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چکیده
فعـاالن عرصـه گردشـگری در چنـد دهـه اخیـر با ارائـه ایدههـای نویـن و خالقانه
در حوزههای گوناگون گردشـگری شـهری ،به راهاندازی و اشـاعه کسـبوکارهای
جدیـد و اشـتغال نویـن اقـدام کردنـد .یکـی از مهمتریـن مباحـث و چالشهـا
بوکارهای گردشـگری ،درجـه و وضعیـت روابـط بیـن ایـن
در حـوزه شـبکه کسـ 
کسبوکارهاسـت .شهر یزد با داشتن سـرمایههای گردشگری طبیعی و انسانی،
از مناطق مهم گردشـگری کشـور بهشـمار میرود .بهمنظور برنامهریزی مطلوب
بوکارهای گردشـگری و
گردشـگری ،ضرورت دارد جایگاه و قدرت هریک از کسـ 
بوکارهای گردشگری
تأثیرگذاری و تعامالت هریک از کارآفرینان در شـبکه کسـ 
بررسـی و تحلیل شـود .برایناسـاس ،هدف اصلی پژوهش تحلیل تعامالت بین
بوکارهای گردشـگری شـهر یزد اسـت .ایـن پژوهش از نـوع کاربردی بـوده و
کسـ 
از دادههـای کتابخانـهای و میدانـی بـرای گردآوری دادهها اسـتفاده شـده اسـت.
بوکار گردشگری در
نمونه آماری اصلی پژوهش را کارآفرینان و صاحبان  23کسـ 
شـهر یزد تشـکیل دادهاند که بهصـورت تمامشـماری و آگاهانه انتخاب شـدهاند.
تجزیهوتحلیل دادهها نیز برپایه نظریه شـبکهای و رویکرد شـبکههای اجتماعی
و با اسـتفاده از نرمافزار یوسـینت ( )ucinetاست .براساس نتایج نهایی پژوهش،
بوکارها در بعـد تبـادل
میـزان تراکـم و تعاملات یکسـویه و دوسـویه بیـن کسـ 
گردشـگران و مدیریت مقصد ،در سـطح نسبت ًا خوب و در بعد اطالعات ،در سطح
متوسـط و در بعد مالی ،در سـطح ضعیف اسـت .میزان تعامالت در ابعاد گوناگون
بوکارها ،بایـد نقـش و
متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن در تحلیـل نقـش و کارکـرد کسـ 
جایـگاه هریـک را شـناخت و در جای خـود تحلیل کرد.

مقدمه
یکـی از مهمتریـن فضاهایـی کـه گردشـگران از آن
بازدیـد و در آن اقامـت میکننـد فضاهـای شـهری اسـت،
امـا گردشـگری در ایـن فضاهـا زمانـی ( )Butler, 2000: 29بـه
توسـعه پایدار شـهری منجر میشـود که امکانات و خدمات
بوکار گردشـگری
رفاهی و فعالیتهای مربوط به انواع کسـ 
مدنظـر قـرار گیـرد .عوامل بسـیاری در توسـعه گردشـگری
بوکارهایند.
مؤثرنـد کـه یکـی از مهمتریـن آنهـا کسـ 
بوکارهای کوچـک و فعالیتهـای کارآفرینانـه یکـی از
کسـ 
ویژگیهای برجسـته گردشـگری در مناطق گوناگون بهویژه

در شـهرها بهشـمار مـیرود .در چنـد دهـه اخیـر ،فعـاالن
عرصـه توریسـم در مناطـق گردشـگری بـا ارائـه ایدههـای
نویـن و خالقانـه در حوزههـای متعدد گردشـگری شـهری،
بوکارهای جدید و اشـتغال نوین
به راهاندازی و اشـاعه کسـ 
اقدام کردند .خروجی این فعالیتهای کارآفرینانه ،توسـعه
مشـارکت و سـرمایهگذاریهای بومـی و غیربومـی و توجـه
بوکارهای گردشـگری و
نهادهـای دولتـی و محلـی بـه کسـ 
بوکار گردشـگری در
تشـکیل شـبکهها و خوشـههای کسـ 
یـک مقصـد گردشـگری شـهری بـوده اسـت .مجموعـهای
بوکارهای گردشـگری در یـک مقصـد شـبکهای از
از کسـ 
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بوکارها را تشـکیل میدهند .این نوع از کسـبوکارها
کسـ 
در اقتصـاد کشـورها و بهویژه در رشـد و توسـعه مقصدهای
گردشـگری تأثیـر مهمـی میگذارنـد .ایـن امـر ناشـی از
توانایـی آنهـا در راهانـدازی مشـاغل جدیـد ،تحریـک
رقابـت و تأثیـرات چندگانـه اسـت .تعاملات میانبخشـی
بیـن گروههـا و افـراد مبتنیبر هنجارهـا یا قوانین مشـترك
با هدف رسـیدگی به مسـئلهای مشـترک یـا اهدافی خاص
اسـت ( .)bramwel & Lane, 2000: 1اولیـن مفاهیـم علمـی،
کـه به مطالعه شـبکهها مرتبـط اسـت ،همـکاری و اعتماد
اسـت .همکاری شـامل تبادل اطالعات ،تغییر فعالیتها،
بهاشـتراكگذاری منابـع و افزایـش ظرفیـت دیگـری بـرای
سـود متقابل و دستیابی به هدف مشترک اسـت (Huxham,
 .)1996شـبکههای کسـبوکار مبنای خـود را در ارتباطات
اجتماعـی پیـدا میکننـد ( )Granovetter, 1973و ایجـاد
شـبکه منطقـهای بـدون روابـط اجتماعی بین کنشـگران،
کـه بـه فرهنگ منطقـهای منجر میشـود ،ممکن نیسـت.
یکـی از مهمتریـن مباحـث و چالشهـا در حـوزه شـبکه
بوکارهای گردشـگری ،درجـه و وضعیـت تعاملات
کسـ 
بوکارها و صاحبـان و کارآفرینـان
و روابـط بیـن ایـن کسـ 
آنهاسـت .ایـن تعاملات و ارتباطـات بیـن کارآفرینـان
میتوانـد در حـوزه تأمیـن منابـع مالـی ،اسـتقراض ،ارائـه
اطالعـات و مهـارت و دانـش ،ارجـاع و معرفـی مسـافران
و گردشـگران بـه همدیگـر ،مشـاوره و راهنمایـی ،نیـروی
انسـانی و غیـره باشـد؛ بـه همین منظـور ،نظریـه و رویکرد
بوکارهای گردشـگری
شـبکهای در تبیین روابط بین کسـ 
مدنظـر قـرار دارد.
شـهر یـزد بـا داشـتن سـرمایههای گردشـگری طبیعـی
و انسـانی از مناطق مهم گردشـگری کشور بهشـمار میرود
و برخـی از فعـاالن عرصـه گردشـگری در قالـب گونههـای
بوکارهای مختلـف اشـتغال دارنـد و توان
متعـدد ،در کسـ 
گردشـگری شهری
ِ
طبیعی و انسـانی شـهر یزد را ب ه مقصد
تبدیل کردهاند .اهمیت شـهر یزد از آن روی اسـت که جزو
مثلـث طالیی گردشـگری ایران اسـت و براسـاس آمارهای
مختلـف در طی سـالهای گذشـته بیشـترین گردشـگران
اروپایی وارد شـیراز ،اصفهان و یزد شـدند .این سـه شهر از
نظر فیزیکـی ،فاصله چندانی با هم ندارند ،اما گردشـگران
کمتـری شـهر یـزد را بهعنـوان مقصـد گردشـگری انتخاب
میکننـد .یکـی از دالیل این موضوع ممکن اسـت کیفیت
بوکارهای مرتبط با گردشـگری در شهر یزد
و عملکرد کسـ 
باشد.
بوکارهای گردشـگری
یکـی از مسـائل مهـم درباب کسـ 
در شـهری ماننـد یزد ،میـزان روابط و همـکاری و تعامالت
بیـن آنهاسـت .در سیسـتم بومگـردی و گردشـگری

شهری ،فعالیتهای گردشگری و کارآفرینان در چارچوب
خوشـههای گردشـگری و شـبکههای گردشـگری تعریـف
میشـوند .در ایـن خوشـهها و شـبکهها ،مجموعـهای از
بوکارهای گردشـگری بـا مدیریت کارآفرینـان در یک
کسـ 
مجموعـه یـا سیسـتم و یـا یـک مـکان و مقصد گردشـگری
فعالیـت میکننـد .مهمتریـن مبحـث در هـر شـبکه،
میـزان تبـادالت و ارتباطـات بیـن اجزای آن شـبکه اسـت
بوکارها و
بوکارهای گردشـگری ،کسـ 
و در شـبکه کسـ 
بوکارها بهشـمار مـی روند
کارآفرینـان ـ کـه صاحبـان کسـ 
بوکارهای
ـ درحکـم اجـزای اصلی سیسـتم یا شـبکه کسـ 
گردشـگری مطـرح میشـوند؛ بنابرایـن سـنجش میـزان و
بوکارهای گردشـگری
سـطح رابطه بین کارآفرینان و کسـ 
بوکارها،
و میـزان پیوندهـا و تبـادالت و تعامالت بین کسـ 
بهمنظـور ارائـه الگـوی مناسـب بـرای مدیریـت شـبکه
بوکارها و توسـعه سیسـتم مرتبـط بـا آن ،ضرورتـی
کسـ 
اجتنابناپذیر اسـت .بهمنظـور برنامهریزی مطلـوب برای
اشـتغال و بازسـاخت گردشـگری ،ضـرورت دارد جایـگاه و
بوکارهای گردشـگری و کارآفرینـان
قـدرت هریـک از کسـ 
بوکار و نـوع
و میـزان و درجـه قـدرت و مرکزیـت هـر کسـ 
کارکـرد و تأثیرگـذاری و تعاملات هریـک از کارآفرینـان در
بوکارهای گردشـگری تحلیـل و تبیین شـود.
شـبکه کسـ 
تبیین الگوی تعامالت و سـنجش جایگاه و کارکرد و قدرت
بوکارها
هر کسـبوکار ،از طریق تحلیل تبادالت بین کسـ 
در زمینـه مالی و اقتصادی ،ارجاع و معرفی مسـافر ،تبادل
اطالعـات ،ایدهپـردازی ،تهیه مواد اولیه ،جذب مسـافران
و غیره اسـت .برایناسـاس ضروری اسـت بهمنظور توسعه
سیسـتم گردشـگری و ارائـه الگـوی مطلـوب و راهبردهای
بوکارهای گردشـگری،
مؤثـر در توسـعه شـبکه کسـ 
برنامهریـزی منطقـی و واقعگرایانـه انجـام شـود؛ بنابرایـن
هـدف اصلی پژوهش تبییـن الگوی تعاملات و روابط بین
بوکارهای گردشگری و کارآفرینان و سنجش جایگاه،
کس 
بوکارهای
بوکار در شـبکه کسـ 
کارکـرد و قـدرت هـر کسـ 
گردشـگری شـهر یزد اسـت و پرسـشهای اصلـی پژوهش
بوکارها ،جایـگاه و
در چارچـوب میـزان روابـط بیـن کسـ 
قـدرت و مـدل روابـط بیـن آنهـا در ابعـاد گوناگون اسـت.
پیشینهپژوهش
از اواسط دهه  1980به بعد ،نظریه و تحلیل شبکه توجه
بسـیاری از اقتصاددانـان ،برنامهریـزان ،جامعهشناسـان،
جغرافیدانـان ،روانشناسـان و سیاسـتمداران را به خود
جلـب کرد (حسـام 1394 ،الف بـه نقـل از .)Tjosvold, 1986
در دنیـای رقابتـی و جهانیشـده معاصر ،اهمیت شـبکهها
بهواسـطه تسـهیل دسترسـی بـه دانـش ،منابـع ،بازارهـا

تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Entrepreneurship

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

و ف ّنـاوری حیاتـی اسـت ( .)Morrison et al., 2002تحلیـل
شبکهای (تحلیل شـبکه اجتماعی) عبارت است از رویکرد
و مجموعـهای از فنـون کـه بـرای بررسـی مبادلـه منابـع در
بیـن کنشـگران مانند افـراد ،گروهها یا سـازمانها اسـتفاده
میشـود ( .)Haythornthwaite, 1996کنشـگران اصلـی
گردشـگری بـا کنشـگران دیگـری کـه در حـوزه گردشـگری
فعالیـت میکننـد تعامـل دارند .ایـن تعامالت در شـرایطی
خود را بهصورت شـبکه ارزش نشـان میدهد .شبکه ارزش
شـامل چهار نوع تعامل کلی اسـت که فعاالن گردشـگری در
کانـون آن قـرار دارند:
 )١رقبـا :کسـانی کـه ارزش خروجیهـای فعـاالن اصلـی را
کاهـش میدهنـد؛
 )٢تکمیلکنندهها :کسـانی کـه ارزش خروجیهای فعاالن
اصلـی را افزایش میدهند؛
 )٣تأمینکننـدگان :عبارتانـد از کارکنان ،تـدارکات ،مواد،
تکنولوژی ،امور مالـی ،خدمات؛
 )٤مشـتریان :عبارتاند از گردشگران و کانالهای ارتباطی
میان فعاالن گردشگری و گردشگران.
از نظـر منـدل ( )1999مجموعهای از تالشهای مشـترك
بوکارهای گردشـگری عبارتانـد از .1 :ارتباطات
بین کسـ 
تعاملـی یـا پیوسـته بیـن دو یا چنـد کنشـگر؛  .2هماهنگی
یـا سـازگاری دوطرفـه سیاسـتها و روشهـای دو یـا چنـد
کنشـگر بـرای رسـیدن بـه اهـداف؛  .3فعالیتهـای موقتی
یـا فـردی برای رسـیدن به هـدف یـا اهـداف؛  .4هماهنگی
دائمی یا منظم بین دو یا چند کنشـگر از طریق برنامهریزی
رسـمی؛  .5اقدامات وابسـته و راهبردی با ایجاد ائتالفی که
بـا مشـارکت کنشـگران یـا اقدامـات متقابل یـا فعالیتهای
همزمان کنشگران با مشارکتکنندگان که باعث رسیدن به
اهداف کوتاهمدت میشـود؛  .6سـاختار جمعی یا شبکهای
کـه در آن مأموریتهـای گسـترده و پیوسـته و راهبـردی
انجـام میشـود .کارآفرینـی یکـی از ویژگیهـای مهـم در
بوکارهاسـت .اكثر اقتصاددانان و صاحبنظران
شبکه کس 
1
معتقدنـد کـه كارآفرینـی نیـروی اصلـی توسـعه اقتصـادی
بهشـمار میآید و با اسـتفاده از تغییر و نوآوری ،رشـد تولید
و خدمـات را در پـی دارد (.)Lordkipanidze et al., 2005: 787
کارآفرینـی در گردشـگری مهمتریـن عامـل در ایـن حـوزه
بهشـمار میرود و عاملـی مهم نیز برای سـازمانها و نهادها
بهمنظـور دسترسـی بـه مزیـت رقابتـی طوالنیمدت اسـت
(محمـدی و همـکاران .)42 :1395 ،در ابتـدای شـناخت
و رشـد گردشـگری ،ابزارهـا و روشهایـی کـه کارآفرینـان
اسـتفاده میکنند سـاده و فرصتطلبانه ،محلی و براسـاس
تجربـه اسـت؛ بهتدریـج اسـتفاده از ابزارهـای بیشـتر رواج
پیـدا میکنـد و ایدههـا و نوآوریها گسـتردهتر و محصوالت

و تولیدات گردشـگری بیشـتر میشود (سجاسـی قیداری و
همـکاران.)1395 ،
در بحـث شـبکههای گردشـگری ،تحلیـل شـبکه مبحـث
بسـیار مهمـی اسـت و میتوانـد بهمثابـه رویکـردی نظـری
در نظـر گرفتـه شـود .درحال حاضـر ،پژوهشهـای مربوط
بـه تحلیـل شـبکه چهـار هـدف را دنبـال میکننـد)1 :
شــناخت یکپــارچگی و انســجام جوامــع یــا پدیدههـای
مـورد مطالعـه؛  )2شناسـایی گرههایـی کـه نقـش لـوال را
ایفـا میکننـد؛  )3شناسـایی سـاختار شـبکههای عجیــب
و خـاص؛  )4یافتـن پاسـخ بـرای اینکـه چگونـه جریـان
اطالعـات مدلبنـدی و تحلیـل میشــود کـه مهمتریـن
آن درك یکپارچگـی و انسـجام پدیدههایـی اسـت کـه از
متغیرهـا یـا مؤلفههـای گوناگـون متأثرنـد (Dooremalen et
 .)al., 2010از مزایـای روش شـبکهای آن اسـت کـه امـکان
بررسـی و تحلیـل ارتباطات میان یک مســئله بــا مســائل
مــرتبط را میسـر میسـازد و به تصمیمگیرنده یـا مدیر این
امکان را میدهد که در این فرایند مشارکت کامــل داشــته
باشــد .تحلیل شـبکهها دارای عناصر و ویژگیهای کلیدی
اسـت .مهمتریـن اندازههـا در تحلیل شـبکه شـامل انـدازه
شـبکه ،تراکم شـبکه ،درجه تعاملات و درجـه تأثیرگذاری
اسـت (اروجـی .)1396 ،همـکاری عبـارت اسـت از :تبادل
اطالعـات ،تغییـر فعالیتهـا ،بهاشـتراكگذاری منابـع و
افزایـش ظرفیت دیگـری برای سـود متقابل و دسـتیابی به
هـدف مشـترك ( .)Huxham, 1996همـکاری موفقیتآمیز با
یکدیگـر در یک شـبکه ،فرایندی تکاملی اسـت ،اما ممکن
اسـت بـا حمایت نقش مالـکان ـ مدیـران بنگاههای کوچک
گردشـگری ،بخش عمومی تسـهیل شـود .تنظیم سـرمایه
اجتماعی بهمنظور توسـعه و بهرهبرداری از روابط شبکهای
مبادلـهای ،حرفـهای و اجتماعـی اسـت.
پژوهشهـای متعـددی در سـطح داخلـی و خارجـی
در حـوزه فعالیتهـای شـبکه گردشـگری انجـام شـده
اسـت .در سـطح بیـن المللـی ،هنـگ گانـگ و جـی گانـگ
( )2000از الگـوی سیسـتم دینامیـک و پویـا بـرای تحلیـل
اقامتگاههـا در منطقـه گردشـگری گولیـن اسـتفاده
کردنـد و توسـعه گردشـگری در منطقـه و ارائـه راهبردهـا
ِ
تینسـلی و لینـچ
و سیاسـتها از ایـن طریـق دنبـال شـد.
( )2001دربـاره شـبکه کسـبوکارهای کوچـک گردشـگری
و سـهم آن در توسـعه مقصـد در محیطهـای روسـتایی بـه
مطالعـه پرداختهانـد .روش جمـعآوری دادههـا بهصـورت
کیفـی و بـه روش مصاحبـه عمیـق بـوده اسـت و درنهایـت
بـه نقـش آنهـا در توسـعه مقصدهـا میپـردازد .راسـل
و فاکنـر ( )2004مطالعاتـی را درمـورد کارآفرینـی انجـام
دادنـد و آن را در ارتبـاط بـا نظریـه آشـوب بررسـی کردنـد.
شـیه ( )2006در پژوهشـی بـه مطالعـه شـبکه گردشـگری
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در شـانزده مقصـد اسـتان نانتـو تایـوان پرداخته اسـت.
بـه بـاور او ،خدمـات و امکانـات گردشـگری متناسـب
بـا موقعیـت مسـیرهای گردشـگری در شـبکه توزیـع
شـده اسـت .درنهایـت هیسـن پیشـنهاد میکنـد بـا
اسـتفاده از تحلیلهـای ایـن تحقیـق ،برنامهریـزان
میتواننـد دربـاره ایجـاد مسـیرهای گردشـگری در
مناطـق پیرامونـی و دورافتـاده اقـدام کننـد .باتلـر
( )2006بـا مطالعاتـی کـه در مکانهـای گردشـگری
گوناگـون ازجملـه امریـکا انجـام داد ،الگویـی بـرای
تبییـن سیسـتم تحـوالت مکانهـای گردشـگری ارائـه
کـرد .اسـکات و همـکاران ( )2008در کتـاب خـود بـا
عنـوان تحلیـل شـبکه و گردشـگری (از نظریـه تا عمل)
کمـی و کیفـی
بـه بررسـی رویکردهـا و تکنیکهـای ّ
تحلیـل شـبکهها در گردشـگری بـا ذکـر نمونههـای
موفـق پرداختهانـد .آیلـوارد و کلیهـر )2009( 1مـدل
یکپارچـه روابـط شـبکهای ذینفعـان روسـتایی در
گردشـگری روسـتایی را ارائـه کـرده اسـت .ایـن مـدل
گرافیکـی شـامل عناصر اصلی تبـادالت رابطه برمبنای
اعتمـاد ،رابطـه ،تعهـد ،شـراکت و همچنیـن عنصـر
تبـادالت اطالعـات ،روابـط سـهامداران و ذینفعـان،
تبـادالت دانـش و ابعـاد اطالعـات و موقعیـت اسـت.
پگـت 2و همـکاران ( )2010در پژوهشـی بـا سـنجش
هـدف نـوآوری در مقصدهـای گردشـگری زمسـتانه
در فرانسـه از طریـق رویکـرد شـبکهای معتقـد
اسـت مدیـران کسـبوکارهای گردشـگری بـا منابـع
در دسـترس و فعالیتهـای شـبکهای قادرنـد بـه
گسـترش فعالیتهـای خـود و همچنیـن پایـداری ایـن
فعالیتهـا بپردازنـد .کیمبـو و نگوئاسـانگ ( )2013بـه
دنبـال توسـعه گردشـگری بـا مشـارکت همـه ذینفعان
منطقـه مـورد مطالعـه (کامـرون در آفریقـا) بودنـد.
ژو و همـکاران ( )2017بـه بررسـی مسـئله پویابـودن
فضـای کارآفرینـی و عوامـل سـرمایه و سـرمایهگذاری
در آن در مقصدهـای گردشـگری چیـن پرداختنـد.
اسـکوکچ 3و همـکاران ( )2019شـبکهای غیررسـمی
از کسـبوکارهای کارآفرینـی گردشـگری را بررسـی
کردنـد .همچنیـن مارتینز و همـکاران ( )2020موضوع
ترویـج کسـبوکارهای گردشـگری بـرای توانبخشـی
منطقـه سـالگادو دواریـور را بررسـی کردنـد.
در سـطح داخلـی ،حسـینی و سـازور ()1390
کیفیـت خدمـات گردشـگری شـهر یـزد از دیـدگاه
1. Alyward & Kelliher
2. Peget
3. Skokic

