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همآفــرینی ،گردشگــری ،علـم
خدمات،مطالعهنگاشتنظاممند

مقدمه

عرضهکننــدگان خدمــات هتــلداری و گردشــگری ،بــه
علــت رقابــت شــدید در بــازار ،بهناچــار بایــد مشــتریان را
در فراینــد خلــق ارزش بــرای ارائــه تجــارب شخصیشــده 5
مشــارکت دهنــد ( .)Lei et al., 2019یکــی از شــیوههای
مشــارکتدادن مشــتریان در فراینــد خلــق ارزش،
همآفرینــی اســت ( .)Neuhofer, 2016همآفرینــی
«فعالیــت تولیــد محصــوالت و خدمــات بــا همــکاری
مشــتریان ،مدیــران ،کارکنــان و دیگــر ذینفعان شــرکت»
اســت ( .)Ramaswamy & Gouillart, 2010مقــاالت
منشترشــده آنالیــن در پایگاههــای دادههــا نشــان میدهند

کــه نخســتینبار پراهالــد و راماســومی 6در ســال  2004بــه
مفهــوم همآفرینــی بهطــور جــدی پرداختهانــد و پــس از
آن نویســندگان چنــدی در پیشــبرد مبانــی نظــری و ادراک
همآفرینــی ســهم داشــتهاند (;Binkhorst & Dekker, 2009
 .)Payne et al., 2008درحالیکــه همآفرینــی در ســایر
زمینههــا ازجملــه راهبــرد و مدیریــت و بازاریابــی بررســی
شــده اســت ،کاربــرد آن در زمینه گردشــگری و هتـلداری با
توجــه بــه ماهیــت ذاتــی آن بهعنــوان عرضهکننــده خدمــات
بالقــوه فعــال اهمیــت ویــژهای دارد (;Chathoth et al., 2016
 .)Mohammadi et al., 2020بــا توجــه بــه نقــش مهــم
تجربــه خدمــات در خلــق ارزش در خدمــات گردشــگری و
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چکیده

طــی دهــه اخیــر مطالعــات مربــوط بــه همآفرینــی رونــدی صعــودی داشــته و در
گردشــگری بــه ایــن مفهــوم توجه ویژهای شــده اســت .مطالعات انگشتشــماری
در حــوزه گردشــگری وجــود دارد کــه وضعیــت پژوهشهــای همآفرینــی در
گردشــگری را کــه دربرگیرنــده منابــع جدیــد باشــند بیــان کــرده باشــد .هــدف از
نــگارش ایــن مقالــه ســازماندهی و تحلیــل ادبیــات موجــود همآفرینــی در حوزه
گردشــگری بــرای شناســایی وضعیــت تحقیقــات صورتگرفتــه در ایــن عرصــه
اســت .ازآنجاکــه ســؤاالت ایــن پژوهــش در پــی ارائــه تصویــری کلــی از کارهــای
انجامشــده در مقــاالت منتشرشــده حــوزه موردمطالعــه اســت ،از روش مطالعــه
نگاشــت نظاممنــد اســتفاده شــده اســت .نتایــح بررســی و تحلیــل  137مقالــه
منتخــب از پایگاههــای داده علمــی ســاینس دایرکــت ،امرالــد ،اســکوپوس،
وایلــی ،پروکوئســت ،ســیج ،وب آو ســاینس ،و تیلــور و فرانســیس نشــاندهنده
رونــد صعــودی مقــاالت منشترشــده در حــوزه موردمطالعــه اســت .بیشــترین
مقالــه در  2019و کمتریــن مقالــه در  2006منتشــر شــده اســت .بر اســاس تحلیل
مقــاالت ورودی مشــخص شــد کــه بخــش هت ـلداری در مطالعــات همآفرینــی
بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت .نــوع متــون منتشرشــده بیشــتر
کمــی و بــا روش
بــه صــورت تجربــی بــوده اســت و بیشــتر مطالعــات انجامشــده ّ
پیمایشــی بودهانــد .از دیگــر یافتههــای جالبتوجــه ،غالببــودن دیــدگاه علــم
خدمــات در مطالعــات همآفرینــی در گردشــگری اســت و دیــدگاه تجربــی یــا
منطــق چیرگــی تجربــه خــأ علمــی در ایــن حــوزه شناســایی شــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فاطمه محمدی، 1حمیدرضا یزدانی ، 2مونا جامیپور ، 3مرتضی سلطانی4
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

هتـلداری ،اخیــر ًا پژوهشهای بیشــتری دربــارۀ اهمیت
همآفرینــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت (Rihova at

