تعیین روابط و
سطحبندی معیارها ،باید مجموعة خروجیها و ورودیها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود.
مجموعة خروجیها شامل خود معیار و معیارهایی است که از آن تأثیر میپذیرد .مجموعة ورودیها شامل خود
معیار و معیارهایی است که بر آن تأثیر میگذارند .سپس مجموعة روابط دوطرفة معیارها مشخص و هر معیار
براساس مجموعههای حاصل سطحبندی میشود .معیارهایی که مجموع خروجی و مجموعة روابط دوطرفة
یکسان داشته باشند ،معیار سطح باالیی سلسلهمراتب را تشکیل میدهند .وقتی سطح باالیی تعریف شد ،از دیگر
معیارها تفکیک و متغیرهای آن سطح از مجموعة متغیرها حذف میشود.
ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دوارزشی صفر و یک براساس نظر
خبرگان بهدست میآید .در ماتریس دریافتی ،درایههای قطر اصلی برابر یک قرار میگیرد .بنابراین ماتریس
دریافتی روش  ISMدر جدول  7ارائه شده است .در مدل ( ،)ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و
ارتباط معیارهای سطوح مختلف بهخوبی نشان داده شده است که سبب درک بهتر فضای تصمیمگیری از سوی
مدیران و برنامهریزان مقصدهای گردشگری فرهنگی میشود.

226

مدلسازی پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

مهنا نیک بین و همکاران

جدول:6ماتریسخودتعاملیساختاریSSIM



جدول  :7ماتریس دریافتی متغیرهای پژوهش




یهابرایتعیینسطح
یهاوخروج 
جدول:8مجموعۀورود 
عناصر

خروجی:اثرگذاری

C01

C01,C04,C05,C06,C30

C02

C02,C05,C07

C03

C03,C05,C06

C04

C01,C04,C06
C01,C02,C03,C05,C07,
C08,C10,C12,C14,C19,
C20,C23,C25,C27,C28,
C29,C30,C31,C32,C33
C01,C03,C04,C06

C07

C02,C05,C07

C05
C06

ورودی:اثرپذیری

اشتراک

C01,C04,C05,C06,C C01,C04,C05,C06,C09,C10,C13,C1
30
5,C16,C17,C19,C21,C24,C25,C30
C02,C05,C07,C11,C13,C15,C19,
C02,C05,C07
C24,C25
C03,C05,C06,C13,C15,C16,C19,
C03,C05,C06
C21,C30
C01,C04,C06
C01,C04,C06,C15,C19,C24
C01,C02,C03,C05,C07,C13,C14,
C15,C16,C20,C21,C23,C24,C26

C01,C02,C03,C05,C
07,C14,C20,C23

C01,C03,C04,C06,C15,C21
C02,C05,C07,C13,C15,C16,C21,
C24

C01,C03,C04,C06
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اشتراک

اثرپذیری:ورودی

اثرگذاری:خروجی

C08,C22,C27,C28,C
29,C33

C05,C08,C13,C14,C15,C18,C20,
C22,C24,C27,C28,C29,C33
C08,C09,C12,C13,C16,C21,C24,
C27,C28,C31,C32,C33
C05,C08,C10,C13,C14,C15,C27,
C28,C31,C32,C33
C10,C11,C12,C13,C16,C21,C24,
C30
C05,C08,C09,C12,C14,C16,C24,
C27,C28,C31,C32,C33