گردشـگران خارجـی را بررسـی کردنـد .نتایـج پژوهش
حاکـی از شـکاف بیـن ارزش پـول صرفشـده و قیمـت
برخـی خدمات در شـهر اسـت .حسـام (1394؛ ب) در
مقالـه خـود بـه بررسـی نقـش شـبکههای اجتماعـی
در توسـعه گردشـگری روسـتایی پرداختـه اسـت.
همچنیـن حسـام (1394الـف) در رسـاله دکتـری خـود
بـه بررسـی کسـبوکارهای کوچـک گردشـگری در
نواحـی روسـتایی و طبیعـی (روسـتاهای کوهسـتانی ـ
درهای محـور جاده هراز در شهرسـتان آمـل) پرداخته
و الگویـی را بـرای توسـعه مقصدهـای گردشـگری
روسـتایی ارائه کرده اسـت .سـپهری و بابایـی ()1395
واکاوی شـبکه مقصدهـای گردشـگری و تحلیـل
ِ
بـه
تئـوری شـبکه و گراف پرداخته اسـت .بهـروزی خورگو
و محمـدی کنگرانـی ( )1396بـه بررسـی ترسـیم و
تحلیـل شـبكههای ارتباطـی میـان ذینفعـان صیادی
و نقـش آن در توسـعه گردشـگری روسـتایی :مطالعـه
مـوردی روسـتای سـلخ ،جزیـره قشـم پرداختهانـد.
نتایـج پژوهـش نشـان داد كـه در شـبكه ارتباطـی،
میـان ذینفعـان صیـادی ـ اعـم از مردمـی و دولتـی ـ
نقصـی وجـود نـدارد .اروجـی ( )1396در پژوهشـی
در حـوزه گردشـگری روسـتایی شهرسـتان خـور و
بیابانـک ،اقـدام بـه سـنجش تعاملات و روابـط بیـن
اقامتگاههـای بومگـردی کـرده اسـت .براسـاس
دادههـای ایـن پژوهـش ،میـزان تعاملات و ارتباطات
طـی دهسـال چنـد برابر و پیوندها بیشـتر شـده اسـت.
قاسـمی و واشـقانی ( )1397تحلیـل شـبکه جاذبههـا
را در برنامهریـزی گردشـگری در شهرسـتان کاشـان
بررسـی کردنـد .نتایج حاصل نشـاندهنده ارتباطات و
تعاملات پاییـن بیـن جاذبههاسـت .همچنین سـقایی
و همـکاران ( )1397مقاصـد شـبکه متـن فضایـی در
اسـتان گلسـتان را بـا روشهـا و شـاخصهای تحلیـل
شـبکهای بررسـی کردنـد .بررسـی پیشـینه پژوهـش
نشـان میدهد در سـطح کشـور مطالعات بسـیار اندکی
درمـورد تعاملات بیـن کسـبوکارهای گردشـگری
انجـام شـده اسـت و در محـدوده مطالعهشـده نیـز
تاکنـون پژوهشـی انجـام نشـده اسـت؛ بنابرایـن
انجـام ایـن پژوهـش ضرورتـی اجتنابناپذیـر بـه
نظـر میرسـد .در پایـان ،مـدل مفهومـی پژوهـش در
شـکل  1نشـان داده شـده اسـت کـه پیونـد بیـن اصـول
تحلیـل شـبکه بـا اصـول کسـبوکارهای گردشـگری و
کارآفرینـی را نمایـان میکنـد.

تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد
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روششناسیتحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشـی کاربردی اسـت و نتایج
آن میتواند برای نهادهای گوناگـون ،ازجمله وزارت میراث
فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی و شـهرداری کاربرد
کمـی و کیفی نیـز برای
داشـته باشـد .از مجموعهدادههـای ّ
تحلیـل یافتههـای پژوهـش اسـتفاده شـده اسـت .شـیوه
گـردآوری دادههـا ،بـه دو صـورت کتابخانـهای ـ اسـنادی و
روش میدانـی صـورت گرفته اسـت .در بخـش کتابخانهای،
از منابـع کتابخانـهای و در بخـش میدانـی از پرسـشنامه،
مصاحبههـای عمیـق و مشـاهدات میدانـی برای گـردآوری
دادهها اسـتفاده شـده اسـت.
جامعـه آمـاری اصلـی پژوهـش را کلیـه کارآفرینان فعال
بوکارهای گردشـگری در شـهر یـزد تشـکیل
در انـواع کسـ 
دادهاند؛ البته بخشـی از کارشناسان اداری میراث فرهنگی
و تعـداد محـدودی از مـردم نیـز بهعنـوان جامعـه آمـاری
مطرحانـد کـه از آنهـا مصاحبـه شـده اسـت .برایناسـاس
روش انتخـاب نمونـه بهصـورت تمامشـماری خواهـد بـود؛
بوکارها ،مدیران
زیـرا پـس از تعییـن و گزینـش انـواع کسـ 
بوکارها درحکـم نمونـه آمـاری
و صاحبـان کلیـه ایـن کسـ 
انتخـاب شـدند .در بخـش کیفـی ،از مـردم و کارشناسـان
ـ کـه بهمنزلـه گزینـه مکمـل مطـرح میشـوند ـ بـه شـیوه
گلولهبرفـی بـرای تعییـن نمونـه و بـه روش اشـباع نظـری
بـرای تعییـن حجـم نمونـه اسـتفاده شـده اسـت .درنهایت
از پنـج کارشـناس و ده نفـر از مردم باتجربه شـهر ،که سـابق ًا
بوکارهای گردشـگری فعـال بودهانـد ،برای تکمیل
در کسـ 
نتایـج اصلـی پژوهش اسـتفاده شـده اسـت.
روش تجزیهوتحلیـل دادههـا بهصـورت توصیفـی ـ
تحلیلـی بـوده و از رویکـرد شـبکههای اجتماعـی و گـراف

بوکارها اسـتفاده
بـرای تبییـن الگـوی تعاملات بیـن کسـ 
شـده اسـت .گفتنـی اسـت دادههـا و تحلیلهـا در نرمافـزار
یوسـینت انجـام شـده اسـت .در روش تحلیـل شـبکهای،
پـس از مشـخصکردن انـواع روابط ،میـزان رابطـه از طریق
پرسـشنامه تحلیـل روابـط مـورد سـنجش قـرار میگیـرد.
شـاخصهای مربـوط بـه تحلیل شـبکههای اجتماعـی ،در
سـه سـطح زیـر تقسـیمبندی میشـود:
الـف) تراکـم شـبکه :تراکـم اولین شـاخص تحلیل شـبکه و
مشخصکننده نسبت پیوندهای موجود دربرابر پیوندهایی
اسـت که باید وجــود داشــته باشنــد .این شـاخص عددی
بیـن صفـر تـا یـک یـا تـا  100اسـت و نشـاندهنده انسـجام
است؛ یعنــی هـرچه بیشتر باشد ،انسجام بین اعضا بیشتر
است؛
ب) شـاخص دوسـویگی :ایـن شـاخص بیانگـر تعـداد
پیوندهـای متقابـل بهنسـبت تعـدادی اسـت که بایـد وجود
داشـته باشـد .ایـن شـاخص عـددی بیـن صفر تـا یک یـا تا
 100اسـت؛
ج) شـاخص انتقالپذیـری :یکـی از شـاخصهای مهـم در
تحلیل شـبکه در سطح کالن ،شاخص انتقالپذیری است.
ایـن شـاخص بیـان میکنـد که اگـر  Aبـا  Bو  Bبـا  Cدر تماس
باشـند ،بـه احتمـال زیاد  Aبـا  Cنیـز در تماس قــرار خواهد
گرفــت .ایــن همان قاعده قـدرت پیوندهای ضعیف اسـت
که گرانووتر مطرح کرد .بــه نظر گرانــووتر ( ،)1973در مقاله
«اسـتحکام پیوندهای ضعیف» که در مجله جامعهشناسـی
امریـکا منتشـر شـده اسـت ،پیوندهـای ضعیـف بـا اعضای
خارج از گروه میتوانــد باعــث تسـهیل در گردش اطالعات
و موفقیـت اعضـای گـروه شـود .ایـن بدانمعناسـت کـه
نـه قویبـودن ارتباطــات درونگروهــی ،بلکـه پیوندهـای
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ضعیـف برونگروهی موفقیت را تضمین میکنـد .گرانووتر
معتقد است که در پیونــدهای قــوی ،اعضــای گروه منابع
مشـابهی دارنـد ،ولـی در پیوندهـای ضعیـف ،اطالعـات و
ف حلقه
منابع جدیــد جریـان مـییابـد .پیونــدهای ضعی 
رابطـه فـرد بـا دنیـای بیرونـی هسـتند؛ بنابرایـن اهمیـت
آنهـا ازایـنروی اسـت که امکان دسترسـی به انـواع منابع
را فراهـم میآورنـد.
در سـطح میانی ،شـاخص مرکز ـ پیرامون مطرح اسـت.
این شـاخص مقصدهای گردشـگری یا گروههای مرکزی را
در برابـر گروههای پیرامونی مشـخص میکند.
سطح خرد ،بر شاخصهای مرکزیت متمرکز است:
الـف) درجـه مرکزیـت :مرکزیـت بیانگـر چگونگـی
تصمیمگیـری و جریـان اطالعـات در یـک شـبکه اسـت.
مرکزیـت بیانگـر موقعیـت یـک کنشـگر بیـن خوشـهها یـا
دستههاســت (حسـام1394 ،الـف)؛
ب) مرکزیـت مجـاورت :گرهـی اسـت کـه بهطـور متوسـط
بـه کلیـه گرههـا نزدیـک اسـت .هرچـه گرهـی بــه مرکــز
نزدیـکتــر باشـد ،قدرتمندتـر اسـت .این شـاخص بـه آن
علـت مهـم اسـت که دسترسـی فـرد بـه اطالعـات یا سـایر
منابع را بیشـتر میکند؛ مث ً
ال کسـانی که با واسـطه کمتر به
اطالعـات جدیدتر دسترسـی دارنـد ،نوآورترند و اسـتفاده
بیشـتری از اطالعـات میکننـد؛
ج) مرکزیـت بینابینـی :گرهـی کـه بینابیـن بسـیاری از
جفتگرههـای دیگـر اسـت .درواقـع گرههـا واسـطهای
هسـتند که راههای ارتباطی گرههای دیگـر از آنها بگذرد؛
د) مرکزیـت بـردار ویژه :گرهی اسـت که دارای همسـایگان
مرکـزی بسـیاری اسـت؛ درواقـع گرهـی اسـت کـه بـا گـره