.)al., 2018; Wu et al., 2018

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شــمار پژوهشهــای بازاریابــی گردشــگری کــه مفهــوم
همآفرینــی ارزش را کشــف و بررســی میکننــد درحــال
افزایــش اســت ( .)Zizka et al., 2018همآفرینــی
مفهومــی مهــم در تحقیقــات و فعالیتهــای گردشــگری
اســت ( ،)Neuhofer et al., 2014زیــرا گردشــگری صنعتی
اســت کــه تجربــه میفروشــد (.)Campos et al., 2018
پژوهشهــای اولیــه دربــارۀ همآفرینــی در گردشــگری بــه
ســال  2006بازمیگــردد .بــا مــرور ادبیــات ،پژوهشهــای
صورتگرفتــه در ایــن دوره همآفرینــی را محــدود بــه
محیــط فیزیکــی میدانســتند کــه در حیــن ســفر
بیــن گردشــگر و ارائهدهنــدۀ خدمــت انجــام میشــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،همآفرینــی بیشــتر متمرکــز
بــر تعامــل آفالیــن بیــن شــرکت و مســافران بــوده
اســت ( .)Payen et al., 2008امــا بــا ظهــور رســانههای
اجتماعــی و گســترش ف ّنــاوری اطالعــات ایــن وضعیــت
تغییــر کــرده اســت و بــه تعامــل میــان مشــتری با مشــتری
و با شــرکت در بافتی اجتماعی ()Reichenberger, 2017
و بــه فضــای مجــازی گســترش یافته اســت .پــس از ظهور
رســانههای اجتماعــی و اســتفادۀ گســتردۀ کاربــران از این
رســانهها ،پژوهشــگران بــه اهمیــت همآفرینــی مجــازی
پــی بردنــد و نقــش ف ّنــاوری اطالعــات را در همآفرینــی
بهمنزلــه محــرک و تســهیلگری مهــم بررســی کردنــد کــه
از ایــن میــان نوهوفــر و همکاران ( )2012ســهمی بســزا در
ادبیــات همآفرینــی در صنعــت گردشــگری داشــتهاند.
در ادبیــات همآفرینــی در گردشــگری یــک مقالــه
مــرور نظاممنــد ادبیــات نگاشــته شــده کــه محــدود
بــه بررســی نقــش گردشــگران در خلــق تجــارب
بازدیدکننــده در مقصــد 1اســت و متمرکــز بر ارائــه تعریفی
روانشناســیمحور 2از همآفرینــی تجــارب گردشــگری
اســت و همآفرینــی را بهعنــوان مؤلف ـهای مهــم از رقابــت
مقصــد بررســی میکنــد ( .)Campos et al., 2018در
پژوهــش پیــش رو ،بــرای شناســایی وضعیــت تحقیقــات3
ایــن حــوزه بهعنــوان خــأ تحقیــق ،ادبیــات موجــود
در ایــن حــوزه بــا روش مطالعــه نگاشــت نظاممنــد4
خالصــه شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــدف از ایــن
پژوهــش تحلیــل مطالعــات انجامشــدۀ همآفرینــی در
حــوزۀ گردشــگری بــه صــورت کلــی اســت کــه در پایــگاه
1. on-site
2. psychology-focused
3. state-of-the-art research
4. Systematic Mapping Study

دادههــای معتبــر علمــی منتشــر شــده اســت و تاکنــون
هیــچ پژوهشــی بــا روش مطالعــه نگاشــت نظاممنــد ایــن
کار را انجــام نــداده اســت .همچنیــن جدیدتریــن مقــاالت
منتشرشــده در پنــج ســال اخیــر را دربــر میگیــرد کــه
اهمیــت پژوهــش را بیشــتر میکنــد.
ادبیــات همآفرینــی :همآفرینــی و ســیر مطالعــات
انجامشــده (بــا نگاهــی بــه گردشــگری)
نخســتینبار در قــرن نوزدهــم پراهــاالد و راماســوامی
( )2004همآفرینــی را معرفــی کردنــد .آنهــا اســتدالل
میکننــد کــه در تعامــل بیــن شــرکت و مصرفکننــدگان از
طریــق همآفرینــی ،ارزش خلــق میشــود و ایــن رویکــرد
بــه مشــتریان ایــن امــکان را میدهــد کــه متناســب بــا
نیــاز خــود در ایجــاد خدمــت مشــارکت داشــته باشــند.
در خلــق محصــول جدیــد 5،همآفرینــی تولیــد مشــترک
توســط مشــتری و شــرکت اســت (.)Hoyer et al., 2010
در تعریفــی دیگــر ،همآفرینــی سفارشیســازی خدمــت
یــا محصــول دریافتــی بــا همــکاری و مشــارکت مشــتری
و بــا هــدف نــوآوری اســت (.)Chathoth et al., 2013
همآفرینــی در بافتهــای مختلــف تعریــف شــده اســت،
امــا هنــوز به تصور مشــتری از ارزش بســتگی دارد .عبارت
«مشــتری همیشــه تولیدکنندۀ مشــترک 6ارزش است» در
مقالــه وارگــو و الش در ســال  2004بیــان شــد .بــه محــض
انتشــار آن مقالــه ،نویســندگان نظــر خــود را ابــراز کردنــد
و ایــن عبــارت بــه «مشــتری اغلــب ،بهجــای تولیدکننــدۀ
مشــترک ارزش ،همآفریــن 7ارزش اســت» تغییــر داده
شــد .اصطــاح «تولید مشــترک» 8نشــاندهندۀ مشــارکت
مشــتری در خلــق ارزش پیشنهادشــده از ســوی ســازمان
اســت (.)Harkison, 2018
ن
در ادبیــات علمــی مــدرن نشــان داده شــده کــه گفتمــا 
خلــق ارزش بــه ســمت همــکاری و کارکــردن بــا مشــتریان
بــا اســتفاده از ف ّناوریهــای اجتماعــی و پلتفرمهــای
گوناگــون تغییــر کــرده اســت ( .)Payne et al., 2008ایــن
تغییــر کنشــگری جدیــدی بــه نــام مشــتری را در حــوزۀ
خلــق ارزش معرفــی میکند .تغییــر از عوامل (مشــتریان)
منفعــل بــه کنشــگران فعــال و همآفرینــان ارزش بیشــتر
مــورد توجــه قــرار گرفــت ،ســپس وارگــو و الش ()2004
پدیــدۀ همآفرینــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد و منطــق
چیرگــی خدمــت (منطــق  9)S-Dرا معرفــی کردنــد .ایــن
5. New Product Development
6. Co-producer
7. Co-creator
8. Co-production
)9. Service–Dominan logic (S-D logic
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درحــوزۀ گردشــگری اســت .بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش،
پاســخ بــه ســؤاالت متمرکــز بــر طبقهبنــدی و ســازماندهی
تحقیقــات همآفرینــی در حــوزۀ گردشــگری اســت کــه
پترســن و همــکاران ( )2008مطالعــه نگاشــت نظاممنــد را
توصیــه میکننــد .مطالعــه نگاشــت نظاممنــد فــرم خاصــی
از مــرور ادبیــات اســت کــه مــرور نظاممنــد ادبیــات را
تکمیــل میکنــد (.)Banaeianjahromi & Smolander, 2016
درحالیکــه مــرور نظاممنــد ادبیــات ســؤال تحقیــق را
بــا جزئیــات 7بررســی میکنــد (،)Petersen et al., 2008
مطالعــه نگاشــت نظاممنــد وســیلهای بــرای طبقهبنــدی و
خالصهســازی اطالعــات موجــود دربــارۀ ســؤال تحقیــق بــه
شــیوهای بیطرفانــه 8اســت ( .)Wendler, 2012بــه عبــارت
دیگــر ،مطالعــه نگاشــت نظاممنــد بــه مــرور کلــی یــک حوزۀ
تحقیقاتــی خــاص میپــردازد ()Kitchenham et al., 2011
و بــا هــدف بررســی عناویــن مرتبــط بــا شناســایی ،تحلیل و
ســازماندهی اهــداف ،روشهــا و محتــوای مطالعــات اولیــه
انجــام میشــود (.)Wendler, 2012
تعیینسؤالهایتحقیق
بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهــش و پیشفرضهــای روش
مطالــعۀ نگاشــت ،ســؤاالت بــر طبقهبنــدی و ســازماندهی
تحقیقــات همآفرینــی در حــوزۀ گردشــگری متمرکز اســت.
ازآنجاکــه حــوزۀ مطالعــه بــا ایــن روش گســتردهتر اســت،
ســؤاالتی کلــی مطــرح میشــود:
روند انتشار مقاالت چگونه است؟
پراستنادترینکشورهاومنابعکداماند؟
پرتکرارترینواژههایکلیدیچیست؟
نوع ،طرح و راهبرد مقاالت چیست؟
کــدام بخــش از گردشــگری بیشــتر مــورد توجــه
پژوهشــگران بــوده اســت؟
زیربناهاینظریهمآفرینیدرگردشگریچیست؟
6. Overview
7. In detail
8. Unbiased