C08,C09,C10,C12,C22,
C27,C28,C29,C30,C33
C01,C09,C12,C17,C19,
C25

C09,C12
C10
C11
C09,C12,C14

C13,C15,C16,C17,C
21,C23

C05,C12,C14,C18

C13,C15,C16,C17,C
18,C20,C21,C24

C13,C15,C16,C21
C13,C15,C17
C14,C15,C18,C20,C
23
C19
C05,C15,C18,C20

C13,C15,C16,C21,C
24,C26
C08,C22,C30
C05,C13,C18,C23

C15,C21,C24,C26,C
30

C25
C21,C24,C26
C08,C27

عناصر
C08
C09

C01,C10,C11

C10

C02,C11

C11

C09,C11,C12,C14,C17,
C12
C19,C25
C01,C02,C03,C05,C07,
C08,C09,C10,C11,C13,
C13,C15,C16,C17,C21,C23
C14,C15,C16,C17,C18,
C13
C20,C21,C22,C23,C25,
C27,C28,C30,C31,C33
C05,C12,C13,C14,C15,C18,C24, C05,C08,C10,C12,C14,
C14
C26
C18
C01,C02,C03,C04,C05,C
06,C07,C08,C10,C13,C14
C13,C15,C16,C17,C18,C20,C21,
,C15,C16,C17,C18,C19,C C15
C24
20,C21,C22,C23,C24,C27
,C28,C29,C31,C33
C01,C03,C05,C07,C09,C
C13,C15,C16,C21
11,C12,C13,C15,C16,C20 C16
,C21,C23,C25,C30,C32
C09,C12,C13,C15,C17,C21,C24,
C01,C13,C15,C17
C17
C30
C08,C14,C15,C18,C19,
C13,C14.C15,C18,C20,C23,C24,
C20,C23,C27,C28,C29, C18
C26
C31,C32,C33
C05,C09,C12,C15,C18,C19,C24,
C01,C02,C03,C04,C19 C19
C30
C05,C08,C15,C18,C20,
C05,C13,C15,C16,C18,C20,C26 C27,C28,C29,C31,C32, C20
C33
C01,C03,C05,C06,C07,
C09,C11,C13,C15,C16,
C13,C15,C16,C21,C24,C26
C21
C17,C21,C22,C23,C24,
C26,C27,C29,C31,C33
C08,C13,C15,C21,C22,C24,C27,
C08,C22,C25,C30
C22
C28,C30,C31,C32,C33
C05,C13,C15,C16,C18,C21,C23, C05,C13,C18,C23,C29,
C23
C24
C31,C32,C33
C01,C02,C04,C05,C07,
C08,C09,C11,C12,C14,
C15,C21,C24,C26,C30
C15,C17,C18,C19,C21, C24
C22,C23,C24,C25,C26,
C28,C29,C30,C31,C33
C05,C09,C12,C13,C16,C22,C24,
C01,C02,C25
C25
C25,C30
C05,C14,C18,C20,C21,
C21,C24,C26
C26
C24,C26,C33
C05,C08,C13,C15,C18,C20,C21, C08,C09,C10,C12,C22, C27
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عناصر
C28
C29
C30
C31
C32
C33
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خروجی:اثرگذاری

ورودی:اثرپذیری

C27,C30
C08,C09,C10,C12,C22,
C28,C30

C27
C05,C08,C13,C15,C18,C20,C24,
C28
C05,C08,C15,C18,C20,C21,C23,
C24,C29
C01,C05,C08,C13,C16,C22,C24,
C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33
C05,C13,C15,C18,C20,C21,C23,
C24,C31

C08,C29,C30
C01,C03,C11,C17,C19,
C22,C24,C25,C30
C09,C10,C12,C22,C30,
C31
C09,C10,C12,C22,C30,
C32
C08,C09,C10,C12,C22,
C30,C33

اشتراک
C08,C28
C08,C29
C01,C22,C24,C30
C31

C05,C16,C18,C20,C23,C32

C32

C05,C08,C13,C15,C18,C20,C21,
C23,C24,C26,C33

C08,C33

پس از تعیین سطح ،معیاری که سطح آن معلوم شده است در جدول از همة مجموعه حذف میشود و مجدداً
مجموعة ورودیها و خروجیها تشکیل داده میشود و سطح متغیر بعدی بهدست میآید (کرباسیان و همکاران،
.)125 :1390
شاخصهای سطحبندیشده در شش سطح به قرار زیر است:
سطح اول 1:رضایت بازدیدکنندگان ،افزایش بازدیدکنندگان بینالمللی ،افزایش ارزش میراث ،احیای زبانهای
محلی ،حفظ قومیتها ،افزایش تراکم جمعیت.
سطح دوم 2:افزایش نرخ جرم و جنایت در مقاصد فرهنگی ،تغییر نگرش جامعة میزبان ،برگزاری کمپین
بازاریابی گردشگری ملی ،توسعة محصوالت محلی ،هنر و صنایعدستی و سایر جاذبهها.
نمودار:2مدلنهاییپیامدهایتوسعۀپایدارگردشگریفرهنگی


1. C1, C2, C3, C4, C6, C7
2. C11, C17, C19, C25
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1

سطح سوم :توسعة سایتهای باستانشناسی ،بهبود فرصتهای تفریحی ،تقویت هویت فرهنگی ،ظهور
پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی ،ارزآوری.
سطح چهارم 2:تغییر محصوالت فرهنگی ،مدیریت تأثیرات زیستمحیطی ،تعامل جامعة میزبان ـ میهمان،
تغییر ماهیت جامعة میزبان ،فقرزدایی ،درآمدزایی.
سطح پنجم 3:انجام فعالیتهای حفاظتی ،استفادة منطقی از منابع ،فراهمشدن امکان مشارکت جامعة محلی،
ایجاد ارزش اقتصادی ،رونق یا رکود اقتصادی در مقیاس بزرگ.
سطح ششم 4:آشنایی و آموزش گردشگران با فرهنگ محلی ،نگهداری و محافظت از آثار ،آموزش مردم
محلی برای گردشگری فرهنگی ،افزایش حملونقل عمومی ،توسعة اقتصادی ،توسعة زیرساختها (نمودار .)2