مرکـزی و قدرتمنـد مرتبـط اسـت (سـقایی و همـکاران،
)1397؛
و) مرکزیت بوناچیچ :نوعی از قدرت اسـت که برای بررسـی
وضعیت نقاط حاشیهای مناســب است .در ایــن فرمـول،
میـزان قـدرت هـر نقطـه بـا توجـه بـه مرکزیتهـای نقـاط
متصلشـده بـه آنها محاسـبه میشـود.
بهاینترتیب براسـاس روش تحلیل شبکههای اجتماعی،
بوکارهای
تبیین تعامالت و پیوندهای شـبکهای بین کسـ 
گردشـگری شـهر یزد بهصورت زیر انجام شـده است:
بوکارهای گردشـگری
 .1شناسـایی و تعییـن انـواع کسـ 
مهـم در سـطح شـهر؛
 .2تعییـن مؤلفههـا و عناصـر رابطـه و پیونـد بیـن شـبکه
بوکارهای گردشـگری؛
کسـ 
بوکارهای
 .3تهیه پرسـشنامه نوع رابطه و پیوند بین کس 
گردشگری در ابعاد و عناصر گوناگون؛
بوکارهای
.4تکمیلپرسشنامههاازمدیرانوصاحبانکس 
گردشگری؛
 .5استفاده از مصاحبه مردمی و کارشناسان اداری و انجام
بوکارها و سـطح شـهر بـرای
مشـاهدات میدانـی از کسـ 
تکمیـل و کنتـرل دادههـای حاصلشـده؛
 .6واردکـردن مجموعهدادههای حاصله بهصورت ماتریس
در نرمافزار تحلیل شـبکههای اجتماعی یونیست؛
 .7انجـام انـواع تحلیلهـای شـبکهای در نرمافـزار ،گرفتن
خروجـی و تجزیهوتحلیـل نهایـی آنهـا بـرای تبییـن
بوکارهای گردشـگری.
تعاملات بیـن کسـ 

شکل  :2موقعیت شهر یزد

تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد

بوکارهای گردشگری در شهر یزد
جدول  :1فهرست منتخب کس 
نوع کسبوکار

نام کسبوکار

نوع کسبوکار

اقامتگاههای
بومگردی

اقامتگاه بومگردی
شش بادگیری

آژانس کاروانساالر
کویر

اقامتگاه بومگردی
الماس یزد

مرکز آموزشی
گردشگری هفت
اقلیم

هتل سنتی خوان
دوحد

مراکز آموزش مرکز آموزشی
گردشگری گردشگری کوشک
هتلهای سنتی
نگارین

رستوران ها

اقامتگاه بومگردی
باران یزد

هتل سنتی
مشیرالملک

مرکز آموزشی
گردشگری رشد

هتل سنتی الله

رستوران تاالر یزد

هتل سنتی مرمر

رستوران سیب
و نار

مهمانپذیر الزهرا

رستوران عمارت
وکیل

مهمانپذیر ملت

رستوران ملل

مهمانپذیرها

مهمانپذیر احسان
یزد
مهمانپذیر بهشتی

بوکارهای گردشـگران از طریـق
تحلیـل شـبکه کسـ 
شـاخصهای تحلیل شـبکههای اجتماعی و نظریـه گراف،
در سـطوح کالن ،میانـی و خـرد صـورت گرفـت .تعاملات
و ارتباطـات بیـن کارآفرینـان از ابعـاد و موضوعـات گوناگون
تحلیل شـده اسـت .در ایـن پژوهش ،این تحلیلها در سـه
بعـد زیـر انجام شـده اسـت:
الف) تبادالت اطالعات و مشاوره؛
ب) تبادالت مالی؛

بوکارهای گردشـگری از بعـد تبـادل
تعاملات بیـن کسـ 
اطالعـات و مشـاوره

تعاملات و ارتباطـات در بعـد اطالعـات و مشـاوره ،بـه ایـن
بوکارهای گردشـگری در شـهر یـزد در
معنی اسـت که کسـ 
ارتبـاط با نحـوه راهاندازی کسـبوکار ،تهیه سـرمایه ،نحوه
سـاخت و اداره کسـبوکار ،مواد اولیه ،جذب مسـافر و سایر
مسـائل مرتبط ،به چه میـزان به یکدیگر اطالعـات و دانش
ارائـه میکننـد و مشـاوره میدهند.
شـاخص تراکـم یکـی از شـاخصهای کالن تحلیـل شـبکه
اسـت .براسـاس نتایـج ،درجـه تراکـم شـبکه در بعـد
بوکارها برابـر بـا  0/308و بـه بیانـی دیگـر
اطالعـات کسـ 
برابـر بـا  38درصـد اسـت .ایـن مسـئله نشـاندهنده درصد
بوکارهای گردشـگری یزد
تراکـم نسـبت ًا کـم در شـبکه کسـ 
اسـت .درمجمـوع در بعـد اطالعـات و مشـاوره بیـن
کسـبوکارها 156 ،پیونـد و ارتبـاط وجـود دارد و
درمجمـوع کمتر از دو سـوم روابط بالقوه شـبکه ،دارای
عـدم تعامـل و ارتبـاط اسـت .ایـن پیوندهـا میتوانـد از
نـوع دوسـویه یـا یکسـویه باشـد.
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یافتهها
بوکارهای
بهمنظور شناسایی و تعیین فهرست نهایی کس 
گردشـگری در شـهر یزد ،همه فعالیتهای گردشگری شهر
شناسـایی شـد .ازآنجاکه فعالیتهای گردشـگری عمدت ًا بر
بوکارهای کوچـک یا متوسـطمقیاس متمرکز اسـت،
کسـ 
بوکارهای بزرگمقیـاس خـودداری شـد.
از انتخـاب کسـ 
برهمیناسـاس ،هتلهـای بـزرگ و مراکـزی ماننـد میـراث
فرهنگـی از ایـن فهرسـت حـذف شـدند .فهرسـت نهایـی
بوکارهای گردشـگری شـهر یزد در جدول  1ارائه شده
کسـ 
است:

ج) ارجاع گردشگری و تبلیغ گردشگری.
بوکارها میتوانـد بـه سـه
ارتباطـات بیـن کسـ 
شـکل بررسـی شـود:
 .1ارتباطـات و تعاملات دوسـویه :در ایـن شـرایط،
بوکارها
بوکارها (در ابعـاد فـوق) ،بـه دیگـر کسـ 
کسـ 
ً
متقابلا از آنها خدمات دریافت
خدمـات ارائه کرده،
میکننـد؛
 .2ارتباطـات و تعاملات یکسـویه :در این شـرایط،
بوکار دیگـر
ممکـن اسـت یـک کسـبوکار بـه کسـ 
خدمتـی ارائـه کنـد ،امـا خدمتـی دریافـت نکنـد یـا
برعکـس؛
بوکار گردشـگری
 .3بـدون تعامل و ارتباط :یک کسـ 
بوکارها ارائـه نکـرده ،از
هیـچ خدمتی بـه دیگـر کسـ 
آنهـا نیز هیـچ خدمتی دریافـت نکند.
بوکارهای گردشـگری در
ارزیابـی تعاملات بین کلیـه کسـ 
انـواع گوناگـون بهصـورت شـبکهای یکپارچـه انجـام شـده
بوکارهای گردشـگری در فراینـد
اسـت؛ زیـرا انـواع کسـ 
مدیریـت گردشـگری شـهر یـزد میتواننـد بـه یکدیگـر
وابسـته باشـند و همکاری کننـد .فرایند ارزیابـی تعامالت،
بوکارها و از طریـق
بـا بررسـیهای میدانـی از کلیـه کسـ 
بوکار و اطالعات تکمیلی دیگـر انجام
کارآفرینـان هـر کسـ 
شـده اسـت .شـایان ذکر اسـت که به علت محدودیت حجم
مقالـه ،بسـیاری از جدولهای مربـوط به روابط شـبکهای،
بهاجبـار در مقالـه ذکـر نشـده اسـت.
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از منظـر شـاخص دوسـویگی ،براسـاس جـدول  ،2از
بیـن  156پیونـد موجود در شـبکه ارائه تعاملات اطالعات
و مشـاوره ،فقـط  20پیونـد از نـوع دوسـویه بـوده اسـت کـه
کمتـر از  13درصـد از پیوندهـا را تشـکیل داده اسـت .ایـن
بوکارها از
مسـئله نشـاندهنده تعامالت ضعیف بین کسـ 
نـوع دوسـویگی اسـت؛ بـه ایـن معنـی که در بیشـتر مـوارد
بوکارهایی کـه خدمـات اطالعاتـی ارائـه میدهنـد،
کسـ 
بوکارهای دیگـر اطالعات کمتـری دریافت
بهنسـبت کسـ 
میکننـد.
بوکارهای گردشگری
جدول  :2مقادیر شاخص دوسویگی شبکه کس 
شهر یزد از بعد اطالعات و مشاوره

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ارائه اطالعات

شاخصهای دوسویگی

156

کل پیوندها

20

پیوندهای دوسویه

136

پیوندهای یکسویه

و ارتبـاط محـدود بیـن ایـن دو گـروه اسـت.
در سـطح خرد شـبکه ،شـاخصهای مرکزیت برای بیان
بوکارها اسـتفاده شـده اسـت .براسـاس
روابـط بیـن کسـ 
جـدول  ،3مراکـز آموزشـی شـهر یـزد از منظـر مرکزیـت
خروجـی و ارائه اطالعات ،در اولویت نخسـت قرار داشـته،
بوکارهای
باالتریـن مرکزیـت را دارنـد و بـه بیشـتر کسـ 
گردشگری شـهر یزد ،اطالعات و مشـاوره میدهند ،اما در
مقابل همین مراکز آموزشـی از منظر درجه مرکزی ورودی
که نمایانگر میزان دریافت اطالعات اسـت ،در اولویتهای
بوکارها در
آخر قرار داشـته و تعامل این مراکز با سـایر کسـ 
بعد اطالعـات ،رابطهای کام ً
ال یکسـویه اسـت .همچنین
از منظـر ارائـه اطالعـات (مرکزیـت خروجی) در کنـار مراکز
آموزشـی ،آژانسهای مسافرتی در سـطح پایینتر ،دارای
مرکزیـت و قدرت نسـبی در ارائـه اطالعات و مشـاورهاند.
بوکارهای گردشگری شهر یزد
جدول  :3درجه مرکزیت کس 
از بعد اطالعات و مشاوره
کسبوکار خروجی ورودی مجموع کسبوکار خروجی ورودی مجموع
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ایساتیس