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Value in use
2. Function
3. Experience value.
)4. Customer-Dominant logic (C-D logic
5. Customer-to-customer

روششناسیپژوهش

هــدف از ایــن پژوهــش مــرور کلــی 6مطالعــات همآفرینــی
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مفهــوم مبنایــی بــرای فهــم ریشــههای همآفرینــی ارائــه
ْ
ی اســت کــه بــرای
میدهــد .منطــق  S-Dچارچوبــی نظــر 
همآفرینــی ارزش بیــن مشــتری و تولیدکننــده ارائــه شــده
اســت ( .)Lin et al., 2019ایــن چارچــوب بــه همآفرینــی
ارزش در شــبکه میپــردازد کــه ذینفعــان منابــع را تبــادل
میکننــد ( .)Vargo & Lusch, 2008منطــق چیرگــی
خدمــت ایــد ه و مبانــی همآفرینــی ارزش در خدمــات را
ارائــه میدهــد .ایــن منطــق همآفرینــی ارزش را اینگونــه
معرفــی میکنــد« :تــا زمانــی کــه پیشــنهاد اســتفاده
نشــود ،ارزش وجــود نــدارد ( .)Lusch & Vargo, 2006بــه
عبــارت دیگــر ،معنــای ارزش در ایــن منطــق بــه «ارزش در
اســتفاده» 1گــره خــورده اســت.
همآفرینــی نشــانگر دورۀ جدیــد اقتصــاد تجربــه اســت
( .)Fu & Lehto, 2018بنابــر نظــر بینکهورســت و دکــر
( ،)2009همآفرینــی در اقتصــاد تجربــی ارزش را بــرای
مشــتریان و ارائهدهنــدۀ خدمــت افزایــش میدهــد .پایــن
و گیلمــر ( )1999اصطــاح اقتصــاد تجربــی را بیــان کردنــد
کــه بــه گــزارۀ «مشــتریان ارزش را بــه تجربــه اختصــاص
میدهنــد» تأکیــد دارد .بــه عبارتــی ،مصرفکننــدگان
ارزش را بــر اســاس تجــربۀ مصــرف بهجــای کارکــرد2
دریافــت میکننــد .گردشــگری بخشــی از اقتصــاد تجربــی
اســت کــه بــه تعامــات میــان کاربــران و کارمنــدان وابســته
اســت؛ همآفرینــی در تعامــل میــان کارمند ـ کاربر پتانســیل
اقتصــاد تجربــی را در بخــش گردشــگری کشــف خواهــد کرد
( .)Sørensen & Jensen, 2015بــرای مثــال ،هتلهــای
مج َلــل بخشــی از اقتصــاد تجربیانــد کــه کارمنــدان تجربــه
را بــر اســاس روابطشــان بــا یکدیگــر و بــا مهمانــان بهدســت
میآورنــد ( .)Brien et al., 2012پــس ،در اقتصــاد
تجربــی ،مشــتریان گیرنــدگان منفعــل نیســتند ،بلکــه
همآفرینــان تجربــه و بهتبــع همآفرینــان ارزش
تجربی3انــد (.)Antón et al., 2018
اخیــرا ،بــا پیشــرفت ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،
ً
منطــق چیرگــی مشــتری 4را هینونــن و همــکاران ()2013
بهعنــوان موضــع هستیشناســی جدیــد معرفــی کردنــد کــه
ی بــه مشــتری 5در خدمــت
بــر اهمیــت همآفرینــی مشــتر 
تأکیــد میکنــد .البتــه ،فینســتروالدر و توزویــک در ســال
 2011بــه منطــق چیرگــی مشــتری اشــاره کردنــد و نشــان
دادنــد کــه اگــر مشــتری نتوانــد بهخوبــی همــکاری کنــد،
ممکــن اســت بــه تجــربۀ ناقــص خدمــات بــرای مشــتری

دیگــر منجــر شــود .مثـ ً
ا اگــر مشــتری اول بهدرســتی عمــل
نکنــد ،مشــتری دوم ممکــن اســت به تــاش بیشــتری برای
همآفرینــی خدمــت نیــاز داشــته باشــد .ایــن منطــق اخیــر ًا
بیشــتر مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت (Mathis et
 .)al., 2016در حــوزۀ گردشــگری ،ریهوا و همــکاران ()2018
ایــن منطــق را بهطــور تجربــی مطالعــه کردنــد و بــر اهمیــت
ارزش شــکلگرفته توســط شــبکه گردشــگر تأکیــد کردنــد.
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گامهای جستوجو
مطالعــه نگاشــت نظاممنــد ،شــکلی از مــرور نظاممنــد
ادبیــات اســت .در ایــن روش نیــز فراینــد جســتوجو
و تحلیــل بایــد تــا حــد امــکان شــفاف باشــد .بــرای
ایــن منظــور ،فراینــد گامهــای جس ـتوجو بــر اســاس
مطالعــه پترســن و همــکاران ( )2008انجــام شــده
اســت .شــکل  1فراینــد مطالعــه نگاشــت بهکاررفتــه در
ایــن پژوهــش را نشــان میدهــد.