نتیجهگیریوپیشنهادهایپژوهشی

مدلسازی پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی مستلزم شناسایی شاخصها و ابعاد آن و سپس برقراری
ارتباط میان آنهاست .در این مقاله تالش شده ،با روش کیفی فراترکیب (سنتزپژوهی) براساس مدل
هفتمرحلهای ساندلوسکی و باروسو ( )2007و با روش تحلیل محتوا ،پیامدهای توسعة پایدار گردشگری در
مقصدهای فرهنگی شناسایی شود تا به سؤال فرعی پژوهش مبنی بر اینکه «پیامدهای پیادهسازی گردشگری
فرهنگی پایدار در مقصدها چیست؟» پاسخ داده شود .در نهایت 43 ،کد اولیه با سه مقولة فرعی و سه مقولة
اصلی گردشگران ،جامعة محلی و محیطزیست استخراج شد .در ادامه با استفاده از نظر خبرگان در قالب متد
دلفی ـ فازی  43شاخص شناساییشده به  32شاخص تقلیل یافت.
برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق ،مدلسازی ساختاری ـ تفسیری  32شاخص نهایی مرحلة کیفی براساس
نظر خبرگان انجام پذیرفت .مدل نهایی ارائهشده از ش سطح تشکیل شد .در سطح ششم که زیربناییترین سطح
بهشمار میرود ،عواملی همچون آشنایی و آموزش گردشگران با فرهنگ محلی ،نگهداری و محافظت از آثار،
آموزش مردم محلی برای گردشگری فرهنگی ،گسترش حملونقل عمومی ،توسعة اقتصادی و توسعة
زیرساختها برای پایداری پیامدهای توسعة گردشگری فرهنگی در مقصدها مشخص شد .در سطح پنجم پنج
عامل ،در سطح چهارم مدل شش عامل ،در سطح سوم پنج عامل ،در سطح دوم چهار متغیر و در نهایت در سطح
اول شش عامل وابسته به عوامل سطوح پایینتر تعیین شد .محدودیت اصلی پیش روی پژوهشگران در این
پژوهش نبود پژوهشهای مشابه داخلی و خارجی درخصوص موضوع بررسیشده بود.
پیشنهادهای کاربردی:
ـ برای تحقق پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی در مقصدها پیشنهاد میشود ابتدا به عوامل
زیربنایی مطرحشده در سطح شش که به امر آموزش گردشگران و جامعة محلی ،توسعة زیرساختهای مقصد و
نگهداری و محافظت از آثار و ...تأکید دارد توجه شود تا بتوان به شاخصهای مطرحشده در سطوح باالتر ازجمله
افزایش بازدیدکنندگان بینالمللی و ملی ،حفظ قومیتها ،احیای زبانهای محلی و ...دست یافت.
ـ همچنین ،با توجه به اینکه در سطح ششم رابطة میان شاخصهایC13, C15, C16, C21, C24, C26
1. C09, C10, C12, C22, C30
2. C08, C27, C28, C29, C31, C32, C33
3. C05, C14, C18, C20, C23
4. C13, C15, C16, C21, C24, C26
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متقابل و دوطرفه است ،پیشنهاد میشود که برنامهریزان و خطمشیگذاران سایتهای میراث فرهنگی بهطور
یکپارچه و با دیدگاهی نظاممند به این موارد توجه کنند .توجه موردی ،مقطعی و غیرهدفمند به هریک از این
موارد ممکن است به نتایج غیرپایدار و مخربی در مقصدهای فرهنگی منجر شود.
محدودیتهای پژوهش:
 نبود پیشینة پژوهشی کافی و دقیق دربارة موضوع تحقیق؛ تازگی مقولة پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی؛ مشکالت دسترسی و جلب همکاری خبرگان و دریافت نظر آنها.پیشنهادهای آتی:
 انجام پژوهش کیفی در سایر زمینههای گردشگری فرهنگی پایدار؛ کمّیسازی دادههای کیفی بهدستآمده در این تحقیق با سایر ابزارهای کمّی؛ پژوهش در حوزة گردشگری فرهنگی با دید پایداری اعم از موزهها ،شهرهای فرهنگی ،محوطههایتاریخی و. ...
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