12

6

18

هتل سنتی
خوان
دوحد

4

6

10

آژانس
کاروانساالر
کویر

11

6

17

رستوران
ملل

0

10

10

اقامتگاه
بومگردی
شش
بادگیری

8

8

16

شـاخص انتقالپذیـری یکـی از شـاخصهای مهـم در
بوکارهاسـت .میزان
انتقال اطالعات و ارتباطات بین کس 
بوکارهای گردشـگری
شـاخص انتقالپذیـری بـرای کسـ 
در شـهر یـزد از بعـد اطالعـات باالسـت .میـزان تبـادالت و
بوکارها در بخـش ارائـه اطالعات
انتقالپذیـری بیـن کسـ 
برابـر با  0/625اسـت که درمجموع ،مطلوب اسـت و نشـان
میدهـد کـه در همـان پیوندهـای موجـود ،پیوندهـا بیـن
بوکار اسـت.
بوکارها بیشـتر از دو کسـ 
کسـ 
در بخـش شـاخص میانـی شـبکه ،شـاخص مرکـز ـ
پیرامـون از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت .براسـاس
نتایـج ،کلیـه اقامتگاههـای بومگـردی شـهر یـزد ،کلیـه
آژانسهـای گردشـگری و مراکـز آموزشـی در زمینـه ارائـه
بوکارهای گردشـگری
اطالعـات و مشـاوره بـه دیگـر کسـ 
(ازجملـه بـه خـود) در مرکـز و هسـته شـبکه قـرار داشـته و
بوکارهای اصلـی و
تعاملات بیشـتری دارنـد و جـزو کسـ 
هسـتهای بهشـمار میرونـد؛ زیـرا بـرای ارائـه اطالعـات به
بوکارهای دیگر توانایی بیشـتری دارند ،اما در مقابل
کسـ 
عمـده رسـتورانهای شـهر ،هتلهـا و مهمانپذیرهـا،
بوکارهای حاشـیهای جـای دارنـد.
در قالـب و گـروه کسـ 
بوکارهای مرکـزی بـا
همچنیـن میـزان رابطـه بیـن کسـ 
پیرامونی برابر با  0/392اسـت که نشـاندهنده همبسـتگی

هتل سنتی
مشیرالملک

0

9

9

مهمانپذیر
ملت

4

12

16

رستوران
عمارت
وکیل

0

9

9

آژانس
سعادت سیر

8

6

14

مهمانپذیر
احسان یزد

0

8

8

اقامتگاه
بومگردی
باران یزد

5

9

14

مهمانپذیر
بهشتی

0

6

6
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یزد از بعد اطالعات و مشاوره
کسبوکارهای
گردشگری

مرکزیت
بنیابینی

کسبوکارهای
گردشگری

مرکزیت
بنیابینی

هتل سنتی الله

51/744

مرکز آموزشی هفت
اقلیم

1/501

آژانس ملک گشت
ایساتیس

22/256

مرکز اموزشی
کوشک نگارین

1/501

اقامتگاه بومگردی
باران یزد

17/888

مرکز آموزشی
گردشگری رشد

1/501

اقامتگاه بومگردی
شش بادگیری

14/903

هتل سنتی
مشیرالملک

0

آژانس کاروانساالر
کویر

12/98

مهمانپذیر احسان
یزد

0

آژانس سعادت سیر

12/72

مهمانپذیر بهشتی

0

هتل سنتی خوان
دوحد

11/365

رستوران تاالر یزد

0

آژانس یزد سیر

9/814

رستوران سیب و نار

0

مهمانپذیر ملت

8/324

رستوران عمارت
وکیل

0

مهمانپذیر الزهرا

5/067

رستوران ملل

0

اقامتگاه بومگردی
شهداد یزد

3/413

از منظـر مرکزیـت بـردار ویـژه نیـز ،دو مرکـز
آموزشـی گردشـگری رشـد و هفـت اقلیـم دارای
بیشـترین مرکزیتانـد .درواقـع بایـد گفـت ایـن مراکـز
بـه کسـبوکارهایی اطالعـات ارائـه میکننـد کـه در
شـبکه تعاملات اطالعـات گردشـگری ،دارای مرکزیـت
باالتـری هسـتند .همچنیـن آژانـس یـزد سـیر و هتـل
سـنتی اللـه و مرکـز آموزشـی کوشـک نگارین نیـز از دیگر
بوکارهای گردشـگری بـا مرکزیـت بـاال از نظـر ارائـه
کسـ 
بوکارها هسـتند.
اطالعـات و مشـاوره بـه دیگـر کسـ 
بوکارها و
در شـکل  ،3روابـط شـبکهای بیـن کسـ 
کارآفرینـان براسـاس سلسـلهمراتب رابطـه و ارتبـاط
بوکارها در
تشـریح شـده اسـت .نیمـی از شـبکه کسـ 
تبـادالت اطالعـات گردشـگری تراکـم و تعامـل چندانـی
ندارنـد .در سـطح اول تعاملات ،بیـن هتـل سـنتی اللـه
و مرکـز آموزشـی تعامـل و رابطـه مشـاهده میشـود و
در کنـار روابـط بیـن مرکـز هفـت اقلیـم بـا اقامتگاه شـش
بادگیـری ،بیـن مرکـز کوشـک نـگاری بـا مهمانپذیـر
ملـت و بیـن آنهـا بـا آژانـس یـزد سـیر تعامـل و رابطـه
دیـده میشـود .ایـن مسـئله نشـان میدهد که در شـبکه
تبـادالت اطالعـات گردشـگری ،تعامـل خوبی بیـن مراکز
آموزشـی ،اقامتگاههـا و آژانـس برقـرار شـده اسـت .در
سـطح دوم ،بیـن اقامتـگاه و رسـتوران نیـز از نظـر تبـادل
ارتبـاط وجـود دارد و ایـن مسـئله در روابط بیـن اقامتگاه
بـاران یـزد و رسـتوران سـیب و نار مشـاهده شـده اسـت.
گفتنـی اسـت این رابطه در سـطوح سـوم ،با خوشـه هتل

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بوکارهای گردشگری شهر
جدول  :4درجه مرکزیت بینابینی کس 

اقامتگاه بومگردی
الماس یزد

17/4

هتل سنتی مرمر

0/2

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

هماننــد درجــه مرکزیــت ،مراکــز آموزشــی دارای
بیشــترین مرکزیــت و قــدرت بودهانــد و هتــل ســنتی
الیــه و آژانسهــای گردشــگری در اولویــت دوم
مرکزیــت از نظــر شــاخص مجــاورت در ارائــه اطالعــات و
مشــاوره قــرار دارنــد .از منظــر مجــاورت ورودی ،کــه بــه
بعــد دریافــت اطالعــات و مشــاوره از دیگــر کسـبوکارها
مرتبــط اســت ،رســتورانهای ســنتی بیشــترین
دریافــت اطالعــات را داشــتهاند و در ایــن بعــد خــاص،
دارای مرکزیتانــد .مهانپذیرهــا و هتلهــای ســنتی
شــهر بــه غیــر از هتــل اللــه ،نیــز از نظــر مجــاورت و
نزدیکــی در بعــد دریافــت اطالعــات مرکزیــت بیشــتری
دارنــد .مراکــز آموزشــی و آژانسهــای گردشــگری بــا
وجــود اینکــه مرکزیــت و تأثیــرات بســیار باالیــی در
بعــد ارائــه اطالعــات در شــاخص مجــاورت دارنــد ،امــا
در بعــد دریافــت اطالعــات در حاشــیه قــرار دارنــد؛ زیــرا
اطالعــات گردشــگری چندانــی از ســایر کســبوکارها
دریافــت نمیکننــد و رابطــه آنهــا عمدتــ ًا یکطرفــه
اســت.
براســاس جــدول  ،4مرکزیــت بنیابینــی هتــل
اللــه و آژانــس ملــک گشــت ایســاتیس بیــش از ســایر
بوکارهاســت و بیانگــر آن اســت کــه ایــن دو
کس 
کســبوکار ،در انتقــال و چرخــش اطالعــات بیــن
بوکارها ،نقــش پــل ارتباطــی و میانجــی را بــازی
کســ 
میکننــد .همچنیــن کلیــه اقامتگاههــای بومگــردی،
بــه غیــر از اقامتــگاه شــهداد ،دارای مرکزیــت بینابینــی
باالتــری هســتند؛ بــه علــت ایــن کــه ایــن اقامتــگاه در
دریافــت و ارائــه اطالعــات تــراز و هماهنگــی بســیار
خوبــی دارد و درواقــع ایــن اقامتگاههــا بــه علــت داشــتن
تعامــات دوســویه ،مرکزیــت بنیابینــی باالیــی دارنــد.
براســاس ایــن شــاخص ،مراکــز آموزشــی و رســتورانها
مرکزیــت بســیار پایینتــری دارنــد.

کسبوکارهای
گردشگری

مرکزیت
بنیابینی

کسبوکارهای
گردشگری

مرکزیت
بنیابینی
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الله ـ مرکز رشـد ،ترکیب شـده و خوشـه بزرگتر را ایجاد
کـرده اسـت .درنهایـت این خوشـهها ،با خوشـه اقامتگاه
المـاس یـزد و در سـطح آخـر نیـز بـا خوشـه ملـک گشـت

بوکارها تقریبـ ًا از ایـن روابـط
ترکیـب شـدهاند .سـایر کسـ 
شـبکهای جدا هسـتند.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بوکارهای گردشگری یزد از بعد اطالعات و مشاوره
شکل  :3گراف درختی روابط سلسلهمراتبی کس 