ـ انتخــاب منابــع دادههــا و راهبــرد جســتوجو:
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پایگاههــای دادۀ الکترونیــک علمــی ماننــد ســاینس
دایرکــت ( ،)Science Directامرالــد (،)Emerald
اســکوپوس ( ،)Scopusوب آو ســاینس (Web
 ،)of Scienceوایلــی ( ،)Wileyســیج (،)Sage
پروکوئســت (  )ProQuestو تیلــور و فرانســیس
( )Taylor & Francisانتخــاب شــد ،زیــرا مقــاالت
منتشرشــدۀ حــوزۀ تحقیقاتــی را دربــر دارنــد.
رشــته جســتوجو بــر اســاس مطالعــات مــرور
نظاممنــد قبلــی همآفرینــی انجــام شــد .در
ادبیــات موجــود« ،تولیــد مشــترک» را متــرادف بــا
همآفرینــی میداننــد (.)Voorberg et al., 2015
در پژوهشهــای قبلــی در حــوزۀ همآفرینــی،
واژههایــی ماننــد «مشــارکت»« 1 ،همــکاری»  2و
«درگیــری فعــال»  3در رشــتۀ جســتوجو گنجانــده
شــده بودنــد کــه در ایــن پژوهــش بهعنــوان کلیــدواژه
انتخــاب شــدند .ایــن واژههــا از لحــاظ معنایــی بــه
هــم نزدیکانــد (& Oertzen et al., 2018; Dong
 .)Sivakumar, 2017بــر ایــن اســاس ،کلیدواژههــای
اصلــی بــرای جســتوجو انتخــاب شــد.
رشته جستوجو:
““high

“co-production”,

“collaboration

Co-creation”,

,”participation”,

همــراه بــا اصطالحــات مرتبــط بــا حــوزۀ گردشــگری
ماننــد:

tourism”, “touris
“t”, “hospitality”, “hotel”,

.”“tour”,“travel

در ایــن گام ،محدودکننــدۀ  data rangeفعــال بــود و
انتشــارات ســال  2006کــه اولیــن انتشــار همآفرینــی
1. Participation
2. Collaboration
3. Active involvement

در گردشــگری بــود تــا ســال  2019را دربــر داشــت.
معیارهــای ورود و خــروج :یکــی از گامهــای مطالعــه
نگاشــت انتخــاب مقــاالت مرتبــط اســت کــه بــر اســاس
معیارهــای ورود و خــروج انجــام میشــود؛ اینگونــه
کــه مقــاالت مرتبــط وارد و مقــاالت غیرمرتبــط از
تحلیــل خــارج میشــوند .معیارهــای ورود و خــروج
بهکاررفتــه در ایــن مطالعــه در جــدول  1نشــان داده
شــده اســت.
در نهایــت ،مقــاالت علمــی منتشرشــده در مجلههــا
و کنفرانسهــای علمــی معتبــر بهمنظــور تحلیــل
و گــردآوری داده انتخــاب شــدند ،زیــرا از پیــش
کارشناســی شــدهاند و کیفیــت خوبــی دارنــد .ازآنجاکــه
نتایــج اصلــی پایاننامههــا ،رســالهها و گزارشهــای
کارشناســان ابتــدا در مجلههــا و کنفرانسهــای علمــی
چــاپ میشــود ،بهعنــوان مقــاالت ورودی بــرای
تحلیــل انتخــاب نشــدند.
مقاالتــی کــه دربــارۀ ورود آ نهــا بــه مطالعــه
مطمئــن نبودیــم در گا مهــای نهایــی فراینــد
مطالعــه نگاشــت بــا جزئیــات خوانــده شــدند
و هجــده مقالــه کــه بــا همآفرینــی در حــوزۀ
گردشــگری مرتبــط نبودنــد از مطالعــه حــذف
شــدند .هــدف از ایــن کار بــه حداقــل رســاندن
ریســک خار جشــدن مقــاالت مرتبــط بــود کــه در
گام  5شــکل  1نشــان داده شــده اســت.
جدول  :1معیارهای ورود و خروج
معیارهای خروج

معیارهای ورود

مقاالتی که فقط متمرکز بر
همآفرینی بودند

مقاالت متمرکز بر همآفرینی و

مقاالتی که فقط متمرکز بر

گردشگری

گردشگری بودند

مقاالت کارشناسیشده

مقاالت به دیگر زبانها

مقاالت زبان انگلیسی

بهجز انگلیسی

فقط مقاالت کنفرانسها و

مقاالت تکراری

مجالت

رسالهها ،پایاننامهها و کتابها

مرور نظاممند روند جهانی پژوهش
در حوزۀ همآفرینی در گردشگری
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یافتهها
تعــداد  137مقالــه مطالعــه شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
ســؤاالت مطالعــه ،تحلیــل و نتایــج ارائــه میشــود.

روند انتشار مقاالت
شــکل  2پویایــی و رونــد انتشــار مقــاالت در حــوزۀ
همآفرینــی در گردشــگری را نشــان میدهــد.

شکل  :2پویایی انتشار مقاالت
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شکل  :1فرایند جستوجو
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بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل مقــاالت انتخابشــده ،پویایی
انتشــار مقــاالت همآفرینــی در حــوزۀ گردشــگری در
نمــودار  ،2بیــن ســالهای  2006تــا  2019بــا کمتریــن
مقالــه ( )1در ســال  2006و بیشــترین مقالــه ( )36در ســال
 2019مشــاهده شــد .رونــد صعــودی مقاالت منتشرشــده
اهمیــت همآفرینــی در صنعــت گردشــگری و جدیدبــودن
ایــن موضــوع را نشــان میدهــد.

برترین و پراستنادترین کشورها
بهمنظــور بررســی همتألیفــی پراســتنادترین کشــورها ،از
نرمافــزار مصورســازی ُوسویــوور ( )vos viewerنســخه
 1.6.13بــرای تحلیــل دادههــای مســتخرج از مقــاالت
اســتفاده شــده اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :3شبکۀ همتألیفی کشورها با بیشترین مشارکت

شــکل  3شــبکه همتألیفی کشــورها با بیشــترین مشارکت
را نشــان میدهــد .بنابــر نتایــج بررســی همتألیفــی
پراســتنادترین کشــورها ،از میــان  43کشــور کــه تولیــدات
علمــی بازیابیشــده را برعهــده داشــتند ،ده کشــور دارای
بیشــترین مشــارکت در تألیــف بودنــد کــه در ســه خوشــه
قرمــز ،ســبز و آبــی نشــان داده شــدهاند .انگلســتان،

اســپانیا ،ایتالیــا ،دانمــارک و ...در خوشۀ قرمــز ،امریکا و
چیــن و هنگکنــگ در خــوشۀ ســبز ،و اســترالیا و تایــوان
در خوشــه آبــی قــرار گرفتهانــد .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،انگلســتان بیشــترین مشــارکت همتألیفی را در
مطالعــات همآفرینــی در گردشــگری داشــته اســت.

شکل  :4شبکۀ هماستنادی منابع
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شبکه هماستنادی منابع
از میــان  82منبــع استنادشــده در مقــاالت همآفرینــی در
گردشــگری ،شــانزده مقالــه دارای دســتکم  26اســتناد
بودنــد .شــبکه هماســتنادی مجــات در چهــار خوشــه بــا
رنگهــای متفــاوت و بــا تعــداد  149هماســتنادی در شــکل
 4نشــان داده شــده اســت .در هماســتنادی منابــع ،مجالت

پرتکرارترین واژههای کلیدی
واژههــای کلیــدی اهمیــت بســیاری دارنــد ،زیــرا مفاهیمــی
اصلیانــد کــه نویســنده بــرای ارتبــاط بــا مخاطبــان ب ـهکار
برده اســت (ســلطانینژاد و همــکاران .)1398 ،نویســندگان
آثــار علمــی بازیابیشــده در ایــن مطالعــه از  595واژۀ کلیدی
اســتفاده کردهانــد کــه از ایــن میــان  30واژه دسـتکم چهــار
بــار تکــرار شــده اســت .در شــکل  ،5واژههــای پرتکــرار بــا
دایــرۀ بزرگتــر نشــان داده شــده اســت .بیشــترین واژههای
کلیــدی بهکاررفتــه عبارتانــد از همآفرینــی ،همآفرینــی
ارزش ،گردشــگری ،منطــق چیرگــی خدمــت ،نــوآوری،
تجربــه مشــتری و هتلهــا .پرتکرارتریــن واژههــا بــر اســاس
همرخــدادی در شــش خوشــه بــا رنگهــای متفــاوت در
شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
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شکل  :5شبکۀ همرخدادی واژههای کلیدی پرتکرار

نوع مقاالت
مقــاالت بــر اســاس دو نوع تجربــی و غیرتجربــی طبقهبندی
شــده اســت .ایــن طبقهبنــدی بــر اســاس پژوهــش چــن و
هیرشــهایم ( )2004صــورت گرفتــه اســت .مطالعات تجربی
بــه مشــاهدات و دادههــا ،و مطالعــات غیرتجربــی بــه ایدهها
و مفاهیــم متکیانــد .اگــر مقــاالت نتیجــه دادههــای واقعــی
و مشــاهده باشــند در طبقــه تجربــی جــای مــی گیرنــد کــه
کمــی ،کیفــی و آمیختــه
ایــن دادههــا از طریــق رویکردهــای ّ
جمــعآوری شــدهاند (.)Chen & Hirschheim, 2004
شکل  :6نوع مقاالت
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همانطــور کــه در شــکل  6مشــاهده میشــود ،بیشــتر
مطالعــات انجامشــده در ایــن حــوزه از نــوع تجربــی اســت
کــه  86درصــد کل مقــاالت منتشرشــده را دربــر میگیــرد.
ی اســت.
حــدود  14درصــد مقــاالت غیرتجربـ 

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

طرح و راهبرد پژوهش
طبقهبنــدی مطالعاتــی کــه دربــارۀ همآفرینــی در حــوزۀ
گردشــگری انجــام شــده بــر اســاس طــرح تحقیقــی اســت
کمــی،
کــه پژوهشــگران ب ـهکار بردهانــد کــه بــه ســه نــوع ّ
کیفــی و آمیختــه تقســیم میشــود.
کمــی مجموعــه منطقــی از رویههایــی
طــرح تحقیــق ّ
اســت کــه بــرای جمــعآوری و تجزیهوتحلیــل و گــزارش
دادههــای عــددی بهمنظــور پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق
و آزمــون فرضیههــا در مــورد متغیرهــای خــاص بــهکار
مــیرود .تحقیــق کیفــی ،بــا هــدف اکتشــاف مســئله
تحقیــق از راه جمــعآوری دادههــای متنــی و تصویــری،
دیــدگاه شــرکتکنندگان دربــارۀ مســئله تحقیــق را نشــان

شکل  :7راهبرد تحقیق

حوزۀ مطالعه
بــر اســاس طبقهبنــدی صورتگرفتــه بــرای حوزههــای
گردشــگری (شــکل  ،)9حــوزۀ هتــلداری بــا  36درصــد
بیشــترین تحقیقــات مربــوط بــه همآفرینــی را داشــته
اســت کــه هتلهــا ،اســتراحتگاهها 3و رســتورانها را
دربــر میگیــرد .صنعــت هت ـلداری دربردارنــدۀ گروهــی
از مشــاغل اســت کــه بــا فراهمکــردن محــل اقامــت،
غــذا ،نوشــیدنی یــا ترکیبــی از ایــن مــوارد از مهمانــان