بوکارهای
تحلیـل شـبکه تبـادالت مالـی بیـن کسـ 
گردشـگری
در سـطح کالن ،درجـه تراکـم شـبکه تبـادالت مالـی
برابـر بـا  0/015اسـت کـه بیانگـر تراکـم بسـیار محـدود
شـبکه اسـت و نشـان میدهـد کـه از نظـر مالـی،
بوکارها تبـادالت خاصـی بـا هـم ندارنـد .درواقـع
کسـ 
بوکارها از ایـن نظـر مشـاهده
فقـط  23پیونـد بیـن کسـ 
بوکار
شـده اسـت کـه تقریبـ ًا یـک پیونـد بـرای هـر کسـ 
اسـت .در شـاخص دوسـویگی نیـز  10پیونـد از  23پیوند
موجـود ،از نـوع دوطرفـه یـا دوسـویه اسـت و تبـادالت
مالـی در  10مـورد بـه صـورت دوطرفـه بـوده و ارائه کمک
مالـی بـه یـک کسـبوکار ،بـا دریافـت مالـی از همـان
کسـبوکار همـراه بـوده اسـت .ضریـب پیوند دوسـویگی
برابـر بـا  43درصـد اسـت کـه از منظـر نسـبی و نسـبت به
کل پیوندهـا ،درجـه قابـل قبولـی اسـت و نشـان میدهد
کـه بـا وجـود محدودبـودن ایـن پیوندهـا ،نزدیـک بـه
نیمـی از آنهـا از نـوع دوسـویه اسـت .میـزان تبـادالت
بوکارهای گردشـگری در
و انتقالپذیـری بیـن کسـ 
بخـش کمـک مالـی ،برابـر بـا صفـر اسـت .ایـن بـه معنی
آن اسـت کـه هیـچ رابطـه سهسـویه یـا سـهطرفهای بیـن
بوکارها از نظـر مالـی وجـود نـدارد و رابطـه دو
کسـ 
کسـبوکار ،بـه شـکلگیری کسـبوکار اول بـا کسـبوکار
سـوم منجـر نشـده اسـت .بهمنظـور تحلیـل دقیـق
بوکارها ،از شـاخص مرکـز ـ پیرامون اسـتفاده شـده
کسـ 
بوکار هتل سـنتی
اسـت .براسـاس نتایج ،فقط سـه کسـ 

اللـه ،هتـل سـنتی مرمـر و رسـتوران تـاالر یـزد از نظـر
بوکارهای هسـتهای و اصلـی
تبـادالت مالـی جـزو کسـ 
بوکارهای پیرامونی
بوکارها ،کسـ 
هسـتند و مابقی کسـ 
و حاشـیهای بهشـمار میرونـد .همچنیـن میـزان رابطـه
بوکارهای مرکـزی بـا پیرامونـی برابر بـا 0/814
بیـن کسـ 
اسـت کـه نشـاندهنده همبسـتگی و ارتبـاط بسـیار
بـاال بیـن ایـن دو گـروه اسـت .درواقـع بـا وجـود اینکـه
بوکارهای گردشـگری از نظر تبادالت مالی،
بیشـتر کسـ 
بوکار حاشـیهای بهشـمار میرونـد ،امـا گسسـت و
کسـ 
بوکار
اختالف و شـکاف بسـیاری بین این دو گروه از کسـ 
نیسـت و میتـوان بـه نزدیکشـدن و قرارگرفتـن بخشـی
بوکارها در گـروه مرکـزی و افزایـش ارتباطـات در
از کسـ 
آینـده امیـدوار بـود.
بوکارها در شـبکه ،در جـدول 5
دربـاره مرکزیـت کسـ 
مرکزیت ورودی و خروجی مشـخص شده است .مرکزیت
خروجـی ،بـه معنـای میـزان ارائـه کمکهـای مالـی یک
بوکارهاسـت .برایناسـاس،
بوکار بـه سـایر کس 
کسـ 
دو هتـل سـنتی اللـه و مرمـر بیشـترین قـدرت و
اثرگـذاری را در شـبکه تبـادالت مالـی دارنـد و بیشـتر
بوکارها کمـک مالـی
بوکاری ،بـه دیگـر کسـ 
از هـر کسـ 
بوکار با
میکننـد .میـزان اختلاف و فاصلـه ایـن دو کسـ 
بوکارها بسـیار زیاد اسـت .در بخـش مرکزیت
سـایر کسـ 
ورودی کـه نشـاندهنده میـزان دریافـت کمکهـای
بوکارهاسـت ،میـزان
بوکار از دیگـر کس 
مالـی یـک کسـ 
پیوندهـا و تعاملات کمتـر اسـت.

تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد

117

بوکارهای
جدول  :5درجه مرکزیت ورودی و خروجی کس 
گردشگری شهر یزد از بعد مالی

هتل سنتی
مرمر

8

2

اقامتگاه شهداد
یزد

0

0

رستوران تاالر
یزد

2

2

اقامتگاه
بومگردی باران
یزد

0

0

رستوران سیب
و نار

1

2

اقامتگاه شش
بادگیری

0

0

رستوران
عمارت وکیل

2

1

اقامتگاه الماس
یزد

0

0

رستوران ملل

1

2

هتل سنتی
خوان دوحد

0

0

آژانس ملک
گشت

0

2

هتل سنتی
مشیرالملک

0

0

آژانس یزد سیر

0

2

مهمانپذیر
الزهرا

0

0

آژانس
کاروانساالر کویر

0

2

مهمانپذیر
ملت

0

0

آژانس سعادت
سیر

0

1

مهمانپذیر
احسان یزد

0

0

مرکز آموزشی
هفت اقلیم

0

1

مهمانپذیر
بهشتی

0

0

مرکز کوشک
نگارین

0

1

بوکارهای گردشگری شهر یزد از بعد مالی
شکل  :4درجه مرکزیت بینابینی کس 
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هتل سنتی الله

9

4

مرکز آموزشی
رشد

0

1
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کسبوکار

خروجی ورودی

کسبوکار

کسبوکار ورودی

از منظـر مرکزیـت مجـاورت ،بیـن کسـبوکارها فاصلـه
چندانـی وجـود نـدارد .درمجمـوع هتلهـای اللـه و
مرمـر دارای بیشـترین مرکزیـت ورودی بـوده اسـت.
رسـتورانهای شـهر نیـز از نظـر مرکزیـت در اولویت دوم
قـرار دارنـد .بـا وجـود اینکـه اقامتگاههـا از نظـر درجـه
مرکزیت هیچ نقشـی در شـبکه تبادالت مالی نداشـتند،
امـا از نظـر شـاخص مرکزیـت خروجـی ،در میـزان ارائـه
کمکهـای مالـی یـک کسـبوکار بـه سـایر کسـبوکارها
تأثیرگذارنـد .از منظـر مرکزیـت مجـاورت ورودی ،کـه
بـه مبحـث دریافـت مالـی از دیگـر کسـبوکارها مربـوط
میشـود ،آژانسهـای مسـافرتی (بهجز آژانس سـعادت
سـیر) ،دارای مرکزیـت باالتـری بـوده و در اولویـت اول
مرکزیـت قرار دارنـد .از منظر مرکزیـت بینابینی (جدول
 4تـا  ،)15هتـل سـنتی بـا فاصلـه زیـادی بیشـترین
مرکزیـت و قـدرت را در شـبکه تبـادالت مالـی شـهر یـزد
دارد .درواقـع هتـل سـنتی الله علاوه بر اینکـه در ارائه
و دریافـت مالـی از نظـر درجـه دارای مرکزیـت اسـت،
خـود واسـطه و پلـی بـرای تبـادالت مالـی محـدود دیگر
کسـبوکارها شـده اسـت .همچنیـن هتـل سـنتی مرمـر
بـا درجـه کمتـر ،همین نقـش را ایفـا میکند (شـکل .)4
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از منظـر مرکزیـت بـردار ویـژه (کـه بـا درجـه مرکزیـت
متفـاوت اسـت) ،نتایـج تقریبـ ًا مشـابه بـا درجـه مرکزیـت
بـوده اسـت .در گـراف خوشـهبندی شـبکه تعاملات مالی
در شـهر یـزد ،بـه علـت پیوندهـا و تراکـم اندک شـبکهای و
شـاخص انتقالپذیـری برابر با صفـر ،هیچ خوشـهبندی از
نظـر روابـط شـکل نگرفته اسـت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بوکارهای
تحلیل شـبکه تبادالت گردشـگری بین کس 
گردشـگری شهر یزد
بوکار در
در ایـن بخـش بـه بررسـی نقـش هـر کسـ 
بوکارهای دیگـر
معرفـی و ارجـاع گردشـگران بـه کسـ 
بوکارها بـه گردشـگران پرداختـه شـده
و معرفـی کسـ 
اسـت .ایـن تبـادل نشـاندهنده میـزان ارتباطـات بیـن
بوکارهاسـت.
بوکارها بـرای معرفی گردشـگر به کس 
کسـ 
میـزان تراکـم شـبکه تبادل گردشـگر بهنسـبت دیگـر ابعاد
بیشـتر اسـت و این مقـدار برابر بـا  0/48و حـدود  48درصد
اسـت .همچنیـن  243پیونـد در حـوزه تبـادالت گردشـگر
مشـاهده شـده اسـت کـه بیـش از سـایر ابعـاد تعاملات
اسـت .تعـداد پیوندهـای دوطرفـه و دوسـویه از پیوندهای
یکطرفـه بیشـتر اسـت و درواقـع  53درصـد از پیوندهـا و
تبـادالت گردشـگر در بیـن کسـبوکارها و تبلیـغ یکدیگـر
بوکارها بهصـورت متقابـل در
از نـوع دوطرفـه بـوده و کسـ 
زمینـه ارجـاع گردشـگر ،رابطـه متقابـل دارنـد .همچنیـن
بوکار را
شـاخص انتقالپذیـری کـه ارتبـاط چنـد کسـ 
بهصـورت زنجیـرهای نشـان میدهـد برابـر با  0/561اسـت
و در واقـع  56درصـد از پیوندهـا و تبادالت گردشـگران بین
بوکارها از نـوع سـهطرفه بـوده و ارتبـاط بیـن چنـد
کسـ 
بوکار از نظـر تبـادل و تبلیـغ گردشـگر وجـود دارد و
کسـ 
همین مسئله نشـاندهنده تراکم باالی تعامالت در شبکه
بوکارهای گردشـگری شـهر
اسـت .بیـش از نیمـی از کسـ 

بوکارهای
یـزد از نظـر تبـادالت گردشـگر ،در گـروه کسـ 
مرکـزی قـرار دارنـد و بیشـترین تأثیر و قـدرت را در شـبکه
تبـادالت گردشـگر دارنـد .اقامتگاههـای بومگـردی (بهجـز
بـاران یـزد) ،کلیه هتلهای سـنتی ،مهمانپذیرها (به غیر
از مهمانپذیر بهشـتی) و رسـتوران ملل و آژانس سـعادت
بوکارهای مرکـزی قـرار دارنـد.
سـیر در کسـ 
براسـاس مرکزیـت خروجـی ،که به معنی معرفی گردشـگر
بوکارهای دیگـر و تبلیـغ
بوکار بـه کسـ 
توسـط یـک کسـ 
آنهاسـت ،هتـل سـنتی اللـه بیشـترین مرکزیـت و قدرت
بوکارها
را در زمینـه معرفـی گردشـگر و تبلیـغ دیگـر کسـ 
داراسـت و توانسـته نقـش مهمـی در معرفـی و تبلیغ دیگر
بوکارها داشـته باشـد .همچنین هتل خـوان دوحد،
کسـ 
در کنـار مرکـز آموزشـی هفت اقلیم و آژانس سـعادت سـیر
نیـز بـا درجـه کمتـر ،دارای مرکزیـت و قـدرت بیشـتری در
تبـادل گردشـگر اسـت .در اولویـت بعـدی اقامتگاههـای
بومگـردی شـهداد و المـاس بـه همـراه هتـل مشـیرالملک
و مهمانپذیـر ملـت ،آژانـس ملک گشـت و مرکز آموزشـی
رشـد نیـز دارای مرکزیـت و قـدرت در شـبکهاند .در ارجـاع
بوکارها ،رسـتورانها
و معرفـی گردشـگر بـه دیگـر کسـ 
کمتریـن نقـش و قـدرت را دارنـد .مرکزیـت ورودی بـه
بوکارها بـه چـه میـزان از دیگـر
معنـی آن اسـت کـه کسـ 
بوکارها گردشـگر دریافت میکنند و چه میزان توسط
کس 
بوکارها تبلیـغ میشـوند .برایناسـاس ،کلیـه
دیگـر کسـ 
اقامتگاههـای بومگـردی بهجـز اقامتـگاه بـاران ،بـه همـراه
مهمانپذیرها و هتل مشـیرالملک و مرمر و رسـتوران ملل
بیشـترین مرکزیـت را داشـته و بـه معنی آن اسـت که بیش
بوکارها گردشـگر معرفی
بوکارها به این کسـ 
از دیگر کسـ 
میشـود و توسـط دیگران تبلیغ میشـوند .مراکز آموزشی
هیـچ نقـش و مرکزیتـی در ایـن شـاخص ندارند.