میدهــد ( .)Myers, 2019طــرح تحقیــق آمیخته ترکیبی
کمــی و کیفــی اســت .در ایــن طبقهبنــدی،
از رویکــرد ّ
کمــی و کیفــی و فقــط
بیشــتر مطالعــات بــا دو طــرح ّ
 7درصــد مطالعــات بــا طــرح آمیختــه انجــام شــده اســت.
کمی ـ کیفــی از نقــاط قــوت
بــا اینکــه ترکیبــی از طــرح ّ
تحقیقــات اســت ،در ایــن حــوزۀ توجــه چندانــی بــه طــرح
آمیختــه نشــده اســت.
طبقهبنــدی راهبردهــا بــر اســاس کار وندلــر ( )2012بــا
توجــه بــه مطالعــات موردپژوهــش بــا کمــی تعدیــل انجــام
شــده اســت .تعــداد  48مقالــه موردپژوهــش بــا راهبــرد
نظرســنجی یــا پیمایشــی  1و  29مقالــه بهصــورت مطالعــه
مــوردی انجــام شــده اســت و کمتریــن تعــداد مربــوط بــه
تحقیقــات مشــارکتی2بوده کــه در دســته ســایر قــرار گرفته
اســت .ســایر راهبردهــای بهکارگرفتهشــده در شــکل 7
نشــان داده شــده اســت.
.

شکل  :8طرح تحقیق

و مســافران پذیرایــی میکننــد ( .)Enz, 2009پــس از
آن ،بازاریابــی و مدیریــت گردشــگری بــا  28درصــد مــورد
توجــه پژوهشــگران بــوده اســت .بــرای مثــال ،ترونفیــو
و دال لوچیــا ( ،)2019بــا تمرکــز بــرشــیوهای کــه ســازمان
مدیریــت مقصــد رویکردهــای راهبــردی مقصدشــان را بــا
مشــارکت ذینفعــان خلــق میکننــد ،همآفرینــی ارزش را
در مدیریــت مقصــد بررســی کردنــد.
1. Survey
2. Participatory Research
3. Resort

مرور نظاممند روند جهانی پژوهش
در حوزۀ همآفرینی در گردشگری

25

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :9حوز ۀ موردمطالعۀ تحقیقات
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شکل  :10مقاالت با ترکیبی از حوزۀ مطالعه
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شــکل  10حوزههــای موردمطالعــه را بــا ترکیبــی از
راهبردهــای تحقیــق نشــان میدهــد .در بخــش
هتــلداری ،بیشــتر پژوهشهــا بــا روش مطالعــه
مــوردی و پیمایشــی انجــام شــدهاند .همچنیــن بیشــتر
پژوهشهایــی کــه در حــوزۀ رویدادهــا و جاذبههــای
تاریخــی و خدمــات ســفر انجــام شــده روش پیمایشــی
را بهعنــوان راهبــرد تحقیــق ب ـهکار گرفتهانــد .در بخــش
بازاریابــی و مدیریــت گردشــگری ،بیشــتر پژوهشــگران
روش مــرور ادبیــات را بــهکار بردهانــد.

مصرف4انــد .بــر اســاس تئــوری فرهنــگ مصرفکننــده،
همآفرینــی ارزش بــر اســاس چارچــوب فرهنگــی دیــده
میشــود کــه تمرکــز آن بــر نحــوۀ درک و تفســیر و تعامــل
مصرفکننــدگان بــا پیشــنهادهای بــازار اســت.
مجــدوب در ســال  2014ایــن تئــوری را در حــوزۀ
گردشــگری بــه عنــوان دیدگاهــی نظــری بـهکار برده اســت
و اشــاره میکنــد کــه بهطــور کلــی ،در تئــوری فرهنــگ
مصرفکننــده ارزش در هـ ِ
ـدف مصــرف نیســت ،بلکــه در
تجربــه مصــرف اســت (.)Majdoub, 2014
دیگـر دیـدگاه همآفرینـی ،مدیریـت ف ّنـاوری و نـوآوری
اسـت؛ تئوریهـای مرتبـط بـا مدیریـت در مطالعـات
نـوآوری کـه بـر همـکاری و فرایندهـای بـاز کـه کاربـران و
شـرکتها را درگیـر میکند تمرکز دارنـد .مطالعات مربوط
بـه سیسـتمهای اطالعاتـی متمرکز بـا مدیریت ارتبـاط با
مشـتری و پلتفرمهـای ف ّناورانه برای مشـارکت مشـتری
در ایـن دیـدکاه قـرار میگیرنـد .بـر اسـاس ایـن دیـدگاه،
تعامل بین مشـتریان و شـرکتها که توسـط پلتفرمهای
ف ّناورانـه و بـاز میانجیگـری میشـوند بـه نـوآوری و
مشـارکت مشـتری و عرضـه خدمـات بهتر منجر میشـود
( .)Galvagno & Dalli, 2004بهطـور خـاص ،مقاالتـی
کـه در ایـن دیـدگاه قـرار میگیرنـد ابعـاد مجـازی تعامـل
مشتری ـ شـرکت را بررسـی میکننـد (Kohler et al.,
 .)2009در مطالعـات همآفرینـی در گردشـگری ،نوهوفـر
و همـکاران ( )2014همآفرینـی مجـازی را در سـه مرحلـه
سـفر مشـتری مـورد توجـه قـرار دادنـد.
دیــدگاه دیگــر ،نظــام اجتماعــی اســت کــه اشــاره میکنــد
تبــادل خدمــت از نیروهــای اجتماعــی متأثــر میشــود.
مفاهیــم کلیدی نقشهــا ،تعامل ،ســاختارهای اجتماعی
و تئوریهــای سیســتمها در رویکــرد نظامهــای
اجتماعــی بــرای همآفرینــی اســتفاده شــده اســت.
در اینجــا تأکیــد بــر ارزش در بافــت اجتماعــی 5اســت
(بهجــای ارزش در اســتفاده) ( .)Terblanche, 2014در
ایــن بخــش میتــوان بــه مطالعــات رایچنبرگــر ( )2017و
ریهــوا ( )2015اشــاره کــرد.
اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه فراتــر از خدمــات،
تجربــه خدمــت بــرای مصرفکننــده مهــم اســت و
اقتصــاد تجربــی آن را تأییــد میکنــد .بــه عبــارت دیگــر،
مصرفکننــدگان ارزش را بــه تجربــه نســبت میدهنــد کـ ه
باعــث خلــق دیدگاهــی جدیــد بــه نــام دیــدگاه تجربــی 6در
تحقیقــات همآفرینــی در گرشــگری میشــود و در

1. Theoretical underpinning
2. Service science perspective
3. Cultural perspective

4. Consumption
5. Value-in-social-contex
6. Experiential perspective

زیربناهای نظری 1همآفرینی در مطالعات گردشگری
در ادبیــات موجــود همآفرینــی ،انــدک پژوهشــگرانی
دیدگاههــای همآفرینــی را بهطــور جامــع بررســی
کردهانــد .بــرای مثــال ،گالواگنــو و دالــی ( ،)2014بــر
اســاس تحلیــل بیبلومتریــک ،ســه دیــدگاه همآفرینــی را
ارائــه میدهنــد :دیــدگاه علم خدمــات 2،مدیریــت ف ّناوری
و نــوآوری ،و دیــدگاه تحقیقــات مصرفکننــده و بازاریابی.
بــا توجــه بــه نظریههــای زیربنایــی استخراجشــده
از ادبیــات مقــاالت موردتحلیــل و بــر اســاس ادبیــات
همآفرینــی ،دیدگاههــای همآفرینــی در زیــر شــرح داده
میشــود:
یکــی از دیدگاههــا علــم خدمــات اســت کــه همآفرینــی
بعــد ســازندۀ آن اســت .ایــن دیــدگاه بــر همآفرینــی ارزش
بیــن مشــتری و ارائهدهنــدۀ خدمــت تأکیــد میکنــد.
بــر اســاس نظــر وارگــو و الش ( ،)2004شــرکتها بایــد
بهجــای تمرکــز بــر محصــول ،بــر خدمتــی کــه میتواننــد
بــه مشــتریان پیشــنهاد دهند متمرکــز شــوند .همآفرینی
بــر اســاس ایــن دیــدگاه در ارتبــاط بــا منطــق چیرگــی
خدمــت ارزیابــی میشــود .مفهــوم منطــق چیرگــی
خدمــت مبنایــی بــرای فهــم ریشــههای همآفرینــی
در خدمــات ارائــه میدهــد (.)Vargo & Lusch, 2004
در مطالعــات همآفرینــی در گردشــگری ،دیــدگاه علــم
خدمــات غالبتریــن دیــدگاه اســت و درون آن منطــق
چیرگــی خدمــت و تئــوری همآفرینــی اســت کــه در
مطالعــات چنــدی بــه آن اشــاره شــده اســت (Navarro et

.)al., 2015; Shen et al., 2018; Polese et al., 2018

دیــدگاه بعــدی ،دیــدگاه فرهنگــی 3اســت .محققــان
اهمیــت تئــوری فرهنــگ مصرفکننــده را در بحثهــای
همآفرینــی بررســی کردهانــد ( )Arnould, 2007و
در پــی شــناخت اهمیــت دیــدگاه فرهنگــی در حــوزۀ

مرور نظاممند روند جهانی پژوهش
در حوزۀ همآفرینی در گردشگری

(.)Prebensen et al., 2013

1 .doing with
2 .Customer critic approach
3 .Co-researcher
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نتیجهگیری و پیشنهاد
پژوهــش پیــش رو نخســتین مطالعــه نگاشــت نظاممنــد
همآفرینــی در حــوزۀ گردشــگری اســت .در ایــن پژوهــش
ســعی شــده اســت تصویــری کلــی از وضعیــت مطالعــات
منتشرشــده در حــوزۀ همآفرینــی در گردشــگری ارائــه شــود
تــا بــه ســؤاالت مطرحشــده پاســخ داده شــود .پژوهشــگران
میتواننــد نتایــج ایــن پژوهــش را نقــطۀ آغــاز تحقیقاتشــان
قــرار دهنــد.
طــی انجــام پژوهــش ،پــس از مشــخصکردن ســؤاالت و
انتخــاب راهبــرد تحقیــق ،مقــاالت منتشرشــده درخصوص
همآفرینــی در گردشــگری از ســال  2006تــا  2019از
پایگاههــای علمــی برداشــته شــد و پــس از غربالگــری اولیــه
 137مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .مقــاالت منتخــب
بــر اســاس نــوع ،طــرح ،راهبــرد و حوزههــای تحقیــق
طبقهبنــدی شــدند (شــکل  .)1پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش
بــه محققــان آتــی دیــدی جامــع بــرای بررســی موضــوع
موردمطالعــه ارائــه خواهــد داد.
یکــی از اهــداف ایــن پژوهــش نشــاندادن وضعیــت
انتشــار مقــاالت بــود .یافتههــا نشــان داد کــه پژوهشــگران
در ســالهای اخیــر توجــه ویــژهای بــه همآفرینــی در
گردشــگری داشــتهاند و تعــداد مقــاالت ایــن حــوزۀ رونــدی
روبهرشــد داشــته اســت .ازآنجاکــه یــک دهــه از پیدایــش
ایــن مفهــوم در حــوزۀ گردشــگری میگــذرد ،همآفرینــی در
ایــن حــوزه هنــوز ظرفیــت پژوهــش را دارد و پژوهشــگران
میتواننــد بــا اطمینــان از جدیدبــودن ایــن مفهــوم در حــوزۀ
گردشــگری بــه پژوهــش در ایــن زمینــه بپردازنــد.
هــدف دیگــر ایــن پژوهــش تعییــن نــوع مطالعــات
منتشرشــده بــود .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بیشــترین
تحقیقــات موردپژوهــش تجربــی بودهانــد .پژوهشــگران
انگشتشــماری بــه مــرور ادبیــات موجــود در ایــن حــوزه
پرداختهانــد و بــا اینکــه مطالعــات در ایــن حــوزه اخیــر ًا
رونــد صعــودی داشــته اســت ،نیــاز بــه انجــام تحقیقــات
غیرتجربــی بــا اســتفاده از روشهــای فرامطالعــه و مــرور
نظاممنــد ادبیــات بــه چشــم میخــورد.
بیــان راهبردهــای بهکاررفتــه بــرای گــردآوری دادههــا دیگــر
هــدف ایــن مطالعــه بــوده اســت .ازآنجاکــه همآفرینــی
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مطالعــات نوهوفــر و همــکاران ( )2014و بینکهورســت
و دکــر ( )2009بیــان شــده اســت .بــر اســاس دیــدگاه
تجربــی ،مصرفکننــدگان بازیگرانــی منفعــل نیســتند،
بلکــه تولیدکننــدگان تجــارب خودشــاناند و مشــارکت
مشــتری بــرای تعریــف و طراحــی تجــارب ضــروری اســت