بوکارهای گردشگری شهر یزد از بعد تبادل گردشگر
شکل  :5گراف درجه مرکزیت کس 
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تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد

شهر یزد از بعد تبادل گردشگر
کسبوکار

بردار ویژه

کسبوکار

بردار ویژه

اقامتگاه بومگردی
شهداد یزد

34/991

رستوران ملل

30/434

مهمانپذیر احسان
یزد

 34/533هتل سنتی خوان دوحد

اقامتگاه بومگردی
الماس یزد

34/315

آژانس ملک گشت

29/68
27/266

مهمانپذیر ملت

33/253

رستوران عمارت وکیل

25/983

مهمانپذیر الزهرا

32/08

رستوران تاالر یزد

25/696

آژانس سعادت سیر

32/057

مرکز آموزشی هفت
اقلیم

25/552

هتل سنتی
مشیرالملک

32/04

آژانس یزد سیر

25/294

اقامتگاه بومگردی
شش بادگیری

31/995

مرکز آموزشی رشد

24/643

مهمانپذیر بهشتی

31/943

رستوران سیب و نار

20/908

آژانس کاروانساالر کویر 31/082

مرکز کوشک نگارین

12/724

هتل سنتی الله
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بوکارهای گردشگری
جدول  :6درجه مرکزیت بردار ویژه کس 

هتل سنتی مرمر

34/036

اقامتگاه باران یزد

26/814

30/722

در جدول  ،6خوشـهبندی روابط شـبکهای و سلسلهمراتبی
بوکارها از نظر تبادالت گردشـگران مشاهده میشود.
کسـ 
درمجمـوع میـزان تبـادالت و شـکل روابـط بهنسـبت
دیگـر شـاخصها مطلوبتـر بـوده و توزیـع مناسـبی دارد
بوکارهای محـدودی از دایـره شـبکه خارجانـد .از
و کسـ 
روابـط شـبکهای در سـطح اول شـبکه بایـد بـه رابطـه بیـن
هتـل مشـیرالملک و مهمانپذیـر ملـت و اقامتـگاه شـهداد
بـا مهمانپذیـر احسـان اشـاره کرد؛ ایـن دو خوشـه کوچک
در سـطح باالتـر خوشـه بزرگـی را تشـکیل میدهنـد کـه در
ترکیب با رسـتوران عمارت وکیل خوشـه بزرگتر را تشکیل
میدهنـد .درواقـع از نظـر معرفـی و تبـادل گردشـگر ،ایـن
بوکارها نزدیکـی و روابط عمیقتـری دارند .همچنین
کسـ 
در یـک طـرف دیگـر شـبکه ،اقامتـگاه الماس با هتـل مرمر
رابطـه نزدیکی دارند که این خوشـه کوچک در سـطح باالتر
بـا هتـل خـوان دوحـد و آژانـس سـعادت سـیر ،خوشـهای
بزرگتـر را تشـکیل میدهنـد.

بوکارهای گردشگری شهر یزد از بعد تبادل گردشگر
شکل  :6گراف درختی سلسلهمراتبی کس 
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در بعـد مجـاورت خروجـی ،هتلهـای سـنتی اللـه و خوان
دوحـد به همراه مراکز اموزشـی هفت اقلیم و رشـد و آژانس
سـعادت سـیر بیشـترین تمرکز و قدرت مجاورت در شـبکه
تبـادالت گردشـگر را داشـته اسـت .در بخـش مجـاورت
ورودی ،اقامتگاههـای بومگـردی (بهجـز اقامتـگاه بـاران)،
کلیـه مهمانپذیرها (بهجـز مهمانپذیر الزهـرا) و هتلهای
سـنتی مرمر و مشـیرالملک در مرکزیت باالتری قرار دارند.
از نظـر مرکزیت بینابینی ،هتل سـنتی اللـه ،اقامتگاههای
بومگـردی شـش بادگیـری و شـهداد ،رسـتوران ملـل و
مهمانپذیـر ملـت دارای بیشـترین مرکزیـت بودهانـد و در
نقـش میانجـی تأثیـر مهمـی در انتقـال گردشـگران بیـن
بوکارها داشـتهاند و بهمنزلـه پـل ارتباطـی معرفـی
کسـ 
میشـوند .همچنیـن باید بـه سـایر هتلهـا و اقامتگاههای
شـهر نیـز کـه در ایـن زمینـه دارای مرکزیت باالیی هسـتند
اشـاره کـرد .در شـاخص مرکزیـت بـردار ویـژه (جـدول ،)6
اقامتگاههـای شـهداد و المـاس یـزد بـه همـراه مهمانپذیر
احسـان یـزد ،ملـت و الزهرا و هتل سـنتی مرمر ،بیشـترین
قـدرت و مرکزیـت را در تبـادالت گردشـگری و تبلیـغ
بوکارها دارنـد و برخلاف درجـه مرکزیـت خروجـی،
کسـ 
هتـل سـنتی اللـه جایـگاه قدرتمنـدی نـدارد .همچنیـن
آژانـس سـعادت سـیر نیـز قـدرت و مرکزیـت باالتـری دارد.

کسبوکار

بردار ویژه

کسبوکار

بردار ویژه
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نتیجهگیری
بوکارهای
در این پژوهش پیوندهای شـبکهای بین کس 
گردشـگری در شـهر یـزد تحلیـل شـده اسـت .درمجمـوع
از بعـد تبـادالت گردشـگر و مدیریـت مقصـد ،میـزان
تعاملات قابـل قبـول بـوده ولـی از بعـد مالـی و تا حـدی از
بعـد اطالعاتـی ،تعاملات محـدود بـوده اسـت .چنانچـه
بـه نتایـج دقـت شـود ،میـزان گروهبنـدی و خوشـهبندی
بوکارهای گردشـگری در
روابـط سلسـلهمراتبی کسـ 
بعـد تبـادل گردشـگر نسـبت ًا مناسـب بـوده ،امـا در بعـد
اطالعاتـی و بهویـژه در بعد مالی روابط سلسـلهمراتبی بین
بوکارها از
بوکارها ضعیف بوده و بعض ًا بسیاری از کس 
کسـ 
دایـره روابط خارج بودند .چنانچه مجموعـه روابط در ابعاد
گوناگـون بررسـی شـود ،میتـوان بـا کمی اغمـاض گفت که
روابـط در شـهر یـزد در حـد متوسـط بـوده و اگرچه ضعیف
و محـدود نیسـت ،اما چنـدان قابل توجه و باال نیز نیسـت.
بوکارها در بعد اطالعات
میـزان تعامالت و روابط بین کسـ 
و مشـاوره با  38درصد در سـطح نسـبی قرار دارد و اما نکته
شـایان ذکر این اسـت که میزان و ضریب پیوند دوسـویگی
بوکارها کمتـر از 13
و پیوندهـا و روابـط متقابـل بیـن کسـ 
درصد اسـت ،که در بین ابعـاد گوناگون ،دارای ضعیفترین
ضریـب دوسـویگی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه در شـبکه
بوکارها
تبـادالت اطالعات و مشـاوره ،تنها بخشـی از کسـ 
شـامل مراکـز آموزشـی و هتلهـا در قالـب اطالعرسـان
ً
متقابلا اطالعاتی دریافـت نمیکنند و
عمـل کردهانـد ،امـا
درواقع تعامل بیشـتر یکطرفه بوده اسـت و همین مسئله
در تضعیـف تعاملات این بخش نقش مؤثر داشـته اسـت.
البتـه شـاخص انتقالپذیـری  65درصـدی نکتـهای مثبت
بهشـمار میرود .خوشـهبندی شـبکه تبـادالت اطالعات و
بوکارها چندان متوازن و متراکم نیسـت
مشـاوره بین کسـ 
و درواقـع عالوهبـر پیوندهـای محـدود ،ایـن پیوندهـا بیـن
بوکارها
بوکارها بوده و در بین بیشـتر کسـ 
بخشـی از کسـ 
توزیع نشـده اسـت .براسـاس تحلیل نتایـج ،اقامتگاههای
بوکارهای
بومگردی همگی در بعد اطالعاتی در قالب کسـ 
مرکـزی قـرار داشـتهاند ،اما در مقابـل رسـتورانها در گروه
پیرامونـی جـای داشـتهاند .براسـاس تحلیـل مجموعـه
نتایـج ،مشـخص اسـت کـه اقامتگاههـای بومگـردی را
بوکارهای مؤثـر و مرکـزی قلمـداد
میتـوان در قالـب کسـ 
کـرد ،امـا رسـتورانها و مراکـز پذیرایـی قـدرت و کارکـرد
چندانـی در شـبکه تعاملات شـهر یـزد ندارند.
در بررسی نهایی شبکه تعامالت گردشگری باید اشاره کرد
کـه میـزان تعامالت گردشـگری در ابعـاد گوناگـون متفاوت
بوکارها
اسـت؛ بنابرایـن در تحلیـل نقـش و کارکـرد کسـ 
بایـد نقـش و جایـگاه هریـک را شـناخت و در جـای خـود