فراینــدی مشــارکتی و مشــتریمحور و گردشــگری
حــوزۀ خدمتمحــور اســت ( )Li et al., 2018و بهویــژه
هتــلداری مســتقیم ًا بــا تجربــه مشــتری در ارتبــاط
اســت ( ،)Kohler, 2011بهتــر اســت راهبردهایــی بــرای
گــردآوری داده بــهکار گرفتــه شــود کــه مصرفکننــده را
مشــارکتکنندۀ فعــال در فراینــد گــردآوری داده درنظــر
گیــرد .بــا تحلیــل راهبردهــای بهکاررفتــه در تحقیقــات
موردپژوهــش مشــخص شــد کــه روش پیمایشــی و مطالعــه
مــوردی بــه دفعــات بیشــماری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
و روشهــای مشــارکتی بهنــدرت بـهکار گرفتــه شــده اســت.
یکــی از پیشفرضهــای اصلــی همآفرینــی «کارکــردن
بــا» 1اســت و رویکــرد انتقــادی مشــتری ،2بهجــای انجــام
تحقیــق بــر روی مصرفکننــدگان ،بــر انجــام تحقیــق بــا
مصرفکننــدگان متمرکــز اســت (Minkiewicz et al.,
 .)2014ایــن روش در حــوزۀ همآفرینــی در گردشــگری را
فقــط یکبار مینکیویــچ و همــکاران ( )2014برای گــردآوری
داده در بخــش گردشــگری تاریخــی ب ـهکار بردهانــد .دیگــر
روش بهکاررفتــه در ایــن حــوزه کتســو ( )ketsoاســت کــه
از خانــواده تحقیــق اقــدام مشــارکتی از تحقیقــات علــوم
اجتماعــی اســت .روش کتســو ابــزاری اســت کــه افــراد را بــه
فکرکــردن و کارکــردن بــا یکدیگــر قــادر میســازد و بــرای
گــردآوری داده ب ـهکار م ـیرود ( .)Tippet, 2013ایــن روش
در طــرح طبقهبنــدی در دســتۀ ســایر قــرار گرفته اســت .در
حــوزۀ گردشــگری ،کتســو رویکــردی کیفــی اســت که شــیوۀ
جدیــد و خالقانـهای را بــرای همآفرینــی نتایــج بــا ذینفعان
گردشــگری در اختیــار محققــان گردشــگری قــرار میدهــد.
در مطالعــات همآفرینــی در گردشــگری ،ایــن رویکــرد را
فقــط یکبــار ونــگل و همــکاران ( )2019بــرای همآفرینــی
دانــش و راهحلهــای مشــارکتی بـهکار گرفتهانــد .بــا اینکــه
کانــون همآفرینــی درگیرکــردن و مشــارکتدادن ذینفعــان
اســت ،پژوهشــگران ایــن حــوزه بهنــدرت رویکردهایــی را
کــه ماهیــت مشــارکتی دارد بــهکار بردهانــد .پژوهشــگران
آتــی بایــد بــه روشهــای مشــارکتی بیشــتر توجــه کننــد و
بــرای گــردآوری دادههــا گروهــی از مشــتریان (ذینفعــان) را
بهعنــوان همــکار 3درنظــر بگیرنــد.
مســئله دیگــر ایــن پژوهــش تعییــن طــرح انجــام مطالعــات
کمــی و کیفــی
اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه طــرح ّ
بهصــورت جداگانــه بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده
کمی ـ کیفــی از نقــاط
اســت .بــا اینکــه ترکیبــی از طــرح ّ
قــوت تحقیقــات اســت ،در ایــن حــوزه توجــه چندانــی بــه
طــرح آمیختــه نشــده اســت .ایــن پژوهــش رویکردهــای
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کــه بــه بررســی جامــع مطالعــات انجامشــده در حــوزۀ
گردشــگری بــا روش مطالعــه نگاشــت پرداختــه اســت کــه
دیدگاهــی کلــی از مطالعــات انجامشــده در ایــن حــوزه را
ارائــه میدهــد.
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تحقیقاتــی آینــده را بــرای بهکارگیــری طــرح آمیختــه
در ایــن حــوزه بــا توجــه بــه هــدف مطالعــه شناســایی و
پیشــنهاد میکنــد.
بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش ،همآفرینــی بیشــتر در صنعــت
هتــلداری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در بیشــتر
مطالعــات ( )Chathoth et al., 2013; Sigala, 2016هتلها منابع
و ســپس جاذبههــای تاریخــی و رویدادهــا بهعنــوان
ســلطانینژاد ،نیمــا ،ایرانــی ،حمیدرضــا ،ســلطانی،
بافــت مطالعــه انتخــاب شــدهاند .یکــی از علــل توجــه مرتضــی و یزدانــی ،حمیدرضــا (« .)1398رونــد جهانــی
بیشــتر بــه بخــش هت ـلداری و بهویــژه هتلهــا ماهیــت پژوهــش کانالهــای توزیــع گردشــگری :تحلیــل
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