تحلیـل کـرد .بـرای مثـال مراکز آموزشـی گردشـگری تنها
در بعـد اطالعات و مشـاوره ،شـرایط مطلوبـی دارند و البته
در سـاماندهی گردشـگران نیـز تا حـدی تأثیرگذارنـد ،اما
در دیگـر ابعاد قـدرت و مرکزیتی ندارنـد؛ بنابراین در بحث
بوکار براسـاس
مدیریـت و سـرمایهگذاری بایـد هـر کسـ 
بوکارهایی
جایگاهـش مـورد توجـه قـرار بگیـرد .بـر کسـ 
کـه در ابعـاد گوناگـون توانمنـد و دارای مرکزیتانـد بایـد
برنامهریـزی چنـد طیفـی صـورت گیـرد .بـرای مثـال
اقامتگاههـای بومگـردی بهغیـر از بعـد اطالعاتی ،در سـایر
ابعـاد دارای قـدرت و جایگاه باالیی هسـتند و همین نقش
درمـورد هتلهـای سـنتی نیـز وجـود دارد و آژانسهـا نیـز
در ابعـاد سـهگانه اطالعـات ،مدیریـت مقصـد و تبـادالت
گردشـگر ،قدرت و جایـگاه باالیی دارنـد؛ بنابراین میتوان
بوکارها در برنامهریزیهـای گوناگون اسـتفاده
از ایـن کسـ 
کـرده و در برنامهریزی آتی چشـمانداز متعددی برای آنها
تدویـن کرد .بـرای نمونه میتوان به برنامه توسـعه ف ّناوری
بوکارها اشـاره کـرد .کیوآرکدهـا
کیوآرکدهـا در ایـن کسـ 
ابـزاری هسـتند که بـا اسـتفاده از آنها ،میتـوان اطالعات
بوکارها و ویژگیهای نـوآوری را به
کلـی گردشـگری و کسـ 
گردشـگران منتقل کرد و موجب توسـعه گردشـگری شـهر
شـد؛ مراکز آموزشـی میتوانند نقش مهمـی در این زمینه
داشته باشـند .همچنین اقامتگاههای بومگردی در تزریق
اندیشـههای نوآورانـه در آینده شـهر یزد و تبـادالت مالی و
مدیریـت برنامههـا و تورهـای گردشـگری ،میتوانـد نقش
بوکارها را میتـوان بـا
مؤثـری داشـته باشـد .همیـن کسـ 
جاذبههـا و فضاهـای اصلـی گردشـگری یـزد ماننـد محلـه
تاریخـی امیرچخمـاخ و روسـتاهای گردشـگری پیرامـون
بوکارها و
پیونـد زد و از ایـن طریـق بـه رونـق پیونـد کسـ 
گردشـگری کمـک کرد.
در برنامهریـزی شـبکههای گردشـگری ،بایـد بـه نقـش
بوکارها
خروجـی و ورودی خدمات توجه کرد .برخی کسـ 
ماننـد مراکـز آموزشـی در بخـش ارائـه اطالعـات بسـیار
موفقانـد ،امـا نقشـی در شـکل دریافـت اطالعـات ندارند.
در مقابـل رسـتورانها و مراکـز پذیرایـی فقـط در دریافـت
اطالعـات و گردشـگر نقـش دارنـد و در ارائـه گردشـگران
و اطالعـات ،جایـگاه چندانـی ندارنـد؛ بنابرایـن ورودی و
خروجـی روابـط شـبکهای هـر دو مهـم و حائـز اهمیتاند.
همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه توزیـع روابـط و تعاملات
بوکارهای گردشـگری در ابعـاد
بیـن کارآفرینـان و کسـ 
گوناگون چندان متناسـب نیسـت .درواقع به نظر میرسـد
بوکار بوده و بخشـی
تبـادالت عمومـ ًا در انحصار چند کسـ 
بوکارها از دایره شـبکه تعامالت خارجاند .بنابراین
از کسـ 
ضـروری اسـت کـه برنامهریـزی شـبکههای گردشـگری در

تحلیل تعامالت شبکهای کسبوکارهای حوزۀ گردشگری
با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه :شهر یزد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع
اروجـی ،حسـن ( .)1396تبییـن رونـد توسـعه گردشـگری
در مناطـق روسـتایی (مـورد مطالعـه :شهرسـتان خـور
و بیابانـک) .پایاننامـه کارشناسـی ارشـد جغرافیـا و
برنامهریـزی روسـتایی ،دانشـگاه خوارزمـی تهـران.
بهروزی خورگو ،سـینا و محمدی کنگرانی ،حنانه (.)1396
«ترسـیم و تحلیـل شـبکههای ارتباطـی میـان ذینفعـان
صیادی و نقش آن در توسـعه گردشگری روستایی ،مطالعه
مـوردی :روسـتای سـلخ ،جزیـره قشـم» .نشـریه روسـتا و
توسـعه ،دوره  ،2شـماره  ،2ص .67-47

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شـهر یـزد بهگونهای صـورت گیـرد که افزایـش تراکـم روابط
بهصـورت روابـط دوسـویه انجـام شـود .این مسـئله موجب
تقویـت سـرمایه اجتماعـی نیـز خواهد شـد.
پژوهـش حاضـر بـا محدودیتهای متعددی همـراه بود.
عمـده ایـن محدودیتهـا بـه چالشهـای مالـی مطالعـات
بوکارها و گـردآوری
میدانـی ،شناسـایی دقیـق کسـ 
بوکارها مربـوط اسـت .در
دادههـای روابـط بیـن کسـ 
بسـیاری از مواقع ،صاحبان کسـبوکار درک مناسبی از نوع
بوکار نداشـته یا بعض ًا سعی در کتمان
روابط ممکن در کسـ 
آن داشـتند و ایـن مسـئله ،محققـان را در انجـام پژوهـش
بـا مشـکالت خاصـی روبـهرو کـرد و باعـث شـد تـا دادههای
سـایر نمونههای آمـاری ،برای تطبیق و تصحیـح دادههای
بوکارها اسـتفاده شـود .در ارتباط با مقایسه
حاصل از کسـ 
نتایـج این پژوهـش با سـایر پژوهشها ،باید به این مسـئله
اشـاره کـرد که تاکنـون پژوهشـی در ارتباط با تحلیـل روابط
بوکارهای گردشـگری شـهر یـزد صـورت نگرفته
بیـن کسـ 
اسـت ،امـا میتـوان نتایـج را بـا پژوهشهای دیگر در سـایر
مناطـق مقایسـه کـرد .برای مثال تینسـلی و لینـچ ()2001
بوکارهای گردشـگری روسـتایی را بررسـی کردنـد کـه
کسـ 
بوکارها در
البتـه بیشـتر بهصورت کیفـی به نقـش این کسـ 
توسـعه مقصـد اشـاره کردنـد .امـا مطالعـه هیسـن ()2006
میتوانـد سـازگاری بیشـتری بـا پژوهـش حاضـر داشـته
باشـد .هیسـن شـانزده مقصـد گردشـگری در اسـتان نانتـو
تایـوان را بررسـی کرد و توانسـت براسـاس جایـگاه و کارکرد
هـر مقصـد ،برنامهریـزی مقصـد گردشـگری را ارائـه کنـد.
همچنیـن آیلـوارد و کلیهـر ( )2009در مطالعـهای تلاش
داشـتند روابـط مشـارکتی و شـبکهای بیـن ذینفعـان
روسـتایی را بررسی کنند که البته نتایج کار آنها متفاوت از
تحلیلهای شـبکهای بود .همچنین ژو و همکاران ()2017
بوکارها را
نیـز شـبکه از عوامـل کارآفرینی و سـرمایه و کسـ 
بررسی کردند .در سطح داخلی ،پژوهش حسام ( )1394در
بوکارهای گردشـگری محور جاده هراز ـ آمل،
بررسـی کسـ 
با نتایج پژوهش حاضر همسـو است .حسـام (1394ب) نیز
بوکارها
در ایـن پژوهـش به سـنجش قدرت و مرکزیت کسـ 
پرداختـه و اولویتبنـدی و برنامهریـزی مطلوبـی بـرای
بوکار ارائـه داده اسـت .اروجـی ( )1396نیز
گروههـای کسـ 
بوکارها در حـوزه اقامتـگاه بومگـردی
همیـن روابـط کسـ 
را در شهرسـتان خـور و بیابانـک انجـام داد و نشـان داد کـه
بوکارها در بخـش گردشـگران ،نسـبت ًا
روابـط بیـن کسـ 
بـاال و در بخـش اطالعـات کمـی پاییـن اسـت .همچنیـن
قاسـمی واشـقانی ( )1397تحلیـل شـبکه جاذبههـا را در
برنامهریزی گردشـگری در شهرستان کاشان بررسی کردند
کـه نتایـج حاصل نشـان از ارتباطـات و تعاملات پایین بین

جاذبههاسـت .سـقایی و همـکاران ( )1397نیـز پژوهـش
مشـابهی را در اسـتان گلسـتان انجـام دادنـد .مقایسـه
نتایـج پزوهـش بـا مجمـوع پژوهشهای اشارهشـده نشـان
میدهـد کـه بررسـی و تحلیل شـبکه روابـط و تعامالت بین
بوکارهای گردشـگری در سـالهای اخیـر آغـاز شـده
کسـ 
اسـت .البتـه برخـی پژوهشهـا بـه پیونـد میـان مقصدهـا
بوکارها فقـط
و مکانهـای گردشـگری پرداختهانـد و کسـ 
یکـی از مؤلفههـای مدنظر بوده اسـت .مجمـوع پژوهشها
هماننـد پژوهـش حاضـر ،بـه بـاال یـا پایینبـودن قـدرت و
بوکارها اشـاره داشـتند و
مرکزیـت و تراکـم شـبکه و کسـ 
برنامهریـزی و پیشـنهادات الزم را ارائـه دادند .این پژوهش
نیـز در مسـیر فرایند ایـن پژوهشها انجام شـده و به نوعی،
مکمـل آنهـا بوده اسـت.
در پایـان بهمنظـور بهبـود تعاملات بیـن کارآفرینـان و
صاحبان کسـبوکارهای گردشگری پیشـنهادهایی مطرح
میشـود:
 .1تحلیـل روابـط شـبکهای و تعاملات بیـن انـواع
کسـبوکارها .بـرای مثـال بهتـر اسـت انـواع اقامتگاههـای
بومگـردی بهصـورت مجزا نیز با هم مقایسـه شـوند تا نتایج
دقیقتـر و تطبیـق حاصـل شـود؛
 .2انجـام مطالعـات تطبیقـی بین شـبکه گردشـگری یزد با
اصفهـان و شـیراز .ازآنجاکـه یـزد بـا شـیراز و اصفهـان یـک
مثلـث گردشـگری را تشـکیل میدهنـد .سـنجش روابـط
بین آنها و مقایسـه شـبکههای گردشـگری آنهـا ضروری
است؛
 .3اسـتفاده از آژانسهـای بیرون از شـهر یـزد و آژانسهای
مبـدأ گردشـگری بـرای هدایـت و سـاماندهی مقصـد
گردشـگری و ایجـاد ارتبـاط و تعامـل بـا آژانـس داخـل؛
بوکارهای گردشـگری شـهر یزد با
 .4تحلیل تعامالت کسـ 
بوکارهای گردشـگری حوزه نفوذ شـهر یزد؛
کسـ 
 .5اسـتفاده از ف ّناوریهـای نویـن در مدیریـت شـبکه
بوکارهای گردشـگری شـهر یـزد.
کسـ 
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